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çuar përpara mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
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Parathënie

Konventa e të Drejtave të Personave me Aftësi
të Kufizuara përfaqëson arritjen më të madhe të
shumë viteve pune këmbëngulëse që anëtarët e
komunitetit të personave me aftësi të kufizuara
kanë zhvilluar gjatë luftës për njohjen e të
drejtave të tyre. Si forca e tekstit, ashtu edhe
nënshkrimi i tij, në ditën inauguruese, në mars të
2007-ës, nga ana e përfaqësuesve të 81 vendeve,
janë dëshmi të efektivitetit të punës së tyre për
rritjen e ndërgjegjësimit mbi nevojën urgjente
për veprim për të eliminuar shkeljet  e të drejtave
të njeriut në vende të ndryshme të botës.
Konventa shënon një pikë kthese: ajo sanksionon
njohjen dhe respektimin e të drejtave të
personave me aftësi të kufizuar njëlloj si për të
gjithë të tjerët dhe bën një analizë tërësore dhe
koherente të masave që nevojiten për të
kapërcyer diskriminimin, varfërinë, dhunën,
neglizhencën, izolimin dhe mohimin e pavarësisë
dhe të dinjitetit njerëzor me të cilat ata përballen.
Ajo gjithashtu siguron mekanizmat për t’i vënë
qeveritë para përgjegjësisë për zbatimin e atyre
masave.

Një fakt i rëndësishëm është që Konventa
përqendrohet qartazi tek detyrimet e qeverive
për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
me aftësi të kufizuara. Komiteti për të Drejtat e
Fëmijës, gjatë shqyrtimit të raporteve të Shteteve
Palë, ka gjetur dëshmi të sfidave me të cilat janë
ndeshur fëmijët me aftësi të kufizuara gjatë
zbatimit të të drejtave të tyre. Numri i fëmijëve
me aftësi të kufizuara në mbarë botën vlerësohet
të jetë 200 milionë dhe mbi 80 % e tyre jetojnë
në botën në zhvillim dhe gëzojnë pak ose aspak
kujdes shëndetësor ose arsimim. Ata kanë gjasa

të jetojnë në varfëri, të provojnë
disproporcionalisht dhunë fizike dhe seksuale, të
mos u dëgjohet zëri dhe të mos kenë asnjë
mundësi për të gëzuar një jete familjare, për të
marrë informacion, për të luajtur, për t’u marrë
me sport, art apo kulturë. Dhe vërtet, në pjesën
dërrmuese të vendeve të marra në shqyrtim, ka
dalë e nevojshme bërja e rekomandimeve për
veprim për të eliminuar neglizhencën apo
shkeljen e të drejtave të tyre.

Prandaj, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës e
mirëpret fuqimisht adoptimin nga ana e Asamblesë
së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të
Konventës mbi të Drejtat e Personave me Aftësi
të Kufizuara, e cila thekson se barrierat që
pengojnë gëzimin e të drejtave nuk qëndrojnë
tek aftësia e kufizuar në vetvete, por tek barrierat
sociale, fizike, ekonomike, kulturore dhe të
qëndrimeve me të cilat ndeshen personat,
përfshirë dhe fëmijët, me aftësi të kufizuara. Ajo
do të shërbejë si një mjet i fuqishëm e plotësues
për Konventën e të Drejtave të Fëmijës: ndërsa
kjo e fundit përcakton të drejtat njerëzore të
fëmijëve, Konventa mbi të Drejtat e Personave
me Aftësi të Kufizuara paraqet një përpunim të
detajuar të masave që nevojiten për realizimin e
tyre. Komiteti ka shpresë se Konventa e re dhe
protokolli i saj fakultativ do të pasohen nga një
ratifikim i shpejtë në shkallë të gjerë.

Megjithatë, është e qartë që adoptimi dhe
ratifikimi, ndonëse vitalë, nuk janë të mjaftueshëm.
Konventa duhet edhe të zbatohet. Organizatat e
shoqërisë civile do të vazhdojnë të luajnë një rol
qendror për të bërë të mundur zbatimin e saj.
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Puna e suksesshme në nivel ndërkombëtar tani
ka nevojë të përsëritet në nivel kombëtar, ku ata
që punojnë me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe
për të drejtat e tyre duhet të bashkëpunojnë dhe
të shfrytëzojnë njohuritë dhe ekspertizën e njëri-
tjetrit. Bashkëpunimi do të ketë një ndikim shumë
të madh mbi qeveritë për t’i bindur ato të
miratojnë ligje, të ndërmarrin politika e fushata
për ndërgjegjësimin e publikut si dhe të gjejnë
burimet e nevojshme për të ngritur struktura
qeveritare të nevojshme për të realizuar një
ndryshim të vërtetë në jetën e fëmijëve me aftësi
të kufizuara.

Ky udhëzues përbën një kontribut të
rëndësishëm drejt këtij procesi. Analiza e detajuar
mbi dy Konventat dhe ndërlidhja mes tyre, së
bashku me udhëheqjen praktike mbi strategjitë
që duhen ndjekur dhe shembujt që jepen nga
praktikat e mira, e bëjnë atë një mjet të paçmuar
për profesionistët e angazhuar në zhdukjen  e
diskriminimit ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Pengesat për t’u kapërcyer janë shumë të mëdha.
Ky udhëzues do të kontribuojë për të bërë të
mundur që ato të mos jenë të pakapërcyeshme.

Yanghee Lee

Kryetare e Komitetit mbi të Drejtat e Fëmijëve
dhe Profesoreshë e Psikologjisë dhe Edukimit të
Fëmijëve, Universiteti i Sungkjunkuan, Koreja e
Jugut.
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Mbi Autoren

Gerison Lansdoun është një konsulente
ndërkombëtare mbi të drejtat e fëmijëve e cila
ka botuar dhe ka dhënë leksione mbi temën e të
drejtave të fëmijëve në rang kombëtar dhe
ndërkombëtar. Në emër të Save the Children, ajo
është përfshirë aktivisht në përgatitjen e draftit
të Konventës mbi të Drejtat e Personave me
Aftësi të Kufizuara nisur nga perspektiva e

fëmijëve me aftësi të kufizuara. Aktualisht, ajo
është nënkryetare e UNICEF-UK, anëtare e
asociuar e Institutit Ndërkombëtar për të Drejtat
dhe Zhvillimin e Fëmijëve në Viktoria dhe
bashkëdrejtore e CRED–PRO, një iniciativë
ndërkombëtare për zhvillimin e programeve
edukative mbi të drejtat e fëmijëve për
profesionistë që punojnë me fëmijët.
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Mirënjohje

Për zhvillimin e këtij udhëzuesi kanë kontribuar
me kohën dhe energjitë e tyre shumë njerëz.  Për
fat të keq, ne nuk kemi mundësi t’i përmendim të
tërë, por do të donim të falënderonim në veçanti
të gjithë pjesëmarrësit në konsultën rajonale për
Azinë jugore dhe qendrore lidhur me të drejtat
e fëmijëve dhe Konventën e Kombeve të
Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi
të Kufizuara që u mbajt në Dhaka, Bangladesh, në
qershor 2007, si dhe ata që morën pjesë në
konsultën rajonale për Lindjen e Mesme dhe
Afrikën e Veriut mbi Konventën e të Drejtave të
Personave me Aftësi të Kufizuara në Sanaa, Jemen,
në tetor 2007.

Falënderime edhe të rinjve që morën pjesë në
mbledhjen e përgatitjes së draftit: Nazma Akter,
Nazma Huda Rubel, Shi Yanxia, Yao Yue, Nancy
Maguire, Lucia Bellini dhe Lucy Mason.

Gjithashtu, do të donim të falënderonim personat
e mëposhtëm për kontributin dhe mbështetjen e
tyre: Khandaker Jahurul Alam, Signe Hojsteen,

Hazel Jones, Maheshwar Ghaimire, Marjorie
Gillies, Yangee Lee, Charlotte McClain, Peter
Newell, Kicki Nordstrum, Sharon Owen, Victor
Pineda, Bob Ransom, Shantha Rau, Richard Rieser,
Zuhy Sayeed, Helen Schulte.

Falënderimet tona u shkojnë edhe personave të
mëposhtëm të stafit të Save the Children: Bill Bell,
Artan Bllaca, Eva Geidenmark, Helen Pinnock,
Ermira Pruthi, Aisha Saeed, Alaa Sebeh, Bandana
Shrestha, Lene Steffen, Jumanah Zabaneh.
Falënderojmë në veçanti Marlies van der Kroft.

Save the Children Danimarkë ka dhënë
mbështetje financiare për prodhimin e këtij
udhëzuesi.

Ne duam t’i shprehim mirënjohje të veçantë
Gerison Landsoun, autores së këtij udhëzuesi, për
punën e saj të madhe dhe përkushtimin e treguar
në realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi
të kufizuara.

Tina Hyder

Save the Children Mbretëria e Bashkuar

Monika Lindvall

Save the Children Suedi
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Në botë, në një popullsi prej rreth 2 bilionë
fëmijësh, ka rreth 200 milionë fëmijë me aftësi të
kufizuara1. Me fjalë të tjera, afërsisht 10% e totalit
të fëmijëve, shumica e të cilëve jetojnë në vendet
në zhvillim, lindin me aftësi të kufizuara apo i
fitojnë ato gjatë fëmijërisë. Një numër i
konsiderueshëm i dëmtimeve që përjetojnë këta
fëmijë dhe i aftësive të kufizuara që rrjedhin prej
tyre shkaktohen drejtpërsëdrejti nga faktorë të
parandalueshëm, ku përfshihen varfëria,
kequshqyerja, dhuna, aksidentet, trauma, lufta dhe
sëmundje të evitueshme.

Cilat janë vështirësitë që hasin këta fëmijë?
Fëmijët me aftësi të kufizuara nuk konsiderohen
njëlloj si të tjerët;  ata shihen si persona që nuk

janë të aftë apo nuk kanë nevojë për dashuri,
dhembshuri, humor, miqësi e stimuj intelektualë
si dhe për t’u shprehur përmes artit dhe kulturës.
Ata izolohen, mënjanohen dhe mund të pësojnë
dhunë fizike e seksuale dhe për këtë vështirë se
ndëshkohet ndokush. Përqindjet e vdekshmërisë
së moshës së hershme për fëmijët me aftësi të
kufizuara mund të arrijnë deri në 80% në vendet
ku përqindja e vdekshmërisë për fëmijët nën pesë
vjeç në përgjithësi ka rënë nën 20%. Këta fëmijë
gjykohen për atë që u mungon më shumë se për
atë që kanë. Për rrjedhim, izolimi i tyre mund të
jetë i skajshëm. Vetë ekzistenca e tyre mohohet
– shumë shpesh lindjet e tyre nuk regjistrohen,
ata nuk figurojnë në regjistrat e popullsisë dhe
mbahen të fshehur në dhoma të errëta apo

Hyrje

Një fotografim i jetës së fëmijëve me aftësi të kufizuara

• Janë rreth 200 milionë fëmijë me aftësi të kufizuara në botë2.
• Fëmijët me aftësi të kufizuara ka shumë gjasa që të jetojnë në varfëri3.
• Fëmijët me aftësi të kufizuara preken më shumë si nga dhuna fizike ashtu

edhe nga abuzimi seksual4.
• Vdekshmëria e fëmijëve me aftësi të kufizuara mund të shkojë deri në 80%

në vende ku vdekshmëria nën moshën pesë vjeç ka rënë nën 20%5.
• Prindërit dhe personeli mjekësor që vrasin fëmijët me aftësi të kufizuara

shpesh marrin dënime të reduktuara dhe shfrytëzojnë mbrojtjen nën
pretekstin e një “vrasjeje mëshiruese” – kjo reflekton besimin se jeta e
fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk ka po atë vlerë që ka ajo e fëmijëve të
tjerë6.

• Të paktën 90% e fëmijëve me aftësi të kufizuara në mbarë botën në zhvillim
nuk kanë mundësi të shkollohen7.

• Fëmijët me aftësi të kufizuara nuk kanë akses tek drejtësia pasi ata nuk
vlerësohen si dëshmitarë të besueshëm8.
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institucione të braktisura. Këto procese bëjnë që
ata të  dehumanizohen. Pasoja e të gjithë kësaj
tek fëmijët me aftësi të kufizuara është që atyre
nuk u respektohet dinjiteti, individualiteti dhe bile
as vetë e drejta për të jetuar. Nga ana tjetër, kjo
dehumanizon edhe vetë shoqërinë. Asnjë shoqëri
nuk mund të pretendojë se ka qytetërim,
humanizëm dhe drejtësi kur ajo vazhdon të
ushtrojë abuzime dhe neglizhenca të tilla mbi një
minoritet të konsiderueshëm të popullatës së vet.

Shkaqet e refuzimit fshihen thellë në rrënjët
social-ekonomike, kulturore dhe psikologjike të
të gjitha kulturave – siç janë mospajtimi apo
armiqësia ndaj dallimeve, besimi se të metat fizike
apo mendore e kanë burimin te mallkimet dhe
ndëshkimet nga zoti, ndjenja e fajit, frika nga
“ngjitja e cenit”, ngurrimi për të marrë përsipër
përgjegjësinë për t’u kujdesur për fëmijët me
aftësi të kufizuara, varfëria dhe mungesa e
mbështetjes. Diskriminimi ndaj fëmijëve me aftësi
të kufizuara ka ekzistuar në çdo komunitet, gjatë
gjithë rrjedhës së historisë. Por ai nuk është i
pashmangshëm. Dhe shekulli i 21-të ka krijuar një
rast të paprecedent për të sjellë ndryshimin.

Më 13 dhjetor 2006, pas katër vitesh bisedimesh,
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara (OKB-ja) adoptoi një Konventë të re
për të mbrojtur të drejtat e personave me aftësi
të kufizuara në mbarë botën. Kjo Konventë është
traktati i parë i një rëndësie të madhe për të
drejtat e njeriut në shekullin e 21-të dhe
rregullon të drejtat civile, politike, ekonomike dhe
kulturore. Asambleja u hap më 30 mars 2007 për
nënshkrimin e Konventës dhe hyri në fuqi më 3
maj 2008, pasi u ratifikua nga 20 vende. Ish-
sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Kofi Anan, e
ka përshëndetur adoptimin e Konventës “si një
arritje historike për 650 milionë njerëz me aftësi të
kufizuara në mbarë botën.”

Megjithatë, Konventa e re do të bëhet efektive
për fëmijët me aftësi të kufizuara vetëm atëherë
kur ata vetë, kujdestarët e tyre, komunitetet
lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe

mbrojtësit e të drejtave të fëmijëve dhe të
personave me aftësi të kufizuara të mësojnë se
ajo ekziston dhe të dinë se si ta shfrytëzojnë. Save
the Children i është përgjigjur kësaj nevoje për
informim nëpërmjet përgatitjes së këtij udhëzuesi
i cili shërben për të ndihmuar fëmijët me aftësi
të kufizuara dhe mbrojtësit e tyre ta përdorin
Konventën e re për të kërkuar të drejtat e tyre
dhe për të filluar të ndërtojnë shoqëri
gjithëpërfshirëse, të cilat respektojnë në mënyrë
të barabartë të gjithë fëmijët (për detaje rreth
procesit të përgatitjes së këtij udhëzuesi shih
Shtojcën 3).

Vëreni

Në Konventën për të Drejtat e Personave
me Aftësi të Kufizuara (KDPAK),  me fëmijë
me aftësi të kufizuara nënkuptohen ata që
kanë dëmtime afatgjata të cilat, në
bashkëveprim me barrierat fizike, sociale,
ekonomike ose kulturore, mund të kufizojnë
aftësinë e tyre për të marrë pjesë plotësisht
në shoqëri me të drejta të barabarta me të
tjerët. Kështu, në këtë kategori futen:
• Fëmijët me dëmtime fizike, si për

shembull përdoruesit e karriges me rrota
• Fëmijët me probleme psikosociale të tilla

si depresioni
• Fëmijët me aftësi të kufizuara intelek-

tuale apo me vështirësi në të nxënë
• Fëmijët me aftësi të kufizuara shqisore,

ku përfshihen të shurdhrit, të verbrit dhe
ata të verbër e të shurdhër.

Disa fëmijë kanë aftësi të kufizuara të
shumëfishta. Shpesh ata janë fëmijët më të
neglizhuar dhe më të cenueshëm. Është me
rëndësi që të pranohet fakti që ata kanë po
ato të drejta që kanë dhe fëmijët e tjerë dhe
që duhen bërë përpjekje për të siguruar
marrjen e masave të nevojshme për t’u bërë
atyre të mundur të realizojnë të drejtat dhe
të përmbushin potencialin e tyre.
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Si është i ndërtuar ky udhëzues

Ky udhëzues i drejtohet mbrojtësve të të drejtave
fëmijës dhe të personave me aftësi të kufizuara si
dhe organizatave të shoqërisë civile. Ai do t’u
shërbejë gjithashtu qeverive në interpretimin dhe
implementimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi
të kufizuara. Udhëzuesi parakupton pasjen e disa
njohurive apo të një niveli të caktuar të kuptuari
mbi mbrojtjen dhe nuk është shkruar për t’u
përdorur nga vetë fëmijët. Ai përmban këto pika:

Një fjalor – ku shpjegohen disa nga fjalët më të
përdorura në legjislacionin dhe praktikën e të
drejtave të njeriut

Pjesa e parë: Zhvillimi i të drejtave

për fëmijët me aftësi të kufizuara

I – Një hyrje e shkurtër te të drejtat e njeriut –
nga rrjedhin dhe ç’duan të thonë?

2 – Një vështrim historik mbi të drejtat e
personave, përfshirë fëmijët, me aftësi të kufizuara
– përmbledhje e shkurtër e zhvillimeve në nivel
ndërkombëtar që kanë çuar në të kuptuarit e
aftësisë së kufizuar si një çështje e të drejtave të
njeriut dhe kontributi i Konventës për të Drejtat
e Fëmijës të OKB-së (KDF e OKB) në  rritjen e
ndërgjegjësimit mbi të drejtat e fëmijëve me aftësi
të kufizuara.

3 – Hartimi i Konventës së OKB-së mbi të
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara
(KDPAK) dhe i Protokollit të saj Fakultativ – një
vështrim mbi historinë e Konventës, si lindi, roli i
komunitetit të personave me aftësi të kufizuar
dhe i fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe përfshirja

e çështjeve që lidhen me fëmijët me aftësi të
kufizuar.

4 – Dispozita kryesore – një përshkrim i shkurtër
i të gjithë neneve të Konventës dhe Protokollit
të saj Fakultativ shoqëruar me kuptimin e secilit
prej tyre.

Pjesa e dytë: Implementimi i të

drejtave të fëmijëve me aftësi të

kufizuara

5 – Përgjegjësia për implementimin e të drejtave
të KDPAK – një analizë e hollësishme e
përgjegjësive kryesore të qeverive dhe e
veprimeve që ato duhet të ndërmarrin pas
ratifikimit të KDPAK-së dhe KDF-së së OKB-së
si dhe e përgjegjësive të aktorëve të tjerë në jetën
e fëmijëve me aftësi të kufizuar.

6 – Puna për nxitjen e implementimit – strategjitë
e sugjeruara të veprimit për të siguruar një
mbështetje efektive për nxitjen e realizimit të të
drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

7 – Të kuptuarit e të drejtave të fëmijëve me
aftësi të kufizuara – një analizë mbi si të përdorim
KDPAK dhe KDF të OKB së bashku, në mënyrë
që të kuptojmë të drejtat kryesore të fëmijëve
me aftësi të kufizuara dhe të punojmë me
efektivitet për t’i realizuar ato.

Shtojca 1 jep tekstin e plotë të Konventës së të
Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara.
Shtojca 2  rreshton burime të dobishme
informacioni për profesionistët që punojnë në
këtë fushë. Shtojca 3 shpjegon se si është
përgatitur ky udhëzues.

HYRJE
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Adoptim – adoptim kemi kur teksti i një
konvente përfundohet zyrtarisht dhe pranohet
formalisht nga Asambleja e Përgjithshme e
Kombeve të Bashkuara.

Aftësimi dhe riaftësimi – aftësimi ka të bëjë me
zhvillimin e aftësive të të nxënit që do të bëjnë të
mundur funksionimin e një personi në shoqëri.
Programet e aftësimit zakonisht synojnë fëmijët me
aftësi të kufizuara të lindura. Riaftësimi nënkupton
rifitimin e kapacitetit dhe aftësive. Ai përgjithësisht
aplikohet për dikë që duhet të ripërshtatet në
shoqëri pasi është prekur nga një aftësi e kufizuar.
Zakonisht, aftësimi dhe riaftësimi janë procese të
kufizuara në kohë dhe të ndërtuara sipas individit.

Anëtarësim - rruga me të cilën një vend mund
të bëhet ‘Shtet Palë’ (shih më poshtë) në një
konventë ndërkombëtare. Normalisht, një vend
nënshkruan dhe, në një moment të dytë, ratifikon
konventën në të cilën ai kërkon të bëhet Shtet
Palë. Anëtarësimi i referohet nënshkrimit dhe
ratifikimit të konventës nga një vend njëkohësisht.

Asambleja e përgjithshme – kjo asamble
është organi kryesor vendimmarrës i Kombeve
të Bashkuara. Çdo Shtet Anëtar i Kombeve të
Bashkuara ka të drejtën të përfaqësohet në
punimet e Asamblesë së Përgjithshme si dhe të
drejtën e një vote në vendimet që merren nga
Asambleja e Përgjithshme.

Bashkëpunimi ndërkombëtar – ky term
përdoret për t’iu referuar mënyrave të ndryshme
me të cilat qeveritë mund të punojnë së  bashku
për të përmbushur detyrimet apo objektivat e

tyre. Bashkëpunimi ndërkombëtar mund të marrë
formën e ndihmës ndërkombëtare për zhvillim,
por mund të lidhet edhe me shkëmbimin e
eksperiencës, teknologjive dhe dijes – çka  mund
të kryhet brendapërbrenda apo ndërmjet
vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim.

Diskriminim për shkak të aftësive të

kufizuara – çdo lloj veçimi, përjashtimi ose
kufizimi për shkak të aftësive të kufizuara që ka
si qëllim apo pasojë pengimin ose  ndalimin e
njohjes, gëzimit apo ushtrimit, në mënyrë të
barabartë me të tjerët, të të gjitha të drejtave
njerëzore dhe lirive themelore në fushën politike,
ekonomike, sociale, kulturore, civile apo çdo
fushë tjetër. Këtu nënkuptohen të gjitha format e
diskriminimit, përfshirë mohimin e një akomodimi
të arsyeshëm (shih më poshtë). Diskriminimi
mund të jetë i drejtpërdrejtë ose i tërthortë.

Gjuha – në KDPAK kjo nënkupton gjuhën e
folur, atë të shenjave si dhe forma të tjera të gjuhës
jo të folur.

Hyrje – paragrafët hyrës të traktatit të të drejtave
të njeriut që shpjegojnë përmbajtjen e vetë
traktatit. Vetë hyrja nuk është detyruese nga
pikëpamja juridike.

Hyrja në fuqi – kur një konventë ka marrë
numrin e nevojshëm të ratifikimeve nga vende të
ndryshme, ajo hyn në fuqi për këto vende (d.m.th.
bëhet e detyrueshme ligjërisht për ato vende që
e kanë ratifikuar).  KPDAK hyri në fuqi më 3 maj
2008, një muaj pas ratifikimit nga 20 vende, që
ishte dhe numri i kërkuar për hyrjen e saj në fuqi.

Fjalorth
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Këshilli Ekonomik dhe Shoqëror (KESH) –
ky këshill u ngrit në kuadrin e Kartës së Kombeve
të Bashkuara si organi kryesor për koordinimin
e veprimtarive ekonomike dhe sociale të 14
agjencive të specializuara të Kombeve të
Bashkuara, të komisioneve funksionale dhe të
pesë komisioneve rajonale. Këshilli gjithashtu
merr raporte prej 11 fondeve dhe programeve
të Kombeve të Bashkuara. Këshilli Ekonomik dhe
Social shërben si forum qendror për diskutimin
e çështjeve ndërkombëtare të karakterit
ekonomik dhe social si dhe për formulimin e
rekomandimeve lidhur me politikat që u drejtohen
Shteteve Palë dhe sistemit të Kombeve të
Bashkuara.

Këshilli i të Drejtave të Njeriut – një organ
ndërqeveritar brenda Sistemit të Kombeve të
Bashkuara që u formua më 2006. Ai ka
zëvendësuar Komisionin e Kombeve të
Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe është një
organ ndihmës i Asamblesë së Përgjithshme të
Kombeve të Bashkuara. Këshilli është i vendosur
me seli në Gjenevë dhe ka si objektiv kryesor
dhënien e rekomandimeve për Asamblenë e
Përgjithshme lidhur me situatat në të cilat shkelen
të drejtat e njeriut.

Kombet e Bashkuara (OKB) – kjo është një
organizatë ndërqeveritare me anëtarësim e cila
u themelua më 1945. Zyrat e saj qendrore janë
në Nju Jork dhe Gjenevë. OKB-ja merret me
ruajtjen e paqes dhe sigurisë; zhvillimin e
marrëdhënieve miqësore mes kombeve;
bashkëpunimin në zgjidhjen e problemeve
ndërkombëtare ekonomike, sociale, kulturore
dhe humanitare dhe bashkëpunimin në
promovimin e respektit për të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut dhe është qendra që
harmonizon veprimet e kombeve në arritjen e
këtyre qëllimeve.

Komiteti mbi të Drejtat e Personave me

Aftësi të Kufizuara – organ ndërkombëtar i
përcaktuar nga Konventa për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) që

ka përgjegjësinë të monitorojë implementimin e
Konventës në nivel kombëtar. Ai merr në shqyrtim
raportet e Shteteve Palë mbi masat e marra prej
tyre për implementimin e Konventës dhe, në raste
të veçanta, mund të shqyrtojë ankesa individuale
apo në grup lidhur me shkelje të Konventës.

Komunikimi – Në KDPAK komunikimi përfshin
gjuhët, shfaqjen e tekstit, Braille, komunikimin me
prekje, printimin me shkronja të mëdha,
multimedia të aksesueshme si dhe gjuhë të qartë,
audio dhe të shkruar, lexues (person që lexon)
dhe mënyra, mjete dhe formate komunikimi
shtesë apo alternative, përfshirë teknologji të
aksesueshme informimi dhe komunikimi.

Konventë – një dokument ligjërisht obligues, me
shkrim, nënshkruar nga dy ose më shumë vende.
Ndonjëherë njihet edhe me emrin ‘traktat’,
‘protokoll’, ‘marrëveshje’ ose ‘pakt’. Me adoptimin
e një konvente të OKB-së mbi të drejtat e njeriut
(shih më sipër), lindin norma dhe standarde
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Në këtë
pikë, vendet mund ta nënshkruajnë dhe
ratifikojnë konventën apo të aderojnë në të, duke
marrë përsipër një varg detyrimesh ligjore për
implementimin e saj. Kombet e Bashkuara apo
organe të tjera kompetente mund të censurojnë
qeveritë që shkelin standardet e Konventës.

Metodë zhvillimi mbështetur në të drejtat

e njeriut – një metodë zhvillimi që kombinon të
drejtat e njeriut, punën zhvilluese dhe aktivizmin
social për të çuar përpara çështje të drejtësisë,
barazisë dhe lirisë. Ajo ngarkon me përgjegjësi
personat përgjegjës  për detyrimet që kanë, u jep
njerëzve të drejtën të kërkojnë të drejtat e tyre,
shpie përpara barazinë dhe lufton diskriminimin.

Modeli shoqëror/kulturor i aftësisë së

kufizuar – kjo është një metodë e trajtimit të
problemit të aftësisë së kufizuar e cila, në vend
që të përqendrohet në karakteristikat fizike apo
mendore të individit, e hedh vështrimin te
mënyrat e ndërveprimit të tij dhe te shoqëria.
Modeli social/kulturor i aftësisë së kufizuar hedh

FJALORTH
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idenë se problemet me të cilat ndeshen personat
me aftësi të kufizuara nuk janë rezultat i
kufizimeve të personit, por pasojë e barrierave
të shoqërisë. Këto barriera mund të kenë të bëjnë
me qëndrimet dhe informacionin ose mund të
jenë fizike, legjislative ose ndonjë lloj tjetër
barriere që e ka burimin te dështimi i një shoqërie
apo kulture në integrimin e një personi.

Nënshkrimi – duke e nënshkruar një konventë,
vendet shprehin synimin e tyre për t’u bërë palë
në këtë konventë nëpërmjet ratifikimit; por, deri
në momentin e ratifikimit, ato nuk janë të
detyruara të zbatojnë dispozitat e saj. Megjithatë,
ato nuk duhet të bëjnë asgjë që bie ndesh me
objektin dhe qëllimin e konventës.

Organ i monitorimit të traktateve – një
komitet ekspertësh që ka mandatin të verifikojë
dhe monitorojë zbatimin e konventës së të
drejtave të njeriut. Zakonisht, një konventë tregon
se sa i madh do të jetë komiteti, kriteret për
përzgjedhjen e anëtarëve, kur dhe ku do të takohet
komiteti dhe çfarë është i autorizuar të bëjë ai
komitet gjatë monitorimit të implementimit. Shumë
komitete marrin raporte prej qeverive ku këto të
fundit përshkruajnë se çfarë ka bërë vendi i tyre
për të zbatuar detyrimet që lindin nga një konventë.
Si rregull, komitetit i jepet mundësia t’i drejtojë
pyetje Shtetit Palë rreth raportit dhe më pas t’i
kthejë përgjigje rreth tij. Komitetet mund të
ngarkohen edhe me detyrën për të bërë komente
të përgjithshme duke ofruar interpretimin e tyre
të specializuar mbi konventën. Disa komitete
mund të pranojnë ankesa nga individë dhe/ose
grupe të interesuara lidhur me shkeljen nga ana
e Shtetit Palë të detyrimeve të tij të parashikuara
në konventë.

Personi/fëmija me aftësi të kufizuara – ata
që kanë dëmtime afatgjata fizike, mendore,
intelektuale apo ndijore të cilat, në bashkëveprim
me barriera të tjera, mund të pengojnë
pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqëri me të drejta
të barabarta me të tjerët.

Pjesëmarrje e fëmijëve – një proces i
vazhdueshëm i të shprehurit dhe përfshirjes aktive
të fëmijëve në vendimmarrje në nivele të
ndryshme lidhur me çështje që atyre u
interesojnë. Kjo kërkon shkëmbim informacioni
dhe dialog mes fëmijëve dhe të rriturve mbi bazën
e respektit reciprok. Gjithashtu kërkon që të
mbahen parasysh plotësisht mendimet e tyre,
duke marrë në konsideratë moshën dhe
pjekurinë e fëmijës.

Personat përgjegjës – kur diçka përcaktohet
si një e drejtë, kjo do të thotë se dikush
(pretendenti) ka një pretendim për ta gëzuar atë
të drejtë. Personi apo organi që mban përgjegjësi
për të siguruar përmbushjen e së drejtës njihet si
person përgjegjës. Personat përgjegjës janë në
radhë të parë aktorët shtetërorë dhe institucionet
e niveleve të ndryshme të strukturës qeverisëse,
por këtu përfshihen dhe aktorë joshtetërorë të
cilët janë në gjendje të ndikojnë mbi të drejtat e
të tjerëve. Për shembull, prindërit, mësuesit,
Ministria e Arsimit dhe Parlamenti janë që të
gjithë persona apo struktura përgjegjëse që kanë
detyrimin të sigurojnë që fëmijët me aftësi të
kufizuara të jenë në gjendje të realizojnë të
drejtën e tyre për t’u arsimuar.

Projekt universal – do të thotë një projektim
produktesh, mjedisesh, programesh dhe
shërbimesh që mund të shfrytëzohen nga njerëzit,
sa më mirë që të jetë e mundur, pa qenë nevoja
për adaptime apo projekte të specializuara.
Projekti universal nuk përjashton mjetet
ndihmëse për grupe të veçanta personash me
aftësi të kufizuara kur kjo është e nevojshme. Për
shembull, përdorimi i sistemit Braille për të
verbrit është prapë i nevojshëm, ndonëse projekti
i përgjithshëm mund të shfrytëzohet për të
prodhuar shenja dhe simbole publike nga të cilat
të përfitojë e gjithë popullata.

Protokolli fakultativ – është një marrëveshje
më vete, por edhe e ndërlidhur me marrëveshje
të tjera, e cila rregullon çështjet shtesë të cilat nuk
trajtohen në tekstin kryesor të konventës ose
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përpunon dispozitat e konventës kryesore. Për
shembull, KDPAK ka një Protokoll Fakultativ që i
jep Komitetit mbi të Drejtat e Personave me Aftësi
të Kufizuara kompetencën për të dëgjuar ankime
individuale mbi shkeljen e të drejtave civile, politike,
sociale dhe ekonomike që parashikon Konventa.
Protokollet Fakultative duhet të nënshkruhen e
të ratifikohen një e nga një nga të gjitha Shtetet
Palë. Ekziston mundësia për të ratifikuar një
Protokoll Fakultativ pa e ratifikuar Konventën
kryesore. Për shembull, SHBA e ka ratifikuar
Protokollin Fakultativ të KDF-së së OKB mbi
Tregtinë e Fëmijëve, Prostitucionin e Fëmijëve dhe
Pornografinë e Fëmijëve si dhe atë të Konflikteve
me Armë, por jo vetë KDF-në e OKB.

Ratifikimi – procesi i një vendi që pranon
zyrtarisht të marrë përsipër detyrimet e një
Konvente. Çdo vend ka rregullat dhe procedurat
e tij lidhur me kush mund ta marrë këtë vendim
dhe çfarë procesi vendimmarrjeje do të përdoret.

Realizim progresiv – ky është një parim i
legjislacionit të të drejtave ndërkombëtare të
njeriut që zbatohet vetëm ndaj të drejtave
ekonomike, sociale dhe kulturore, por jo atyre
civile dhe politike. Shtetet kanë përgjegjësi të
menjëhershme për të përmbushur detyrimet e
tyre lidhur me të drejtat  civile dhe politike (sepse
nevoja për ta bërë këtë është e ngutshme dhe/
ose sepse ofrimi i tyre kushton fare pak).
Sidoqoftë, koncepti i realizimit progresiv pranon
faktin që Shtetet me burime të kufizuara mund të
mos jenë në gjendje të implementojnë tërësisht
detyrimet e tyre për të plotësuar menjëherë të
drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore.
Megjithatë, atyre u kërkohet t’i përmbushin
detyrimet  e tyre sa më shumë që të jetë e
mundur brenda burimeve që kanë, duke kërkuar,
kur është e mundur, edhe bashkëpunimin
ndërkombëtar.  Me fjalë të tjera, atyre u kërkohet
të garantojnë që të gjitha burimet dhe masat e
mundshme do të përqendrohen në zbatimin e
plotë të detyrimeve që rrjedhin nga konventa dhe,
për çdo rast, disa detyrime kryesore duhet
patjetër të plotësohen.

Rezerva, kuptime dhe deklarata (që njihen

ndonjëherë si RKD) – kur një vend vendos të
ratifikojë një konventë, ai mund të zgjedhë ta
përjashtojë veten nga përmbushja e disa
dispozitave të caktuara që ajo përmban. Kjo njihet
me termin rezervë. Ai gjithashtu mund të bëjë një
deklaratë mbi si do ta interpretojë një dispozitë
të veçantë. RKD-të parashtrohen nga një vend
në momentin që  ai bën ratifikimin e një konvente.
Nuk mund të paraqitet asnjë rezervë e cila nuk
është në përputhje me objektin dhe qëllimin e
konventës. Për shembull, nuk do të qe e mundur
që në KDPAK të paraqitet një rezervë ndaj
parimit të mosdiskriminimit apo gjithëpërfshirjes.

Rregulla standarde – Rregullat standarde mbi
Shanset e Barabarta për Personat me Aftësi të
Kufizuara u adoptuan nga Asambleja e
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 1993.
Ndonëse nuk përbënin një dokument të
detyrueshëm juridik, ato qenë një instrument për
politikëbërjen dhe një bazë për bashkëpunimin
teknik dhe ekonomik. Rregullat Standarde
konsistojnë në 22 rregulla që rregullojnë kushtet
paraprake për  pjesëmarrje të barabartë,  fushat
e synuara për pjesëmarrje të barabartë,  masat e
implementimit dhe mekanizmin e monitorimit.

Akomodim i arsyeshëm – nënkupton bërjen
e ndryshimeve dhe rregullimeve të duhura, aty
ku është e nevojshme në një rast të caktuar, për
t’u bërë të mundur personave me aftësi të
kufizuara të gëzojnë dhe të ushtrojnë, njësoj si
të gjithë të tjerët, të drejtat dhe liritë themelore
të njeriut. Këto nuk duhet të shndërrohen në
ngarkesa të panevojshme dhe të tepruara.

Shoqëria civile – ky term i referohet një spektri
të gjerë organizatash dhe institucionesh
joqeveritare, organizatash me bazë komuniteti,
lëvizjesh popullore, ku përfshihen dhe organizatat
e personave me aftësi të kufizuar etj.

Shtet Anëtar i Kombeve të Bashkuara – një
vend që ka zgjedhur të anëtarësohet në Kombet
e Bashkuara. Për t’u bërë anëtar i OKB-së, një

FJALORTH
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vend duhet të bëhet Shtet Palë i Kartës së OKB-
së; kjo është një konventë ndërkombëtare me të
cilën Shtetet Anëtare të OKB-së janë juridikisht
të detyruara të pajtohen. Kur  OKB-ja filloi të
funksionojë, më 1945, ajo kishte 51 Shtete
Anëtare; por, që nga ajo kohë, numri i anëtarëve
të saj është rritur me shpejtësi dhe tani, në 2009,
ajo ka 192 Shtete Anëtare.

Shtet Palë – një vend që e ka ratifikuar një
konventë dhe që është juridikisht përgjegjës për
zbatimin e dispozitave të saj.

Të drejtat e njeriut – këto janë të drejtat që
secili i ka duke qenë një qenie njerëzore. S’ka
pse të jeni anëtar i një grupi të veçantë dhe nuk
është e nevojshme që t’jua japë dikush këto të
drejta. Çdokush ka automatikisht të drejtën të
gëzojë të gjitha të drejtat e njeriut.

Traktat – shih ‘Konventë’.

Vërejtjet konkluduese – ky është dokumenti
që hartohet nga një organ i traktatit (në këtë rast
Komiteti mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të
Kufizuara, siç u përmend më sipër) pas diskutimit
të tij me një Shtet Palë mbi ecurinë e  implemen-

timit të traktatit nga ana e shtetit në fjalë. Ai
përmban komente mbi zhvillimet pozitive dhe
çështjet problematike dhe jep rekomandime
për marrjen e masave në të ardhmen nga ana e
Shtetit Palë.

Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat

e Njeriut (ZKLDNJ) – një departament i
Sekretariatit të Kombeve të Bashkuara i ngarkuar
me detyrën për të nxitur dhe mbrojtur gëzimin
dhe realizimin e plotë, nga të gjithë njerëzit, të të
gjitha të drejtave të përcaktuara në Kartën e
Kombeve të Bashkuara dhe në ligjet e traktatet
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Mandati
përfshin parandalimin e shkeljeve të të drejtave
të njeriut, garantimin e respektimit të të drejtave
njerëzore, nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
bashkëpunimin për veprimtari të bashkërenduara
në Kombet e Bashkuara si dhe forcimin dhe
orientimin e sistemit të Kombeve të Bashkuara
në fushën e të drejtave të njeriut. Përveç
përgjegjësive që rrjedhin nga mandati, Zyra
udhëheq dhe përpjekjet për aplikimin e një
metode të bazuar te të drejtat e njeriut në të
gjithë punën që kryhet nga agjencitë e Kombeve
të Bashkuara.
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Zhvillimi i të drejtave
për fëmijët me aftësi
të kufizuara
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Çfarë janë të drejtat e njeriut?

Të drejtat e njeriut janë të drejta që një person i
gëzon sepse ai apo ajo është një qenie njerëzore.
Të drejtat e njeriut mund të përkufizohen edhe
si nevoja themelore pa të cilat njerëzit nuk mund
të jetojnë me dinjitet.  Në qoftë se ju dhunoni të
drejtat njerëzore të një personi, ju e trajtoni atë
jo si një qenie të tillë. Të drejtat e njeriut pranojnë
dhe pohojnë se dinjiteti njerëzor i të gjithë
njerëzve – dhe këtu përfshihen të gjithë fëmijët
– duhet të respektohet.

Karakteristikat kryesore të të

drejtave të njeriut

• Universaliteti dhe patjetërsueshmëria:
të gjithë njerëzit, kudo në botë, gëzojnë të
drejta njerëzore. Një individ, nuk mund të
heqë dorë vullnetarisht prej tyre. Edhe të
tjerët s’mund t’ia mohojnë atij këto të drejta.

• Pandashmëria: Të drejtat e njeriut janë të
pandashme. Të drejtat civile, kulturore,
ekonomike, politike dhe sociale janë të drejta
themelore për dinjitetin e çdo qenieje
njerëzore. Për rrjedhim, ato të gjitha kanë
status të barabartë dhe nuk mund të radhiten
sipas një rendi hierarkik.

• Ndërvarësia dhe ndërlidhësia: realizimi i
një të drejte shpesh varet, tërësisht apo
pjesërisht, nga realizimi i të tjerave. Për
shembull, e drejta e fëmijëve me aftësi të

kufizuara për t’u arsimuar mund të
përmbushet po qe se të drejtat e tjera
respektohen gjithashtu – mosdiskriminimi,
mosprekja nga varfëria, mbrojtja nga dhuna.

• Barazia dhe mosdiskriminimi: të gjithë
individët janë të barabartë si qenie njerëzore
dhe i gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore pa
asnjë lloj diskriminimi.

Ku dokumentohen të drejtat

e njeriut?

Sistemet ndërkombëtare

Të drejtat për çdo qenie njerëzore u përpunuan
në 1948-ën, në Deklaratën Universale të të
Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara
(DUDNJ). 30 nenet e saj formojnë një deklaratë
të plotë që mbulon të drejtat ekonomike, sociale,
kulturore, politike dhe civile.  Ajo ngre parimin
themelor se “dinjiteti i lindur dhe të drejtat e
barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë
anëtarëve të familjes njerëzore janë themeli i
lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë”. Megjithatë,
DUDNJ është një deklaratë objektivash apo një
varg parimesh; ajo nuk është një dokument
detyrues nga pikëpamja juridike. Prandaj, që prej
vitit 1948, OKB-ja e ka shfrytëzuar DUDNJ-në si
një bazë nga e cila ka zhvilluar një sërë traktatesh
të të drejtave të njeriut (që quhen dhe konventa),
të cilat i shndërrojnë parimet e saj në detyrime
juridike për vendet që i ratifikojnë.

1 Një hyrje e shkurtër

mbi të drejtat e njeriut
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Dy traktatet e para mbi të drejtat e njeriut kanë
qenë Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat
Politike dhe Civile (KNDPC) dhe Konventa
Ndërkombëtare mbi të Drejtat Ekonomike,
Sociale dhe Kulturore (KNDESK), të adoptuara
nga OKB-ja në 1966-ën. Së bashku me DUDNJ-
në, ato formojnë atë që quhet Deklaratë
Ndërkombëtare e të Drejtave. Që nga ajo kohë,
janë adoptuar një sërë traktatesh të tjera për të
rregulluar të drejtat e grupeve të veçanta, përfshirë
gratë, fëmijët, punëtorët emigrantë, minoritetet
racore dhe personat viktima të torturës.
Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi
të Kufizuara (KDPAK) është traktati më i ri i
adoptuar.

Sisteme rajonale

Disa rajone të botës kanë zhvilluar edhe sisteme
të mbrojtjes së të drejtave të njeriut të cilat
shërbejnë për të forcuar apo plotësuar sistemin
ndërkombëtar, si për shembull:

• Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 1950

• Konventa Amerikane e të Drejtave të Njeriut,
1978

• Karta Afrikane e të Drejtave Njerëzore dhe të
Njerëzve, 1981

• Karta Afrikane e të Drejtave dhe Mirëqenies
së Fëmijës, 1990

Sisteme nacionale

Edhe vende të veçanta kanë kushtetuta dhe ligje
që garantojnë dhe mbrojnë të drejtat e njerëzve,
ku përfshihen dhe ato të fëmijëve. Këto struktura
ligjore mund të shërbejnë për të përfshirë të
drejtat njerëzore ndërkombëtare në
legjislacionin e vendit apo për të vendosur
standarde më të larta se ato që parashikohen në
traktatet ndërkombëtare. Ndryshimi mes ligjeve
vendase dhe traktateve të të drejtave të njeriut
është se këto të fundit janë universale – ato
zbatohen për të gjithë njerëzit, kudo, pavarësisht
nga nënshtetësia e tyre apo vendi ku banojnë.

Dokumentet kryesore të të drejtave të njeriut

• Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, 1948
• Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Politike dhe Civile, 1966
• Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 1966
• Konventa Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit

Racial, 1966
• Konventa mbi Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, 1979
• Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve ose Ndëshkimeve të tjera të Egra,

Çnjerëzore apo Degraduese, 1984
• Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës, 1989
• Konventa mbi të Drejtat e Punëtorëve Emigrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të

tyre, 1990
• Konventa mbi Mbrojtjen e të Gjithë Personave nga Zhdukja e Detyrueshme apo

e Pavullnetshme, 2006
• Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, 2006

Për tekstet e plota të këtyre traktateve shko te:
http://www.ohchr.org/english/law/index.htm
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Ndërgjegjësimi përherë e më i

madh për aftësinë e kufizuar si

një çështje e të drejtave të

njeriut.

Legjislacioni ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut
e ka njohur me vonesë faktin që aftësia e kufizuar
është një çështje e të drejtave të njeriut. Asnjë
nga Konventat Ndërkombëtare të vitit 1966 mbi
të drejtat politike dhe civile dhe mbi të drejtat
ekonomike, sociale dhe kulturore (shih faqen 12),
nuk përmban ndonjë dispozitë të veçantë për të
drejtat e personave me aftësi të kufizuara apo
njeh shprehimisht personin me aftësi të kufizuara
si një subjekt për t’u mbrojtur nga diskriminimi.
Megjithatë, të dyja këto Konventa, në nenet e tyre
mbi diskriminimin,  përfshijnë në listën e tyre të
shkaqeve frazën “ose një status tjetër”, e cila
nënkupton qartazi diskriminim për shkak të
aftësisë së kufizuar. Më tej, në Komentin e
Përgjithshëm mbi aftësinë e kufizuar të botuar
në 1994-ën, Komiteti mbi të Drejtat Ekonomike,
Sociale dhe Kulturore (shih në Fjalorth “organ i
monitorimit të traktateve”) deklaron se ‘meqë
dispozitat e Konventës zbatohen plotësisht për
të gjithë anëtarët e shoqërisë, personat me aftësi
të kufizuara gëzojnë pa ekuivok të gjitha të drejtat
që njihen nga Konventa.”

Në 1975-ën, Asambleja e Përgjithshme e OKB-
së adoptoi  Deklaratën mbi të  Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuara – një dokument,

sidoqoftë, me një fuqi më të vogël sesa konventa.
Kjo dëshmon se personat me aftësi të kufizuara
gëzojnë të njëjtat të drejta civile dhe politike si
të gjithë qeniet e tjera. Viti 1981 u caktua si Viti
Ndërkombëtar i Personave me Aftësi të
Kufizuara, dhe 1983-1994 u caktua si Dekada e
Personave me Aftësi të Kufizuara. Në 1984-ën,
Komisioni i të Drejtave të Njeriut adoptoi
rezolutën që rekomandonte se duhej caktuar një
Raportues i Posaçëm për të studiuar lidhjen mes
shkeljeve serioze të të drejtave të njeriut dhe
aftësisë së kufizuar. Leandro Depui u caktua në
gusht të 1984-ës si Raportuesi i Posaçëm dhe
raporti i tij, Të Drejtat e Njeriut dhe Personat
me Aftësi të Kufizuara, u botua në vitin 1993. Ndër
rekomandimet e tij qe dhe propozimi që
legjislacioni i një vendi të përshtatej me normat
ndërkombëtare dhe të caktohej një ombudsman
ndërkombëtar apo të ngarkohej me një mandat
të veçantë Këshilli Ekonomik dhe Shoqëror i
OKB-së (KESH) për të mbrojtur personat me
aftësi të kufizuara nga shkeljet e të drejtave të
njeriut. Ai gjithashtu theksoi se personat me aftësi
të kufizuara ishin në pozitë të pafavorshme në
krahasim me grupet e tjera të margjinalizuara
sepse ata nuk gëzonin asnjë mbrojtje, qoftë dhe
nga një organ i vetëm normash detyruese.

Më 1993, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së
adoptoi Rregullat Standarde të OKB-së mbi
Shanset e Barabarta për Personat me Aftësi të
Kufizuara9. Ato kanë më shumë statusin e një
Deklarate sesa të një dokumenti të detyrueshëm

2 Një vështrim historik i

të drejtave të personave

me aftësi të kufizuara
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juridik por, meqë rezoluta u adoptua me
konsensus, pa u hedhur asnjë votë, mund të themi
se ato janë politikisht dhe moralisht detyruese
për qeveritë. Në to përfshihen 22 rregulla në total:
katër që lidhen me parakushtet për një
pjesëmarrje të barabartë, tetë që kanë lidhje me
fusha ku synohen shanse të  barabarta dhe dhjetë
të tjera që kanë të bëjnë me masa implementuese.
Rregullat Standarde të OKB-së janë direktiva që
janë përpiluar për t’i dhënë shtysë të drejtave të
personave me aftësi të kufizuara. Një varg
rezolutash janë adoptuar që nga Komisioni i
atëhershëm i të Drejtave të Njeriut ku deklarohet
se “çdo shkelje e parimit themelor të barazisë apo
çdo diskriminim apo trajtim tjetër i diferencuar, me
konotacion negativ, ndaj personave me aftësi të
kufizuara, i cili nuk është në pajtim me Rregullat
Standarde të Kombeve të Bashkuara mbi Shanset
e Barabarta për Personat me Aftësi të Kufizuara,

është një shkelje e të drejtave njerëzore të
personave me aftësi të kufizuara”.

Si përfundim, në atë kohë, në dy dekada e gjysmë,
deri në fund të shekullit të 20-të, është bërë një
progres i rëndësishëm. Aftësia e kufizuar pak e
nga pak filloi të bjerë në sy të arenës
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut – më
shumë në saje  të lobimit efektiv dhe këmbëngulës
të ndërmarrë nga organizatat e personave me
aftësi të kufizuara.  Kështu pati një ndërgjegjësim
më të madh lidhur me abuzimet kundrejt të
drejtave të njeriut dhe nevojën për veprim, për
t’i thënë “ndal” këtyre abuzimeve.  Pra, hapi i parë
ishte hedhur. Megjithatë, mbrojtja brenda
strukturës së të drejtave ndërkombëtare të
njeriut ishte e pamjaftueshme për të zgjidhur
problemin dhe shkeljet e të drejtave të personave
me aftësi të kufizuara vazhduan.

Dokumentet kryesore të të drejtave të njeriut që lidhen me aftësinë

e kufizuar (paraardhëse të KDPAK-së)

Deklarata Ndërkombëtare e të Drejtave

• Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
• Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
• Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike

Instrumente të tjera të Kombeve të Bashkuara dhe të Organizatës

Ndërkombëtare të Punës që trajtojnë posaçërisht të drejtat e njeriut dhe

aftësinë e kufizuar:

• Deklarata mbi të Drejtat e Personave me Zhvillim të Vonuar Mendor, 1971
• Deklaratë mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, 1975
• Programi Botëror për Veprim në lidhje me Personat me Aftësi të Kufizuar, 1982
• Udhëzimet e Talinit për Veprim lidhur me Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Fushën

e Aftësisë së Kufizuar, 1990
• Parimet për Mbrojtjen e Personave me Sëmundje Mendore dhe për Përmirësimin e

Kujdesit Shëndetësor Mendor, 1991
• Rregullat Standarde mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuar,

1993

Për tekstin e plotë të traktateve shko te  http://www.ohchr.org/english/law/index.htm
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Njohja e fëmijëve me aftësi

të kufizuara si subjekte të së

drejtës

Fëmijët me aftësi të kufizuara përballen me dy
rreziqe. Mosprania, nga pikëpamja formale, e
aftësisë së kufizuar në traktatet themelore të të
drejtave të njeriut, deri në momentin e adoptimit
të KDPAK, bënte që jeta dhe vështirësitë e tyre
të mos binin në sy; edhe kur ndërmerreshin
aksione nga institucione ndërkombëtare të fushës
për të hedhur dritë mbi problemin e aftësisë së
kufizuar, ai në përgjithësi shihej në prizmin e të
rriturve dhe jo të fëmijëve. Dhe, ndërkohë që disa
aspekte të diskriminimit, abuzimit dhe
neglizhencës së të drejtave ushtrohen si ndaj të
rriturve ashtu dhe ndaj fëmijëve, paaftësia për t’i
kushtuar vëmendjen e duhur gjendjes së fëmijëve
do të thotë se çështjet themelore që kanë të
bëjnë me ta janë nënvleftësuar. Kjo mungesë
vëmendjeje  shihet edhe në Komentin e
Përgjithshëm të Komitetit mbi të Drejtat Sociale,
Ekonomike dhe Kulturore mbi aftësinë e kufizuar
ku, megjithëse pranohet gjendja e fëmijëve për
sa i përket fushës së arsimimit dhe të drejtës për
mbrojtje të veçantë, ka një mungesë të
perspektivës me në qendër fëmijën për sa i përket
çështjeve të tjera të rëndësishme10. Për shembull,
ai argumenton se mungesa e përkrahjes sociale
me sigurime shoqërore dhe të ardhura nuk duhet
të jetë një pretekst për institucionalizimin.
Sidoqoftë, shkaqet e institucionalizimit të fëmijës
mund të jenë të ndryshme nga ato që prekin të
rriturit – mungesa e një mbështetjeje praktike
për  prindërit, refuzimi i shkaktuar nga paragjykimi
dhe injoranca, mendimi se kjo është në interesin
më të lartë të fëmijës – asnjëra prej të cilave nuk
është trajtuar në Komentin e Përgjithshëm. Për
më tepër, aty nuk bëhet fjalë për rastet gjithnjë e
më të shpeshta të trajtimit poshtërues, degradues
e të dhunshëm apo për rastet e ndëshkimit në
institucione dhe as për të drejtën e fëmijëve për
të luajtur apo për të marrë pjesë në
vendimmarrjet që kanë lidhje me ta.

Në këtë kontekst, Konventa e OKB-së për të
Drejtat e Fëmijës (KDF e OKB), e adoptuar nga
Asambleja e Përgjithshme më 1989, përfaqëson një
hap të madh përpara.  Ajo e përfshin për herë të
parë problemin e fëmijëve dhe të aftësisë së kufizuar
jo vetëm në fushën e legjislacionit ndërkombëtar
të të drejtave të njeriut por edhe në kontekstin e të
drejtave civile dhe politike si dhe të të drejtave
ekonomike, sociale dhe kulturore.

Gjatë viteve ‘90 u verifikuan zhvillime të reja. KDF
e OKB u ratifikua nga 193 shtete. Të vetmet shtete
anëtare që nuk aderuan qenë SHBA-ja dhe
Somalia. Raportuesi i Posaçëm pranoi se Rregullat
Standarde të OKB-së ishin të pamjaftueshme për
fëmijët, duke vërejtur se “aspekti që lidhet me
fëmijën dhe perspektiva gjinore janë të vagëta
në tekstin e Rregullave”; ai sugjeroi që të dyja
këtyre çështjeve t’u  kushtohej më shumë
vëmendje në përpjekjet e ardhshme për
implementim. Në vitin 1997, Këshilli Ekonomik-
Social adoptoi një rezolutë mbi “Fëmijët me aftësi
të kufizuara”, ku pranohej nevoja për të treguar
kujdes më të madh ndaj këtyre fëmijëve dhe
familjeve apo kujdestarëve të tyre. Ai kërkoi nga
Raportuesi i Posaçëm që “të tregonte kujdes të
veçantë ndaj gjendjes së fëmijëve me aftësi të
kufizuara, të mbante raporte të ngushta pune me
Komitetin për të Drejtat e Fëmijës në cilësinë e
tij të monitoruesit të Konventës së OKB-së për
të Drejtat e Fëmijës dhe të përfshinte në raportin
e tij drejtuar Komisionit për Zhvillimin Social në
sesionin e tij të 38-të, rezultatet, pikëpamjet,
vërejtjet dhe rekomandimet lidhur me fëmijët me
aftësi të kufizuara”. Rezoluta kërkonte gjithashtu
nga qeveritë që të garantonin, mbështetur në
rregullën 6 të Rregullave Standarde, shkollimin e
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe që shkollimi i
tyre të ishte pjesë integrale e sistemi arsimor11.

Më 2000, Komisioni i atëhershëm i të Drejtave
të Njeriut në Gjenevë (i cili tani është
zëvendësuar nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut)
adoptoi një rezolutë të përgjithshme për fëmijët,
e cila ritheksoi, mes shumë çështjeve të tjera,
detyrimet e Shteteve për të garantuar të drejtat
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e fëmijës pa asnjë lloj diskriminimi. Në të njëjtin
vit u miratua nga Komisioni i të Drejtave të
Njeriut një rezolutë mbi aftësinë e kufizuar, ku u
kërkohej qeverive të implementonin Rregullat
Standarde duke mbajtur parasysh, mes të tjerash,
nevojat e fëmijëve12.

Efektet e Konventës së OKB-së

për të Drejtat e Fëmijës

KDF e OKB është një strukturë e plotë parimesh
detyruese të cilat duhet të mbështesin trajtimin
e fëmijëve në mbarë botën. Rëndësia e saj nuk
duhet mbivlerësuar.  Ajo përcakton një varg
standardesh universale minimale që u njeh të
drejta të gjithëve. Ajo i njeh fëmijët si subjekte të
të drejtave dhe këmbëngul që fëmijët të
respektohen si aktorë në ushtrimin e të drejtave
të tyre dhe si pjesëmarrës në të gjitha çështjet që
ndikojnë mbi ta. Ajo sfidon perceptimin tradicional
mbi statusin e fëmijëve si individë me rëndësi më
të vogël se të rriturit. Ajo ofron instrumentet me
të cilat analizohet gjendja e fëmijëve si dhe normat
me të cilat duhet të matet puna e drejtësisë,
politikave dhe praktikës. Konventa përcakton një
organ ndërkombëtar për monitorimin e
implementimit: Komitetin për të Drejtat e Fëmijës.
Ajo këmbëngul për të drejtat e barabarta të të gjithë
fëmijëve. Tani, veprimet apo mosveprimet e
qeverive lidhur me fëmijët mund të hetohen
publikisht nga komuniteti ndërkombëtar.

Të gjitha të drejtat e KDF-së së OKB shtrihen
mbi të gjithë fëmijët nën 18 vjeç. Por, ajo përfshin
për herë të parë në legjislacionin ndërkombëtar
të të drejtave të njeriut të drejtat e posaçme për
fëmijët me aftësi të kufizuara. Neni 2, i cili merret
me të drejtën e mosdiskriminimit, përfshin
aftësinë e kufizuar si një bazë specifike për
mbrojtjen ndaj diskriminimit.

Me fjalë të tjera, Konventa njeh aftësinë e kufizuar
si një problem të të drejtave të  njeriut. Veç kësaj,
Neni 23 rregullon shprehimisht situatën e
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Detyrimi për të treguar një kujdes të posaçëm
për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara ka
shërbyer për të hedhur dritë mbi gjendjen në të
cilën ata janë braktisur – dhe mbi shkallën në të
cilën ata dhunohen – në nivele të ndryshme kudo
në botë. Megjithatë, në fillim, progresi i
implementimit të këtyre të drejtave ka qenë i
ngadaltë. Në një raport paraqitur Nënkomisionit
për Parandalimin e Diskriminimit dhe Mbrojtjen e
Pakicave të Komisionit të atëhershëm të të
Drejtave të Njeriut në shkurt të vitit 1966, Komiteti
për të Drejtat e Njeriut përmblodhi shqetësimet
kryesore që kishin dalë gjatë shqyrtimit të
raporteve të qeverive, duke mbajtur parasysh
detyrimet që rrjedhin nga Neni 23, parimet e
përgjithshme të Konventës dhe detyrimin e
qeverive për të ndërmarrë të gjitha masat e
nevojshme për implementimin e dispozitave të saj.
Konstatimet e tij nuk qenë shumë inkurajuese:

“Një problem mjaft shqetësues është se disa
shoqëri nuk tregohen të ndjeshme ndaj
nevojave dhe gjendjes së fëmijëve me aftësi
të kufizuara, siç e kërkon neni 2 i Konventës.
Komiteti është i preokupuar nga qëndrimet e
përhapura diskriminuese ndaj këtyre fëmijëve.
Duhen ndërmarrë strategji dhe programe
edukative dhe duhet përhapur siç duhet
informacioni, në mënyrë që të shmangen disa
lloje paragjykimesh të cilat rëndojnë
negativisht mbi fëmijët me aftësi të kufizuara…

Komiteti është i ndërgjegjshëm se ekzistojnë
mjaft qëndrime negative që pengojnë zbatimin
e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara
të parashikuara në nenin 23, të tilla si izolimi
nga pjesa tjetër e shoqërisë. Mbrojtja e këtyre
të drejtave duhet çuar edhe më përpara, për
shembull nëpërmjet mbështetjes së
organizatave të prindërve dhe të shërbimeve
me bazë komunitare si dhe nëpërmjet një
programi për zhvendosjen e fëmijëve nga
institucionet në një mjedis të mirë familjar.

“Komitetit i ka bërë përshtypje negative fakti
që disa fëmijëve me aftësi të kufizuara u
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mungon shërbimi shëndetësor dhe kujdesi
social dhe shpreh shqetësimin e tij lidhur me
numrin e vogël të fëmijëve me aftësi të
kufizuara të regjistruar në shkolla, gjë që
reflekton kujdesin e pamjaftueshëm ndaj
nevojave të tyre specifike. Atyre u duhet ofruar
një mbrojtje më e madhe, duke u krijuar
përmes shkollimit mundësinë e integrimit të
vërtetë në shoqëri dhe të një pjesëmarrjeje
aktive në jetën familjare. Duhen bërë
përpjekje për të identifikuar sa më herët
shfaqjen e aftësisë së kufizuar.

“Edhe kufizimet buxhetore kanë rënduar mbi
fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilët vuajnë

më shumë mungesën e shërbimeve të
nevojshme shëndetësore dhe arsimore.
Komiteti u kërkon vendeve të ndërmarrin të
gjitha hapat e nevojshme për të minimizuar
impaktin negativ të politikave të
përshtatshmërisë strukturore mbi gjendjen e
fëmijëve me aftësi të kufizuara. Nën dritën e
nenit 4, Komiteti njeh si prioritet të tijin
caktimin e maksimumit të burimeve të
mundshme për mbrojtjen e këtyre fëmijëve.

“Nevojitet gjithashtu asistenca ndërkom-
bëtare dhe shkëmbimi i informacionit të
nevojshëm për të përballuar në mënyrë më
efektive sfidën për përmirësimin e situatës së

Neni 23 i KDF-së së OKB

1. Qeveritë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuar mendore ose fizike duhet
të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, në kushte që garantojnë dinjitetin
e tij, nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e
bashkësisë.

2. Qeveritë njohin të drejtën e fëmijës me aftësi të kufizuar për kujdes të posaçëm
dhe nxisin e sigurojnë, brenda mundësive të të ardhurave në dispozicion,
dhënien e ndihmës për fëmijën që përmbush kushtet si dhe për personat që
kujdesen për të; për këtë ndihmë bëhet një kërkesë dhe ajo i përshtatet
gjendjes së fëmijës dhe gjendjes financiare të prindërve të tij apo të personave
që kujdesen për të.

3. Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me aftësi të kufizuar, ndihma e dhënë
sipas paragrafit 2 të këtij neni jepet falas, sa herë të jetë e mundur, duke pasur
parasysh burimet financiare të prindërve të tij ose të atyre që kujdesen për të
dhe synon që fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë mundësi reale për arsimim,
kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për punësim
dhe veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim shoqëror
dhe zhvillim vetjak sa më të plotë, përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe
shpirtëror.

4. Qeveritë, në frymën e bashkëpunimit ndërkombëtar, nxisin shkëmbimin e
informacionit të përshtatshëm në fushën e kujdesit shëndetësor parandalues
dhe të trajtimit mjekësor, psikologjik dhe funksional të fëmijëve me aftësi të
kufizuar, përfshirë përhapjen dhe mundësinë e marrjes së informacionit lidhur
me metodat e riaftësimit, edukimit dhe shërbimeve të formimit profesional,
me qëllim që qeveritë të kenë mundësi të përmirësojnë cilësitë dhe aftësitë
e tyre dhe të zgjerojnë përvojën e tyre në këto fusha. Në këtë drejtim, duhet
të mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.
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fëmijëve me aftësi të kufizuara, në pajtim me
nenin 24, paragrafi 4, të Konventës”13.

Më 1997, duke njohur nevojën për të gjetur një
mirëkuptim më të madh lidhur me situatën e
këtyre fëmijëve, Komiteti për të Drejtat e
Fëmijëve mbajti një Ditë Diskutimi të
Përgjithshëm mbi të drejtat e fëmijëve me aftësi
të kufizuara në të cilën u bë e ditur se “gjendja e
tyre e vështirë ishte pak e njohur nga axhenda
kombëtare dhe ndërkombëtare dhe se ata
rrezikonin të mos binin në sy”. Që nga ajo kohë,
Komiteti e ka përqendruar punën e vet të marrjes
në shqyrtim të raporteve të qeverive te gjendja e

fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ka tërhequr
vëmendjen e Shteteve te Rregullat Standarde.

Veç kësaj, Komiteti ra dakord që të hartonte një
Koment të Përgjithshëm mbi fëmijët me aftësi të
kufizuara që do të tregonte mënyrën se si
qeveritë do të duhej të zbatonin detyrimet e
KDF-së së OKB lidhur me këtë grup fëmijësh.
Një draft i përgatitur nga Komiteti më 2006, u
diskutua në muajin gusht të atij viti në një
mbledhje të mbajtur në Nju Jork me 40
përfaqësues të organizatave të personave me
aftësi të kufizuara, para se të finalizohej dhe të
adoptohej nga ky Komitet në vitin 200714.

Përmbledhje

Është bërë progres, por kryesisht në nivel juridik.
KDF e OKB ka konfirmuar të drejtën e fëmijëve
me aftësi të kufizuara për të qenë të mbrojtur nga
diskriminimi dhe për të përfituar nga shërbimet e
domosdoshme. Komenti i Përgjithshëm ka vënë
në dukje detyrimet e detajuara të qeverive që janë
të nevojshme për të garantuar zbatimin e KDF-së.
Megjithëkëtë, shkalla dhe ashpërsia e abuzimeve

lidhur me të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara nuk është zvogëluar. Megjithëse tani
Komiteti për të Drejtat e Fëmijës i analizon më
me imtësi të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara, ata ende mbeten jashtë vëmendjes, të
fshehur në shtëpi apo institucione, dhe të drejtat e
tyre ekonomike, sociale, kulturore, civile dhe
politike ende neglizhohen.
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Vlerësimi për një kohë të gjatë i personave me
aftësi të kufizuar si “objekte të ndihmës sociale”
më tepër sesa si subjekte të të drejtave bëri që
komuniteti i personave me aftësi të kufizuara të
shtonte presionin e tij për hartimin e një traktati
të ri të të drejtave të njeriut, që do të siguronte
që personat me aftësi të kufizuara të ishin në
gjendje të gëzonin të drejtat e tyre njëlloj si të
gjithë të tjerët.

Radha e ngjarjeve

Puna e komunitetit të personave me aftësi të
kufizuara nxiti këto zhvillime:
• Më 2001, Meksika propozoi që Asambleja e

Përgjithshme e OKB-së të merrte në
konsideratë hapjen e bisedimeve për një
Konventë mbi të drejtat e personave me aftësi
të kufizuara.

• Pas një debati në Komitetin e Tretë të
Asamblesë së Përgjithshme, më 19 dhjetor
2001, një rezolutë (nr. 56/115) u adoptua për
këtë qëllim. OKB-ja miratoi ngritjen e një
Komiteti Ad Hoc për të marrë në shqyrtim
propozimet për një tekst të një Konvente që
do të rregullonte të drejtat e personave me
aftësi të kufizuara. Të gjitha Shtete Anëtare të
OKB-së si dhe  vëzhguesit gëzonin të drejtën
e anëtarësimit në të.

• Në dy sesionet e para, në 2002 dhe në 2003,

Komiteti mori në konsideratë mundësinë e
hartimit të një instrumenti ndërkombëtar mbi
të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe
diskutoi mbi llojin e instrumentit dhe elementet
që do të mund të përfshiheshin në të. Në sesionin
e dytë, ai ngriti një grup pune që do të përgatiste
një projekt-tekst të Konventës.

• Grupi i Punës, i formuar nga qeveri, përfaqë-
sues të organizatave joqeveritare (OJQ) dhe
përfaqësues të institucioneve kombëtare të
të drejtave të njeriut (IKDNJ), u mblodh në
janar të 2004-ës dhe hartoi një tekst fillestar
që do të negociohej.

• Në sesionet e mëvonshme, Komiteti Ad Hoc
diskutoi dhe negocioi këtë tekst, i cili u
përfundua më 26 gusht 2006.

• Më 13 dhjetor 2006, Asambleja e Përgjithshme
e OKB-së adoptoi tekstin e KDPAK dhe
protokollin e tij fakultativ.

• Procedura e nënshkrimit dhe ratifikimit të
KDPAK u hap më 30 mars 2007.

• KDPAK hyr në fuqi më 3 maj 2008 pasi ishte
ratifikuar nga 20 vende.

Zhvendosja e paradigmës

Gjatë gjithë procesit të hartimit të Konventës,
Kryetari i Komitetit Ad Hoc e vuri theksin te
nevoja e “zhvendosjes së paradigmës” në
qëndrimet dhe trajtimin e njerëzve me aftësi të

3 Hartimi i Konventës së

OKB-së mbi të Drejtat

e Personave me Aftësi

të Kufizuara (KDPAK)
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kufizuara – nga trajtimi i tyre si objekte mëshire
në vlerësimin e tyre si individë që gëzojnë të drejta
njerëzore. Për këtë ishte e nevojshme të kuptohej
se njerëzit me dëmtime fizike, psikosociale,
intelektuale apo ndijore ballafaqohen me barriera
që i pengojnë ata të marrin pjesë tërësisht dhe në
mënyrë efektive në shoqëri, me të drejta të
barabarta me të tjerët. Këto barriera fizike,
linguistike, sociale dhe kulturore duhen hequr.
Konventa pranon se kërkohet një ndryshim
qëndrimi në shoqëri që personat me aftësi të
kufizuara të arrijnë të njëjtin status, prandaj në të
u përfshi një nen i posaçëm mbi ndërgjegjësimin
për respektimin e të drejtave dhe dinjitetit të
personave me aftësi të kufizuara. Konventa, në
tërësinë e vet i përkushtohet arritjes së këtij
ndryshimi. Ajo garanton më në fund që shteteve
nuk do t’u lejohet më që të margjinalizojnë
personat me aftësi të kufizuara. Qeveritë që e
ratifikojnë atë do të jenë juridikisht të detyruara
t’i trajtojnë ata si subjekte të së drejtës me të drejta
njerëzore të përcaktuara në mënyrë të qartë.

Procesi është po aq i

rëndësishëm sa dhe rezultati

Nga këndvështrimi i krijimit të rrethanave për
këtë zhvendosje paradigme, procesi i hartimit të
Konventës ishte po aq i rëndësishëm sa dhe vetë
teksti. Presioni për Konventën erdhi nga lëvizja
e personave me aftësi të kufizuara. Ata u përfshinë
aktivisht gjatë gjithë periudhës së këtij procesi.
Seksionet e Komitetit Ad Hoc ranë në sy për
nivelin e lartë të angazhimit të komunitetit të
personave me aftësi të kufizuara, i cili u
vetorganizua përmes një rrjeti informal të njohur
si Komiteti i Posaçëm Ndërkombëtar i Personave
me Aftësi të Kufizuara (KPNPAK), një koalicion i
70 organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare
të personave me aftësi të kufizuara dhe
organizatave aleate nga e gjithë bota.  Ai luajti një
rol kryesor duke mundësuar shkëmbimin e
njohurive dhe përvojës jetësore, duke hartuar
amendamentet, duke analizuar e debatuar, duke
lobuar me delegacionet e qeverive, duke folur

në asamble, duke organizuar mbledhje, duke
ofruar informacione dhe ekspertizë teknike dhe
duke u paraqitur me një zë të bashkuar dhe të
fuqishëm për arritjen e një teksti përfundimtar
sa më të mirë. Personat me aftësi të kufizuara
përfaqësoheshin nga KPNPAK por edhe,
gjithmonë e më tepër gjatë katër apo pesë viteve,
nga delegacionet qeveritare. Vërtet, kontributi i
tyre ishte i tillë saqë Kryetari i Komitetit Ad Hoc,
ambasadori Don MekKej, vuri në dukje se “të
paktën 80% e kësaj Konvente është hartuar dhe
zhvilluar nga organizatat e personave me aftësi
të kufizuara”.

Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara, ku
futen edhe fëmijët, si aktorë kryesorë në hartimin
e Konventës, qe një përvojë mësimi që i
transformoi të gjitha ata që u përfshinë në të.
Delegatët e qeverive që nuk kishin pasur më parë
një përvojë mbi çështje të tilla, e jo më të kishin
punuar drejtpërsëdrejti me persona me aftësi të
kufizuara, u përballën me sfida të mëdha kundrejt
stereotipave dhe paragjykimeve të tyre. Vetë
prania dhe ekspertiza e organizatave të personave
me aftësi të kufizuara tronditi perceptimin
tradicional mbi personat me aftësi të kufizuara si
viktima që kanë nevojë për përkujdesje, mbrojtje
dhe mbështetje. Kjo çoi në njohjen e faktit se
këtyre njerëzve u takonte që t’u respektoheshin
të drejtat e tyre dhe se ishin njerëz të aftë të
formulonin dhe mbronin me forcë këtë respekt.

Domethënia e Konventës

Të gjitha të drejtat njerëzore u përkasin tashmë
të gjithë njerëzve, pavarësisht nga aftësitë e tyre.
Duke e pasur parasysh këtë, synimi kryesor i
KDPAK nuk ishte që të përcaktonte të drejta të
reja specifike për personat me aftësi të kufizuara.
Rëndësia e saj qëndron më tepër në faktin se ajo
është hartuar për të garantuar që të drejtat
ekzistuese të bëhen realitet. Ky  traktat përmban
detyrime të reja për të kapërcyer barrierat dhe
masa për të siguruar që personat me aftësi të
kufizuara të njihen si subjekte të të drejtave duke
gëzuar të njëjtin respekt si të gjithë njerëzit e
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tjerë. Në mënyrë më specifike ai:
• Sqaron parimet e të drejtave të njeriut në

kontekstin e personave me aftësi të kufizuara.
• U jep qeverive një model autoritar për ta

përdorur gjatë formulimit të ligjeve dhe
politikave kombëtare.

• Krijon mekanizma më efektivë për
monitorimin e të drejtave të personave me
aftësi të kufizuara.

• Përcakton standardet ndërkombëtare lidhur
me të drejtat dhe liritë e personave me aftësi
të kufizuar.

• Hedh bazat për një pjesëmarrje më të gjerë
dhe pavarësi të personave me aftësi të
kufizuara në mbarë botën.

• Kërkon që të merret mendimi i personave me
aftësi të kufizuara dhe i organizatave që i
përfaqësojnë, duke theksuar moton e
organizatave të personave me aftësi të
kufizuara, “asgjë për ne pa ne”.

Nevoja për njohjen e qartë të

të drejtave të fëmijëve në

kuadrin e KDPAK-së

Siç u vu në dukje më sipër, Konventa e OKB-së
për të Drejtat e Fëmijës hedh bazat e parimeve
dhe detajon dispozitat për të drejtat e të gjithë
fëmijëve. Gjithashtu ajo përfaqëson të parin
traktat ndërkombëtar në të cilin përmenden të
drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Prandaj,
ishte e  rëndësishme që Konventa e re të
ndërtohej mbi bazën e kësaj arritjeje dhe të
përfshinte dispozita specifike mbi probleme me
të cilat ballafaqohen fëmijët me aftësi të kufizuara.

Fëmijët nuk janë njëlloj si të rriturit

Ndonëse mjaft prej përvojave të të rriturve me
aftësi të kufizuara dhe të fëmijëve me aftësi të
kufizuara janë të ngjashme, ato nuk janë të njëjta.
Po kështu, ndonëse prindërit dhe fëmijët kanë të
njëjtat shqetësime, interesat e tyre nuk janë të
njëjta. Nuk është, pra, me vend që të pranohet se
të drejtat e fëmijëve janë të njëjta me ato të të

rriturve me aftësi të kufizuara apo me ato të
prindërve të tyre. Për të garantuar një rregullim
të përshtatshëm të të drejtave të fëmijëve me
aftësi të kufizuara në Konventën e re, qe e
domosdoshme që perspektivat e ndryshme të
reflektoheshin dhe të shpreheshin qartë në
tekstin e kësaj konvente.

Fëmijëve u mungon autonomia

Në të gjitha shoqëritë, fëmijët kanë një status të
ndryshëm juridik nga ai i të rriturve. Për shumicën
e të rriturve, parashikohet një autonomi e cila
nuk parashikohet për fëmijët. Autonomia përfshin
të drejtën e një individi për të vendosur për veten
e tij, si për shembull të drejtën për të dhënë
pëlqimin e tij të mirinformuar për një trajtim të
caktuar apo për të refuzuar një trajtim, të drejtën
për t’u bërë prindër, të drejtën për t’u martuar
dhe për të hyrë në marrëdhënie seksuale
konsensuale apo të drejtën për të votuar. Një
parim kryesor në KDPAK është se të gjithë
personave me aftësi të kufizuara u njihet
respektimi i autonomisë së tyre. Megjithatë, nuk
mund të flitet për autonomi për të gjithë fëmijët,
me apo pa aftësi të kufizuar. Më tepër lipset të
njihet, sipas Nenit 5 të KDF-së së OKB,
përgjegjësia e prindërve dhe kujdestarëve të tjerë
për t’i drejtuar e udhëhequr fëmijët, “në përputhje
me kapacitetin e tyre në zhvillim”, gjatë ushtrimit
nga ana e tyre të të drejtave që u takojnë. Me
fjalë të tjera, teksa aftësohen për të ushtruar të
drejtat e tyre, fëmijët kanë dhe të drejtën për ta
bërë këtë. Pa e zgjidhur këtë çështje, fokusimi i
Konventës tek autonomia do të nënkuptonte
mospërfshirjen në dispozitat e saj të disa apo
mbase të të gjithë fëmijëve.

Fëmijët kanë të drejtë për

mbrojtje shtesë

Meqenëse shumë fëmijëve u mungon autonomia
dhe janë më të rrezikuar për shkak të moshës së
re, ata kanë të drejtën të kenë mbrojtje shtesë.
Natyra e këtyre masave mbrojtëse detajohet në
KDF-në e OKB. Megjithatë, shumë nga të drejtat
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në KDF-në e OKB janë kuptuar apo zbatuar jo
ashtu siç duhet për fëmijët me aftësi të kufizuara.
Prandaj u desh që në KDPAK të përfshiheshin
masa shtesë për të garantuar realizimin e këtyre
të drejtave. Për shembull, Neni 19 i Konventës së
OKB-së për të Drejtat e Fëmijës parashikon të
drejtën e mbrojtjes nga të gjitha format e dhunës.
Fëmijët me aftësi të kufizuara përjetojnë
vështirësi specifike dhe të konsiderueshme gjatë
përpjekjeve të tyre për të kërkuar shpëtim nga
dhuna. Prandaj pati rëndësi fakti që KDPAK futi
për Shtetet detyrimin që të merrnin masa për të
garantuar që të gjitha procedurat përkatëse të
ankimimit dhe mbrojtjes të jenë të përshtatura
për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të arritshme
prej tyre.

Edhe fëmijët gëzojnë të drejtën që

t’u dëgjohet zëri

Konventa e vë theksin te detyrimi i qeverive për
t’u konsultuar dhe për të përfshirë personat me
aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre në
përpunimin e politikave dhe të legjislacionit. Është
e rëndësishme të bëhet e qartë se ky detyrim
shtrihet tek marrja e mendimit të fëmijëve njëlloj
siç u merret të rriturve. Përvojat dhe shqetësimet
e fëmijëve nuk mund të përfaqësohen ashtu siç
duhet nga të rriturit. Pa një detyrim për t’u
konsultuar me fëmijët, fëmijët me aftësi të
kufizuara do të mbeten përsëri të margjinalizuar
dhe zëri i tyre nuk do të dëgjohet. Nuk mjafton
argumentimi se përfshirja e fëmijëve në këto
dispozita është e nënkuptuar. Përvoja tregon
qartazi se pa iu dhënë kjo e drejtë në mënyrë
specifike, zëri i fëmijëve s’ka për t’u dëgjuar.

Fëmijëve me aftësi të kufizuara u

mohohet e drejta për të qenë të

dukshëm

Kur merren në shqyrtim të drejtat e fëmijëve, ka
prirje për t’i harruar fëmijët me aftësi të kufizuara.
Kur merren në shqyrtim të drejtat e personave
me aftësi të kufizuara, ka prirje për t’i harruar
fëmijët me aftësi të kufizuara. Prandaj, të drejtat
e tyre rrezikojnë të margjinalizohen. Nga një
analizë e raporteve qeveritare dhe nga Vërejtjet
Përfundimtare të Komitetit për të Drejtat e
Fëmijës, që u ndërmor mes viteve 2000 dhe 2003,
rezulton se qeveritë, në mënyrë të vazhdueshme,
nuk kanë arritur të evidentojnë siç duhet rastet
e shkeljeve të të drejtave të fëmijëve me aftësi të
kufizuara15. Ato janë marrë vetëm me të drejtat e
përfshira në Nenin 23 që mbulojnë kryesisht
shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara. Për
shembull, e drejta për pjesëmarrje, e drejta për
informacion, e drejta për një standard të
përshtatshëm jetese, e drejta për të luajtur apo e
drejta për të qenë i mbrojtur nga dhuna nuk janë
ngritur kurrë si çështje që u përkasin fëmijëve
me aftësi të kufizuar. Me fjalë të tjera, fëmijët me
aftësi të kufizuar kanë qenë të nënvleftësuar,
përveç atyre rasteve kur Konventa shprehej për
ta në mënyrë specifike.

Pa një njohje të qartë të çështjeve me të cilat
ballafaqoheshin fëmijët me aftësi të kufizuara,
KDPAK do të interpretohej vetëm për të rriturit.
Prandaj, për të siguruar marrjen në konsideratë
ashtu siç duhet të të drejtave të fëmijëve me aftësi
të kufizuara, qe e domosdoshme që ajo t’i vinte në
dukje fëmijët duke deklaruar qartazi, aty ku duhej,
që dispozitat e saj kishin fuqi juridike edhe për ta.



2 3

Për të bërë të mundur që KDPAK  të rregullonte
juridikisht të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara, Save the Children e koordinoi aksionin
e vet me Shoqatën Ndërkombëtare të Personave
me Aftësi të Kufizuara (SHNPAK).

Hartimi, diskutimi dhe lobimi

U ndërmorën disa analiza mbi tekstet e draftit të
Grupit të Punës për të parë se ku kishte vend për
përmirësime për të reflektuar më mirë gjendjen e
fëmijëve me aftësi të kufizuara. Pasi u ra dakord
me SHNPAK, u hodhën në letër diskutimet me të
cilat do të mbroheshin amendamentet e
propozuara dhe iu kaluan delegacioneve të
qeverive.  Për të garantuar përfaqësimin e
interesave të fëmijëve me aftësi të kufizuar u ndoq
një metodë e dyfishtë. Qëllimi qe që , nga njëra
anë, të arrihej të formulohej një nen specifik për
fëmijët me aftësi të kufizuar, ku të përcaktoheshin
parimet kryesore që kanë të bëjnë me fëmijët duke
informuar për implementimin e Konventës. Nga
ana tjetër, ajo do të siguronte përfshirjen qartazi
në të gjitha nenet e tjera me rëndësi të referencave
për çështje të veçanta apo të me interes vetëm
për fëmijët . Këtu u përfshinë, për shembull, nenet
që kanë të bëjnë me jetën familjare, braktisjen,
lojën dhe regjistrimin e lindjeve.

Përfshirja e Komitetit mbi të
Drejtat e Fëmijës

Duke u nisur nga pikëpamja e shprehur nga disa
delegacione qeveritare se përfshirja e dispozitave
të veçanta për fëmijët do të dëmtonte
potencialisht të drejtat e tyre në KDF-në e OKB,
Jaap Doek, ish Kryetari i Komitetit mbi të Drejtat
e Fëmijës, ra dakord për ta paraqitur problemin
në Komitetin Ad Hoc në muajin gusht të 2005,
duke e theksuar se amendamentet do t’i forconin
dhe jo t’i minonin të drejtat ekzistuese. Ai

argumentoi se KDPAK do të shërbente për të
artikuluar më mirë interpretimin e KDF-së së
OKB për fëmijët me aftësi të kufizuar.

Përfshirja e fëmijëve me aftësi të
kufizuara

Edhe fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara
kanë luajtur një rol të rëndësishëm. Në janar të
vitit 2006, dy fëmijë nga Bangladeshi, dhe dy të
rinj nga Kina dhe Britania e Madhe, dolën para
Komitetit Ad Hoc ku paraqitën kërkesat e tyre,
ku përfshiheshin e drejta për shkollim
gjithëpërfshirës, për t’u dëgjuar, për të mbështetje
për familjet dhe për mosdiskriminim. Në një
deklaratë me shkrim të ua shpërndanë të gjithëve,
ata theksuan dhe nevojën për njohjen e rëndësisë
për t’i dhënë fund institucionalizimit, për të ndalur
dhunën dhe abuzimet, për t’u siguruar shërbime,
mundësi për njohje me bashkëmoshatarë dhe
mundësi informimi.

Pjesëmarrja e tyre në proces pati rëndësi, pasi
shërbeu për të kundërshtuar argumentin sipas të
cilit duheshin përjashtuar dispozitat e posaçme
për fëmijët:
• Kjo bëri që delegacionet të kuptonin se

fëmijët me aftësi të kufizuara përbëjnë një
element të veçantë, të cilët kanë të drejtë të
njihen, gjë e cila deri në atë kohë nuk ishte
marrë shumë parasysh.

• U afirmua fakti që fëmijët me aftësi të kufizuara
mund të mbrojnë me efikasitet të drejtat e
tyre dhe se gëzojnë të drejtën për t’u përfshirë
në vendimmarrje që kanë lidhje me ta.

• U afirmua fakti që të rriturit kanë se çfarë të
mësojnë nga fëmijët.

• Dolën në dritë problemet me të cilat
ballafaqohen fëmijët me aftësi të kufizuara,
mjaft prej të cilave kërkonin një vëmendje të
posaçme më të madhe në tekstin e draftit.

Aksion i ndërmarrë nga Save the Children për të siguruar që

KDPAK të marrë masa për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

me aftësi të kufizuara
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Detyrimet kryesore mbi të

drejtat specifike të njeriut

KDPAK u njeh vendeve detyrime për të marrë
masa për mbrojtjen e të drejtave të personave
me aftësi të kufizuara, siç parashikohet në Hyrjen
dhe në nenet vijuese.

Parathënia

Tregon për çfarë nevojitet Konventa dhe si dhe
për instrumentet e tjera të të drejtave të njeriut,
që qëndrojnë në themel të kësaj Konvente.

Neni I Qëllimi

Çfarë synon të arrijë Konventa: promovimin,
mbrojtjen si dhe gëzimin e plotë dhe të barabartë
të të drejtave të njeriut nga ana e personave me
aftësi të kufizuara.

Neni 2 Përkufizimet

Kuptimet e disa prej termave të përdorura në këtë
Konventë.

Neni 3 Parime të përgjithshme

Konceptet e përgjithshme që duhet të udhëheqin
interpretimin e detyrimeve që lindin nga Konventa.

Neni 5 Barazi dhe mosdiskriminim

Personat me aftësi të kufizuara duhet të trajtohen
me drejtësi, gjë që mund të kërkojë masa
stimuluese.

Neni 6 Gratë me aftësi të kufizuara

Të drejtat e grave me aftësi të kufizuara dhe
nevoja për të luftuar diskriminimin e shumëfishtë
të grave.

Neni 7 Fëmijët me aftësi të kufizuara

Të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara, ku
përfshihet parimi i interesave më të larta të
fëmijës dhe të drejtën e fëmijës për t’u dëgjuar.

Neni 8 Rritja e ndërgjegjësimit

Masat që duhen marrë për të tërhequr vëmendjen
e opinionit publik për të drejtat e personave me
aftësi të kufizuara.

Neni 9 Përshtatshmëria

Rrugët dhe mënyrat sesi mund të shfrytëzohen,
si futesh apo si shkohet te  sistemet e
komunikacionit, informacionit, transportit, godinat
dhe struktura të tjera.

Neni 10 E drejta për jetën

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të drejta
të barabarta me të tjerët për të jetuar të
pashqetësuar.

Neni 11 Situata rreziku dhe emergjenca

humanitare

Një vend ka detyrimin të garantojë mbrojtjen e
personave me aftësi të kufizuara në situata të tilla
si konflikti i armatosur, emergjenca humanitare
dhe fatkeqësi natyrore.

4 Dispozitat kryesore

të KDPAK
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Neni 12 Njohje e barabartë para ligjit

Personat me aftësi të kufizuara kanë të njëjtin
pozitë juridike me të tjerët gjatë ushtrimit të
kapacitetit të tyre juridik, dhe me mbështetje kur
lind nevoja.

Neni 13 Aksesi në drejtësi

Personat me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat të
drejta me të tjerët për të pasur akses në drejtësi,
dhe duhet t’u ofrohet mbështetja e nevojshme
për ta arritur këtë.

Neni 14 Liria dhe siguria e personit

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të njëjtën
liri për të vepruar si të tjerët. Gjithashtu, ato
gëzojnë të njëjtin nivel mbrojtjeje apo sigurie nga
shkeljet e të drejtave të njeriut, siç janë ndalimi
arbitrar, lëndimi fizik dhe heqja e ushqimit.

Neni 15 Liria nga tortura,  trajtimi apo

ndëshkimi mizor, çnjerëzor apo degradues

Një vend duhet të ndalojë çdo akt  me anë të
cilit një personi i shkaktohet qëllimisht një
dhembje apo vuajtje e madhe, qoftë ajo fizike apo
mendore. Gjithashtu, ndalohen eksperimentime
mjekësore apo shkencore pa pëlqimin e personit.

Neni 16 Liria nga shfrytëzimi, dhuna dhe

abuzimi

Personat me aftësi të kufizuara duhet të mbrohen
nga keqtrajtimi fizik, seksual dhe psikologjik. Në
rast se kemi një keqtrajtim, atëherë duhen marrë
të gjitha masat për të siguruar shërimin.

Neni 17 Mbrojtja e integritetit të personit

Duhet respektuar integriteti fizik dhe mendor i
personave ne aftësi të kufizuara.

Neni 18 Liria e lëvizjes dhe kombësia

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të njëjtën
liri si të tjerët për të ndërruar vendin dhe
shtëpinë. Të kalojnë kufij dhe për të marrë
shtetësi.

Neni 19 jetesa e pavarur dhe përfshirja në

komunitet

Një vend ka detyrimin për të marrë masa që
personat me aftësi të kufizuara të mund të
zgjedhin vetë vendin se ku duan të jetojnë, dhe
për t’u ofruar mbështetjen e nevojshme që të
rrojnë brenda komunitetit.

Neni 20 Lëvizshmëria personale

Personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë
pajisje të nevojshme ndihmëse, teknologji dhe
mjete transporti që ‘tu mundësojnë atyre të
lëvizin.

Neni 21 Liria e të shprehurit dhe mendimit,

dhe aksesi në informacionit

Një vend duhet të garantojë që personat me aftësi
të kufizuara të gëzojnë aftësinë për të shkëmbyer
mendime, besime, ndjenja ose personalitetin,
përmes mjeteve verbale dhe joverbale. Ky detyrim
shtrihet edhe në marrjen e informacionit në mënyra
të përshtatshme dhe formate sipas dëshirës. Duhet
njohur dhe nxitur gjuha me shenja.

Neni 22 Respekti për fshehtësinë e jetës

private

Duhet respektuar fshehtësia e jetës private të
personave me aftësi të kufizuara, dhe ata gëzojnë
të drejtën për të qenë të mbrojtur kundër çdo
ndërhyrjeje në jetën e tyre private.

Neni 23 Respekti për shtëpinë dhe familjen

Duhen respektuar zgjedhjet që personat me aftësi
të kufizuara bëjnë për të përcaktuar se ku duan të
jetojnë, sesi të jetojnë, dhe me kë të jetojnë. Një
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vend duhet të sigurojë mbështetje për familjet që
ato të qëndrojnë të bashkuara dhe për të para-
ndaluar refuzimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Neni 24 Edukimi

Garantohet mundësi e barabartë dhe
gjithëpërfshirëse për një proces të mësuari
afatgjatë, ku përfshihen arsimi fillor, i mesëm dhe
ai i lartë, dhe institucione të kualifikimit
profesional. Duhen ndërmarrë masa të nevojshme
për të mundësuar shkollimin. Askush nuk duhet
përjashtuar për shkak të aftësi të kufizuar. Fëmijët
gëzojnë të drejtën për një arsim gjithëpërfshirës,
ndërsa personat e ngarkuar me ligj janë të
detyruar të ofrojnë mbështetje brenda sistemit
të përgjithshëm arsimor. Trajnimi i specialistëve
është thelbësor, ashtu si dhe punësimi i mësuesve
me aftësi të kufizuara.

Neni 25 Shëndeti

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të njëjtat
të drejta për të pasur standarde të njëjta kujdesi
dhe shërbimesh shëndetësore, për të garantuar
mirëqenien e tyre fizike, mendore dhe sociale.

Neni 26 Aftësimi dhe riaftësimi

Shtetet kanë si detyrim për marrë masat që
personat me aftësi të kufizuara të pajisen me
mjete për të arritur maksimumin e mundshëm të
pavarësisë dhe përfshirjes në jetë.

Neni 27 Puna dhe punësimi

Personat me aftësi të kufizuara kanë akses të
njëjtë në mjetet e për sigurimin e jetesës. Përveç
kësaj, vendet kanë detyrë të promovojnë
mundësitë për sigurimin e jetesës.

Neni 28 Standard i përshtatshëm jetese

dhe përkrahje sociale

Personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre
u garantohen ushqimi, strehimi, veshja dhe uji i
pijshëm. Përveç kësaj, ata kanë të njëjtin akses si
të tjerët me organet qeveritare të sigurisë.

Neni 29 Pjesëmarrja në jetën politike dhe

publike

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të drejtën
të përfaqësohen apo të marrin pjesë në qeveri
dhe në aktivitete të tjera civile.

Neni 30 Pjesëmarrja në jetën kulturore,

çlodhje, argëtim dhe sport

Personat me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat
mundësi për të luajtur, për t’u çlodhur, për t’u
argëtuar dhe kaluar kohën.
Shih dhe tekstin mbi Konventën mbi Aftësinë e
Kufizuar të OKB-së, që është i kuptueshëm dhe
për fëmijë te: http://www.unicef.org/
Child_friendly_CRPD.doc

Dispozita të posaçme për fëmijët me aftësi të kufizuara

KDPAK si një e tërë zbatohet për fëmijët me aftësi të kufizuara. Megjithatë, dispozita
të posaçme në tekst, që zbatohen për fëmijët janë këto:

Parathënia

Pranon se fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të gëzojnë plotësisht të gjitha të drejtat
njerëzore mbi baza të barabarta me të gjithë të tjerët.

(vazhdon)
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Dispozita të posaçme për fëmijët me aftësi të kufizuara
(vazhdim)

Neni 7 Fëmijët me aftësi të kufizuara

Parashikon detyrime për marrjen e masave që të gëzohen të gjitha të drejtat njerëzore
dhe liritë themelore njëlloj si të gjithë fëmijët e tjerë, që të garantohet se shqetësimi
kryesor duhet të mbeten interesat më të larta të fëmijës, dhe për të ofruar ndihmë për
aftësinë e kufizuar në përputhje me moshën, që fëmijët me aftësi të kufizuara të mund
të realizojnë të drejtat e tyre, të shprehin pikëpamjet e tyre mbi çështjet që i shqetësojnë
dhe që mendimi i tyre të merret seriozisht në përputhje me moshën dhe pjekurinë.

Një varg artikujsh të tjerë përfshijnë masa të posaçme për të përmirësuar  gjendjen e
fëmijëve me aftësi të kufizuara
• Neni 3 – Parime të përgjithshme: Duhet të respektohen kapacitetet në zhvillim të

fëmijëve dhe e drejta e tyre për të ruajtur identitet e tyre.
• Neni 4 – Detyrime të përgjithshme: Fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të

konsultohen kur qeveritë hartojnë dhe zbatojnë ligje që kanë lidhje me ta.
• Neni 13 – Aksesi në organet e drejtësisë:  duhen parashikuar masat në përshtatje

me moshën në mënyrë që të mundësohet aksesi i fëmijëve në organet e drejtësisë.
• Neni 16 – Liri nga shfrytëzimi, dhuna dhe abuzimi: Duhen marrë masa për të ofruar

asistencë në përshtatje me moshën për ta parandaluar shfrytëzimin, dhunën dhe
abuzimin, një mbrojtje dhe shërbime riaftësimi, që të mbajë parasysh moshën, gjininë
dhe aftësinë e kufizuar; dhe një ligje që fokusohen te fëmija për të siguruar që
shfrytëzimi, dhuna dhe abuzimi do të identifikohen dhe do të hetohen.

• Neni 18 – Liria e lëvizjes dhe kombësia: duhen marrë masa për të siguruar që
fëmijët me aftësi të kufizuara të regjistrohen sapo të lindin.

• Neni 23 – Respekti për shtëpinë dhe familjen: Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të
drejtë të ruajnë pjellorinë e tyre, prandaj dhe sterilizimi i detyrueshëm duhet ndaluar.
Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejta të barabarta lidhur me jetën familjare
dhe qeveritë janë të detyruara të ofrojnë shërbime dhe të mbështetin familjet që të
parandalohet braktisja, fshehja dhe izolimi i tyre. Përveç kësaj, fëmijët me aftësi të
kufizuara nuk duhet të ndahen nga prindërit, përveçse kur kjo është në interesin tyre
më të lartë dhe kurrë në bazë të aftësi të kufizuar. Kur prindërit nuk janë në gjendje të
kujdesen për fëmijët, duhen bërë përpjekje për t’u siguruar atyre një kujdes alternativ
brenda rrethit familjar apo brenda komunitetit në një strukturë familjare.

• Neni 24 – E drejta për arsim: Arsimimi në të gjitha nivelet duhet të jetë
gjithëpërfshirës dhe fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejta të barabarta për
arsim të përgjithshëm. Arsimimi gjithëpërfshirës kërkon sigurimin e të gjithë
mbështetjen e nevojshme dhe ndihmën teknike, ku përfshihen respekti për identitetin
linguistik, ndihmën për të mësuar Braille, shkathtësi orientimi dhe lëvizshmërie, si
dhe mësues trajnues.

• Neni 30 – Pjesëmarrja në jetën kulturore, çlodhje, argëtim dhe sport: Fëmijëve me
aftësi të kufizuara u duhen siguruar mundësi e barabartë për të marrë pjesë në
aktivitete loje, çlodhje, argëtuese dhe sporti.
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Procedurat për nënshkrimin

dhe ratifikimin e Konventës

Konventa rregullon mënyrën sesi vendet mund
të angazhohen në zbatimin e Konventës.

Neni 41 Depozitimi

Ratifikimet depozitohen te Sekretari i
përgjithshëm i OKB-së

Neni 42 Nënshkrimi

Vendet mund ta nënshkruajnë Konventën duke
filluar na 30 Marsi 2007.

Neni 43 Dhënia e pëlqimit për njohjen e

detyrimeve

Sapo Konventa hyn në fuqi, vendet apo organizatat
rajonale mund të bëhen anëtarë duke njoftuar
pëlqimin e tyre për njohjen e detyrimeve të tyre.

Neni 45 Rezervimet

Një vend lejohet të deklarojë se ai nuk pranon
të njohë detyrimet e tij për disa aspekte të
Konventës, përveç rastit kur kjo nuk është në
pajtim me objektin dhe qëllimin e Konventës.

Masat për implementimin

Përveç parashikimit të detyrimeve specifike mbi
qeveritë për të marrë masa për mbrojtjen e të
drejtave me aftësi të kufizuara, Konventa kërkon
gjithashtu nga qeveritë që të marrin masa të
përgjithshme për të krijuar kuadrin juridik të
implementimit.

Neni 4 Detyrime të përgjithshme

Qeverive u kërkohet të adoptojnë masa të plota
për të garantuar zbatimin e Konventës, duke
përfshirë këtu dhe masa legjislative.

Neni 31 Statistikat dhe mbledhja e të

dhënave

Një vend është i detyruar të mbledhë informacion
që ka lidhje me aftësinë e kufizuar për të
ndihmuar zbatimin e Konventës. Çdo mbledhje
informacioni duhet të bëhet në përputhje me
standardet etike.

Neni 32 Bashkëpunimi ndërkombëtar

Partneriteti dy- dhe shumëpalësh është thelbësor
në mbështetjen për zbatimin e Konventës. Vendet
donatorë duhet të marrin masa që të përfshihet
në politikën dhe praktikë e ndihmës për zhvillim
perspektiva e aftësisë të kufizuar.

Neni 33 Zbatimi në nivel kombëtar dhe

monitorimi

Vendet duhet të caktojnë qendra kontakti brenda
qeverisë që të mbajnë përgjegjësi për zbatimin e
Konventës. Ato duhet të tregojnë vëmendje në
krijimin e një mekanizmi koordinues për të gjitha
dikasteret e qeverisë. Duhen ngritur institute të
pavarura për promovimin, mbrojtjen dhe
monitorimin e Konventës, si dhe në monitorimin
e zbatimit të Konventës duhen përfshirë
organizata të shoqërisë civile, ku të përfshihen
dhe organizatat e personave me aftësi të
kufizuara.

Monitorimi ndërkombëtar

KDPAK-ja, njëlloj si traktatet e tjera ndërkom-
bëtare për të drejtat e njeriut, parashikon masa
për të siguruar një proces monitorimi të ecurisë
të vendeve në implementimin e detyrimeve të
tyre ndaj Konventës.

Neni 34 Komiteti mbi të drejtat e

personave me aftësi të kufizuara

Një komitete i përbërë prej 12 ekspertësh të
pavarur (Komiteti) monitoron sesi vendet e
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zbatojnë Konventën. (Numri i ekspertëve do të
shkojë deri në 18 kur numri i ratifikimeve të jetë
60.) Anëtarët duhet të vijnë nga rajone të
ndryshme, dhe aty duhet të përfshihen përfaqësi
të personave me aftësi të kufizuara të
drejtpeshuar në bazë të gjinisë.

Neni 35 Raportet e qeverive

Vendet duhet t’ japin Komitetit në mënyrë
periodike informacion për mënyrën sesi ato po i
përmbushin detyrimet e Konventës.

Neni 36 Vlerësimet e raporteve

Komiteti merr në shqyrtim informacionin, u kthen
vendeve komentet e veta, ndërsa sugjerimet i bën
publike. Në rast se një vend nuk jep informacion,
atëherë Komiteti mund të bëjë rekomandimet e
veta mbështetur në informacione të tjera të
besueshme.

Neni 37 Bashkëpunimi mes qeverive dhe

Komitetit

Vendet bien dakord të bashkëpunojë me
Komitetin. Duhet nxitur partneriteti në nivel
dypalësh dhe shumëpalësh.

Dispozita të ndryshme

Neni 47 Amendamente

Konventa mund të ndryshoje po qe se bien
dakord dy të tretat e vendeve palë në këtë.

Neni 48 Heqja dorë

Një vend  Konventë mund të vendosë të mos jetë
më palë e KDPAK-së duke njoftuar me shkrim

Neni 49 format i përshtatshëm

Konventa duhet të dorëzohet në një format të
kuptueshëm, si p.sh.  Braille.

Neni 50 Tekstet autentikë

Konsiderohen tekste në gjuhë zyrtare ato në
anglisht, kinezisht, arabisht, spanjisht dhe
frëngjisht.

Peticione individuale

Përveç Konventës është adoptuar dhe një
Protokoll fakultativ i veçantë por i lidhur ngushtë
me të, që ofron një mekanizëm unik ankimimi
për këdo që i mohohet e drejta, e që ka lidhje
me KDPAK-në, në nivel kombëtar. Komiteti mbi
të Drejtat e personave me Aftësi të Kufizuara
mund të kryejë hetime – duke vizituar Shtetin
Palë kur ka raportime të besueshme mbi shkelje
të rënda ose sistematike në atë vend. Sapo
Konventa hyn në fuqi, Protokolli Fakultativ hyn
në fuqi një muaj pasi janë depozituar dhjetë
ratifikime të protokollit.
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Komunikimi individuale apo në grup (Protokolli Fakultativ

i KDPAK-së)

Protokolli Fakultativ (PF) u jep mundësinë individëve apo grupeve, të cilët
gjykojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre të parashikuara në KDPAK, që të
paraqesin një ankesë te Komiteti i të Drejtave të Personave me Aftësi të kufizuara
(kjo njihet me termin ‘komunikim’). Kur qeveritë e ratifikojnë KDPAK-në, ato
mund të vendosin nëse ta ratifikojnë ose jo PF-në. Duhet mbajtur shënim që
individët apo grupet  mund t’ drejtohen me komunikime vetëm Komitetit kur
qeveria e tyre ka ratifikuar Protokollin.

Paraqitja e një komunikimi: Individë apo grupe mund të paraqesin një
komunikim vetëm nëse abuzimi për të cilën bëhet ankimimi përfaqëson shkeljen
e një të drejte të parashikuar në KDPAK. Ata duhet të kenë ezauruar, gjithashtu,
të gjitha përpjekjet për zgjidhjen e ankimit në mekanizmat lokalë apo kombëtarë
të ngritura posaçërisht për ankesat, në gjykata apo organe administrative. Komiteti
nuk e merr në shqyrtim një komunikim në rast se ai e konsideron se është i
pabazë apo kur është anonim. Gjithashtu, shkelja duhet të ketë ndodhur pas PF
të ketë hyrë në fuqi për Shtetin Palë përkatës.

Shqyrtimi i komunikimit: sapo Komitetit i vjen një komunikim, ai duhet të
informojë Shtetin palë, i cili duhet që brenda gjashtë muajve, të japë një shpjegim
apo të bëjë një deklaratë me shkrim, ku të shpjegojë qëndrimin e tij dhe ndonjë
masë që ka marrë për ta zgjidhur atë. Në rastet e shkeljeje të ngutshme, Komiteti
të kërkojë edhe marrjen e ndonjë veprimi urgjent për të mbrojtur viktimën, në
pritje të një vendimi përfundimtar për komunikimin. Sapo Komiteti të ketë marrë
të gjithë informacionin e nevojshëm, ai do të mbajë një mbledhje me dyer të
mbyllura për të marrë në shqyrtim  çështjen.  Më pas, ai do ti dërgojë Shtetit Palë
të interesuar sugjerime apo rekomandime, si dhe vetë aplikuesit.

Zbulimi i një shkeljeje: Në rast se vërtetohet se është kryerje shkelje, do t’i
kërkohet Shtetit Palë që të bashkëpunojë për të marrë në konsideratë
informacionin dhe të parashtrojë vërejtjet e veta. Në vartësi të rëndësisë apo
kompleksitetit të çështjes, Komiteti mund të caktojë një apo më shumë anëtarë
për të hetuar, gjë e cila mund të kërkojë të bëhet një vizitë në Shtetin përkatës.
Rezultatet më pas do t’i dërgohen Shtetit Palë, i cili duhet të kthejë brenda
gjashtë muaj përgjigje, së bashku me ndonjë veprim që ai ka marrë në përgjigje
të hetimit të kryer.

 (vazhdon)
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Hetimet

Protokolli Fakultativ parashikon, gjithashtu, një dispozitë sipas të cilës Komiteti
mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, kur merr një informacion të
besueshëm që dëshmon se Shteti Palë ka kryer shkelje të rënda apo sistematike
të drejtave të parashikuara në KDPAK, ka autoritetin të ftojë Shtetin Palë që ai
të bashkëpunojë në shqyrtimin e informacionit, dhe të paraqesë vërejtjet e veta.
Pas kësaj paraqitjeje duhen ndërmarrë këto veprime:
• Komiteti mund të caktojë një numër anëtarësh për të kryer një hetim, dhe

të raportojë ndaj Komitetit. Një hetim i tillë mund të kërkojë një vizitë në
vendin e interesuar.

• Ai do të informojë Shtetin Palë rreth rezultateve, komenteve dhe
rekomandimeve.

• Më pas Shteti Palë kërkohet, brenda gjashtë muajve, t’i paraqesë Komitetit
vërejtjet e tij.

Është me rëndësi për t’u shënuar se hetime të tilla duhen kryer në fshehtësi.
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Pjesa dytë

Vënia në jetë e të
drejtave të fëmijëve me
aftësi të kufizuara
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“OKB-ja ka hartuar rregulla, ligje dhe rregullore
për trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Janë mbajtur konferenca, mbledhje etj., ku janë
marrë vendime. POR, A KANË PASUR KËTO
NDONJË REZULTAT? Le të mos mbeten në letër
këto si ato që kemi pasur më parë. Le të
dëgjohen njerëzit, pasi kjo nuk është një punë
kaq e vështirë. Le t’i njohin personat me aftësi të
kufizuara të drejtat e tyre përmes vendimeve që
ju do të merrni, që kështu ata të luftojnë për të
drejtat e tyre.”

(Një vajzë, 19 vjeçe, e cituar në faqen e
internetit “Zërat e Rinisë” të UNICEF-it)

Kur Shtetet ratifikojnë një konventë, ato i
pranojnë detyrimet për implementimin e saj. Me
fjalë të tjera, ata shndërrohen në persona juridikë
përgjegjës. Implementimi është procesi përmes
të cilit ata ndërmarrin veprime për të garantuar
që të gjitha të drejtat e parashikuara në Konventë
të zbatohen për  çdo person që duhet të përfitojë.
Në rastin e Konventës së Kombeve të Bashkuara
mbi të Drejtat e Fëmijës (KDF e OKB) kjo vlen
për të gjithë fëmijët nën 18 vjeç, dhe në rastin e
Konventës mbi të Drejtat e Personave me Aftësi
të Kufizuara KDPAK, është fjala për të gjithë
personat me aftësi të kufizuara, përfshirë dhe
fëmijët. Megjithatë, që të drejtat e fëmijëve me
aftësi të kufizuara të zbatohen plotësisht, do të
duhej të angazhoheshin të gjithë fushat e jetës,
përfshirë dhe vetë fëmijët.

Detyrimet e qeverive

Në KDPAK përfshihen një numër dispozitash që
shtjellojnë gjithçka që qeveritë duhet të bëjnë
për të zbatuar të drejtat që ajo përmban. KDF e
OKB përmban gjithashtu detyrime për marrjen e
masave për implementimin e dispozitave të saj.
Këto detyrime përshkruhen nga Komiteti mbi të
Drejtat e Fëmijës si “Masa të përgjithshme
implementimi”. Ato janë përpunuar në Komentin
e Përgjithshëm më 2003.16
Këto masa përbëjnë një udhëzues të dobishëm
sesi duhen zbatuar detyrimet e implementimit, që
përmban KDPAK. Detyrimet mund të
përmblidhen në dhjetë pika:
1. Implementimi i KDPAK duke shfrytëzuar në

maksimum burimet ekzistuese.
2. Të adoptohet legjislacioni për të mbrojtur të

drejtat dhe t’i japin fund diskriminimit.
3. Të rritet bashkëpunimin brenda qeverisë.
4. Të sigurohet respektimi nga sektori privat

dhe ai publik i të drejtat e fëmijëve me aftësi
të kufizuar.

5. Të përfshihen fëmijët me aftësi të kufizuara
në zhvillimin, implementimin dhe monitorimin
e ligjeve, politikave dhe procedurave
vendimmarrëse.

6. Të ngrihen institucione të pavarura për të
drejtat e njeriut.

7. Të bëhet e njohur  KDPAK-ja.
8. Të ndërmerren studime.
9. Të promovohet bashkëpunimin ndërkom-

bëtar.
10. T’i raportohet Komitetit të OKB-së për të

Drejtat e personave me Aftësi të Kufizuara.

5 Përgjegjësia për

implementimin e KDPAK
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Arsyet përse qeveritë nuk i përmbushin detyrimet e tyre

Grupet e punës vënë në dukje këto pengesa të zakonshme që ndeshin qeveritë në përmbushjen nga
ana e tyre të detyrimeve që kanë ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara:
• mungesa e informacionit bazë dhe e punës studimore
• mungesa e legjislacionit dhe politikave
• dështime në zbatimin e legjislacionit dhe të politikave
• mungesë e masave buxhetore
• prioritet i ulët nga ana e qeverisë
• axhendat drejtohen nga donatorët
• mungesa aftësie e organizatave joqeveritare (OJQ-ve)
• mungesa qendrash trajnimi për të formuar specialistë
• mungesa informacioni mbi çështjet e aftësisë së kufizuar
• paaftësi për të sensibilizuar nëpunësit zyrtarë dhe publikun e gjerë
• mungesë e nëpunësve të trajnuar
• dështim në tërheqjen e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes
• mungesë koordinimi brenda qeverisë dhe ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile

Detyra të përgjithshme

Nga Konventa rrjedhin edhe tri detyra të qarta:
• Detyrimi për t’u respektuar: Qeveritë duhet të heqin dorë nga

ndërhyrjet që pengojnë gëzimin e të drejtave nga ana e personave me
aftësi të kufizuara. Për shembull, autoritetet e shkollës nuk duhet ta
përjashtojnë nga shkollimi një nxënës me aftësi të kufizuara për shkak
të gjendjes së tij.

• Detyrimi për të mbrojtur: Qeveritë duhet të parandalojnë shkeljet
e këtyre të drejtave nga të tretët. Për shembull, shteti duhet të garantojë
që shkollat private të mos diskriminojnë asnjë person me aftësi të
kufizuara gjatë programeve të tyre arsimore.

• Detyrimi për të përmbushur: Qeveritë duhet të marrin masa të
duhura legjislative, administrative, buxhetore, juridike dhe veprime të
tjera për t’i realizuar plotësisht këto të drejta. Për shembull, shteti duhet
të sigurojë që arsimi i mesëm të përfitohet shkallë – shkallë nga të
gjithë, duke përfshirë edhe njerëzit me aftësi të kufizuara.
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I    Implementimi i KDPAK duke

shfrytëzuar në maksimum burimet

ekzistuese

Kur shtetet ratifikojnë KDPAK-në, ata marrin
përsipër detyrime të së drejtës ndërkombëtare
për të marrë të gjitha masat e duhura legjislative,
administrative dhe të gjitha masat e tjera të
nevojshme për implementimin e saj. Megjithatë,
ka një dallim mes të drejtave civile, nga njëra anë,
dhe të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore,
nga ana tjetër. Dihet mirë në të drejtën
ndërkombëtare se mungesa e  burimeve në
vendet në zhvillim do të thotë se jo gjithmonë
është e mundur të implementohen plotësisht dhe
menjëherë të drejtat ekonomike, sociale dhe
kulturore. Për këtë është futur koncepti i
‘realizimit progresiv’. Qeverive u kërkohet të
marrin masa brenda burimeve maksimale të
mundshme, dhe kur kërkohet, edhe në kuadrin e
bashkëpunimit ndërkombëtar, për arritjen e
implementimit progresiv të këtyre të drejtave.

Ky koncept u përfshi për herë të parë në
Konventën Ndërkombëtare të të Drejtave
ekonomike, sociale dhe kulturore si dhe në KDF-
në e OKB e në Nenin 4(2) të KDPAK. Ai nuk i

lejon qeveritë t’i shmangen përgjegjësisë së tyre
për implementimin e këtyre të drejtave. Si
Komiteti për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe
Kulturore ashtu dhe Komiteti për të Drejtat e
Fëmijës kanë theksuar se qeveritë duhet të jenë
në gjendje të provojnë se ata kanë bërë gjithçka
që ka qenë brenda mundësive të tyre, dhe se i
përqendruar të gjitha burimet e mundshme për
realizimin e të drejtave ekonomike, sociale dhe
kulturore, dhe kur del e nevojshme, duke kërkuar
bashkëpunimin ndërkombëtar17.

Përveç kësaj, qeverive u kërkohet të plotësojnë
të paktën kërkesat bazë të secilës prej të drejtave
në Konventat kryesore. Kështu, aty ku mjaft
individëve u privohen kujdesi elementar
shëndetësor, minimumi i strehimit, ushqimet bazë
apo format më elementare të shkollimit, një
qeveri e tillë s’duhet të mendojë se ajo po
përmbush detyrimet e veta themelore.

Më 2007, Komiteti i të Drejtave të fëmijës mbajti
një Ditë Diskutimi të Përgjithshëm mbi Burimet e
të Drejtave të Fëmijës. Ai bëri një numër
rekomandimesh sesi të mobilizohen Burime për
të siguruar realizimin e të drejtave të fëmijëve,
përfshirë dhe ato të fëmijëve me aftësi të
kufizuara19.

Mozambiku nënshkroi më 30 mars 2007
Konventën e të Drejtave të personave me Aftësi
të Kufizuara dhe është në procesin e ratifikimit.
Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH), në
bashkëpunim me Rininë Mozambikase dhe
Shoqatën e Personave me Aftësi të Kufizuar
(AJODEMO) dhe Handicap International,
organizuan një workshop mbi Konventën, e cila u
hap nga zv/Ministri i Ministrisë për çështjet e

Identifikimi i aksioneve konkrete në Mozambik për të realizuar

implementimin e Konventës 18

Gruas dhe ato Sociale. Pjesëmarrësit bënë
rekomandime dhe hodhën ide konkrete sesi të
avancohet implementimi i Konventës sidomos
lidhur me të drejtat politike, të drejtën për
shkollim, për mundësitë për një jetë kulturore
(dhe sportive), shëndet dhe rehabilitim, si dhe për
situatat e emergjencës. U përgatit dhe një
broshurë në gjuhën portugeze ku përmblidhen
dispozitat e Konventës.

5 PËRGJEGJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E KDPAK
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2 Të adoptohet legjislacioni për të

mbrojtur të drejtat dhe t’i japin fund

diskriminimit.

“Ne tashmë e dimë nga përvoja se në vende që
kanë realizuar implementimin e legjislacionit
lidhur me aftësinë e kufizuar, ndryshimet vijnë
më shpejt kur ligjet zbatohen. 20.

Neni 4(1)(a) i KDPAK u kërkon qeverive të
hartojnë ligje që implementojnë Konventën.
Qeveritë kanë nevojë të marrin në shqyrtim të
gjithë legjislacionin për të garantuar që ai të jetë
në pajtim me dispozitat e Konventës. Idealisht,
kjo nuk mund të ndodhë menjëherë, në kohën e
ratifikimit; ky duhet të jetë një proces i
vazhdueshëm i vënies në provë të të gjithë
legjislacionit për t’iu përshtatur personave me
aftësi të kufizuar, dhe për të verifikuar që të mos
i diskriminojë drejtpërsëdrejti apo tërthorazi ato.
Lipset që të gjitha dikasterit e qeverisë të
përfshihen në procesin e rishqyrtimit të
legjislacionit për problemet që ato mbulojnë, por
është ide e mirë që të përfshihen në të edhe
organe të pavarura, siç janë komisionet
parlamentare, institucionet kombëtare të të
drejtave të njeriut, akademikë, organizata të
personave dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara.
përfshihen  Neni 4(1)(b) kërkon që, kur del e

nevojshme, të merren dhe masa legjislative, të
modifikohen apo të shpallen të pavlefshme ligje
ekzistuese, rregulla, zakone apo praktika që
përbëjnë diskriminim për personat me aftësi të
kufizuara. Këtu mund të përfshihen, për shembull,
refuzimi i pjesëmarrjes së fëmijëve me aftësi të
kufizuara në festivale, apo e drejta e tyre për të
dëshmuar në gjykatë apo për t’u regjistruar në
arsimin e lartë.

Gjithashtu, është me rëndësi që të sigurohet që
të gjitha dispozitat e Konventës të përfshihen në
sistemin juridik vendas. Vetëm kur realizohet kjo
fëmijët mund të kundërshtojnë shkeljet e të
drejtave të tyre në gjykata. Mënyra se si do të
kryhet kjo, varet nga sistemi juridik i vendit në
fjalë. Në disa vende, e drejta ndërkombëtare, e
drejta ndërkombëtare gëzon atë që njihet si ‘forcë
vetë-vepruese’. Kjo do të thotë se me ratifikim e
saj ajo shndërrohet automatikisht ligj, dhe
individët apo grupet mund ti drejtohen gjykatës
kur dispozitat e saj dhunohen apo nuk zbatohen.
Në sisteme të tjera juridike, del e nevojshme që
qeveritë të përfshijnë Konventën në të drejtën
vendase, qoftë përmes një akti të vetëm ose duke
amenduar të gjithë legjislacionin për ta sjellë në
të njëjtën linjë me dispozitat e Konventës. Vetëm
kur arrihet kjo njerëzit mund t’u drejtohen
gjykatave për të mbrojtur të drejtat e tyre.
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Shembuj që ilustrojnë garancitë kushtetuese të

mosdiskriminimit20

Seksioni 15 i Kartës Kanadeze të të Drejtave dhe Lirive Themelore

parashikon se: “Çdo individ është i barabartë para ligjit dhe gëzon të drejtën
e mbrojtjes të njëjtë dhe të përfitimit të njëjtë nga ligja pa diskriminim
dhe, në veçanti, pa diskriminim për shkak të racës, kombësisë apo origjinës
etnike, ngjyrës, fesë, seksit, moshës apo aftësisë së kufizuar mendore apo
fizike.”
• Neni 3 i Kushtetutës të Republikës Popullore të Kinës deklaron

se: personat me aftësi të kufizuar gëzojnë të njëjta të drejta si qytetarët
e tjerë për sa i përket aspekteve politike, kulturore dhe sociale, si dhe
të jetës familjare” dhe se “ndalohet diskriminimi i personave me aftësi
të kufizuar, fyerja apo ngacmimet”.

• Seksioni 3 i Ligjit Themelor të republikës Federale të

Gjermanisë deklaron se të gjithë personat janë të barabartë para
ligjit dhe se askujt nuk i mohohet trajtimi i drejtë për shkak të aftësisë
të kufizuar.”

• Seksioni i 38 i Kushtetutës së Fixhit (Akt Amendues) 1997

parashikon se “një person nuk duhet të diskriminohet padrejtësisht
drejtpërsëdrejti apo tërthorazi, për shkak të karakteristikave apo
situatave të tij aktual apo të hamendësuar duke përfshirë … aftësinë e
kufizuar.

• Kushtetuta e vitit 1995 e Ugandës u hartua me pjesëmarrjen e
grupeve të ndryshme të komunitetit, duke përfshirë dhe personat me
aftësi të kufizuar. Kjo pjesëmarrje reflektohet në një numër dispozitash
kushtetuese që garantojnë dhe promovojnë barazinë e personave me
aftësi të kufizuara. Neni 21 parashikon se një person “nuk mund të
diskriminohet për shkak të seksit, racës, ngjyrës, origjinës etnike, të
fisit, lindjes, besimit apo fesë, apo pozitës sociale apo ekonomike,
opinionit politik apo aftësisë të kufizuar.” Neni 32(1) parashikon se
shteti “ do të marrë të gjitha masat në favor të grupeve të margjinalizuara
mbi bazën e seksit, moshës, aftësisë së kufizuar apo çfarëdo shkaku
tjetër të lindur prej historisë, traditës apo zakonit, me qëllim që të
rregullojë mosbalancimin që ekziston mes tyre.”

• Neni 9 i Kushtetutës së Afrikës së Jugut deklaron se: .. për të
promovuar barazinë, mund të merren masa legjislative dhe masa të
tjera me qëllim mbrojtjen ose përmirësimin e gjendjes të personave,
apo kategorive të personave në kushte të disfavorshme për shkak të
diskriminimit të padrejtë.”

5 PËRGJEGJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E KDPAK
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Mënyra të përfshirjes të KDPAK në të drejtën vendase22

• Duke njohur të drejtat civile, kulturore, ekonomike, politike dhe sociale
të grave, burrave dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara në ligjin suprem të
vendit tuaj (kushtetuta apo ligji themelor). Shih shembujt në faqen 39.

• Duke rishikuar dispozitat ekzistuese të kushtetutës apo të ligjit
themelor dhe mbrojtjen që u njihet personave me aftësi të kufizuar.

• Duke përfshirë një garanci të përgjithshme barazie.
• Duke ndaluar shfrytëzimin e aftësisë së kufizuar si shkak diskriminimi.
• Duke përfshirë dispozita të posaçme mbi të të drejtat e njeriut me

aftësi të kufizuara.
• Duke rishikuar terminologjinë e përdorur për t’iu referuar personave

me aftësi të kufizuar.
• Duke përfshirë në të drejtën vendase përmbajtjen e Konventës, qoftë

dhe të gjithë tekstin e saj, dhe duke specifikuar se ligja është e
detyrueshme në të gjitha gjykatat.

• Duke adoptuar në legjislacion shtesa implementimi. Në varësi të
legjislacionit tuaj ekzistues, vendi juaj mund të bëjë adoptime apo
përmirësime për të pasur:
- Një të drejtë të plotë, të përgjithshme kundër diskriminimit, ku të

përfshihet ndalimi i shfrytëzimit të aftësisë së kufizuar si shkak për
diskriminim në jetën publike dhe në jetën private

- Ligje kundër diskriminimit në sektorë të ndryshëm, si në punë, arsim,
dhe në drejtësi, ku aftësia e kufizuar të shihet si një shkak i ndaluar
për diskriminim, dhe / ose

- Ligje për të drejta barazie për njerëzit me aftësi të kufizuara, që të
ndalojnë diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar dhe që
krijojnë një kuadër të gjerë për trajtimin e aftësisë së kufizuar.
Qëllimi është që aftësia e kufizuar një e drejtë që njeh barazinë e
personave me aftësi të kufizuar do të krijonte një kuadër ligjor për
mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar.

• Duke siguruar një mekanizëm për konsultimin e personave me aftësi
të kufizuara, dhe / ose të organizatave të tyre përfaqësuese në nivel
ligjvënieje.

• Duke rishikuar gjuhën e përdorur për t’u referuar personave me aftësi
të kufizuar në të gjithë legjislacionin ekzistues dhe atë të ri.



4 1

3 Të rritet bashkëpunimi brenda

qeverisë

“Unë mendoj se ajo për të cilën kemi nevojë në
vendin tim për të përmirësuar situatën është
ndërtimi i një politike kombëtare për personat
me aftësi të kufizuar; jo një politikë e ndryshme
nga ajo për njerëzit e tjerë, por një politikë
kombëtare që njeh të drejtat e personave me
aftësi të kufizuar. Ajo që unë si individ mund të
bëj është të ndaloj një të keqe, që ndodh para
syve të mi (p.sh. keqtrajtimin e personave me
aftësi të kufizuara, etj.) Të rris ndërgjegjësimin
qoftë edhe të një personi të vetëm.”

(Një vajzë, 19 vjeçe, e cituar në faqen e
internetit “Zërat e Rinisë” të UNICEF-it)

Problemet e aftësisë së kufizuar, zakonisht, në një
qeveri i delegohen ministrisë të çështjeve sociale
apo një dikasterit të ngjashëm dhe kështu që
injorohen nga dikasterit e tjera. Kjo do të thotë
që fëmijët me aftësi të kufizuara nuk përfshihen

në politikat dhe programet kryesore. Komiteti
mbi të Drejtat e Fëmijës ka argumentuar se, në
raport me fëmijët, ka një nevojë për një
bashkëpunim më të mirë mes dikastereve të
qeverisë, dhe mes niveleve lokale dhe kombëtare
të qeverisë. Synimi i këtij koordinimi është të
sigurohet që të gjitha dikasterit e të gjitha niveleve
të informohen për të drejtat e fëmijëve, dhe të
punojnë pa pushim për t’i promovuar ato. Një
nevojë e tillë për koordinim ndjehet dhe në
drejtim të aftësisë së kufizuar.

 Neni 33 i KDPAK kërkon përcaktimin brenda
strukturës së qeverisë të një apo më shumë
qendrash kontakti  që të mbajnë përgjegjësi për
implementimin e Konventës. Këto qendra
kontakti, për shembull, duhet të kenë  përgjegjësi
dhe të marrin një rol udhëheqës në mbarë
qeverinë për çështjet mbi aftësinë e kufizuar, duke
informuar dikasterit për përgjegjësitë e tyre në
bazë të Konventës, dhe të rishikojnë
legjislacionin dhe politikat e propozuara për t’i
përputhur me parimet dhe standardet e saj.

Afrika e Jugut ka ngritur  Zyrën për Statusin e
Personave me aftësisë të kufizuara, e cila është
përgjegjëse për implementimin e Strategjisë
Kombëtare për Aftësinë e Kufizuar. Ajo është
vendosur në Zyrën e presidentit, për t’i dhënë
asaj një profil dhe status të lartë, dhe për t’i
dërguar një mesazh të fuqishëm shoqërisë mbi
rëndësinë që ka për qeverinë kjo çështje.

Kjo punë në nivel qeveritar ka zënë rrënjë në
strategjinë e qeverisë për të promovuar të
drejtave të personave me aftësi të kufizuara, dhe
reflektohet si një kaskadë në nivel provincash.
Çdo dikasteri qeveritar i kërkohet të ngrejë një
njësi për çështjen e aftësisë së kufizuar dhe të

Aksion i ndërmarrë nga qeveria afrikano - jugore23

ndërmarrë një studim për të identifikuar se çfarë
masash duhen marrë për të siguruar
implementimin e strategjisë, dhe të rezervojë 10%
të buxhetit për çështjet e aftësisë së kufizuar.

Dikasteret, të cilave u drejtohen rekomandimet
e kësaj strategjie janë ato të shëndetit, arsimit,
mirëqenies, punës, drejtësisë, arteve, kulturës,
shkencës dhe teknologjisë, të çështjeve të
jashtme, të mirëqenies dhe zhvillimit të popullsisë,
të punëve publike dhe transportit.
Rekomandimet artikulojnë jo vetëm masat që
duhen marrë nga dikasterit qeveritare, por edhe
nga organet e tjera me të cilat ato do të
bashkëpunojnë.

5 PËRGJEGJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E KDPAK
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Gjithashtu, qeverive u kërkohet të marrin në
konsideratë ngritjen e një mekanizmi që të
koordinojë punën brenda qeverisë. Synimi duhet
të ketë që të garantohet që të gjitha dikasterit e
qeverisë, në çdo nivel, të kuptojnë implikimet e
Konventës për fushën e vet të përgjegjësisë, dhe
se ekziston një strategji koherente, e koordinuar
dhe ndërdikasteriale për implementimin.

Kuptohet, nuk është e mundur të hartohet e njëjta
metodë pune koordinimi për të gjitha qeveritë.
Ekzistojnë shumë mënyra me anë të cilave mund
të arrihet objektivi. Një shembull është përmes
ngritjes së një dikasteri apo njësie të  posaçme,
që të ketë lidhje direkt me kryeministrin apo
presidentin. Kjo i jep dukje dhe autoritet
problemit të aftësisë së kufizuar, dhe lehtëson
mbikëqyrjen e zbatimit të kësaj politike në të
gjitha dikasteret e qeverisë. Në disa vende, ky
model është përforcuar duke zhvilluar me njësinë
e posaçme strategji kombëtare për promovimin
e implementimit mbi aftësinë e kufizuar. Për sa i
përket fëmijëve me aftësi të kufizuara me fëmijët,
është e nevojshme të vendoset një bashkëpunim
efektiv mes praktikave të tilla pune dhe
mekanizmave të ngjashme të ngritura për
promovimin e implementimit të KDF-së së OKB.
Pa një bashkëpunim mes të dyjave, fëmijët me
aftësi të kufizuar rrezikojnë të nënvlerësohen.

4 Të sigurohet respektimi nga

sektori privat dhe ai publik i të

drejtat e fëmijëve me aftësi të

kufizuar – Neni 4(c)

Veprimet e qeverive dhe organeve publike
rëndojnë në jetën e fëmijëve me aftësi të
kufizuara. Por shumë prej gjërave që u ndodhin
atyre vijnë prej veprimeve të individëve dhe
organizatave apo kompanive private.  KDPAK
përmban një varg masash, të cilat e bëjnë të qartë
se qeveritë duhet të marrin masa për të siguruar
respektimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të
kufizuara në të gjitha fushat. Ato duhet:

Mbajtja parasysh e mbrojtjes dhe

promovimit të të drejtave të personave me

aftësi të kufizuara në të gjitha politikat dhe

programet – Neni 4(c)

Pothuajse të gjitha politikat dhe programet
qeveritare do të kenë një impakt, qoftë
drejtpërsëdrejti qoftë tërthorazi mbi fëmijët me
aftësi të kufizuara. Sigurisht, mbi gjendjen e tyre
ndikojnë politikat mbi arsimin, shëndetin, kujdesin
e fëmijës, loja dhe shërbimet për rininë.
Megjithatë, çështje më të gjëra si mbrojtja sociale,
transporti, politika makro-ekonomike, planifikimi,
mjedisi, strehimi, furnizimi me ujë dhe shërbimi
sanitar kanë rëndësi për jetën e tyre. Kur
zhvillohen politika të tilla, qeveritë lipset të marrin
në konsideratë implikime potenciale mbi
personat me aftësi të kufizuara, duke përfshirë
këtu edhe fëmijët. Objektivat e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit (OZHM-it), të cilat synojnë
përgjysmimin e varfërisë ekstreme e deri ndalimin
e përhapjes të HIV dhe AIDS si dhe sigurimin e
arsimit shkollor elementar të përgjithshëm aty
rreth vitit 2015, janë objektiva për të cilat ranë
dakord të gjitha vendet në fillim të shekullit të 21-
të.  Ato nuk mund të arrihen pa investime më të
mëdha për realizimin e të drejtave të personave
me aftësi të kufizuara, të cilët janë zakonisht ndër
më të varfrit në të gjitha shoqëritë, me mundësitë
më të pakta për arsim dhe kujdes shëndetësor. Për
këtë qëllim, më 2008-ën Komisioni për Zhvillimin
Social i OKB-së adoptoi një rezolutë të titulluar
“ngritja e problemit të Aftësisë së Kufizuar në
qendër të Axhendës së Zhvillimit”24 Qeveritë,
gjithashtu, kanë nevojë të reflektojnë për këtë
angazhim të marrë në politikat e tyre në nivel
kombëtar, duke përfshirë në to, për shembull, në
Dokumentet e Strategjisë për Uljen e Varfërisë,
dhe strategji që synojnë arsimimin për të gjithë.

Heqja dorë nga veprime të papajtueshme

me KDPAK – Neni 4(d)

Qeveritë nuk duhet të bëjnë asgjë që nuk është
në pajtim me Konventën, siç është miratimi i ligjeve
që lejojnë sterilizimin e fëmijëve me aftësi të
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OZHM-it duhen mbajtur parasysh për fëmijët
me aftësi të kufizuara, pasi deri më sot në
realizimin e Objektivave ata mbeten ende edhe
sot në një pozitë shumë më të disfavorshme.

OBJEKTIVI  I  Çrrënjosja e varfërisë eks-

treme dhe e urisë

• Varfëria si shkak i aftësisë së kufizuar; mbi
50% e aftësive të kufizuara janë të shmang-
shme, ato janë të lidhura drejtpërsëdrejti me
varfërinë. Kjo është më se e vërtetë për
aftësinë e kufizuar, që e ka burimin te të
ushqyerit e pamjaftueshëm, të kequshqyerja
e nënës dhe sëmundjet infektive.

• Aftësia e kufizuar si një faktor rreziku për
varfërinë: mbi 85% e personave me aftësi të
kufizuar jetojnë në varfëri.

OBJEKTIVI  2  Arritja e shkollimit ele-

mentar të përgjithshëm

• Vlerësohet se 90% e fëmijëve me aftësi të
kufizuara në botën në zhvillim nuk e ndjekin
shkollën.

OBJEKTIVI  3 Promovimi i barazisë

gjinore dhe ngritja e pozitës së gruas

• Pranohet kudo se gratë dhe vajzat me aftësi
të kufizuara kanë një pozitë dyfish të
disfavorshme në shoqëri: ato përjashtohen
prej aktiviteteve të ndryshme për shkak të
gjinisë dhe të aftësisë të tyre të kufizuar.

• Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara janë
dy apo tre herë të prirura për t’u bërë
viktima të abuzimit fizik dhe seksual sesa
gratë pa të meta fizike a intelektuale.

Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM-it)

OBJEKTIVI  4  Ulja e vdekshmërisë së

fëmijëve

• Shkalla e vdekshmërisë mund të arrijë në
disa vende deri në 80, edhe në ato vende ku
shkalla e vdekshmërisë mes fëmijëve, që nuk
kanë të meta fizike dhe intelektuale, është
nën 20%.

OBJEKTIVI  5  përmirësimi i shëndetit të

nënës

• Afërsisht 20 milionë gra dhe vajza bëhen të
paafta çdo vit për shkak të shtatzënisë apo
nga lindja e fëmijës.

• Lindjet e parakohshme janë shkaku kryesor
i aftësive të kufizuara te fëmijët e botës në
zhvillim. Paaftësi të tilla shpesh mund të
shmangen.

OBJEKTIVI  6  Luftimi i HIV dhe AIDS,

malaries dhe sëmundjeve të tjera

• Njerëzit me aftësi të kufizuara preken
veçanërisht nga HIV dhe AIDS, por rëndom
atyre u mungojnë shërbimet e nevojshme
dhe mundësia e informimit për mënyrat e
parandalimit dhe të trajtimit.

• Një në dhjetë fëmijë me aftësi të kufizuara ka
një defekt neurologjik, ku përfshihen aftësia e
kufizuar, humbja e aftësisë së koordinimit dhe
epilepsia, për shkak të malaries.

OBJEKTIVI  7 Sigurimi i një qëndrue-

shmërie mjedisore

• Cilësi e varfër mjedisore përbën një shkak
të rëndësishëm të shëndetit të lig dhe
aftësisë së kufizuar. Trakoma është shkaku
kryesor i verbimit të parandalueshëm që
mund të shmanget përmes furnizimit me ujë
të shëndetshëm.

kufizuar, apo të bëjnë komente përbuzëse apo
negative për aftësinë e kufizuar. Nga ana tjetër, atyre
u kërkohet që të marrin masa për të siguruar. Që
të gjitha institucionet publike të mbajnë qëndrime

në përputhje me të drejtat që parashikon
Konventa. Duhet të ekzistojë një lloj organi
rregullator që të monitorojë veprimet e tyre, dhe
të ndërhyjë kur ata nuk veprojnë siç duhet.
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Nxjerrja e ligjeve për eliminuar diskrimi-

nimin nga ana e institucioneve private –

Neni 4(e)

Qeveritë duhet të marrin masa për të eliminuar
qëndrimet diskriminuese që mbahen nga
institucione private dhe individë. Kjo mund të
bëhet përmes një larmie mjetesh ku përfshihen
legjislacioni, kodet e praktikës, inspektimi dhe
monitorimi. Për shembull, mjaft institucione të
kujdesit menaxhohen nga privatë. Ato duhet të
kenë po ato detyrime që kanë ente shtetërore,
të respektojnë të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara dhe të mos mbajnë asnjë qëndrim
diskriminues ndaj tyre. Të njëjtat detyrime vlejnë,
për shembull, për dyqanet, restorantet,
organizuesit e evenimenteve sportive e kulturore,
institucionet fetare, shkollat private, punëdhënësit
dhe organizata të tjera tregtare.

Mbledhja dhe zbërthimi i statistikave dhe

të dhënave – Neni 33

Neni 31 i KDPAK kërkon nga qeveritë që ato të
mbledhin të dhëna në mënyrë që ato të zhvillojnë
e të zbatojnë politika që sigurojnë realizimin e
të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Statistikat dhe të dhënat e këtyre studimeve
duhen zbërthyer, për shembull, sipas gjinisë,
moshës dhe etnisë. Ato duhen përdorur edhe për
të identifikuar dhe për të eliminuar barrierat me
të cilat përballen fëmijët me aftësi të kufizuara
gjatë ushtrimit të të drejtave të tyre. Me fjalë të
tjera, vëmendja nuk duhet përqendruar në

mbledhjen e të dhënave mbi një të metë fizike
apo intelektuale specifike, por mbi numrin e
personave të cilët ndeshen me barriera, për
shembull, kur shfrytëzojnë transportit publik,
numrin e personave që e kanë nevojë për gjuhën
e shenjave, apo nëse fëmijët me aftësi të kufizuara
janë përfshirë në Sistemin e Informacionit të
Menaxhimit të Arsimit (SIMA).

Një nga vështirësitë që ndeshet në shumë vende
në sigurimin e shërbimeve cilësore për fëmijët
me aftësi të kufizuara është mungesa e
informacionit lidhur me rëndësinë e aftësisë të
kufizuar dhe ndikimin që ajo ka në realizimin e
të drejtave.  Problemi ndërlikohet nga mungesa e
regjistrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara.  Në
total, deri 50 milionë lindje në vit nuk
regjistrohen, afërsisht 30% e të gjitha lindjeve ,
dhe mes tyre figurojnë më shumë fëmijët me
aftësi të kufizuara, Regjistrimi i përgjithshëm
është thelbësor për t’u siguruar qeverive të dhëna
të sakta, në bazë të të cilave gjendet numri i
fëmijëve me aftësi të kufizuara , të cilëve u
refuzohet, për shembull, e drejta për shkollim, dhe
për të planifikuar plotësimin e të drejtës për arsim
dhe të drejtat e tjera të fëmijëve. Mungesa e
dokumentacionit mbi prindërit, paaftësia për të
përballuar tarifat, ngurrimi për të kontribuar për
një fëmijë me aftësi të kufizuara, pengesat në
sistemin e regjistrimit, analfabetizmi i prindërve
dhe moskuptimi i rëndësisë që ka pasja e një
certifikate lindjeje, të gjitha këto kontribuojnë në
mosregjistrimin e lindjes së fëmijëve.

Në Vietnam, sa herë që llogaritej përqindja e
frekuentimit të shkollës, fëmijët me aftësi të
kufizuara, së bashku me fëmijët e paregjistruar
dhe ata endacakë, zbriteshin që në fillim nga totali
i fëmijëve të moshës së shkollës fillore. Me fjalë

Diskriminimi ndaj fëmijëve me aftësi fëmijëve sipas statistikave25

të tjera, atje ekziston mendimi se fëmijët me aftësi
të kufizuara nuk shkojnë në shkollë dhe se nuk
qe e nevojshme për t’i përfshirë në vlerësimin e
suksesit të thithjes së fëmijëve në shkolla.
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e KDPAK, njëlloj si në të gjitha proceset e tjera
të rëndësishme të vendimmarrjes, qeveritë duhet
të konsultohen dhe të tërheqin mendimin e
personave me aftësi të kufizuar, ku të përfshihen
fëmijët përmes organizatave të tyre përfaqësuese.
Është me rëndësi të kuptohet se nuk mjafton
mbështetja vetëm e të rriturve më aftësi të
kufizuara për të njohur përvojën dhe
perspektivën e fëmijëve. Përvoja e fituar që nga
koha e adoptimit të KDF-së së OKB ka treguar
rëndësinë e konsultimit direkt me fëmijët për të
marrë vendime, politika dhe për të bërë ligje sa
më të mira. Atyre mund t’u merrte mendimi, për
shembull, përmes iniciativave të udhëhequra po
prej tyre, dhe aty ku ka, përmes komiteteve
këshillimore të organizatave të personave me aftësi
të kufizuara apo OJQ të tjera që punojnë me
fëmijët, përmes shkollës apo organizatave të tjera,
përmes grupeve të prindërve, si përmes studimeve
në shkallë kombëtare apo nga interneti27.

Neni 33(3) i KDPAK kërkon që qeveritë të
pranojnë rolin kyç që duhet të luajnë organizatat
e shoqërisë civile dhe, në veçanti, personat me
aftësi të kufizuara dhe organizatat e tyre
përfaqësuese në procesin e monitorimit të
Konventës.

Personat me aftësi të kufizuara duhet të
përfshihen drejtpërsëdrejti dhe aktivisht në
hartimin dhe ngritjen e çdolloj mekanizmi
monitorues.

Neni 18 i KDPAK ripohon dispozitën e KDF-së
së OKB se çdo fëmijë gëzon të drejtën që të
regjistrohet kur lind. Shtetet lipset të bëjnë një
kërkesë të përgjithshme për regjistrimin e çdo
lindjeje. Ato mund ta mbështesin këtë detyrim,
për shembull, duke përfshirë në këtë kërkesë
paraqitjen e prindërve me letër-njoftimet e tyre.
Përveç legjislacionit, strategji që rrisin përqindjen
e regjistrimit të lindjeve përfshijnë organizimin e
fushatave për ndërgjegjësuar publikun, për heqjen
apo uljen e tarifave të regjistrimit, si dhe
thjeshtimin e procedurave të regjistrimit.

Së fundi, është me rëndësi që të dhënat të mos
përdoren kurrë për të shkelur fshehtësinë apo
konfidencialitetin e personave me aftësi të
kufizuara. Duhet të ekzistojnë norma mbrojtëse
si ligje për mbrojtjen e të dhënave për të mbrojtur
fshehtësinë dhe për të garantuar që mbledhja e të
dhënave dhe përdorimi i tyre të bëhet në pajtim
me parimet e pranuara ndërkombëtarisht për
mbrojtjen e të drejtave njerëzore.

5 Të përfshihen fëmijët me aftësi të

kufizuara në zhvillimin, implemen-

timin dhe monitorimin e ligjeve,

politikave dhe procedurave

vendimmarrëse.

Neni 4(3) thekson se kur bëhen përmirësime në
një legjislacion dhe në politika për implementimin

Për të mbështetur mbledhjen e të dhënave të
sakta për fëmijët me aftësi të kufizuara, Banka
Botërore dhe Organizata për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ekonomik (OBZHE) kanë rënë dakord dhe
kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi
mbi Regjistrimin e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara
në Vendet në Zhvillim. Synimi është që të

Strategji globale për përmirësimin e mbledhjes së të dhënave26

përshpejtohet arritjen e Objektivit të Zhvillimit të
Mijëvjeçarit 2 – arritja e një shkollimi elementar
për të gjithë. Këto përpjekje të përbashkëta synojnë
mbështetjen e mbledhjes të të dhënave cilësore
rreth fëmijëve me aftësi të kufizuara nga mosha 2 –
9 vjeç duke futur një metodologji që mund të
përdoret në vendet zhvillim.

5 PËRGJEGJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E KDPAK
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Deklarata të fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizuara

Fëmijët që morën pjesë në workshop-in konsultativ në Sanaa, Jemen (29 – 31 tetor
2007) bënë këtë deklaratë:

Ne u bëjmë thirrje qeverive për të marrë këto masa për realizimin e të

drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara:
• T’i jepet fund abuzimit psikologjik.
• Të lejohen të gjithë fëmijët të ndjekin mësime.
• Të lehtësohet lëvizja në rrugë, transport, parqe publike, qendra çlodhjeje dhe

fusha loje.
• Të nxiten qëndrime pozitive ndaj personave me aftësi të kufizuara.
• Të inkurajohet media për të zhvilluar fushata të shpeshta ndërgjegjësimi për

fëmijët pa probleme sesi t’i trajtojnë fëmijët me aftësi të kufizuara.
• Të përshtaten të gjitha ndërtesat dhe shkollat për t’u përdorur nga fëmijët me

aftësi të kufizuara.
• Të trajnohen të gjithë mësuesit sesi të punojnë me fëmijët me aftësi të kufizuara

në mjedise gjithëpërfshirëse.
• Të nxitet pjesëmarrja aktive e fëmijëve me aftësi të kufizuara në komunitetet e

tyre.
• Të trajnohen fëmijët me aftësi të kufizuara në artet e vetëmbrojtjes.
• Të bashkëpunohet me OJQ-të për zgjidhjen e problemeve të aftësisë së

kufizuara.

Ne i bëjmë thirrje organizatave të shoqërisë civile:
• Të mbështesin protesta të rregullta dhe ulje në sheshe për të ngritur rolin e

fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe për të mbështetur të drejtat e tyre në arsim,
në kujdesin shëndetësor dhe për pjesëmarrje në komunitet.

• Të propagandojnë Konventën mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të kufizuara.

6 Të ngrihen institucione të

pavarura për të drejtat e njeriut.

Neni 33(2) kërkon që qeveritë të formojnë
organe të pavarura që të promovojnë, mbrojnë
dhe monitorojnë KPDAK-në, për shembull, në
formën e institucioneve të të drejtave të njeriut.
Ekzistojnë parime ndërkombëtare të miratuara,
që njihen me emrin ‘Parime të Parisit’, të cilat
tregojnë në vija të përgjithshme sesi duhen ngritur
organe të tilla dhe se për çfarë kompetencash
kanë nevojë për të funksionuar në rregull. KPDAK
kërkon në mënyrë të qartë që të mbahen parasysh

këto parime (shih më poshtë). Institucione të tilla
kanë duhet të përqendrohen te fëmijët me aftësi
të kufizuara. Kjo mund të arrihet duke krijuar disa
qendra specifike kontakti për aftësinë e kufizuar
dhe për fëmijët brenda institucioneve për të
drejtat e përgjithshme të njeriut, me të cilat të
bashkëpunohet për çështje me rëndësi për fëmijët
me aftësi të kufizuara. Nga ana tjetër, aty ku ka
avokatë për fëmijë, apo komisionerë të të drejtave
të fëmijëve, është me rëndësi që ata të tregojnë
vëmendje të posaçme fëmijëve me aftësi të
kufizuara, që fëmijët të mund t’i kontaktojnë
lehtësisht dhe t’u përgjigjen problemeve të tyre28.
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Komisioni i të Drejtave të Njeriut në Afrikën e
Jugut KDNJAJ) ka komisionerë si për aftësinë e
kufizuar ashtu dhe për fëmijët. Në vitin 2000 ai
ndërmori një konsultim të gjerë me fëmijët me
aftësi të kufizuara dhe fëmijët pa të meta fizike

Një përvojë në Afrikën e Jugut29

apo intelektuale për të mësuar prioritetet që ata
kanë.  KDNJAJ ka dhe komitete këshillimore ku
përfshihen përfaqësues nga grupe interesi dhe
ekspertë, që e këshillojnë për probleme të
politikave për aftësinë e kufizuar dhe fëmijët.

Parimet e Parisit30

Parimet e Parisit sugjerojnë që institucionet duhet të kenë këto karakteristika:
• kompetencë për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut
• një mandat sa më të gjerë, të shtjelluar në një tekst kushtetues apo në një ligj,

ku të specifikohet përbërja e institucionit dhe sfera e kompetencës
• përgjegjësi për ta furnizuar parlamentin, qeverinë dhe organe të tjera

kompetente me opinione, rekomandime, propozime dhe raporte mbi çdo
problem që lidhet me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut –
qoftë mbi bazën e një kërkese apo përmes kompetencës së detyrës për të
marrë në shqyrtim çështje edhe pa marrë porosi nga institucione më të larta.

• Të drejtën për të publikuar në mënyrë të pavarur opinione dhe raporte, si dhe
komente mbi gjendjen aktuale të së drejtës dhe zhvillime që ndikojnë në të
drejtat e njeriut dhe ndonjë shkelje.

• Detyra të përgjithshme dhe kompetenca të nevojshme që institucionet të
promovojnë dhe të sigurojnë harmonizimin e legjislacionit kombëtar, rregulla
dhe praktika me instrumente ndërkombëtarë të drejtave të njeriut në të cilat
Shteti është palë, si dhe implementimi i tyre efektiv; inkurajimi i ratifikimit apo
njohja me këto instrumente.

• E drejta për të komentuar mbi raportet, të cilat u kërkohen Shteteve për t’ia
paraqitur organeve dhe komiteteve të OKB-së dhe institucioneve rajonale, dhe
atje ku është del e nevojshme të shprehin opinionin e tyre për subjektin, “në
respekt të plotë të pavarësisë së tyre”.

• Të kooperojnë me organizatat e OKB-së dhe ato të lidhur me të si dhe
institucionet rajonale dhe kombëtare të të drejtave të njeriut.

• Të ndihmojnë në formulimin e programeve për mësimdhënien dhe kërkimet
në fushën e të drejtave të njeriut dhe të marrin pjesë me to në shkolla e
universitete dhe me profesionistë.

• Të publikojnë të drejtat e njeriut dhe përpjekjet për të luftuar diskriminimin,
nëpërmjet ndërgjegjësimit të publikut – veçanërisht përmes informacionit dhe
edukimit si dhe përdorimit të medias.

5 PËRGJEGJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E KDPAK
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7 Të bëhet e njohur  KDPAK-ja.

Përhapja e informacionit

Neni 42 i KDF-së së OKB u kërkon qeverive të
marrin masa që dispozitat e saj të njihen si nga të
rriturit ashtu dhe nga  fëmijët. Fëmijët nuk mund
të ushtrojnë të drejtat e tyre pa e ditur se ata i
kanë këto të drejta. Ndonëse KDPAK nuk
përmban drejtpërsëdrejti një dispozitë të
ngjashme, Neni 8 kërkon që përpjekje të bëhen
për të inkurajuar median që të rrisë
ndërgjegjësimin dhe të forcojë respektin për të
drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Komiteti
për të Drejtat e Fëmijës ka argumentuar se
qeveritë duhet të zhvillojnë strategji për ta bërë
të njohur KDF-në e OKB në mbarë shoqërinë.

Kuptohet, është e nevojshme të zhvillohen
strategji për të rritur ndërgjegjësimin mbi të

drejtat që KDPAK përmban dhe sesi të ushtrohen
ato. Teksti i KDPAK ka nevojë të përkthehet në
të gjitha gjuhët e një vendi, si dhe në një larmi
formatesh, përfshirë dhe në atë Braille, me
shkronja të mëdha, audio, në gjuhë të thjeshtë
apo të kuptueshme për fëmijët, dhe me mjete
elektronike komunikimi.

Duhen marrë masa për ta njohur gjerësisht
KDPAK që ta kuptojnë si personat me aftësi të
kufizuara, duke përfshirë dhe fëmijët, dhe nga e
tërë shoqëria – familje, profesionistë,
politikëbërës, anëtarë të parlamentit, organizata
të të drejtave të njeriut, shoqëria civile dhe
organizata fetare. Përveç kësaj, fëmijë me aftësi
të kufizuara kanë nevojë të marrin informacion
se ku duhet të kërkojnë ndihmë për të realizuar
të drejtat e tyre dhe se kush e ka për detyrë t’i
zbatojë ato.

Të drejtat nuk mund të ushtrohen në rast se

ju nuk i njihni ato31

Një fëmijë pesë vjeçar, që jeton në një zonë rurale në El Salvador ka
një tumor në tru. E ëma donte ta dërgonte për ta kontrolluar me
rreze X për të parë nëse ishte rritur. Shpenzimet e përgjithshme për
një kontroll të tillë ishin afërsisht 200$ për shkak të shpenzimeve të
autobusit dhe të qëndrimit për dy ditë në hotel. Skema lokale e
rehabilitimit, që mbështetej nga komuniteti, kishte arritur të
grumbullonte 120$ për atë familje, por mungonin paratë e tjera. Që
të dy prindërit ishin të papunë dhe s’kishin asnjë mënyrë sesi t’i
plotësonin paratë. Ministria e  Shëndetit u përgjigj për këtë rast se
fëmija gëzonte të drejtën për t’u ndihmuar financiarisht. Ekzistonte
një sistem për kontrollin e mjeteve financiare dhe familjet e varfra
mund të merrnin falas ndihmë shëndetësore, transport dhe shpenzime
fjetjeje. Por, këtë nuk e dinin më parë as familja dhe as qendra lokale
e shëndetit.
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Edukimi i të drejtave të njeriut

Neni 29 i KDF-së së OKB përcakton se një nga
synimet e edukimit është zhvillimi i respektit për
të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. Neni
24(1)(a) i KDPAK gjithashtu ripohon faktin që
forcimi i respektit për të drejta e njeriut është
një objektiv kryesor i edukimit. Ne Komentin e
vet të Përgjithshëm, Komiteti i të Drejtave të
Fëmijës thekson se edukimi i të drejtave të njeriut
duhet të përfshijë informacion mbi përmbajtjen
e konventave të të drejtave të njeriut, dhe se
fëmijët duhet të mësojnë gjithashtu se ç’janë të
drejtat e njeriut duke parë me sytë e tyre
zbatimin e parimeve në praktikë33. Programi
shkollor duhet hartuar i tillë që të përfshijë
informacion rreth KDPAK dhe konventave të
tjera për të drejtat e njeriut. Kjo do të thotë se
duhen marrë masa për të nxitur një mjedis të atillë
në shkolla ku fëmijët të mësojnë të respektojnë
të drejtat e njeri – tjetrit dhe të kundërshtojnë
diskriminimin mes anëtarëve të komunitetit në
shkollë, edhe atë që vjen për shkak të aftësisë së
kufizuar.

Trajnimi

 Një nga detyrimet e përgjithshme, që përfshihet
në KDPAK është kërkesa për të nxitur trajnimet
për profesionistë dhe personelin që punon me
personat me aftësi të kufizuar.
Profesionistët luajnë një rol të rëndësishëm në
jetën e fëmijëve me aftësi të kufizuar – si mësues,
doktorë, infermiere, punonjës socialë, personel i
kujdesit për fëmijët, punonjëse infermierie,
personel policor dhe të kujdesit në banesë. Është
me rëndësi të dorës së parë që ata të jenë të
mirinformuar për të drejtat që parashikojnë si
KDF e OKB ashtu dhe KDPAK. Komiteti i të
Drejtave të Fëmijës ka rekomanduar që trajnimi
për të drejtat e fëmijëve (ku përfshihen dhe
fëmijët me aftësi të kufizuar) të jetë “praktik,
sistematik, dhe i integruar në programe trajnimi
profesional për të maksimizuar një efekt afatgjatë.
Ai duhet t’i pajisë profesionistët me shprehi dhe
sjellje që i aftëson ato të bashkëveprojnë me
fëmijët dhe të rinjtë në atë mënyrë që respekton
të drejtat, dinjitetin dhe personalitetin e tyre” 34.

Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e
Njeriut të OKB-së ZKLDNJ rrit ndërgjegjësimin
në Maldive  ka ndërmarrë në Maldive një mision
ndërgjegjësimi për të promovuar kuptimin e
Konventës të të Drejtave të Personave me Aftësi
të kufizuara si dhe Protokollin Fakultativ. U
mbajtën mbledhje me dikastere të ndryshme
qeveritare  të ngarkuara për të drejtat e njeriut
dhe aftësinë e kufizuar, anëtare të parlamentit,
Komisioni Kombëtar i të Drejtave të Njeriut,
Koordinatori Vendas dhe përfaqësues të agjencive
të specializuara të OKB-së si dhe anëtarë të tjerë
të ekipit të OKB-së në vend. Një mbledhje për

ZKLDNJ rrit ndërgjegjësimin në Maldive32

OJQ-të vendase dhe ndërkombëtare tërhoqi më
shumë se 100 pjesëmarrës si dhe mblodhi bashkë
më e 50 prindër dhe fëmijë me aftësi të kufizuara.
Misioni tregoi një interes të madh për të mësuar
rreth Konventës dhe u identifikuan fushat ku
nevojiteshin njohuri më të thella, të tilla si e drejta
për shkollim, institucionet kombëtare të
implementimit dhe nevoja për të pasur një
personel të përkushtuar për të siguruar një
implementim të suksesshëm të Konventës. Ne
fund të misionit, qeveria bëri të ditur synimin e
saj për t’i rekomanduar Presidentit të Maldives
ratifikimin e Konventës.

5 PËRGJEGJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E KDPAK
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8 Të ndërmerren studime

Neni 4(g) dhe (h) përcakton për qeveritë
detyrimin për të ndërmarrë ose promovuar punën
kërkimore dhe zhvillimin e të mirave materiale,
shërbimeve, pajisjeve dhe lehtësirave universale,
që kërkojnë sa më pak adoptim dhe kosto për
personat me aftësi të kufizuar. Ato gjithashtu
kërkojnë që studimi kërkimor të orientohet drejt
projektimeve me karakter universal dhe drejt
teknologjive të reja për personat me aftësi të
kufizuar. Personave me aftësi të kufizuar u duhet
ofruar informacion rreth mjeteve, pajisjeve
ndihmëse të lëvizshme si dhe teknologjive  e të
gjitha formave të asistencës, mbështetjes dhe
lehtësirave.

9 Të promovohet bashkëpunimi

ndërkombëtar

Implementimi i KDPAK është një proces
bashkëpunimi për qeveritë e botës. Neni 32 i
KDPAK thekson se bashkëpunimi ndërkombëtar
është jetësor me qëllim që dispozitat e Konventës
të gjejnë zbatim për personat me aftësi të
kufizuar. Kur Shtetet e ratifikojnë Konventën, ato
jo vetëm që angazhohen se do ta zbatojnë atë në
vendin e tyre, por kur del e nevojshme, ato do të
japin mbështetje dhe do të bashkëpunojnë me
shtete të tjera. Në veçanti, Neni 32 propozon që
qeveritë të marrin masa ku të përfshihen:
• Bashkëpunimi ndërkombëtar me programe

zhvillimi ndërkombëtare, gjithëpërfshirës, nga
të cilat të përfitojnë personat me aftësi të
kufizuar. Ka rëndësi që fëmijët me aftësi të
kufizuar të njihen me hollësi me këto
programe.

• Ndihma dhe mbështetja kapacitete-formues
përmes shkëmbimit të informacionit,
eksperiencave, të programeve trajnuese dhe
ta praktikave më të mira.

• Lehtësimi i bashkëpunimit në fushën
kërkimore dhe përfitimi i njohurive shkencore
dhe teknike

• Sigurimi i asistencës teknike dhe ekonomike,

përmes lehtësimit të përftimit dhe shkëmbimit
të teknologjive asistuese dhe transferimit të
teknologjisë.

Megjithatë, angazhimi për bashkëpunim
ndërkombëtar nuk e minon përgjegjësinë e
Shteteve të veçanta për të plotësuar detyrimet e
tyre në vendin e tyre.

10 T’i raportohet Komitetit të

OKB-së për të Drejtat e personave

me Aftësi të Kufizuara.

Përveç detyrimeve për të implementuar
dispozitat dhe për të përcaktuar mekanizmat për
monitorimin e KDPAK në nivel kombëtar,
qeverive u kërkohet gjithashtu që të marrin pjesë
në një proces ndërkombëtar monitorimi. Nenet
34 – 37 të KDPAK e përcaktojnë procesin për
monitorimin ndërkombëtar në këtë mënyrë:

Ngritja e Komitetit

Komiteti duhet ngritur brenda gjashtë muajve pasi
KDPAK ka hyrë në fuqi35. Në fillim, ai do të ketë
12 anëtarë, por ky do të rritet deri në 18 sapo 80
vendet ta kenë ratifikuar. Qeveritë që e kanë
ratifikuar (d.m.th. Shtet Palë) mund të emërojnë
kandidatët për në Komitet, dhe për këtë ato duhet
të konsultohen me personat me aftësi të kufizuar,
ku të përfshihen fëmijët përmes organizatave të
tyre përfaqësues. Kur zgjidhen anëtarët e
Komitetit, duhet bërë kujdes për drejtpeshimin
gjeografik, përfaqësimin e sistemeve të ndryshme
politike dhe juridike, përfaqësimin e drejtpeshuar
të gjinive dhe për pjesëmarrjen e personave me
aftësi të kufizuar.

Anëtarët e Komitetit

Anëtarët shërbejnë mbi bazën e kapacitetit të tyre
personal dhe duhet të kenë kompetencë dhe
përvojë në fushën e të drejtave të aftësisë së
kufizuar. Ata zgjidhen për një periudhë prej katër
vjetësh dhe kanë të drejtë të rizgjidhen dhe
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njëherë. Ata kanë të drejtë t’i vendosin vetë
rregullat e procedurës dhe të zgjedhin kryetarin
e tyre dhe zyrtarë të tjerë.

Raportimi Komitetit

Funksioni kryesor i Komitetit është te marrë në
shqyrtim raportet që dërgojnë qeveritë mbi masat
e marra për plotësimin e detyrimeve të tyre në
bazë të Konventës, si dhe vështirësitë që ato
ndeshin e që pengojnë implementimin. Këto
raporte duhet të dërgohen në fillim dy vjet pas
ratifikimit, dhe më pas çdo katër vjet. Komiteti
zhvillon udhëzimet kryesore për qeveritë sesi ato
duhet t’i përgatisin raportet. Konventa përcakton
se qeveritë do të inkurajohen të zhvillojnë një
proces të hapur dhe transparent, që lejon
pjesëmarrjen e shoqërisë civile. Në veçanti, ata
duet të konsultohen me personat me aftësi të
kufizuar, dhe me fëmijët përmes organizatave që
i përfaqësojnë.

Marrja në shqyrtim i raporteve nga ana

Komitetit

Komiteti merr në shqyrtim raportet dhe lëshon
më pas ato që quhen “Vërejtje Përfundimtare”,
të cilat u dërgohen qeverive. Aty përfshihen
sugjerime dhe rekomandime për masat që

qeveritë duhet të marrin për plotësimin siç duhet
të detyrimeve të tyre në bazë të Konventës.
Qeverive u kërkohet që këto Vërejtje
Përfundimtare t’i bëjnë publike  në vendet e tyre,
dhe të lejojnë njohjen nga të gjithë të këtyre
sugjerimeve dhe rekomandimeve. Komiteti mund
t’u dërgojë raporte edhe agjencive apo
programeve të OKB-së për të kërkuar këshillime
apo asistence teknike gjatë implementimit të
rekomandimeve të tyre. Vërejtjet Përfundimtare
janë një mjet i rëndësishëm për të ngritur lobime
në vend, veçanërisht për organizatat e personave
me aftësi të kufizuara dhe OJQ-të.

Bashkëpunimi mes qeverive dhe Komitetit

Qeveritë duhet të bashkëpunojnë me Komitetin
dhe t’i ndihmojnë anëtarët e tyre në rolin e tyre
duke ndjekur nga afër zbatimin e konventës. Nga
ana e tij, Komitetit i kërkohet të tregojë sa më
shumë kujdes për rritjen e kapaciteteve nacionale
për implementimin e Konventës, duke përfshirë
këtu edhe bashkëpunimin ndërkombëtar.

Komiteti mund të ndërmarrë edhe hulumtime sa
herë që ka ndonjë shkak për t’u shqetësuar për
shkelje të të drejtave që parashikohen në KDPAK
(shih faqen 31)
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Listë kontrolli

Qeveria juaj:
• A e ka ratifikuar Konventën dhe a ka miratuar ligjet e nevojshme që ajo

të hyjë në fuqi?
• A i ka marrë në shqyrtim ligjin suprem të vendit (kushtetutën apo ligjin

themelor) që ai të mbrojë dhe të njohë të gjitha të drejtat civile,
kulturore, ekonomike, politike dhe sociale të personave me aftësi të
kufizuara?

• A e ka marrë në shqyrtim legjislacionin ekzistues për të parë nëse ai
është në pajtim me KDPAK-në?

• A është konsultuar me fëmijët me aftësi të kufizuara gjatë marrjes në
shqyrtim të lindjeve dhe politikës?

• A ka dhënë informacion mbi KDPAK-në në formate të kuptueshme?
• A është realizuar regjistrimi i lirë i lindjeve dhe a ka shpallur fushatë

për të rritur ndërgjegjësimin mbi të drejtën dhe domosdoshmërinë e
regjistrimit të lindjes?

• A është futur edukimi i të drejtave të njeriut në programin mësimor?
• A është realizuar trajnimi mbi KDPAK-në për të gjithë specialistët që

punojnë me fëmijët me aftësi të kufizuara?
• A ka ngritur qendra kontakti brenda qeverisë?
• A ka formuar një mekanizëm koordinues për mbarë qeverinë për të

realizuar integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në politikat dhe
shërbimet kryesore?

• A ka ngritur institucionin e të drejtave të njeriut apo të avokatit të
fëmijëve apo një komision për të drejtat e fëmijëve?

• A ka ngritur një mekanizëm për të trajtuar të drejtat e shkelura?
• A u ka siguruar fëmijëve me aftësi të kufizuara informacion mbi ndihmat,

asistencën dhe shërbimet ekzistuese?
• A ka ndërmarrë ndonjë studim shkencor mbi projekte universale dhe

teknologjitë e reja
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Përgjegjësitë e aktorëve të tjerë

Ndonëse qeveritë kanë përgjegjësinë kryesore
në realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi
të kufizuara, këto të drejta nuk do të mund të
realizohen pa mbështetjen aktive dhe angazhimin
e shumë aktorëve të tjerë – për shembull,
prindërit, mësuesit, komunitetet fetare,
organizatat e shoqërisë civile, biznesmenët,
politikanë lokalë dhe politikëbërës. Të drejtat e
njeriut i kapërcejnë caqet e të drejtave civile, që
mund të realizohen përmes miratimit të ligjeve
dhe politikave. Ato janë gjithashtu parime që lipset
të komunikojnë marrëdhëniet e përditshme mes
individëve dhe komuniteteve. Të gjithë anëtarët
e shoqërisë duhet të përmbushin gjatë praktikës
përgjegjësitë e tyre, në qëndrime dhe të folur, të
përkrahin krijimin e mjediseve gjithëpërfshirëse,
ku të drejtat e fëmijëve, si dhe e atyre me aftësi
të kufizuara, të respektohen dhe të çmohen.

Aktorë të tjerë kryesore që kanë përgjegjësi për
të garantuar respektimin e të drejtave të fëmijëve
me aftësi të kufizuara janë:
• Prindërit dhe kujdestarët
• Autoritetet lokale
• Shkollat
• Organizatat e shoqërisë civile dhe sektorit

privat
• Komuniteti ndërkombëtar

Prindërit dhe kujdestarët

Prindërit apo kujdestarët e tjerë kanë
përgjegjësinë kryesore në realizmin e të drejtave
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ato ndikojnë
më drejtpërsëdrejti në jetën e tyre të përditshme.
Këta fëmijë argumentojnë se ndryshimi i
qëndrimit të prindërve dhe të kuptuarit të
problemit nga ana e tyre do të ishte rruga më
efektive për t’i dhënë fund përjashtimit të tyre
nga shoqëria. Sigurisht, prindërit nuk mund t’i

mbrojnë plotësisht fëmijët e tyre në rast se edhe
qeveria nuk përmbush  detyrimet e saj.

Në përgjegjësitë e prindërve përfshihen:
• Regjistrimi i lindjes të një fëmije me aftësi të

kufizuara
• Garantimi i barazisë në përkujdesje ndaj të

gjithë fëmijëve brenda familjes, përfshirë dhe
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

• Respektimi i kapaciteteve të një fëmije me
aftësi të kufizuara për të marrë përgjegjësi më
të mëdha në marrjen e vendimeve që kanë
lidhje me ta

• Ta merren masa që kur ka një vend të lirë në
shkollë, fëmijës t’i jepet mundësia dhe të
nxitet të shkojë

• Të sigurohet mbështetje për fëmijë me aftësi
të kufizuara për edukimin e tyre, për shembull,
duke u mësuar gjuhën me shenja për të
lehtësuar komunikimin, të shkohet në
mbledhjet e shkollës, të ndihmohen me
detyrat e shtëpisë.

• Kur nuk ka vend të lirë në shkollë, të punohet
për t’i njohur të drejtën fëmijës për t’u
shkolluar – duke vënë para përgjegjësisë
autoritetet e shkollave dhe të arsimit për
përmbushjen e detyrimeve ndaj fëmijëve me
aftësi të kufizuara.

• Të marrin masa që fëmijëve me aftësi të
kufizuara t’u ofrohen ushqim, ujë dhe strehim
njëlloj si fëmijët e tjerë

• Të merren masa që sa më shumë të jetë e
mundur fëmijët me aftësi të kufizuara të
përfitojnë nga kujdesi shëndetësor për të cilën
kanë nevojë

• Të kundërshtohet paragjykimi dhe
diskriminimi brenda komunitetet vendas

• Të përfshihen fëmijët me aftësi të kufizuara
në të gjitha ngjarjet shoqërore dhe kulturore
njëlloj si dhe fëmijët e tjerë

• Të krijohen mundësi për fëmijët me aftësi të
kufizuara që ata të luajnë dhe të shoqërohen
me fëmijë të tjerë.
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Autoritetet lokale

Fëmijët nuk janë ishuj të veçuar. Ne jetën e tyre
ndikon shumë jo vetëm familja, por dhe komunitetet,
vlerat e të cilave, kultura dhe niveli i angazhimit kanë
një ndikim të madh në jetën e tyre të përditshme.
Prandaj, autoritetet lokale që punojnë në nivel lokal
luajnë një rol kryesor në krijimin e mjediseve që
krijojnë kushtet për realizimin e të drejtave të
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Rritja e ndërgjegjësimit në nivel lokal

Autoritetet lokale, ku përfshihen udhëheqës
tradicionalë, në bashkëpunim me partnerë brenda
komunitetit, kanë përgjegjësi të rrisin
ndërgjegjësimin për të drejtat e fëmijëve me
aftësi të kufizuara në mes të komuniteteve
vendase. Punë duhet bërë me prindërit dhe
rrethin familjar, si dhe me grupet fetare dhe
grupet e tjera të komunitetit, për të ndihmuar në
luftimin e diskriminimit, të padijes dhe miteve që
mbështjellin aftësinë e kufizuar.

Kapërcimi i pengesave

Në çdo qendër të vogël është e nevojshme që
autoritetet lokale, dhe kur del e nevojshme,
udhëheqësit tradicional, në partneritet me
anëtarët e komunitetit, për të analizuar se ku
qëndrojnë pengesat për fëmijët me aftësi të
kufizuara. Mund të ndërmerren veprime për të
hequr barriera specifike. Këtu mund të përfshihen:
• Rritja e përgjegjësisë për KDPAK dhe të

drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara
• Sensibilizimi mbi natyrën e aftësisë të kufizuar

dhe aftësinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara
për të përfituar nga shkolla

• Promovimi dhe mbështetja për mjedise
mësimore gjithëpërfshirëse, institucione për
moshat e vogla dhe shkolla për të gjitha nivele

• Organizmi i fushatave për inkurajimin e
regjistrimit të lindjeve të fëmijëve, ku të
përfshihen fëmijët me aftësi të kufizuara

• Sigurimi i informacionit rreth përfitimeve të
sigurimeve shoqërore dhe shërbimeve

ekzistuese të përkrahjes
• Bashkëpunimi me komunitetin e personave

me aftësi të kufizuara, ku përfshihen dhe
fëmijët, për identifikimin e barrierave fizike
për një gjithëpërfshirje dhe marrja e masave
për t’i hequr ato – për shembull, duke siguruar
rampa, banja të përshtatshme, kalime rrugësh

• Duke u dhënë informacion shkollave,
spitaleve dhe klinikave sesi të krijojnë mjedise
sa më të rehatshme

• Duke dëgjuar zërin e fëmijëve dhe duke i
angazhuar ata si pjesëmarrës në luftimin e
diskriminimit dhe të përjashtimit social

• Duke zhvilluar mjedise gjithëpërfshirëse
lojërash

Sigurimi i një informacioni të saktë mbi

fëmijët me aftësi të kufizuara

Informacioni në nivel lokal është i nevojshëm për
të bërë të njohur numrin e fëmijëve me aftësi të
kufizuara. Vetëm me këtë informacion është e
mundur të garantohet që gama e gjerë e
shërbimeve të jetë në përputhje me kërkesat e
komunitetit. Procesi i verifikimit mund të
ndërmerret në partneritet me organizatat lokale
të personave me aftësi të kufizuar, udhëheqësit
tradicionalë, anëtarët lokalë të komunitetit,
organizatat fetare ose shoqatat e prindërve.
Regjistrimi i lindjeve është një faktor i
rëndësishëm për mbajtjen e të dhënave të sakta
të numrit të fëmijëve dhe shkolla mund të luajë
një rol kryesor në gjetjen e një lokali për
regjistrimin e lindjeve.

Shkollat

Qeveritë kanë përgjegjësi për të marrë masa që
infrastruktura arsimore të jetë e përgatitur për
të  garantuar të drejtën e fëmijëve me aftësi të
kufizuara për të ndjekur shkollën. Megjithatë,
mësuesit kanë detyra të qarta për ta kthyer
legjislacionin dhe politikat e hartuara nga qeveritë
në praktika të suksesshme në nivel shkollor, dhe
për të siguruar që ato të krijojnë një kulturë
gjithëpërfshirëse dhe që respekton çdo fëmijë.
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(Për hollësi rreth masave që duhet të marrin
shkollat, shih faqet 106 – 117).

Organizatat e shoqërisë civile

Në shumicën e vendeve  të botës, organizata
ndërkombëtare, në nivel kombëtar dhe të
shoqërisë civile vendase luajnë një rol qendror
në realizimin e të drejtave, qofshin në rolin e
ofruesve të shërbimeve apo si avokatë, që nxitin
aktorë të tjerë kyç në plotësimin e detyrimeve
të tyre. Ata shpesh janë burim i një ekspertize të
madhe, jo vetëm për të mbushur boshllëqet që
ka në komunitetet lokale, por edhe në strategjitë
që lipsen për t’i eliminuar ato boshllëqe. Edhe
sektori privat po luan një rol gjithnjë e më të
madh në kryerjen e shërbimeve bazë, po ka
nevojë që t’u përshtatet detyrimeve ligjore dhe
detyrimeve të tjera.

Organizatat e personave me aftësi të kufizuara kanë
qenë në ballë të sfidave të diskriminimit duke
promovuar gjithëpërfshirjen në shoqëri të
personave me aftësi të kufizuara. OJQ të tjera kanë
luajtur një rol kyç në promovimin e të drejtave të
të gjithë fëmijëve, duke përfshirë këtu ata me aftësi
të kufizuara. Organizata të tilla kanë luajtur rol si
në krahun e kërkesës dhe në atë të ofertës:
• Në krahun e kërkesës, roli i tyre është ai i

mbrojtjes dhe lobimit, duke i kërkuar llogari
e transparencë qeverisë dhe aktorëve të tjerë,
duke monitoruar për shembull, nëse politikat
dhe programet e qeverisë janë zbatuar siç
duhet.

• Në krahun e ofertës, ata mund të ndërmarrin
veprime për formim kapacitetesh në
komunitete, me prindërit dhe udhëheqësit
tradicionalë, përmes trajnimit, ndërgjegjësimit
dhe sensibilizimit. Ato mund të krijojnë
mundësi për komunitetet për të marrë pjesë,
për shembull, në kontrolle dhe monitorime
të shërbimeve shtetërore. Ato munden
gjithashtu të ofrojnë trajnime për specialistët
e qeverisë, t’i sensibilizojnë ata për
përmirësimin e legjislacionit e te politikës si
dhe për implementimin e tyre.

Komuniteti ndërkombëtar

Komuniteti ndërkombëtar luan një rol kryesor
në dhënien e ndihmës për krijimin e kapaciteteve
si në qeveritë dhe te individët për realizimin e të
drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Partnerët që ndihmojnë në këto zhvillime mund
të shfrytëzojnë një varg strategjish për
promovimin e të drejtave të këtyre fëmijëve, ku
përfshihen:
• Përfshirja e të gjithë fëmijëve në programe

shkollimi dhe programe të tjera, që ata
zhvillojnë.

• Dhënia e ekspertizës teknike dhe krijimi i
kapaciteteve për t’i ndihmuar Shtetet që të
përmbushin angazhimet e tyre ndaj fëmijëve
me aftësi të kufizuara.

• Rritja e kapaciteteve të fëmijëve me aftësi të
kufizuara dhe e kujdestarëve të tyre në
mënyrë që ata të kërkojnë të drejtat e tyre.
Kjo kërkon trajnimin dhe mbështetjen e të
drejtave të njeriut për të shtuar kapacitetet e
personave me aftësi të kufizuara, ku
përfshihen dhe fëmijët, që ata të mbrohen dhe
të kërkojnë të drejtat e veta, si dhe për të
përkrahur edhe të tjerë që të mbrojnë
ligjërisht veten.

• Kërkimi i llogarisë ndaj shtetit. Partnerët, që
janë të angazhuar në mbrojtjen e të drejtave
njerëzore të fëmijëve, janë të detyruar që t’u
kërkojnë llogari Shteteve, që ata të mbajnë
angazhimet e bëra me ratifikimin e traktateve
ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut.

• Mbështetje për mbledhjen e të dhënave dhe
analizën e tyre sipas një perspektive
kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për
të ndihmuar politikbërjen. Kjo do të
mundësojë që të bëhen edhe krahasime të
progresit të arritur brenda vendit, si dhe për
të ndihmuar në identifikimin e programeve
apo praktikave premtuese, si dhe në analizimin
e kushteve në të cilat mund të adoptohen nga
vendet, që ballafaqohen me të njëjtat sfida,
praktikat më të mira.
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Ky kapitull merr në shqyrtim masat që kërkohet
të merren nga avokatët e të drejtave të personave
me aftësi të kufizuara dhe të fëmijëve për të rritur
ndërgjegjësimin dhe për të promovuar njohjen
dhe realizimin e të drejtave të tyre. Këtu nuk kemi
të bëjmë me një listë masash përfundimtare.
Përkundrazi, ky kapitull shërben për të nxitur ide
dhe strategji. Në varësi të prioritetit që ju do të
përzgjidhni do të varet dhe konteksti politik,
social, ekonomik dhe kulturor në të cilin ju
punoni.

Mësoni për jetën e fëmijëve

me aftësi të kufizuara

Është e pamundur të fillohet puna për respektimin
e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara
po qe se ju nuk e keni vetë të qartë se çfarë të
drejtash po shkelen, përse shkelen dhe ku. Pasi
ju të keni bërë këtë analizë ju do të keni në dorë
një informacion, që:
• do evidentojë çështjet më të rëndësishme
• do të identifikojë atë çfarë lipset të ndryshohet

dhe si
• të formulohen mesazhe për të komunikuar

nevojën për ndryshim.

Analiza e situatës

Ju duhet të bëni një analizë të gjendjes së fëmijëve
me aftësi të kufizuara. Kjo duhet të jetë sa më e
plotë pasi do të na ndihmonte të kemi organizata
të ndryshme që udhëheqin punën në fusha të
ndryshme të politikës – për shembull, të shëndetit,

të arsimit, të varfërisë apo të përfshirjes në
shoqëri – apo mbi lloje të ndryshme të aftësisë
së kufizuar. Një analizë e tillë duhet të përmbajë:
• Analiza mbi legjislacionin, politikën dhe

praktikën – është e nevojshme për të luftuar
diskriminimin dhe për promovuar shanse të
barabarta. Në rast se ka ligje, a zbatohen ato?
Po qe se jo, a vjen kjo nga burime të
pamjaftueshme, mungesës të politikave, të
mungesës së kërkesës së publikut, të
informacionit të gabuar, të mungesës të
ndërgjegjësimit dhe trajnimit? Çfarë
ndryshimesh kërkohen në ligje dhe në
politikë? A ekzistojnë mekanizma që luftojnë
për të eliminuar shkeljen e të drejtave? A i
njohin ato fëmijët?

• Analiza mbi për përgjegjësitë e

aktorëve të ndryshëm -  kush janë grupet
apo personat përgjegjës për realizimin e të
drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara? Për,
shembull, në fushën e arsimit janë qeveritë ato
që mbajnë përgjegjësinë kryesore për të
ndërtuar shkolla të përshtatshme dhe mjediset
e domosdoshme për fëmijët me aftësi të
kufizuara, mësues të trajnuar, dhe për të
nxjerrë ligje që ndalojnë diskriminimin, si dhe
sigurojnë e promovojnë mundësitë për
shanse të barabarta. Por ka dhe lojtarë të tjerë
kyç që kanë përgjegjësi të mëdha – për
shembull, autoritete lokale, shkolla, prindër,
komunitetet lokale dhe akademia, ndonëse
kapaciteti i tyre për përmbushjen e këtyre
përgjegjësive varen nga qeveritë, të cilat duhet
të jenë të parat që t’i përmbushin  detyrimet
e tyre.

6 Puna për promovimin

e implementimit



5 7

• Zbatimi i parimeve të përgjithshme të

KDF-së së OKB dhe KDPAK – janë
parimet e përgjithshme të të dy Konventave
të kuptuara dhe të përfshira nga qeveritë në
legjislacionin, politikën, shpërndarjen e
burimeve dhe kryerjen e shërbimeve.

• Analiza e shkeljeve të të drejtave – cilat
janë të drejtat që shkelen? Cilat janë shkaqet
e drejtpërdrejta, themelore dhe strukturore?
Për shembull, në rast se  fëmijët mbahen
shpesh në institucione, mund të ndodhë që
shkaqet e drejtpërdrejta të jenë refuzimi i tyre
nga familjet dhe mungesa e kujdestarëve.
Shkaqet themelore mund të jenë besimi i
specialistëve të shëndetit se kujdesi
institucional parapëlqehet më shumë, mungesa
e të kuptuarit të problemit të aftësisë të
kufizuar, ose trajnim i pamjaftueshëm. Shkaqe
strukturore mund të jenë varfëria, strehimi i
papërshtatshëm, mungesa e shërbimeve ndaj
familjeve dhe paragjykime të ngulitura thellë
rreth aftësisë të kufizuar.

• Një metodë pune gjithëpërfshirëse – a
është marrë mendimi i të gjitha palëve të
interesuara gjatë analizës të situatës nga ana
e juaj, si dhe mundësia për t’i informuar për
konkluzionet tuaja – për shembull, organizatat
e personave dhe fëmijëve me aftësi të
kufizuara, si dhe ato të prindërve, mësuesve,
udhëheqësve fetare dhe komunitetit?

• Të dhënat e zbërthyera – a ka të dhëna
mbi gjendjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara,
të specifikuara sipas gjinisë, moshës dhe
etnicitetit? Në rast se jo, a e keni gjetur se ku
janë boshllëqet?

Verifikimi i kapaciteteve

implementuese

Ju duhet të verifikoni kapacitetin e fëmijëve,
kujdestarëve dhe anëtarëve të tjerë të
komunitetit për të kërkuar të drejtat e tyre, të
shikoni sesi mund të rriten këto kapacitete, si
dhe kapacitetet e atyre që kanë përgjegjësi  për
plotësimin e detyrave që u janë ngarkuar.
Gjithashtu, çfarë pengesash i dalin implementimit

– për shembull, mungesë burimesh, njohurish,
angazhimi, bashkëpunimi apo autoriteti – dhe si
mund të kapërcehen ato.

• Kapaciteti i fëmijëve me aftësi të

kufizuara për të kërkuar të drejtat e

tyre -  a e dinë këta fëmijë se cilat janë të
drejtat që ata duhet të kërkojnë? Çfarë
informacioni kanë ata për  masat që po
ndërmerr qeveria për të përmbushur të drejtat
e tyre, si merren vendimet dhe nga kush, dhe
cilat janë mekanizmat, po qe se ka, që luftojnë
rastet e shkeljeve të të drejtave të tyre? Çfarë
masash janë marrë për t’u krijuar mundësinë
fëmijëve për të kërkuar të drejtat e tyre?

• Kapacitetet e qeverisë dhe aktorëve të

tjerë për të përmbushur detyrimet e

tyre – a i kanë qeveria, autoritetet publike
dhe aktorët e tjerë kapacitetet për të
përmbushur detyrimet e tyre lidhur me të
drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara? Cilat
janë dhe ku janë pengesat:
- mungesë burimesh – qofshin ato

financiare, që kanë të bëjnë me nivelin e
taksave apo prioritetet buxhetore, qofshin
ato njerëzore, që kanë lidhje me aftësisë
dhe kapacitetet institucionale?

-  Mungesë autoriteti – juridik, moral,
shpirtëror apo kulturor?

- Mungesë përgjegjësie – mospranim
përgjegjësie dhe demonstrim të
mosangazhimit politik?

- Mungesë bashkëpunimi mes niveleve dhe
sektorëve?

- Mungesë njohurish?
Për shembull,  për të vlerësuar kapacitetet e
prindërve për të përmbushur detyrimet e tyre
për t’i siguruar një fëmije me aftësi të kufizuara
një standard të përshtatshëm jetese, është e
nevojshme të analizohen pengesat që ata
ndeshin, si për shembull mungesa apo përfitime
jo të mjaftueshme nga shteti, kosto shtesë që
lidhen me aftësinë e kufizuar, refuzim i fëmijës
nga rrethi familjar dhe komuniteti, braktisja nga
ana e te atit, apo mungesa e një kujdestari që
do ta lejonte të ëmën të shkojë në punë.

6 PUNA PËR PROMOVIMIN E IMPLEMENTIMIT
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Ngritja e kapaciteteve

KDPAK është një traktat i ri dhe lipset që njerëzit
të edukohen me përmbajtjen e tij, me implikimet
që ka dhe sesi ta zbatojnë atë. Do të ishte e
dobishme po qe se do të formohej një grup
avokatësh të trajnuar me njohuri dhe aftësi
formimi kapacitetesh. Për ta formuar këtë grup
ju mund të zhvilloni një seri workshop-esh, që
mund të shërbejë si sistem “kaskadë” për
trajnimet në mbarë vendin. Është me rëndësi që
në të të përfshihen fëmijë të rritur me aftësi të
kufizuara, pasi ata mund të bëhen vetë trajnues.
Përfshirja e tyre jo vetëm që i pajis me shprehi
dhe kompetenca, por lufton dhe stereotipat
negative që ekzistojnë mbi fëmijët dhe aftësinë e
kufizuar.

Është e nevojshme që procesi i formimit të
kapaciteteve të fokusohet në një numër
audiencash të ndryshme:

• Zyrtarë të qeverisjes në nivel kombëtar

dhe lokal, parlamentarë etj. – këta njerëz
kanë përgjegjësi dhe duhet të njohin se cilat
janë përgjegjësitë e tyre dhe si t’i përmbushin
ato. Ju mund të organizoni seminare, takime
individuale dhe konferenca si dhe takime të
shkurtra.

• Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe

organizatat e fëmijëve – në rast se fëmijët
me aftësi të kufizuara duam t’i aftësojmë që
ata të kërkojnë të drejtat që u takojnë, ata
dhe organizatat që punojnë për ta kanë nevojë
të njohin se cilat janë të drejtat dhe sesi të
luftojnë për ta ndryshuar gjendjen e tyre.
Trajnimi mund të kryhet përmes rrjetit të OJQ-
ve, ne rast se ai ekziston.

• Media – është me rëndësi që media të njihet
me KDPAK-në, qoftë duke reflektuar parimet
e saj në mënyrën sesi ajo i pasqyron

Ku ta gjejmë informacionin

Për të krijuar një përfytyrim mbi jetën e fëmijëve me aftësi të kufizuara, ju keni
nevojë të përdorni sa më shumë burime informacioni që të jetë e mundur. Kur mungon
informacioni, ju mund të theksoni në analizën tuaj boshllëkun që ekziston(dhe nevojën
për ta plotësuar atë). Burime të mundshme janë:
• Kushtetuta
• Legjislacioni ekzistues – për shembull, mbi diskriminimin, arsimin, mbrojtjen e

fëmijëve, shëndetin dhe kujdesin ndaj fëmijës
• Politikat qeveritare
• Studime shkencore akademike e te tjera mbi jetën e fëmijëve me aftësi të kufizuara
• Artikuj gazetash dhe revistash
• Konsultime me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me kujdestarët e tyre
• Të dhëna statistikore
• Raporte të OJQ-ve, institucione të të drejtave të njeriut apo të organizatave të

tjera të shoqërisë civile
• Raporte parlamentare
• Të dhëna dhe studime nga burime ndërkombëtare – p.sh. Programi për Zhvillimin

i OKB-së (UNDP), UNICEF, Banka Botërore, OJQ ndërkombëtare, etj.
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problemet e aftësisë të kufizuar dhe për t’i
kërkuar llogari qeverisë për detyrimet që ajo
ka ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ju
ndoshta do të duhet të takoheni me botuesit
kryesorë dhe gazetarët, t’u ofroni atyre të
drejtoni seminare të shkurtra apo të shkruani
artikuj mbi KDPAK-në dhe të drejtat e
fëmijëve me aftësi të kufizuara, të bëheni pjesë
e  komunitetit të rrjetit radiofonike, apo të
merrni pjesë në mbledhjet e tyre të
brendshme për t’u dhënë informacion e për
t’i orientuar.

• Profesionistë që punojnë me fëmijët -
të kuptuarit e të drejtave të fëmijëve, duke
përfshirë këtu edh fëmijët me aftësi të kufizuara,
ka nevojë të përfshihet në programin e të gjithë
profesionistëve që punojnë me ose për fëmijët.
Është e rëndësishme që të merremi me
institutet edukative që ofrojnë trajnime për

mësues,  specialistë të shëndetit, punëtorë
socialë, gjykatës, juristë të gjykatës së lartë,
policë, punonjës për moshat e vogla, etj. Që
ata të mësojnë se si zbatohen KDF e OKB dhe
KDPAK në praktikën e përditshme dhe si
duhet t’i kryejnë detyrat e tyre. Ju mund t’u
përpunoni gjithashtu instrumente dhe
materiale të thjeshta për t’u përdorur dhe
adoptuar.

• Kujdestarët dhe anëtarët e komunitetit

– Në jetën  e fëmijëve më shumë ndikojnë
njerëzit që u rrinë afër, që kujdesen dhe i
mbrojnë ata. Trajnimi në nivel komuniteti për
të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara do
të ishte vital po qe se do të luftoheshin me
sukses diskriminimi, paragjykimet dhe
përjashtimi social. Ju mund të përgatitni
fletushka me mesazhe të thjeshta e të
kuptueshme.

Programi i radios në Nepal36

Në Nepal, një OJQ është përpjekur të mbyllë boshllëkun e lënë
nga qeveria duke transmetuar një program javor në shërbimin publik
të radiofonisë, ku jepen informacionet më të reja mbi situatën e
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe për të drejtat e tyre. Gjithashtu,
në radio ftohen që të shprehin këndvështrimet e tyre edhe fëmijët
me aftësi të kufizuara. Vlerësohet se programi ndiqet  nga 3 milionë
dëgjues, të cilët në mungesë të tij nuk do të merrnin asnjë
informacion rreth aftësisë së kufizuar. Ky program mbështetet me
anë të shtypjes dhe shpërndarjes të 4,000 kopjeve të një revistë
mujore, e cila jep informacione rreth jetës të personave me aftësi të
kufizuara dhe sesi ata kanë kapërcyer pengesat dhe kanë arritur
objektivat e tyre. Vlera dhe ndikimi i kësaj iniciative kuptohet nga
fakti se në të gjithë vendin janë ngritur 68 klube dëgjuesish që ndjekin
me interesim këto çështje që ngrihen në programe. Vlerësohet se
mbi 50% e familjeve në Nepal e dëgjojnë radion, kështu që ai është
një medium tejet i përshtatshëm informacioni për shumicën e
popullatës.

6 PUNA PËR PROMOVIMIN E IMPLEMENTIMIT
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Ngritja e rrjeteve dhe vendosja

e aleancave

Ju keni nevojë të krijoni aleanca të forta në mënyrë
që të mbroni me forcë implementimin e të drejtave
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Sa më shumë
njerëz të përfshihen, aq më e fuqishme bëhet
kërkesa e tyre, dhe aq më shumë gjasa ka që qeveria
të reagojë. Kjo do të thotë, gjithashtu, se ju do të
përfitoni nga një numër më i madh njerëzish të aftë,
ekspertizë dhe mbështetje më të madhe. Ndër
partnerët e mundshëm mund të futim:

• Parlamentarët – disa vende kanë grupe
parlamentarësh nga të gjitha partitë të
angazhuar për fëmijët dhe aftësinë e kufizuar,
të cilët udhëheqin duke ngritur probleme e
duke inkurajuar një ndërgjegjësim më të madh
mes kolegëve, etj. Mund të ndërmerren hapa
për të zgjuar interesin duke formuar grupe të
tilla mbi të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara si një pikë referimi për të realizuar
mbrojtjen e problemit brenda parlamentit.

• Senatorë apo anëtare të kongresit,

burra dhe gra – si më sipër.

Në Salvador, është ngritur një program
bashkëpunimi rajonal mes qeverisë dhe
komuniteteve lokale për të rritur ndërgjegjësimin
mbi aftësinë e kufizuar, promovimin e
gjithëpërfshirjes sociale dhe për përmirësimin e
shërbimit shëndetësor. Në një projekt të filluar
nga një doktor që punon në klinikë shëndetësore
lokaliteti, u formua një komitet i përbërë nga
prindër fëmijësh me aftësi të kufizuara, mësues
dhe udhëheqës komuniteti dhe fetarë. Një agjenci
qeveritare u bëri anëtarëve një trajnim bazë, duke
i njohur çdo ditë me identifikimin dhe vlerësimin
e aftësisë të kufizuar, ushtrime për kontrollin dhe
zhdërvjelltësimin e muskujve dhe zhvillimin e
instrumenteve teraupetikë për manipulim dhe
ushtrime. Më pas, anëtarët e Komitetit i zbatuan
njohuritë e fituara gjatë ndihmës që u dhanë
anëtarëve të komunitetit. Ata siguruan fonde për
të gjetur karrige me rrota, aparate dëgjimi dhe
pajisje të tjera ndihmëse për të cilat kanë nevojë
fëmijët me aftësi të kufizuara, por edhe të rriturit.
Ato bashkëpunuan, gjithashtu, me shkollat për të
luftuar paragjykimet ndaj fëmijëve me aftësi të
kufizuara dhe për të krijuar vende në to për të
gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara të
komunitetit. Ata bënë verifikime për të krijuar
një bazë të gjerë të dhënash për të gjithë fëmijët
me aftësi të kufizuara të komunitetit.

Bashkëpunimi mes qeverisë dhe komunitetit37

Projekti nuk u zhvillua pa probleme. Kur filloi,
anëtarët e Komitetit, e në radhë të parë gratë, u
përballën në këtë fazë me një armiqësi të madhe
në familjet e tyre. Disa prindër nuk pranonin të
flisnin për paaftësinë e fëmijës së tyre – atyre u
vinte turp dhe kërkonin ta mbanin fëmijë larg syve
të botës. Atyre nuk u pëlqenin sugjerimet se fëmija
e tyre mund të ndihmohej me pajisje ndihmëse
dhe përmes shkollimit. Një ndjenjë tjetër
armiqësie qe ajo e burrave që shihnin se gratë po
organizoheshin me njëra – tjetrën. Shumë anëtarë
të Komitetit u larguan, pasi nuk qenë të zotë të
përballen me sulmet dhe fyerjet që u bëheshin.

Megjithatë, mbeti një bërthamë dhe sot puna e
Komitetit është pranuar dhe çmohet nga shumica.
Në një mbledhje të Komitetit, ku do të
prezantohej puna  e tij, një numër grash shprehën
falenderimin e tyre për projektin, për ndihmën
që ai u kishte dhënë. Disa prej tyre shpjeguan sesi
ushtrimet që kishin mësuar kishin qenë për to
një lehtësim i madh pas shumë vitesh. Njëra prej
tyre tregoi sesi më në fund djali i saj ishte
sistemuar në një shkollë pranë duke e
transformuar krejt jetën e saj -  duke u çregjistruar
nga lista e personave ‘të paaftë dhe me të meta’,
vajza tani po mësonte të lexonte dhe të shkruante,
të krijonte për herë të parë në jetën e saj shoqëri
me të tjerë dhe të fitonte shprehi shoqërore.
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• Komuniteti i personave me aftësi të

kufizuara – disa vende kanë një rrjet apo
bashkim organizatash të personave me aftësi
të kufizuara. Në qoftë se nuk ekziston një gjë
e tillë, është me rëndësi që të krijohet një gjë
e tillë, ku të përfaqësohen të gjitha llojet e
aftësisë së kufizuar. Ky rrjet mund shndërrohet
në një qendër për formimin e një koalicioni
në mbarë vendin.

• OJQ-të për fëmijët dhe organizatat e

komunitetit – shumë prej këtyre
organizatave mund të jenë njohur me KDF-
në e OKB, por dinë shumë pak për aftësinë e
kufizuar. Juve ju duhet t’i angazhoni dhe t’i
përfshini ata në këtë veprimtari.

• Institucione kërkimore dhe akademike

– akademitë janë aleatë të dobishëm dhe
mund të kontribuojnë për të krijuar bazën tuaj
të të dhënave lidhur me gjerësinë dhe natyrën
e shkeljeve të të drejtave dhe për implikimet
politikë. Ju mund të evidentoni institucionet
kryesore që kanë potencial dhe interes për të
ndjekur axhenda kërkimore me peshë për dhe
me fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Media – identifikoni gazetarët dhe botuesit
e interesuar në median e shkruar, si dhe në
TV dhe në Radio, duke përfshirë radion e
komunitetit, e cila mund të promovojë
mesazhet tuaja, dhe informoni publikun e gjerë
dhe rritni ndërgjegjësimin. Ju keni nevojë të
përqendroheni si te media për fëmijë dhe për
të rritur, mjetet e komunikimit lokale dhe
kombëtare si dhe shtypi profesional.

• Shoqatat profesioniste dhe sindikatat –
krijimi i aleancave mes këtyre organeve mund
të jetë i dobishëm pasi ato shpesh kanë
raporte me qeverinë dhe eksperiencën për
mbrojtjen e të drejtave. Ato kanë shpesh një
anëtarësi të madhe dhe një potencial për tu
dëgjuar nga një audiencë e gjerë.

• Institucionet kombëtare të të drejtave

të njeriut – institucionet e të drejtave të
njeriut nuk tregojnë vëmendjen e duhur ndaj
problemit të aftësisë së kufizuar. Juve ju duhet
të vini theksin te përgjegjësia që ato kanë për
t’u marrë me KDPAK-në, dhe kur del e
nevojshme, t’u jepni atyre prova dhe të

dëshmoni ndikimin që kanë shkeljet e të
drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Fushata për ratifikimin

Në rast se qeveria nuk e ka ratifikuar KDPAK-
në, është nevojë urgjente që të bindet qeveria të
bëjë këtë. Për të organizuar një fushatë për
ratifikimin ju keni nevojë të veproni si më poshtë:
• Mësoni se cila është procedura e ratifikimit

në vendin tuaj – për shembull, a merret
vendimi nga parlamenti, presidenti,
kryeministri apo dikush tjetër.

• Mësoni se cilët janë personat që do të kryejnë
/ ndikojnë mbi ratifikimin – për shembull, cili
dikaster në qeveri dhe cilët zyrtarë brenda tij.

• Formuloni mesazhe që ta bindin sa më lehtë
qeverinë – për shembull, nevojën për të
dëshmuar angazhimi ndaj të drejtave njerëzore
të fëmijëve me aftësi të kufizuara, nevojën për
kontributin e pazëvendësueshëm të qeverisë në
procesin e përgatitjes së draftit, potencialin që
ka për bashkëpunim ndërkombëtar, qëndrimin
etik në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, apo
numrin e fëmijëve të përfshirë dhe potencialin
e tyre për të kontribuar në zhvillimin kombëtar.

• Identifikoni përfaqësuesit më të aftë të
koalicionit tuaj për ‘ti bërë presion qeverisë
për të realizuar ratifikimin – atë që qeveria
parapëlqen të dëgjojë më shumë.

• I nxitini anëtarët tuaj të shkruajnë, të bëjnë
emaile dhe të takohen me qeverinë, të
shkruajnë në shtyp, të lobojnë me zyrtarët më
të rëndësishëm, të organizojnë takime etj.

• Krijoni një mbështetje sa më të gjerë publike
për t’i bërë presion qeverisë – juve do t’ju
duhet të zhvilloni argumente të thjeshta dhe
të kuptueshme për t’i bindur se përse ata
duhet ta përkrahin fushatën tuaj – për
shembull, duke u nisur nga numri i fëmijëve
me aftësi të kufizuara, shkalla e shkeljeve të
të drejtave, duke theksuar ndryshimet që sjell
KDPAK-ja, nivelin e mbështetjes ndërkom-
bëtare, numrin e nënshkrimeve etj.

• Gjeni një kampion brenda qeverisë që të çojë
përpara fushatën tuaj për ratifikimin.
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Puna për realizimin e

Implementimit

Sapo njiheni me KDPAK-në, ju keni një ide të
qartë sesi mbrohen, por edhe si shkelen, të drejtat
e fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe me ndihmën
e një organizmi mbështetës  ju mund të filloni
punën për ndryshim. Strategjitë që ju adoptoni
do të varen sigurisht nga konteksti politik dhe
social vendas, por, ju mund të merrni parasysh
edhe këto veprimtari të mundshme.

Rritja e ndërgjegjësimit të publikut

• Formuloni mesazhe të thjeshta e të qarta, të
cilat mund të transmetohen në media dhe në
publikun e gjerë për të fituar përkrahje dhe
për të krijuar momentin.

• Ndërto një faqe interneti për të rritur
ndërgjegjësimin, për të ofruar dhe shkëmbyer

informacion, dhe për të dhënë mundësinë
njerëzve t’i bashkohen fushatës.

• Krijo postera, fletushka dhe pamflete, ku të
flitet për përpjekja për ndryshim, të cilat mund
t’i shpërndani gjerësisht.

• Shkruaj artikuj dhe përpiqu t’i botosh.
• Përgatit deklarata shtypi ku të shtjelloni

problemin dhe se çfarë ju i kërkoni qeverisë
të bëjë, dhe inkurajoni median ta bëjë publik
problemin, t’ua shtrojë përpara ministrave të
qeverisë dhe, po qe e mundur, ata të nisin vetë
një fushatë për të ndryshuar gjërat.

• Mbani konferenca dhe workshop-e për të
rritur ndërgjegjësimin, për debatuar dhe i bërë
njerëzit më të interesuar.

• Shfrytëzoni Vërejtjet përfundimtare (shih
faqen) 66 për të vënë theksin në ato gjëra ku
qeveria ka dështuar në përmbushjen e
detyrimeve të veta, dhe për  t’u dhënë
legjitimitet kërkesave tuaj për veprim.

Zëri për Shkollimin është një projekt që është
iniciuar nga Save the Children në Nepal duke
shfrytëzuar modele rolesh fëmijësh me aftësi të
kufizuara, të cilët e kanë kapërcyer me sukses
diskriminimin, varfërinë dhe pengesat e mëdha
fizike dhe sociale dhe kanë pasur arritje
akademike. Ne fillim, projekti evidentoi nëpër
fshatra disa individë kryesorë, të cilët u
mobilizuan për  të nxitur prindërit që t’i dërgonin
fëmijët e tyre me aftësi të kufizuara në shkollë.

Projekti “Zëri për Shkollimin” i Save the Children në Nepal38

Disa prej tyre  shkuan në shkollë dhe filluan të
shërbejnë si modele për familjet e tjera. Projekti
tashmë funksionon, ai shfrytëzon motivuesë nga
komuniteti për të nxjerr në pah modele fëmijësh,
që shërbejnë për të përhapur përvojën e tyre te
fëmijët e tjerë dhe për t’u dhënë këshilla
komuniteteve të tjera. Këta fëmijë flasin me
fëmijë të tjerë, me zyrtarë të qeverisë, prindër
dhe me median. Skema tani funksionon në 32
fshatra në tre distrikte.
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Lobimi me qeverinë

Loboni me qeverinë për të realizuar ndryshimet
për të cilat ju po luftoni:
• Jepni shembuj për shkallën dhe natyrën e

shkeljes të të drejtave, që ju kërkoni të mbroni
- sa më rigoroz dhe i saktë të jetë informacioni
juaj, aq më i fuqi merr çështja juaj.

• Qartësoni strategjitë që ju nevojiten për të
kryer ndryshimin – reforma ligjore,
implementime të ligjeve ekzistuese, burime
më të mëdha, politika më të mira, trajnime për
stafin apo rritje të ndërgjegjësimit të publikut.

• I bëni të ditur qeverisë rekomandimet e
rëndësishme të institucioneve të traktateve
të të drejtave të njeriut – për shembull,
Komiteti i ta Drejtave të Fëmijës në vërejtjet
Përfundimtare mund të kenë bërë
rekomandime mbi të drejtat e fëmijëve me
aftësi të kufizuara.

• Organizoni takime me ministra dhe zyrtarë
qeveritarë për të diskutuar për mos

përmbushjen e detyrimeve të tyre, se çfarë
ndryshimesh kërkohen të bëhen dhe çfarë
duhet bërë për t’i realizuar. Mbani kurdoherë
parasysh se krahas kritikave për ato që janë
bërë gabim duhen ofruar edhe zgjidhje.

• U krijoni mundësi fëmijëve me aftësi të
kufizuara për t’u takuar me anëtarë të
qeverisë që ata t’u flasin për përvojat e tyre
dhe për nevojën për ndryshim.

• U ofroni  zyrtarëve të qeverisë trajnime për
KDPAK-në si dhe për të drejtat e fëmijëve
me aftësi të kufizuara.

Lobimi me parlamentarë

Loboni me parlamentarët që ata të angazhohen
për të marrë masa për luftimin e shkeljeve të të
drejtave dhe për të promovuar implementimin.
Për të siguruar mbështetjen e parlamentarëve ju
mund të mbani parasysh disa hapa: Hidhni në letër
disa pika diskutimi që ata t’i përdorin në debate
të rëndësishme.

Ngritja e problemit në qeveri

• Të drejtat  njerëzore të fëmijëve me aftësi të kufizuara duhen mbrojtur
po për ato arsye që mbrohen të drejtat e njeriut për fëmijët e tjerë – për
shkak të vlerës dhe dinjitetit të lindur të çdo qenieje njerëzore.

• Në shumicën e vendeve fëmijët me aftësi të kufizuara e kanë të vështirë
të ndjekin shkollën, të përfitojnë kujdes shëndetësor, të luajnë dhe të
marrin pjesë në sporte apo arte, dhe janë më të prekur nga dhuna fizike
dhe ajo seksuale sesa fëmijët e tjerë.

• E vetmja rrugë që fëmijët me aftësi të kufizuara të gëzojnë të drejtat e
tyre është t’u garantohen ato mbështetur në të drejtën e vendit, ku të
gjitha dikasteret e qeverisë të zbatojnë legjislacionin, dhe duke marrë
masat që institucionet juridike të kërkojnë respektimin e këtyre të
drejtave.

• Nuk ka asnjë kuptim që fëmijëve me aftësi të kufizuara t’u mohohet
pavarësia dhe që ata të shndërrohen në anëtarë që i japin kontribute
shoqërisë. Varësia e tyre u kushton familjeve dhe mbarë shoqërisë.

• Të gjithëve u ndodh ta provojnë paaftësinë e përkohshme në stade të
ndryshme të jetës – për shkak të një sëmundjeje, aksidenti apo të moshës
së vjetër. Pra, nuk është fjala për ‘ata’ = po flasim për ‘veten tonë’.
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• Sugjeroni pyetje që ata mund t’ia bëjnë
qeverisë për të mësuar se sa janë realizuar të
drejtat e parashikuara në KDPAK dhe çfarë
masash kanë marrë  për përmbushjen e
detyrimeve të tyre.

• Shfrytëzo fushatat zgjedhore për të angazhuar
partitë politike.

• Identifiko procese parlamentare ku mund të
ngrihen probleme – projekt ligje, dokumente
konsultash.

• Harto shkresa ku i kërkohet qeverisë të marrë
masa mbi një problem të veçantë dhe kërkoju
mbështetësve të tu t’ua dërgojnë anëtarëve
të parlamentit të zonës së tyre.

• Organizo një ditë në të cilën të gjithë
mbështetësit tuaj do të lobojnë në
parlamentet për problemin në fjalë.

Motivoni  avokatët e fëmijëve

Fëmijët me aftësi të kufizuara mund të bëhen
avokatët më të zotë të vetes. Mund të merren
masa për t’i trajnuar dhe mbështetur fëmijët me
aftësi të kufizuara që ata të punojnë në rolin e
avokatit për shokët e tyre në shkolla dhe
komunitet, si dhe përmes medias dhe procese
politike.

Veprime që mund të ndërmarrin parlamentarët39

• Të ngrenë në parlament çështje që kanë të bëjnë me Konventën.
• Gjatë hartimit të projekt ligjeve të luftojnë që ato të përputhen me

Konventën.
• Të lidhen me grupe të shoqërisë civile si dhe me organizata që përfaqësojnë

njerëzit me aftësi të kufizuara dhe organizatat e të drejtave të njeriut.
• Të diskutojnë në takime dhe vizita elektorale, shkolla dhe në mbledhje

partiake etj. për Konventën.
• Të diskutojnë për Konventën në tubime publike, veçanërisht Ditën për

Personat me Aftësi të Kufizuara (3 dhjetor).
• Të organizojnë mbledhje me parlamentarë ku të diskutohet Konventa.
• Të organizojnë intervista në radio dhe në televizion mbi Konventën.
• Të shkruajnë artikuj për Konventën në gazeta, revista dhe publikime të

tjera.
• Të kërkojnë që Konventa të përkthehet në gjuhën (gjuhët) kombëtare

dhe t’u shpërndahet të gjithëve.
• Të kërkojnë që Konventa të përgatitet në formate të përshtatshme.
• Të marrin masa që parlamenti të aderojë në Konventë.
• Të punojnë për ngritjen e një komiteti parlamentar mbi të drejtat e njeriut

dhe aftësisë së përkohshme, që do të luante rol në monitorimin e
Konventës, dhe do të punonte që edhe komitete të tjera parlamentare të
merrnin në konsideratë çështjet që kanë të bëjnë me aftësinë e kufizuar.

• Të marrin masa që secili anëtar i parlamentit të ketë kopjen e tij të
Konventës dhe të Protokollit Fakultativ.

• Të punojnë që parlamentarët gjatë aktivitetit politik të promovojnë
Konventën dhe Protokollin Fakultativ, veçanërisht gjatë mandatit të tyre.

• Të organizojnë seanca parlamentare dëgjimi për të drejtat e personave
me aftësi të kufizuara.



6 5

Monitorimi i implementimit

Është me rëndësi që të monitorohet veprimtaria
e qeverisë për zbatimin e KDPAK-së. Juve do t’ju
duhet të monitoroni:
• Nëse qeveria ka marrë masat e nevojshme të

implementimit për të krijuar një infrastrukturë
përmes të cilës mund të realizohen të drejtat
e fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke
organizuar mbledhjen e të dhënave,
bashkëpunimin me qeverinë, strategjitë
kombëtare, mbështetja apo miratimi i ligjeve,
transparenca e buxhetit etj.

• Ecurinë e implementimin

Ju mbase do të donit të merrni në konsideratë
këto strategji monitorimi:

Raportimi i shoqërisë civile

Sapo një qeveri të ketë ratifikuar KDPAK-në, asaj
do t’i kërkohet të raportojë në Komitetin  e të
Drejtave për Personat me Aftësi të kufizuara, i cili

ka përgjegjësi për monitorimin e ecurisë së
implementimit të Konventës nga Shtete. Ka shumë
rëndësi për Komitetin që të ketë në dorë raporte
‘të pavarura’ apo ‘alternative’ nga organizata të
shoqërisë civile në mënyrë që të bëjë një analizë
sa më kritike të situatës se ajo që paraqesin
qeveritë. Një raport i tillë i jep mundësinë
Komitetit të ketë idenë e prioriteteve te  të cilat
duhet të përqendrohet puna e tij me qeveritë.  Kur
është e mundur, është mirë të përpilohet një raport
i unifikuar në vend të shumë raporteve prej
organizatash të ndryshme. Një raport i integruar
që vjen nga një koalicion apo aleancë organizatash
që punojnë me dhe për fëmijët me aftësi të
kufizuara do të ketë më shumë peshë41.

• Ai do të konsiderohej si informacion më i
besueshëm po qe se atë e firmosin shumë
organizata.

• Ai i jep mundësinë Komitetit të krijoi një ide
të qartë mbi prioritetet, mbi të cilat duhet të

Defensorias40

Këshilli për të Drejtat e Njeriut të Adoleshentëve
në Salvador është një grup prej 150 të rinjsh të
moshës 16 deri 22 vjeç, të cilët punojnë si
‘defensorias’ për të drejtat e fëmijëve. Në grup
marrin pjesë të rinj me aftësi të kufizuara si dhe
fëmijë pa të meta fizike apo intelektuale dhe puna
e tyre synon promovimin e të drejtave të tyre,
monitorojnë zbatimin e ligjit dhe mbrojnë çështje
individuale. Ata u mësojnë fëmijëve dhe të
rriturve konceptin e të drejtave të fëmijëve dhe i
nxitin fëmijët t’i ushtrojnë ato të drejta. Ata
punojnë dhe në fushën e politikave publike për

t’i pajtuar ato me parimet dhe standardet e
Konventës së OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës.
Në fillim, atyre ju desh të kapërcejnë mosbesimin
e madh që tregonin të rriturit, të cilët nuk kishin
besim për vetë moshën e tyre të re. Ato tregojnë
sesi, kur flisnin në komitetin e prindërve në
shkolla, priteshin me fjalë zemërimi dhe
përqeshje. Por, pak e nga pak, situata filloi të
ndryshojë. Njerëzit tani u afrohen dhe u
raportojnë raste abuzimi dhe marrin këshilla se
ku të kërkojnë ndihmë ligjore dhe se çfarë të
drejtash gëzojnë sipas ligjit.
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përqendrohet Komiteti së bashku me
qeveritë.

• Anëtarëve të Komitetit u vjen një sasi e madhe
materiali për të lexuar – një raport i integruar
është më i përqendruar, nuk ka përsëritje,
prandaj dhe mund të lexohet më me qejf dhe
të merret më seriozisht.

Kur përpilohet një raport OJQ-je, është me
rëndësi që të angazhohen dhe fëmijë me aftësi të
kufizuara. Lipset të përfshihen në raport edhe
këndvështrimi i tyre, përvoja dhe rekomandimet
e tyre .42

Pasi hartohen Vërejtjet

Përfundimtare

Pasi Komiteti është takuar me qeverinë për të
marrë në shqyrtim ecurinë e implementimit të
KDPAK-së, ajo përpilon Vërejtjet Përfundimtare.
Ky është një dokument i shkurtër që përmbledh
zhvillimet pozitive, problemet shqetësuese dhe
jep rekomandimet për atë çfarë duhet bërë më
tej. Koalicionet mund t’i shfrytëzojnë këto
rekomandime si një model me të cilin të
krahasojnë ecurinë e mëtejshme. Për shembull,
ju mund të përgatitni një raport vjetor ku të
identifikohet nëse progresi është bërë duke
mbajtur parasysh të gjitha rekomandimet. Ju mund
të tregoheni të gatshëm të punoni me qeverinë
në përpunimin e reformave të nevojshme ligjore,
të zhvillimit të politikave dhe strategjive që
kërkohen për të implementuar rekomandimet.
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Shënim: Ky udhëzues fokusohet  te fëmijët me
aftësi të kufizuara, dhe prandaj ne kemi analizuar
ekskluzivisht dispozitat e KDPAK që kanë të
bëjnë me fëmijët. Disa nga këto dispozita kanë
rëndësi vetëm për fëmijët, siç janë regjistrimi i
lindjeve, mbrojtja e fëmijëve, loja, shkollimi fillor
i detyrueshëm, identifikimi që në moshë të vogël,
dhe braktisja pas lindjes. Megjithatë, shumë prej
dispozitave të përshkruara në këtë kapitull
zbatohen edhe për të rriturit me aftësi të
kufizuara.

Ky kapitull bën një përmbledhje mbi natyrën e
shkeljeve të të drejtave, që provojnë fëmijët me
aftësi të kufizuara, së bashku me një analizë të
hollësishme të të drejtave që përfshihen në KDF-

në e OKB  dhe në dispozitat kryesore të
KDPAK-së. Ai mban gjithashtu parasysh
Komentin e Përgjithshëm të të Drejtave të
Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara të përpunuara
nga Komiteti i të Drejtave të Fëmijës. Ky kapitull
bën sugjerime konkrete lidhur me masat që duhet
të merren nga ana e qeverisë dhe persona të tjerë
përgjegjës për të respektuar, respektuar dhe
mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara.

Ka rëndësi të kuptohet sesi të dyja Konventat
plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën në
mënyrë që çështja e fëmijëve me aftësi të

kufizuara të mbrohet më mirë:
• KDF e OKB  deklaron të drejtat që duhen

respektuar për të gjithë fëmijët, ku
përfshihen dhe ato të fëmijëve me aftësi të
kufizuara. Neni 23 i KDF-së së OKB
parashikon detyrime të veçanta për
respektimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi
të kufizuara që shtetet duhet t’i përmbushin .

• KDPAK  bazohet mbi KDF-në e OKB  dhe
parashikon masa të posaçme për mbrojtjen e
të drejtave me aftësi të kufizuara, ku
përfshihen dhe fëmijët. Këtë ajo e realizon
në tre mënyra:
- Në disa raste, për shembull, në interesin

më të mirë të fëmijëve, KDPAK thjesht
riafirmon një të drejtë ekzistuese dhe
thekson se ajo duhet respektuar për
fëmijët me aftësi të kufizuara njëlloj si për
fëmijët e tjerë.

- Lidhur me disa të drejta që parashikon
KDF e OKB, të tilla si mbrojtja nga dhuna
dhe shkollimi, KDPAK parashikon për
qeveritë detyrime të posaçme për të
garantuar që ato të drejta të realizohen
dhe për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Së fundi, KDPAK përfshin disa dispozita

shtesë, të cilat nuk janë të përfshira në
KDF-në e OKB  - për shembull, lidhur me
sportin, lëvizjen personale, aftësimin dhe
riaftësimin.

7 Të kuptojmë të drejtat e

fëmijëve me aftësi të kufi-

zuara: duke analizuar KDF-

në e OKB dhe KDPAK-në
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Asnjëra prej këtyre të drejtave nuk përbën të
drejta të reja të njeriut. Përkundrazi, ato
parashikojnë detyrime për qeveritë që ato të
heqin barrierat, që pengojnë realizimin e të
drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
• Komenti i Përgjithshëm mbi të Drejtat e

Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara përmban
interpretimin që Komiteti i të Drejtave

të Fëmijës i ka bërë KDF-së së OKB pasi
ai ka të bëjë me fëmijët me aftësi të kufizuara,
dhe sesi qeveritë duhet t’i zbatojnë
rekomandimet e Komitetit43.  Prandaj, ai
përmban udhëzime më të detajuara sesi
qeveritë duhet të implementojnë të drejtat e
fëmijëve me aftësi të kufizuara. Për fëmijët me
aftësi të kufizuara kanë rëndësi kanë edhe
Komentet e tjera të Përgjithshme mbi aspekte
të KDF-së së OKB.

Cila është lidhja mes KDPAK-së

dhe KDF-së së OKB

Tabela e mëposhtme  bën një përshkrim të
shkurtër sesi është ndërtuar KDPAK-ja dhe sesi
ajo plotëson të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara të parashikuara në KDF e OKB. Ai
mund të përdoret si burim reference për analizat
e KDF-së së OKB dhe KDPAK-së në këtë
kapitull:

Shënim: Si KDF e OKB ashtu edhe KDPAK
përmbajnë dispozita (respektivisht të nenit 41 dhe
të nenit 4) që lënë të kuptohet se në atë
Konventë nuk ka kurrgjë që të jetë më mbrojtëse
se të drejtat që gëzojnë fëmijët me aftësi të
kufizuara në të drejtën kombëtare dhe atë
vendase në fuqi në Vendet Palë.

Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Neni 1 – për qëllimet e KDF-së së OKB, me
fëmijë kuptohet çdo person nën moshën 18
vjeç.

KDF e OKB KDPAK

Neni 1 - KDPAK-ja zbatohet për të personat,
ku përfshihen të gjithë fëmijët, me aftësi të
kufizuar përfshirë ata që kanë dëmtime fizike,
mendore, intelektuale apo shqisore aft-gjata,
të cilat në ndërveprim me barriera të
ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e
tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza
të barabartë me të tjerët.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Mosdiskriminimi (një parim i
përgjithshëm i KDF-së së OKB)

Neni 2 - e drejta për mosdiskriminim për
çfarëdo arsye qoftë, përfshirë dhe aftësinë e
kufizuar, dhe detyrimin e Shteteve për të marrë
të gjitha masat e duhura për të mbrojtur fëmijët
nga të gjitha format e diskriminimit.

KDF e OKB KDPAK

Neni 2 – E përkufizon diskriminimin mbi bazën
e aftësisë të kufizuar si një përjashtim apo
kufizim , që pengon realizmin e të drejtave, mbi
baza të barabarta me të tjerët.

Neni 3 – Mosdiskriminim, shanse të barabarta
dhe barazi mes burrave/djemve dhe grave/
vajzave e mundësive  janë parime të
përgjithshme të KDPAK-së.

Neni 4 – detyrimi i Shteteve për të eliminuar
diskriminimin.

Neni 5 – ndalimi i diskriminimit për shkak të
aftësisë të kufizuara, dhe detyrimi i shteteve
për t’u siguruar integrim të arsyeshëm, për të
promovuar barazinë dhe për të eliminuar
diskriminimin.

Neni 6 – detyrimi për të marrë masa për të
eliminuar diskriminim e shumëfishtë me të cilin
ballafaqohen gratë dhe vajzat me aftësi të
kufizuara.

Neni 8 – Shtetet duhet të marrin masa të
shumanshme për të rritur ndërgjegjësimin e
të drejtave të personave me aftësi të kufizuara,
për të luftuar paragjykimet dhe diskriminimin,
për të promovuar një imazh pozitiv mbi
aftësinë e kufizuar, për të inkurajuar
respektimin e personave me aftësi të kufizuara
në sistemin arsimor dhe për të ofruar trajnime
për rritjen e ndërgjegjësimit mbi aftësinë e
kufizuar.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Interesat më të larta (një parim i
përgjithshëm i KDF-së së OKB)

Neni 3 – interesat më të larta të fëmijës duhet
të jenë shqetësimi kryesor në të gjithë
veprimtarinë që kanë të bëjnë më fëmijën të
organeve publike dhe private në respektim të
shëndetit, sigurisë, cilësisë së personelit dhe
një mbikëqyrje e përpiktë.

Implementimi

Neni 4 – detyrimi për Shtetet që të marrin të
gjitha masat e duhura legjislative, administrative
e të tjera, për të vënë në jetë KDF-në e OKB.
Lidhur me të drejtat sociale, ekonomike dhe
kulturore, masat e marra duhet të jenë
maksimumi i burimeve të mundshme.

KDF e OKB KDPAK

Neni 7 – ripohon se interesi më i lartë i
fëmijës duhet të jetë shqetësimi kryesor.

Neni 16 – të gjitha institucionet dhe
programet për personat, përfshirë këtu dhe
fëmijët me aftësi të kufizuara, duhet të
monitorohen nga autoritete të pavarura.

Neni 4 – parashikon detyrime të hollësishme
për marrjen e masave të duhura për të zbatuar
KDPAK-në, ku përfshihen:
• legjislacioni
• mbrojtja e drejtave të njeriu, duke përfshirë

fëmijët me aftësi të kufizuar në të gjitha
politikat dhe programet;

• Shmangja e veprimeve, që nuk janë në
përputhje me KDPAK-në

• masa për të eliminuar diskriminimin
• promovimi i një projekti  universal, studime

për teknologji të reja dhe ofrimi i
informacionit dhe shërbimeve mbi mjete
dhe pajisje ndihmëse

• trajnime specialistësh mbi KDPAK-në
• konsultime me persona me aftësi të

kufizuara, mbi të gjithë legjislacionin dhe
politikat për të kërkuar zbatimin e KDPAK-
së

• Shfrytëzimi në maksimum i burimeve
ekzistuese për të drejtat ekonomike,
sociale dhe kulturore.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Kapacitete në zhvillim

Neni 5 -  prindërit, apo kujdestarët e tjerë
kanë të drejta dhe detyrime për t’i drejtuar
fëmijët që ata të ushtrojnë të drejtat e tyre.

E drejta për jetën (një parim i
përgjithshëm i KDF-së së OKB)

Neni 6 – e drejta për jetën për çdo fëmijë
dhe detyrimi i Shteteve për të siguruar
maksimumin e mbijetesës së mundshme dhe
zhvillimin e fëmijës.

E drejta për një emër dhe kombësi

Neni 7 – çdo fëmijë duhet të regjistrohet pas
lindjes, të fitojë një nënshtetësi dhe të kujdeset
nga prindërit e vet.

E drejta për identitetin

Neni 8 – e drejta për të ruajtur identitetin,
emrin dhe lidhjet familjare.

KDF e OKB KDPAK

Neni 3 – respektimi i kapaciteteve gjithnjë në
zhvillim i fëmijëve ne aftësi të kufizuara është
një nga parimet e përgjithshme të KDPAK-së,
dhe ai duhet mbajtur parasysh gjatë zbatimit
të të gjitha të drejtave të tjera.

Neni 10 – ripohon të drejtën për jetën dhe
detyrimin për të marrë të gjitha masat e
nevojshme për të siguruar që ajo të
respektohet për personat me aftësi të kufizuar,
përfshirë dhe fëmijët.
Neni 25 – Shtetet nuk duhet të diskriminojnë
personat me aftësi të kufizuara duke u mohuar
shërbime të kujdesit shëndetësor, ushqime apo
lëngje.

Neni 18 – ripohon këto të drejta për fëmijët
me aftësi të kufizuara

Neni 3 – ripohon të drejtën e fëmijëve me
aftësi të kufizuara për ruajtur identitetin e tyre
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Mosndarja nga prindërit

Neni 9 – fëmijët nuk duhet të ndahen nga
prindërit kundër vullnetit të tyre, përveç
rasteve kur kjo është e domosdoshme në
interesin e lartë të tyre.

Ribashkimi i familjes

Neni 10 – Shtetet duhet të trajtojnë në
mënyrë me humanizëm kërkesat për t’u larguar
apo për të hyrë në një Shtet për të realizuar
ribashkimin e pjesëtarëve të familjes.

Transferimi i paligjshëm i fëmijëve

Neni 11 – Shtetet duhet të marrin masa për
të mbrojtur fëmijët nga transferimi apo
moskthimi nga jashtë shtetit, duke adoptuar
marrëveshje dypalëshe dhe shumëpalëshe.

Neni 35 - Shtetet duhet të lidhin marrëveshje
dypalëshe dhe shumëpalëshe për të
parandaluar shitjen dhe trafikimin e fëmijëve.

KDF e OKB KDPAK

Neni 23 – fëmijët me aftësi të kufizuara
gëzojnë të drejta të barabarta për një jetë
familjare, dhe nuk duhet të ndahen nga prindërit
kundër vullnetit të tyre,  përveçse kur një gjë
e tillë bëhet për interesin e tyre më të lartë.
Përveç kësaj, një fëmijë nuk duhet të ndahet
nga prindërit e vet sepse prindi i fëmijës ka
një aftësi të kufizuar.

Neni 18 - personat me aftësi të kufizuara,
përfshirë dhe familjet me fëmijë me aftësi të
kufizuar, gëzojnë të drejtën për lirinë e lëvizjes,
lirinë për të zgjedhur rezidencën e tyre dhe
kombësinë, në baza të barabarta me të tjerët.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

E drejta për të shprehur
pikëpamjen (një parim i
përgjithshëm i KDF-së së OKB)

Neni 12 – e drejta e çdo fëmije i aftë të
formojë një pikëpamje, të shprehë pikëpamjet
e tij dhe vlerësimi i tyre në përputhje me
moshën dhe pjekurinë.

Neni 23 – e drejta për përfshirje në komunitet.

1. Fëmija ka të drejtën e lirisë së shprehjes;
kjo e drejtë përfshin lirinë për të
kërkuar,për të marrë dhe për të përcjellë
informacione dhe ide të çdo lloji, pa marrë
parasyshkufijtë, në formë gojore, të shkruar,
të shtypur ose artistike, ose me çdo mjet
tjetër tëzgjedhur nga fëmija.

2. Ushtrimi i kësaj të drejte mund t’i
nënshtrohet disa kufizimeve, por vetëm
kurpërcaktohen me ligj dhe janë të
domosdoshme për:
(a) Respektimin e të drejtave ose
reputacionit të të tjerëve; ose
(b) Mbrojtjen e sigurimit kombëtar, të rendit
publik, të shëndetit ose të moralit publik.

KDF e OKB KDPAK

Neni 3 – pjesëmarrja e plotë dhe efektive
është një parim themelor i KDPAK-së.

Neni 7 – riafirmon të drejtën që kanë fëmijët
me aftësi të kufizuar për të shprehur
pikëpamjet e tyre lirisht dhe se pikëpamjeve
të tyre i është dhënë vlerësimi i duhur në
përputhje me moshën dhe maturinë e tyre, në
baza të barabarta me fëmijët e tjerë. Për ta
realizuar këtë të drejtë, atyre u duhet ofruar
një mbështetje që përputhet me moshën dhe
natyrën e aftësisë të kufizuar.

7  TË KUPTOJMË TË DREJTAT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA: DUKE ANALIZUAR KDF-NË E OKB DHE KDPAK-NË



MË SHIKO, MË DËGJO

7 4

Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Liria e shprehjes dhe opinionit,
dhe marrja e informacionit

Neni 13 – e drejta e shprehjes dhe
informacionit, dhe për të marrë dhe për të
dhënë informacion dhe ide përmes të gjitha
formave të medias.

Neni 17 - E drejta për të marrë informacion
nga një larmi burimesh, dhe detyrimi i Shteteve
për të inkurajuar këtë akses përmes
bashkëpunimit ndërkombëtar, botimit të librave
për fëmijë, për kujdes nga media për pakicat
gjuhësore, dhe zhvillimin e direktivave
kryesore për mbrojtjen e fëmijëve nga media
e dëmshme.

Neni 42 – Shtetet duhet të marrin masa për
njohjen sa më gjerë të Konventën te të rritur
dhe fëmijët.

Liria fetare, personale dhe sociale

Neni 14 – e drejta për lirinë e mendimit,
ndërgjegjes dhe fesë.

Neni 15 – liria e organizimit dhe e
manifestimeve paqësore.

E drejta e fshehtësisë

Neni 16 – e drejta për t’u mbrojtur nga
ndërhyrje arbitrare në jetën e tij private, familje
ose në korrespondencën e tij.

KDF e OKB KDPAK

Neni 21 – riafirmon të drejtën e lirisë të të
shprehurit, dhe kërkon nga Shtetet që ato të
marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar
që personat me aftësi të kufizuara, përfshirë
dhe fëmijët, të mund të ushtrojnë këtë të drejtë
duke u dhënë informacion në formate të
kuptueshme, duke lehtësuar dhe nxitur
përdorimin e tyre, si për shembull gjuhën e
shenjave dhe Braille, dhe duke inkurajuar entet
private dhe median që ta  bëjnë informacion e
tyre të kuptueshëm.

Neni 29 – e drejta e personave me aftësi të
kufizuara për të marrë pjesë në jetën politike
dhe publik. Shtetet duhet të krijojnë mundësinë
personave me aftësi të kufizuara, duke përfshirë
dhe fëmijët, të marrin pjesë në organizata
joqeveritare, dhe që të bashkohen e të
formojnë organizatat e tyre.

Neni 22 – personat, përfshirë këtu dhe fëmijët,
me aftësi të kufizuara, gëzojnë të njëjta të
drejta fshehtësie me këdo tjetër lidhur me
dhënat vetjake m të shëndetit dhe riaftësimit.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Përgjegjësitë edhe mbështetja
e familjes

Neni 18 – të dy prindërit kanë përgjegjësi të
barabarta për fëmijët e tyre dhe ato duhet të
kenë si shqetësim kryesor interesat më të larta
të fëmijëve.

Mbrojtja nga të gjitha format
e dhunës

Neni 19 – fëmijët kanë të drejtë për të qenë
të mbrojtur nga të gjitha format e dhunës,
neglizhimit, shfrytëzimit dhe abuzimit, dhe
Shtetet duhet të marrin të gjitha masat e duhura
për t’i mbrojtur ata nga kjo dhunë.

KDF e OKB KDPAK

Neni 23 – Shtetet duhet t’u sigurojnë
prindërve me aftësi të kufizuara përkrahjen e
duhur për t’i ndihmuar ata në kujdesin ndaj
fëmijëve të tyre. Fëmijët me aftësi të kufizuara
gëzojnë të drejta të barabarta familjare dhe
Shtetet duhet t’u ofrojnë sa më heart fëmijëve
me aftësi të kufizuara dhe fëmijëve të tyre
informacion, shërbime dhe përkrahje për të
parandaluar fshehjen, braktisjen, neglizhencën
apo  izolimin e tyre.

Neni 16 – riafirmon të drejtën për të qenë i
mbrojtur nga dhuna, dhe u kërkon Shteteve që
të parandalojnë të gjitha format e dhunës dhe
abuzimit, dhe se prej tyre duhet të përfitojnë
fëmijët me aftësi të kufizuara, edhe në bazë të
gjinisë. Të gjitha shërbimet duhet të forcohen,
duhet t’ përshtaten moshës, gjinisë dhe aftësisë
të kufizuar. Shtetet duhet të parashikojnë ligje
dhe politika, që fokusohen te fëmijët për të
garantuar identifikimin, hetimin dhe ndjekjen
penale, aty ku duhet, të dhunës ndaj fëmijëve
me aftësi të kufizuara.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Përkujdesja alternative

Neni 20 – fëmijët që nuk jetojnë ndot me
familjen gëzojnë të drejtën për të qenë të
mbrojtur dhe për të marrë ndihmë nga Shteti,
dhe duhen bërë përpjekje për t’u siguruar
stabilitet dhe të tregohet respekt për traditat
etnike, fetare, kulturore dhe gjuhësore.

Neni 21 – Kur adoptimi njihet apo lejohet nga
Shteti, ai duhet të marrë masa që ai mbrohet
siç duhet, dhe shqetësimi kryesor duhet të
mbeten interesat më të larta të fëmijës.

Fëmijët refugjatë

Neni 22 – fëmijët që kërkojnë statusin e refu-
gjatit duhet të përfitojë nga mbrojtja dhe ndihma
e duhur për t’i lejuar atij që t’i realizojë ato.

KDF e OKB KDPAK

Neni 23 – kur familja nuk mund të kujdeset
për një fëmijë me aftësi të kufizuara, Shtetet
duhet “të bëjnë çdo përpjekje” të shmangin
institucionalizimin: duhet kërkuar një
përkujdesje alternative brenda rrethit familjar
apo në komunitet në një kontekst familjar.

Shtetet duhet të marrin masa për të garantuar
të drejtën dhe përgjegjësinë e personave me
aftësi të kufizuara për kujdestari. mbikëqyrje,
tutelë dhe birësimin e fëmijëve. Në të gjitha
rastet, interesi më i lartë i fëmijës duhet të
qëndrojë mbi gjithçka.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Fëmijët me aftësi të kufizuara

Neni 23 – është një parim kryesor i KDF-

së së OKB për të drejtat e fëmijëve me

aftësi të kufizuara. Fëmijët me aftësi të
kufizuara kanë të drejtë  për një jetë me kushte
që u lejon atyre të bëhen të pavarur dhe të
marrin pjesë aktivisht në komunitet.Ata kanë
të drejtë për një përkujdesje të posaçme, që
duhet të kryhet falas, sa herë që e mundshme,
dhe që siguron një edukim, trajnim, kujdes
shëndetësor, dhe përgatitje për punësim dhe
çlodhje. Këto shërbime duhet të ofrohen në
atë mënyrë, që i lejon fëmijës të arrijë një
integrim dhe zhvillim sa më të plotë. Shtetet
duhet të promovojnë bashkëpunimin
ndërkombëtar që vendet në zhvillim të
përmirësojnë kapacitetet dhe përvojën e tyre.

(Shih më poshtë për hollësira mbi të drejtat
mbi shëndetin dhe edukimin.)

KDF e OKB KDPAK

KDPAK mbështet në Nenin 23 të KDF-

së së OKB duke parashikuar detyrime

për heqjen e barrierave që pengojnë

gjithëpërfshirjen dhe pavarësinë e

personave me aftësi të kufizuara në

shoqëri, duke përfshirë dhe fëmijët, për

shembull:

Neni 3 përcakton një parim të përgjithshëm
që personat, përfshirë dhe fëmijët, me aftësi të
kufizuara, gëzojnë të drejtën për një
pjesëmarrje të plotë dhe efektive dhe
gjithëpërfshirje në shoqëri.

Neni 9 – kërkon nga shtetet që t’i bëjnë të
prekshme mjediset fizike, transportin dhe
informacionin për njerëzit me aftësi të
kufizuara.

Neni 19 – e drejta për të jetuar në komunitet
dhe për të përfituar nga shërbime dhe lehtësira
me bazë komunitetin, që mbështesin jetën e
tyre në komunitet.

Neni 20 – kërkon nga Shtetet që ato të
mbështetin lëvizshmërinë e personave me
aftësi të kufizuara.

Neni 26 – kërkon nga Shtetet që të ofrojnë
shërbime të plota aftësimi dhe riaftësimi, që
fillojnë në një moshë sa më të hershme, dhe
që mbështesin pjesëmarrjen dhe përfshirjen në
komunitet dhe në të gjitha aspektet shoqërore.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Shëndeti dhe parandalimi i
aftësisë të kufizuar

Neni 24 – e drejta për të gëzuar një shëndet
sa më të mirë dhe për të përfituar nga
shërbimet e kujdesit shëndetësor. Në veçanti,
Shtetet duhet të marrin këto masa.
• Të ulin vdekshmërinë foshnjore dhe

fëmijërore.
• Të ofrojnë shërbim shëndetësor ku theksi

të vihet te kujdesi parësor.
• Të luftojnë sëmundjen dhe kequshqyerjen,

përmes sigurimit të ushqimit, uji të pijshëm
të pastër, dhe të mbajnë parasysh rreziqet
e ndotjes të mjedisit.

• t’u sigurohet nënave kujdesi i duhur
shëndetësor, para dhe pas lindjes.

• Për të mundësuar për shëndetin dhe të
ushqyerit e fëmijës, higjienën dhe shëndo-
shjen e mjedisit dhe parandalimin e
aksidenteve.

• për të zhdukur praktikat të dëmshme
tradicionale.

• Të inkurajojnë bashkëpunimin ndërkom-
bëtar.

Ekzaminimi periodik i trajtimit
dhe kujdesit shëndetësor

Neni 25 – e drejta e fëmijëve të cilët janë
vendosur nën përkujdesje, mbrojtje apo trajtim
për një kontroll periodik të këtij edukimi dhe
të gjitha aspekteve që lidhen me kujdesin ndaj
tyre.

KDF e OKB KDPAK

Neni 25 - Shtetet  duhet të garantojnë të
drejtën të gëzojnë standardin më të lartë për
një kujdes shëndetësor me cilësi dhe pa
diskriminim mbi bazë aftësinë e kufizuar.  Në
shërbimet shëndetësore duhet të përfshijnë
programe shëndetësore seksuale dhe të
shëndetit riprodhues, si dhe shërbime për të
minimizuar dhe parandaluar aftësitë e tjera të
kufizuara në të ardhmen. Shërbimet duhet të
organizohen sa më pranë shtëpive të
personave.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Standard i përshtatshëm jetese
dhe përkrahje sociale

Neni 26 – e drejta për të përfituar përkrahje
sociale

Neni 27 – e drejta për një standard të
përshtatshëm jetese për zhvillimin fizik,
mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror.
Ndërsa prindërit kanë përgjegjësinë që të
krijojnë kushtet për zhvillimin e fëmijës, Shtetet
duhet të marrin masat e duhura për t’i
mbështetur prindërit përmes programesh të
të ushqyerit, veshjes dhe strehimit. Shtetet
duhet të marrin të gjitha masat për të siguruar
rivendosjen e kujdesit kur prindërit ndahen.

KDF e OKB KDPAK

Neni 28 - e drejta e personave, përfshirë dhe
fëmijëve, me aftësi të kufizuara për një
standard jetese të përshtatshëm, përfshirë
ushqimin, veshjen dh strehimin dhe
përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të
jetesës. Shtetet duhet të ndërmarrin hapat e
duhura për të mbrojtur dhe përmirësojë
realizimin e kësaj të drejtë pa diskriminim me
bazë aftësinë e kufizuar.  Shtetet duhet të njohin
të drejtën e personave me aftësi të kufizuara
për përkrahje sociale pa diskriminim dhe për
të ndërmarrë hapat e duhura për të garantuar:
• Ujë të pijshëm mbi baza të barabarta me të

tjerët
• Ndihmë për nevoja që lidhen me aftësinë

e kufizuar
• Përkrahje sociale dhe ulje të varfërisë,

veçanërisht për gratë dhe vajzat
• Ndihma për shpenzimet që lidhen me

aftësinë e kufizuar
• Mundësi strehimi
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Arsimimi

Neni 28 – e drejta për edukim dhe arsimim
mbi bazën e shanseve të barabarta. Shtetet
duhet:
• Bëjnë arsimin fillor të detyrueshëm dhe

falas për të gjithë i bëjnë ato të hapura e të
mundshme për çdo fëmijë dhe

• Ta bëjnë arsimin e mesëm të hapura e të
mundshëm për çdo fëmijë dhe të marrin
masa për ta bërë atë falas

• T’u sigurojnë të gjithëve arsimin e lartë,
sipas aftësive.

• Të mundësojnë sigurimin dhe marrjen nga
ana e fëmijëve të informacionit profesional.

• Të marrin masa për të rritur frekuentimin
dhe për të ulur përqindjen e braktisjes të
shkollave.

Të merren të gjitha masat e nevojshme për të
siguruar që disiplina shkollore të respektojë
dinjitetin e fëmijëve në përputhje me të gjitha
të drejtat e tjera të përfshira në KDF-në e OKB,
dhe Shtetet duhet të nxitin bashkëpunimin
ndërkombëtar.

Neni 29- Arsimimi duhet të orientohet drejt
zhvillimit sa më të plotë të potencialit të
fëmijëve, të respektimit të të drejtave të
njeriut, respektit ndaj fëmijëve dhe vlerave të
tyre, vlerave të shoqërisë së tyre dhe shoqërive
të tjera, për përgatitjen e fëmijës për jetë në
një shoqëri të lirë dhe respektin për mjedisin
natyror.

KDF e OKB KDPAK

Neni 24 – riafirmon të drejtën e personave
me aftësi të kufizuara për një arsimim
gjithëpërfshirës, në të gjitha nivelet, pa
diskriminim dhe në bazë të shanseve të
barabarta. Shtetet duhet të marrin masa që
fëmijët me aftësi të kufizuara:
• të mos përjashtohen nga sistemi arsimor i

përgjithshëm, të përfshihen në arsimin fillor,
gjithëpërfshirës e cilësor si dhe në arsimin
e mesëm mbi baza të barabarta me anëtarët
e komunitetit ku ata jetojnë.

• t’u plotësohen në mënyrë të arsyeshme
nevojat e tyre..

• të kenë brenda sistemit të përgjithshëm
arsimor atë përkrahje për të cilën kanë
nevojë

• Të përfitojnë përkrahjeje të individuali-
zuara, që synojnë gjithëpërfshirje për ta.

Gjithashtu, Shtetet duhet të marrin masa për
t’u mundësuar personave me aftësi të kufizuara
që ata të përfshihen në baza të barabarta në
arsim dhe në komunitetin e tyre duke e
mbështetur të mësuarit me të gjitha format
alternative të komunikimit, duke u mundësuar
të shurdhërve, të verbërve dhe të shurdhërve
të verbër të mësojnë gjuhët, me mënyrat dhe
në gjuhët më të përshtatshme si dhe në mjedise
që maksimizojnë zhvillimin e tyre.

Sistemi arsimor duhet t’u mundësojë
personave me aftësi të kufizuara që ata të
arrijnë zhvillimin e plotë të personalitetit të
tyre, të talenteve dhe krijimtarisë dhe të
aftësive të tyre mendore dhe fizike, një sens
dinjiteti dhe vetë-vlerësimi, respekt për të
drejtat njerëzore dhe një pjesëmarrje efektive
në shoqëri.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Respekti për gjuhën dhe kulturën

Neni 30 – fëmijëve nuk duhet t’u mohohet e
drejta që të gëzojnë kulturën e tyre, të
praktikojnë fenë dhe që të përdorin gjuhën e
vet.

Loja, çlodhja, kultura dhe sporti

Neni  31 - e drejta e fëmijës të pushojë dhe
argëtohet, të praktikojë lojëradhe veprimtari
çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të
marrë pjesë lirisht nëjetën kulturore dhe
artistike.

Mbrojtja nga shfrytëzimi dhe
lëndimi

Neni 33 – Shtetet duhet të marrin masa për
t’i mbrojtur fëmijët si nga përdorimi antiligjor
ashtu dhe nga përfshirja në prodhimin dhe
trafikimin e drogave.
Neni 34 – Shtetet duhet të marrin të gjitha
masat e nevojshme për të mbrojtur fëmijët nga
të gjitha format e shfrytëzimit dhe abuzimit
seksual.
Neni 36 – Shtetet duhet t’i mbrojnë fëmijët
nga të gjitha format e shfrytëzimit të dëmshme
për mirëqenien e tij.

KDF e OKB KDPAK

Neni 30 – personat me aftësi të kufizuara kanë
të drejtë, në bazë të barabartë me të tjerët, t’u
njihet dhe t’u mbështetet identiteti i tyre
specifik kulturor dhe gjuhësor, ku përfshihen
gjuha e shenjave dhe kultura e të shurdhërve.

Neni 30 – e drejta e personave me aftësi të
kufizuara, përfshirë dhe fëmijët, për të marrë
pjesë njëlloj me të tjerët në jetën kulturore,
duke u siguruar materiale kulturore të
kuptueshme dhe duke marrë pjesë në shfaqje
kulturore. Shtetet duhet të marrin masat e
duhura që t’u mundësojnë personave me aftësi
të kufizuara që ata të zhvillojnë potencialin e
tyre krijues. Gjithashtu, ato duhet të marrin
masa që fëmijët me aftësi të kufizuara të kenë
të njëjtat mundësi që kanë fëmijët e tjerë për
të luajtur, pushuar dhe për t’u argëtuar, si dhe
të përfitojnë si nga aktivitete publike dhe nga
ato që janë specifike për aftësinë e kufizuar,
përfshirë këtu dhe sistemin shkollor.
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Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Liri nga tortura dhe trajtimi i egër,
çnjerëzor dhe degradues

Neni 37 – asnjë fëmijë nuk duhet t’i
nënshtrohet torturës, apo  një trajtimi të egër,
çnjerëzor apo degradues.

Asnjë fëmije nuk duhet t’i privohet arbitrarisht
liria dhe çdo masë izolimi duhet të jetë
alternativa e fundit dhe për një kohë sa më të
shkurtër. Fëmijët, të cilëve u privohet liria,
duhen trajtuar me humanizëm, duke respektuar
dinjitetin e tyre dhe të mbahen larg të rriturve.
Ata duhet të përfitojnë menjëherë asistencë
juridike dhe çfarëdo ndihme tjetër, si dhe
mundësinë për të kundërshtuar ligjshmërinë
e privimit të lirisë së tyre.

Situata rreziku, konflikti dhe
emergjencash humanitare

Neni 38 – Shtetet duhet të marrin masa
efektive për të mbrojtur fëmijët në situata
konflikti me armë.

(Shih gjithashtu Protokollin Alternativ për
Fëmijët dhe Konfliktin e Armatosur.)

KDF e OKB KDPAK

Neni 15 – riafirmon të drejtën për liri nga
tortura, dhe trajtimi  mizor, çnjerëzor apo
degradues i personave me aftësi të kufizuara, duke
përfshirë dhe fëmijët, dhe shton se ato nuk duhet
t’i nënshtrohen eksperimentimit mjekësor apo
shkencor pa pëlqimin e tyre. Shtetet duhet të
marrin masa efektive për të parandaluar që
personat me aftësi të kufizuara, njëlloj si të tjerët,
t’i nënshtrohen një trajtimi të tillë.

Neni 17 – personat me aftësi të kufizuara kanë
të drejtë të gëzojnë respekt për integritetin e
tyre mendor dhe fizik njëlloj si të gjithë të tjerët.

Neni 14 - Shtetet duhet të marrin masa që
personat me aftësi të kufizuara të gëzojnë të
drejtën për lirinë njëlloj si të gjithë të tjerët
dhe kur atyre t’u privohet liria, atyre duhet t’u
garantohen të drejtat njerëzore. Prania e një
aftësi të kufizuar nuk duhet në asnjë rast të
justifikojë privimin e lirisë.

Neni 11 – Shtetet duhet të marrin të gjitha
masat e nevojshme për të garantuar mbrojtjen
dhe sigurinë e personave, dhe të fëmijëve, me
aftësi të kufizuara në situata konflikti të
armatosur, emergjencash humanitare
fatkeqësish natyrore.



8 3

Tabelë. Marrëdhënia mes KDF-së së OKB dhe KDPAK-së

Shërimi dhe riintegrimi

Neni 39 – Shtetet duhet të marrin të gjitha
masat për të nxitur shërimin dhe riintegrimin
e fëmijëve, që kanë provuar dhunën, braktisjen,
shfrytëzim, torturën, ndëshkimin apo konfliktin
e armatosur. Këto masa duhet të forcojnë
shëndetin, vetë – vlerësimin dhe dinjitetin e
fëmijës.

E drejta për drejtësi

Neni 40 – e drejta e fëmijës të akuzuar për
një krim për t’u trajtuar me respekt dhe dinjitet
dhe në përputhje me moshën e vet, dhe
rëndësia e promovimit të integrimit.Çdo fëmijë
i akuzuar gëzon të drejtën:
• Të shpallet i pafajshëm deri kur ai të

provohet fajtor
• Të informohet menjëherë për çdo akuzë

dhe të ketë përfaqësim ligjor
• Një proces gjyqësor të drejtë
• Të mos detyrohet të dëshmojë
• Të jetë në gjendje të ankimohet
• Të ketë falas një përkthyes kur del nevoja
• T’i respektohet fshehtësia e jetës private

Shtetet duhet të krijojnë për fëmijët një sistem
penal të veçantë, një kufi minimal moshe për
përgjegjësi penale, dhe masa që për
mosdërgimin e tyre në gjyq. Duhet të ekzistojnë
një varg dispozitash .alternative ndaj ndalimit,
duke përfshirë lirimin me kusht, të forcojnë
përkujdesjen dhe programe edukimi, që nxitin
mirëqenien e fëmijëve dhe që janë në përshtatje
me rrethanat dhe llojin e krimit të kryer.

KDF e OKB KDPAK

Neni 16 – Shtetet duhet të marrin të gjitha
masat e duhura që të promovojnë aftësimin,
riaftësimin dhe riintegrimin e personave me
aftësi të kufizuara të cilët i janë nënshtruar
shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit duke u ofruar
atyre të gjitha shërbimet e kujdesit. Këto masa
duhet të forcojnë shëndetin, vetë – vlerësimin
dhe dinjitetin e personit, dhe të mbajnë parasysh
nevojat specifike të grave dhe fëmijëve.

Neni 13 – Shtetet duhet të marrin masa që
personat me aftësi të kufizuara të kenë akses
në organet e drejtësisë njëlloj si të tjerët.
Fëmijëve me aftësi të kufizuara u duhet siguruar
një mbështetje në përshtatje me aftësinë e
kufizuar dhe moshën e tyre për t’u dhënë
mundësinë që ata të marrin pjesë në të gjitha
fazat e procedimit ligjor, që kanë lidhje me ta.
Personeli që punon në sistemin gjyqësor duhet
të ketë trajnimin e duhur profesional, që ata
t’u japin drejtësi efektive personave me aftësi
të kufizuara.
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E drejta për mosdiskriminim

“Që ditën që u ula në karrigen me rrota, njerëzit nuk
më trajtojnë si më parë. Ata nuk më respektojnë.”

(Fëmijë në Afrikën e Jugut 44)

“Bota në të cilën jetojmë është e brumosur me
qëndrime dhe besime tradicionale. Ne ekzistojmë,
ne jemi këtu, por njerëzit nuk e pranojnë.”

(Fëmijë në Nepal 45)

Parime të përgjithshme

Çështjet kryesore

Komiteti i të Drejtave të Fëmijës ka identifikuar
katër nene të veçanta të KDF-së së OKB që janë
jo vetëm të drejta, por edhe parime të
përgjithshme për t’u mbajtur parasysh gjatë
implementimit të të drejtave të tjera. Këto janë:
mosdiskriminimi, interesat më të larta, e drejta
për jetën, dh e drejta për të shprehur pikëpamje

dhe për t’u dëgjuar seriozisht. Po kështu, është
dhe një nen në KDPAK, që duhet të zbatohet gjatë
gjithë implementimit. Këto parime i korres-
pondojnë në një shkallë të madhe parimeve bazë
të KDF-së së OKB. Megjithatë, ato u japin atyre
dimensione më të gjëra për t’u dhënë zgjidhje
sfidave të veçanta dhe barrierave me të cilat
përballen personat me aftësi të kufizuara, kur
përfshihen dhe fëmijët. Disa prej këtyre parimeve
janë përpunuar më tej dhe janë theksuar dhe më
shumë në nene të veçanta të KDPAK.

Të drejtat

Konventa për të Drejtat e fëmijës e OKB-së

Neni 2 – mosdiskriminimi
Neni 3 – interesat më të larta të fëmijës
Neni 6 – e drejta e fëmijës për jetën, jetë sa më të gjatë dhe zhvillim
Neni 12 – respekt për këndvështrimet e fëmijës

Konventa e të Drejtave të Personave me Aftësi

të Kufizuara

Neni 3 – parime të përgjithshme – respekt për dinjitet, autonomi, liri për
të bërë përzgjedhje, pavarësi, mosdiskriminim, gjithëpërfshirje, respekt për
dallimet, shanse të barabarta, mundësi, barazi mes burrave dhe grave, respekt
për zhvillimin e kapaciteteve të fëmijëve dhe ruajtjen e identitetit
Neni 5 – barazi dhe mosdiskriminim
Neni 7 – fëmijë me aftësi të kufizuara
Neni 10 – e drejta për jetën
Neni 17 – mbrojtja e integritetit të personit

KDF e OKB është traktati i parë që ka njohur të
drejtat e njeriut dhe që e ka përkufizuar aftësinë
e kufizuar si çështje që duhet mbrojtur ndaj
diskriminimit. Komiteti i ë Drejtave të Fëmijës
pranon se fëmijët me aftësi të kufizuara është një
nga grupet e fëmijëve më të prekur nga
diskriminimi. Përbuzja e shoqërisë, frika, kujdesi
i tepërt, qëndrimet negative dhe paragjykimet
mbizotërojnë në shumë komunitete. Ato çojnë
në margjinalizim, përjashtim dhe dhunë.
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masa të atilla që ato të mbrohen mirë, të
përfitojnë të gjitha shërbimet dhe të
përfshihen plotësisht në shoqëri.

Neni 3 i KDPAK shpall si parime të përgjithshme
mosdiskriminimin dhe barazinë e shanseve, si për
burra edhe për gra. Përveç kësaj, neni 5, ‘Barazi
dhe mosdiskriminim’, parashikon masa specifike
të cilat përpunojnë dhe i forcojnë më tej
dispozitat e KDF-së së OKB:
• Ai kërkon në mënyrë të prerë që qeveritë të

ndalojnë çdolloj diskriminimi mbi bazën e
aftësisë së kufizuar dhe të garantojnë
mbrotje efektive ligjore për fëmijët me
aftësi të kufizuar.

• Ai fut konceptin e ‘integrimit të

arsyeshëm’. Me integrim të arsyeshëm
kuptojmë që duhen bërë adoptimet e duhura
të domosdoshme për të garantuar që personat
me aftësi të kufizuara mund të gëzojnë të
drejtat e tyre njëlloj si të tjerët, me kusht që
këto masa të mos përbëjnë një ngarkesë të
tepërt. Për shembull, një klinikë shëndetësore
mund të ketë në hyrjen e saj shkallë dhe t’i
ketë dyert të ngushta duke mos e lejuar një
karrige me rrota të hyjë brenda. Po qe se
autoritetet refuzojnë të modifikojnë
ndërtesën duke ndërtuar një rampë dhe duke
rregulluar dyert, kjo duhet të përbëjë një
diskriminim ndaj fëmijëve me aftësi të
kufizuara, pasi nuk zbatohet ‘integrimi i
arsyeshëm’.

Megjithatë, pavarësisht nga numri gjithnjë e më i
madh i dëshmive që tregojnë shkallën e
diskriminimit me të cilën ballafaqohen fëmijët e
kufizuar, të pakta janë ato qeveri që kanë miratuar
ligje për të mbrojtur personat me aftësi të kufizuar
nga diskriminimi.

Komiteti i të Drejtave të Fëmijës sugjeron një
varg masash për të parandaluar dhe për zhdukur
të gjitha format e diskriminimit të fëmijëve me
aftësi të kufizuara. 47

• Të luftoni në bazë të dispozitave

kushtetuese mbi mosdiskriminimin

diskriminimin për shkak të aftësisë së

kufizuar  dhe / ose të parashikoni në ligje të
posaçme apo dispozita ligjore që luftojnë
diskriminimin ndalimin e diskriminimit për
shkak të aftësisë së kufizuar.

• Të parashikoni masa në raste të shkeljeve

të të drejtave të fëmijëve me aftësi të

kufizuara, dhe të garantoni që këto masa të
ndihmojnë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe
prindërit e tyre dhe /ose të tjerë që kujdesen
për fëmijën.

• Të bëni fushata për ndërgjegjësimin dhe

edukimin e publikut të gjerë dhe të
grupeve të veçanta specialistësh për
parandalimin dhe eliminimin de facto të
diskriminimit ndaj fëmijëve me aftësi të
kufizuara.

• Te tregoni kujdes të posaçëm ndaj

vajzave me aftësi të kufizuara duke marrë

Traditat kulturore mund të ndihmojnë diskriminimin 46

Në Korenë e Jugut, shumë fëmijë janë të izoluar nga shoqëria. Konfuncianizmi u
mëson njerëzve të respektojnë linjat e gjakut dhe njerëzit janë të ndërgjegjshëm
lidhur me si i shohin të tjerët. Një foshnje e lindur me të meta fizike apo intelektuale
shihet si prishje e gjakut, kështu që familjet përpiqen shpesh t’i fshehin ata. Shumë
prindër preferojnë t’i dërgojnë fëmijë të tillë në streha sesa të kujdesen për ta në
shtëpitë e tyre dhe disa fëmijë braktisen në institucione shtetërore.
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• Po kështu, mosgjetja e interpretuesve të
gjuhës me shenja për një djalë të shurdhër në
një spital do të përbënte një cënim të
integrimit të arsyeshëm, duke bërë që fëmija
të diskriminohet dhe të mos gëzojë të drejtën
që ka për një trajtim të barabartë në kujdesin
shëndetësor. Nga ana tjetër, në një shkollë
tjetër fillore me dy kate, do të konsiderohej
e tepërt të kërkohej ndërtimi i një ashensori.

Vajzat me aftësi të kufizuara rrezikohen dyfish.
Shumë vajza janë në rrezik të madh pasi për shkak
të neglizhencës dhe abuzimeve si dhe praktikave
të dëmshme si martesat e hershme dhe
mutilacionet gjenitale, mund të fitojnë ndonjë
aftësi të kufizuar. Kur ato kthehen në persona me
aftësi të kufizuar, ka gjasa që të mos u ofrohet
kujdes shëndetësor apo rehabilitim shkollor apo

Rreziku i dyfishtë për vajzat me aftësi të kufizuara 48

profesional. Për shembull, në Nepal, më 1995-ën
përqindja e mbijetesës për djemtë me poliomelit
ishte dy herë më e lartë se ajo e vajzave,
megjithëse meshkujt dhe vajzat kanë të njëjtin
probabilitet mbijetese nga kjo sëmundje. Dhe në
një spital rehabilitimi në Katmandu, një nga
shqetësimet e mëdha qe mosparaqitja e vajzave.

Megjithatë, mosgjetja e një klase të
përshtatshme për një fëmijë me karrige me
rrota në mënyrë që ai të marrë pjesë në mësim
do të ishte vërtet një qëndrim diskriminues.
Me pak fjalë, personave përgjegjës nuk u
lejohet të mos marrin masat e duhura. Ajo
deklaron se masat pozitive që merren për t’u
garantuar fëmijëve me aftësi të kufizuara barazi
nuk konsiderohen  veprime diskriminuese. Për

Në bazë të Aktit mbi Diskriminimin e Aftësisë të
Kufizuar të Mbretërisë së Bashkuar, një
punëdhënës e diskriminon një person me aftësi
të kufizuar kur plotësohen dy kushte:
“(a) ai është në kundërshtim me paragrafin 6 të
detyrës [për të bërë përshtatjet e kërkuara], për
të cilat ai është i detyruar para një personi me
aftësi të kufizuara.; dhe
(b) ai nuk mund të japë dëshmi se mospërmbushja
e detyrimit të tij është i justifikuar.”

Seksioni 6 (4) i Aktit radhit faktorët kryesorë që
duhen marrë parasysh për të përcaktuar nëse një
punëdhënës duhet të ndërmarrë një hap të
caktuar për të përmbushur detyrën për të

Legjislacioni mbi antidiskriminimin në Mbretërinë e Bashkuar 49

realizuar përshtatjen e kërkuar:
“(a) kushtin sipas të cilit ndërmarrja e një hapi
do ta evitonte efektin në fjalë;
(b) kushtin sipas të cilit ndërmarrja e atij hapi për
punëdhënësin është i zbatueshëm;
(c) shpenzimet financiare dhe të tjera që duhet
të përballojë punëdhënësi gjatë ndërmarrjes të
atij hapi si dhe kushtin kur ndërmarrja e tij do të
mund të ndërprente ndonjë prej aktiviteteve të
tij;
(d) masën e burimeve financiare dhe burimeve
të tjera të nëpunësit;
(e) mundësia e nëpunësit për të përfituar ndihmë
financiare dhe ndonjë ndihmë tjetër gjatë
ndërmarrjes të atij hapi.”
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shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ata
duhet të kenë si përparësi të tyre sigurinë,
mbrojtjen dhe kujdesin e fëmijëve, dhe ky parim
duhet të qëndrojnë mbi çdo konsideratë tjetër,
për shembull, kur përcaktohen buxhetet.

Neni 7 i KDPAK riafirmon këtë parim, duke
theksuar zbatimin e tij për fëmijët me aftësi të
kufizuara, dhe se parimi duhet të zbatohet për
implementimin e të gjitha dispozitave, si të
KDPAK-së ashtu edhe të KDF-së së OKB.

E drejta për jetën dhe një mbijetesë

sa më të gjatë dhe zhvillim

E drejta për të jetuar shpesh dhunohet për fëmijët
me aftësi të kufizuar, si drejtpërsëdrejti edhe
tërthorazi. Në disa komunitete, fëmijët me aftësi
të kufizuara braktisen dhe lihen të vdesin.
Prindërit që vrasin apo e lënë të vdesë një fëmijë
shpesh marrin dënime më të ulta sesa në rastin
kur fëmija është pa të meta. Në institucione të
disa vendeve, fëmijët me aftësi të kufizuara u
mohohet ushqimi dhe ngrohja në mënyrë që ata
të vdesin. Përveç këtyre, ekziston një praktikë e
përhapur në sistemin shëndetësor ku merren
vendime që cilësia e jetës të fëmijëve me aftësi të
kufizuara nuk e justifikon ekzistencën e tij apo të
saj dhe për rrjedhim atyre u refuzohen risjellja e
ndërgjegjes, dhënia e ushqimit apo e lëngjeve. Këto
vendime për ta lënë një fëmijë të vdesë shihen si
të ishin në interesin më të mirë të fëmijëve.

Është e vështirë të mbledhësh të dhëna
sistematike mbi shkeljen e të të drejtës për jetën
të fëmijëve me aftësi të kufizuara – të dhënat nuk
mblidhen duke mos arritur kështu të shpëtohen
jetët e kaq shumë fëmijëve. Përkundrazi, vdekjet e
tyre regjistrohen sikur të vinin nga të metat e tyre
sesa nga neglizhimi mjekësor apo mosveprimi.
Prandaj, dëshmitë për këtë janë anekdotike.
Sidoqoftë, OJQ që punojnë në terren dëshmojnë
shpesh jo vetëm raste fëmijësh jeta e të cilëve nuk
është mbrojtur, por evidentojnë se gjykime të tilla
janë ofruar nga policia, që i konsiderojnë fëmijët
me aftësi të kufizuara të rënduara me vlera të

shembull, që t’u japësh fëmijëve të verbër
kohë shtesë gjatë provimeve të formimit
është një formë e pranueshme diskriminimi
pozitiv, sepse atyre u duhet më shumë kohë
të lexojnë me sistemin Braille se ç’kërkon
shkrimi i shtypur. Po kështu, nivelet e lartë të
përfitimit nga përkrahja sociale dhe sigurimet
shoqërore nga ana e fëmijëve me aftësi të
kufizuara janë të pranueshme, sepse ato për
shkak të paaftësisë së tyre mund të kenë
shpenzime më të larta. Komiteti mbi të Drejtat
e Fëmijës thekson se Neni 2 i  KDF-së së
OKB nuk duhet interpretuar sikur të gjithë
fëmijët duhen trajtuar njëlloj, për sa kohë që
çdolloj diferencimi është në të mirën e
fëmijës. Dispozita në Nenin 5 të KDPAK i jep
fuqi ligjore këtij interpretimi, por ai duhet të
kuptohet i lidhur me interesat e fëmijës (shih
paragrafin tjetër).

Interesi më i mirë për fëmijën

Neni 3 i KDF-së së OKB parashikon një dispozitë
sipas të cilës interesi më i mirë për një fëmijë
duhet të jetë shqetësimi kryesor gjatë të gjitha
veprimeve që kanë të bëjnë me një fëmijë të
caktuar. Ai nuk zbatohet vetëm për veprime që
ndikojnë mbi fëmijët, siç janë vendosja nën kujdes,
por edhe fëmijëve si institucion, për shembull, në
zhvillimin e shërbimeve për aftësinë e kufizuar.
Ai zbatohet si për institucionet private ashtu edhe
par ato publike.

Neni 3 është konceptuar të mbulojë të gjitha
aspektet e kujdesit dhe të përkrahjes të fëmijëve
në të gjitha kontekstet. Është i nevojshëm kuadri
ligjor për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve me
aftësi të kufizuara, njëlloj si proceset
vendimmarrëse që kanë lidhje me to. Neni 3
duhet të jetë themeli mbi të cilin duhen zhvilluar
programe dhe politika, dhe ai duhet mbajtur
parasysh në çdo shërbim që është paraparë për
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe në çdo veprim
që ka lidhje me ta. Interesi më i lartë i fëmijës ka
nevojë që të informohet për praktikën e
institucioneve dhe të lehtësirave që ofrojnë
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pamjaftueshme për të justifikuar ndërhyrjen
proaktive për ta mbrojtur jetën.

Një ish president i Shoqatës Ndërkombëtare të
Bioetikës ka thënë se: “Ne mund të mos duam që
një fëmijë të fillojë udhëtimin e pasigurt të jetës
në rast se perspektiva është e mbuluar me re. Kur
kjo mund të mësohet në një stad shumë të
hershëm të udhëtimit, ne kemi ende kohë për ta
filluar nga e para. Kjo donm të thotë të
shkëputemi nga një fëmijë që sa ka lindur. Në vend

që të vazhdojmë dhe të të vëmë të gjitha forcat
për ta ndrequr sa më mirë situatën, ne mund të
them jo, dhe t’ia fillojmë nga fillimi.”51

Nga një studim i botuar më 2000 në revistën
mjekësore The Lancet, tregohet se në Holandë,
gjysma e doktorëve ka raportuar se përdor drogë
për t’i dhënë fund jetës të fëmijëve me sëmundje
të pashërueshme, dhe në USA, një Drejtor
Kirurgjie Pediatrie krijoi formulën për të matur
cilësinë e jetës së fëmijëve me spina bifida: NE x

Fëmijë me aftësi të kufizuara lejohet të vdesin 50

Një letër e dërguar nga organizata e personave me aftësi të kufizuara në
Gambia thotë se “fëmijët me aftësi të kufizuara në gjendje të rëndë nuk
rrojnë shumë. Mungesa e institucioneve rehabilituese të shoqëruara nga frika
e përgjegjësisë së rëndë për të rritur dhe edukuar një person me aftësi të
kufizuara ka si pasoja neglizhencën dhe vdekjen e mundshme të këtyre
fëmijëve”. Komisionit të të Drejtave të Njeriut i ka ardhur një dosje nga
Afrika e Jugut që ka të bëjë me një numër fëmijësh të cilët kanë vdekur dhe
për të cilët në certifikatat e vdekjes është regjistruar se shkaku i vdekjes ka
qenë aftësia e kufizuar.

Një raport i porositur nga Shoqata e Sindromës
Daun në Mbretërinë e Bashkuar më 1999 citon
rastet e mëposhtme të abuzimit me vlerën e jetës
të një fëmije me aftësi të kufizuara:
• Një nëne iu tha se njerëzit do të largonin

menjëherë sytë me tmerr nga fëmija i saj.
• Një nëne iu tha se foshnja e saj nuk vlente fare.
• Specialistë të shëndetit i përshkruajnë foshnjat

si “idiotë të lumtur”.

Diskriminimi ndaj foshnjave me Sindromën Daun në Mbretërinë

e Bashkuar 52

• Një foshnje gjashtë muajshe nuk iu dha asnjë
qetësues kundër dhimbjes pas operacionit
kirurgjikal sepse “fëmijët me Daun nuk
ndjejnë dhembje”.

• Pa e ekzaminuar fëmijën e saj, një konsulente
i tha nënës në sy të studentëve se zemra e
fëmijës ishte e paoperueshme.

• Prindërve iu tha të iknin dhe të bënin një
fëmijë tjetër.
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(H+5) = Cilësi e jetës. NE është dhuntia natyrore
intelektuale dhe fizike e fëmijës, H është përkrahja
që i jep familja dhe S cilësia e shërbimeve
ekzistuese shoqërore. Kjo formulë u zbatua në
marrjen e vendimeve për të hequr dorë nga
trajtimi mjekësor i 24 foshnjave, të cilat vdiqën.

KDF e OKB i njeh çdo fëmije të drejtën për të
jetuar. Ajo përcakton gjithashtu një detyrim për
qeveritë, që ato ta garantojnë, sa më shumë të
jetë e mundur, mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.
Komiteti i të Drejtave të Njeriut, në Komentin e
Përgjithshëm mbi fëmijët me aftësi të kufizuara,
u kërkon qeverive të marrin të gjitha masat e
kërkuara për t’i dhënë fund praktikave që
mohojnë të drejtën e jetës, duke përfshirë këtu
sensibilizimin e publikut, hartimin e një
legjislacioni të përshtatshëm dhe duke bërë të
detyrueshme ligje që sigurojnë ndëshkimin
adekuate të gjithë atyre që direkt apo tërthorazi
shkelin të drejtën e jetës, të mbijetesës dhe
zhvillimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Neni 10 i KDPAK-së riafirmon të drejtën për
jetën (por, meqë nuk trajton përjashtimisht fëmijët,
nuk merret as me të drejtën  për të mbijetuar
dhe zhvillimin). Ai përforcon rekomandimet e
Komitetit mbi të Drejtat e Fëmijës duke u kërkuar
qeverive të parashikojnë masa për të mbrojtur
të drejtën e jetës pas asnjë diskriminim. Përveç
kësaj, në Nenin 25, ai thekson se mohimi
personave me aftësi të kufizuara kujdesin
shëndetësor, shërbimet shëndetësore apo
ushqimin dhe lëngjet, në atë mënyrë që të çojë
në vdekjen e tyre, kjo është diskriminuese dhe
duhet ndaluar. Mosdiskriminimi në lidhje me të
drejtën për të jetuar kërkon që prindërit apo të
tjerët, që braktisin një fëmijë me aftësi të
kufizuara, e që çon në vdekjen e tij, të trajtohen
njëlloj sikur ata të kishin braktisur një fëmijë pa
të meta. Qeveritë duhet të japin gjithashtu ndihmë
dhe t’u ofrojnë shërbime prindërve që ata të
ndihmohen që të bëjnë kujdesin e duhur fëmijës
(shih dhe seksionin mbi të drejtat për jetën
familjare, në faqen 91, ku shpalosen detyrimet e
qeverive për të mbrojtur familjet. Për të shmangur

neglizhimin dhe vdekjen, institucionet, qeveritë
duhet të parashikojnë një trajnim më të mirë dhe
një seleksionim të personelit, standarde minimum,
rregullore, inspektime të rregullta, mekanizma
animimesh dhe procese rikontrolli.

E drejta për gjithëpërfshirje

“ Ne duhet të kemi besim në vetvete dhe të
luftojmë opinionet negative duke treguar sesa të
zotë jemi ne.”

“Ne kemi nevojë të luftojmë vetë për të drejtat
tona – dhe s’duhet ta lëmë këtë vetëm në dorën
e të rriturve.”

“Paaftësinë tonë e sheh shoqëria, por jo ne. Po të
na jepet shansi, ne jemi në gjendje ta provojmë
se vlejmë.”

(Citime nga fëmijë me aftësi
të kufizuara në Nepal”53)

Neni 12 i KDF-së së OKB parashikon që të gjithë
fëmijët që janë të aftë të krijojnë një pikëpamje,
kanë të drejtën të shprehin qëndrimet e tyre mbi
të gjitha çështje që ata i shqetësojnë; atyre duhet
t’u dëgjohet fjala duke mbajtur parasysh moshën
dhe pjekurinë. Neni 12 parashikon që fëmijës
duhet t’i njihet e drejta për t’u dëgjuar në të gjitha
procedurat juridike apo administrative që kanë
lidhje me të.  Ky parim vendos një nga vlerat më
themelore të Konventës. Ndonëse në shumë
vende kanë filluar të studiojnë rrugët për
implementimin e Nenit 12, ka raste kur fëmijëve
me aftësi të kufizuara u jepet shumë rrallë kjo
mundësi. Iniciativa të tilla si këshilli i shkollës,
forume rinie, parlamente të fëmijëve dhe klube
fëmijësh, ashtu si dhe konsultime për të dëgjuar
mendimin e fëmijëve, shpesh i injorojnë fëmijët
me aftësi të kufizuara. Përveç kësaj, këta fëmijë
ndeshin në vështirësi të shumta kur duan që zëri
i tyre të dëgjohet në procedura juridike apo
administrative. Kjo vjen, nga njëra anë, ngaqë
shumë pak bëhet për të plotësuar nevojat e tyre,
dhe nga ana tjetër, për shkak të paragjykimeve që
pengojnë që të njihen e pranohen kapacitetet e
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fëmijëve me aftësi të kufizuara për të pasur
mendimet e tyre dhe për t’i shprehur ato.

Komiteti i të Drejtave të Fëmijës ka theksuar se
fëmijët me aftësi të kufizuara gëzojnë të drejtën
të përfshihen në shoqëri njëlloj si fëmijët e tjerë;
duhen marrë masa praktike për të mundësuar
gjithëpërfshirjen e tyre, duke përfshirë transport
të përshtatshëm, informacion të kuptueshëm,
aparate ndihmëse, mjete komunikimi dhe
interpretuesë.  Ai e bën të qartë, gjithashtu, se

Neni 12 vlen për fëmijët si individë dhe si grup
shoqëror, qofshin ata në kontekstin e familjes, të
shkollës, në kujdesin shëndetësor, në gjykata apo
në institucione të mbrojtjes të fëmijëve, dhe në
të gjitha kontekstet lokale e ato kombëtare
ligjbërëse. 54 KDPAK i jep fuqi këtij theksi duke
parashikuar një detyrim të qartë për qeveritë që
ato t’u sigurojnë fëmijëve një ndihmë të
përshtatshme në funksion të aftësisë së kufizuar
dhe të moshës për t’i ndihmuar ata që të
përfshihen në shoqëri.

Mos na vini faj dhe mos na sulmoni.

Edhe ne kemi ndjenja.

Jemi njëlloj si fëmijët e tjerë.

Tregoni respekt, dhe mos sundoni mbi ne.

Gjeni kohën dhe përpiquni të na kuptoni

Flitni drejtpërsëdrejti me ne, jo vetëm me
prindërit dhe kujdestarët tanë.

Mos u druani të na bëni pyetje.

Na dëgjoni me zemër dhe na kuptoni.

Disa mësime nga të rinjtë me aftësi të kufizuara mbi komunikimin 55

Bëni përpjekje të na kuptoni sepse unë kam parë
kujdestarë, prindër dhe njerëz të tjerë, që nuk
dinë dhe as e marrin mundimin të kuptojnë se
kur ne themi po dhe kur jo. Ndonjëherë na thonë
‘një herë tjetër, një herë tjetër’, sepse ata kujtojnë
se ne kërkojmë të merren me ne.

Ruani qetësinë dhe  jetojeni jetën tuaj.

Mos u frikësoni.

Mësoni nga të rinjtë.

Tregohuni të afërt me ne, mos bëni thjesht
detyrën.

Fëmijët Afrikano – Jugorë mësojnë sesi mund bëhet ndryshimi 56

Fëmijët në Afrikën e Jugut kanë identifikuar këto faktorë që janë të domosdoshëm për të realizuar një
kthesë:
• të bëhesh avokat i vetes për të ndryshuar qëndrimin e njerëzve
• të pranosh që të jesh në gjendje të arrish
• të informohesh për të drejtat e tua që të luftosh shkeljet
• njih fuqinë dhe aftësitë e tua si dhe kapacitetin e të tjerëve për ta shfrytëzuar dhuntinë e tyre.
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Neni 17 i KDF-së së OKB  e vë theksin te e drejta
e fëmijëve për t’u informuar, që përbën një nga
kërkesat kryesore të gjithëpërfshirjes. Fëmijët
nuk mund t’i shprehin qëndrimet e tyre dhe as të
bëjnë zgjedhjet e duhura pa qenë të informuar.
Megjithatë, fëmijët me aftësi të kufizuara shpesh
u mohohet informacioni. Një numër i madh prej
tyre në botë nuk e ndjekin shkollën, as nuk kanë
mundësi informimi nëpërmjet mjetet të
informimit publik – televizioni, radio, interneti
dhe materiale të shkruara. Prandaj, Neni 21 i
KDPAK-së parashikon detyrime shtesë për
qeveritë që ato të marrin masa që fëmijët me aftësi
të kufizuara të jenë në gjendje të kërkojnë dhe
të marrin informacion njëlloj si fëmijët e tjerë
dhe përmes të gjitha mjeteve të komunikimit që
ata duan. Këtu përfshihen:
• Ofrimi i informimit në formate të kuptueshme

dhe me teknologji të përshtatshme për lloje
të ndryshme të aftësisë së kufizuar, pa vonesa
të pajustifikueshme ose shpenzime shtesë për
fëmijën

• Të pranohet dhe të mundësohet përdorimi i
gjuhës me shenja, Braille, komunikim me
mjete amplifikimi dhe alternative, me mënyra
dhe formate komunikimi si të kenë nevojë ata

• T’u kërkojnë enteve private të sigurojnë
shërbime për publikun e gjerë, edhe nëpër-
mjet internetit, për të ofruar informacion dhe
shërbime të shfrytëzueshme në formate të
përshtatshme për personat me aftësi të
kufizuara.

“Një nga gjërat që unë mendoj se kanë rëndësi
është të informojnë. Është më e lehtë të merren
vendime për këta fëmijë kur disponohen të gjitha
faktet. Kjo mund t’i ndihmojë ata si në shkollë
ashtu dhe në jetë, sepse do të pranohen më mirë
nga shoqëria. Për sa i përket Norvegjisë, ne i kemi
burimet për ta realizuar këtë, por në vende të
tjera që nuk i kanë këto mundësi, ka rëndësi që
qeveritë të detyrohen … të përmbushin të drejtat
e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Le ta dini se
dikush po lufton për çështjen e tyre.”

(Vajzë 17, Norvegji,
faqe interneti e Zëra të Rinisë)

E drejta për të respektuar

integritetin, dinjitetin dhe

autonominë

Tradicionalisht, personave me aftësi të kufizuara
u refuzohet e drejta e pavarësisë dhe integriteti
personal dhe fizik. Zakonisht, vendimet merren
në emër të tyre. Gjithashtu, atyre u mohohet
mundësia për të qenë të pavarur, ndërhyrjet
mjekësore dhe veprime të tjera bëhen pa u marrë
pëlqimi i tyre. Ato trajtohen sipas një fryme, në
rastin më të mirë,  paternaliste dhe protektive,
në rastin më të keq, abuzive dhe degraduese. Neni
23 i  KDF-së së OKB insiston që të krijohen
kushtet që garantohet dinjiteti i fëmijëve me aftësi
të kufizuara, Neni 3 dhe 17 i KDPAK shkojnë
edhe më tej dhe parashikojnë qartë të drejtën e
personave me aftësi të kufizuara për autonomi,
vendimmarrje të pavarur dhe respekt për
integritetin e tyre fizik dhe personal. Këto parime
kanë rëndësi të madhe për fëmijët me aftësi të
kufizuara, por duhen kuptuar brenda kontekstit
të marrëdhënieve mes prindërve dhe fëmijëve.

Neni 5 i KDF-së së OKB riafirmon se prindërit
kanë të drejta dhe përgjegjësi për  t’i drejtuar dhe
udhëhequr fëmijët e tyre që ata të njohin nevojën
për kujdes dhe mbrojtje. Por, ai thekson edhe se
çdo drejtim dhe udhëheqje duhet të synojë që
fëmija të ushtrojë vetë të drejtat e tij në përputhje
me kapacitetin e vet. Kjo do të thotë se:
• Të drejtat e prindërve shtrihen deri aty sa ato

mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e
fëmijëve. Prandaj, prindërit duhet të veprojnë
në pajtim me parimet e KDF-së së OKB dhe
të KDPAK-së në respekt të fëmijëve me aftësi
të kufizuara.

• Të drejtat e prindërve shtrihen për aq kohë
sa fëmija të jetë i paaftë për të ushtruar ato të
drejta për veten e tij apo të saj. Ato duhet të
mbajnë parasysh kapacitetin në zhvillim e
sipër të fëmijës deri sa ai apo ajo të ushtrojë
vetë ato të drejta. Për rrjedhim, sapo fëmijët
fitojnë kapacitetin e tyre, të drejtat e
prindërve pushojnë.
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Për të arritur njohjen e kapacitetit të tyre për të
marrë vendime në mënyrë të pavarur fëmijët me
aftësi të kufizuara ndeshen me pengesa shumë të
mëdha. Zakonisht, ata nuk kanë liri veprimi,
trajtohen si të vegjël dhe u mohohet mundësia
për të fituar autonomi. Kjo tutelë e tepërt kufizon
aftësitë e tyre për t’u zhvilluar plotësisht, dhe
mund të minojë besimin në vetvete dhe t’u
mohojë atyre respektin e  jetës private dhe
integritetin personal. KDPAK drejtpeshon
rëndësinë e rregullimit ligjor të përgjegjësive

legjitime protective të prindërve për fëmijët me
aftësi të kufizuara, të cilëve u mungon kapaciteti
për vendimmarrje të pavarur, me detyrimin për
të respektuar kapacitetin e fëmijëve për të
ushtruar të drejtat e tyre. Ndërkohë, Neni 3
parashikon parimin e autonomisë dhe pavarësisë,
dhe kërkon respektimin e kapacitetit në zhvillim
të fëmijës me aftësi të kufizuara. Kështu, ai afirmon
parimin e përfshirë në KDF-në e OKB dhe e
zbaton atë për të rregulluar situatën e veçantë të
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Shkathtësi avokatie mbi parimet e përgjithshme

• Merrni në shqyrtim kushtetutën dhe legjislacionin.  A e përmbajnë ato ndalimin e

diskriminimit për shkak të aftësisë së kufizuar? Në rast se jo, i tërhiqni qeverisë

vëmendjen për detyrimet që ka në bazë të KDPAK.

• Ndërtoni një bazë të dhënash për të mbledhur dhe regjistruar shembujt e

diskriminimit për shkak të aftësisë të kufizuar. Kjo mund të shfrytëzohet për të

realizuar punën tuaj në mbrojtje të personave me aftësi të kufizuar.

• Merrni në shqyrtim ato ligje që prekin fëmijët me aftësi të kufizuara për të verifikuar

nëse ato i mbrojnë më së miri interesat e tyre. Punoni për të përfshirë sa më qartë

parimin e interesit më të lartë në të gjitha ligjet dhe politikat.

• Ndërmerrni studime me fëmijët me aftësi të kufizuara mbi kapacitetet e tyre. A

mbahen ata nën tutelë? A mund të mbështeten ata për të marrë përgjegjësi më të

mëdha për vendimet e tyre? Çfarë nevojitet të ndryshohet për ta realizuar këtë?

• Mbështetni krijimin e mjediseve ku fëmijët me aftësi të kufizuara mund të

shkëmbejnë shqetësimet e tyre dhe të formulojnë mesazhe për të komunikuar me

politikëbërësit mbi pengesat për realizimin e të drejtave të tyre.

• Mësoni se cilat janë politikat e autoriteteve të shëndetit si dhe të shoqatave të

specialistëve të shëndetit mbi të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të

jetuar. Mblidhni dëshmi mbi rastet kur është mohuar kjo e drejtë dhe shfrytëzoheni

atë gjatë fushatës për ndryshime në të drejtën, politikë dhe në praktikë.

E drejta për jetë familjare

Çështjet kryesore

Zakonisht, familja është mjedisi ideal për një
fëmijë që të rritet, dhe ai luan një rol vital për të
siguruar mirëqenien e fëmijëve. Kur një fëmijë
largohet nga kujdesi mbrojtës, apo kur familja

dobësohet apo minohet kapaciteti i saj për t’u
kujdesur, kostoja për fëmijët është e lartë.

Deri më sot, është treguar shumë pak kujdes për
të parashikuar masa për të garantuar që të
mbrohet e drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara
për të jetuar, apo për të ofruar mbështetje për të
cilën familjet kanë nevojë për të siguruar
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mbrojtjen e fëmijëve. Në mjaft shoqëri,
paragjykimi, injoranca dhe diskriminimi, të
kombinuara me mungesën e përkrahjes nga ana
e komunitetit apo të ndihmës sociale, minojnë
kapacitetin e familjeve për t’u kujdesur dhe për
të mbrojtur siç duhet fëmijën me aftësi të
kufizuara. Përçmimi që shoqëron personat me
aftësi të kufizuara bën që fëmijët të mbahen
mbyllur në shtëpi, ekzistenca e tij mohohet dhe
shanset për të realizuar të drejtat e tij
minimizohen në maksimum. Kjo bën që një numër
i madh fëmijësh me aftësi të kufizuara të rriten
në vatra me një prind – pasi baballarët shpesh
braktisin familjen kur një fëmijë lind me të meta,
duke e lënë nënën të përballojë situatën vetëm.
Në disa shoqëri, edhe rrethi i zgjeruar familjar
tërhiqet dhe nuk ofron më mbështetje, duke e
izoluar edhe më tej nënën dhe duke minuar
kapacitetin për t’i bërë kujdesin e duhur për
fëmijën e saj

Në disa shoqëri, specialistët i nxitin familjet për
t’i braktisur fëmijët e tyre  në institucione. Kur
fëmijët vendosen në një institucion, ata mbesin
atje për gjithë jetën. Efektivisht, ata burgosen,
megjithëse nuk kanë kryer asnjë krim, pa kufizim
kohe apo të drejtë për të apeluar. Fëmijët në
institucione përballen me shumë shkelje të të
drejtave të tyre. – me mungesë e shkollimit dhe
kujdesit shëndetësor, përjashtimin nga shoqëria,
mbrojtjen nga dhuna, lojërat, mundësitë për të
krijuar miqësi – dhe ndonjëherë, edhe nga e
drejta për jetën.  Me gjithë ndërgjegjësimin në
rritje për këto shkelje, numri i fëmijëve në
institucione  të tilla mbetet i lartë. Për shembull,
në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në shtetet
baltike, numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara
nëpër institucion më se u dyfishua pas transicionit
nga komunizmi. Aty nga fundi i viteve 1990, në 27
vende të Evropës Qendrore dhe Lindore /
Komonuelthi i Shteteve të Pavarura, rreth një
milion fëmijë (1%) jetonin në institucione; pothuaj
një e treta e tyre ishin fëmijë me aftësi të
kufizuara.57 Edhe fëmijët me të meta psikosociale
rrezikojnë të mbahen pa limit dhe pa pasur asnjë
të drejtë për ta kundërshtuar këtë vendim.

Mosdiskriminimi

Duke theksuar të drejtat e barabarta në jetën
familjare, KDPAK e bën të qartë se është e papra-
nueshme që të vihet në një rang më të ulët
mbrojtja e të drejtës për jetë familjare e fëmijëve
me aftësi të kufizuara. Rëndësia e familjes ka
rëndësi të njëjtë për çdo fëmijë, pavarësisht nga
aftësia e kufizuar. Lidhur me këtë, këtu nuk u
shtohet asnjë parim apo detyrim i ri krahas atyre
që parashikon KDF e OKB. Por, ai shpall se parimi
i mosdiskriminimit shtrihet edhe mbi jetën
familjare për fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe
riafirmon detyrimin për ta respektuar këtë të drejtë.

Mbështetja për familjet

Në hyrjen e saj, KDF e OKB thekson se familja
është mjedisi natyror për fëmijët, dhe njeh
nevojën e fëmijëve për t’u rritur në “një atmosferë
lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi”. Ajo thotë
se familjet duhet t’u siguruar e gjithë përkrahja
dhe ndihma e nevojshme për t’u dhënë
mundësinë që të përmbushin detyrimet e tyre.
Për ta mbështetur këtë përkrahje, ajo ka përfshirë
një varg dispozitash, që përforcojnë të drejtën e
fëmijëve për një jetë familjare. Të gjitha të drejtat

Të drejtat

Konventa mbi të Drejtat e

Fëmijës e OKB-së

Neni 9 – ndarja nga prindërit

Neni 18 – përgjegjësitë e përbashkëta të
prindërve të mbështetur nga shteti

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara

Neni 19 – jetesë e pavaarur

Neni 23 – respekt për shtëpinë dhe familjen
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• Një adoleshente palestineze e mbanin në një
kafaz të mbyllur dhe i hidhnin vetëm bukë dhe
ujë. Për ta larë e lanin me zorrë uji. Nënat e
tjera i trembnin fëmijët e tyre duke i
kërcënuar se do t’u ndërsenin atë vajzë. Pas
14 vjetësh, që ajo qëndroi me dhentë, filloi të
blegërinte si dele.

• Në Zambia, një fëmijë me aftësi të kufizuara
e mbyllën me çelës për 15 vjet sepse
prindërve u vinte turp për të. Ky fëmijë s’u la
njëherë dhe ndotej me feçe.

• Në Nigeri, një vajzë 5 vjeçare me meningitis
cerebralo-spinal si dhe me vështirësi në të

Mohimi i të drejtës për të jetuar 58

Një nënë rumune, kur i thanë se fëmija e saj vuante
nga autizmi, e këshilluan që ta çonte fëmijën në
një institucion, pasi ai nuk do të përmirësohej
kurrë, se nuk do t’i sillte asnjë gëzim dhe se do
t’u shkatërronte familjen. Ajo duhej ta linte atë
në një institucion dhe ta harronte. Në
kundërshtim me këto rekomandime, ajo vendosi
ta mbante djalin vetë. Por, për fat të keq,
parashikimi pjesërisht doli i vërtetë për shkak të
paragjykimeve të ngulitura thellë mbi fëmijët me
aftësi të kufizuara. I shoqi e braktisi, pasi nuk e

përballoi stresin. Njerëzit e saj nuk donin të kishin
të bënin me atë fëmijë. Vëllanë e vogël e sulmonin
dhe e tallnin shokët për vëllanë e tij të madh
“budalla”, dhe më në fund ai nuk tregonte më se
kishte vëlla. Kur shkoi në shkollë të mesme, vëllai
i vogël zbuloi se në regjistrat e shkollës ishte
shkruar se ai kishte një vëlla me paaftësi të rënda
për të mësuar. Nëna, duke parë edhe përvojën e
të tjerëve, u bind se kjo do të dëmtonte shanset
e djalit të vogël për të shkuar në universitet.

Neglizhimi nga ana e prindërve dhe abuzimi me fëmijën me aftësi

të kufizuara 59

nxënë e aftësi të kufizuara fizike, e mbyllën
për dy vjet në një kasolle të ndërtuar
posaçërisht në fermën e të atit. Njerka e saj
nuk e pranonte në shtëpi sepse ajo nuk e
mbante dot urinën dhe feçen. Asaj i jepnin të
hante bar të thatë që ajo e villte mbi barin që
përtypte. Gjendja e saj u zbulua kur i ati u
kërkoi fshesarëve të rrugëve rrobe të hedhura
të cilat ata kujtuan se i donte për ndonjë kone.
Atëherë, i ati i vajzës u kap dhe u burgos për
nëntë muaj, ndërsa njerka nuk mori asnjë
dënim, pasi ajo kishte njohje me gjykatësin.

që parashikohen në KDF-në e OKB vlejnë për
të gjithë fëmijët pa përjashtim, përfshirë këtu
edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Këto dispozita
zbatohen për fëmijët me aftësi të kufizuara njëlloj
si për të gjithë fëmijët e tjerë. Ato parashikojnë
detyrime për qeveritë që t’u japin mbështetje

prindërve për të forcuar kapacitetin e tyre për t’u
kujdesur për fëmijët. Komenti i përgjithshëm mbi
fëmijët me aftësi të kufizuara thekson vetëm familja
mund të kujdeset më mirë për fëmijët, dhe për t’u
krijuar familjeve mundësinë, që ato të bëjnë sa më
shumë për fëmijët e tyre, rekomandon:
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• instruktim të prindërve dhe vëllezërve dhe
motrave rreth shkaqeve të aftësisë të
përkohshme dhe për nevojat që ka secili fëmijë

• mbështetje psikologjike
• ndihmë që familja të mësojë një gjuhë të

përbashkët, siç është ajo e shenjave
• mbështetje materiale ku përfshihen ndihma

ushqimore dhe pajisje të nevojshme
• mbështetje për transport
• leje te pagueshme për prindërit dhe pajisje

për të luajtur fëmijët

KDPAK parashikon dispozita të veçanta, të cilat
mbajnë parasysh natyrën e shkeljeve të të drejtave

të fëmijëve në raport me jetën familjare, dhe
përcakton detyrime shtesë për qeveritë, që ato
të marrin masat e nevojshme për t’i ndaluar këto
shkelje. Megjithëse të drejtët për një jetë familjare
aplikohet për çdo fëmijë njëlloj, natyra e
mbështetjes që nevojitet për ta mbrojtur atë të
drejtë ndryshon nga një fëmijë te një fëmijë tjetër.
KDPAK pranon se shpesh fëmijët me aftësi të
kufizuara braktisen, mbahen mbyllur apo negli-
zhohen sepse prindërit nuk e kuptojnë natyrën apo
shkaqet e aftësisë të kufizuar, apo mungesën e
njohurive, aftësive apo kapacitetit për të ofruar
kujdesin për të cilën fëmija ka nevojë. Prandaj, ajo
parashikon detyrime të reja për t’i siguruar

Një sërë aftësish të kufizuara lidhen me shkaqe
që mund të shmangen – për shembull, të ushqyerit
të pamjaftueshëm, kujdes i pakët mjekësor gjatë
shtatzënisë, nivele të larta konsumi alkooli gjatë
shtatzënisë. Në një kopsht fëmijët në një fshat
në Mongoli, kuzhiniere ka gjetur një metodë nga
e cila shumë vet mund të mësojnë dhe ta
përhapin. Ajo jo vetëm që gatuan ushqime me

Luftimi i injorancës për të ulur rrezikun e aftësisë së kufizuar 60

vlera për shkollën nga ingredientë që ajo i rrit në
oborrin e shkollës, por u jep edhe prindërve
receta për ushqime të tilla, duke u dhënë atyre
trajnim dhe këshilla sesi të hanë në mënyrë të
shëndetshme, se çfarë perimesh të rritin dhe si
të kujdesen që familjet e tyre të mbajnë një dietë
të ushqyeshme e të balancuar.

Në Afrikën e Jugut, DICAG, një OJQ që punon
me prindër fëmijësh me aftësi të kufizuara,
argumenton se pesë janë elementët që u nevojiten
prindërve për të luftuar për të drejtat e fëmijëve:
• Vendosja e respektit me prindërve dhe

specialistëve. Që pranojnë që prindërit, njëlloj
si specialistët, kanë cilësi dhe aftësi

• Pranimi dhe njohja e nevojave dhe pikave të
forta të familjeve

• Dhënia e informacionit si një bazë themelore

Nevojat e prindërve 61

për të bërë përzgjedhje racionale
• Krijimi i shanseve për t’u njohur dhe për të

vendosur kontakte shoqërore
• Mbështetja e një zhvillimi të pavarur

ekonomik të nënave përmes krijimit të
lehtësirave për zhvillimin që në moshë të
njomë të fëmijëve, një arsim elementar të të
rriturve, si dhe trajnime dhe zhvillim shprehish
për vetëpunësim.

7  TË KUPTOJMË TË DREJTAT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA: DUKE ANALIZUAR KDF-NË E OKB DHE KDPAK-NË
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familjeve “informacion, shërbime dhe mbështetje
të plotë dhe në një fazë sa më të hershme”.
• Theksi që vihet për sigurimin e kësaj

mbështetjeje në një fazë të hershme ka
rëndësi. Sa më herët të njihet apo
diagnostikohet një aftësi e kufizuar, aq më
shpejt fëmija mund të fillojë të marrë ndihmën
për të cilën ai apo ajo ka nevojë. Për shembull,
zhvillimi i një fëmije të shurdhër pengohet po
qe se askush nuk e vë re që ai apo ajo është i
shurdhër. Fëmija do të dështojë në gjithçka,
për shembull, në komunikim, shoqërizim, në
krijimin e shoqërive, në lojëra dhe mësim.

• Prindërit kanë nevojë për informacion rreth
shkaqeve dhe natyrës së aftësisë së kufizuar,
ku mund të gjendet ndonjë trajtim i nevojshëm
dhe si ta ndihmojnë të integrohet apo të
kompensojë aftësinë e kufizuar. Në rastin e
një fëmije të shurdhër, për shembull, anëtarët
e familjes dhe fëmija kanë nevojë sa më herët
të ndihmohen të mësojnë gjuhën e shenjave
për të lehtësuar komunikimin. Informacioni
është vital për të ndihmuar prindin të kuptojë
sesi të bëjë kujdesin e duhur për fëmijën e tij,
si dhe të njohë potencialin e fëmijës dhe si ta
ndihmojë që t’i realizojë ato. Mjaft prindërve
u mungojnë këto shprehi, njohuri dhe burime
në mënyrë që ata të bashkëpunojnë me
shkollat dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor,
ndërkohë që në këto shërbime, shpesh
mungon angazhimi të komunikojnë me
prindërit. Shkollat mund të organizojnë
takime me prindërit për të shkëmbyer me ta
informacion sesi të mësojë më mirë fëmija, si
dhe të informojnë për ecurinë e fëmijës në
mësime për t’i ndihmuar prindërit të kuptojnë
shkallën e përvetësimit të njohurive nga fëmija.
Shumë shkolla argumentojnë se ky lloj
investimi me prindërit ka të njëjtën rëndësi
edhe për shkollimin e fëmijëve me aftësi të
kufizuara, njëlloj si mësimi që fëmijët marrin
drejtpërsëdrejti në shkollë.

• Prindërit kanë nevojë të mësojnë edhe se

kush janë të drejtat e fëmijëve të tyre –
d.m.th. Për shkollim, për t’u trajtuar në mënyrë
të barabartë me fëmijët e tjerë, për të krijuar

shoqëri dhe për t’u përfshirë në shoqëri.
Fëmijët me aftësi të kufizuara gëzojnë të
drejtën të shprehin pikëpamjet e tyre dhe që
ato t’ u dëgjohen seriozisht, ashtu si dhe
brenda familjes. Ato gjithashtu gëzojnë të
drejtën që të përfshihen në marrjen e
vendimeve që kanë të bëjnë me ta dhe për të
marrë përgjegjësi për vendimet që ata janë
kompetentë të marrin për veten e tyre.
Prindërit dhe të gjithë personat që kujdesen
për fëmijët me aftësi të kufizuara mund t’i
mbajnë ata nën tutelë, dhe të mos arrijnë t’u
krijojnë hapësirën e nevojshme fëmijëve për
të fituar shprehi, të bëhen më të pavarur dhe
të mësojnë që të menaxhojnë rreziqet.
Prindërit kanë nevojë të mbështeten dhe të
inkurajohen për të siguruar që të gjitha të
drejtat e tyre të respektohen, Ata kanë,
gjithashtu, përgjegjësi që të punojnë për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të tyre kur
ato nuk përmbushen nga qeveritë dhe të tjerë.
Kjo mund të kërkojë, për shembull, që të
kundërshtohet refuzimi i një shkolle për të
pranuar një fëmijë me aftësi të kufizuara, apo
mossigurimi i mjeteve dhe pajisjeve ndihmëse
për të lëvizur, apo mosadaptimi i ndërtesave
publike për t’i përshtatur ato.

• Prindërit kanë nevojë për shërbime, të tilla
si forma të ndryshme dhënie leje te
pagueshme për prindërit, ndihmë kujdesi
shëndetësor ne shtëpi, pajisje për të luajtur
fëmijët, pajisje për të lëvizur, adaptime në
shtëpi, mobilie të dizenjuara posaçërisht, si
dhe ndihmë për larje teshash dhe furnizime
me sende të konsumueshme.

Zgjidhje alternative ndaj

institucionalizimit
(shih dhe ‘E drejta për drejtësi dhe liri’ faqe 134.)

KDF e OKB nuk shprehet hapur për institucio-
nalizimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara apo
për nevojën për zgjidhje alternative, ndonëse
Komenti i Përgjithshëm e bën të qartë se
Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës është i
shqetësuar për përdorimin e vazhdueshëm të
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institucioneve si një zgjidhje për të sistemuar
fëmijët me aftësi të kufizuara. Komiteti pranon
se, në përgjithësi, institucionet ofrojnë një cilësi
më të ulët kujdesi dhe fëmijët aty janë më të
rrezikuar nga dhuna dhe abuzimi. Ai rekomandon
që ato mund të shfrytëzohen vetëm si një masë e
fundit, kur është tejet e domosdoshme dhe në
interes të fëmijës. Më tej, ai rekomandon që
institucionet ekzistuese duhet të transformohen,
në mjedise me më pak fëmijë, të organizuara në
atë mënyrë që të respektohen të drejtat dhe të
përmbushen nevojat e fëmijëve, ku të zbatohen
standardet kombëtare, ku të ketë procedura të
rrepta kontrolli dhe monitoruese për të garantuar
implementimin efektiv të këtyre standardeve.

KDPAK e vë theksin te mënjanimi sa më shumë
që të jetë e mundur e kujdesit institucional duke
u njohur personave me aftësi të kufizuara,
përfshirë këtu edhe  fëmijëve, të drejtën e tyre
për të rrojtur në komunitet, të mbështetur siç
duhet me shërbime, që i ka komuniteti, Ajo kërkon

nga qeveritë për të bërë çdo përpjekje për të
garantuar që familjet që nuk i kanë mundësitë të
kujdesen për një fëmijë, sistemi alternativ të
realizohet ose brenda rrethit familjar, apo në një
kontekst familjar brenda komunitetit.

Vendosja e fëmijëve në institucione i largon ata
nga komuniteti dhe i bën ata faktikisht të
padukshëm. Kjo është një metodë ku fëmija shihet
si “problem”, i cili duhet larguar prej vetes.
Filozofia që mban në këmbë KDPAK-në
inkurajon heqjen e barrierave sociale, fizike,
kulturore, të sjelljeve dhe ato ekonomike që
pengojnë realizimin e të drejtave – dhe jo largimin
nga vetja të fëmijës. Përveç kësaj, duhet investuar
në rekrutimin, trajnimin dhe mbështetjen e
familjeve që marrin përsipër të rrisin fëmijët, që
mund të ofrojnë shtëpi për fëmijët, ose që
bashkojnë në një grup shtëpitë ku ato kujdesen
për fëmijët dhe marrin pjesë aktivisht brenda
komunitetit, kur vetë familjet e tyre nuk janë në
gjendje të kujdesen për to.

Në Rumani, me gjithë progresin që u bë duke
mbyllur pjesën më të madhe të institucioneve të
mëdha; cilësia e jetës të fëmijëve, të cilët nuk
mund të kthehen në shtëpi mbetet e zymtë. Një
shtëpi në male ku jetojnë 500 fëmijë u mbyll dhe
80 fëmijë u vendosën në një shtëpi të re pranë
Bukureshtit. Kur mbërritën atje, shumica nuk ishin
në gjendje të flisnin, të ushqeheshin vetë me lugë
e pirunë, si dhe u mungonin nocionet më
elementare të higjienës. Këto mungesa shprehish
nuk kishin lidhje me kapacitetin e fëmijëve në
fjalë, por me neglizhencën e plotë të treguar ndaj
tyre – një fakt i fortë që ilustron ndikimin që ka
mjedisi institucional në përkeqësimin e aftësisë
së kufizuar. Tani atyre u janë mësuar këto shprehi

Nuk ka vend si shtëpia jote 62

dhe u është janë dhënë dhe disa njohuri. Por,
vende të tilla të zymta s’mund të quhen shtëpi.
Atje vjen era urinë, fëmijët ndërrohen me rrobat
e njëri – tjetrit, qoftë edhe të brendshmet, dhe u
mungon jeta private. Mjedisi është i varfër,
mungojnë mjedise loje. Rrallëherë ndonjë fëmijë
mund të kontaktohet nga familja. Qendrën e
drejton një doktor dhe të gjithë fëmijët ndiqen
çdo ditë për të kontrolluar sjelljen e tyre. Shumica
e fëmijëve nuk ka dalë kurrë jashtë katër mureve
të institucionit gjatë gjithë jetës së tyre. Edhe e
ardhmja për ta është shumë e trishtueshme. Kur
bëhen të rritur, në rast se ata nuk i merr familja e
tyre, i transferojnë në spitale kur qëndrojnë deri
ditën kur vdesin.
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Nuk mund të ketë ndarje me forcë

nga familja

KDF e OKB thekson se fëmijët nuk duhet të
largohen kurrë nga prindërit e tyre kundër
vullnetit të tyre, përveç se kur kjo është në interes
të fëmijës, për shembull, kur prindërit ushtrojnë
ndaj fëmijës abuzime dhe e neglizhojnë atë.
Përveç kësaj, kur kërkohet largimi i fëmijës, duhet
marrë mendimi i fëmijës dhe mendimi i tyre të
vlerësohet seriozisht, në përputhje me moshën
dhe pjekurinë e tyre.

KDPAK kërkon në veçanti që një fëmijë të mos
ndahet kurrë nga prindërit për shkak të aftësisë
së kufizuar. Kjo do të thotë, për shembull, që

doktorët, punonjësit socialë, specialistë të tjerë
apo gjykatat të mos u imponojnë kurrë një
vendim të tillë që largon fëmijën nga prindërit
sepse ai është me aftësi të kufizuara. Theksi duhet
të vihen në plotësimin e nevojave të fëmijës dhe
jo në largimin e tij nga familja. Si KDF e OKB
ashtu edhe KDPAK-ja kërkojnë që në radhë të
parë të shihet interesi më i mirë i fëmijës.
Institucionalizimi me forcë i fëmijëve me aftësi
të kufizuara përbën një formë diskriminimi. Nuk
duhet pranuar që t’i mohohet liria fëmijëve të
tjerë për këtë arsye. Neni 14 i KDPAK-së
parashikon një kërkesë ndaj qeverive për t’u
siguruar personave me aftësi të kufizuara, ku
përfshihen edhe fëmijët, se ata gëzojnë të drejtën
e lirisë njëlloj si të tjerët. Ai kërkon gjithashtu që

• Dëshmi që ka dalë nga Evropa lindore gjatë
viteve 1990 flasin për shkallën e lartë të
neglizhimit, që në disa raste ka shkuar deri në
tortura dhe trajtime çnjerëzore, të cilat janë
ushtruar ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Në një shtëpi fëmijësh për vajza në Moldavi,
që për fat të keq nuk është një rast i rrallë,
fëmijët u gjetën gjysmë të vdekur dhe krejt të
lënë pas dore. Krevate të ndotur dhe më
1996-ën 30 fëmijë vdiqën nga të ftohtët dhe
kequshqyerja. Për drejtorin e jetimores ata
ishin defiçientë, por po të ishte treguar kujdes
ndaj tyre, edukim dhe mbështetje, mjaft prej
tyre do të ecnin, të bisedonin dhe të mësonin.
Paratë nuk mungonin, pro pjesa më e madhe
ishte përvetësuar nga personeli. Në një
jetimore në Bullgari, fëmijët me probleme
mendore lidheshin në shtrat dhe lidheshin ku
ngrinin të ftohtit natën, pasi sistemi i ngrohjes
fikej për të kursyer. Për rrjedhim, më 1995, 15
fëmijë – një e katra e banorëve, vdiqën. Në
federatën Ruse, shpesh jetimoret i mbushin
me të rinj me ‘tru të vogël”. Me këtë term

Dëshmi nga e mbarë bota 63

përfshihen fëmijët që lindin me defekte në
gojë dhe në buzë,  me birë në zemër, apo
fëmijë me probleme motorike si dhe
Sindromën Daun. Ata shpesh lihen të vdesin
pasi askush nuk merr mundimin t’i ushqejë.
Mungon ndërgjegjësimi se këta fëmijë janë
qenie njerëzore që edukohen. Por, shpesh aty
ata i quajnë defiçientë.

• Në një azil në Iran, fëmijët lidheshin në krevate
hekuri me rrip dhe zinxhirë në pozicione jo
natyrale dhe që u shkaktonin dhimbje. Një 12
vjeçar e kishin kryqëzuar mbi dysheme.
Gjymtyrët i kishte të shqyera dhe të infektuara
në ato vende ku ganxhat i kishin rrjepur lëkurën,
dhe vendi ishte i mbushur me kacabunj.

• Në Greqi, të pasurit e një fëmije me aftësi të
kufizuara mund të konsiderohet turp dhe
shenjë fati të keq. Shpesh këta fëmijë i shpien
në institucione. Zakonisht, ata i lidhin pas
shtratit, të rrethuar me hekura sipër dhe i
detyrojnë të hanë bukë me qumësht duke
ndenjur në kurriz. Këta fëmijë mbahen në ato
institucione gjatë gjithë jetës.
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s’duhet të ketë privim lirie antiligjor apo arbitrar,
dhe se aftësia e kufizuar e një njeriu nuk duhet të
justifikojë kurrë heqjen e lirisë.

Ndalimi i sterilizimit

Në disa vende, fëmijët me aftësi të kufizuara
sterilizohen për të shmangur menstruacionet dhe
barrën e padëshiruar. Ndonjëherë  e përdorin dhe
si formë të ‘mbrojtjes të fëmijës’ për t’u siguruar
prej prekshmërisë së tyre nga abuzimet seksuale,
ato të mos mbeten me barrë kur përdhunohen.
Neni 23(1)© i KDPAK-së thekson të drejtën e
fëmijëve me aftësi të kufizuar për ta ruajtur
pjellorinë e tyre. Me fjalë të tjera, ndalohet
sterilizimi për çfarëdo arsye qoftë, përveçse kur
është e domosdoshme klinikisht. Kjo do të
kërkojë ndryshimin e ligjeve në shumë vende. Në
SHBA, për shembull, një numër shtetesh kanë një

legjislacion që e lejon sterilizimin e një fëmije
kur ajo rezulton e paaftë për ta rritur fëmijën në
rast se mbetet me barrë.

Udhëzime mbi mbrotjen e të drejtës për një jetë familjare

• Merrni në shqyrtim legjislacionin mbi kujdesin dhe institucionalizimin e

fëmijëve me aftësi të kufizuara. Puno për të sjellë ndryshime që u japin atyre

të njëjta të drejta si fëmijët e tjerë për të gëzuar jetën familjare.

• Zhvilloni dhe jepni trajnime specialistëve që punojnë me familjet për të drejtat

e fëmijëve me aftësi të kufizuara – d.m.th. Punonjës socialë, psikologë, mësues,

doktorë, specialistë për moshat e vogla.

• Konsultohuni me prindër dhe fëmijë për mbështetjen që u nevojitet për të

mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara brenda familjes. Ndërtoni

aleanca me grupe prindërish për të punuar për gjetjen e burimeve dhe

shërbimeve më të shumta për t’i plotësuar këto nevoja.

• Grumbulloni shembuj për shkeljet e të drejtave të fëmijëve në jetën familjare.

Përdorini këto shembuj në media, në punën me parlamentarët dhe me

politikëbërësit për të rritur ndërgjegjësimin për nevojën e ndryshimit.

• Promovoni modele të shembujve të mirë në praktikën e rritjes të fëmijëve, të

jetës në komunitet dhe të adoptimit. Punoni me qeverinë për të organizuar

një fushatë për të rekrutuar kujdestarë për fëmijë me aftësi të kufizuara.

• Luftoni shkeljet e të drejtës për një jetë familjare në gjykata.

• Grumbulloni fakte nga legjislacioni dhe praktika lidhur me sterilizimin e

fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe organizoni fushata për të realizuar

ndryshime në legjislacion që ndalojnë këtë praktikë.

Sterilizimi i vajzave

në Australi 64

Në Australi, vajzat që kanë vështirësi të
mësuari në moshën nëntë vjeç i sterilizonin
për të shmangur probleme me shtatzëninë dhe
nevojën për të ndjekur menstruacionet e tyre.
Sipas një komisionari mbi diskriminimin për
shkak të aftësisë të kufizuara, në periudhën mes
viteve 1992 dhe 1997 janë kryer 1,045
sterilizime të tilla.
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E drejta për përfshirje

në shoqëri

Çështjet kryesore

Fëmijët me aftësi të kufizuara përjetojnë
përjashtimin në të gjitha fushat e jetës. Barrierat
fizike janë një pjesë e problemit, si dhe mungesa
e një transporti publik të përshtatshëm apo të
hapësirave publike, ku fëmijët me aftësi të
kufizuara nuk janë në gjendje të marrin pjesë në
aktivitete ku argëtohen shokët e tyre. Këto
vështirësi konsistojnë në qëndrime që mbahen
ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara.  Shpesh
shokët e tyre u shmangen, ata margjinalizohen
në aktivitete sociale dhe lojëra, sulmohen fizikisht
dhe psikologjikisht. Është më se e zakonshme që
fëmijët me aftësi të kufizuara e kalojnë pjesën
më të madhe të fëmijërisë së tyre të izoluar nga
të gjitha aktivitetet që shoqërojnë moshën e tyre.

Konventa mbi të Drejtat

e Fëmijëve

Neni 23 – të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara

Neni 3 – pjesëmarrje e plotë dhe efektive
në shoqëri
Neni 8 – rritja e ndërgjegjësimit
Neni 9 – dhënia e mundësive
Neni 20 – lëvizja vetjake
Neni 26 – aftësimi dhe riaftësimi

Të drejtat

Historikisht, edukimi dhe kujdesi për fëmijët me
aftësi të kufizuara në Mal të Zi kanë qenë të
bazuara mbi një model mjekësor që aftësinë e
kufizuar e shihte si një e metë, anomali dhe një
problem mjekësor të një individi, të shkaktuara
nga një sëmundje, traumë apo një shkak tjetër
mjekësor. Për rrjedhim, të gjitha ndërhyrjet kanë
synuar ‘korrigjimin’ e problemeve, që fëmijët me
aftësi të kufizuara t’i përshtaten konceptit të
‘normalitetit’ sa më shumë që të jetë e mundur.
Ky model i pranuar gjerësisht në mjekësi -çoi në
ngarkimin me detyrë të Komisioneve për
Kategorizimin me vendime që kanë të bëjnë me
edukimin dhe kujdesin e fëmijëve. Në shumicën
e rasteve, kjo ka sjellë për pasojë izolimin e

Jeta për fëmijët me aftësi të kufizuara në Mal të Zi 65

fëmijëve me aftësi të kufizuara nga sistemi arsimor,
familjet e tyre, shokët dhe shoqëria në tërësi.

Paragjykimet mbi shkollimin e fëmijëve me aftësi
të kufizuara është tepër i fortë mes specialistëve
si dhe në shoqëri në përgjithësi. Përçmimi i thellë
ndaj aftësisë të kufizuar çon në përjashtimin e
fëmijëve nga kontakti normal shoqëror dhe
shumë shpesh atyre u mohohet mundësia për të
mësuar dhe për të luajtur bashkë me fëmijët e
tjerë. Familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara e
ndjejnë veten të turpëruar dhe i mbajnë të
mbyllur fëmijët në shtëpi, duke i izoluar krejt nga
bota.
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Neni 23 i KDF-së së OKB parashikon të drejtën
e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të gëzuar
“plotësisht një jetë të denjë në kushte ku
garantohet dinjiteti [i tyre], promovohet
vetëbesimi dhe lehtësohet pjesëmarrja aktive në
shoqëri.” Ai kërkon gjithashtu që t’u sigurohen
fëmijëve ma aftësi të kufizuara shkollimi, shërbime
shëndetësore, riaftësimi, çlodhjeje dhe punësimi
në mënyrë që ata të arrijnë integrimin sa më të
plotë të mundshëm në shoqëri. KDPAK
parashikon si një  nga parimet kryesore atë që
fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të
marrin pjesë plotësisht dhe efektivisht dhe të
përfshihen në shoqëri. Që kjo të ndodhë, është
me rëndësi të largohen të gjitha barrierat që e
pengojnë këtë përfshirje.

Heqja e barrierave kulturore dhe

shoqërore

“Mirë, në Indi, problemi kr yesor është
ndërgjegjësimi. Apo më mirë, mungesa e tij …
Atje ekziston edhe një lloj stigma ndaj tyre, e cila
është e neveritshme. Ka ligje që thonë se asnjë
shkollë për fëmijët ‘normalë’ nuk mund t’u mohojë
fëmijëve me të meta pranimin në shkollë, e
megjithatë, kjo rrallë zbatohet; shumica e
shkollave refuzojnë në të vërtetë pranimin e
fëmijëve të tillë. Të gjithë këta faktorë kanë vetëm
një pasojë: këta fëmijë nuk marrin edukimin që
meritojnë, atë edukim që marrin shokët e tyre.”

(Vajzë, 17 vjeçare, Indi, e cituar në faqen e
internetit të UNICEF-it ‘Zëra të Rinisë”)

“Këtu në SHBA problemi më i madh është
ndërgjegjësimi, apo më mirë, mungesa e tij për
situatën e fëmijëve. Shumë njerëz këtu i
konsiderojnë fëmijët me aftësi të kufizuara “të
çuditshëm, monstra”, etj. Dhe i injorojnë ose i

keqtrajtojnë. Meqë ka shkolla speciale për fëmijët
me aftësi të kufizuara, pro ndonjëherë
institucione të tilla shërbejnë vetëm për t’i izoluar
fëmijët nga pjesa e tjetër e shoqërisë.”
(Vajzë, 17 vjeçare, SHBA, e cituar në faqen e

internetit të UNICEF-it ‘Zëra të Rinisë”)
KDPAK pranon se moskuptimi i natyrës të
aftësisë së kufizuar, si dhe stereotipet e
paragjykimet, shërbejnë për të margjinalizuar
fëmijët me aftësi të kufizuara të marrin pjesë
aktivisht në shoqëri. Për këtë arsye, ai parashikon
detyrime të veçanta për qeveritë për të marrë
masa për t’i luftuar ato qëndrime dhe për të nxitur
respektin për personat me aftësi të kufizuara dhe
një imazh pozitiv për to, ku të përfshihen:
• Fushata ndërgjegjësimi të publikut për të

inkurajuar qëndrimin pozitiv ndaj tyre dhe
ndërgjegjësimin e shoqërisë për potencialet
dhe aftësitë që kanë personat me aftësi të
kufizuara

• Edukimi i një qëndrimi respekti për të drejtat
e personave me aftësi të kufizuara në të gjitha
nivelit të sistemit arsimor

• Inkurajimi në media i promovimit të imazhit
pozitiv të personave me aftësi të kufizuara

• Përgatitja e programeve trajnuese për
ndërgjegjësimin e publikut për të drejtat e
personave me aftësi të kufizuara.

Gjuha luan një rol të rëndësishëm në përforcimin
ose në luftimin e stereotipeve negative mbi
aftësinë e kufizuara. Njerëz me aftësi të kufizuara
kanë luftuar për shumë vjet për të luftuar fjalë
degraduese dhe fyese. Ka rëndësi që qeveritë,
media dhe njerëz të tjerë me pushtet si dhe
individë në raportet e tyre të përditshme të
inkurajohen të përdorin një gjuhë që është e
pranueshme për personat me aftësi të kufizuara.
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Gjuhë diskriminuese dhe jo diskriminuese

Invalidë

Handikapatë

Pranon që ai ka një cen
në trup

Normal, i shëndetshëm, s'i
mungon gjë

Kurajoz

I shurdhët dhe pa gojë
Pa gojë
Shurdh - memec

I bllokuar në karrocë invalidi
I lidhur pas karrocës me rrota

sakat

I grupon njerëzit në një
kategori të padiferencuar, të
vetme; nuk reflekton
individualitetin, barazinë ose
dinjitetin e personave me
aftësi të kufizuara

Nënkupton që personat me
aftësi të kufizuara kanë nevojë
për mëshirë. Aftësi e kufizuar
nuk ka nevojë për mëshirë

Aftësia e kufizuar nuk është
diçka që njerëzit "e pranojnë"
apo që ka nevojë të pranohet

Nënkupton se personi me
aftësi të kufizuara nuk është
normal

Nënkupton që personi ka
kurajë sepse ka një aftësi të
kufizuar

Nënkupton paaftësinë
mendore thjesht sepse dikush
që është i shurdhët se ato
nuk mund të flasin

Karrocat nuk të bllokojnë;
ato bëjnë që njerëzit të
lëvizin

Nga anglishtja e vjetër creep,
që do të thotë zvarritem;
është përdorur edhe me
kuptimin "më inferior"; është
çnjerëzore

Persona me aftësi të
kufizuara

Njerëz me aftësi të
kufizuara

Thotë se ai / ajo ka një të
aftësi të kufizuar

Pa aftësi të kufizuara;
person pa aftësi të kufizuara

E ka kapërcyer aftësinë e
tij/të saj të kufizuar; i
suksesshëm, produktiv

I shurdhët
Që nuk flet
Që dëgjon me vështirësi
Person që nuk flet
Që s'mund të flasë
Që përdor gjuhë sintetike

Përdor një karrocë me rrota
Përdorues karroce me rrota
Person që përdor karrocë

Gjuhë e prapambetur

apo fyese

Arsyet përse është

e papranueshme

Gjuha që pranohet tani
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Gjuhë diskriminuese dhe jo diskriminuese

I deformuar

Monstër
I mbytur

I çmendur
Mangut
Psiko
Maniak
I luajtur

I vonuar

Me të meta mendore
I avashtë
I thjeshtë
I metë
idiot

mongoloid

Difekt lindje

xhuxh

Nevoja të veçanta

Jep një ngjyrim përçmues

përçmues

Stigmatizues
Përforcon qëndrime
stereotipe negative

Stigmatizues

Nënkupton që personi nuk
mëson dot

Term fyes

Që nënkupton se ka pasur
një problem në lindje

Term i vjetëruar, i
konsideruar fyes

Ato nuk janë të veçanta për
personin - ato janë të
zakonshme. Termi nën
kupton diçka që e veçon
nga të tjerët, por të gjithë
fëmijët janë
të ndryshëm dhe kanë nevojë
të respektohen si të tillë.

Paaftësi të shumta

Aftësi të kufizuara të rënda

Çrregullime sjelljeje
Paaftësi emocionale
Person me paaftësi
psikosociale

Me zhvillim të vonuar

Me zhvillim të vonuar
Paaftësi intelektuale

Person me Sindromën
e Daunit

Paaftësi e lindur

Person me shtat të shkurtër

Mësime me mjete
mbështetëse
Nevoja mësimi shtesë

Gjuhë e prapambetur

apo fyese

Arsyet përse është

e papranueshme

Gjuha që pranohet tani
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Media mund të luajë një rol kritik në luftimin e
barrierave që pengojnë gjithëpërfshirjen:
• Respektimi i integritetit – media ka përgjegjësi

për të mënjanuar stereotipe negative apo
tutelë, dhe s’duhet të lejojë kurrë programe
apo artikuj që fyejnë, denigrojnë apo abuzojnë
me fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Rritja e pranisë – ka mjaft qëndrime negative
ndaj personave me aftësi të kufizuara sepse këta
njerëz janë gati të padukshëm në shoqëri.
Media do të bëjë përpjekje për të krijuar
mundësi për pjesëmarrje të plotë në të gjitha
format e medias – duke zënë me punë personat
me aftësi të kufizuara (përfshirë këtu edhe
fëmijët) si prezantues, gazetarë, redaktorë dhe
komentatorë, si dhe duke përfshirë në seriale
televizive, drama dhe komedi.

• Hapje e dyerve të medias – pjesa më e madhe
e medias është e mbyllur për personat me
aftësi të kufizuara. Media duhet të konsultohet
me përfaqësues të organizatave të personave
me aftësi të kufizuara, duke përfshirë dhe ato
të fëmijëve, për të parë sesi media të bëhet
më e prekshme përmes formave të
komunikacionit dhe teknologjive.

• Luftë kundër shkeljeve të të drejtave – media
duhet të luajë një rol të rëndësishëm në
evidentimin e shkeljeve të të drejtave, dhe në
nxitjen e qeverive për të përmbushur
detyrimet e tyre ndaj KDPAK-së.

Eliminimi i barrierave fizike

Bota fizike dominohet nga barriera të mëdha që
pengojnë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të
kufizuara të marrin pjesë në jetën e ‘zakonshme’,
KDPAK-ja u kërkon qeverive të identifikojnë dhe
të marrin masa për t’i hequr këto barriera, dhe
t’u mundësojnë fëmijëve me aftësi të kufizuara
të lëvizin pa pengesa në ndërtesa, rrugë, transport
si dhe në mjedise të mbyllura apo të hapura, duke
përfshirë këtu shkollat, vende fjetjeje, institucione
mjekësore dhe vende pune si në qytet ashtu dhe
në fshat.

Për të arritur këto objektiva, qeveritë duhet:
• të zhvillojnë dhe të promovojnë standarde

minimum dhe udhëzime për të siguruar
lehtësi  lëvizjeje në mjedise dhe shërbime, që
funksionojnë për publikun

• të marrin masa që entet private që ofrojnë
mjedise dhe shërbime për publikun të mbajnë
parasysh edhe nevojat që kanë personat me
aftësi të kufizuara për të përfituar prej tyre.
Këtu mund të përfshihen, për shembull,
kompanitë e autobuzëve privatë, shkollat
private, apo institucionet e kujdesit

• të ofrojnë kurse trajnimi për të gjithë ata që
luajnë rol në shërbimet e transportit – për
shembull, administratorët, arkitektët,
kompanitë e transportit dhe urbanistët.

• Të futin konceptin e projektit universal (shih
‘Fjalorin’ për të gjetur kuptimin).

• A vuan ai nga Sindroma e
Daunit?

• A është ai spastic?
• A flet ajo?
• A është i juaji?
• A do të bëhet më mirë?
• Kështu ka lindur?

Komente dhe pyetje të bëra në prani të fëmijëve me aftësi

të kufizuara 66

• Kështu bën gjithmonë?
• Se qetëson dot?
• A është i rrezikshëm
• A ka ndonjë kurrë për këtë?
• Keni kërkuar ndonjë ilaç

tjetër?
• A keni provuar dietë pa yndyrna?

• Nuk e pushon dot?
• Sa turp! Sa keq! Sa e

trishtueshme!
• Të shkretët prindër!
• Çfarë tragjedie!
• E mjera krijesë!
• Ajo s’duhet të kishte lindur.
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“Në qytetin tonë, nuk ka zgjidhje të përshtatshme
për personat me aftësi të kufizuara dhe çdo ditë
mua kur lëviz, të shkoj në shkollë apo të komunikoj
me shokët, më duhet të përballem me shumë
vështirësi. Kur isha shtatë muajsh, unë u sëmura me
poliomelit. Deri sa u bëra pesë vjeç nuk ngrihesha
dot në këmbë. Pas një operacioni, me ndihmën e një
korseje, proteze dhe me pajisje ndihmëse, unë filloi
për herë të parë të eci, dhe falë përpjekjeve të nënës
time, shumë shpejt fillova të shkoj në shkollë së
bashku me shokët e mi. Këtë vit unë kam hyrë në
Universitetin Shtetëror të Inxhinierisë të Armenisë
dhe dua të marr gradë pasuniversitare. Kuptohet,
kampuset e universiteteve nuk janë të përshtatshme
për personat me aftësi të kufizuara;  aty nuk ka
ashensorë, nuk ka transport publik të atillë që unë
të mund ta shfrytëzoj për të shkuar në universitet.
Me gjithë këto vështirësi, unë i ndjek mësimet çdo

Kapërcimi i sfidave 67

ditë. Këto vështirësi nuk na stepin, as mua dhe as
familjen time.

“Gjyshja ime u habit kur dëgjoi se në universitet nuk
kishte asnjë tjetër si unë. Vërtet, rrallëherë mund të
ndodhë të shohësh njerëz si mua të ecin në rrugët
tona apo në vende publike. Unë do të doja që
Konventa të detyrojë një vend si i imi që të tregojë
më shumë vëmendje për personat me probleme të
ndryshme dhe të krijojë shanse të barabarta për të
gjithë. A nuk jemi ne të gjithë qytetarë të të njëjtit
vend? A nuk i kemi të drejtat njëlloj?

“Unë jam i sigurt se ne duhet t’u flasim më shumë
fëmijëve tanë për të drejtat që parashikon Konventa,
dhe t’u themi ligjbërësve se cilat janë detyrat e tyre.”

(Ashot Arsenyan, djalë 17 vjeçar,
Republika e Armenisë)

Interneti mund të krijojë mundësi për këdo; e
megjithatë shumë nga këto mundësi nuk i
përfitojnë dot personat me aftësi të kufizuara. Më
2006-ën, rreth 100 faqe interneti kryesore në 20
vende u vlerësuan se nuk përmbushnin
udhëzimet kryesore për akses siç janë
parashikuar në Konsorciumin e Rrjetit të Gjerë
Botëror (Ë3C). Në faqet e marra në shqyrtim
përfshiheshin ato që fokusoheshin në udhëtimet,
financën, median, qeveritë dhe shitja me pakicë.

Sipas studimit rezultoi se shumica e 100 faqeve
të internetit të marra në shqyrtim nuk i plotësojnë
standardet ndërkombëtare për shfrytëzimin e
internetit për personat me aftësi të kufizuara. Në
fakt, vetëm 3 përmbushnin standardet e

Mungesa e aksesit në Internet 68

përshtatjes me nevojat e këtyre personave. Në
një kohë kur disa nga faqet mund të
përmirësoheshin lehtë për t’iu përshtatur
personave me aftësi të kufizuara, shumica tjetër
kishte nevojë për shumë punë.

Për ta shndërruar teknologjinë e informacionit
në një teknologji nga e cila të përfitojnë personat
me aftësi të kufizuara, kjo nuk është një çështje
vetëm e të drejtave të njeriut; ajo ka kuptim edhe
për biznesin. Studimet tregojnë se faqet e
internetit që ndiqen më lehtë qëndro më lartë
në vlerësimet  e motorave të kërkimit, ato mund
të kursejnë shpenzimet për mbajtjen në këmbë
të internetit dhe t’u ofrojnë kompanive akses një
bazë të gjerë konsumatorësh. 69
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Eliminimi i barrierave në komunikim

Një pjesë e mirë e izolimit dhe përjashtimit, që
fëmijët me aftësi të kufizuara përjetojnë, është
rezultat i mungesës të informacion të duhur,
interpretimit dhe asistencës. Pa këto mundësi,
shumë fëmijë me aftësi të kufizuara nuk mund të
komunikojnë apo të angazhohen në me botën
që i rrethon. Prandaj, KDPAK-ja u kërkon
qeverive të sigurojnë akses, mbi baza barazie me
të tjerët, në informacion, telekomunikacione dhe
shërbime të tjera, duke përfshirë këtu edhe
shërbimet elektronike dhe ato të urgjencës. Ajo
kërkon gjithashtu të sigurohen:
• Shenja Braille në të gjitha ndërtesat dhe

mjediset publike në një format të kuptueshëm
lehtësisht.

• Forma dhe mjete të ndihmës aktive si guida,
lexues dhe interpretues profesionistë të gjuhës
me shenja për të ndihmuar lëvizjen në ndërtesa
dhe mjedise të tjera të hapura për publikun.

Heqja e barrierave në lëvizje

“Rrugët e qyteti janë të ngushta dhe nuk kanë
trotuar. Janë ngritur sope për të penguar
shpejtësinë, por nuk u konsultuan me ne më parë
sepse këto sope pengojnë lëvizjen e karrigeve me
rrota. Kështu janë shkelur të drejtat tona, pasi
neve na është mohuar lëvizja në rrugë.”

“Megjithëse ekziston një shërbim transporti me
porosi, ai duhet porositur më parë dhe përdoret
më shumë nga të moshuarit. Kjo do të thotë që
ne ta organizojmë jetën si robotë, ndërsa fëmijët
me aftësi të kufizuara mund të veprojnë të lirë.”

(Zëra të fëmijëve në Afrikën e Jugut 70)

Mungesa e lëvizjes i detyron shumë fëmijë me
aftësi të kufizuara të mbeten të izoluar dhe të
varur. Ata nuk mund të marrin pjesë në aktivitete
me shokët e tyre, sepse u mungojnë mjetet për
të shkuar atje. KDPAK parashikon detyrime për
qeveritë që ato të marrin masa për të promovuar
lëvizshmërinë dhe pavarësinë individuale, ku
përfshihen

• Sigurimi i mjeteve për të lëvizur individualisht
atëherë kur dhe ku fëmijët me aftësi të
kufizuara kanë nevojë dhe me shpenzime të
përballueshme

• Ndihma që u duhet dhënë fëmijëve me aftësi
të kufizuara për të hipur në shërbime
transporti cilësore, për të shfrytëzuar pajisje
dhe teknologji ndihmuese më shpenzime të
përballueshme

• Organizimi i trajnimeve mbi shprehi që lidhen
me lëvizjen, si për fëmijët me aftësi të kufi-
zuara ashtu dhe personelit që punon me to

• Inkurajimi i prodhimit të mjeteve për të lëvizur,
i pajisjeve dhe teknologjive ndihmuese, të cilat
të mbajnë parasysh të gjitha aspektet e
lëvizshmërisë të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Krijimi i kapaciteteve për

gjithëpërfshirje

Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për
mbështetje që ata të arrijnë dhe të ruajnë sa më
shumë pavarësi dhe pjesëmarrje e përfshirje të
plotë në të gjitha aspektet e jetës. Mungesa e
trajnimeve, shërbimeve dhe mjeteve kontribuon
në izolimin dhe varësinë nga shoqëria. KDF e
OKB thekson se asistenca duhet ofruar e tillë që
fëmijët me aftësi të kufizuara t’u jepet mundësia
të arsimohen, të trajnohen, të përfitojnë shërbime
shëndetësore dhe rehabilitimi, të përgatiten për
punësim dhe t’u ofrohen mundësi çlodhjeje dhe
argëtimi. Të gjitha këto shërbime duhet të synojnë
që ata të arrijnë një integrim sa më të plotë të
mundshëm social dhe zhvillim individual.

KDPAK parashikon detyrime edhe më specifike
për qeveritë që ato të zhvillojnë shërbime dhe
programe aftësimi dhe riaftësimi, të cilat:
• T’u sigurohen në një stad sa më të hershme,

në mënyrë shumëdisiplinore dhe të bazuara
në nevojat dhe aftësitë personale

• Të sigurohen sa më pranë komuniteteve ku
jetojnë fëmijët me aftësi të kufizuara

• Të projektohen në atë mënyrë që të mbështe-
tin pjesëmarrjen dhe përfshirjen e tyre në ko-
munitet dhe në të gjitha aspektet e shoqërisë.
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Shtrohet dhe një kërkesë tjetër, ajo e një trajnimi,
që të fillojë e të vazhdojë si për specialistët ashtu
edhe për personelin që punon për aftësimin dhe
riaftësimin si dhe për promovimin e njohjes dhe
të shfrytëzimit të pajisjeve dhe teknologjive
ndihmuese shumë të rëndësishme për aftësimin
dhe riaftësimin.

E drejta për t’u arsimuar

Çështje kryesore

“… Ndërveprimi me të tjerët është mësimi më i
madh dhe bashkëpunimi mes fëmijët me çfarëdo
kapaciteti është me një përfitim të ndërsjellë –
pavarësisht nga aftësia, të gjithë kanë nevojë për
ndihmë.”

(Vajzë, 20 vjeçare, nga faqja
‘Zërat e Rinisë” e UNICEF-i)

Sfidat me të cilat përballen fëmijët me aftësi të
kufizuara në realizimin e të drejtës së tyre për
shkollim janë të mëdha:

Udhëzime sesi të mbrohet e drejta për gjithëpërfshirje

• Punoni me fëmijët me aftësi të kufizuara për të prodhuar një film, që

të dokumentojë dhe të nxjerrë në dritë barrierat që pengojnë

përfshirjen e tyre në jetën e zakonshme.

• Siguroni mbështetje në mesin e gazetarëve dhe regjizorëve të

emisioneve për të nxitur ndërgjegjësimin pozitiv mbi aftësinë e kufizuar.

• Mbështetni zhvillimin e një grupi këshillimor fëmijësh me aftësi të

kufizuara, të cilët mund t’i sugjerojnë qeverisë mbi çështjet e

gjithëpërfshirjes dhe heqjen e barrierave.

• Merrni me vete parlamentarë dhe një grup përfaqësuesish të

rëndësishëm nga media në vende kryesore publike ku të demonstrohet

se cilat janë barrierat me të cilat ndeshin fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Organizoni fushatë për një angazhim të qeverisë për të marrë gjithmonë

mendimin e personave me aftësi të kufizuara, ku të përfshihen fëmijë,

kur zbatohen politika të cilat ndikojnë mbi gjithëpërfshirjen, p.sh.

përgatitjen e monedhave, ndërtesave, mjete transporti të reja, etj..

• Loboni me qeverinë që të punojë për një projekt universal.

• Mungesë aksesi – çmohet se 90% e fëmijëve
me aftësi të kufizuara në botën në zhvillim
nuk përfitojnë shkollim normal. Angazhimet
e marra në bazë të Shkollim për të gjithë dhe
të Objektivit të Zhvillimit të Mijëvjeçarit për
një arsim të fillor për të gjithë aty nga viti 2015
vështirë se do të mund realizohen për shumë
fëmijë me aftësi të kufizuara në botë.

• Mungesë identifikimi dhe verifikimi –
shumë fëmijë nuk identifikohen dhe as
verifikohen që në moshë të njomë për nevojat
që kanë, prandaj dhe atyre nuk u jepet
mbështetje dhe ndihma për të cilën kanë
nevojë. Kështu, fëmijëve u mohohet mundësia
për të arritur potencialin e tyre.

• Cilësi e ulët – edhe aty ku fëmijët me aftësi
të kufizuara kanë akses për shkollim, për
shumë fëmijë ai është me cilësi të dobët, ata
ndjekin tjetër program shkolle, në mjedise të
mbyllura, dhe rrallëherë e vazhdojnë shkollën
mbi sistemin fillor.

• Izolimi – shumë fëmijë me aftësi të kufizuara
dërgohen në shkolla speciale, në mjaft raste
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shkolla rezidenciale ku ata kalojnë fëmijërinë
e tyre. Ky sistem u  privon atyre jetën familjare
dhe përfshirjen në komunitet, dhe i mbyll ata
në një jetë të institucionalizuar larg botës  së
jashtme.

• Diskriminimi –nga ajo pakicë që ndjekin
shkollën, një numër i madh ngel në mësime
për shkak të diskriminimit, mungesës të
burimeve të përshtatshme dhe mësuesve të
kualifikuar siç duhet, si dhe për shkak të
ngacmimeve të shokëve.

Në Komentin e tij të Përgjithshëm mbi objektivat
e edukimit, Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës
vëzhgon se diskriminimi është i përhapur si në
sistemin edukativ formal dhe në atë informal. 71

Megjithatë, pa nuk ndoqën shkollën, fëmijët me
aftësi të kufizuara nuk mund të zhvillojnë
potencialin e tyre, kanë pak shanse për punësim
afatgjatë dhe janë të dënuar të mbeten të varfër
për gjithë jetën. S’është për t’u çuditur fakti që
prioriteti i lëvizjes të personave me aftësi të
kufizuara ka qenë lufta kundër kësaj perspektive.
Edukimi dhe shkollimi janë rruga kryesore për

të luftuar përjashtimin social dhe izolimin,
varfërinë, margjinalizimin dhe përçmimin me të
cilat përballen fëmijët me aftësi të kufizuara në
mjaft vende të botës.

Konventa mbi të Drejtat

e Fëmijës

Neni 28 – të drejtat e fëmijës për edukim dhe
shkollim

Neni 29 – objektivat e edukimit dhe
shkollimit

Neni 28 – të drejtat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara

Neni 24 – e drejta për përfshirje në edukim
dhe shkollim

Të drejtat

Shkollimi fillor dhe i mesëm i fëmijëve me aftësi
të kufizuara në Serbi sot kryhet: 1) në shkolla të
posaçme për fëmijë me aftësi të kufizuara, 2) klasa
të posaçme për studentë me aftësi të kufizuara
në shkollat e zakonshme, dhe 3) klasa në arsimin
e përgjithshëm ku fëmijët me aftësi të kufizuara
mësojnë bashkë me fëmijët pa të meta.

1. Në vitin shkollor 2002/2003 u shkolluan 8,829
studentë me aftësi të kufizuara në 85 shkolla
speciale në Serbi, por vetëm 1,269 prej tyre
ndoqën shkollën e mesme. Pjesa dërmuese e
shkollave speciale shkollojnë studentë që
klasifikohen si “mendërisht të vonuar”, dhe
mësimi jepet nga “defektologë”, mësues të
instruktuar për të punuar me fëmijë me aftësi të
kufizuara, trajnimi profesional i të cilëve bazohet
në radhë të parë mbi modelin mjekësor.

Edukimi dhe shkollimi në Serbi 72

2.  Atje kishin 70 institucione publike arsimore
me klasa të veçanta ku mësonin 1.374 fëmijë me
aftësi të kufizuara. Po kështu, mësimi zhvillohej
nga 155 ‘defektologë’ dhe 97 mësues me trajnim
profesional të rregullt.

3. Nuk ka të dhëna rreth numrit të fëmijëve me
aftësi të kufizuara që përfshihen në arsimin
publik, por disa burime thonë se ai nuk e kalon
15%.

Shumë pak fëmijë me aftësi të kufizuara janë të
përfshirë në sistemin arsimor parashkollor. Sipas
analizës të UNOCEF-it mbi sistemin arsimor në
përgjithësi, flet për një situatë alarmuese ku vetëm
1% e të gjithë fëmijëve ne moshën parashkollore
janë të përfshirë në sistemin arsimor publik, në
krahasim me 27 % të fëmijëve në Serbi.
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Edukimi në moshë të vogël

Edukimi në moshë të vogël ka shumë rëndësi për
fëmijët, por ai ka rëndësi edhe më të madhe për
fëmijët me aftësi të kufizuara, shumë prej të
cilëve kanë nevojë për mbështetje shtesë për të
kompensuar barrierat që ata ndeshin si pasojë e
aftësisë së  tyre të kufizuar. Për shembull,
ndërkohë që përmes të dëgjimit fëmijët mësojnë
gjuhën që të vegjël, kjo u mungon fëmijëve të
shurdhër, të cilët kanë nevojë për ndihmë për të
fituar shprehitë në komunikim dhe mundësinë për
të mësuar ato që ata s’kanë pasur mundësinë t’i
mësojnë. Kur ata mbërrijnë moshën për në fillore,
ata janë në disfavor po qe se atyre nuk është dhënë
edukim i hershëm.

Si KDF e OKB ashtu edhe KDPAK-ja nuk e
përmendin edukimin parashkollor. Megjithatë,
Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës, në Komentin
e vet të Përgjithshëm mbi fëmijërinë e hershme,
deklaron se ai e interpreton të drejtën e edukimit
gjatë viteve të moshës së hershme duke filluar
që në lindje si  një të drejtë që lidhet ngushtë me
të drejtën e fëmijës për një zhvillim sa më
maksimal, siç shtjellohet në Nenet 6 dhe 29 të
KDF-së së OKB. 73 Dhe në Komentin e
Përgjithshëm mbi fëmijët me aftësi të kufizuara,
theksohet rëndësi e veçantë që ka edukimi në
moshë sa më të vogël si rrugë përmes të cilës
mund të ndërmerren identifikimi dhe një kontrolli
i hershëm për marrjen e masave të duhura. Me

fjalë të tjera, një interpretim i tërësishëm i KDF-
së së OKB, në pajtim me angazhimin për të
promovuar në interesin më të lartë të fëmijëve
me aftësi të kufizuara dhe për mosdiskriminimin,
do të kërkonte nga qeveritë që të investojnë në
shërbime cilësore për të gjithë fëmijët që në
moshë të re, duke përfshirë këtu edhe fëmijët
me aftësi të kufizuara. Këto masa duhet të jenë
gjithëpërfshirëse dhe t’u përgjigjen në mënyrë
elastike nevojave individuale të fëmijëve.

Mundësi edukimi

“Për sa kohë fëmijët nuk marrin një edukim të
barabartë, ato nuk mund të jenë të pavarur dhe
të kenë besim në vetvete.”

(Vajzë, 17 vjeçare, nga faqja e internetit
“Zëra të Rinisë” të UNICEF-it)

KDF e OKB afirmon të drejtën për edukim të çdo
fëmije. Ajo, gjithashtu, thekson se ai duhet të
zhvillohet mbi bazën e shanseve të barabarta. Për
këtë qëllim, qeveritë duhet të marrin masa që
fëmijët me aftësi të kufizuara të marrin edukim
dhe shkollim njëlloj si fëmijët e tjerë. Kjo do të
thotë ato gëzojnë të drejtën të një shkollimi fillor
të detyrueshëm dhe falas, për një shkollim të
mesëm, i cili është falas sa herë që është disponibël,
dhe një shkollim të lartë mbi bazën e kapacitetit.
Fëmijët me aftësi  të kufizuara duhet të marrin
ndihmë dhe informacion që ata të bëjnë zgjedhje
të informuara për karrierën dhe profesionin.

Gjinia - një disavantazh më i madh për vajzat e verbra 74

Në Indi, vajza të verbra kanë vuajtur një diskriminim të veçantë për sa i përket
shkollimit. Për shembull, në Nju Dehli, gjatë vitit 1990, nga dhjetë shkolla për fëmijë
të verbër, vetëm njëra ishte për vajza dhe një tjetër ishte  për të dyja sekset. Vetëm
10% e fëmijëve të verbër n Azi kanë mundësi të shkollohen, dhe një pjesë e madhe e
vajzave të verbra janë analfabete.  Përpjekjet që janë bërë për të promovuar të drejtat
e vajzave të vogla për t’u shkolluar nuk e kanë përmirësuar gjendjen e vajzave të
verbra.
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KDPAK-ja i përpunon më tej këto të drejta. Sa
pari, ajo riafirmon të drejtën absolute të fëmijëve
me aftësi të kufizuara për shkollim pa asnjë
diskriminim mbi bazën e shanseve të barabarta.
Ajo gjithashtu kërkon që qeveritë të mbajnë
shënim për sa më poshtë:
• Aftësi e kufizuar nuk duhet të përbëjë kurrë

një shkak për ta përjashtuar fëmijën nga
edukimi fillor apo i mesëm. Ndalohet, për
shembull, praktika e deritanishme në disa
vende, që i kategorizon grupet e fëmijëve si
“të paedukueshëm”.

• Fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të jenë në
gjendje të ndjekin arsimin cilësor publik fillor

dhe të mesëm njëlloj si të gjithë të tjerët në
ato komunitete ku ata jetojnë. Kjo dispozitë
kërkon që fëmijët me aftësi të kufizuara të jenë
në gjendje të ndjekin mësimet në shkollat
pranë tyre njëlloj si fëmijët e tjerë.

Në mënyrë që kjo e drejtë të zbatohet plotësisht,
është e domosdoshme që përgjegjësia për
arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të
bjerë mbi Ministrinë e Arsimit në të njëjtën
mënyrë dhe për të njëjtat të drejta si të gjithë
fëmijët e tjerë.  Kjo çështje nuk duhet të mbetet
si rëndom në kompetencë të ministrive të
mirëqenies sociale.

Uganda – promovimi i edukimit dhe shkollimit

për fëmijë me aftësi të kufizuara  75

Në Ugandë arsimi fillor është i garantuar dhe falas deri në katër fëmijë për
familje, ku prioriteti u njihet fëmijëve me aftësi të kufizuara. Për rrjedhim,
numri i fëmijëve të regjistruar në shkollat fillore është rritur nga 2.5 milionë
më 1996 në 7.6 milionë në 2003, ndërsa numri i mësuesve është shtuar nga
38,000 më 1980 në mbi 90,000 më 1998.

“Kur unë isha nëntë vjeç, unë hoqa një tumor në tru
dhe më pas pata probleme me sytë. Përpara
operacionit, unë isha një nga djemtë e mençur të një
shkolle normale. Mësuesi më la të kthehesha në
shkollë dhe mua më pranuan të gjithë. Unë nuk pata
asnjë vështirësi. Por sidoqoftë, në shkollën e mesme,
kisha një mësues, që nuk donte të më ndihmonte. Ai
nuk e lejonte shokun të më lexonte se çfarë ishte

Shkollat duhet t’u përshtaten fëmijëve, dhe jo të pritet

që të gjithë fëmijët t’u përshtaten shkollave 76

shkruar në dërrasën e zezë. Ai më nxori nga klasa
dhe më tha të shkoja në spital, pasi atje e kisha
vendin. Atëherë, më çuan në një shkollë të veçantë.
Aty e ndjeva sikur isha si të gjithë të tjerët – qe
mësuesi i matematikës ai që kishte nevojë të
edukohej. Mësuesit duhet të mësohen të tregohen
elastikë në metodat e tyre.”
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Barrierat ndaj edukimit të fëmijëve me aftësi të
kufizuara ka në disa nivele. Në rast se kërkojmë
që të plotësohet e drejta e për edukim duhet që
këto barriera të hiqen. KDPAK-ja parashikon
detyrime të veçanta për të siguruar që këto
dispozita të implementohen, dhe që fëmijët me
aftësi të kufizuara të ndjekin shkollën.  Këto
detyrime janë:
• Identifikimi dhe kontrolli i hershëm i fëmijëve.
• Legjislacion që të afirmojë të drejtën e

fëmijëve me aftësi të kufizuara për një edukim
mbi baza të barabartë me të tjerët

• Shkollat të bëjnë ‘integrime të arsyeshme’
(shih ‘Fjalorin’ për përkufizimin) në mënyrë
që shkollat fizikisht të jenë të shfrytëzueshme
nga fëmijët

• Sigurimi i një transporti të përshtatshëm për
në shkollë

• Sigurimi i mjeteve ndihmëse të nevojshme dhe
i përshtatjeve që u lejojnë fëmijëve të
mësojnë mbi baza të barabarta

• Elasticitet në programin mësimor dhe në
metodën e mësimdhënies

• Ndërgjegjësim i mësuesve, prindërve, të

udhëheqësve fetarë dhe të komunitetit për
të kuptuar aftësinë e kufizuar dhe të drejtat e
fëmijëve

• Marrja e masave për një mbështetje efektive
të individualizuar për të maksimalizuar
zhvillimin akademik dhe social të fëmijëve,
duke përfshirë këtu:
- Aftësimi i fëmijëve për të mësuar Braille,

shkrimin alternativ, mënyrat zmadhuese
dhe alternative, mjete dhe formate
komunikimi, shprehi orientimi dhe
lëvizshmërie

- Aftësimi i fëmijëve me probleme dëgjimi
për të mësuar gjuhën me shenja dhe për
të promovuar identitetin linguistik të
komunitetit të shurdhëve

- Marrja e masave që edukimi i të fëmijëve
të verbër, të shurdhër dhe i shurdhëve të
verbër të bëhet me gjuhën më të përshtat-
shme dhe me mjete komunikative.

• Trajnimi dhe angazhimi i mësuesve të
kualifikuar për të punuar në mjedise
gjithëpërfshirëse, dhe aty ku del e nevojshme,
me gjuhë me shenja dhe /ose Braille.

Në një komunitet të largët në Mongoli, ka 30
fëmijë me aftësi të kufizuara, të cilët do të duhej
të shkonin në shkollë. Tre prej tyre nuk janë të
aftë ta ndjekin atë. Aftësia e tyre e kufizuar është
shumë e rëndë dhe ata jetojnë në një zonë shumë
të veçuar rurale të vendit. Mësuesja e tyre është
trajnuar nga Save the Children që të punojë me
fëmijë me aftësi të kufizuara, dhe  kur ajo ndiqte
kursin e saj kishte punuar nga afër me fëmijët me
aftësi të kufizuara. Ajo bëri çmos t’i sillte fëmijët
e pamundur në shkollë, dhe me ndihmën e
doktorit dhe APDC (Shoqata e Prindërve të

Vlera e një trajnimi për mësues 77

Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara) shkoi në shtëpitë
e tyre për të punuar me familjet. Me kalimin e
kohës, ajo ka përgatitur një paketë mësimi në
distancë, kështu që fëmijët nuk vijnë rregullisht
në shkollë, por shkojnë prindërit për trajnim dhe
më pa ata mendojnë fëmijët e tyre në shtëpi. Kjo
mësuese ka përgatitur materiale dhe një paketë
për të mësuar në shtëpi. Shkolla thotë se e kishin
përzgjedhur këtë mësuese për të bërë trajnime
pasi ajo është e përkushtuar dhe ata kishin besim
se ajo do të bënte maksimumin e saj – dhe puna
e saj vërtetoi se ata kishin të drejtë.
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Edukim cilësor gjithëpërfshirës

“Unë mora nota më të mira në provime sesa
studentët e tjerë në një grup me mua, që ishin
në shkollën e speciale, por jo pse unë jam më i
zgjuar, por për shkak të mundësive që unë pata.”

(Student i verbër nga Britania e Madhe
në fjalën e tij në Komitetin Ad Hoc

të OKB-së në Nju Jork).

“Kujdestarët nuk mund ta kuptojnë që ne jemi
të ndryshëm, edhe sikur ne të kemi të njëjtat
kushte. Ajo çfarë duam t’u themi të gjithë të
rriturve që kujdesen për ne është se ne kemi 48
personalitete të ndryshme. Nuk ekziston ndonjë
personalitet me emrin distrofi muskulare.” 79

(Deklaratë e një grupi prej 48 fëmijësh
me distrofi muskulare në Francë)

Nuk mjafton që fëmijët me aftësi të kufizuara të
mund të ndjekin shkollën. Arsimi duhet të jetë
edhe gjithëpërfshirës. OKB-ja ka marrë një
angazhim të qartë për të promovuar edukimin
gjithëpërfshirës në Deklaratën e bërë në
Salamanka, e cila ku bën thirrje qeverive të
(adoptojnë në ligj apo në politikë parimin e
edukimit gjithëpërfshirës, duke i regjistruar të
gjithë fëmijët në shkolla të rregullta, përveçse kur
ka arsye të forta për të vepruar ndryshe.” 80

UNESCO, si agjencia kryesore e OKB-së për
edukimin jep këtë përkufizim për gjithë-

përfshirjen: “Gjithëpërfshirja shihet si një proces
i orientimit drejt dhe reagimit ndaj diversitetit të
nevojave të të gjithëve përmes rritjes të
pjesëmarrjes në mësim, kulturë dhe komunitet,
duke eliminuar përjashtimin brenda sistemit të
edukimit dhe prej tij. Ajo përmban ndryshime dhe
modifikime në përmbajtje, metoda, struktura dhe
strategji, me një vizion të përbashkët, që përfshin
të gjithë fëmijët të të njëjtës moshë dhe një bindje
se është përgjegjësia e sistemit të rregullt arsimor
që t’i edukojë të gjithë fëmijët… Gjithëpërfshirja
ka të bëjë me identifikimin dhe heqjen e të gjitha
barrierave …” 81

KDF e OKB nuk kërkon shprehimisht njohjen e
arsimit gjithëpërfshirës, e megjithatë, siç vihet në
dukje më sipër, ajo këmbëngul mbi të drejtën për
t’u arsimuar mbi baza barazie shansesh dhe për
një arsim që synon të arrijë integrimin më të plotë
të mundshëm të fëmijës. Komiteti mbi të Drejtat
e Fëmijës thekson se arsimi gjithëpërfshirës
duhet të jetë objektivi i edukimit të fëmijëve me
aftësi të kufizuara, prandaj ai  inkurajon të gjitha
qeveritë që ato të fillojnë një program që synon
të arrijë arsimin gjithëpërfshirës.

KDPAK-ja shkon edhe më larg dhe këmbëngul
për një sistem arsimor gjithëpërfshirës në të
gjitha nivelet. Është me rëndësi të theksohet se
thjesht vendosja e fëmijëve të izoluar brenda
strukturave publike nuk çon vetvetiu në

Një dështim nga i cili duhet mësuar 78

Në një shkollë në Salvador, klasa e 7-të ishte vendosur në katin e sipërm.
Një djalë që lëvizte me karrocë me rrota, që ndiqte mësimet në atë klasë,
kërkoi që klasa të zbriste në katin përdhes. Atij iu tha që viti 7+të kishte
marrë mësime gjithmonë në atë klasë dhe se ishte e pamundur të
ndryshonte. Kështu, djali duhet të ngjitej në mëngjes dhe të zbritej në
mbarim të mësimit. Meqë banjot ishin në katin përdhes, ai nuk kishte
mundësi të shkonte atje kur i nevojitej.
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përfshirjen e tyre. Kjo mund të arrihet vetëm
duke zgjidhur të gjitha aspektet e sistemit
arsimor, duke përfshirë programin mësimor,
metodat e mësimit, kulturën shkollore dhe
mjedisin shkollor. Të gjitha nivelet e arsimit
duhet të përshtaten në atë mënyrë që sistemi
t’i përshtatet fëmijës, dhe jo të presim që fëmija
t’i përshtatet sistemit.” 83

Në nivel kombëtar, kjo kërkon që qeveritë të
marrin masa që planet e këtij sektori dhe
strukturat e zbatimit:
• Të përgatiten përmes konsultimit me

organizatat e personave me aftësi të kufizuara,
prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe
organizatat e fëmijëve.

• Të përshtaten axhendat e trajnimit të
mësuesve që ato të përmbajnë metodologji
edukimi gjithëpërfshirës

• Të inkurajohen dhe mbështeten personat me

aftësi të kufizuara për të trajnuar ata mësuesit
• T’u kërkohet shkollave që gjuha e

mësimdhënies dhe materialet mësimore të
jenë të kapshme për fëmijët, përfshirë dhe ata
me aftësi të kufizuara

• Të promovohen programe edukimi ku
studentët më të mëdhenj të ndihmojnë ata më
të vegjël

• Të përfshihen prindërit aktivisht në edukimin
dhe shkollimin e fëmijëve dhe me mbështetjen
e tyre të forcohet kontributi i shkollës për
edukimin e fëmijëve

• Të shndërrohen shkollave speciale ekzistuese
në qendra burimesh

• Të ngrihen mekanizma për të siguruar që të
dhënat e mbledhura mbi regjistrimet, ecurinë,
përfundimin dhe arritjet e mësimeve të
fëmijëve me aftësi të kufizuara

• Të vendosen lidhje mes shërbimeve me bazë
komunitetin me ato arsimore. 84

Studimet në Britaninë e Madhe konfirmojnë se
shumë prej argumenteve që nxirren për të
mbrojtur praktikën e ‘edukimit special’ nuk mund
të mbrohen.
• Shkollat speciale janë të pajisura më

mirë dhe me burime më të shumta – por
me gjithë burimet financiare më të larta për
student ato kanë një buxhet të përgjithshëm
më të ulët dhe u mungon kapaciteti për të
ofruar lehtësira që i kanë shkollat e
zakonshme publike, si biblioteka dhe
teknologji, mjedise për teatër dhe palestra
sportive. Prej shumë shpenzimeve në shkollat
speciale – si p.sh. për transporti, shpenzimet
të shkollës, procedurat e përzgjedhjes, nuk
është se përfitojnë fëmijët, të cilët do të ishte
më mirë që ata të transferoheshin në shkollat
publike.

“Por a nuk është ‘edukimi special’ më i mirë për

 ‘nevoja të veçanta’? 82

• Shkollat speciale kanë personel më të

madh - por shpesh nga kjo nuk përfitojnë
studentët, të cilëve u duhet harxhojnë më
shumë kohë duke pritur për mësuesit apo
duke përsëritur të njëjtat detyra të thjeshta.
Personeli në shkollat speciale u mungon ai
specializimi për lëndën, që kryhet në shkollat
publike.

• Shkollat speciale mbrojnë nga dështimi

në mësime dhe nga ngacmimet – por
mbrotja nga dështimi shpesh është në kurriz
të shanseve që jepen. Dhe ngacmimet janë po
aq të pranishme në shkollat speciale sa dhe
në ato publike. Promovimi i kulturës
gjithëpërfshirëse në të gjitha shkollat publike
/ të zakonshme është sigurisht rruga më e mirë
për të zgjidhur problemin sesa veçimi i
fëmijëve.
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“Në shkollë, nga arsimi gjithëpërfshirës nuk
përfitojnë vetëm fëmijët me aftësi të kufizuara, por
edhe të gjithë fëmijët e tjerë normalë, duke u mësuar
atyre sesi të kujdesen dhe t’i ndihmojnë të tjerët.”

(Mësues klase nga Xi Dian,
Shkollë fillore në Sanshitu, Kinë)

“Është hera e parë për mua, që kur unë mora
pjesë në disa workshop-e trajnimi, që po kuptoj
idenë e thellë të arsimit gjithëpërfshirës. Unë fillova
të tregoj më shumë kujdes për ata fëmijë me
nevoja të veçanta dhe respektin për diversitetin.”

(Një mësues i një shkolle fillore pilot,
 Anhul, Kinë 85)

Përveç masave të marra nga qeveritë në nivel
kombëtar, ka dhe mjaft gjëra të tjera që vetë shkollat
mund të bëjnë për të krijuar kultura, politika dhe
praktika gjithëpërfshirëse. Për shembull:
• Duke promovuar një mjedis të respek-

tueshëm gjithëpërfshirës. Shkollat luajnë
një rol kryesor në zbatimin e politikave të
gjithëpërfshirjes në jetën e përditshme të
shkollës. Të gjithë fëmijët duhet të ndjehen
të mirëseardhur dhe me besimin se ata
trajtohen njëlloj brenda shkollës. Shkollat
duhet të nxitin një atmosferë respekti për të
gjithë fëmijët dhe një kulturë që garanton që
të mos ketë asnjë anshmëri në favor apo që

Save the Children po zhvillon një Program Arsimor
Gjithëpërfshirës në Egjipt, që synon të sigurojë që
fëmijët dhe aftësi të kufizuara të kenë mundësi të
ndjekin shkollën, dhe që cilësia e shkollimit për të
gjithë fëmijët të përmirësohet. Ajo e bën këtë
përmes mësuesve trajnues dhe personelit tjetër
arsimor, pranisë të ekipeve të mbështetjes brenda
shkollës, duke mobilizuar mbështetjen e
komunitetit dhe duke punuar për realizmin e
ndryshimeve në arsim në nivel kombëtar.

Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që janë
përfshirë në shkollat pilot, raportojnë vazhdimisht
se fëmijët e tyre mësojnë gjithnjë e më shumë se
më parë (kur ata qëndronin në shtëpitë e tyre
apo kur ndiqnin shkollat speciale, apo në një rast
edhe në një shkollë jo-gjithëpërfshirëse). Ata dhe
mësuesit e tyre kanë vënë re një përmirësim në
zhvillimin social, të komunikimit dhe të sjelljes
të fëmijëve.  Kjo u konfirmua dhe gjatë vrojtimeve
dhe intervistave me fëmijët me aftësi të kufizuara.
Nga mësimi akademik disa fëmijë kishin përfituar:
në Minya, një vajzë që nuk dëgjonte doli e para e
klasës. Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe prindërit
e tyre  raportonin që fëmijët e tyre shkonin me
dëshirë në shkollë; bile një fëmijë ditën e pushimit

Promovimi i një mjedisi gjithëpërfshirës 86

i kishte thënë mësueses se e kishte marrë malli
për të.

Mësimdhënia në Egjipt bazohet në përgjithësi tek
metodat shkumës-dhe-fjalë, gjatë të cilës fëmijët
mbetën aktorë pasivë të informacionit. Mësuesit
e trajnuar nga projekti ynë dhe ata që e njohin
mirë punën e tyre thonë se mësuesit shfrytëzojnë
më shumë materiale, i bëjnë të larmishme
teknikat e tyre të mësimdhënies dhe tregohen
më të durueshëm me fëmijët (disa mësues thanë
shprehimisht se ata i qëllojnë fëmijët më pak).
Edhe fëmijët që nuk kanë aftësi të kufizuara kanë
marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga
projekti, në të cilat ata janë kënaqur shumë.
Gjashtëdhjetë për qind e mësuesve të intervistuar
thonë se ata kanë vërejtur që notat, përvetësimi
i mësimit dhe sjellja në klasat e tyre është
përmirësuar si rezultat i ndryshimeve që ata kanë
realizuar pas kryerjes së trajnimit.

“Ne nuk jemi më thjesht një instrument, ne jemi
bërë mësues. Ne nuk mësojmë vetëm një klasë,
ne u japim mësim 40 fëmijëve me individualitete
të veçantë.”

(Mësues, Aleksandri)
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të diskriminojë një nxënës apo një grup
nxënësish, si në procedurat e pranimit, të
trajtimit brenda klasës, të mundësive brenda
klasës, të hyrjes në provimeve, mundësi për
të marrë pjesë në aktivitete të veçanta si
muzikë dhe drama apo në vlerësimin me nota
të punës. Fëmijët nuk duhen të kategorizohen
apo të fyhen për atë se kush dhe çfarë janë.
Shkollat kanë nevojë të zhvillojnë politika ku
të shpalosen parimet e mosdiskriminimit dhe
të marrin masa që të gjithë mësuesit, prindërit
dhe fëmijët ta njohin këtë politikë dhe sesi të
ankohen  kur ajo shkelet. Në zhvillimin e kësaj
politike duhet të përfshihen fëmijët dhe
prindërit, pasi kjo forcon partneritetin dhe
mirëkuptimin. Procesi i zhvillimit ofron
gjithashtu mundësinë për të zgjidhur
problemet dhe për të mësuar përse ato janë
të rëndësishme, për të përvetësuar shprehi
negocimi, të të dëgjuarit, dhe të kuptuarit të
pikëpamjeve dhe përvojave të ndryshme.

• Plotësimi i nevojave të ndryshme:

Gjithëpërfshirja ka nevojë që të merren masa
për të plotësuar nevojat e ndryshme të
fëmijëve. Shkollat mund të promovojnë
modele mësimi, për shembull, të lejojnë një
pjesëmarrje më elastike në klasë apo orar të
ndryshëm orësh mësimi.

• Angazhimi i fëmijëve si partnerë: Shkollat
kanë nevojë për të nxitur krijimin e një
atmosferë ku të shprehitë dhe energjitë e
fëmijëve të shfrytëzohen për të mbështetur
njëri – tjetrin. Fëmijët më të rritur mund të
shërbejnë si mbrojtës të fëmijëve më të vegjël.
Fëmijët që shohin mund të  binjakëzohen me
fëmijët e verbër që ata të bashkëpunojnë.
Fëmijët e shurdhër mund t’i ndihmojnë
fëmijëve që dëgjojnë gjuhën e shenjave.
Fëmijët me aftësi të kufizuara të ndryshme
mund t’u ofrojnë ekspertizë mbi barrierat që
ekzistojnë në shkollë dhe se ç’duhet bërë për
t’i hequr ato.

Në Mal të Zi Save the Children ka punuar me
grupe kryesore interesi për të promovuar një
arsim gjithëpërfshirës. Për këtë është dashur të
punohet me fëmijët, prindërit e tyre dhe
specialistët e institucioneve, si dhe një lobim i
drejtëpërdrejtë me politikëbërësit kryesorë në
qeveri. Kjo punë dha frutet e saj më 2004 kur
Parlamenti miratoi ligjin e ri mbi arsimimin e
fëmijëve me nevoja të veçanta, që rekomandon
përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në
klasa të arsimit publik, kurdo që një gjë e tillë
është e mundur. Gjithashtu, Ministria e Arsimit në
vendimet dhe dokumentet e saj strategjikë ka
pranuar arsimin gjithëpërfshirës, duke përfshirë
në sistemin parashkollor, në atë shkollor fëmijët
me aftësi të kufizuara, si dhe duke përfshirë
trajnimin e  mësuesve si pjesë përbërëse të
praktikës në të gjitha shkollat.

Puna për të promovuar një arsim gjithëpërfshirës 87

Plani Kombëtar i Veprimit për Fëmijët, 2004,
deklaron se: “Mali i Zi është i angazhuar për të
përmirësuar këtë metodë për një përmirësim të
një cilësie të lartë për të gjithë djemtë dhe vajzat,
që nga çerdhet deri në shkollat e mesme, duke u
dhënë mundësinë të gjithëve për një frekuentim
të barabartë në sistemin arsimor, duke u
përqendruar veçanërisht te fëmijët nga pakica
kombëtare dhe grupe etnike si dhe fëmijët me
nevoja të veçanta. Pritet që numri i fëmijëve me
nevoja të veçanta aty rreth vitit 2010 do të rritet,
posaçërisht me 5% në vit në sistemin parashkollor
dhe me 25% në vit në klasat gjithëpërfshirëse.” Veç
kësaj, prej vitit 2005, Ministria e Arsimit ka vendosur
që të përfshijë lëndën e arsimit gjithëpërfshirës në
Fakultetin e Filozofisë dhe në dikasteret e arsimit
për edukimin e mësuesve dhe edukatorëve të tjerë
parashkollor dhe shkollor.

7  TË KUPTOJMË TË DREJTAT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA: DUKE ANALIZUAR KDF-NË E OKB DHE KDPAK-NË



MË SHIKO, MË DËGJO

116

Duke parë shkallën e madhe të vështirësive me
të cilat ndeshen shumë qeveritë në vendet e
zhvilluara në arritjen e Objektivit të Zhvillimit të
Mijëvjeçarit  (OZHM) mbi përfshirjen e të
gjithëve në arsimin fillor, është e lehtë të kuptohet
përse të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara
anashkalohen dhe kushtohet prioritet i ulët. Por
ka dhe argumente të forta ekonomike, ashtu si
dhe morale, për ta shndërruar arsimin
gjithëpërfshirës në një çështje prioriteti për të
gjithë.
• Për sa kohë që në zhvillimin e arsimit në

mosha të vogla nuk  do të jenë përfshirë të
drejtat dhe nevojat e fëmijëve me aftësi të
kufizuara, sistemi arsimor do të shndërrohet
në një kulturë dhe natyrë të atillë që do të
jetë edhe më e vështirë për t’u ndryshuar,
ndërtesat do të projektohen pa parashikuar
mundësinë e lëvizjes të personave me aftësi
të kufizuara, mësuesit nuk do të trajnohen siç
duhet dhe pajisjet nuk do të pasqyrojnë
nevojat e fëmijëve me  aftësi të kufizuara.
Qeveritë që po punojnë për arritjen e
objektivit ndërkombëtar të zhvillimit të një
aksesi universal në arsimin fillor rreth vitit
2015 duhet të angazhohen që tani që të marrin
masat që në strategjitë e tyre të përfshihet ky
objektiv duke paraparë shanset e barabarta
për të gjithë fëmijët.

• Në një raport të Bankës Botërore sugjerohet
që arsimi fillor për të gjithë nuk mund të
arrihet në vendet në zhvillim pa përfshirjen
sistemet publike të fëmijëve me aftësi të
kufizuara, dhe se ato mund të integrohen më
me sukses dhe me shpenzime më të ulta në
struktura gjithëpërfshirëse se ato veçuese.
Përveç kësaj, përfitimet në arsim për të gjithë
fëmijët mund të shoqërohen me arritje

Aspekti ekonomik dhe moral në arsimin gjithëpërfshirës për të gjithë

fëmijët me aftësi të kufizuara

cilësore, të cilat janë pjesë e arsimit fillor
gjithëpërfshirës, përmes ndryshimeve të
mëdha në mënyrë sesi shkollimi planifikohet,
zbatohet dhe vlerësohet. Raporti argumenton
gjithashtu se: “ Në rast se arsimi special veçues
do të duhej t’u ofrohej të gjithë fëmijëve me
nevoja të veçanta, shpenzimet do të ishin
shumë të mëdha dhe të pamundura për vendet
në zhvillim. Në rast se  për pjesën më të madhe
të fëmijëve me nevoja të veçanta shkollimi
do të synohej mësimi i integruar në-klasë në
një sistem me një mësues ndihmës, atëherë
shpenzimet shtesë do të ishin krejt të vogla,
në mos po të papërfillshme.” 88

• Një nga parimet themelore të K DF-së së
OKB dhe KDPAK-së është që të gjitha të
drejtat që ato mishërojnë shtrihen edhe mbi
të gjithë fëmijët pas asnjë dallim. Cilado
politikë, që direkt apo tërthorazi përjashton
fëmijët me aftësi të kufizuara të gëzojnë të
drejtat e tyre, minon karakterin e vet. Ajo
ushqen dhe afirmon paragjykimet që
ekzistojnë se fëmijët me aftësi të kufizuara
nuk kanë atë vlerë që kanë edhe të tjerët, dhe
flet për një qëndrim armiqësor ndaj
angazhimit për të respektuar të drejtat e
njeriut.

• Një nga mesazhet që vjen nga Dita e
Diskutimit të Përgjithshëm mbi të drejtat e
fëmijëve me aftësi të kufizuara, të mbajtur nga
Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës në tetor të
vitit 1997, qe rëndësia e njohjes të fëmijëve
me aftësi të kufizuara si kontribues në shoqëri
dhe jo si një barrë. Është në interesin
ekonomik të qeverisë që ajo të investojë për
shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara
në mënyrë që ata duke u rritur të bëhen
pjesëtarë efektivë të forcës së punës.
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Realizimi i një arsimi gjithëpërfshirës 89

Parimet

• Çdo fëmijë gëzon të drejtën legjitime për t’u shkolluar mbi bazën e
shanseve të barabarta.

• Asnjë fëmijë nuk mund të përjashtohet, apo të diskriminohet, nga e
drejta për t’u shkolluar për shkak të racës, ngjyrës, gjuhës, fesë,
qëndrimit politik apo tjetër, të origjinës të tij kombëtare, etnike apo
sociale, të pronës, aftësisë të kufizuar, lindjes, varfërisë apo ndonjë
statusi tjetër.

• Të tregohet respekt për aftësitë e të gjithë fëmijëve për të mësuar
dhe për të përfituar nga arsimimi.

• Shkollat duhet t’u përshtaten nevojave të fëmijëve, dhe jo fëmijët t’u
përshtaten nevojave të shkollës.

• Pikëpamjet e fëmijëve të dëgjohen dhe ato të merren seriozisht.
• Dallimet individuale mes fëmijëve janë burim i pasurisë dhe diversitetit

dhe jo konflikti.
• Diversiteti i nevojave dhe modelet e zhvillimit të fëmijëve

promovohet përmes përgjigjesh të larmishme dhe elastike.

Praktikë

• Kuptojeni gjithëpërfshirjen si një proces të vazhdueshëm, dhe si një
ngjarje unike.

• Nxitni dhe mbështetni pjesëmarrjen e fëmijëve, mësuesve, prindërve
dhe anëtarëve të komunitetit në punë dhe në shkollë.

• Ristrukturoni kultura, politika dhe praktika në shkollë për t’iu
përgjigjur diversitetit të nxënësve të lokalitetit tuaj. Me fjalë të tjera,
përqendrohuni në identifikimin dhe më pas në pakësimin e barrierave
në mësim, sesa të përqendroheni në atë që është ‘e veçantë’ te një
fëmijë i caktuar dhe përpiquni të zgjidhni ‘problemet’ e shërbimeve.

• Përgatitni një program mësimor të kuptueshëm, programe të
përshtatshme trajnime për mësuesit dhe të gjithë studentët, ofroni
informacion tërësisht të kuptueshëm, mjedise dhe mbështetje.

• Identifikoni nevojat dhe jepni mbështetje për mësuesit si dhe për
studentët.
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E drejta për të marrë pjesë në

lojëra, në jetën kulturore, çlodhje

dhe argëtim, sporte

Çështje kryesore

“Kur komshinjtë kuptuan se fëmija im ishte i
ndryshëm dhe se po shfaqej aftësia e tij e
kufizuar, ata i ndaluan fëmijët të vinin për vizitë
tek ne, pasi fëmijët mund të futnin në shtëpinë e
tyre tersllëkun.”

(Prind nga Rumania)

“Familja ime më thoshte se unë isha i padobi-
shëm. S’më lejonin të shoqërohesha me pjesëtarët
e tjerë të familjes.

 (Fëmijë në Rumani 90)

Është, ndoshta, në sferën e lojës, çlodhjes dhe
argëtimit aty ku fëmijët me aftësi të kufizuara e
ndjejnë më fort përjashtimin dhe vecimin e tyre
nga shoqëria. Nga konsultimet e bëra me fëmijët
zbulohet rëndësia që ato i kushtojnë
marrëdhënieve të tyre me bashkëmoshatarët.
Fëmijët me aftësi të kufizuara nuk janë të
ndryshëm. Edhe ata duan të jenë me shokë, të
luajnë, të dëfrejnë, ta kalojnë kohën me shokë.
Sidoqoftë, faktorët fizikë, qëndrimesh, kulturoë
dhe socialë mund të ngrenë barriera të
pakapërcyeshme gjatë aktiviteteve të ndryshme
të cilat për fëmijët e tjerë janë mëse të
zakonshme. Loja, gjithashtu , është pjesë
thelbësore e zhvillimit fizik, njohës, social, moral
dhe emocional të fmëijëve. Ai ka vlera të
pazëvëndësueshme për të ushtruar kreativitetin,
si mbrojtje për fëmijët punëtorë, si një mjet

Udhëzime për punën mbi të drejtat për shkollim

• Punoni për përfshirjen në legjislacion të të drejtës sa shanseve të

barabarta për çdo fëmijë për një shkollim pa diskriminim të asnjë lloj

forme, dhe par asnjë arsye.

• Punoni për t’i dhënë fund arsimit ‘special’ izoluese dhe për të drejtën

e çdo fëmije për një shkollim gjithëpërfshirës që të mbështetet

fuqimisht ne sistemin e përgjithshëm.

• Nxitni qeverinë që të ofrojë të dhëna të përpikta për numrin e fëmijëve

me aftësi të kufizuara që e ndjekin dhe nuk e ndjekin shkollën.

• Punoni për hartimin e strategjive që synojnë arritjen e objektivave

Arsim për të Gjithë dhe OZHM-it për të përgatitur dispozita të qarta

që realizojnë të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollim.

• Zhvilloni dhe promovoni modele të praktikës së mirë në gjithëpërfshirje

dhe pjesëmarrje – sesi mund të arrihen ato, çfarë burimesh dhe

lehtësirash nevojiten, ndikimin e tyre mbi fëmijët dhe rezultat shkollore

që ato japin.

• Zhvilloni dhe ofroni trajnime, burime trajnimesh për mësues që

punojnë në mjedise gjithëpërfshirëse. Punoni që ky trajnim të përfshi-

het në trajnimin paraprak dhe atë të përhershëm për të gjithë mësuesit.

• Mbështetni grupet e fëmijëve me aftësi të kufizuara që ata të bëhen

avokatë për të drejtën e shkollimit. Krijoni kushte që ata të flasin me

grupe të komunitetit, organe që drejtojnë shkollat, median dhe

përfaqësues të qeverisë.
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terapeutik dhe si mjet vlerësimi mes kulturave
dhe komuniteteve.
Prandaj, përjashtimi nga loja përbën  një nga
përjashtimet më të rënda nga jeta të fëmijëve me
aftësi të kufizuara.

Loja, çlodhja dhe dëfrimi

Neni 31 i KDF-së së OKB nxjerr në pah tre
dimensione të të drejtës për të luajtur, e cila ka
nevojë të përmirësohet lidhur me fëmijët me
aftësi të kufizuara:
• Mundësi për të luajtur dhe çlodhje – që

njeh të drejtën për të luajtur dhe për të dëfryer,
dhe kërkon nga qeveritë që  inkurajojnë
krijimin e mundësive të barabarta për aktivitete
çlodhjeje dhe dëfrimi. Referimi specifik që
bëhet për shanse të barabarta,, që trajtohet së
bashku me nenin 2, të drejtën për
mosdiskriminim, deklaron qartë se kjo mundësi
duhet të krijohet për cdo fëmijë, përfshirë këtu
edhe fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Të bëjë lojëra që i përshtaten moshës

të fëmijës – Komiteti mbi te Drejtat e
Fëmijës e intepreton këtë si një masë që nxit
kapacitetet mendore dhe psikologjike të
fëmijës ashtu si dhe moshën e vet
kronologjike. Kjo do të thotë që duhet të
njihet e të pranohet rëndësia që ka loja për
fëmijët me aftësi aftësi, kapacitete dhe
interesa  të ndrysme.

• Lojëra gjithëpërfshirëse – Komiteti mbi të
Drejtat e Fëmijës thekson se mundësitë që
fëmijët me aftësi të kufizuara të luajnë bashkë
me fëmijët pa të meta janë një element i
rëndësishëm formues në zhvillimin e një
shoqërie gjithëpërfshirëse.

KDPAK-ja është ndërtuar mbi bazën e KDF-së
së OKB. Ai u imponon qeverive një detyrim
specifik për të marrë masat e duhura që fëmijët
me aftësi të kufizuara të kenë po atë akses si
fëmijët e tjerë në lojëra, çlodhje dhe dëfrim, ku
përfshihen edhe aktivitetet brenda sistemit
arsimor. Ky detyrim duhet të kuptohet sikur ai
kufizohet me dispozitën e shanseve paralele,  të

Konventa mbi të Drejtat e

Fëmijës

Neni 31 – të drejtat e fëmijës për argëtim,
lojë dhe kulturë

Neni 15 – të drejtat e fëmijës për liri
organizimi dhe mbledhjesh paqësore

Neni 17 – mundësi informimi për fëmijët

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara e OKB-së

Neni 30 – pjesëmarrje në jetën kulturore,
çlodhje, argëtim dhe sporte

Të drejtat

Saaid është një djalë dhjetë vjecar nga Marrakesh.
Ai ka një problem muskulor që i dobëson krahët
dhe këmbët dhe i kufizon lëvizjet. Ai do të luajë
me fëmijët e tjerë, por ata nuk luajnë sepse ai
mund të vritet. Atë nuk e lënë më të bëjë gjëra të
zakonshme dhe në shtëpi, ndonëse ai e din që
mund t’i bëjë. Për rrjedhim, ai e ndjen veten të

Vetmia nga përjashtimi prej lojërave 9

mënjanuar nga gjëra që bashkëmoshatarët e tij
bëjnë. Megjithëse ai është i ngathët dhe s’mund
t’i bëjë gjërat ‘siç duhet’, ai beson se i duhet dhënë
mundësia tëa provojë veten për të fituar besim
në vetvete dhe për t’i nxitur të tjerët që ta
pranojnë për atë që është.
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cilat janë të barabarta por të ndara. Përkundrazi,
ai nënkupton qartë të drejtën për shanse të
barabarta dhe gjithëpërfshirëse për të luajtur.

Sporti

Ndonëse KDF e OKB nuk e përmend sportin,
në Komentin  e Përgjithshëm mbi fëmijët me
aftësi të kufizuara ajo argumenton se fëmijëve
duhet t’u krijohen mundësi të barabarta për të
marrë pjesë në sporte, të cilat janë një mjet për
të realizuar një jetë me cilësi të kënaqshme. Ajo
deklaron se duhet krijuar mundësia, kur është e
mundur, për t’i përfshirë fëmijët me aftësi të
kufizuara në aktivitete sporti së bashku me fëmijët
e tjerë. Megjithatë, ajo pranon se ka edhe
aktivitete sportive ku fëmijët me aftësi të
kufizuara kanë nnevojë për zgjidhje të veçanta
ku ata të garojnë të sigurt. Ajo inkurajon median
që të tregojë sa më shumë vëmendje ndaj
aktiviteteve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Pa
harruar fëmijët e tjerë.

KDPAK-ja është në pajtim me këtë koncept dhe
parashikon një detyrim për promovimin e
përfshirjes të fëmijëve me aftësi të kufizuara në
aktivitete sportive publike në të gjitha nivelet, si
dhe marrjen e masave që ata të organizojnë,
zhvillojnë dhe të marrin pjesë në aktivitete
specifike vetëm për ta. Për ta arritur këtë objektiv,
qeveritë duhet të inkurajojnë ofrimin e
instruktimit të duhur, trajnimit dhe burimeve të
tjera njëlloj si për të tjerët.

Jeta kulturore

Neni 31 i K DF-së së OKB nuk njeh vetëm të
drejtën e fëmijëve për të marrë pjesë lirisht në
jetën kulturore dhe artet, por e vë thksin në
respektin që duhet të tregonë qeveritë dhe punën
e tyre për promovimin e kësaj të drejte, duke
imnkurajuar shanse të barabarta për aktivitete
kulturore dhe artistike. Përvec kësaj, Neni 17
kërkon nga qeveritë të inkurajojnë masmedian
që të përhapë informacione dhe materiale me

Vlera e sportit93

Olimpiada Speciale zë një vend qendror në fushën e aftësisë të kufizuar intelektuale.
Ajo është një lëvizje e vërtetë globale, me më shumë se 500,000 atletë në Kinë, më
shumë se 200,000 në Indi, pothuajse 550,000 në SHBA, më shumë se 600 në
Afganistan dhe 4,400 në Ruanda. Lojërat e Veçanta Olimpike Botërore u mbajtën
më 2003-in në Irlandë dhe më 2005-ën në Japoni, më 2007-dhe më 2007-ën ishte
Kina mikpritësja e Lojërave Botërore Verore. Ajo që ka më shumë rëndësi është se
Olimpiadat e Veçanta e thellojnë fokusin në misionin e tyre jo thjesht si ‘të
këndshme’, por si kritike, jo thjesht si organizma sportive për njerëz me aftësi të
kufizuara intelektuale, por edhe si një katalizator i dobishëm i ndryshimit shoqëror.

Fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara intelektuale, që marrin pjesë në
Olimpiada të Veçanta përmirësojnë aftësi fizike dhe shprehi motorike, zhvillojnë
një vetëbesim më të madh dhe një imazh më pozitiv për veten.  Ato zhvillohen nga
ana mendore, nga ana sociale dhe në aspektin shpirtëror, dhe përmes aktiviteteve
të tilla, shpalosin kurajë dhe entuziazëm të paparë, gëzojnë frytet e miqësisë dhe
zbulojnë më në fund jo vetëm aftësi dhe talente të reja, por edhe ‘zërat’ e tyre.
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interes kulturor. Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës
e ka thekssuar se fëmijëve me aftësi të kufizuara
duhet t’u krijohen jepen shanse të barabarta për
të marrë pjesë në aktivitete të tilla.

KDPAK-ja pranon se ekzistojnë barriera të
shumëfishta që pengojnë fëmijët me aftësi të
kufizuara të marrin pjesë në jetën kulturore dhe
artistike. Prandaj, ajo parashikon detyrime shumë
të qarta të cilat, po qe se zbatohen, do të
shërbenin për t’i hequr ato, si vijon:
• Materiale kulturore, si novela, poezi, drama

dhe revista të përgatitura në formate të
kuptueshme.

• Shfaqje kulturore si programe televizive,
teatro, koncerte dhe filma në formate të
kuptueshme.

• Për ta duhet të jenë të hapura shfaqje
kulturore apo shërbime të tilla si teatro, muze,
kinema, shërbime turistike dhe biblioteka,
monumente dhe vende me rëndësi kulturore
kombëtare.

Përveç kësaj, Konventa kërkon që qeveritë të
marrin masat e duhura për t’u mundësuar
fëmijëve me aftësi të kufizuara të zhvillojnë dhe
shfrytëzojnë potencialin e tyre krijues, artistik dhe
intelektual. Shpesh, përjashtimi i tyre nga shoqëria
do të thotë për ta mohim shansesh. Për të zbatuar
këto dispozita nevojitet të ndërmerren nga ana e
qeverisë masa që fëmijët me aftësi të kufizuara të
marrin njëlloj si të gjithë të tjerët, një edukim të
përgjithshëm dhe të specializuar në fushat e
muzikës, artit, dramës, fotografisë dhe vallëzimit.
Inkurajim i duhet dhënë medias që t’i lihet hapësirë
e barabartë edhe veprimtarisë artistike të fëmijëve
me aftësi të kufizuara. KDPAK-ja vlerëson se prej
shanseve për gjithëpërfshirje në arte nuk
përfitojnë vetëm fëmijët me aftësi të kufizuara, pro
ato pasurojnë jetën e gjithë shoqërisë.

Së fundi, KDPAK-ja thekson se duhet njohur dhe
mbështetur mbi baza barazie identiteti specifik
kulturor dhe linguistik i fëmijëve me aftësi të
kufizuara si gjuha e shenjave dhe kultura e të
shurdhërve.

Udhëzime për mbrojtjen e të drejtës për të

luajtur, për një jetë kulturore, çlodhje dhe

argëtim si dhe sport

• Të merret në shqyrtim prania, pjesëmarrja dhe trajtimi i

fëmijëve me aftësi të kufizuara në media, duke përfshirë

shtypin, radion dhe televizionin. Shfrytëzo këto rezultate

për të vënë në dukje nevojën për ndryshim.

• Punoni me një grup fëmijësh me aftësi të kufizuara për të

vlerësuar se çfarë mjedisesh ka që ata të luajnë zonën e

tyre. I publikoni rezultatet dhe promovoni idetë që fëmijët

kanë për përmirësimet që duhen bërë që ata t’i

shfrytëzojnë këto mjedise.

• Loboni me qeverinë për të parashikuar rregulla që u

kërkojnë institucioneve publike sportive të nxitin pranimin

e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
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E drejta për një shëndet

sa më të mirë

Çështje kryesore

Nga numri i përgjithshëm prej 150 milionë
fëmijësh me aftësi të kufizuara, vetëm një numër
i vogël prej tyre mund të përfitojnë nga shërbimet
shëndetësore, të riaftësimit dhe të përkrahjes.
Vdekshmëria në moshat nën pesë vjeç mund të
shkojë në disa vende deri në 80%.94 Shumë fëmijë
me aftësi të kufizuara thonë se ata praktikisht nuk
mund të përfitojnë nga institucione shëndetësore,
ku përfshihen kirurgji dhe klinika dentare e të
përgjithshme, se specialistët e shëndetësisë nuk
e kuptojnë gjendjen e tyre, nuk komunikojnë me
ta, ose i trajtojnë me indiferenca apo përçmim.
Këta fëmijë, shpesh, nuk mund të shkojnë në
institucione shëndetësore për mungesë
transporti të përshtatshëm për ta. Mungojnë dhe
shërbime që mund të kompensojnë këto mungesa.
Për rrjedhim, atyre nuk u ofrohet shërbimi i duhur
mjekësor, e sigurisht, një shërbim me cilësi më të
ulët se fëmijët e tjerë.

Ekziston një mendim i përgjithshëm në shumë
vende se adoleshentët me aftësi të kufizuara nuk
munden dhe nuk duhet të jenë seksualisht aktivë.
Prandaj dhe atyre u mohohet e drejta për të pasur
marrëdhënie seksuale, për të pasur informacion
dhe shërbime që ata ta kryejnë të sigurt, të bëjnë
në atë kuadër zgjedhje të informuara. Fëmijët me
aftësi të kufizuara ndeshen me një nënvleftësim të
madh sa herë që për ta merren vendime lidhur me
kujdesin shëndetësor .Shpesh ata mbahen nën
tutelë nga prindërit e tyre, të cilët i nënvleftësojnë
aftësitë e tyre dhe nuk u sigurojnë atyre
informacion dhe i marrin vetë vendimet për ta. Po
kështu, edhe specialistët e shëndetit nuk e marrin
mendimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara kur
marrin vendime, nuk u japin informacion dhe as
mundësi që ata të bëjnë ndonjë pyetje, duke treguar
pak interes apo respekt për pikëpamjet e tyre.  Por,
në praktikë, shumë fëmijë me aftësi të kufizuara,
të cilët mund të kenë pasur një përvojë të

rëndësishme në krahasim me bashkëmoshatarët,
ka të ngjarë që të kenë një kuptim më të qartë për
gjendjen e tyre, dhe të kenë fituar aftësi më të
mëdha për të marrë vendime të drejta.

E drejta e çdo fëmije për një zhvillim dhe shëndet
sa më të mirë, pa dallim, shprehet qartë në KDF-
në e OKB. Kjo ripohohet te KDPAK-ja. KDF e
OKB parashikon  gjithashtu një numër detyrimesh
të veçanta që qeveritë nga ana e tyre të marrin
masa për realizimin e të drejtave për një shëndet
sa më të mirë. KDPAK plotëson KDF-në e OKB
me dispozitat e saj shtesë, të cilat ndalen në
zgjidhjen e  vështirësive me të cilat ndeshen fëmijët
me aftësi të kufizuara në shërbimin shëndetësor.

Mundësi e barabartë

KDPAK-ja përcakton një detyrim për qeveritë
që ata të marrin masa jo vetëm që fëmijët me
aftësi të kufizuara të përfitojnë nga shërbimet
shëndetësore, por edhe që ato të ofrojnë po ato
shërbime, cilësi dhe standarde kujdesi
shëndetësor dhe programe shëndeti si për të
tjerët. Ajo kërkon edhe nga specialistët e
shëndetit që të bëjnë po atë kujdes, me po atë

Konventa mbi të Drejtat

e Fëmijës

Neni 6 – të drejtat e fëmijës për jetën dhe
mbijetesë dhe zhvillim maksimal

Neni 24 – e drejta e fëmijës për shëndet dhe
shërbime shëndetësore

Neni 17 – mundësi informimi për fëmijët

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara e OKB-së

Neni 10 – e drejta për jetën

Neni 25 – shëndeti

Të drejtat
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cilësi. Kjo do të thotë që duhen marrë masa për
të siguruar që atyre të mos u mungojë gjë në
gjitha institucionet e shëndetit. Përveç kësaj, të
gjithë specialistët e shëndetit, që merren me
trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, kanë
nevojë për trajnime.

Pjesëmarrje, informacion, dhënie

pëlqimi të informuara dhe

kapacitete në zhvillim

KDF e OKB thekson se të gjithë fëmijët me aftësi
të kufizuara, të cilët janë të aftë të krijojnë një
pikëpamje, kanë të drejtë të shprehin lirisht këto
pikëpamje mbi çështje që ata i shqetësojnë dhe
që këtyre pikëpamjeve t’u kushtohet vëmendja
e duhur në përputhje me moshën dhe pjekurinë
e tyre. Veç kësaj, prindërit apo të tjerë që janë
juridikisht përgjegjës për ta duhet të çmojnë
kapacitetet në zhvillim sa herë që drejtojnë dhe i
udhëzojnë. Lidhur me shëndetin, kjo do të thotë
që fëmijët kanë të drejtë të përfshihen në
vendimmarrje që lidhen me kujdesin dhe trajtimin
shëndetësor. Me fjalë të tjera, ata duhet të
dëgjohen, të respektohen dhe të përfshihen në
vendimmarrje njëlloj siç veprohet me fëmijët e
tjerë95. Këto parime theksohen edhe më shumë
te KDPAK-ja, dhe ato duhet të respektohen nga
të gjithë specialistët.

Në mënyrë që këto të drejta të implementohen,
fëmijët me aftësi të kufizuara duhet:
• T’u sigurohet informacion i përshtatshëm për

moshën, në formate që përputhen me nevojat
e tyre, duke u dhënë kohën e mjaftueshme që
ata të verifikojnë pikëpamjet e tyre.

• Të inkurajohen të komunikojnë në çfarëdo
mënyre që ata e shohin të përshtatshme. Për
shembull, të rinj, apo të rinj me aftësi të
kufizuara intelektuale, mund ta kenë më të
lehtë që të komunikojnë përmes formave jo-
verbale siç janë loja apo vizatimi.

• T’u jepet mundësia të marrin përsipër
përgjegjësi për ato vendime për të cilat janë
kompetentë t’i marrin.

Specialistët e shëndetit kanë nevojë për trajnime
për t’u ndërgjegjësuar më shumë Për këto të
drejta dhe për t’i ndihmuar sesi t’i përfshijnë
fëmijët në vendimmarrje.

Ofrimi i shërbime specifike

Fëmijët me aftësi të kufizuara mund të kenë
nevojë për shërbime shëndetësore specifike për
shkak të gjendjes së tyre. Ata kanë nevojë, për
shembull, për një identifikim dhe ndërhyrje më
të hershme që të mundësojë diagnostikimin në
një stad sa më të hershëm dhe që t’u garantohen
shërbimet e duhura. Neni 25(b) të KDPAK-së
përcakton një detyrim për qeveritë, që ato të
marrin masa për sigurimin e shërbimeve specifike
shëndetësore për të cilat kanë nevojë fëmijët me
aftësi të kufizuara. Paragrafi (c) kërkon, gjithashtu,
që këto shërbime të vendosen sa më afër vendit
ku jeton komuniteti i fëmijëve. Shërbimet lokale
kanë një rëndësi të veçantë për fëmijët me aftësi
të kufizuara, sepse si varfëria ashtu edhe
vështirësitë praktike me të cilat ata ndeshen në
sigurimin e transportit. Këto dispozita janë në
përputhje me detyrimin e parashikuar në të dyja
Konventat për të garantuar që fëmijët me aftësi
të kufizuara të gëzojnë një standard shëndeti më
të mirin të mundshëm, dhe në bazë të Nenin 6 të
KDF-së së OKB, i cili parashikon që qeveritë
duhet të garantojnë zhvillimin sa më të mirë të
mundshëm të fëmijës.

Ka rëndësi që sa herë që zhvillohen politika
shërbimesh shëndetësore dhe planifikohen
shërbime për të cilat kanë nevojë, si dhe për
vendin dhe natyrën e projektit të përfshihen
fëmijët me aftësi të kufizuara, bashkë me familjet
e tyre. E drejta për të shprehur pikëpamjet e tyre,
e trupëzuar në KDF-në e OKB, zbatohet jo vetëm
për fëmijët si individë, por ajo ka të bëjë me të
gjithë fëmijët në tërësi. Neni 4 i KDPAK-së
përfshin si një detyrim të qartë marrjen e
mendimit të organizatave përfaqësuese të
fëmijëve me aftësi të kufizuara sa herë që
zhvillohen politika që ndikojnë mbi ta. Këto
fëmijë duhet të kenë një organ të rëndësishëm
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Hendeku mes të drejtave në letër dhe të

drejtave aktuale 97

Një grup fëmijësh nga Rumania ka luajtur një pjesë teatrale ku ilustrohet
hendeku mes të drejtave të shkruara në ‘letër’ dhe të drejtave aktuale. Shfaqja
konsiston në historinë e një familje që shkon te doktori, i cili u rekomandoi
disa seanca fizioterapie për fëmijën prej dy orësh në javë për një vit.
Shpenzimet shkoni 60 $ në muaj. I ati, një polic, merrte si rrogë vetëm 100$
në muaj dhe qiraja e shtëpisë ishte 60$. Ata e kishin të pamundur për t’i
siguruar ato para, kështu që doktori refuzoi t’u caktonte një orar për trajtimin.
Kujdesi shëndetësor për fëmijët supozohet se është falas. Por shumë doktorë
kërkojnë para se të bëjnë një shërbim. Pranohet nga të gjithë se shumë
specialistë të shëndetit – doktorë, fizioterapistë, infermiere – i kërkojnë këto
‘bakshishe’, por pak bëhet për t’i ndaluar ato.

ekspertize për nevojat e tyre, për barrierat që
ndeshin dhe për mënyrën sesi ata mund t’i
kapërcejnë. Fëmijët me aftësi të kufizuara mund
të përfshihen në studime kërkimore për të
verifikuar efektivitetin e shërbimeve të kujdesit
shëndetësor, dhe për të vlerësuar dhe monitoruar
kujdesin shëndetësor. 96

Shëndeti seksual dhe ai riprodhues

KDF e OKB përmban një detyrim për të
parashikuar edukimin për planifikim familjar dhe
shërbime. Komenti i përgjithshëm, që Komiteti
mbi të Drejtat e Fëmijës ka përgatitur mbi
shëndetin dhe zhvillimin e adoleshentëve, ka
përpunuar deri në hollësi këtë të drejtë, duke
argumentuar se për të qenë në përputhje me
interesin më të kartë të të rinjve dhe të drejtën e
tyre për informacion dhe edukim planifikimi
familjar, të rinjve u duhet ofruar informacion mbi
edukatën seksuale dhe atë riprodhuese, ku
përfshihen informacioni mbi planifikimin familjar
dhe kontracepsioni, rreziqet e barrës në moshë
shumë të re, parandalimi i HIV dhe AIDS si dhe
parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve seksualisht
të transmetueshme (SST-ve). 98 Ky informacion u
duhet siguruar pavarësisht nga statusi i tyre

martesore apo pëlqimi i prindërve. Shërbimet për
parandalimin dhe trajtimin e SST-ve, HIV dhe AIDS
duhen ofruar duke përfshirë masa për të hequr
të gjitha barrierat q pengojnë marrjen e masave
preventive, siç janë prezervativët. Këto masa
duhet të zbatohen njëlloj edhe për adoleshentët
me aftësi të kufizuara.

KDPAK-ja parashikon dhe masa shtesë për të
siguruar që të mos ketë asnjë diskriminim ndaj
personave me aftësi të kufizuara lidhur me
marrëdhënie të tilla, të cilat ata kanë të drejtë
formojnë mbi baza të barabarta njëlloj si të tjerët.
Ajo thekson, gjithashtu, që ata kanë po ato të drejta
në programet të shëndetit seksual dhe riprodhues
si të tjerët. Për të siguruar që ata të kenë të njëjtin
akses, është e nevojshme që materialet të bëhen
në Braille, dhe përmes sistemeve të teknologjive
të tjera të reja të informacionit dhe komunikimit.
Programe të tilla duhen ofruar në gjuhë, mënyra
dhe me mjete të atilla komunikimi që të jenë sa
më të përshtatshme për adoleshentët e interesuar.
Aty ku edukimi mes moshatarëve shfrytëzohet si
mjet për dhënien e edukimit shëndetësor, duhet
mbajtur parasysh që si edukatorë për shokët e tyre
të përfshihen dhe adoleshentë me aftësi të
kufizuara.
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Parandalimi i aftësisë të kufizuar

KDPAK-ja kërkon që qeveritë të parashikojnë
shërbime që planifikohen për të pakësuar dhe për
të parandaluar në të ardhmen shfaqjet e aftësisë
e kufizuar tek fëmijët, ndonëse ajo nuk e
specifikon natyrën e këtyre shërbimeve.
Megjithatë, KDF e OKB, ndonëse nuk e sqaron
lidhjen me parandalimin e aftësisë të kufizuar,
parashikon një numër të madh detyrimesh të cilat
kanë një rëndësi të dorës së parë. Këtu përfshihen
luftimi i sëmundjeve dhe kequshqyerjes përmes

një dietë të përshtatshme dhe furnizimit me ujë
të pijshëm të pastër, të masave për të zvogëluar
ndotjen e mjedisit, higjienës dhe pastërtisë
mjedisore, edukimit të prindërve, përkrahjes të
rritjes së fëmijëve me gji dhe parandalimi i
aksidenteve. Këto detyrime, por qe se
implementohet plotësisht nga qeveritë, ato do të
pakësonin ndjeshëm rrezikun e aftësisë të
kufizuar. Ka rëndësi që të zbatohen dispozitat e
të dy Konventave kur është fjala për  marrjen e
masave parandaluese për uljen e rrezikut të
aftësisë së kufizuar.

Udhëzime për mbrojtjen e të drejtës për një shëndet sa

më të mirë

• Kryeni kërkime studimore rreth përvoja të fëmijëve me aftësi të

kufizuara në shërbimet shëndetësore. Shfrytëzojini këto zbulime për

të luftuar për ndryshime të nevojshme për të mbrojtur të drejtën e

tyre për një shërbim sa më të mirë të mundshëm shëndetësor.

• Punoni për identifikimin sa më të hershëm dhe për të siguruar

rekomandimet.

• Mbështetni grupe fëmijësh me aftësi të kufizuara për të bërë kontrolle

në spitale lokalë, në klinika kirurgjie dhe qendra shëndetësore për të

verifikuar sesa u përshtaten ato personave me aftësi të kufizuara.

• Bëni presion për të përfshirë të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara

në trajnimin e të gjithë specialistëve të shëndetit – doktorë, infermiere,

dentistë, fizioterapistë etj.

• Zhvilloni seri me shembuj dhe vizatime lidhur me përfshirjen e fëmijëve

në vendimmarrje në sektorin e kujdesit shëndetësor. Ngrini grupe

kontakti me specialistë të shëndetit, dhe më pas me fëmijë me aftësi të

kufizuara për të mësuar sesi ata reagojnë ndaj skenarëve dhe sesi

ndryshon perceptimi që ato kanë mbi kapacitetin e fëmijëve në

vendimmarrje. Shfrytëzojini këto përfundime për të rritur

ndërgjegjësimin dhe shkallën e sensibilizimit për këto çështje.

E drejta për një standard të

përshtatshëm

Çështje kryesore

Aftësia e kufizuar është edhe shkak edhe pasojë
e drejtpërdrejtë e varfërisë. Fëmijët e varfër kanë

më shumë gjasa të ushqehen keq dhe të
përjetojnë mungesa në vitaminë A dhe jod, të jenë
më të prekur nga sëmundjet, dhe të kenë një
rezistencë më të vogël ndaj sëmundjeve dhe të
gëzojnë më pak kujdes shëndetësor. Atyre u
mungon më shumë uji i pastër dhe pastërtia, dhe
janë më të ekspozuar ndaj aksidenteve. Për
shembull, në komunitetet rurale, fëmijët e vegjël

7  TË KUPTOJMË TË DREJTAT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA: DUKE ANALIZUAR KDF-NË E OKB DHE KDPAK-NË



MË SHIKO, MË DËGJO

126

lihen nën kujdesin e fëmijëve të tjerë. Kjo i
ekspozon fëmijët e vegjël para rreziqesh të mëdha
si djegie apo aksidente. Në disa komunitete,
fëmijët shndërrohen me qëllim në persona me
aftësi të kufizuar për të ‘rritur’ aftësinë e tyre si
lypsa. Fëmijët që punojnë në të zezë, apo në punë
të rastësishme, ekspozohen shumë ndaj
lëndimeve dhe sëmundjeve të cilat çojnë në
dëmtime si djegie, dëmtime të syve dhe të
dëgjimit, humbje gjymtyrësh si dhe sëmundje të
frymëmarrjes apo gastrointestinale.

Sapo një fëmijë fiton një aftësi të kufizuar, nëna e
tij zakonisht braktiset; ajo lihet vetëm me fëmijën.
Dëshmi nga e gjithë bota tregojnë se aty ku ka
një familje me aftësi të kufizuara, ajo ka shumë
mundësi të ketë vetëm një prind. Kështu që nëna
ndodhet para një rreziku të trefishtë. Ajo e ka të
vështirë të punojë kur ka një fëmijë me aftësi të
kufizuara për të cilin duhet të kujdeset, gjendja e
fëmijës mund të kërkojë shpenzime shtesë, dhe i
ati, shpesh ai që fiton bukën e gojës, nuk ndodhet
më pranë tyre. Me fjalë të tjera, asaj i duhet të
mbajë në kurriz një barrë të rëndë shpenzimesh,
ndërsa kapaciteti i saj prodhues zvogëlohet. Për
rrjedhim familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara
janë ndër familjet më të varfra në shumicën e
shoqërive. Vështirësitë shtohen edhe më për
shkak të dështimeve të shumë vendeve për të
mbrojtur të drejtën e fëmijëve me aftësi të
kufizuara për t’u arsimuar. Kjo i dënon ata në jetë

pasi atyre u mungojnë njohuritë, shprehitë dhe
shanset për të dalë nga varfëria.

Neni 26 i KDF-së së OKB njeh të drejtën e
fëmijëve për të përfituar nga përkrahja sociale,
që mbajnë parasysh rrethanat e fëmijës. Neni 27
përcakton të drejtën e çdo fëmije për një
standard të përshtatshëm jetese në pajtim me
zhvillimin e tij, dhe thekson se prindërit kanë
përgjegjësinë kryesore që t’ua sigurojnë atë.
Megjithatë, ajo parashikon përgjegjësinë e
qeverive për t’i ndihmuar prindërit në plotësimin

Vlerësohet se në Afrikën e Jugut më shumë se
80% e fëmijëve negër me aftësi të kufizuara jetojnë
në një varfëri të skajshme, shpesh në mjedise aspak
miqësore me mungesa të mëdha në kujdesin
shëndetësor. 99 Në zona rurale, 98 % e nënave me
fëmijë me aftësi të kufizuara janë të papuna, jetojnë
vetëm dhe janë të paarsimuara. Edhe 99 % e
personave me aftësi të kufizuara janë të papunë.

Shkalla e varfërisë

Në Nepal, pjesa më e madhe e personave me
aftësi të kufizuara është e papunë. Sipas një
studimi rezulton se vetëm më pak se 3% e të
anketuarve mbi moshën 14 vjeç kishte marrë
ndonjë trajnim për të siguruar punë. 100 Studimi
thotë se 76 % e tyre janë tërësisht të varur
ekonomikisht nga familja dhe 20%  e tyre ishin
pjesërisht të varur financiarisht.

Konventa mbi të Drejtat e

Fëmijës

Neni 26 –  e drejta fëmijës për të përfituar
nga sigurimet shoqërore

Neni 27 – e drejta e fëmijës për një standard
të përshtatshëm jetese

Neni 32 – puna e fëmijëve

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara e OKB-së

Neni 28 – standard i përshtatshëm për
mbrojtje të jetës dhe përkrahje sociale

Të drejtat
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e të drejtës të fëmijës për një standard të
përshtatshëm jetese, veçanërisht kur prindërit
janë të varfër. Qeveritë duhet të sigurojnë ndihmë
sociale, asistencë materiale, si dhe ndihma me
ushqime, veshje dhe strehim. Neni 28 i KDPAK-
së ripohon të drejtën për një standard të
përshtatshëm jetese, Ai thekson gjithashtu
nevojën për një përmirësimin të vazhdueshëm
të kushteve të jetesës, duke njohur si kushtet e
varfërisë, me të cilat ndeshen gjithnjë e më shumë
fëmijët ,me aftësi të kufizuara ashtu dhe nevojën
për një realizim progresiv të të drejtave
ekonomike dhe sociale.

Një standard i përshtatshëm jetese

për një zhvillim normal

Kur punojmë për të të realizuar një standard të
përshtatshëm jetese për fëmijët me aftësi të
kufizuara, ka rëndësi që të mbështetemi në
dispozitat e të dyja Konventave, pasi KDF e OKB
përqendrohet në çështje të veçanta me të cilat
fëmijët përballen, ndërsa KDPAK merr parasysh
rrethana specifike të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Neni 27 i KDF-së së OKB kërkon diçka më
shumë sesa parandalimin e varfërisë absolute. Ajo
kërkon që fëmijët të gëzojnë një standard jetese,
i cili t’i ndihmojë të ecin përpara dhe të

zhvillohen plotësisht, gjë e cila është në pajtim
me dinjitetin njerëzor. Teksti i nenit 27 njeh se
zhvillimi i fëmijëve ndikohet fuqishëm nga kushtet
e tyre të jetesës. Ai radhit komponentë të
ndryshëm të zhvillimit si ato mendorë,
shpirtërorë, moral dhe social si dhe atë fizik, duke
bërë të ditur se përgjegjësia e prindërve dhe e
qeverive ndaj fëmijëve shtrihet tej kërkesave bazë
si ushqimi, veshmbathje dhe strehimi.

Meqë shpenzimet që lidhen me aftësinë e kufizuar
mund të jenë më të larta sesa ato të fëmijëve të
tjerë, KDPAK vlerëson se fëmijët me aftësi të
kufizuara mund të kenë nevojë për të ardhura
më të mëdha që të zhvillohen siç duhet. Prandaj,
Neni 28, parashikon detyrime më specifike për
ta. Qeveritë duhet:
• të ofrojnë shërbime, pajisje dhe asistencë për

të plotësuar të gjitha nevojat që lidhen me
aftësinë e kufizuar. Këtu mund të përfshihen,
për shembull, shërbime si pastrimi kimik,
përshtatje në shtëpi, apo nevoja kujdesi shtesë.
Shërbimet nuk duhet të mungojnë, prandaj dhe
duhet të jenë falas për të gjithë fëmijët me
aftësi të kufizuara, ose të subvencionuara
përmes një procesi testimi mjetesh.

• të garantojnë që ato të përfitojnë si nga
përkrahja sociale ashtu edhe nga programi i
zvogëlimit të varfërisë, në veçanti gratë dhe

DICAG (Afrika e Jugut) ka punuar me
Departamentin e Shëndetit në Provincën
Mpumalunga për të implementuar një program
ushqimi. Është e argumentuar se fëmijët mund të
mësojnë më mirë kur ata janë të ushqyer më mirë,
dhe se problemet e kequshqyerjes nuk rrjedhin
vetëm nga varfëria, por edhe nga mungesa e
njohurive dhe vështirësive për të ushqyer fizikisht
fëmijët. Prandaj, është projektuar një program pilot
për t’u dhënë ndihmë me dieta dhe terapi ushqimi.
Për këtë qëllim u morën për studim 400 fëmijë

Mbështetja e nënave të fëmijëve me aftësi të kufizuara 101

me aftësi të kufizuara.  Programi në fillim u ndesh
me vështirësi të shumta. Përveç problemeve
administrative, prindërve  nuk u vinte mirë kur
specialistët u thoshin se praktika e tyre të ushqyerit
lipsej të ndryshohej. Për këtë, projekti zhvilloi një
varg workshop-esh me terapistë ushqyerje dhe
prindër ku ata ndërruan rolet. Nga kjo eksperiencë
e madhe specialistët mësuan se duhej të
tregoheshin më të ndjeshëm ndaj njohurive dhe
eksperiencës të nënave. Por edhe për këto nëna
kjo përvojë ishte një inkurajim i madh.
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vajzat. Familjet me një fëmijë me aftësi të
kufizuara duhet të përfitojnë ndihmë të
veçantë nga sigurimet sociale, pasi aftësia e
kufizuar shoqërohet me shpenzimet shtesë si
ushqim ose dietë speciale, transport, ngrohje
shtesë, veshje, dhe prindit i pakësohen shanset
për një punësim të rregullt kur ata mbajnë një
fëmijë me aftësi të kufizuara. Përfitime nga
sigurimet shoqërore duhet të marrë parasysh
dhe faktin që shumë familje me një fëmijë me
aftësi të kufizuara përbëhen vetëm nga njëri
prej prindërve, zakonisht nëna, kështu që
mungon ai që duhet të fitojë bukën e gojës.

Veç kësaj, KDPAK-ja kërkon që hapat e marra
nga qeveria për të mbrojtur dhe promovuar një
standard jetese të përshtatshëm nuk duhet të
diskriminojë mbi bazë aftësie të kufizuar. Me fjalë
të tjera, fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të
përfitojnë pas asnjë dallim çdo masë përkrahje
sociale.

Mbrojtja nga shfrytëzimi i punës

KDF e OKB njeh të drejtën e fëmijëve për t’u
mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga
çdolloj pune, që mund të jetë e dëmshme për
zhvillimin e tyre, apo që mund të pengojë
arsimimin e tyre. Kjo kërkon që qeveritë të
ndërmarrin masa legjislative, administrative,
sociale dhe edukimi për të garantuar që atyre t’u
ofrohet mbrojtja e nevojshme, ku përfshihet një
kufi minimal për të hyrë ë punë, rregullore mbi
orët dhe kushtet e punës dhe masa ndëshkimore
adekuate për të garantuar zbatimin e ligjit.
Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të
Punës (ILO) mbi Format më të këqija  të Punës
të fëmijëve parashikon detyrime shtesë për
mbrojtjen e fëmijëve. 102 Ajo përcakton si forma
të këqija format e mëposhtme të punës të
fëmijëve, dhe imponon detyrime mbi qeveritë për
të marrë masa për eliminimin e :

• Të gjitha llojeve të skllavërisë apo praktikave
të ngjashme me skllavërinë, të tilla si shitja dhe
trafikimi i fëmijëve, varësinë dhe robërinë
përmes borxhit si dhe  punën e detyrueshme
apo përmes forcës, duke përfshirë këtu rekru-
timin e detyrueshëm apo me forcë të fëmijëve
për t’i përdorur në konflikte me armë.

• Shfrytëzimi, sigurimi, apo ofrimi i një fëmije
për prostitucion, për prodhim pornografie apo
për shfaqje pornografike

• Shfrytëzimi, sigurimi, apo ofrimi i një fëmije
për aktivitete të jashtëligjshme, në veçanti për
prodhimin dhe trafikimin e drogave siç përcak-
tohet në traktatet kryesore ndërkombëtare

• Puna, e cila për nga natyra apo rrethanat në të
cilat kryhet, ka gjasa të vërë në rrezik,
shëndetin, sigurinë apo moralin e fëmijës.

Zbatimi efektiv i këtyre detyrimeve do të
shërbejë për të parandaluar shumë prej
dëmtimeve që kontribuojnë në aftësinë e kufizuar
të fëmijëve, si dhe për të mbrojtur shumë fëmijë
me aftësi të kufizuara ndaj ekspozimit të punës
të rrezikshme dhe shfrytëzuese. Duhen marrë
gjithashtu masa për t’i dhënë fund praktikës të
gjymtimit të fëmijëve dhe shtrëngimit të tyre për
të punuar si lypsa; në këto masa përfshihen
edukimi dhe mbështetja e prindërve të tyre,
ndërgjegjësimi dhe krijimi i mundësive për
shkollimin e fëmijëve.

Mbajtja e fëmijës

KDF e OKB u kërkon qeverive të marrin masa
për ti krijuar mundësi një prindi të kërkojnë
mbajtjen nga ana e një prindi tjetër të larguar të
çdo fëmije për të cilin ata të dy kanë përgjegjësi,
Kjo është me rëndësi të veçantë, po të kemi
parasysh numrin shumë të madh të nënave, të cilat
detyrohen të kujdesen vetëm për një fëmijë me
aftësi të kufizuara.
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E drejta për të qenë i mbrojtur

nga të gjitha format e dhunës

dhe abuzimit

Çështje kryesore

Fëmijët me aftësi të kufizuara janë shumë të
rrezikuar si në aspektin fizik ashtu dhe në atë të
dhunës dhe abuzimit seksual. Disa studime
tregojnë se ato janë deri katër herë më të larta
se rastet e bashkëmoshatarëve të tyre. 103 Kjo
prekshmëri e madhe evidentohet në Raportin
Botëror mbi Dhunën ndaj Fëmijëve të botuar më
2005. 104  Dhuna ndaj fëmijëve me aftësi të
kufizuara ushtrohet në familje, në institucione, në
punë, në rrugë, mes bashkëmoshatarëve dhe në
komunitet. Shkaqet janë komplekse, por ato kanë
lidhje me qëndrime të përhapura në shoqëri si
refuzimi dhe armiqësia ndaj aftësisë të kufizuar,
nga moskuptimi i natyrës të aftësisë të kufizuar,
të shkallës më të lartë të varësisë të fëmijëve me
aftësi të kufizuara, dhe të izolimit social të tyre.
Dhuna lidhet gjithashtu me kapacitetin më të ulët

të fëmijëve për të kundërshtuar dhe për t’u
mbrojtur si dhe për shkak të imunitetit relativ që
abuzuesit gëzojnë nga prokuroria. Veç kësaj,
fëmijët me aftësi të kufizuara lëndohen nga
ndërhyrjet mjekësore dhe shkencore që
ndërmerren pa pëlqimin e tyre dhe shpesh pa
treguar asnjë vëmendje për interesat e tyre.

Megjithatë, deri më sot shumë pak është bërë për
të ndaluar dhunën kundër fëmijëve me aftësi të
kufizuara. Shumë pak qeveri sot e kuptojnë
nevojën për të ngritur shërbime në mbrojtje të
fëmijëve, të përshtatshme dhe të prekshme për
ta. Për shembull, numrat telefonikë të
informacionit dhe ato të vetëpërkujdesjes kanë
një rëndësi minimale për shumë fëmijë me aftësi
të kufizuara. Atyre u mungon informacioni për të
njohur të drejtat e tyre, e për rrjedhim nuk e dinë
se për cilat të drejta të tyre të luftojnë. Edhe sikur
ta kishin atë informacion, ekzistojnë mundësi të
pakta për të raportuar apo luftuar abuzimin
përmes mekanizmash ankimimi, që duhet të ishin
të prekshme dhe efektive.

Udhëzime për mbrojtjen e të drejtës për një standard

të përshtatshëm jetese

• Mblidhni dëshmi mbi gjendjen e varfërisë me të cilën ballafaqohen

familjet me një fëmijë me aftësi të kufizuara dhe shfrytëzojini

këto të dhëna për të kërkuar njohjen e sigurimeve efektive

shoqërore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre.

• Inkurajoni median që të përgatisë programe radio dhe televizioni

duke ndjekur për një muaj jetën e një fëmije me aftësi të kufizuara,

vuajtjet e tij në varfëri dhe nevojën për një përkrahje sociale më

të madhe.

• Bëni një fushatë për të dëshmuar mbi praktikën e gjymtimit të

fëmijëve për t’i shndërruar ata në lypsa.

• Kërkoni mbështetjen e pediatërve dhe akademikëve për të kryer

studime mbi gjymtimet e fëmijëve që punojnë dhe shkallën e

aftësisë së kufizuar që vjen nga puna e fëmijëve.
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Shembuj dhune të përshkruara nga fëmijët me

aftësi të kufizuara 105

• Fëmijë të shurdhër rrihen që të nënshkruajnë
• Me shumë fëmijë të verbër abuzohet brenda familjes së tyre
• Prindërit i rrahin fëmijët që shfaqin shenja sëmundjeje mendore, duke

e interpretuar sjelljen me mosbindjen dhe kokëfortësinë
• Abuzime të rënda me fëmijët me vështirësi të mësuari
• Fëmijë me aftësi të kufizuara refuzohen emocionalisht në familje dhe

me ta abuzohet për shkak të statusit të tyre të ulët.
• Fëmijët mbahen të mbyllur në shtëpi, trajtohen si kafshë, ndonjëherë

i mbyllin në kafaze, sidomos në zona rurale
• Shqetësime rreth rasteve të shumta të dhunës seksuale brenda familjes,

e cila mohohet ose mbulohet ngaqë familjet nuk duan ta bëjnë publik
problemin

• Probleme abuzimi nga burra të moshuar me aftësi të kufizuara.

Të drejtat

Konventa mbi të Drejtat e

Fëmijës e OKB-së

Neni 19 – e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur
nga të gjitha format e dhunës

Neni 34 – shfrytëzimi seksual i fëmijëve

Neni 37 – tortura, trajtimi degradues dhe
privimi i lirisë

Neni 39 – riaftësimi i viktimave fëmijë

Protokolli Fakultativ për Konventën e të

Drejtave të Fëmijës mbi tregtimin,

prostitucionin dhe pornografinë e

fëmijëve

Konventa mbi të Drejtat e

personave me Aftësi të

Kufizuara

Neni 13 – e drejta për t’iu drejtuar drejtësisë

Neni 15 – liria nga tortura, apo trajtimi i egër,
çnjerëzor apo degradues

Neni 16 – liria nga shfrytëzimi, dhuna dhe
abuzimi
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Mbrojtja nga dhuna

Neni 19 i KDF-së së OKB kërkon nga qeveritë
që ato të marrin masa legjislative, administrative,
sociale dhe edukative për të mbrojtur fëmijët, ku
të përfshihen dhe fëmijët me aftësi të kufizuara,
nga të gjitha format e dhunës, sa kohë që ato janë
nën kujdesin e një prindi apo kujdestari ligjor.
Neni 16 i KDPAK-së parashikon gjithashtu
detyrime për marrjen e masave të duhura për të
parandaluar të gjitha format e dhunës dhe
abuzimit. Këto masa kanë nevojë të marrin
parasysh moshën dhe seksin, duke mbajtur
parasysh prekshmërinë e grave dhe vajzave nga
dhuna dhe nevojën e marrjes të masave përkatëse
për të përmirësuar situatën e fëmijëve. Ata duhet
të sigurojnë edhe mbështetje për fëmijët me aftësi
të kufizuara, familjet e tyre dhe kujdestarët, për
informacion dhe për edukim për mënyrën sesi të
shmangen, njihen dhe të raportohen rastet e
shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit.

Komentet e përgjithshme të Komitetit për të
Drejtat e Fëmijës, si për fëmijët me aftësi të
kufizuara edhe për mbrojtjen kundër dhunës, japin
shembuj të hollësishëm rreth masave paranda-
luese, që duhen marrë, ku përfshihen 106:
• hartimi i ligjeve që ndalojnë të gjitha format e

dhunës si ndëshkimi fizik në të gjitha mjediset,
si në shtëpi, familje, shkolla, institucione dhe

në sistemin gjyqësor rinor.
• rritja e ndërgjegjësimit pozitiv të publikut, e

modeleve jo të dhunshme të rolit të prindit
dhe edukimit

• trajnimi dhe edukimi i prindërve dhe të
tjerëve të ngarkuar me kujdesin ndaj fëmijës
për rreziqet dhe sesi të zbulohen shenjat e
abuzimit ndaj fëmijës

• të punohet që prindërit të tregohen vigjilentë
kur përzgjedhin kujdestarët dhe institucionet
për fëmijët e tyre, dhe për aftësimin e tyre në
zbulimin e abuzimeve

• dhënia dhe nxitja e përkrahjes ndaj grupeve
të prindërve, motrave e vëllezërve si dhe
personave të tjerë, që kujdesen për fëmijët
dhe që ata t’ia dalin në kapërcimin ne
vështirësive

• të punohet që fëmijët dhe kujdestarët të
mësojnë se fëmija gëzon të drejtën të
trajtohet me dinjitet dhe respekt dhe se ata
kanë të drejtë të ankohen pranë autoriteteve
kompetente kur këto të drejta shkelen.

• të punohet që shkollat të marrin të gjitha
masat për të luftuar ngacmimet në shkollë dhe
që të tregohet një vëmendje e veçantë ndaj
fëmijëve me aftësi të kufizuara duke i ofruar
atyre mbrojtjen e nevojshme duke siguruar
njëkohësisht përfshirjen e tyre në sistemin
arsimor publik.

Natasha kishte aftësi të kufizuara në të mësuar
dhe në komunikim dhe ndiqte një shkollë për
nevoja të veçanta. Nëna e saj dyshonte se me të
bijën e saj abuzohej seksualisht kur sjellja e vajzës
filloi të tregojë shenja dramatike. Shpesh ajo
qante, shprehte zemërim dhe masturbohej
vazhdimisht. Me gjithë rastet e përsëritura të
raportimeve në shkollë, në shërbimet sociale dhe
në polici, nuk po ndërmerrej asnjë hetim. Për këtë

Barriera që pengojnë dhënien e drejtësisë 107

sjellje shkaku i vihej aftësisë të kufizuar të
Natashës. Më në fund, pas dy vitesh lufte, nëna e
çoi në spital dhe refuzoi dhe nuk pranoi të
largohej pa u vizituar e bija. U zbulua se ajo kishte
shkarkim vaginë, se virgjëria ishte prekur dhe se
aty kishte shenja të vjetra prej dy vjetësh. Këtu
kemi rastin e një vajze që po shfaqte sinjalet e
një abuzimi seksual, pro që për shkak të aftësisë
të saj të kufizuar, ajo nuk po merrej seriozisht.
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• të merren masa që institucionet që kujdesen
për fëmijët me aftësi të kufizuara të kenë
personel të trajnuar posaçërisht, të
përzgjedhur siç duhet, sipas standardeve, që
monitorohen dhe vlerësohen rregullisht, dhe
se ky personeli duhet të ketë mundësinë të
konsultojë mekanizmat ku paraqiten ankimet
me natyrë delikate.

Përveç kësaj, Raporti Botëror mbi Dhunën ndaj
Fëmijëve jep rekomandime të hollësishme mbi
masat e nevojshme për të zbatuar detyrimet për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga të gjitha
format e dhunës, duke përfshirë këtu edhe fëmijët
me aftësi të kufizuara. 109

Asnjë ndërhyrje pa pëlqim

Fëmijët me aftësi të kufizuara u nënshtrohen
shpesh ndërhyrjeve për ‘të kuruar’ kushtet e tyre,
apo për të bërë eksperimente për qëllime studimi
kërkimor. Neni 15 i KDPAK-së i ndalon
shprehimisht kryerjen e këtyre  ndërhyrjeve pa
pëlqimin e lirë të individit. Megjithatë, gjendja me
fëmijët është më komplekse. Në shumë vende, e
drejta e dhënies të pëlqimit u mbetet prindërve
deri kur fëmija bëhet i rritur. Në vende të tjera
deri sa ata të gjykohen se kanë kapacitetin e duhur,
fëmijëve nuk inkurajohen që të japin ose jo
pëlqimin e tyre. Ndonëse KDF e OKB nuk e prek
drejtpërsëdrejti këtë çështje, nga interpretimi
tërësor i neneve të saj rezulton se ajo tregon
nevojën për të bërë kujdes kur thuhet se

prindërit kanë dorë të lirë për të dhënë pëlqimin
e tyre, përveç rasteve kur ka arsye të forta
mjekësore për ndërhyrje.

Sa pari, Neni 3 kërkon që në çdo veprim që ka të
bëjë me fëmijën, duhet marrë në konsideratë mbi
të gjitha interesi i tyre më i lartë. Me fjalë të tjera,
është e papranueshme që të jepet pëlqimi për
një ndërhyrje, për shembull, për ta nënshtruar
fëmijën një operacioni kirurgjikal korrektues të
dhimbshëm për arsye kozmetike thjesht sepse
prindërit do të donin që fëmija i tyre të dukej
‘normal’. Prindërit nuk duhet, gjithashtu, të
pranojnë eksperimentime mbi fëmijën e tyre ,
përveç rastit kur fëmija i tyre do të kishte
përfitime mjekësore.

Përveç këtyre, është e nevojshme për të mbajtur
parasysh 5 dhe 12. Neni 5 parashikon që prindërit
mundet t’i tregojnë dhe ta drejtojnë fëmijën e
tyre në ushtrimin e të drejtave të tij në përputhje
me kapacitetin e tij në zhvillim e sipër. Me fjalë të
tjera, sapo fëmija të ketë arritur kapacitetin e tij
për të kuptuar natyrën e ndërhyrjes  të propozuar,
dhe implikimet që ai ka, atëherë duhet të jetë
vetë fëmija të japë pëlqimin e tij, dhe jo prindi.
Dhe në çdo rast, kur fëmija është në gjendje të
formojë pikëpamjen e tij mbi një problem, ata
duhet të konsultohen me të dhe pikëpamjet e
tija duhet të vlerësohen në përputhje me moshën
dhe pjekurinë. Një parim që nuk duhet shkelur
është se nuk duhet dhënë asnjë pëlqim në emër
të fëmijës për ndërhyrje, të cilat nuk sigurojnë

Ndërhyrje të papranueshme mjekësore 108

Fëmijët me aftësi të kufizuara u nënshtrohen  ndërhyrjeve klinike
dhe farmakologjike, të cilat mund të konsiderohen të
papranueshme po qe se ato do të kryheshin mbi fëmijë të rregullt
të po atij komuniteti, me shembuj si terapi elektroshoku, mjekime
të tepruara dhe heqje të zakonshme të mitrës.
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përfitime mjekësore të qarta, apo kur vendimi
mund të shtyhet deri atëherë kur fëmija të ketë
zhvilluar kapacitetin për të dhënë pëlqim për
veten e vet.

Kontroll dhe monitorim i pavarur

Dhuna kundër fëmijëve me aftësi të kufizuara
shpesh ndodh brenda vetë institucionit dhe
programeve, të cilat janë planifikuar për t’i
mbrojtur e ndihmuar ata. Neni 16(4) të KDPAK-
së përcakton për qeveritë detyrimin që ato të
marrin masa që të gjitha shërbimet për fëmijët
me aftësi të kufizuara të monitorohen me
efektivitet. Është shumë e rëndësishme që çdo
lloj sistemi monitorues të jetë plotësisht i pavarur
nga qeveria, ose ai që ofron shërbimin, në mënyrë
që të sigurohet një kontroll rigoroz, pushtet dhe
autoritet për të denoncuar abuzimet me fëmijët
me aftësi të kufizuara.

Kjo kërkesë përputhet me detyrimin në Nenin 3(3)
të KDF-së së OKB që thotë se institucionet,
shërbimet dhe strukturat përgjegjëse për kujdesin
apo mbrojtjen e fëmijëve duhet të jenë në
përputhje me standardet e vendosura nga
autoritetet kompetente për sigurinë, shëndetin,
personelin dhe kontrollin. Përveç këtyre, për
fëmijët me aftësi të kufizuara që jetojnë në
institucione, Neni 25 i KDF-së së OKB kërkon që
atje të bëhen kontrolle periodike mbi trajtimin që
u bëhet fëmijëve. Kështu, ndërsa neni 3 përcakton
përgjegjësinë për monitorimin e mjediseve apo
institucioneve, Neni 25 kërkon monitorimin e
gjendjes individuale të fëmijës. Që të dyja janë me
rëndësi në qoftë se duam që fëmija të mbrohet,
dhe që të dyja parashikojnë që fëmijës me aftësi
të kufizuara t’i jepet mundësia të marrë pjesë në
këtë proces, dhe kur është nevoja në fshehtësi, të
shprehë pikëpamjet dhe shqetësimet e veta.

Riaftësim dhe riintegrim social

Si Neni 16(4) i KDPAK-së ashtu edhe Neni 29 i
KDF-së së OKB kanë parashikuar detyrime për
të promovuar riaftësimin dhe riintegrimin social

të fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilët kanë
qenë viktima të çfarëdolloj forme dhune, duke
ofruar shërbime mbrojtjeje.

Të dyja Konventat kërkojnë që çdo proces
riaftësimi apo riintegrimi të forcojë shëndetin,
respektin e vetvetes dhe të dinjitetit të fëmijës.
Ato duhet të mbajnë parasysh nevojat specifike
të seksit. KDF e OKB flet edhe për riaftësimin
pas konflikteve me armë. Kjo ka një rëndësi të
posaçme pasi jo vetëm që fëmijët me aftësi të
kufizuara preken shumë në situatat e konflikteve
të armatosura, por vetë konflikti është një nga
shkaktarët kryesorë të aftësisë së kufizuar, si për
sa u përket gjymtimeve fizike ashtu edhe për sa u
përket traumave psikologjike dhe emocionale. Veç
kësaj, protokolli Fakultativ mbi tregtinë,
prostitucionin dhe pornografinë e fëmijëve,
kërkon marrjen e masave për riaftësimin e
fëmijëve – viktima të shfrytëzimit. 110

Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijëve e ka bërë të
qartë se masat që kërkohen të merren në bazë
të nenit 39 duhet të synojnë fëmijët, që janë
viktima të trajtimit të egër, çnjerëzor dhe
degradues, apo të dhunës fizike, mendore apo
seksuale, si dhe të fëmijëve – viktima si refugjatë,
punëtore të vegjël, fëmijë që janë trafikuar apo
shitur, dhe ata të përfshirë në sistemin juridik rinor.
111 Fëmijët me aftësi të kufizuara mund të
përfaqësohen nga të gjitha këto grupe, dhe
KDPAK-ja kërkon që të merren masa për të
plotësuar nevojat e tyre specifike për riaftësim.
Programe të tilla duhet të jetë ndërdisiplinore
dhe t’u jepet mbështetje e duhur dhe fonde.

Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës thekson
gjithashtu rëndësinë që ka mostrajtimi si shkelës
i fëmijëve që kanë nevojë për mbrojtje. Në shumë
vende, për shembull, legjislacioni që ka të bëjë
me braktisjen, endacakërinë, prostitucionin,
statusin e migrantit, largimet nga shkolla apo
largimet nga shtëpia, i shpall fëmijët fajtorë në
vend që ai t’i trajtojë ata si fëmijë që kanë nevojë
për mbrojtje. Lipset një metodë jo ndëshkuese, e
cila do të duhej të përmbante masa të tilla, në
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varësi të natyrës të shfrytëzimit, dhunës apo
abuzimit:
• Këshillime sociale, mjekësore apo psikolo-

gjike për viktimat dhe familjet e tyre
• Mundësi shkollimi, kujdesi shëndetësor,

mbështetje me mjete financiare, ndihmë
juridike dhe një mjedis të sigurt

• Ngritja e qendrave për zhvillimin e
komunitetit, ambiente çlodhëse dhe shërbime
që t’u përgjigjen problemeve speciale të
fëmijëve që janë në rrezik

• Trajnim në përshtatje me gjininë dhe
paaftësinë për specialistë të shëndetit, mësues,
punonjës socialë dhe OJQ të rëndësishme

• Masa për të parandaluar dhe për të larguar
përçmimin ndaj fëmijëve – viktima dhe
familjeve të tyre

• Programe që lehtësojnë riaftësimin dhe
riintegrimin brenda familjes dhe komuni-
teteve sa më shpejt që të jetë e mundur

• Promovimi i mjeteve pozitive jetese për
fëmijët – viktima dhe familjet e tyre për të
shmangur në të ardhmen rreziqet e
shfrytëzimit dhe abuzimit

• Kompensim për viktimën dhe programe
ndihmëse.

Identifikimi, investigimi dhe ndjekja

penale e shkelësve

Neni 19 i KDF-së së OKB kërkon që të merren
masa për identifikimin, raportimin, investigimin,

trajtimin dhe ndjekjen deri në fund të abuzimit
të fëmijës.

Megjithatë, fëmijët me aftësi të kufizuara
ballafaqohen gjatë gjithë fazave të procesit të
mbrojtjes së tyre me probleme të veçanta. Ngaqë
ata mbahen mbyllur, larg syve të publikut, çdo
eksperiencë abuzimi ka pak të ngjarë që të
dëshmohet dhe të mësohet nga rrethi familjar apo
komshinjtë. Vërtet, paragjykimet kundër fëmijëve
me aftësi të kufizuara është i tillë që dhuna ndaj
tyre vështirë se bëhet problem. Varësia prej
kujdestarëve dhe vështirësitë në komunikim
mund të pengojnë raportimin e abuzimeve që
vuajnë shumë fëmijë me aftësi të kufizuara. Shumë
prej fëmijëve kanë frikë nga veprime hakmarrëse,
dhe kjo është më akute me fëmijët me aftësi të
kufizuara. Kur abuzimi arrin të raportohet, fëmijët
me aftësi të kufizuara shpesh nuk konsiderohen
si dëshmitarë të besueshëm. Për shembull, në disa
vende, të verbrit përjashtohen automatikisht nga
dhënia e dëshmive. Përveç kësaj, atyre u jepet
rrallëherë mbështetja e nevojshme për të bërë
të mundur që të komunikojnë në gjykatë
përvojën e tyre.

Për këtë arsye, Neni 16 i KDPAK-së parashikon
detyrime shtesë për Shtetet Palë për të marrë
masa që dhuna ndaj fëmijëve me aftësi të
kufizuara të identifikohet, hetohet, dhe kur
nevojitet, të ndiqet penalisht. Ajo kërkon që çdo
lloj legjislacioni dhe politike të fokusohet te

Pandëshkueshmëria e abuzuesve 112

Në një shkollë rezidenciale për fëmijë të shurdhër në zona rurale në
Afrikën e Jugut, një numër vajzash qenë përdhunuar rregullisht nga
mësuesi kujdestar gjatë disa viteve me radhë. Kur ato u ankuan më në
fund, mësuesi kujdestar u akuzua për dhunim dhe u soll para gjyqit. Por
ai u kishte thënë nxënësve se po të dëshmonin, atyre do t’u prisnin
duart. Duart për fëmijët e shurdhër, gjuha e të cilëve janë shenjat,  janë
instrumenti që i lidh ato me botën. Fëmijët ia patën frikën dhe i tërhoqën
paditë. Çështja u mbyll.
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aftësia e kufizuar, gjinia dhe fëmija. Kjo do të
kërkojë:
• masa legjislative për të ndëshkuar dhe për të

larguar autorët e krimit nga shtëpia dhe të
marrin masa që fëmija të mos privohet nga
familja e tij dhe që të vazhdojë të jetojë në

një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm.
• Mekanizma ankimimi të sigurta dhe lehtësisht

të realizueshme, që t’i përshtaten fëmijës
• Mundësi komunikimi, mbështetje fizike dhe

të çfarëdolloji për të marrë pjesë në
procedime juridike.

Udhëzime për mbrojtjen e të drejtës për t’u ruajtur

nga çdo formë e dhunës113

• Mblidhni dëshmi mbi mbizotërimin edhe ashpërsinë e dhunës fizike

dhe seksuale kundër fëmijëve me aftësi të kufizuara

• Loboni me qeverinë për të ndaluar të gjitha format e dhunës, si

ndëshkimi fizik, dhuna seksuale dhe praktika të dëmshme

tradicionale

• Loboni me qeverinë për të miratuar ligje që sigurojnë mbrojtjen e

plotë për fëmijë me aftësi të kufizuara në institucione rezidenciale,

shkolla, dhe bashkë me inspektoratin e pavarur e me kompetenca

të plota merrni në shqyrtim të gjitha aspektet e kujdesit për fëmijët

me aftësi të kufizuara.

• Zhvilloni burime për fëmijët me aftësi të kufizuara për të drejtën

që ato gëzojnë për të qenë të mbrojtur nga të gjitha format e

dhunës, dhe përhapni përmes medias, shkollave, institucioneve

shëndetësore dhe shoqatave të të rinjve.

• Merrni në shqyrtim procedurat ekzistuese mbi mbrojtjen e fëmijës,

bëni vlerësimin e efektivitetit dhe përshtatshmërisë të tyre për

fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Mbështetni fëmijët me aftësi të kufizuara që ata t’i paraqesin

ankimimet e tyre para autoriteteve kompetente sa herë që

dhunohet e drejta e tyre për të qenë të mbrojtur nga të gjitha

format e dhunës.

E drejta për barazi para ligjit

dhe liri

Çështjet kryesore

Fëmijët me aftësi të kufizuara ballafaqohen me
sfida të vërteta gjatë realizimit të të drejtave të
tyre brenda sistemit gjyqësor. Raporti Botëror mbi

Dhunën kundër Fëmijëve ka vënë në dukje se
“fëmijët me aftësi të kufizuara nuk janë të
përfaqësuar siç duhet në sistemin gjyqësor. Përveç
kësaj, brenda këtij sistemi ata ndjehen më keq
sesa bashkëmoshatarët e tyre114. Për shembull,
dëshmi nga SHBA-ja tregojnë se ndërsa numri i
fëmijëve me aftësi të kufizuara shkon në 9%,
vlerësohet se ata përfaqësojnë 32% të fëmijëve
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të mbyllur në sistemin gjyqësor. 115  Studime të
tjera sugjerojnë se 90% e të rinjve që mbahen
mbyllur në sistemin e burgjeve plotësojnë kriterin
për një a më shumë kushte psikosociale116.

Vështirësitë mund të shtohen në të gjitha fazat e
procesit. Mungesa e trajnimit mes personelit në
të gjithë sistemin, mungesa e plotësimit të
nevojave të tyre për komunikim, ndërtesa të
izoluara, të mbushura me njerëz me qëndrime
negative dhe armiqësore. Të gjitha këto shërbejnë
për të krijuar pengesa të pakapërcyeshme. Për
rrjedhim, fëmijët me aftësi të kufizuara
rrezikohen më shumë që të mos kenë një proces
të drejtë gjyqësor. Policia kur arreston një fëmijë
apo një person, shpesh nuk arrin të dallojë që
fëmija është me aftësi të kufizuara, për shembull
i shurdhër apo me të meta mendore. Sjellja e
fëmijës mund të merret si sjellje e pahijshme,
refuzim për të bashkëpunuar apo indiferencë, të
gjitha këto mund të ndëshkohen nga polici apo
të shfrytëzohen si prova kundër fëmijës. Fëmija
mund të ketë vështirësi në dhënien e të dhënave
të veta personale, të mos mund të kontaktojë
pjesëtarët e familjes. Në qoftë së fëmija ka një
përfaqësues ligjor (dhe, më e besueshme është,
që mund të mos ketë), avokati mund të mos
komunikojë realisht me të, duke bërë që faktet
të mos paraqiten në mënyrë të saktë në gjyq, edhe
kështu gjykata mund të marrë një vendim jo të
drejtë. Po qe se fëmijët me aftësi të kufizuara
dënohen me burgim, burgu mund të jetë krejt i
izoluar, mund të mos ketë kujdes mjekësor, fëmija
mund të mos komunikojë me personelin dhe ai
mund të vuajë nga ngacmimet e rojeve dhe të
shokëve të qelisë, duke mos pasur asnjë mundësi
të ankohet për abuzimet.

Mbrojtja në sistemin gjyqësor

për të rinjtë

Nenet 37 dhe 40 të KDF-së së OKB përmbajnë
dispozita të hollësishme të cilat përcaktojnë të
drejtat e fëmijëve për të qenë plotësisht të
mbrojtur brenda sistemit gjyqësor. Këto dispozita
duhen zbatuar pa asnjë dallim për fëmijët me aftësi

të kufizuara. Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës i
njeh vështirësitë me të cilat ballafaqohen fëmijët
me aftësi të kufizuara, dhe ka dhënë rekoman-
dime për qeveritë për të realizuar një mbrojtje
më të madhe kur janë në konflikt me ligjin.117

• Fëmijët  me aftësi të kufizuara duhet të inter-
vistohen duke përdorur gjuhën e përshtat-
shme dhe format e duhura të komunikimit.

• Policia, punonjësit socialë, juristët dhe
avokatët , prokurorët dhe gjykatësit duhet të
marrin një trajnim përkatës.

• Ndaj fëmijët me aftësi të kufizuara, njëlloj si
fëmijët e tjerë, nuk duhen zbatuar procedura
gjyqësore formale, por aty ku del e nevojshme,
duhen bërë përpjekje që ata të kenë informa-
cionin e nevojshëm rreth sistemit gjyqësor
rinor dhe të drejtat e tyre brenda tij.

• Privimi i lirisë duhet të merret në konsideratë
vetëm kur zbatohet një program trajtimi për
të korrigjuar problemet që lindin nga një krim.
Në raste të tilla, institucioni duhet të ketë
mjedise të përshtatshme dhe personel të
trajnuar. Kur merren vendime të tilla,
autoritetet kompetente duhet të marrin masa

Konventa e OKB-së mbi të

Drejtat e Fëmijës

Neni 12 –  respekt për pikëpamjet e fëmijës

Neni 37 – tortura, trajtimi degradues dhe
privimi i lirisë

Neni 40 – administrimi i drejtësisë për të
rinjtë

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara e OKB-së

Neni 13 – barazi para ligjit

Neni 14 – liri dhe siguri personale

Të drejtat
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për respektimin e të drejtave të njeriut dhe
të standardet ligjore për fëmijët.

Neni 13 i KDPAK-së i përforcon kushtet e
dispozitave të KDF-së së OKB duke i shndërruar
disa prej rekomandimeve në detyrime ligjore. Ajo
kërkon që masat të merren për t’i ndihmuar
fëmijët me aftësi të kufizuara, që ata të jenë të
barabartë para ligjit (shih më poshtë). Ajo
gjithashtu thekson se të gjithë ata që punojnë në
fushën e administratës gjyqësore, ku përfshihen
policët dhe personeli i burgjeve, duhet të jetë i
trajnuar siç duhet.

E drejta për drejtësi

E drejta për t’iu drejtuar organeve të drejtësisë
zbatohet njëlloj si për fëmijët me aftësi të
kufizuara, të cilët kërkojnë t’i drejtohen sistemit
gjyqësor, për shembull, pas një abuzimi apo trajtimi
jo të mirë. KDPAK-ja kërkon që ata duhet të jenë
në gjendje t’i drejtohen organeve të drejtësisë
njëlloj si të tjerët. Kjo do të thotë që qeveritë
duhet t’u garantojnë atyre mbështetjen e duhur
për të marrë pjesë në procedime ligjore, si
dëshmitarë, në fazat e hetimit apo faza të tjera
paraprake. Kjo mund të kërkojë nevojën për
interpretim, përdorimin e gjuhës së shenjave,
sigurim informacion në forma të përshtatshme
për moshën, praninë fizike në gjykata,  kohë të
mjaftueshme deri sa fëmija të kuptojë plotësisht
procedurat gjyqësore, intervista të regjistruara në
video, dhe forma hetimi që nxitin të kuptuarit e
fëmijës dhe kapacitetin e shprehjes të vetvetes.

Të drejtat në situata

emergjence dhe konflikti

Çështje kryesore

Fëmijët me aftësi të kufizuara vuajnë më shumë
në situata konflikti dhe fatkeqësish humanitare..
Shpesh, ata janë të parët që lihen pas dore në
kohëra mungesash, braktisen nga familje që
marrin arratinë në një zonë konflikti dhe të fundit

që marrin ndihmë dhe mbështetje emergjence.118

Konflikti krijon, gjithashtu, më shumë fëmijë me
aftësi të kufizuara, veçanërisht në vendet ku
konflikti përfshin Gjymtimin e qëllimshëm dhe

Udhëzime par mbrojtjen e të

drejtave për drejtësi dhe liri

• Zhvilloni dhe ofroni kurse trajnimi

për të gjithë specialistët që

punojnë në sistemin e drejtësisë

për të drejtat e fëmijëve

• Udhëzoni sesi të përgatiten gjykata

që tregojnë kujdes për aftësinë e

kufizuar dhe fëmijën.

• Inkurajoni qeveritë të ndërmarrin

studime mbi fëmijët e mbyllur në

burgje për të mësuar sesa prej tyre

janë me aftësi të kufizuara dhe

ndikimin që kjo ka mbi masën ë e

dënimit dhe përvojën e mëpasme

në burg.

Konventa mbi të Drejtat

e Fëmijës

Neni 38 – mbrojtja e fëmijëve të prekur
nga konflikti i armatosur

Protokolli Fakultativ i Konventës për

të Drejtat e Fëmijës mbi përfshirjen e

fëmijëve në konflikte të armatosura

Konventa mbi të Drejtat e

Personave me Aftësi të

Kufizuara të OKB-së

Neni 11 – situata rreziku dhe emergjenca
humanitare

Të drejtat
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përdorim e minave. Edhe në rastet kur nuk
përdoren minat, konflikti ndërpret  veprimtarinë
e përditshme si kujdesi shëndetësor dhe
vaksinimet, dhe mund të çojë në sëmundje që
shkaktojnë aftësi të kufizuara si poliomieliti dhe
trakoma. Konflikti, ndonjëherë, sjell kequshqyerje,
bile dhe uri kur komunitetet izolohen, puna në
bujqësi braktiset apo njerëzit janë të detyruar të

Udhëzime për mbrojtjen e të drejtave në

situata emergjente dhe konflikte

• Punoni me agjencitë kryesore të OKB-së për ta siguruar

që në progra-me përgatitjeje për emergjenca të njihen

plotësisht dhe të përfshihen të drejtat e fëmijëve me

aftësi të kufizuara.

• Punoni për të siguruar që asistenca për fëmijët - viktima

të minave fushore të përfshijë: mbledhjen e të dhënave,

kujdesin në raste emergjence dhe atë të vazhdueshëm

mjekësor, dhe çdo lloji tjetër mjekësor, mbështetje

psikologjike dhe riintegrim social e ekonomik, politika

dhe ligje mbi aftësinë e kufizuar.

• Konsultohuni me fëmijë me aftësi të kufizuara në situata

post-emergjence mbi përvojat dhe idetë e tyre se çfarë

duhet për të garantuar mbrojtjen e tyre në situata të

tilla.

largohen në zona me burime më të varfra. Kjo
mund të çojë në frenime kognitive dhe fizike si
dhe në aftësi të kufizuara që vijnë nga
kequshqyerja, siç është verbimi. Fëmijët të cilëve
u kërkohet të mbartin ngarkesa të rënda për forcat
e armatosura mund të vuajnë nga gjymtime apo
deformime të kockave, të cilat më vonë çojnë në
aftësi të kufizuar.
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Parathënia

Shtetet palë në këtë Konventë

(a) Duke pasur parasysh se, në përputhje me
parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të
Bashkuara, të cilat njohin dinjitetin e lindur dhe
të drejtat e barabarta dhe të patjetërsueshme të
të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore si bazë
të lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë,

(b) Duke pranuar se, Kombet e Bashkuara, në
Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut
dhe në Paktet Ndërkombëtare për të Drejtat e
Njeriut, kanë shpallur dhe kanë pranuar që çdo
njeri gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë të
parashtruara në to, pa asnjë dallim të çfarëdo lloji.

(c) Duke pohuar se, unversialiteti, pandashmëria,
ndërvarësia dhe ndërlidhja e të gjitha të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut dhe nevojës së
personave me aftësi të kufizuar për t’i garantuar
ato pa diskriminim,

(d) Duke pasur parasysh se, Konventa Ndër-
kombëtare mbi të Drejtat Ekonomike, Shoqërore
dhe Kulturore, Konventa Ndërkombëtare mbi të
Drejtat Civile dhe Politike, Konventa
Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të Gjitha
Formave të Diskriminimit Racial, Konventa
Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të Gjitha
Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Konventa

Shtojca I: Konventa e OKB-së

për të Drejtat e Personave

me Aftësi të Kufizuar dhe

Protokolli Fakultativ

kundër Torturës dhe Formave te tjera te Trajtimit
Mizor, Jo-njerëzor apo Degradues apo
Ndëshkimeve, Konventa mbi të Drejtat e
Fëmijëve dhe Konventa Ndërkombëtare mbi të
Drejtën e Mbrojtjes e të Drejtave të të Gjithë
Punonjësve Migrues dhe Anëtarëve të Familjeve
të Tyre,

(e) Duke pranuar se, aftësia e kufizuar është një
koncept evolues dhe se aftësia e kufizuar
rezulton nga ndërveprimi ndërmjet personave me
dëmtime dhe barrierave të qëndrimit/mentalitetit
dhe ambientit që pengojnë pjesëmarrjen e tyre
të plotë dhe efektive në shoqëri në bazë të
barabartë me të tjerët.

(f) Duke pranuar rëndësinë e parimeve dhe
udhëzimeve politike të shprehura në Programin
Botëror të Veprimit lidhur me Personat me Aftësi
të Kufizuar dhe në Rregullat Standarde mbi
Barazinë e Mundësive për Personat me Aftësi të
Kufizuar, të cilat ndikojnë në promovimin,
formulimin dhe vlerësimin e politikave, planeve,
programeve dhe veprimeve në nivel kombëtar,
rajonal dhe ndërkombëtar për të çuar më tej
barazinë e mundësive për personat me aftësi të
kufizuar,

(g) Duke theksuar rëndësinë e gjithëpërfshirjes së
çështjeve të aftësisë së kufizuar si një pjesë
integrale e strategjive përkatëse për zhvillim të
qëndrueshëm,
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(h) Duke pranuar gjithashtu se, diskriminimi ndaj
çdo personi i bazuar në aftësinë e kufizuar është
një dhunim i dinjitetit të lindur dhe vlerës së
personit,

(i) Duke pranuar më tej diversitetin e personave
me aftësi të kufizuar,

(j) Duke pranuar nevojën për të promovuar dhe
mbrojtur të drejtat e njeriut të të gjithë personave
me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe ata që
kërkojnë mbështetje më intensive,

(k) Duke qenë të shqetësuar se, pavarësisht nga të
gjithë këto instrumente dhe ndërmarrje, personat
me aftësi të kufizuar vazhdojnë të ndeshen me
barriera në pjesëmarrjen e tyre si anëtarë të
barabartë të shoqërisë dhe dhunime të të drejtave
të tyre njerëzore në të gjitha anët e botës,

(l) Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit
ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të
jetesës së personave me aftësi të kufizuar në çdo
vend, dhe veçanërisht në vendet në zhvillim,

(m) Duke pranuar kontributet e vlefshme
ekzistuese dhe potenciale të bëra nga personat
me aftësi të kufizuar për mirëqenien e
përgjithshme dhe diversitetin e komuniteteve të
tyre, dhe se promovimi i gëzimit të plotë të të
gjitha të drejtave të tyre njerëzore dhe lirive
themelore nga personat me aftësi të kufizuar, si
dhe pjesëmarrjes së plotë nga personat me aftësi
të kufizuar do të çojë në rritjen e sensit të tyre
të përkatësisë dhe në një përparim domethënës
të zhvillimit njerëzor, shoqëror dhe ekonomik të
shoqërisë dhe zhdukjes së varfërisë,

(n) Duke pranuar rëndësinë që ka për personat
me aftësi të kufizuar autonomia dhe pavarësia e
tyre personale, duke përfshirë dhe lirinë për të
bërë vetë zgjedhjet e tyre,

(o) Duke pasur në konsideratë se, personat me aftësi
të kufizuar duhet të kenë mundësinë të
përfshihen aktivisht në proceset vendim-marrëse

për politikat dhe programet, përfshirë ato që kanë
të bëjnë direkt me ta,

(p) Duke qenë të shqetësuar për kushtet e vështira
që ndeshin personat me aftësi të kufizuar, të cilët
i nënshtrohen formave shumëfishe apo të
rënduara të diskriminimit me bazë racën, ngjyrën,
gjininë, gjuhën, besimin fetar, bindjet politike apo
të tjera, kombësinë, origjinën etnike apo
shoqërore, pasurinë, lindjen, moshën apo statuse
të tjera,

(q) Duke pranuar se, gratë dhe vajzat me aftësi të
kufizuar janë shpeshherë më shumë të rrezikuara,
si brenda dhe jashtë shtëpisë, nga dhuna, dëmtimi
apo abuzimi, neglizhenca apo trajtimi neglizhent,
keqtrajtimi apo shfrytëzimi,

(r) Duke pranuar se, fëmijët me aftësi të kufizuar
duhet të gëzojnë plotësisht të drejtat e njeriut
dhe liritë themelore në baza të barabarta me
fëmijët e tjerë, dhe duke pasur parasysh detyrimet
lidhur me këtë qëllim të ndërmarra nga Shtetet
Palë në Konventën Mbi të Drejtat e Fëmijës;

(s) Duke theksuar nevojën për të përvetësuar një
perspektivë gjinore në të gjitha përpjekjet për të
promovuar që personat me aftësi të kufizuar të
gëzojnë plotësisht të gjitha të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut,

(t) Duke nxjerrë në pah faktin se, shumica e
personave me aftësi të kufizuar jetojnë në kushte
të varfërisë, dhe duke pranuar kështu nevojën
kritike për të zgjidhur impaktin negativ të
varfërisë tek personat me aftësi të kufizuar.

(u) Duke pasur në mendje se, kushtet e paqes dhe
sigurisë të bazuara në respektimin e plotë të
qëllimeve dh principeve që përmban Karta e
Kombeve të Bashkuara dhe vëzhgimi i
instrumenteve të aplikuara për të drejtat e njeriut
janë të domosdoshme për mbrojtjen e plotë të
personave me aftësi të kufizuar, veçanërisht gjatë
konflikteve të armatosura dhe pushtimeve të
huaja.
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(v) Duke pranuar rëndësinë e aksesit në ambientet
fizike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore, në
shëndet dhe arsimim dhe në informacion e
komunikim, për të mundësuar personat me aftësi
të kufizuar të gëzojnë plotësisht të drejtat dhe
liritë themelore të njeriut.

(w) Duke kuptuar se, individi, duke pasur detyrime
ndaj individëve të tjerë dhe komunitetit të cilit ai
apo ajo i përket, ka përgjegjësinë të bëjë
përpjekje për promovimin dhe vëzhgimin e të
drejtave të njohura në Paketat Ndërkombëtare
mbi Të Drejtat e Njeriut.

(x)  Duke qenë të bindur se familja është  njësia e
përbërë natyrale dhe themelore e shoqërisë dhe
ka të drejtë të mbrohet nga shoqëria dhe Shteti,
dhe se personat me aftësi të kufizuar dhe anëtarët
e tyre të familjes duhet të marrin mbrojtjen dhe
asistencën e duhur me qëllim që të bëjnë të
mundur që familjet të kontribuojnë që personat
me aftësi të kufizuar të gëzojnë të drejtat e tyre
në mënyrë të plotë dhe të barabartë.

(y) Duke qenë të bindur se , një konventë
ndërkombëtare gjithëpërfshirëse dhe integrale
për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe
dinjitetin e personave me aftësi të kufizuar do të
japë një kontribut domethënës për të balancuar
disavantazhin e thellë shoqëror të personave me
aftësi të kufizuar dhe të promovojë pjesëmarrjen
në sferat shoqërore, politike, ekonomike dhe
kulturore me mundësi të barabarta, si në vendet
e zhvilluara dhe ato në zhvillim,

Ranë dakord për sa vijon:

Neni 1

Qëllimi

Qëllimi i kësaj Konvente është të promovojë,
mbrojë dhe sigurojë që të gjithë personat me
aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në
mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë

themelore të njeriut, si dhe të promovojë respekt
për dinjitetin e tyre të lindur.

Personat me aftësi të kufizuar përfshijnë ata që
kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo
shqisore afta-gjata të cilat në ndërveprim me
barriera të ndryshme mund të pengojnë
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në
shoqëri në baza të barabartë me të tjerët.

Neni 2

Përkufizimet

Për qëllim të kësaj Konvente:

“Komunikim” përfshin gjuhët, shfaqje teksti,
Braille, komunikimin me prekje, printim me font
të madh multimedia e aksesueshme si dhe gjuhë
të qartë, audio dhe të shkruar, lexues (person që
lexon) dhe mënyra, mjetet dhe forma komunikimi
shtesë apo alternative, përfshirë informacion dhe
teknologji komunikimi të aksesuseshëm.

“Gjuha” përfshin gjuhën e folur dhe gjuhën e
shenjave si dhe forma të tjera të gjuhës jo-të folur;

“Diskriminim me bazë aftësinë e kufizuar” do të
thotë që çdo dallim, përjashtim apo kufizim me
bazë aftësinë e kufizuar, që ka si qëllim ose ndikon
në dëmtimin apo anulimin e njohjes, gëzimit apo
ushtrimit, mbi baza të barabarta me të tjerët, e të
gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut
në fushën politike, ekonomike, shoqërore,
kulturore, civile apo në ndonjë fushë tjetër. Ky
përkufizim përfshin të gjitha format e
diskriminimit, duke përfshirë dhe mohimin e
akomodimit të arsyeshëm;

“Akomodim i arsyeshëm” do të thotë modifikime
dhe përshtatje të nevojshme dhe të përshtatshme
duke mos imponuar një barrë dispropocionale,
kur është e nevojshme në raste të veçanta, për t’i
siguruar personave me aftësi të kufizuar gëzimin
dhe ushtrimin e të gjitha të drejtave dhe lirive
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themelore të njeriut me baza të barabarta me të
tjerët;

“Projektim universal” do të thotë projektim i
produkteve, ambienteve, programeve dhe
shërbimeve që të jenë të përdorshme nga të gjithë
njerëzit, në masën më të madhe të mundshme, pa
pasur nevojë për adaptim apo projektim të
specializuar. “Projektimi universal nuk duhet të
përjashtojnë pajisjet asistuese për grupe të
veçanta të personave me aftësi të kufizuar, kur
është e nevojshme.

Neni 3

Parimet e përgjithshme

Parimet e kësaj Konvente duhet të jenë:

(a) Respekt për dinjitetin e lindur, autonomi
individuale përfshirë lirinë për të bërë zgjedhjet
personale, dhe pavarësi e personit;

(b) Mos-diskriminim;

(c) Pjesëmarrje dhe përfshirje e plotë dhe efektive
në shoqëri;

(d) Respekt për ndryshimin dhe pranimin e
personave me aftësi të kufizuar si pjesë e
diversitetit njerëzor dhe humanizmit;

(e) Barazi e mundësive;

(f) Aksesibilitet;

(g) Barazi ndërmjet burrave dhe grave;

(h) Respekt për kapacitetet në zhvillim të
fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe respekt për të
drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuar për të
ruajtur identitetin e tyre.

Neni 4

Detyrime të përgjithshme

1. Shtetet Palë marrin përsipër të sigurojnë dhe
promovojnë realizimin e plotë të të gjitha të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të
gjithë personat me aftësi të kufizuar pa
diskriminim të ndonjë lloji me bazë aftësinë e
kufizuar. Për këtë qëllim, Shtetet Palë marrin
përsipër:

(a) Të miratojnë të gjitha masat e duhura
legjislative dhe administrative, si dhe masa të tjera
për zbatimin e të drejtave të njohura nga kjo
Konventë;

(b) Të marrin të gjitha masat e duhura, përfshirë
legjislacionin, për të modifikuar apo zhvlerësuar
ligjet, rregulloret, zakonet dhe praktikat
ekzistuese që përbëjnë diskriminim ndaj
personave me aftësi të kufizuar;

(c) Të marrin parasysh mbrojtjen dhe promovimin
e të drejtave të njeriut për personat me aftësi të
kufizuar në të gjitha politikat dhe programet;

(d) Të mos marrin pjesë në veprime apo praktika
që nuk janë në përputhje me këtë Konventë dhe
të sigurojnë që autoritet dhe institucionet publike
të veprojnë në përputhje me këtë Konventë;

(e) Të marrin të gjitha masat e duhura për të
eliminuar diskriminimin me bazë aftësinë e
kufizuar nga personat, organizatat apo
ndërmarrjet private;

(f) Të ndërmarrin apo të promovojnë punën
kërkimore dhe zhvillimin e mallrave, shërbimeve,
pajisjeve dhe fasiliteteve të projektuara në
mënyrë universale, siç përcaktohen në nenin 2
të kësaj Konvente, të cilat duhet të kërkojnë
adaptimin më minimal të mundshëm dhe koston
më të ulët për të plotësuar nevojat specifike të
personave me aftësi të kufizuar, për të promovuar
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gjendjen dhe përdorimin e tyre, dhe të
promovojnë projektim universal në zhvillimin e
standardeve dhe udhëzimeve;

(g) Të ndërmarrë apo të promovojë punën
kërkimore dhe zhvillimin, si dhe të promovojë
gjendjen dhe përdorimin e teknologjive të reja,
përfshirë teknologjitë e informacionit dhe
komunikimit, mjeteve ndihmëse lëvizëse,
pajisjeve, teknologjive asistuese, të përshtatshme
për personat me aftësi të kufizuar, duke iu dhënë
prioritet teknologjive me kosto të përballueshme;

(h) Të sigurojnë akses informacioni për personat
me aftësi të kufizuar lidhur me mjetet ndihmëse
lëvizëse, pajisjet, dhe teknologjitë asistuese,
përfshirë teknologjitë e reja, si dhe forma të tjera
asistence, shërbime dhe fasilitete mbështetëse.

(i) Të përmirësojnë trajnimin e profesionistëve
dhe stafit që punon me personat me aftësi të
kufizuar lidhur me të drejtat që njeh kjo
Konventë, me qëllim që asistenca dhe shërbimet
e garantuara nga këto të drejta të sigurohen më
mirë.

2. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore dhe
kulturore, çdo Shtet Palë merr përsipër të
ndërmarrë të gjitha masat në masën maksimale
të burimeve ekzistuese dhe, kur është e
nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit
ndërkombëtar, me synimin për të arritur në
mënyrë progresive në realizimin e plotë të këtyre
të drejtave, pa paragjykim ndaj atyre detyrimeve
të paraqitura në këtë Konventë, të cilat sipas ligjit
ndërkombëtar janë për zbatim të menjëhershëm.

3. Në zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit për
implementimin e kësaj Konvente, si dhe për
proceset e tjera vendimmarrëse në lidhje me
çështjet që kanë të bëjnë me personat me aftësi
të kufizuar. Shtetet Palë duhet të konsultojnë dhe
të përfshijnë aktivisht personat me aftësi të
kufizuar, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuar
nëpërmjet organizatave të tyre përfaqësuese.

4. Asgjë nga kjo Konventë nuk duhet të prekë
ato dispozita, që janë më të favorshme për
realizimin e të drejtave të personave me aftësi të
kufizuar dhe që mund të përmbahen në ligjin e
Shtetit Palë apo ligjin ndërkombëtar në fuqi për
atë Shtet. Nuk duhet të ketë asnjë kufizim apo
cenim të asnjë prej të drejtave të njeriut dhe lirive
themeltare të njohura apo ekzistuese në cilindo
Shtet Palë në këtë Konventë në përputhje me
ligjin, konventat, rregulloret apo zakonet me
pretekstin se kjo Konventë nuk i njeh këto të
drejta apo liri, apo se ajo i njeh ato në një masë
më të vogël.

5. Dispozitat e kësaj Konvente zbatohen në të
gjitha pjesët e shteteve federale pa asnjë kufizim
apo përjashtim.

Neni 5

Barazia dhe mos-diskriminimi

1. Shtetet Palë pranojnë se të gjithë personat janë
të barabartë para ligjit dhe sipas ligjit  dhe se kanë
të drejtë pa asnjë diskriminim për mbrojtje të
barabartë dhe përfitim të barabartë nga ligji.

2. Shtetet Palë duhet të ndalojnë çdo lloj
diskriminimi me bazë aftësinë e kufizuar dhe t’iu
garantojnë personave me aftësi të kufizuar
mbrojtje ligjore të barabartë dhe efektive ndaj
çdo lloj diskriminimi në të gjitha situatat.

3. Me qëllim që të promovohet barazia dhe të
eliminohet diskriminimi, Shtetet Palë duhet të
ndërmarrin të gjitha hapat e duhura për të siguruar
se akomodimi i arsyeshëm është përftuar.

4. Masat specifike të cilat janë të nevojshme për
të përshpejtuar apo arritur de facto barazinë e
personave me aftësi të kufizuar nuk duhet të
konsiderohen diskriminim sipas termave të kësaj
Konvente.
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Neni 6

Gratë me aftësi të kufizuar

1. Shtetet Palë pranojnë se gratë dhe vajzat me
aftësi të kufizuar i nënshtrohen një diskriminimi
shumëformësh, dhe për këtë do të marrin masa
për të siguruar se ato gëzojnë plotësisht dhe në
mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut.

2.Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e
duhura për të siguruar zhvillimin, përparimin dhe
fuqizimin e plotë të grave, me qëllim që t’iu
garantohet atyre ushtrimi dhe gëzimi i të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut të përcaktuara në
këtë Konventë.

Neni 7

Fëmijët me aftësi të kufizuar

1. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e
nevojshme për të siguruar se fëmijët me aftësi të
kufizuar gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut në bazë të barabartë me
fëmijët e tjerë.

2. Në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët me
aftësi të kufizuar, interesi më i mirë i fëmijëve
duhet të ketë konsideratën primare.

3. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se fëmijët me
aftësi të kufizuar kanë të drejtën për të shprehur
pikëpamjet e tyre lirisht në të gjitha çështjet që
prekin ata, pikëpamjeve të tyre i është dhënë
pesha/vlerësimi i duhur në përputhje me moshën
dhe maturinë e tyre, në baza të barabarta me
fëmijët e tjerë, dhe për t’u pajisur me asistencën
e duhur sipas moshës dhe aftësisë së kufizuar për
të realizuar këtë të drejtë.

Neni 8

Rritja e ndërgjegjësimit

1. Shtetet Palë marrin përsipër të aprovojnë masat
e duhura, efektive dhe të menjëhershme:

(a) Për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë,
përfshirë familjen, lidhur me personat me aftësi
të kufizuar, dhe për të ushqyer respekt ndaj të
drejtave dhe dinjitetit të personave me aftësi të
kufizuar;

(b) Për të luftuar stereotipat, paragjykimet  dhe
praktikat e dëmshme lidhur me personat me aftësi
të kufizuar, përfshirë dhe ato me bazë seksin dhe
moshën në të gjitha fushat e jetës;

(c) Për të promovuar rritjen e ndërgjegjësimit
lidhur me aftësitë dhe kontributet e personave
me aftësi të kufizuar.

2. Masat për këtë qëllim përfshijnë:

(a) Ndërmarrjen e nismave dhe mbarëvajtjen e
fushatave efektive për ndërgjegjësimin e publikut
të projektuara:

(i) Të ushqejë të kuptuarit  e të drejtave të
personave me aftësi të kufizuar;

(ii) Të përmirësojë perceptimin pozitiv dhe një
ndërgjegjësim më të madh shoqëror ndaj
personave me aftësi të kufizuar;

(iii) Të promovojë njohjen e aftësive, meritave,
mundësive të personave me aftësi të kufizuar dhe
kontributeve të tyre në ambientin (vendin) e
punës dhe tregun e punës;

(b) Të ushqejë një mentalitet respekti për të
drejtat e personave me aftësi të kufizuar në të
gjitha nivelet e sistemit të edukimit, përfshirë të
gjithë fëmijët që nga mosha e hershme;
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(c) Inkurajimin e të gjitha organeve të medias për
të portretizuar personat me aftësi ët kufizuar në
mënyrë të tillë që të jetë konsistente me këtë
Konventë;

(d) Promovimin e programeve trajnuese
ndërgjegjësuese lidhur me personat me aftësi të
kufizuar dhe të drejtat e personave me aftësi të
kufizuar.

Neni 9

Aksesi/ Përshtatshmëria/

Arritshmëria

1. Me qëllim që të bëhet e mundur që të gjithë
personat me aftësi të kufizuar të jetojnë në
mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht
në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë duhet
të marrin masat e duhura për të siguruar akses
për personat me aftësi të kufizuar, në baza të
barabarta me të tjerët, në ambientet fizike,
transport, informacion dhe komunikim, përfshirë
dhe teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe
komunikimit, si dhe në fasilitete apo shërbime të
tjera të hapura apo të siguruara për publikun, si
në zonat urbane dhe ato rurale. Këto masa, të
cilat duhet të përfshijnë identifikimin dhe
eliminimin e pengesave dhe barrierave për akses,
zbatohen ndër të tjera:

(a) Ndërtesa, rrugë, transport dhe fasilitete të tjera
në ambiente të brendshme apo të jashtme,
përfshirë shkollat, strehimin, fasilitete mjekësore
apo vendet (ambientet) e punës;

(b) Informacion, komunikim dhe shërbime të tjera,
përfshirë shërbimet elektronike dhe shërbimet
e emergjencës.

2. Shtetet Palë duhet gjithashtu të marrin masat e
duhura për:

(a) Të zhvilluar, shpallur dhe monitoruar
implementimin e udhëzimeve dhe standardeve
minimale për aksesibilitetin e fasiliteteve dhe
shërbimeve të hapura apo të siguruara për
publikun;

(b) Të siguruar se subjektet private që ofrojnë
fasilitete dhe shërbime, të cilat janë të hapura apo
të siguruara për publikun të marrin parasysh të
gjitha aspektet e aksesibilitetit për personat me
aftësi të kufizuar;

(c) Të siguruar trajnim për pjesëmarrësit në
proces lidhur me çështjet e aksesibilitetit/
përshtatshmërisë që ndeshin personat me aftësi
të kufizuar;

(d) Të siguruar në ndërtesat dhe fasilitete të tjera
të hapura për publikun shenja në Braille dhe në
një formë lehtësisht të lexueshme dhe të
kuptueshme;

(e) Të siguruar forma asistence direkte dhe të
ndërmjetme, përfshirë guida, lexues dhe përkthyes
profesional të gjuhës së shenjave, për të lehtësuar
aksesibilitetin në ndërtesa dhe fasilitete të tjera
të hapura për publikun;

(f) Të promovuar forma të tjera të përshtatshme
asistence dhe mbështetjeje për personat me aftësi
të kufizuar për të siguruar që ata kanë akses në
informacion;

(g) Të promovuar akses në informacionin e ri dhe
sistemet e teknologjitë e reja të komunikimit për
personat me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe
internetin;

(h) Të promovuar projektimin, zhvillimin,
prodhimin dhe shpërndarjen e teknologjive dhe
sistemeve të aksesueshme të informacionit dhe
komunikimit në një fazë të hershme, në mënyrë
që këto teknologji dhe sisteme të bëhen të
aksesueshme në një kosto minimale.
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Neni 10

E drejta për të jetuar

Shtetet Palë ripohojnë se çdo qenie njerëzore
ka të drejtën e lindur për jetën dhe se duhet të
marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar
se personat me aftësi të kufizuar e gëzojnë këtë
të drejtë në mënyrë efektive në baza të barabarta
me të tjerët.

Neni 11

Situatat e rrezikut dhe

emergjencat humanitare

Shtetet Palë në përputhje me detyrimet e tyre
sipas ligjit ndërkombëtar, përfshirë ligjin
ndërkombëtar të humanitaritetit (mbrojtës dhe
ndihmës në raste lufte dhe emergjencash)  dhe
ligjin ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut, do
të marrë të gjitha masat për të siguruar mbrojtjen
dhe sigurinë e personave me aftësi të kufizuar në
situata rreziku, përfshirë situatat e konfliktit të
armatosur, emergjencat humanitare dhe
fatkeqësitë natyrore.

Neni 12

Njohja e barabartë para ligjit

1.  Shtetet Palë ri-afirmojnë se personat me aftësi
të kufizuar kanë të drejtën e njohjes kudo si
persona para ligjit.

2. Shtetet Palë do të njohin se personat me aftësi
të kufizuar gëzojnë kapacitetin1 ligjor në bazë të
barabartë me të tjerët në të gjitha aspektet e
jetës.

3. Shtetet Palë do të marrin masat e duhura për
të siguruar akses personave me aftësi të kufizuar
për mbështetjen që ata mund të kërkojnë në
ushtrimin e kapacitetit të tyre ligjor.

4.  Shtetet Palë do të sigurojnë se të gjitha masat
që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor
sigurojnë masat mbrojtëse të duhura dhe efektive
për të parandaluar abuzimin në përputhje me ligjet
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Masa të
tilla mbrojtëse do të sigurojnë se masat lidhur
me ushtrimin e kapacitetit ligjor respektojnë të
drejtat, vullnetin dhe preferencat e personit, nuk
kanë konflikt interesi dhe ndikim të panevojshëm,
janë në proporcion dhe të përshtatura sipas
rrethanave të personit, aplikohen për periudhën
më të shkurtër të mundshme dhe I nënshtrohen
rishikimeve të rregullta të një autoriteti
kompetent, të pavarur dhe të pa-anshëm apo një
trupi juridik. Masat mbrojtëse do të jenë
proporcionale në shkallën ku masa të tilla prekin
të drejtat dhe interesat e personit.

5.  Në varësi të klauzolave të këtij neni, Shtetet
Palë do të marrin të gjitha masat e duhura dhe
efektive për të siguruar të drejtën e barabartë të
personave me aftësi të kufizuar për të pasur në
pronësi apo për të trashëguar prona, për të
kontrolluar çështjet e tyre financiare dhe për të
pasur akses të barabartë në kredite bankar,
hipotekat dhe forma të tjera të kredive financiare,
dhe do të sigurojë se personave me aftësi të
kufizuar nuk iu hiqet prona në mënyrë arbitrare.

Neni 13

Aksesi në organet e drejtësisë

1. Shtetet Palë duhet të sigurojnë akses efektiv
në drejtësi për personat me aftësi të kufizuar në
baza të barabarta me të tjerët, përfshirë
nëpërmjet dispozitave të akomodimeve të
përshtatshme procedurale dhe të moshës  me
qëllim që të fasilitohet roli i tyre efektiv si
pjesëmarrës direkt dhe jo-direkt, përfshirë dhe

1 Në gjuhët arabe, kineze dhe ruse, termi “kapacitet ligjor” i

referohet “kapacitetit ligjor për të drejtat” dhe jo “kapacitetit

ligjor për të vepruar”.
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si dëshmitarë, në të gjitha procedurat ligjore,
përfshirë hetimet dhe stade të tjera paraprake.

2. Me qëllim që të jepet ndihmesë në sigurimin e
aksesit efektiv në drejtësi për personat me aftësi
të kufizuar, Shtetet Palë duhet të promovojnë
trajnime për ata persona që punojnë në fushën e
administrimit të drejtësisë, përfshirë policinë dhe
personelin e burgut.

Neni 14

Liria dhe siguria e personit

1. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se personat me
aftësi të kufizuar, në baza të barabarta me të tjerët:

(a) Gëzojnë të drejtën për lirinë dhe sigurinë e
personit;

(b) Nuk iu hiqet liria në mënyrë të paligjshme
dhe arbitrare, dhe se çdo heqje lirie është në
përputhje me ligjin, dhe se ekzistenca e aftësisë
së kufizuar nuk duhet në asnjë rast të justifikojë
heqjen e lirisë.

2. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se nëse personat
me aftësi të kufizuar iu është hequr liria nëpërmjet
çfarëdo lloj procesi, mbi baza të barabarta me të
tjerët, ata kanë të drejtë për garanci në përputhje
me ligjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
dhe duhet të trajtohen në përputhje me objektivat
dhe parimet e kësaj Konvente, përfshirë dispozitën
e akomodimit të arsyeshëm.

Neni 15

Liria nga tortura,  trajtimi mizor,

jo-njerëzor apo degradues

1. Askush nuk duhet t’i nënshtrohet torturës,
trajtimit ose dënimit mizor, jo-njerëzor apo
degradues. Në veçanti, askush nuk duhet t’i
nënshtrohet  eksperimentimit mjekësor apo
shkencor pa pëlqimin e saj/tij të lirë.

2. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat
efektive legjislative, administrative, gjyqësore apo
masa të tjera për të parandaluar që personat me
aftësi të kufizuar, në bazë të barabartë me të tjerët,
t’i nënshtrohen torturës apo trajtimit apo dënimit
mizor, jo-njerëzor apo degradues.

Neni 16

Liria nga shfrytëzimi, dhuna

dhe abuzimi

1. Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura
legjislative, administrative, shoqërore, arsimore
dhe masa të tjera për të mbrojtur personat me
aftësi të kufizuar, si brenda familjes dhe jashtë saj,
nga të gjitha format e shfrytëzimit, dhunës dhe
abuzimit, përfshirë aspektet me bazë gjinore.

2. Shtetet Palë duhet të marrin gjithashtu të gjitha
masat e duhura për të parandaluar të gjitha format
e shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit duke siguruar,
ndër të tjera, format e duhura të asistencës në
bazë të gjinisë dhe moshës dhe mbështetje për
personat me aftësi të kufizuar, familjeve të tyre
dhe punonjësve të kujdesit, përfshirë nëpërmjet
sigurimit të informacionit dhe edukimit se si të
shmangen, njihen apo raportohen rastet e
shfrytëzimit, dhunës apo abuzimit. Shtetet Palë
duhet të sigurojnë se shërbimet e mbrojtjes
tregojnë ndjeshmëri ndaj moshës, gjinisë dhe
aftësisë së kufizuar.

3. Me qëllim që të parandalohen të gjitha format
e shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit, Shtetet Palë
duhet të sigurojnë që të gjitha fasilitetet dhe
programet e projektuara për t’iu shërbyer
personave me aftësi të kufizuar monitorohen në
mënyrë efektive nga autoritete të pavarura.

4. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e
duhura për të promovuar shërimin dhe
rehabilitimin fizik, njohës dhe psikologjik dhe
riintegrimin shoqëror të personave me aftësi të
kufizuar, të cilët janë viktima të çdo lloj forme
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shfrytëzimi, dhune apo abuzimi, përfshirë nëpër-
mjet sigurimit të shërbimeve mbrojtëse. Një shërim
dhe riintegrim i tillë duhet të ndodhë në një ambi-
ent që ushqen shëndetin, mirëqenien, vetë-respek-
tin, dinjitetin dhe autonominë e personit dhe merr
parasysh nevojat specifike gjinore dhe të moshës.

5. Shtetet Palë duhet të vendosin në vend
legjislacionin dhe politika efektive, përfshirë
legjislacionin dhe politikat me fokus gratë dhe
fëmijët, për të siguruar se janë identifikuar, hetuar
dhe, kur duhet, janë ndjekur ligjërisht rastet e
shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit ndaj personave
me aftësi të kufizuar.

Neni 17

Mbrojtja e integritetit të personit

Çdo person me aftësi të kufizuar ka të drejtën
për respekt ndaj integritetit të saj apo të tij fizik
dhe mendor në bazë të barabartë me të tjerët.

Neni 18

Liria e lëvizjes dhe Kombësia

1. Shtetet Palë duhet të njohin të drejtat e
personave me aftësi të kufizuar për lirinë e
lëvizjes, lirinë për të zgjedhur rezidencën e tyre
dhe kombësinë, në baza të barabarta me të tjerët,
përfshirë dhe sigurimin e faktit se personat me
aftësi të kufizuar:

(a) Kanë të drejtë të marrin dhe ndryshojnë
kombësinë dhe nuk iu hiqet kombësia në mënyrë
arbitrare apo në bazë të aftësisë së kufizuar;

(b) Nuk iu hiqet mundësia, në bazë të aftësisë së
kufizuar, për të marrë, pasur dhe përdorur
dokumentacionin e kombësisë së tyre apo
dokumentacion tjetër identifikues, apo për të
përdorur proceset përkatëse të tilla si procedurat
e imigrimit, që mund të nevojitet për të lehtësuar
ushtrimin e të drejtës për lirinë e lëvizjes;

(c) Janë të lirë të largohen nga çdo vend/shtet,
përfshirë dhe vendin/shtetin e tyre;

(d)Nuk iu hiqet e drejta, në mënyrë arbitrare apo
në bazë të aftësisë së kufizuar, për të hyrë në
vendin/shtetin e tyre.

2. Fëmijët me aftësi të kufizuar duhet të
regjistrohen menjëherë pas lindjes dhe që nga
lindja duhet të kenë të drejtën për një emër, të
drejtën për të marrë një kombësi dhe, sa më
shpejtë të jetë e mundur, të drejtën për të njohur
dhe për t ë pasur kujdesin e prindërve.

Neni 19

Jetesa e pavarur dhe përfshirja

në komunitet

Shtetet Palë në këtë Konventë pranojnë të
drejtën e barabartë të të gjithë personave me
aftësi të kufizuar për të jetuar në komunitet, me
zgjedhje të barabarta me të tjerët, dhe duhet të
marrin masat e duhura dhe efektive për të
mundësuar që personat me aftësi të kufizuar të
gëzojnë plotësisht këtë të drejtë dhe përfshirjen
e pjesëmarrjen e tyre të plotë në komunitet,
përfshirë dhe sigurimin e faktit se:

(a) Personat me aftësi të kufizuar kanë mundësinë
për të zgjedhur vendin e tyre të rezidencës, ku
dhe me kë do të jetojnë në baza të barabarta me
të tjerët dhe nuk janë të detyruar të jetojnë në
një mënyrë të veçantë të caktuar jetese;

(b) Personat me aftësi të kufizuar kanë akses në
një gamë të gjerë shërbimesh mbështetëse në
shtëpi, shërbime rezidenciale dhe shërbime në
komunitetet, dhe të parandalojë izolimin dhe
veçimin nga komuniteti;

(c) Shërbimet dhe fasilitet komunitare për
popullatën në përgjithësi janë të disponueshme
në baza të barabarta për personat me aftësi të
kufizuar dhe iu përgjigjen nevojave të tyre.
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Neni 20

Lëvizshmëria personale

Shtetet Palë duhet të marrin masat efektive për
të siguruar lëvizshmërinë personale me
pavarësinë më të madhe të mundshme për
personat me aftësi të kufizuar, si më poshtë:

(a) Lehtësimin e lëvizshmërisë personale të
personave me aftësi të kufizuar sipas mënyrës dhe
kohës zgjedhur prej tyre, dhe me kosto të
përballueshme;

(b) Lehtësimin e aksesit të personave me aftësi
të kufizuar në mjetet lëvizëse, pajisjet,
teknologjitë asistuese/ndihmese dhe format e
asistencës direkte dhe të ndërmjetme, përfshirë
sigurimin e tyre me kosto të përballueshme;

(c) Sigurimin e trajnimit lidhur me aftësitë lëvizëse
të personave me aftësi të kufizuar dhe stafit të
specializuar që punon me personat me aftësi të
kufizuar;

(d) Inkurajimi i subjekteve që prodhojnë mjete
lëvizëse, pajisje dhe teknologji asistuese të
marrin parasysh të gjitha aspektet e lëvizjes së
personave me aftësi të kufizuar.

Neni 21

Liria e të shprehurit dhe mendimit,

dhe aksesi në informacion

Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e
duhura për të siguruar se personat me aftësi të
kufizuar mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të
të shprehurit dhe mendimit, përfshirë lirinë për
të kërkuar, marrë dhe përhapur informacionin
dhe idetë në baza të barabarta me të tjerët dhe
nëpërmjet të gjitha formave të komunikimit sipas
zgjedhjes së tyre, siç përcaktohen në nenin 2 të
kësaj Konvente, si më poshtë:

(a) Sigurimin e të gjithë informacionit të
konceptuar për publikun në përgjithësi personave
me aftësi të kufizuar në formate dhe teknologji
të aksesueshme të përshtatshme për lloje të
ndryshme të aftësisë së kufizuar në kohën e duhur
dhe pa kosto shtesë;

(b) Pranimin dhe lehtësimin e përdorimit të gjuhës
së shenjave, Braill, komunikimit shtesë dhe
alternativ, dhe e të gjitha mjeteve, mënyrave, dhe
formave të tjera të komunikimit të aksesueshme
sipas zgjedhjes së personave me aftësi të kufizuar
në ndërveprimet zyrtare;

(c) Nxitjen e subjekteve private që sigurojnë
shërbime për publikun në përgjithësi, përfshirë
dhe internetin, të sigurojnë informacion dhe
shërbime në formate të aksesueshme dhe të
përdorshme për personat me aftësi të kufizuar;

(d) Inkurajimin e mas medias, përfshirë dhe
sigurimin e informacionit nëpërmjet internetit,
për ti bërë shërbimet e tyre të aksesueshme/të
arritshme për personat me aftësi të kufizuar;

(e) Njohjen/pranimin dhe Promovimin e
përdorimit të gjuhës së shenjave.

Neni 22

Respekt për jetën private

1. Asnjë person me aftësi të kufizuar, pavarësisht
nga vendi i rezidencës apo mënyrës së jetesës,
nuk duhet ti nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare
apo të paligjshme në jetën private të tij apo të
saj, ne familjen, korrespondencën, llojet e tjera
të komunikimit apo ti nënshtrohet  sulmeve të
paligjshme ndaj nderit apo reputacionit të tij/saj.
Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtën të
mbrohen nga ligji ndaj këtyre ndërhyrjeve dhe
sulmeve.

2. Shtetet Palë mbrojnë privatësinë e
informacionit personal, për shëndetin dhe
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rehabilitimin e personave me aftësi të kufizuar
në baza të barabarta me të tjerët.

Neni 23

Respekti për shtëpinë dhe familjen

1. Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura
dhe efektive për të eliminuar diskriminimin ndaj
personave me aftësi të kufizuar në të gjitha
çështjet lidhur me martesën, familjen, të qenët
prindër dhe lidhjet, në bazë të barabartë me të
tjerët, për të siguruar se:

(a) E drejta e të gjithë personave me aftësi të kufizuar
të cilët janë në një moshë për martesë të martohen
dhe të krijojnë një familje bazuar në pëlqimin e lirë
dhe të plotë të çiftit, të njihet-pranohet;

(b) Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar
për të vendosur lirshëm dhe me përgjegjësi për
numrin dhe hapësirën e fëmijëve të tyre dhe të
kenë akses informacioni sipas moshës, edukim
mbi planifikimin familjar dhe riprodhimin, te
njihen, te sigurohen mjetet e nevojshme që i
mundësojnë ata të ushtrojnë këto të drejta.

(c) Personat me aftësi të kufizuar, përfshirë fëmijët,
ruajnë fertilitetin/(të drejtën për riprodhim) e tyre
në bazë të barabartë me të tjerët.

2. Shtetet Palë sigurojnë të drejtat dhe
përgjegjësitë e personave me aftësi të kufizuar
lidhur me kujdestarinë, ruajtjen, dhe birësimin e
fëmijëve, apo institucione të ngjashme ku këto
koncepte ekzistojnë në legjislacionin kombëtar;
në të gjitha rastet interesi më i mirë i fëmijës do
të jetë dominuesi. Shtetet Palë duhet të japin
asistencën e duhur ndaj personave me aftësi të
kufizuar në realizimin e përgjegjësive për rritjen
e fëmijëve të tyre.

3. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se fëmijët me
aftësi të kufizuar kanë të drejta të barabarta lidhur
me jetën në familje. Me qëllim realizimin e këtyre

të drejtave dhe për të parandaluar fshehjen,
braktisjen, neglizhimin dhe izolimin e fëmijëve me
aftësi të kufizuar, Shtetet Palë duhet të marrin
përsipër të sigurojnë informacion, shërbime dhe
mbështetje të hershme dhe të gjithanshme për
fëmijët me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre.

4. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se fëmija nuk
duhet të ndahet nga prindërit e tij apo të saj
përkundër dëshirës së tyre, përveç rasteve kur
autoritetet kompetente sipas rishikimit gjyqësor
përcaktojnë, në përputhje me ligjet dhe
procedurat aplikuese, që një ndarje e tillë është
e domosdoshme për interesin më të mirë të
fëmijës. Në asnjë mënyrë nuk duhet ndarë një
fëmijë nga prindërit bazuar në aftësinë e kufizuar
të fëmijës apo në aftësinë e kufizuar të njërit apo
të dy prindërve.

5. Shtetet Palë , në rastet kur familja imediate nuk
është në gjendje të kujdeset për fëmijën me aftësi
të kufizuar, do të ndërmarrë çdo përpjekje për të
siguruar kujdes alternativ brenda familjes së
zgjeruar, dhe në rast se dështon, brenda
komunitetit në një ambient familjeje.

Neni 24

Edukimi

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me
aftësi të kufizuar për edukim. Me qëllim që të
realizohet kjo e drejtë pa diskriminim dhe në bazë
të mundësive të barabarta, Shtetet Palë duhet të
sigurojnë një sistem edukimi përfshirës në të
gjitha nivelet, dhe të mësuar gjatë gjithë jetës, të
drejtuar nga:

(a) Zhvillimi i plotë i potencialit njerëzor dhe
sensit të dinjitetit dhe vlerës së vet-vetes, fuqizimit
të respektit për të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut, dhe diversitetit njerëzor;

(b) Zhvillimi nga personat me aftësi të kufizuar
të personalitetit, talenteve dhe kreativitetit të
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tyre, si dhe aftësive të tyre mendore dhe fizike,
në potencialin e tyre të plotë;

(c) Mundësimin e personave me aftësi të kufizuar
për të marrë pjesë në mënyrë efektive në një
shoqëri të lirë.

2. Për të realizuar këtë të drejtë, Shtetet Palë
duhet të sigurojnë se:

(a) Personat me aftësi të kufizuar nuk janë
përjashtuar nga sistemi i edukimit të përgjithshëm
për shkak te aftësisë së kufizuar, dhe se fëmijët
me aftësi të kufizuar nuk janë përjashtuar nga
arsimimi pa pagesë dhe i detyruar fillor, ose arsimi
i mesëm, me bazë aftësinë e kufizuar;

(b) Personat me aftësi të kufizuar mund të kenë
akses në edukimin fillor gjithëpërfshirës, cilësor
dhe pa pagesë dhe arsimin e mesëm në baza të
barabarta me të tjerët në komunitetet ku ata
jetojnë;

(c) Sigurohet akomodimi i arsyeshëm i kërkesave
individuale;

(d) Personat me aftësi të kufizuar marrin
mbështetjen e kërkuar, brenda sistemit të
edukimit të përgjithshëm, për të mundësuar
arsimimin e tyre efektiv.

(e) Sigurohen masa mbështetëse efektive të
individualizuara në ambiente që rrisin zhvillimin
akademik dhe shoqëror, konsistent me qëllimin
për përfshirje të plotë.

3. Shtetet Palë duhet të mundësojnë personat me
aftësi të kufizuar të mësojnë aftësi për zhvillim
shoqëror dhe jetësor për të lehtësuar
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe të barabartë në
edukim dhe si anëtarë të komunitetit. Për këtë
qëllim Shtetet Palë duhet te marrin masat e
duhura, përfshirë:

(a) Lehtësimin e të mësuarit të Braille, shkrimeve
alternative, mënyrave augmentative/njohëse dhe

alternative, mjeteve dhe formateve të komuni-
kimit, aftësive të orientimit dhe lëvizshmërisë, dhe
fasilitimin/lehtësimin e mbështetjes dhe kujdesit
nga moshatarët;

(b) Lehtësimin e të mësuarit të gjuhës së shenjave
dhe promovimin e identitetit linguistik të
komunitetit të personave që nuk dëgjojnë;

(c) Sigurimin e faktit se edukimi i personave, dhe
në veçanti fëmijëve, të cilët janë të verbër, qe nuk
dëgjojnë, apo qe nuk dëgjojnë e nuk shikojnë, në
të njëjtën kohë iu është dhënë në gjuhën, mënyrat
dhe mjetet e komunikimit më të përshtatshme
për individin dhe në ambiente të cilat rrisin
zhvillimin akademik dhe shoqëror.

4. Me qëllim që të sigurohet realizimi i kësaj të
drejte, Shtetet Palë duhet të marrin masat e
duhura për të punësuar mësuesit, përfshirë
mësuesit me aftësi të kufizuar, të cilët janë të
kualifikuar në gjuhën e shenjave dhe/apo Braille,
dhe të trajnojnë profesionistët dhe stafin që
punon në të gjitha nivelet e edukimit. Trajnime të
tilla duhet të përfshijnë ndërgjegjësimin mbi
aftësinë e kufizuar dhe përdorimin e mënyrave
të duhura augmentative/njohëse dhe alternative,
mjeteve dhe formateve të komunikimit, teknikave
edukuese dhe materialeve për të mbështetur
personat me aftësi të kufizuar.

5. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se personat me
aftësi të kufizuar të jenë në gjendje të kenë akses
në arsimin e lartë, trajnime profesionale,
edukimin për të rritur dhe të mësuarit gjatë të
gjithë jetës pa diskriminim dhe në baza të
barabarta me të tjerët. Për këtë qëllim, Shtetet
Palë duhet të sigurojnë se akomodimi i arsyeshëm
është siguruar për personat me aftësi ët kufizuar.

Neni 25

Shëndeti

Shtetet Palë pranojnë se personat me aftësi të
kufizuar kanë të drejtën të gëzojnë standardin
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më të lartë të arritshëm të shëndetit pa
diskriminim mbi bazë aftësinë e kufizuar. Shtetet
Palë duhet të marrin masat e duhura për të
siguruar akses për personat me aftësi të kufizuar
tek shërbimet shëndetësore të lidhura me
gjininë,përfshirë rehabilitimin lidhur me
shëndetin. Në veçanti, Shtetet Palë do të:

(a) Sigurojnë personat me aftësi të kufizuar të
njëjtën gamë, cilësi dhe standarde të shërbimeve
shëndetësore pa pagesë ose të përballueshme siç
iu sigurohet personave të tjerë, përfshirë
programe e shëndetit publik me bazë popullsinë
në fushat e shëndetit riprodhues dhe seksual.

(b) Sigurojë ato shërbime shëndetësore të
nevojshme për personat me aftësi të kufizuar, për
shkak të aftësisë së tyre të kufizuar, përfshirë dhe
identifikimin e hershëm dhe ndërhyrjen sipas
rastit, si dhe shërbime të projektuara për të
minimizuar dhe parandaluar keqësimin e aftësive
të kufizuara, përfshirë ato tek fëmijët dhe të
moshuarit;

(c) Sigurojë këto shërbime shëndetësore sa më
pranë të jetë e mundur komuniteteve të këtyre
personave, përfshirë zonat rurale;

(d) Kërkojë profesionistë të kujdesit shëndetësor
për të siguruar kujdes të së njëjtës cilësi për
personat me aftësi të kufizuar si për të tjerët,
përfshirë dhe faktin se në bazë të pëlqimit të lirë
dhe të informuar ndër të tjera, të rrisë
ndërgjegjësimin mbi të drejtat, dinjitetin,
autonominë e njeriut dhe nevojave të personave
me aftësi të kufizuar nëpërmjet trajnimeve dhe
shpalljes së standardeve etike për kujdesin
shëndetësor publik dhe privat;

(e) Ndalojë diskriminimin ndaj personave me
aftësi të kufizuar lidhur me sigurimin e sigurimit
shëndetësor dhe sigurimit për jetën, kur një
sigurim i tillë lejohet nga ligji kombëtar, i cili duhet
të sigurohet në një mënyrë të drejtë dhe të
arsyeshme.

(f)  Parandalojë mohimin diskriminues të kujdesit
shëndetësor apo shërbimeve shëndetësore apo
të ushqimeve dhe lëngjeve mbi bazën e aftësisë
së kufizuar.

Neni 26

Aftësimi dhe Rehabilitimi

1. Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura
dhe efektive, përfshirë dhe mbështetjen e
moshatarëve, për të bërë të mundur që personat
me aftësi të kufizuar të arrijnë dhe të ruajnë
pavarësinë e tyre maksimale, aftësinë e plotë
fizike, mendore, shoqërore dhe profesionale, dhe
përfshirjen e pjesëmarrjen e plotë në të gjitha
aspektet e jetës. Për këtë qëllim, Shtetet Palë do
të organizojnë, fuqizojnë dhe zgjerojnë shërbimet
aftësuese dhe rehabilituese gjithëpërfshirëse,
veçanërisht në fushat e shërbimeve të shëndetit,
punësimit, edukimit dhe shërbimeve shoqërore,
në mënyrë të tillë që këto shërbime dhe
programe:

(a) Të fillojnë në fazën më të hershme të
mundshme, dhe të jenë të bazuara në vlerësimet
multidisiplinore të nevojave dhe fuqive;

(b) Të mbështesin pjesëmarrjen dhe përfshirjen
në komunitet dhe në të gjitha aspektet e
shoqërisë, janë me bazë vullnetare, dhe janë të
disponueshme për personat me aftësi të kufizuar
sa më pranë komuniteteve të tyre të jetë e
mundur, përfshirë zonat rurale.

2. Shtetet Palë duhet të promovojnë zhvillimin e
trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm për
profesionistët dhe stafin që punon në shërbimet
aftësuese dhe rehabilituese.

3. Shtetet Palë duhet të promovojnë ekzistencën,
njohuritë dhe përdorimin e pajisjeve ndihmëse
dhe teknologjisë, të projektuar për personat me
aftësi të kufizuar, pasi ato lidhen me aftësimin dhe
rehabilitimin.
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Neni 27

Puna dhe punësimi

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me
aftësi të kufizuar për të punuar, në baza të
barabarta me të tjerët; kjo përfshin të drejtën për
të pasur mundësinë për të fituar jetesën duke bërë
punë të zgjedhur lirisht apo të pranuar në tregun
e punës dhe vendin/ambientin e punës që është i
hapur, përfshirës dhe i arritshëm nga personat me
aftësi të kufizuar. Shtetet Palë duhet të mbrojnë
dhe promovojnë realizimin e të drejtës për punë,
përfshirë dhe ata që e fitojnë aftësinë e kufizuar
gjatë punësimit, duke marrë hapat e duhur,
përfshirë në legjislacion ndër të tjera:

(a) Për të ndaluar diskriminimin me bazë aftësinë
e kufizuar në të gjitha çështjet lidhur me
punësimin, përfshirë kushtet e rekrutimit,
punësimit, vazhdimësisë së punësimit, ecjes në
karrierë, dhe ofrimin e kushteve të punës të
sigurta dhe të shëndetshme;

(b) Për të mbrojtur të drejtat e personave me
aftësi të kufizuar, në baza të barabarta me të tjerët,
duke përfshirë mundësi të barabarta dhe pagesë
të barabartë për punën me vlerë, siguri dhe
kushte pune të shëndetshme të barabarta,
përfshirë dhe mbrojtjen nga ngacmimet, dhe
adresimin e ankesave;

(c) Për të siguruar se personat me aftësi të
kufizuar janë gjendje të ushtrojnë të drejtat e
punës dhe të drejtat sindikaliste në baza të
barabarta me të tjerët;

(d) Për të mundësuar personat me aftësi të
kufizuar për të pasur akses në programet e
përgjithshme udhëzuese teknike dhe
profesionale, shërbimet e vendosjes ne vendin e
punës  dhe trajnim të vazhdueshëm profesional ;

(e) Për të promovuar mundësitë dhe ecjen në
karrierë për personat me aftësi të kufizuar në

tregun e punës, si dhe asistencë në gjetjen, fitimin,
mbajtjen dhe kthimin në punë;

(f) Për të promovuar mundësitë për vetë-punësim,
aktivitet te lire privat, zhvillimin e ko-operativave,
dhe për të filluar biznesin e vet;

(g) Për të punësuar personat me aftësi të kufizuar
në sektorin publik;

(h) Për të promovuar punësimin e personave me
aftësi të kufizuar në sektorin privat nëpërmjet
politikave dhe masave të duhura, të cilat mund të
përfshijnë programe veprimi afirmative, nxitës
dhe masa të tjera;

(i) Për të siguruar se akomodimi i arsyeshëm iu
është siguruar/dhënë personave me aftësi të
kufizuar në vendin/ambientin e punës;

(j) Për të promovuar fitimin e përvojës së punës
nga personat me aftësi të kufizuar në tregun e
hapur të punës;

(k) Për të promovuar programe per rehabilitim
profesional, mbajtjen e vendit të punës dhe
kthimit’në’punë për personat me aftësi të kufizuar.

2. Shtetet Palë duhet të sigurojnë se personat me
aftësi të kufizuar nuk mbahen në skllavëri apo si
shërbëtorë, dhe janë të mbrojtur, në baza të
barabarta me të tjerët, nga puna e detyruar.

Neni 28

Standard adekuat jetese dhe

mbrojtje shoqërore

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me
aftësi të kufizuar për një standard adekuat jetese
për ta dhe për familjet e tyre, përfshirë ushqimin,
veshjen dh strehimin adekuat dhe përmirësimin
e vazhdueshëm të kushteve të jetesës, dhe duhet
të ndërmarrës hapat e duhura për të mbrojtur
dhe përmirësojë realizimin e kësaj të drejtë pa
diskriminim me bazë aftësinë e kufizuar.
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2. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me
aftësi të kufizuar për mbrojtje] shoqërore, dhe
që ata ta gëzojnë atë të drejtë pa diskriminim me
bazë aftësinë e kufizuar, dhe duhet të marrë hapat
e duhura për të mbrojtur dhe përmirësojë
realizimin e kësaj të drejte, përfshirë masat:

(a) Për të siguruar akses të barabartë personave
me aftësi të kufizuar ndaj shërbimeve për ujë të
pastër, dhe për të siguruar akses të shërbimeve,
pajisjeve dhe formave të tjera të asistencës të
përshtatshme dhe të përballueshme për nevoja
të lidhura me aftësinë e kufizuar;

(b) Për të siguruar akses për personat me aftësi
të kufizuar, në veçanti gratë dhe vajzat me aftësi
të kufizuar dhe personat më të moshuar me
aftësitë kufizuar, në programet e mbrojtjes
shoqërore dhe programeve të reduktimit të
varfërisë;

(c) Për të siguruar akses për personat me aftësi
të kufizuar dhe familjet e tyre që jetojnë në
kushtet e varfërisë, në asistencën e ofruar nga
Shteti me shpenzime lidhur me aftësinë e kufizuar,
përfshirë trajnimin, këshillimin, asistencën
financiare dhe kujdesin gjatë pushimeve;

(d) Për të siguruar akses për personat me aftësi
të kufizuar në programet e strehimit publik.

(e) Për të siguruar akses për personat me aftësi
të kufizuar nga programet dhe përfitimet e
pensionit.

Neni 29

Pjesëmarrja në jetën politike

dhe publike

Shtetet Palë duhet tu garantojnë personave me
aftësi të kufizuar të drejtat politike dhe mundësinë
për ti gëzuar ato në baza të barabarta me të tjerët,
dhe duhet të marrin përsipër:

(a) Të sigurojnë se personat me aftësi të kufizuar
mund të marrin pjesë në mënyrë të plotë dhe
efektive në jetën politike dhe publike mbi baza
të barabarta me të tjerët, drejtpërsëdrejti apo
nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur, përfshirë
dhe të drejtën dhe mundësinë për personat me
aftësitë kufizuar për të votuar dhe për tu zgjedhur,
ndër të tjera duke:

(i) Siguruar se procedurat, fasilitetet dhe
materialet e votimit janë të përshtatshme, të
aksesueshm dhe të thjeshta për tu kuptuar dhe
përdorur;

(ii) Mbrojtur të drejtën e personave me aftësi të
kufizuar të votojnë me votë të fshehtë në zgjedhje
dhe referendume publike, pa kërcënim, të
kandidojnë për zgjedhje, të punojnë në zyrë në
mënyrë efektive dhe të kryejnë të gjitha
funksionet publike në të gjitha nivelet e qeverisë,
duke lehtësuar përdorimin e teknologjive
asistuese dhe të reja, kur të jetë e përshtatshme;

(iii) Garantuar shprehjen e lirë të vullnetit të lirë
të personave me aftësi të kufizuar si zgjedhës dhe
për këtë qëllim, kur është e nevojshme, me
kërkesën e tyre, lejohet asistenca në votim nga
një person që zgjidhet prej tyre.

(b) Promovuar në mënyrë aktive një ambient, në
të cilin personat me aftësi të kufizuar mund të
marrin pjesë në mënyrë efektive dhe të plotë në
kryerjen e punëve publike, pa diskriminim dhe
në një bazë të barabartë me të tjerët, dhe të
inkurajojë pjesëmarrjen e tyre në punët publike,
përfshirë:

(i) Pjesëmarrjen në organizatat joqeveritare dhe
shoqatat që kanë të bëjnë me jetën publike dhe
politike në vend, dhe në aktivitetet dhe
administrimin e partive politike;

(ii) Krijimin apo pjesëmarrjen në organizata për
personat me aftësi të kufizuar për të përfaqësuar
personat me aftësi të kufizuar në nivele
ndërkombëtare, kombëtare, rajonale dhe lokale.
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Neni 30

Pjesëmarrja në jetën kulturore,

argëtim, kohën e lirë dhe sport

1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me
aftësi të kufizuar të marrin pjesë në bazë të
barabartë me të tjerët në jetën kulturore, dhe
duhet të marrin të gjitha masat e duhura për të
siguruara se personat me aftësi të kufizuar:

(a) Gëzojnë akses në materialet kulturore në të
gjitha formatet e aksesueshme;

(b) Gëzojnë akses në programet televizive, filmat,
teatrot, dhe aktivitete të tjera kulturore, në
formate të aksesueshme;

(c) Gëzojnë akses në vendet për performancë apo
shërbime kulturore, të tilla si teatrot, muzetë,
kinematë, bibliotekat dhe shërbimet për turistët,
dhe aq sa është e mundur, gëzojnë akses në
monumentet dhe sheshet me rëndësi për
kulturën kombëtare.

2. Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura
për të bërë të mundur që personat me aftësi ët
kufizuar të kenë mundësinë për të zhvilluar dhe
përdorur potencialin e tyre kreativ, artistik, dhe
intelektual, jo vetëm për të mirën e tyre, por
gjithashtu për pasurimin e shoqërisë.

3. Shtetet Palë duhet të marrin hapat e duhur, në
përputhje me ligjin ndërkombëtar, për të siguruar
se ligjet që mbrojnë të drejtat e pronës
intelektuale nuk përbëjnë një barrierë të
paarsyeshme apo diskriminuese që personat me
aftësi të kufizuar të kenë akses në materialet
kulturore.

4. Personat me aftësi ët kufizuar duhet të kenë të
drejtën, në baza të barabarta me të tjerët, që tu
njihet dhe të mbështetet identiteti i tyre specifik
kulturor dhe linguistik, përfshirë dhe gjuhën e
shenjave dhe kulturën e të shurdhërve.

5. Me idenë për të mundësuar personat me aftësi
të kufizuar të marrin pjesë në baza të barabarta
me të tjerët në aktivitete, argëtuese, të kohës së
lirë dhe sportive, Shtetet Palë duhet të marrin
masat e duhura:

(a) Për të inkurajuar dhe promovuar pjesëmarrjen
e personave me aftësi të kufizuar në aktivitetet
sportive gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet, në
masën më të madhe të mundshme;

(b) Për të siguruar së personat me aftësi të
kufizuar kanë mundësinë të organizojnë,
zhvillojnë dhe marrin pjesë në aktivitete sportive
specifike për aftësinë e kufizuar dhe argëtuese  ,
dhe për këtë qëllim, të inkurajojë sigurimin e
instruksioneve, trajnimit dhe burimeve të duhura,
në baza të barabarta me të tjerët;

(c) Për të siguruar se personat me aftësi të
kufizuar kanë akses në vendet sportive, argëtuese
dhe turistike;

(d) Për të siguruar se fëmijët me aftësi të kufizuar
kanë akses të barabartë për të marrë pjesë në
lojë, argëtim, aktivitete sportive dhe të kohës së
lirë, përfshirë dhe ato aktivitete që zhvillohen në
sistemin shkollor;

(e) Për të siguruar se personat me aftësi të
kufizuar kanë akses në shërbimet nga ato që
përfshihen në organizimin e aktiviteteve
argëtuese, turistik, sportive dhe të kohës së lirë.

Neni 31

Statistikat dhe mbledhja e të

dhënave

1. Shtetet Palë marrin përsipër të mbledhin
informacionin e duhur, përfshirë të dhëna
statistikore dhe kërkimore, për të mundur që këto
Shtetet të formulojnë dhe zbatojnë politika që do
i japin efekt kësaj Konvente. Procesi i mbledhjes
dhe mbajtjes së këtij informacioni duhet:
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(a) Të jetë në përputhje me masat mbrojtëse
ligjore, përfshirë legjislacionin mbi mbrojtjen e
të dhënave, për të siguruar konfidencialitetin dh
respekt për jetën private të personit me aftësi të
kufizuar;

(b) Të jetë në përputhje me normat
ndërkombëtare të pranuara për të mbrojtur të
drejtat e njeriut dhe liritë themelore si dhe
parimet etike në mbledhjen dhe përdorimin e
statistikave.

2. Informacioni i mbledhur në përputhje me këtë
nen mund të shpërndahet sipas rastit dhe përdoret
për të ndihmuar për të vlerësuar implementimin
e detyrimeve të Shteteve Palë në këtë Konventë,
dhe të identifikojë dhe adresojë barrierat që
ndeshen nga personat me aftësi të kufizuar gjatë
ushtrimit të së drejtave të tyre.

3. Shtetet Palë marrin përgjegjësinë për përhapjen
e këtyre statistikave dhe sigurojnë që ato të jenë
të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuar
dhe për të tjerët.

Neni 32

Bashkëpunimi Ndërkombëtar

1. Shtetet Palë pranojnë rëndësinë e bashkë-
punimit ndërkombëtar dhe promovimin  e tij, në
mbështetje të përpjekjeve kombëtare për
realizimin e qëllimit dhe objektivave të kësaj
Konvente, dhe do të ndërmarrin masat e duhura
dhe efektive në këtë drejtim, ndërmjet Shteteve
dhe  sipas rastit në partneritet me organizatat
përkatëse ndërkombëtare dhe rajonale dhe
shoqërinë civile, në veçanti organizatat për
personat me aftësi të kufizuar. Këto masa mund
të përfshijnë ndër të tjera:

(a) Të sigurojnë se bashkëpunimi ndërkombëtar,
përfshirë dhe programet ndërkombëtare të
zhvillimit, janë përfshirëse, dhe të aksesueshme
për personat me aftësi të kufizuar;

(b) Të lehtësojnë dhe mbështesin krijimin e
kapaciteteve, përfshirë këtu faktin e shkëmbimit
dhe ndarjes së informacionit, përvojës,
programeve të trajnimit dhe praktikës më të mirë;

(c) Të lehtësojnë bashkëpunimin në punën
kërkimore dhe aksesin në njohurinë shkencore
dhe teknike; dhe

(d) Të sigurojnë, sipas rastit, asistencë teknike dhe
ekonomike, përfshirë dhe fasilitimin e aksesit dhe
përdorimin e përbashkët të teknologjisë
ndihmëse dhe të aksesueshme, dhe nëpërmjet
transferimit të teknologjisë.

2.  Klauzolat e këtij neni nuk kanë paragjykim
ndaj detyrimeve të secilit Shtet Palë për të
plotësuar detyrimet e tij në këtë Konventë.

Neni 33

Implementimi dhe monitorimi

kombëtar

1. Shtetet Palë, në përputhje me sistemin e tyre
të organizimit, duhet të caktojnë një apo më
shumë pika kontakti në qeveri për çështje që kanë
të bëjnë me implementimin e kësaj Konvente, dhe
duhet të shqyrtojë ngritjen apo caktimin e një
mekanizmi bashkëpunimi brenda qeverisë për të
lehtësuar veprimet që kanë të bëjnë me të në
sektorë të ndryshëm dhe në nivele të ndryshme.

2. Shtetet Palë, në përputhje me sistemet e tyre
ligjore dhe administrative, mbajnë, fuqizojnë,
caktojnë ose ngrenë brenda Shtetit Palë, një
kuadër I cili do të përfshijë një apo më shumë
mekanizma të pavarur, si të jetë më e
përshtatshme, për të promovuar, mbrojtur dhe
monitoruar implementimin e kësaj Konvente.
Gjatë caktimit apo ngritjes së një mekanizmi të
tillë, Shtetet Palë duhet të kenë parasysh Parimet
lidhur me statusin dhe funksionimin e
institucioneve kombëtar për mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të njeriut.
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3. Shoqëria Civile dhe veçanërisht personat me
aftësi të kufizuar dhe organizatat e tyre
përfaqësuese, duhet të përfshihen dhe të marrin
pjesë plotësisht në procesin monitorues.

Neni 34

Komiteti për të Drejtat e

Personave me Aftësi të Kufizuar

1. Do të ngrihet një Komitet për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuar (tani e tutje i
referuar si “Komiteti”), i cili do të kryejë
funksionet e paraqitura më poshtë.

2. Komiteti, në momentin kur kjo Konventë hyn në
fuqi, do të përbëhet prej dymbëdhjetë ekspertësh.
Pas gjashtëdhjetë ratifikimesh apo pranimesh shtesë
në Konventë, anëtarësia e Komitetit do të shtohet
me gjashtë anëtarë, duke ruajtur një numër
maksimal prej tetëmbëdhjetë anëtarësh.

3. Anëtarët e Komitetit do të shërbejnë në
kapacitetin e tyre personal dhe do të jenë me
një qëndrim të lartë moral dhe kompetencë e
përvojë të njohur në fushën e paraqitur në këtë
Konventë. Shtetet Palë ftohen t’i kushtojnë
vëmendjen e duhur dispozitës se parashtruar në
nenin 4.3 të kësaj Konvente, kur bëjnë nominimin
e kandidatëve të tyre.

4.  Anëtarët e Komitetit do të zgjidhen nga Shtetet
Palë, ku do t’i kushtohet vëmendje shpërndarjes
së barabartë gjeografike, përfaqësimit të formave
të ndryshme të civilizimit dhe të sistemeve ligjore
principale, përfaqësimit të barabartë gjinor dhe
pjesëmarrjes së ekspertëve me aftësi të kufizuar.

5.  Anëtarët e Komitetit do të zgjidhen me votim
të fshehtë nga një listë me shtetas të nominuar
nga Shtetet Palë në takimet e Konferencës së
Shteteve Palë. Në ato takime, për të cilat dy të
tretat e Shteteve Palë duhet të përbëjnë
kuorumin, personat e zgjedhur në Komitet do të
jenë ata që sigurojnë numrin më të madh të votave

dhe një shumicë absolute të votave të
përfaqësuesve të Shteteve Palë që janë të
pranishëm dhe votojnë.

6. Zgjedhjet fillestare do të mbahen jo më vonë
se gjashtë muaj pas datës së hyrjes në fuqi të kësaj
Konvente. Së paku katër muaj para datës së
zgjedhjeve, Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara do t’iu dërgojë një letër Shteteve Palë
duke i ftuar ata që të paraqesin nominimet brenda
dy muajve. Sekretari Përgjithshëm do të përgatisë
më pas në rend alfabetik një listë me të gjithë
personat e nominuar, duke treguar Shtetet Palë,
që i kanë nominuar ata, dhe do t’ua paraqesë atë
Shteteve Palë të kësaj Konvente.

7. Anëtarët e Komitetit do të zgjidhen për një
mandat katër vjeçar. Ata do të kenë të drejtën e
ri-zgjedhjes një herë. Megjithatë, mandati për të
gjashtë anëtarët e zgjedhur në zgjedhjet e para
do të skadojë në fund të dy viteve; menjëherë
pas zgjedhjeve të para, emrat e këtyre gjashtë
anëtarëve do të zgjidhen me short nga kryetari i
takimit siç referohet në paragrafin 5 të këtij neni.

8. Zgjedhja e gjashtë anëtarëve shtesë të Komitetit
do të mbahet me rastin e zgjedhjeve të rregullta,
në përputhje me dispozitat përkatëse të këtij neni.

9. Në qoftë se një anëtar i Komitetit vdes apo jep
dorëheqjen apo deklaron se për çfarëdo shkaku
ajo apo ai nuk mund të kryejë detyrat e saj apo
të tij, Shteti Palë, i cili ka nominuar anëtaren/
anëtarin duhet të emërojë një ekspert tjetër që i
ka kualifikimet dhe plotëson kriteret e
përcaktuara në dispozitat përkatëse të këtij neni,
që të shërbejë për pjesën e mbetur të mandatit.

10. Komiteti duhet të vendosë rregullat e tij të
procedurës.

11. Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara do të sigurojë stafin dhe fasilitetet e
nevojshme për realizimin efektiv të funksioneve
të Komitetit në këtë Konventë, dhe do të
thërrasë mbledhjen e saj të parë.

SHTOJCA I: KONVENTA E OKB-SË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE PROTOKOLLI FAKULTATIV
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12. Me aprovimin e Asamblesë së Përgjithshme,
anëtarët e Komitetit të ngritur sipas kësaj Konvente
do të marrin pagesë nga resurset e Kombeve të
Bashkuara sipas termave dhe kushteve që mund
të vendosë Asambleja, duke pasur parasysh
rëndësinë e përgjegjësive të Komitetit.

13. Anëtarët e Komitetit do të kenë të drejtë për
fasilitete, privilegje dhe imunitete të ekspertëve
në misione për Kombet e Bashkuara siç
parashtrohet në seksionet përkatëse të
Konventës mbi Privilegjet dhe imunitetet e
Kombeve të Bashkuara.

Neni 35

Raportet nga Shtetet Palë

1. Çdo Shtet Palë do të paraqesë në Komitet,
nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve
të Bashkuara, një raport gjithëpërfshirës mbi
masat e marra për të bërë efektive detyrimet e
tij në këtë Konventë dhe mbi progresin e bërë
në këtë drejtim, brenda dy viteve që kjo Konventë
hyn në fuqi për atë Shtet Palë.

2. Pas kësaj, Shtetet Palë paraqesin raportet
pasuese të paktën çdo katër vjet, si dhe sa herë
që kërkohet nga Komiteti.

3. Komiteti do të vendosë udhëzimet përkatëse
lidhur me përmbajtjen e raporteve.

4. Shteti Palë i cili i ka paraqitur Komitetit një
raport fillestar gjithëpërfshirës nuk nevojitet të
përsërisë informacionin e paraqitur më parë në
raportet e tij të tjera pasuese. Kur bëjnë
përgatitjen e raporteve për Komitetin, Shtetet
Palë ftohen të kenë parasysh që ta bëjnë këtë në
një proces të hapur dhe transparent si dhe t’i
kushtojnë vëmendjen e duhur dispozitave të
përcaktuara në nenin 4.3 të kësaj Konvente.

5. Raportet mund të tregojnë faktorë dhe
vështirësi që ndikojnë në shkallën e plotësimit
të detyrimeve të kësaj Konvente.

Neni36

Shqyrtimi i raporteve

1. Çdo raport duhet të shqyrtohet nga Komiteti, i
cili do të bëjë sugjerime dhe rekomandime të
përgjithshme mbi raportin siç ai e konsideron të
përshtatshme dhe do t’ua dërgojë ato Shtetit Palë
përkatës. Shteti Palë mund të përgjigjet me çdo
informacion, që ai zgjedh për Komitetin. Komiteti
mund të kërkojë nga Shtetet Palë  informacion
të mëtejshëm lidhur me implementimin e kësaj
Konvente.

2. Në qoftë se Shteti Palë e ka tejkaluar shumë
afatin për paraqitjen e raportit, Komiteti mund të
njoftojë Shtetin Palë përkatës lidhur me nevojën
për të ekzaminuar implementimin e kësaj
Konvente në atë Shtet Palë, mbi bazën e
informacionit të besueshëm të disponueshëm për
Komitetin, në qoftë se raporti përkatës nuk
paraqitet brenda tre muajve nga njoftimi. Komiteti
do të ftojë Shtetin Palë përkatës për të marrë
pjesë në këtë ekzaminim. Nëse Shteti Palë
përgjigjet me paraqitjen e raportit përkatës, do
të aplikohen dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.

3. Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara
do të vërë raportet në dispozicion të të gjitha
Shteteve Palë.

4. Shtetet Palë do të paraqesin raportin e tyre sa
më gjerë në publikun e vendeve të tyre dhe do të
fasilitojnë akses të sugjerimeve dhe rekoman-
dimeve të përgjithshme lidhur me këto raporte.

5. Komiteti do të transmetojë, siç mund ta shohë
të përshtatshme, tek agjencitë e specializuara,
fondet dhe programet e Kombeve të Bashkuara
dhe organizma të tjerë kompetentë, raportet nga
Shtetet Palë me qëllim për të paraqitur një
kërkesë apo tregues të nevojës për këshillim apo
asistencë teknike të përfshirë në raport, krahas
vëzhgimeve dhe rekomandimeve të Komitetit, në
rast se ka të tilla, lidhur me këto kërkesa dhe
tregues.
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Neni 37

Bashkëpunimi midis Shteteve

Palë dhe Komitetit

1. Çdo Shtet Palë do të bashkëpunojë me
Komitetin dhe të asistojë anëtarët e tij në
përmbushjen e mandatit të tyre.

2. Komiteti, në marrëdhëniet e tij me Shtetet Palë,
do t’i kushtojë vëmendjen e duhur rrugëve dhe
mënyrave për rritjen e kapaciteteve kombëtare
për implementimin e kësaj Konvente, duke
përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar.

Neni 38

Marrëdhëniet e Komitetit me

organizmat e tjerë

Me qëllim për të inkurajuar implementimin
efektiv të kësaj Konvente dhe bashkëpunimin
ndërkombëtar në fushën e përcaktuar në këtë
Konventë:

(a) Agjencitë e specializuara dhe organet e tjera
të Kombeve të Bashkuara do të kenë të drejtë të
përfaqësohen në shqyrtimin e implementimit të
dispozitave të kësaj Konvente të cilat bëjnë pjesë
gjithashtu në mandatin e tyre. Komiteti mund të
ftojë agjencitë e specializuara dhe organet e tjera
kompetente, siç mund ta shohë të përshtatshme,
për të siguruar këshillim të specializuar lidhur me
implementimin e Konventës në ato çështje që
bëjnë pjesë në mandatet e tyre respektive.
Komiteti mund të ftojë agjenci të specializuara
dhe organe të tjera të Kombeve të Bashkuara të
paraqesin raportet mbi implementimin Konventës
për çështje që bëjnë pjesë në gamën e
aktiviteteve të tyre;

(b) Komiteti, në realizimin e mandatit të tij, do të
konsultojë, siç të jetë e përshtatshme, organe të
tjera relevante të institucionalizuara nga traktatet

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, me qëllim
për të siguruar konsistencë të udhëzimeve të tyre
raportuese përkatëse, sugjerimeve dhe
rekomandimeve të tyre të përgjithshme, dhe të
mënjanojë duplikimin apo mbivendosjen në
realizimin e këtyre funksioneve.

Neni 39

Raporti i Komitetit

Komiteti do të raportojë çdo dy vjet tek
Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli Ekonomik
dhe Shoqëror lidhur me aktivitetet e tij, dhe mund
të bëjë sugjerime dhe rekomandime të
përgjithshme bazuar në shqyrtimin e raporteve
dhe informacionin e marrë nga Shtetet Palë. Këto
sugjerime dhe rekomandime të përgjithshme do
të përfshihen në raportin e Komitetit së bashku
me komentet, në rast se ka, nga Shtetet Palë.

Neni40

Konferenca e Shteteve Palë

1. Shtetet Palë do të takohen rregullisht në
Konferencën e Shteteve Palë, për të shqyrtuar
çështjet që kanë të bëjnë me implementimin e
kësaj Konvente.

2. Konferenca e Shteteve Palë do të thërritet nga
Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara
jo më vonë se gjashtë muaj pasi kjo Konventë të
hyjë në fuqi. Takimet pasuese do të thërriten nga
Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara
çdo dy vjet ose me vendim të Konferencës së
Shteteve Palë.

Neni 41

Autoriteti Përgjegjës

Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara
do të jetë  Autoriteti Përgjegjës i kësaj Konvente.
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Neni 42

Nënshkrimi

Kjo Konventë do të jetë e hapur për t’u
nënshkruar nga të gjitha Shtetet dhe nga
organizata integruese rajonale në Zyrat Qendrore
të Kombeve të Bashkuara në New York me 30
Mars 2007.

Neni 43

Pranimi për të qenë i detyrueshëm

Kjo Konventë do t’i nënshtrohet ratifikimit nga
shtetet nënshkruese dhe konfirmimit formal nga
organizata integruese rajonale nënshkruese. Do
të jetë e hapur për aksesin e çdo Shteti apo
organizate rajonale integruese, që nuk e ka
firmosur Konventën.

Neni 44

Organizatat integruese rajonale

1. “Organizatat integruese rajonale” do të thotë
një organizatë e përbërë nga Shtetet sovrane të
një rajoni të caktuar, tek të cilat Shtetet anëtare
kanë transferuar kompetenca lidhur me çështjet e
përcaktuara nga kjo Konventë. Organizata të tilla
do të deklarojnë, në instrumentet e tyre të
konfirmimit apo pranimit formal, nivelin e
kompetencave të tyre lidhur me çështjet e
përcaktuara nga kjo Konventë. Si rrjedhojë, ato
duhet të informojnë Autoritetin Përgjegjës për çdo
modifikim substancial në nivelin e kompetencave.

2. Termi “Shtete Palë” në këtë Konventë do të
aplikohet për organizata të tilla brenda limitit të
kompetencave të tyre.

3. Për qëllimet e nenit 45, paragrafi 1, dhe neni
47, paragrafi 2 dhe 3, asnjë instrument i depozituar
nga organizata integruese rajonal nuk do të
numërohet.

4. Organizatat integruese rajonale, në çështjet
brenda kompetencave të tyre, mund të ushtrojnë
të drejtën e tyre për të votuar në Konferencën e
Shteteve Palë, me një numër votash të barabartë
me numrin e Shteteve të tyre anëtare, që janë
Palë në këtë Konventë. Një organizatë e tillë nuk
do të ushtrojë të drejtën e saj për të votuar nëse
ndonjë prej Shteteve anëtare ushtron të drejtën
e tij, dhe anasjelltas.

Neni 45

Hyrja në fuqi

1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi në ditën e
tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të
njëzetë të ratifikimit apo anëtarësimit.

2. Për çdo Shtet apo organizatë integruese
rajonale që ratifikon, konfirmon apo pranon
formalisht Konventën pas depozitimit të
instrumentit të njëzetë, Konventa do të hyjë në
fuqi në ditën e tridhjetë pas depozitimit të
instrumentit të vetë saj.

Neni 46

Rezervimet

1. Rezervime të pa-pajtueshme me objektin dhe
qëllimin e kësaj konvente nuk do të lejohen.

2. Rezervimet mund të tërhiqen në çdo moment.

Neni 47

Amendimet

1. Çdo Shtet Palë mund të propozojë një
amendim të kësaj Konvente dhe ta paraqesë atë
tek Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara. Sekretari Përgjithshëm do t’ia
komunikojë çdo amendim të propozuar Shteteve
Palë, me një kërkesë për të njoftuar nëse ato janë
në favor të një konference të Shteteve Palë me
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qëllim për të shqyrtuar dhe vendosur lidhur me
propozimet. Në rast se, brenda katër muajve nga
data e një komunikimi të tillë, dhe së paku një e
treta e Shteteve Palë janë në favor të një
konference, Sekretari Përgjithshëm do të
mbledhë konferencën nën kujdesin e Shteteve
të Bashkuara. Çdo amendim i miratuar duhet të
paraqitet nga Sekretari Përgjithshëm në
Asamblenë e Përgjithshme për aprovim dhe pas
kësaj tek Shtetet Palë për pranim.

2. Amendimi i miratuar dhe aprovuar në përputhje
me paragrafin 1 të këtij neni do të hyjë në fuqi në
ditën e tridhjetë pasi numri i instrumenteve të
pranimit të depozituar arrin dy të tretat e numrit
të Shteteve Palë në datën e miratimit të
amendimit. Pas kësaj, amendimi do të hyjë në fuqi
për çdo Shtet Palë në ditën e tridhjetë pas
depozitimit të instrumentit të tij të pranimit.
Amendimi do të jetë detyrues vetëm për ato
shtete të cilat e kanë pranuar atë.

3. Nëse vendoset me konsensus në Konferencën
e Shteteve Palë, një amendim i miratuar dhe
aprovuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij
neni, i cili lidhet ekskluzivisht me nenet 34, 38, 39
dhe 40 do të hyjë në fuqi për të gjitha Shtetet
Palë në ditën e tridhjetë pasi numri i
instrumenteve të pranimit të depozituara arrin
dy të tretat e numrit të Shteteve Palë në datën e
miratimit të amendimit.

Neni 48

Prishja e marrëveshjes

Një Shtet Palë mund të prishë marrëveshjen për
këtë Konventë me anë të një njoftimi me shkrim
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve
të Bashkuara. Prishja e marrëveshjes do të bëhet
efektive një vit pas datës së marrjes së njoftimit
nga Sekretari Përgjithshëm.

Neni 49

Format i aksesueshëm /

përshtatshëm

Teksti i kësaj Konvente do të përgatitet në format
të aksesueshëm.

Neni 50

Teksti autentik

Teksti i kësaj konvente në gjuhët arabe, kineze,
angleze, franceze, ruse dhe spanjolle do të jenë
autentikisht të barabarta.

Në prezencë të plotfuqishmëve nënshkrues, të
cilët janë autorizuar për këtë qëllim nga Qeveritë
përkatëse, kanë firmosur këtë Konventë.

SHTOJCA I: KONVENTA E OKB-SË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE PROTOKOLLI FAKULTATIV
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Shtetet Palë të këtij protokolli kanë rënë dakord si
më poshtë:

Neni 1

1. Një Shtet Palë në këtë Protokoll (“Shtet Palë”)
njeh kompetencën e Komitetit për të Drejtat e
Personave me Aftësi të Kufizuar (“Komiteti”) për
të marrë dhe shqyrtuar komunikimet nga apo në
emër të individëve apo grupeve të individëve në
juridiksionin e tij, të cilët deklarojnë se janë
viktima të dhunimit të dispozitave të Konventës
nga Shteti Palë.

2. Komiteti nuk duhet të marrë asnjë komunikim,
nëse ka të bëjë me një Shtet Palë në Konventë,
që nuk është palë në këtë Protokoll.

Neni 2

Komiteti do ta konsiderojë si të pa-pranueshëm
një komunikim kur:

(a) Komunikimi është anonim;

(b) Komunikimi përbën një abuzim të së drejtës
së paraqitjes të një komunikimi të tillë apo është
në pa-pajtueshmëri me dispozitat e kësaj
Konvente;

(c) E njëjta çështje është shqyrtuar një herë nga
Komiteti apo është shqyrtuar apo është duke u
shqyrtuar nga ndonjë procedurë tjetër investigimi
apo zgjidhjeje ndërkombëtare.

(d) Kur nuk janë ezauruar të gjitha rrugëzgjidhjet
në vend.  Kjo nuk ka të bëjë me tejzgjatjen pa
arsye të rrugëzgjidhjeve apo shanseve të pakta
për zgjidhje.

(e) Është ndërtuar në mënyrë të qartë dashakeqe
apo nuk është e mbështetur mjaftueshëm; ose kur

(f) Faktet që janë subjekt i komunikimit kanë
ndodhur para hyrjes në fuqi të këtij Protokolli
për Shtetin Palë përkatës, vetëm në rast se këto
fakte vazhdojnë dhe pas asaj date.

Neni 3

Në varësi të dispozitave të nenit 2 të këtij
Protokolli, Komiteti do të sjellë në vëmendje të
Shtetit Palë çdo komunikim të paraqitur tek ai
në mënyrë konfidenciale. Brenda gjashtë muajve,
Shteti marrës do të paraqesë në Komitet
shpjegime apo deklarata me shkrim për të sqaruar
çështjen dhe rrugëzgjidhjen, në rast se ka ndonjë,
që mund të jetë marrë nga Shteti.

Neni  4

1. Në çdo moment pas marrjes së komunikimit
dhe para arritjes së një përcaktimi në bazë të
meritave, Komiteti mund t’i transmetojë Shtetit
Palë përkatës për të shqyrtuar në mënyrë
urgjente, një kërkesë që Shteti Palë të marrë masa
të ndërmjetme si të jetë e nevojshme për të
shmangur dëme të mundshme të pa-riparueshme
ndaj viktimës apo viktimave të dhunimit të
aluduar.

2. Aty ku Komiteti ushtron pushtetin e tij në
paragrafin 1 të këtij neni, kjo nuk do të thotë një
përcaktim/vendim mbi pranimin apo meritat e
komunikimit.

Neni 5

Komiteti do të organizojë takime me dyer të
mbyllura kur shqyrton komunikimin sipas këtij
Protokolli. Pas shqyrtimit të komunikimit,
Komiteti do t’ia dërgojë sugjerimet dhe
rekomandimet, në rast se ka, Shtetit Palë përkatës
si dhe nënshkruesit të peticionit.

Protokoll Shtesë (opsional) për Konventën për të Drejtat e Personave

me Aftësi të Kufizuar.
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Neni 6

1. Në qoftë se Komiteti merr informacion të
besueshëm ku tregohen dhunime të rënda dhe
sistematike nga Shteti Palë të të drejtave të
përcaktuara në këtë Konventë, Komiteti do të
ftojë Shtetin Palë të bashkëpunojë për shqyrtimin
e informacionit dhe së fundmi të paraqesë
observimet e tij lidhur me atë informacion.

2. Duke marrë parasysh observimet që mund të
jenë paraqitur nga Shteti Palë përkatës si dhe
informacione të tjera të besueshme dhe të
disponueshme për të, Komiteti mund të emërojë
një a më shumë nga anëtarët e tij për të kryer një
hetim dhe për të raportuar në mënyrë urgjente
në Komitet.  Aty ku autorizohet dhe me pëlqimin
e Shtetit Palë, hetimi mund të përfshijë dhe një
vizitë në territorin e tij.

3. Pas shqyrtimit të gjetjeve të një hetimi të tillë,
Komiteti do t’i transmetojë këto gjetje Shtetit
Palë së bashku me komente dhe rekomandime.

4. Shteti Palë përkatës do të paraqesë observimet
e tij Komitetit, Brenda gjashtë muajve pas marrjes
së gjetjeve, komenteve dhe rekomandimeve të
transmetuara nga Komiteti.

5. Një hetim i tillë do të kryhet në mënyrë
konfidenciale dhe do të kërkohet bashkëpunimi
i Shtetit Palë në të gjitha hapat e punimeve.

Neni 7

1. Komiteti mund të ftojë Shtetin Palë përkatës
për të përfshirë në raportin e tij sipas nenit 35 të
Konventës detajet e masave të marra si përgjigje
e hetimit të kryer sipas nenit gjashtë të këtij
Protokolli.

2. Komiteti mund të ftojë, nëse është e nevojshme,
pas përfundimit të gjashtë muajve të përcaktuar
në nenin 6.4, Shtetin Palë përkatës për të
informuar në lidhje me masat e marra në përgjigje
të një hetimi të tillë.

Neni 8

Çdo Shtet Palë, në momentin e ratifikimit të këtij
Protokolli apo pranimin në të, mund të deklarojë
se nuk e njeh kompetencën e Komitetit të
përcaktuar në nenet 6 dhe 7.

Neni 9

Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara
do të jetë Autoriteti Përgjegjës i këtij Protokolli.

Neni 10

Ky Protokoll do të jetë i hapur për t’u nënshkruar
nga Shtetet firmëtare dhe organizatat rajonale
integruese të Konventës në Zyrat Qendrore të
Kombeve të Bashkuara në New York më 30 Mars
2007.

Neni 11

Ky Protokoll do t’i nënshtrohet ratifikimit të
Shteteve firmëtare të këtij Protokolli, të cilët kanë
ratifikuar apo pranuar Konventën. Ai do t’i
nënshtrohet konfirmimit formal nga organizatat
rajonale integruese firmëtare të këtij Protokolli,
të cilat kanë konfirmuar apo pranuar Konventën.
Protokolli do të jetë i hapur për t’u pranuar nga
çdo Shtet apo organizatë rajonale integruese, që
ka ratifikuar, konfirmuar apo pranuar formalisht
Konventën dhe që nuk ka firmosur Protokollin.

Neni 12

1. “Organizatë rajonale integruese” do të thotë
një organizatë e përbërë nga Shtete sovrane të
një rajoni të caktuar, tek e cila Shtetet anëtare
kanë transferuar kompetenca lidhur me çështjet
e përfshira në Konventë dhe ky Protokoll. Këto
organizata do të deklarojnë, në instrumentet e
tyre të konfirmimit dhe pranimit formal, harkun
e kompetencave lidhur me çështjet e përfshira
në Konventë dhe në këtë Protokoll. Si rrjedhojë
ata do të informojnë Autoritetin Përgjegjës për
çdo modifikim substancial në harkun e
kompetencave të tyre.

SHTOJCA I: KONVENTA E OKB-SË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE PROTOKOLLI FAKULTATIV
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2. Termi “Shtete Palë” në këtë Protokoll do të
aplikohet për organizata të tilla brenda limiteve
të kompetencës së tyre.

3. Për qëllim të nenit 13, paragrafi 1, dhe neni 15, pa-
ragrafi 2, instrumentet e depozituar nga një orga-
nizatë rajonale integruese nuk do të numërohen.

4. Organizatat rajonale integruese, në çështjet
brenda kompetencave të tyre, mund të ushtrojnë
të drejtën e votës në takimet e Shteteve Palë, me
një numër votash të barabartë me numrin e
Shteteve anëtare që janë Palë në këtë Protokoll.
Një organizatë e tillë nuk do të ushtrojë të
drejtën për të votuar, në rast se ndonjë prej
Shteteve të saj anëtare ushtron të drejtën e tij,
dhe anasjelltas.

Neni 13

1. Në varësi të hyrjes në fuqi të Konventës, ky
Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e tridhjetë pas
depozitimit të instrumentit të dhjetë të ratifikimit
apo pranimit.

2. Për çdo Shtet apo organizatë rajonale
integruese që ratifikon, konfirmon apo pranon
formalisht Protokollin pas depozitimit të
instrumentit të dhjetë, Protokolli do të hyjë në
fuqi në ditën e tridhjetë pas depozitimit të
instrumentit të tij.

Neni 14

1. Rezervimet të papajtueshme me objektin dhe
qëllimin e këtij Protokolli nuk do të lejohen.

2. Rezervimi mund të tërhiqet në çdo moment.

Neni 15

1. Çdo Shtet Palë mund të propozojë një
amendim të këtij Protokolli dhe ta paraqesë atë
tek Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara. Sekretari Përgjithshëm do t’u
komunikojë Shteteve Palë çdo amendim të
propozuar, me një kërkesë nëse ata janë në favor

të një takimi të Shteteve Palë me qëllim shqyrtimin
dhe marrjen e vendimit për propozimet e bëra.
Në rast se, brenda katër muajve nga data e një
komunikimi të tillë, së paku një e treta e Shteteve
Palë janë në favor të këtij takimi, Sekretari
Përgjithshëm do të thërrasë takimin nën kujdesin
e Kombeve të Bashkuara. Çdo amendim i miratuar
nga shumica e dy të tretave të Shteteve Palë të
pranishme dhe votuese do të paraqitet nga
Sekretari Përgjithshëm në Asamblenë e
Përgjithshme për aprovim dhe më pas tek të gjitha
Shtetet Palë për t’u pranuar.

2. Një amendim i miratuar dhe aprovuar në
përputhje me paragrafin 1 të këtij neni do të hyjë
në fuqi në ditën e tridhjetë pasi numri i
instrumenteve të pranimit të depozituara të arrijë
dy të tretat e numrit të Shteteve Palë në ditën e
miratimit të amendamentit. Kështu që, amendimi
do të hyjë në fuqi për çdo Shtet Palë në ditën e
tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të tij të
pranimit. Amendamenti do të jetë detyrues vetëm
për ato shtete që e kanë pranuar atë.

Neni 16

Një Shtet Palë mund të prishë marrëveshjen me
këtë Protokoll me anë të një njoftimi me shkrim
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve
të Bashkuara. Prishja e marrëveshjes do të bëhet
efektive një vit pas marrjes së njoftimit nga
Sekretari Përgjithshëm.

Neni 17

Teksti i këtij Protokolli do të përgatitet në format
të aksesueshëm.

Neni 18

Teksti i këtij Protokolli në gjuhët arabe, kineze,
angleze, franceze, ruse dhe spanjolle do të jetë
autentikisht të barabarta.

Në prezencë të plotfuqishmëve nënshkrues, të
cilët janë autorizuar për këtë qëllim nga Qeveritë
përkatëse, kanë nënshkruar këtë Protokoll.
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1 Adresa interneti kryesore

Dokumenta kryesorë mbi aftësinë e përkohshme

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=182

V Pineda, It’s about Ability: An explanation of

the Convention on the Rights of Persons with

Disabilities, UNICEF, 2008

http://www.unicef.org/Child_friendly_CRPD.doc

UN Enable Rights and Dignity for Persons

with Disability: Primary UN source of

information on disability

http://www.un.org/disabilities/index.asp

Young Voices on the UN Convention on the

Rights and Dignity of Persons with Disability

http://www.lcint.webbler.co.uk/?lid=3103

2 Organizata ndërkombëtare

të dobishme/ adresa/ site interneti

Aksion mbi Aftësinë e kufizuar dhe zhvillimin

http://www.add.org.uk/

Bond Disability and Development Working Group

http://www.bond.org.uk/wgroups/disability/

index.html

Children’s Rights Information Network (CRIN)

Section on disability

http://www.crin.org/themes/

ViewTheme.asp?id=5

Disability Awareness in Action

www.daa.org.uk

Shtojca 2: Burime të dobishme

Disability Funders Network

http://www.disabilityfunders.org/

un_convention#houseres

Disabled Peoples’ International

http://www.icrpd.net/implementation/en/

aboutus.htm

Handicap International

http://www.handicap-international.org/

IDEA – International Disability Equality Agency

http://www.disabilityequality.org

Inclusion International

http://www.inclusion-international.org/en/

International Disability Alliance

http://www.internationaldisabilityalliance.org/

International Disability and Development

Consortium

http://www.iddc.org.uk/dis_dev/topics.shtml

Leonard Cheshire Disability – International

http://www.lcint.org/

Rehabilitation International

http://www.riglobal.org/

World Blind Union

http://www.worldblindunion.org

World Federation of the Deaf

http://www.wfdeaf.org

World Network of Users and Survivors

of Psychiatry

http://www.wnusp.net
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3 Manualë/udhëzues për

implementimin e KDPAK-së

Advocacy Services for People with Mental Health

Problems and Intellectual Disabilities: Guidance and

model policies, Mental Disability Advocacy

Centre, 2006

http://www.mdac.info/en/Advocacy-Services

Convention on the Rights of Persons with

Disabilities: Its implementation and Relevance for the

World Bank, Katherine Guernsey et al,

World Bank June 2007

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/

EXTDISABILITY

Disability Rights Advocacy Workbook, A Shettle,

Survivors Corps, 2008

www.landminesurvivors.org

Disability Rights and Policies – References

documents and resources, Handicap International

http://www.handicap-international.fr/

bibliographie-handicap/FrameUS.htm

Disability Rights Convention: Ratification Campaign

handbook, Landmine Survivors Network, 2006

www.landminesurvivors.org/files/

ConvHandbook_4-30.pdf

EDF Guidance document on the Convention on

the rights of persons with disabilities, European

Disability Forum, 2007

http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/

Top5Campaigns/Microsoft%20Word%20-%20

Guidance%20document%20UN%20Convention-

%20%20EDF%20-%20July%202007.pdf

‘From Exclusion to Equality’ – Handbook

forParliamentarians, OHCHR, 2007

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/

training14en.pdf

Human Rights.Yes! Action and Advocacy on the Rights

of Persons with Disabilities, J Lord et al, Mental

Disabilities Advocacy Center, 2006

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/

hreduseries/TB6/index2.html

ICRPD Implementation Toolkit,Disabled Peoples’

International, 2006

http://www.icrpd.net/implementation/en/

index.htm

ICRPD Ratification Toolkit,Disabled Peoples’

International, 2006

http://www.icrpd.net/ratification/en/index.htm

Implementation Manual for the United Nations

Convention on the Rights of Persons with Disabilities,

World Network of Users and Survivors of

Psychiatry 2008

http://www.mindfreedom.org/as/act/inter/wnusp/

un-convention

Moving forward: progress in global disability rights

monitoring, B Lindqvist, M H Rioux, R M Samson,

Disability Rights Promotion International, 2007

http://www.yorku.ca/drpi/files/

MovingForwardFINAL.pdf

Ratify now (website that supports the global

grassroots efforts to ratify the Convention on

the Rights of Persons with Disabilities),

http://ratifynow.org/

Teaching Kit: International Convention on

the Rights of People with Disabilities,

Handicap International

http://www.handicap-international.fr/

kit-pedagogique/indexen.html

4 Instrumente të përgjithshëm/

manuale/ shkrime për rritjen e

ndërgjegjësimit

All things being equal: Perspectives on disability and

development,World Vision, 2001

http://www.worldvision.org.uk/upload/pdf/

Disability_paper.pdf

Disability: A guide to language, CRIN

http://www.crin.org/docs/Disability

%20_language2.doc



167

Disability, Equality and Human Rights:A training

manual for development and humanitarian

organisations,Oxfam, 2003

http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/

display.asp?K=9780855984854&TAG=&CID=

Disability: Promoting the Rights of Children with

Disabilities, UNICEF, 2007

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/

digest13-disability.pdf

HIV/AIDS Awareness and Disability Rights Training

Manual, Rehabilitation International, Disabled

Organization for Legal Affairs and Social Economic

Development and Miracles

in Mozambique, 2007

http://riglobal.org/advocacy/projects/

RI_HIV-AIDS_TRAINING-MANUAL_

10Dec07_FINAL.doc

5 Burime mbi të drejtat specifike

të fëmijëve me aftësi të kufizuara

CBR:A strategy for rehabilitation, equalisation of

opportunities, poverty reduction and social inclusion of

people with disabilities, ILO, 2004

http://www.ilo.org/public/english/employment/

skills/download/jointpaper.pdf

Disabilities among Refugees and Conflict-

AffectedPopulations,Women’s Commission for

Refugee

Women and Children, 2008

http://www.womenscommission.org/pdf/

disab_fulll_report.pdf

Disability in Conflict and Emergency Situations: Focus

on Tsunami affected areas

http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/lccstaff/maria-kett/

Behinderung_und_Dritte_Welt.pdf

Implementing Inclusive Education: a Commonwealth

Guide to implementing Article 24 of the UN

Convention on the Rights of People with Disabilities,

R Rieser, Commonwealth Secretariat,

London 2008

www.diseed.org.uk

Index for Inclusion: Developing learning and

participation in schools, Centre for Studies

on Inclusive Education

www.csie.org.uk

Making Schools Inclusive: How change can happen,

Save the Children, 2008

http://www.eenet.org.uk/downloads/

Making%20schools%20inclusive%20SCUK.pdf

World Report on Violence against Children, P Pinheiro,

UNICEF/WHO/UNHCHR, 2005

http://www.violencestudy.org/r229

SHTOJCA 2: BURIME TË DOBISHME
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Shtojca 3: Puna për përgatitjen

e këtij udhëzuesi

Gjatë punës për përgatitjen e këtij udhëzuesi,
Save the Children ishte e angazhuar që ajo të
përmbante përvoja dhe këndvështrime të
drejtpërdrejta të personave, përfshirë dhe fëmijë,
me aftësi të kufizuara. Për këtë u zbatua kjo
metodë pune:

a) Ngritja e një grupi

këshillimor pune

U ftuan përfaqësues nga organizatat e personave
me aftësi të kufizuara u për t’ju bashkuar këtij
grupi për të dhënë këshilla e për të bërë komente
mbi projekt-tekstin, për të verifikuar saktësinë e
materialeve, ilustrime të praktikave pozitive dhe
për të ruajtur objektin e këtij udhëzuesi. Anëtarë
të grupit ishin: Kicki Nordstrum, Bashkimi
Botëror i të Verbërve, Helen Schulte, UNICEF;
Zuhy Sayeed, Inclusion International; June Waugh,
nënkomiteti i OJQ UNICEF NGO mbi fëmijët
me aftësi të kufizuara; Shanta Rau, Rehabilitation
International; Khandaker Jahurul
Alam: Qendra për Shërbime dhe Informacion mbi
Aftësinë e Kufizuar (CSID), Bangladesh; Dr
Nafeesur Rahman: Forumi Kombëtar i
Organizatave që Punojnë me Personat me aftësi
të Kufizuara (NFOËD), Bangladesh; Rajan Rajiv:
Njësia e Legjislacionit mbi Aftësinë e Kufizuar,
India; Maheshwar Ghimire: Qendra e të Drejtave
të Njeriut për personat me Aftësi të Kufizuara.

b) Përgatitja e një kornizë

përmbledhëse hyrëse

U përgatit një përmbledhje për këtë udhëzues.
Këtu u fol për objektivin e projektit dhe metodën
që do të ndërmerrej për publikimin e tij. Kjo u
shfrytëzua edhe për të siguruar komente mbi
idetë e paraqitura.

c) Konsultime rajonale

U organizuan dy konsultime rajonale në Dhaka,
Bangladesh dhe Sanaa, Jemen. Synimi qe i trefishtë:
Së pari, ato ofruan mundësinë për të rritur
ndërgjegjësimin dhe kuptimin mbi KDPAK-në. Së
dyti,  ato u ideuan si një forum ku grupet e
interesuara mund të rishikonin kuadrin e
propozuar për këtë udhëzues dhe që ato të
kontribuonin për zhvillimin e saj. Sa fundi,
konsultimet krijuan një mundësi për të farkëtuar
partneritet të ri si dhe rrjete në nivel kombëtar
dhe rajonal.

Konsultimet në Dhaka, në qershor të vitit 2007,
u organizua nga Save the Children në
bashkëpunim me Forumin Kombëtar të
organizatave që Punojnë mbi Aftësinë e Kufizuar
(NPOËD). Në të u përfshinë përfaqësues nga
Bangladeshi, India, Pakistani, Nepali, Afganistani
dhe Sri Lanka, dhe qe një mundësi të rrallë ku
mbrojtësit e të drejtave të fëmijëve dhe të atyre
me aftësi të kufizuara u takuan dhe punuan së
bashku. Mjaft shpesh, OJQ-të e të drejtave të
fëmijëve përqendrohen shumë pak te fëmijët me
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aftësi të kufizuara dhe grupet mbi aftësitë e
kufizuara u kushtojnë shumë pak vëmendje
fëmijëve Prandaj, fëmijët me aftësi të kufizuara
nuk tërheqin atë vëmendje, që nevojitet për të
mbrojtur të drejtat e tyre. Ky rast për t’u mbledhur
së bashku bëri të rritet ndërgjegjësimi mbi
mundësinë e një bashkëpunimi në të ardhmen

Mbledhja në Sanaa u zhvillua në nëntor të 2007.
Ajo u organizua nga programi Save the Children
në Jemen, në partneritet me Fondacionin arab të
të drejtave të njeriut. Ndonëse pjesa më e madhe
e pjesëmarrësve ishte nga Jemeni, aty erdhën dhe
përfaqësi nga Libani, Katari, Palestina, Jordania,
Sudani, Egjipti, Austria, Suedia, Nepali dhe
Mbretëria e Bashkuar. Më shumë se 50 djem dhe
vajza morën pjesë në këtë takim, mes tyre shumë
fëmijë të të gjitha llojeve të aftësisë së kufizuar si
dhe fëmijë pa të meta fizike apo intelektuale.
Përveç tyre, në takimin e ndoqi dhe Zëvendës
Ministri për Edukimin për Edukimin e vajzave,
Zëvendës Ministri i Rinisë dhe Sporteve, Sekretari
i Përgjithshëm i këshillit të Lartë për Nënat dhe
Fëmijët, Drejtori Ekzekutiv për Kujdesin e Aftësi
të Kufizuar dhe Fondin e Riaftësimit, përfaqësues
të organizatave të ndryshme të personave me
aftësi të kufizuara, organizata të të drejtave të
njeriut, organizata kombëtare, ndërkombëtare
dhe rajonale që merren me çështje të fëmijëve, ,
përfaqësues të trupit diplomatik, akademikë,
aktivistë të interesuar për çështjet e të drejtave
të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ekspertë
në fusha të rëndësishme.

Rezultatet e përgjithshme të këtyre dy takimeve
qenë:
• qeveria e Jemenit duhet të marrë në shqyrtim

strategjinë e vet mbi fëmijët në mënyrë që të
reflektohen detyrimet e KDPAK-së

• Nivel i lartë i interesit të medias, si të medias
së shtypur  ashtu edhe të radio – televizionit

• U shtua ndërgjegjësimi i KDPAK-së, rëndësia
që ajo ka për KDF-në  e OKB dhe nevojën
për të kuptuar të dyja traktatet në mbrojtjen
e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara

• Krijimi i partneritetit mes organizatave të
fëmijëve dhe atyre të të drejtave të aftësisë
së kufizuar.

• Kuptim më i madh i përvojave të fëmijëve me
aftësi të kufizuara dhe kapacitetet e tyre për
mbrojtjen e të drejtave të tyre.

• Informacion mbi instrumentet që nevojiten në
këtë fushë

• Materiale ilustrues dhe shembuj të shkeljeve
të të drejtave dhe të praktikës pozitive

• Firma mbi ngjarje dhe çështje që mund të
shërbejnë për qëllime të mbrojtjes të këtyre
të drejtave

d) Përgatitja e këtij udhëzuesi

Pas konsultimeve u përgatit një draft i plotë i
udhëzuesit i cili iu shpërnda Grupit këshillimor
Teknik, si dhe ekspertëve të tjerë të fushës për
komente, materiale ilustrues dhe raste të
studiuara. Më pas u shkrua një draft përfundimtar,
i cili mbajti parasysh të gjitha rezultatet e
proceseve konsultative.

SHTOJCA 3: PUNA PËR PËRGATITJEN E KËTIJ UDHËZUESI



MË SHIKO, MË DËGJO

170

Hyrja

1 UN Disability Fact Sheet, Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, UN, New York, 2006

2 Promoting the Rights of Children with Disabilities, UNICEF, Florence,
2007

3 Disability, Poverty and Development, DfID, London, 2000

4 Violence against Disabled Children, UN Secretary General’s Report
on Violence against Children Thematic Group on Violence against
Disabled Children: Findings and Recommendations, convened by
UNICEF at the United Nations, New York, 28 July 2005

5 Thomas P, Disability, Poverty and the Millennium Development Goals,
DFID, June 2005

6 Violence against Disabled Children, UN Secretary General’s Report
on Violence against Children Thematic Group on Violence against
Disabled Children: Findings and Recommendations, convened by
UNICEF at the United Nations, New York, 28 July 2005

7 Disability, Poverty and Development, DfID, London, 2000

8 Violence against Disabled Children, UN Secretary General’s Report
on Violence against Children Thematic Group on Violence against
Disabled Children: Findings and Recommendations, convened by
UNICEF at the United Nations, New York, 28 July 2005

2. Një vështrim historik i të drejtave të

personave me aftësi të kufizuara

9 The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons
with Disabilities, adopted by the United Nations General Assembly,
Forty-eighth Session, Resolution 48/96, Annex, of 20 December 1993

10 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
General Comment No.5, Persons with disabilities, 9/12/94

11 The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons
with Disabilities, adopted by the United Nations General Assembly,
Forty-eighth Session, Resolution 48/96, Annex, of 20 December 1993

12 Human rights of persons with disabilities, Commission on Human
Rights resolution 2000/51, 62nd meeting, 25 April 2000

13 Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities, Forty-eighth session, E/
CN.4/Sub.2/1996/27, 2 July 1996

Referenca

14 CRC General Comment No. 9, Children with Disabilities, CRC/C/
GC/9, Feb 2007

3. Zhvillimi i Konventës së OKB-së mbi të drejtat

e personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK)

15 Review of recommendations made by the Committee on the Rights
of the Child in respect of disabled children, Rights for Disabled Children,
Disability Awareness in Action, 2003 (paper presented to the Committee
on the Rights of the Child, 29 September 2003)

5 Përgjegjësia për implementimin e KDPAK-së

16 Committee on the Rights of the Child,General Comment No. 5,
General Measures of Implementation of the Convention on the Rights
of the Child (arts 4,42, and 44.6) CRC/GC/2003/5, September 2003

17 Committee on the Rights of the Child,General Comment No. 5,
General Measures of Implementation of the Convention on the Rights
of the Child (arts 4,42, and 44.6) CRC/GC/2003/5, September 2003,
and ICESCR,GC. 3, The Nature of States Parties Obligations (Article 2,
para 1), 14/12/90

18 Issue No. 2, February 2008, Enable newsletter, UN

19 Committee on the Rights of the Children, Day of General Discussion
on Resources for the Rights of the Child – Responsibility of States,
46th session, 21 September 2007

20 Secretary General Hails Adoption of Landmark Convention on
Rights of Persons with Disabilities, Official Statement of the UN Secretary
General, SG/SM/10797, 13 December 2006. Available at: http://
www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm1079.doc.htm

21 From Exclusion to Equality: Realising the Rights of Persons with Disabilities:

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons

with Disabilities, UN OHCHR/Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2007

22 From Exclusion to Equality: Realising the Rights of Persons with Disabilities:

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons

with Disabilities, UN OHCHR/Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2007

23 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in Implementing

the Convention on the Rights of the Child,DAA, London, 2002, and http://
www.info.gov.za/whitepapers/1997/disability.htm

24 Implementation of the World Programme of Action Concerning Disabled

Persons: Realizing the Millennium Development Goals for persons with

disabilities (62/127), available at www.un.org/disabilities

25 The Alternative Basic Education Programme supported by UNICEF: An

assessment, Bond T with Nyugen Thuy Hong, UNICEF, Hong Kong,
1998



171

26 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=406

27 For more details on involving children, see UN Committee on the
Rights of the Child, General Comment No.11, Article 12 (forthcoming)
and Child and Youth Participation Resource Guide, UNICEF East Asia
and Pacific Regional Office, Bangkok, 2006

28 See www.ombudsnet.org for more information on human rights
institutions protecting the rights of children

29 Towards a Focal Point for Children, South African Human Rights
Commission, Pretoria, 2000

30 UN General Assembly Resolution A/RES/48/134, National
Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, 20
December 1993

31 Lansdown G, Children with Disabilities in El Salvador: Progress in

implementing the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness
in Action, London, 2003

32 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=406

33 General Comment No.1, The Aims of Education (Article 29), CRC/
G/2001/1, April 2001

34 Committee on the Rights of the Child, Report on the Twenty-
second Session, CRC, 1999, UN Doc. CRC/C/90

35 The CRPD entered into force on 3 May 2008, after 20 governments
had ratified

6 Puna për promovimin e implementimit

36 The Role of the Mass Media in Creating Awareness on Disability
Issues, a workshop organised by DHRC-Nepal, Lalitpur, 21 June 2002

37 Lansdown G, Disabled Children in El Salvador: Progress in implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2004

38 Save the Children UK, Education Projects in Nepal: A voice for education,
2002

39 From Exclusion to Equality: Realising the Rights of Persons with Disabilities:

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons

with Disabilities, UN OHCHR/Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2007

40 Lansdown G, Disabled Children in El Salvador: Progress in implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2004

41 For guidance on shadow reporting, see Guide to NGOs Reporting to

the Committee on the Rights of the Child,www.crin.org/docs/ reporting/
guidelines 2006

42 Children as Change Agents: Guide to child participation in periodic reporting

to the Committee on the Rights of the Child,World Vision, Ontario, 2007

7 Të kuptuarit e të drejtave e fëmijëve me aftësi

të kufizuara: duke analizuar KDF-në e OKB dhe

KDPAK-në

43 Committee on the Rights of the Child, General Comment No.
9,‘The Rights of Children with Disabilities’, CRC/C/GC/9, February
2006

44 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in Implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

45 Lansdown G, Disabled Children in Nepal: Progress in Implementing the

Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2003

46 Seok Kyong-Hwa,‘Disabled South Koreans may be neglected,
ostracised’, in From Time to Time: Nando’s indepth look at the 20th century,
Nandon Press, Seoul, 2000

47 Committee on the Rights of the Child, General Comment No.
9,‘The Rights of Children with Disabilities’, CRC/C/GC/9, 29 September
2006

48 Groce N, An Overview of Young People Living with Disabilities:  Their
needs and rights,Working Paper Series, UNICEF, Programme Division,
1999, cited in UNICEF, Promoting the Rights of Children with Disabilities,
UNICEF, Florence, 2007

49 Disability Discrimination Act, 1995, http://www.opsi.gov.uk/acts/
acts1995/ukpga_19950050_en_1

50 Gambian Association of Deaf and Hard of Hearing, 1999

51 Singer P, Redefining Life and Death, St Martin’s Press, New York, NY,
1995

52 Rutter S and Seymour S, He’ll Never Join the Army,Down’s Syndrome
Association, Teddington, 1999

53 Lansdown G, Disabled Children in Nepal: Progress in Implementing the

Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2003

54 Committee on the Rights of the Child,General Comment No. 11,
on Article 12, forthcoming 2009

55 Two Way Street, training video and handbook about communicating
with disabled children and young people; copies are available at £55
(inclusive) from NSPCC, London, www.nspcc.org.uk

56 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

57 UNICEF, Children and Disability in Transition in CEE/CIS and the Baltic

States, UNICEF, Florence, 2005

58 Lansdown G, What Works? Promoting the rights of children with disabilities:

Guidelines for action, Disability Awareness in Action, London, 2003

59 Examples taken from the Disability Awareness in Action human
rights violations database

REFERENCA



MË SHIKO, MË DËGJO

172

60 Save the Children UK,‘Evaluation of Education Programme’, Mongolia,
2006

61 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in Implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

62 Lansdown G, Disability Awareness in Action: Children with disabilities in

Romania – Progress in implementing the Convention on the Rights of the

Child, Disability Awareness in Action, London, 2003

63 Examples taken from the Disability Awareness in Action human
rights violations database

64 Examples taken from the Disability Awareness in Action human
rights violations database

65 Case studies from Save the Children UK, internal document

66 Marchant R,‘Working with children with disabilities’ in P Foley, J
Roche and S Tucker (eds) Children in Society: Contemporary theory, policy

and practice, The Open University, Milton Keynes 2001

67Veneman A,‘Moving children with disabilities center stage’, International

Rehabilitation Review, The Convention on the Rights of Persons with
Disabilities,Vol. 56, No. 1, December 2007

68 From Exclusion to Equality: Realising the Rights of Persons with Disabilities:

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons

with Disabilities, UN OHCHR/Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2007

69 From Exclusion to Equality: Realising the Rights of Persons with Disabilities:

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons

with Disabilities, UN OHCHR/Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2007

70 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in Implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

71 General Comment No.1, The Aims of Education (Article 29), CRC/
G/2001/1, April 2001

72 From Save the Children UK,‘Impact Assessment Analysis’, Serbia,
2000–2004

73 Committee on the Rights of the Child,General Comment No. 7,
‘Implementing Child Rights in Early Childhood’, CRC/C/GC/7, 2005

74 Anuradha Mohit,‘Coming to light: the status of blind women in
South Asia’,DAA Newsletter,No. 48,Women’s Committee, Asian Blind
Group, 1997

75 UNICEF, Uganda Annual Report, cited in Promoting the Rights of

Children with Disabilities, UNICEF, Florence, 2007

76 Hastie R, Children with Disabilities in a Society at War:A casebook from

Bosnia,Oxfam, Oxford, 1997

77 Evaluation of Education Programme, Save the Children UK, Mongolia,
2006

78 FUNPRES/Save the Children Sweden, Condiciones socio-educativas de

los estudiantes con necesidades educativas especiales, FUNPRES/Save the
Children Sweden, 2002

79 Cited by Ulrika Persson,‘Have children with disabilities an obvious
place in society?’ at ‘Myths and Facts concerning Children with
Disabilities’ conference,Malmö, 9–11 December 1999, proceedings
published by Save the Children, Stockholm, 2000

80 The Salamanca Statement and Framework for Action on Special
Needs Education, adopted by the World Conference on Special Needs
Education:Access and Quality, Salamanca, Spain, 7–10 July 1994

81 UNESCO, Guidelines for Inclusion: Ensuring access to Education for All,
UNESCO, 2005, pp 13–15

82 Alderson P and Goodey C, Enabling Children: Experiences in special and

ordinary schools, The Tufnell Press, London, 1998

83 See, for example, Index for Inclusion: Developing learning and participation

in schools, Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol, 2000

84 See WHO/ILO/UNESCO guidelines on community-based
rehabilitation (forthcoming)

85 Unpublished case studies from Country Programme in China, Save
the Children, 2008

86 Save the Children UK,‘Global Impact Monitoring report’, Middle
East & North Africa Programme, SETI Inclusive Education Project,
2006

87 Case studies from Save the Children UK, internal document

88 Lynch J, Provision for children with special educational needs in the
Asia region,World Bank Technical Paper 261, 1994

89 These principles and practice have been elaborated more fully in
Index for Inclusion (see note 83).

90 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in Implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

91 G Lansdown, Disabled Children in Romania: Progress in implementing the

Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

92 Save the Children UK, In Our Own Words: Disability and integration in

Morocco, London, 1995

93 ‘Voices of Youth’ website, UNICEF,www.unicef.org/voy

94 Committee on the Rights of the Child, Summary Record of the Day
of General Discussion on the Rights of Children with Disabilities, CRC/
C/SR.418. 6yj, Oct 1997

95 Committee on the Rights of the Child, General Comment, No. 4,
‘Adolescent health and development in the context of the Convention
on the Rights of the Child’, CRC/GC/2003/4, July 2003

96Ward L, Seen and Heard: Involving children with disabilities and young

people in research and development projects, Joseph Rowntree
Foundation,York, 1997

97 Lansdown G, Disabled Children in Romania: Progress in implementing the

Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002



173

98 Committee on the Rights of the Child, General Comment, No. 4,
‘Adolescent health and development in the context of the Convention
on the Rights of the Child’, CRC/GC/2003/4, July 2003

99 Pretorius L,‘Children with disabilities at risk due to age and disability’,
in Making the Link, A report from the International Seminar on
Macroeconomics and Children’s Rights, Save the Children, Midrand,
1998

100 UNICEF/National Planning Commission, A Situation Analysis of
Disability in Nepal, UNICEF/National Planning Commission, 2000

101 Lansdown G, Disabled Children in South Africa: Progress in implementing

the Convention on the Rights of the Child, Disability Awareness in Action,
London, 2002

102 ILO Convention 182 concerning the Prohibition and Immediate
Action by the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, adopted
by the Conference, 87th Session, 17 June 1999

103 See, for example, J Baladerian,‘Sexual Abuse of People with
Developmental Disabilities’, Sexuality and Disability,Vol. 9, No. 4, 1991, and
D Sobsey and T Doe,‘Patterns of Sexual Abuse and Assault’, Sexuality

and Disability,Vol. 9, No. 3, 1991, and C Senn, Vulnerable: Sexual abuse and

people with an intellectual handicap, G Allan Roeher Institute, Ontario,
1988

104 UN Secretary-General’s Study on Violence against Children, United
Nations, New York, 2006 and Pinheiro P S,World Report on Violence

against Children,WHO/UNICEF.OHCHR, 2005

105 Lansdown G, What Works? Promoting the rights of children with disabilities:

Guidelines for action, Disability Awareness in Action, London, 2003

106 Committee on the Rights of the Child,General Comment No. 8,
‘The Rights of Children to Protection from Corporal Punishment and
other Cruel or Degrading Forms of Punishment’ (Articles 19, 28, para
2, and 37, inter alia), CRC/C/GC/8, 2007

107 Bernard C (1999) Child sexual abuse and the black disabled child,
in Disability and Society,Vol 14, No 3

108 UN Secretary-General’s Study on Violence against Children,
Summary Report of the Thematic Meeting on Violence against Children
with Disabilities, United Nations, New York, 2005

109 Pinheiro P S,World Report on Violence against Children, United Nations,
New York, 2005

110 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the sale of children, child prostitution and child pornography, adopted
by the UN General Assembly resolution 54/263, 25 May 2000

111 Hodgkin R and Newell P, Implementation Handbook on the Convention

on the Rights of the Child, UNICEF,New York, 2007

112 Oral information communicated to the author by disability rights
activist in South Africa

113 See also Challenging Violence against Children:A handbook for NGOs

working on follow-up to the UN Study, published by Save the Children UK
on behalf of the International Save the Children Alliance, 2008

114 UN Secretary-General’s Study on Violence against Children,
Summary Report of the Thematic Meeting on Violence against Children
with Disabilities, United Nations, New York, 2005

115 Larson K A and Turner K D, Best practices for serving court involved

youth with learning, attention, and behavioral disabilities, US Department of
Education and US Department of Justice, Washington,DC, 2002

116 Quinn M M, Rutherford R B and Leone P E, Students with disabilities

in correctional facilities, ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted
Education, Arlington, 2001

117 Reference should also be made to the UN Standard Minimum
Rules for the Administration of Justice (Beijing Rules), adopted by the
UN General Assembly resolution 40/33 of 29 November, 1985 and the
UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh
Guidelines), adopted and proclaimed by the General Assembly resolution
of 45/112 of 14 December 1990

118 See, for example, Jones H, Children with Disabilities’ Rights: A practical

guide, Save the Children, 2001, available at: www.savethechildren.org.uk/
en/54_2318.htm

119 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflict

REFERENCA



MË SHIKO, MË DËGJO

174





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


