
Rishikimi Periodik Universal 

Sesioni i 19-të, Shtator 2013 

 

Raporti i aktorëve për Shqipërinë 

Hartuar nga Grupet e Drejtuara nga të Rinjtë “Zëri 16+” dhe Grupet e Edukatorëve 

Bashkëmoshatarë me mbështetjen e Save the Children dhe World Vision 

 

Hyrje 

Grupet e Drejtuara nga të Rinjtë (GDR) u krijuan në Shqipëri në vitin 2000, me mbështetjen e Save the 

Children, si pjesë e një projekti për rishkrimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në një gjuhë të 

kuptueshme për fëmijët. Ato tani operojnë në katër rajone: Elbasan, Dibër, Durrës dhe Burrel dhe njihen 

në vend me emrin Zëri 16 + (Voice 16+). Çdo grup përmban 50-60 fëmijë të moshave 12 deri 18 vjeç dhe 

përfaqëson një grup më të madh prej rreth 1500 fëmijësh të tjerë vullnetarë. Qëllimi i GDR-ve është 

përmirësimi i kapacitetit të fëmijëve për të monitoruar dhe raportuar lidhur me situatën e të drejtave të 

fëmijëve dhe për të advokuar për të drejtat e tyre përmes nismave të drejtuara nga fëmijët, si në nivel 

lokal ashtu edhe në nivel kombëtar.  

 

Grupet e Edukatorëve Bashkëmoshatarë janë pjesë e një rrjeti prej 2000 të rinjsh të moshave 12-18 vjeç 

grupet e para të të cilit janë krijuar në vitin 2007. Këto grupe rinore janë duke mbështetur programet e 

World Vision në 10 (dhjetë) rajone të Shqipërisë: Shkodër, Lezhë, Kurbin, Dibër, Tiranë, Durrës, 

Elbasan, Librazhd, Korçë dhe Vlorë. Qëllimi i programit të World Vision për Rininë është t’u krijojë të 

rinjve hapësira për t’u shprehur lirisht, për të ngritur kompetencat e tyre dhe për t’u bërë udhëheqës rinorë 

të vetëdijshëm nga pikëpamja sociale dhe të dhembshur. Të rinjtë kanë drejtuar në komunitetet e tyre 

nisma advokimi të cilat synojnë të rrisin ndërgjegjësimin lidhur me të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, 

Arsimin Gjithëpërfshirës, Ndërtimin e Paqes etj., por janë angazhuar gjithashtu edhe në transmetimin e 

informacionit dhe njohurive të fituara tek bashkëmoshatarët e tyre dhe te fëmijët më të vegjël.  

 

Një trajnim njëditor mbi RPU-në u organizua për fëmijët e GDR-ve dhe Grupeve të Edukatorëve 

Bashkëmoshatarë, megjithëse për disa nga fëmijët ky proces ishte i njohur. Trajnimi u ofroi atyre 

informacion lidhur me qëllimin e RPU-së, fazat e procesit, vlerën e kontributit të tyre dhe mënyrën me të 

cilën duhet të strukturohej raporti. Pas trajnimit, ata u ndanë në 6 grupe pune në Elbasan, Durrës, Vlorë, 

Shkodër, Dibër dhe Burrel. 

 

Në 26 gusht 2013, 24 fëmijë nga programet e mbështetura nga Save the Children dhe World Vision që 

vinin nga rajonet e Elbasanit, Durrësit, Shkodrës, Vlorës, Dibrës dhe Burrelit u mblodhën për të finalizuar 

procesin katërmujor të monitorimit të zbatimit të KDF-së në zonat e tyre dhe punuan për hartimin e 

raportit të RPU-së. Në total, 100 fëmijë nga të gjashtë rajonet u intervistuan nga grupet e punës të 

fëmijëve. Metodologjia e përdorur për grumbullimin e të dhënave në terren konsiston në intervista dhe 

fokus grupe.  

 

Fëmijët mund të kontaktohen përmes organizatave mbështetëse si më poshtë: 

 

Blerina Celoaliaj (Kashari) | Director of Programs | Save the Children | Rruga Komuna Parisit, Pallatet 1 

Maji, Vila Lami, PO Box 8185, Tiranë, Shqipëri | Tel +355 (0)4 2261840/929, 2266227 | Cel. +355 (0) 69 

20 91 658 | Fax +355 (0)4 2263428 | blerina.celoaliaj@savethechildren.org | www.scalbania.org 

 

Ridiona Stana | Menaxhere e Programit për Mbrojtjen e Fëmijëve | World Vision Shqipëri dhe Kosovë 

| Rr. Asim Vokshi, Kompleksi Usluga, Pallati 13katësh, P.O.Box 1725, Tiranë, Shqipëri; | Tel +355 4 241 

9 601/2/3 | Cel. +355 68 20 86 001 |  Ridiona_Stana@wvi.org| www.wvi.org 

tel:%2B355%20%280%294%202263428
mailto:helen.ianson@savethechildren.org
http://www.scalbania.org/
mailto:Ridiona_Stana@wvi.org
http://www.wvi.org/
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PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE NË SHQIPËRI  

 

1. ARSIMI 

(Referuar rekomandimeve 12 dhe 14 të sesionit të 61-të të Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve 

dhe rekomandimeve 24, 27, 28 dhe 84 të sesionit të 13-të të HRC- UPR) 

 

Mungesa e aksesit në arsimin cilësor 

Nga intervistat doli se një numër i konsiderueshëm fëmijësh e braktisin arsimin e detyruar për 

arsye ekonomike, materiale dhe infrastrukturore, për shkak të qëndrimit të prindërve apo për 

arsye shëndetësore. Statistikat zyrtare të braktisjes në rajonet në të cilat u zhvillua sondazhi i 

fëmijëve variojnë nga 0% në 1% ndërkohë që nga sondazhi u pa se braktisjet janë të pranishme 

në të gjitha rajonet.  

Në qytete vërejtëm që klasat janë të mbingarkuara, gjë që shkakton ulje të nivelit të 

mësimdhënies dhe të nxënit. Në zonat rurale ka mungesë shkollash të mesme, gjë që bën që 

fëmijët e këtyre zonave të mos ndjekin arsimin e mesëm. Veç kësaj, në disa zona rurale, fëmijëve 

u bëhet mësimi në klasa të përziera (d.m.th. fëmijët nga klasa e 1-rë deri në të 5-të grumbullohen 

në të njëjtën klasë).  

Gjithashtu, ka mangësi edhe në materiale dhe pajisje dhe mungon infrastruktura e përshtatshme 

dhe e sigurt që nevojitet për procesin e mësimdhënies. Ka mangësi në banka, karrige, ngrohje, 

fusha sporti, laboratorë shkencorë, laboratorë kompjuterash dhe lidhje me internetin (edhe në 

shkollat në të cilat ka laboratorë kompjuterësh, ata nuk vihen në dispozicion të fëmijëve). Për sa i 

përket infrastrukturës së përshtatshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, nuk ka rampa apo 

struktura të tjera mbështetëse.  

Në disa shkolla nuk ka roje pasi nuk ka fonde për punësimin e një roje shkolle. Disa shkolla 

(kryesisht në zonat rurale) nuk kanë mur rrethues. Në përgjithësi, shkollat nuk kanë dalje 

emergjence apo pajisje sigurie për situata emergjence të tilla si zjarri apo fatkeqësi të tjera.  

Ne vërejtëm se disa mësues janë të detyruar të japin lëndë shtesë për të plotësuar numrin e 

nevojshëm të orëve të mësimdhënies që duhet të kryejnë për të marrë rrogën e tyre mujore. 

Mësues të specializuar për lëndë të veçanta duhet të japin lëndë të tjera shtesë paçka se nuk kanë 

arsimimin e duhur. Këto lëndë përfshijnë IT, edukatën fizike, muzikën, artet pamore, 

teknologjinë e të tjera. Kjo çon në zhvillimin e orëve të mësimit të një cilësie të dobët, në 

vlerësimin jo të saktë të nxënësve dhe ndonjëherë në moszhvillimin e orëve të mësimit. Mësuesit 

qëndrojnë në klasë dhe organizojnë diskutime të lira me fëmijët ose nuk e zhvillojnë fare 

mësimin duke penguar kështu nxënësit të zhvillojnë talentet e tyre. Të shtyrë nga interesa 

ekonomike vetjake, mësuesit e kualifikuar i detyrojnë fëmijët të frekuentojnë kurset e tyre 

private në këmbim të notave të pamerituara, duke ushtruar presion psikologjik ndaj tyre.  

 

Fëmijët raportojnë se tekstet shkollore janë të vështira për ta dhe tepër të ndërlikuara. Disa nga 

librat janë përkthyer nga gjuhë të huaja pa u përshtatur apo redaktuar, gjë që i bën ata të vështirë 

për t’u kuptuar.  

 

Rekomandime 

1.1 Qeveria duhet të caktojë fonde për zhvillimin e vazhdueshëm dhe të detyruar të mësuesve 

si dhe për përzgjedhjen dhe përshtatjen e kurrikulës dhe ngarkesës së mësimdhënies.  
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1.2 Qeveria duhet të marrë masat e nevojshme për forcimin e ligjit, analizimin e rasteve të 

braktisjes së shkollës dhe zhvillimin e planeve të veprimit konkrete për eliminimin e këtij 

fenomeni. 

1.3 Duhet të ngrihen shkolla të reja dhe duhen zgjeruar ato ekzistuese; infrastruktura e tyre 

duhet të përmirësohet dhe të përshtatet me standardet bazë, në mënyrë që fëmijët të kenë 

shkollim dhe kushte arsimimi optimale.  

1.4 Duhen marrë masa për të garantuar ofrimin e orëve të mësimit në mënyrë profesionale 

duke u siguruar që mësuesit e specializuar për një lëndë të caktuar të japin pikërisht atë 

lëndë duke përfshirë IT, Letërsinë, edukatën fizike, muzikën dhe artet pamore dhe 

shkencën.  

1.5 Duhen caktuar fonde për të garantuar sigurinë në shkollë duke i pajisur shkollat me 

punonjës të specializuar për këtë dhe duhen marrë masa për sigurinë e fëmijëve në raste 

emergjence.  

 

2. DHUNA 

(Referuar rekomandimeve që vijnë nga Argjentina dhe Kili lidhur me përdorimin e ndëshkimit 

trupor si metodë disiplinimi dhe rekomandimeve 16 dhe 66 nga sesioni i 13-të i HRC- UPR)  

 

Të intervistuarit pohojnë se përjetojnë dhunë psikologjike dhe fizike nga prindërit si formë 

ndëshkimi dhe edukimi. Nga të gjitha intervistat doli që fëmijët, veçanërisht ata që i përkasin 

komunitetit rom, nuk dinë ku të shkojnë kur përjetojnë dhunë sikurse nuk njohin as njësitë për 

mbrojtjen e fëmijëve. Gjetje të mëtejshme treguan që fëmijët e shohin dhunën si një sjellje 

normale. Ata nuk janë të ndërgjegjshëm për pasojat negative të dhunës; madje ata thonë që 

dhuna është një mjet i përshtatshëm edukimi për ta dhe nuk dinë ku të raportojnë lidhur me të. 

Dhuna është edhe më e përhapur ndër fëmijët e komuniteteve më pak të zhvilluara: fëmijët romë 

dhe egjiptianë dhe fëmijët e zonave rurale. Ajo përdoret në familjet e tyre si mjet për edukimin 

dhe disiplinimin e fëmijëve kur ata bëjnë gabime.  

Fëmijët që u përkasin grupeve të cenueshme përjetojnë dhunë në shtëpi kur bëjnë gabime. Sa më 

i madh të jetë gabimi, aq më i rreptë është ndëshkimi.  

Në familjet e cenueshme, kryefamiljari i detyron fëmijët të punojnë për të fituar para dhe, nëse 

fëmija refuzon, babai përdor dhunë ndaj tij/saj deri sa ai/ajo të pranojë. Nëse fëmija nuk fiton 

sasinë e parave që kryefamiljari pret prej tij, ky i fundit e dënon duke mos i dhënë për të ngrënë 

ose duke e rrahur. U pa se disa nga fëmijët nuk janë në dijeni për ekzistencën e njësisë për 

mbrojtjen e fëmijëve dhe funksionet e saj.  

Gjatë intervistave u vërejt se dhuna është ende e pranishme në shkolla. Mësuesit janë të 

dhunshëm ndaj nxënësve dhe nxënësit janë të dhunshëm ndaj njëri-tjetrit. Mësuesit nuk e njohin 

ekzistencën e kodit etik dhe të sjelljes dhe nuk e ndjekin atë sikurse nuk njohin as ligjin për 

mbrojtjen e fëmijëve. Fëmijët janë të shqetësuar për faktin që shkollave u mungon kontrolli dhe 

nuk kanë asnjë mënyrë për të detyruar zbatimin e rregullores së brendshme lidhur me 

armëmbajtjen nga ana e nxënësve. Dhuna mes bashkëmoshatarëve është një nga problemet më 

delikate sot. Fëmijët nuk i zgjidhin problemet e tyre me mënyra paqësore; ata preferojnë dhunën 

si mënyrën më të shpejtë të zgjidhjes së problemit.  

 

Rekomandime 
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2.1 Qeveria duhet të organizojë veprimtari ndërgjegjësimi kundër dhunës në të gjitha 

mjediset në të cilat fëmijët janë të pranishëm. Fëmijëve duhet t’u mësohen praktika të 

zgjidhjes së konflikteve familjare pa dhunë dhe duhet t’u ofrohen modele pozitive 

komunikimi për një marrëdhënie të shëndetshme me familjet dhe komunitetet e tyre. 

2.2 Duhet të promovohen dhe të forcohen mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve, të 

identifikohen rastet në të cilat fëmijët përjetojnë dhunë dhe t’u referohen strukturave 

përgjegjëse si dhe të merren masa për të ndalur dhunën kudo. 

2.3 Qeveria duhet të marrë masa për vënien në zbatim të ligjeve të rrepta për parandalimin e 

dhunës së ushtruar nga mësuesit. Duhet të realizohen module trajnimi dhe projekte 

kundër dhunës dhe pasojave të saj. Qeveria duhet të promovojë referimin e rasteve të 

dhunës, si brenda ashtu edhe jashtë shkollës, dhe duhet të ngrejë një sistem monitorimi 

dhe raportimi për këto raste. Veç kësaj, shkollat duhet të mbikëqyren për të parandaluar 

dhe minimizuar rastet e dhunës.  

2.4 Qeveria duhet të caktojë fonde për ta bërë sistemin e monitorimit dhe raportimit 

krejtësisht operativ, duke përfshirë instalimin e kamerave.  

 

3. SHËNDETI 

(Referuar rekomandimeve 27, 28 dhe 78 të sesionit të 13-të të HRC- UPR) 

 

Cilësi e dobët dhe mungesë aksesi në shërbimet shëndetësore 

Nga intervistat e kryera u pa se në shkolla mungon stafi shëndetësor (infermierët, dentistët dhe 

psikologët). Edhe në rastet në të cilat caktohen punonjës të shëndetësisë, ata nuk punojnë me 

kohë të plotë ose nuk kanë kualifikimin e duhur. Fëmijët raportuan se mungojnë edhe kutitë e 

ndihmës së shpejtë dhe se, edhe kur ato janë të pranishme, nuk janë gjithsesi të pajisura me të 

gjitha materialet e nevojshme.  

Në mënyrë që të mund të përfitojnë nga shërbimi i shëndetit publik, ku përfshihen kontrollet e 

përgjithshme, analizat dhe mjekimet, prindërve u kërkohet t’i paguajnë stafit mjekësor një sasi 

parash, paçka se ata paguajnë taksat dhe sigurimin shëndetësor. Kjo sasi parash që mjeku merr 

nga pacienti është për shërbimet e shëndetit publik të cilat teorikisht janë falas. Në Shqipëri, të 

gjithë ata që i paguajnë shtetit sigurimet shëndetësore kanë të drejtën e shërbimit shëndetësor 

falas. Kjo shumë parash pra është një pagesë e paligjshme, e bërë “sipas dëshirës dhe mundësive 

financiare të pacientit”, e cila i jepet mjekut drejtpërdrejt ose përmes një pale të tretë. 

Përndryshe, shërbimi shëndetësor nuk ofrohet dhe personi nuk është i mirëpritur herën tjetër.  

Ilaçet e ofruara nuk janë të një cilësie të mirë ose janë të skaduara dhe ka një mundësi zgjedhjeje 

mjaft të kufizuar në listën e barnave të rimbursueshme. Kjo është një listë e përcaktuar ilaçesh që 

shteti i rimburson kategorive të ndryshme të pacientëve sikurse janë përcaktuar nga legjislacioni. 

Lista përmban barna të lira, të një cilësie të ulët, të cilave shpesh u ka kaluar data e skadimit. 

Prindërit shpesh detyrohen të shmangin trajtimin mjekësor për fëmijët e tyre pasi nuk janë në 

gjendje të përballojnë mjekimet e shtrenjta. 

Spitalet dhe qendrat shëndetësore në zonat urbane dhe rurale kanë mungesë infrastrukture dhe 

mjekësh të specializuar, çka do të thotë që pacientëve u duhet të udhëtojnë 3-4 orë për të arritur 

në spitalin më të afërt të qytetit. Spitalet në zonat urbane dhe qendrat shëndetësore në zonat 

rurale kanë mangësi në infrastrukturë dhe mjekë të specializuar. Pacientët zhvendosen nga 

qendrat shëndetësore të zonave rurale në spitalet e qyteteve të mëdha për të marrë një shërbim të 
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specializuar. Edhe kur pajisjet mjekësore janë të pranishme në spitalet publike urbane dhe 

qendrat shëndetësore publike, mjekët shpesh u rekomandojnë apo kërkojnë pacientëve të shkojnë 

në klinikat e tyre private.  

Intervistat e zhvilluara me fëmijët e komunitetit rom treguan se fëmijët që nuk janë të regjistruar 

në Zyrën e Gjendjes Civile nuk marrin asnjë lloj shërbimi shëndetësor falas.  

 

Përdorimi i substancave narkotike 

Një çështje e rëndësishme që trajtuam ishte edhe përdorimi i substancave narkotike nga fëmijët. 

85% e fëmijëve të anketuar nga GDR-të
1
 thonë që fëmijët, veçanërisht djemtë, shtyhen të 

përdorin këto substanca kryesisht nga nevoja për t’u dukur dhe nga kureshtja. Arsye të tjera që 

na u dhanë ishin ndikimi i shokëve të shkollës, konfliktet në familje dhe indiferenca e shoqërisë 

ndaj tyre.  

 

Shqetësimet kryesore të identifikuara nga fëmijët në sondazh kishin të bënin me faktin që:  

 65% e fëmijëve thonë që numri i përdoruesve të substancave narkotike ka tendencë të 

rritet vazhdimisht 

 53% e fëmijëve thonë që paratë për të blerë drogën sigurohen nëpërmjet vjedhjes, marrjes 

së parave borxh apo shitjes së drogës.  

 

Ekspozimi ndaj mjedisit të ndotur dhe efektet e tij te shëndeti 

Shumë probleme shëndetësore ndër fëmijët, përfshirë mutacionet gjenetike, shkaktohen nga 

prania e industrisë së rëndë si uzinat e hekurit dhe çelikut, fabrikat, impiantet industriale dhe 

djegia e mbeturinave pranë zonave të banuara
2
. Kjo, së bashku me ndotjen e liqeneve dhe 

shpyllëzimin, rrit numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe rastet e problemeve të rënda 

shëndetësore.  

Ndotja akustike është gjithashtu një ndër shqetësimet e rajoneve ku u kryen intervistat. Përgjigjet 

e marra na tregojnë se ligjet që specifikojnë kufijtë e orareve për mbajtjen e muzikës me volum 

të lartë nuk shoqërohen nga masa që detyrojnë zbatimin e tyre.  

 

Rekomandime 

Qeveria duhet të marrë masat e mëposhtme: 

3.1 Të garantojë shërbime shëndetësore falas në çdo shkollë, me pajisjet e nevojshme dhe 

staf të kualifikuar, si dhe në qendrat shëndetësore, me ilaçe të verifikuara dhe cilësore, të 

cilat të mos jenë të skaduara, për të gjithë fëmijët (veçanërisht ata që nuk janë të 

regjistruar). 

3.2 Të rrisë numrin e qendrave shëndetësore të mirëpajisura në zonat rurale. Të pasurojë 

listën e barnave të përfshira në skemën e rimbursimit, veçanërisht me barna për fëmijët.  

                                                           
1
 Në vitin 2013, Grupet e Drejtuara nga Fëmijët anketuan 450 fëmijë në 12 shkolla lidhur me përdorimin e 

substancave narkotike nga ana e tyre. 85% e këtyre 450 fëmijëve pohuan se bashkëmoshatarët e tyre pinin bar për 

shkak të nevojës për t’u dukur dhe të shtyrë nga kureshtja. Vetëm 15% e tyre pinin për shkak të problemeve sociale. 
2
 Përfshirë kombinatin metalurgjik Çeliku i Partisë në Elbasan, që është në pronësi të kompanisë turke Kurum 
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3.3 Të forcojë dhe të detyrojë zbatimin e ligjit për reduktimin e mbetjeve dhe minimizimin e 

ndotjes akustike dhe të rrisë ndërgjegjësimin e komunitetit të biznesit dhe shoqërisë së 

gjerë.  

3.4 Të realizojë, sa më shumë që të jetë e mundur, veprimtari kulturore, didaktike dhe 

sportive për të përmirësuar pjesëmarrjen sociale të fëmijëve, bashkëpunimin dhe 

informimin mbi drogat dhe substancat narkotike.  

3.5 Të garantojë që rregulloret e shkollës lidhur me hyrjen në mjediset e saj të zbatohen 

plotësisht për t’i mbrojtur fëmijët nga ekspozimi ndaj drogave. Për shembull, të 

parandalohet largimi i nxënësve nga mjediset e shkollës dhe hyrja e të panjohurve apo 

personave të paautorizuar gjatë orarit të mësimit dhe të garantohet mbikëqyrja e 

mjediseve të brendshme dhe të jashtme të shkollës me kamera.  

 

4. DISKRIMINIMI 

(Referuar rekomandimeve 1-7, 13, 15, 24, 39 dhe 85 të sesionit të 13-të të HRC- UPR) 

 

Fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk u njihen të drejtat dhe nuk u plotësohen nevojat bazë. Kjo 

çon në izolimin e tyre dhe mospërfshirjen e tyre në arsim. Situata përkeqësohet nga mungesa e 

stafit të specializuar që nevojitet për përmbushjen e nevojave të tyre specifike.  

Në intervistat e zhvilluara me ta, fëmijët e komunitetit rom thanë se do të donin të kishin lëkurë 

të bardhë që të mund të ishin njësoj me fëmijët e tjerë. Mungesa e kushteve minimale bazë të 

jetesës (ushqimi, strehimi, higjiena) çon në braktisjen e shkollës nga këta fëmijë dhe, si pasojë, 

në rritjen e diskriminimit ndaj këtij komuniteti. Fëmijët e komunitetit rom shpesh detyrohen të 

lypin para duke humbur rrjedhimisht fëmijërinë, arsimimin dhe përfshirjen si dhe të drejtën për 

të luajtur. Gjithashtu, ata hasin probleme në zhvillimin e tyre fizik dhe emocional.  

Diskriminimi është i pranishëm edhe në arsimimin e të gjithë fëmijëve të sipërpërmendur për 

shkak të mungesës së “njohjeve” dhe pamundësisë për të dhënë ryshfete. Nxënësit që kanë 

mundësi të paguajnë për notat e tyre janë gjithnjë më të favorizuar krahasuar me ata që nuk i 

kanë mundësitë financiare për ta bërë këtë. 

Të gjithë këta faktorë kontribuojnë në vazhdimësinë e përjashtimit të tyre nga pjesa tjetër e 

shoqërisë. Kjo nuk vërehet vetëm te komuniteti rom, por edhe ndër familjet me të ardhura të 

ulëta ose ato që vijnë nga zonat rurale.  

 

Rekomandime  

4.1 Qeveria duhet të caktojë fonde për përshtatjen e infrastrukturës për fëmijët me aftësi të 

kufizuara (jo vetëm gjatë fushatave elektorale). Qeveria duhet të sigurojë dhe garantojë 

implementimin e ligjit të vitit 2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” për fëmijët me 

aftësi të kufizuara. 

4.2 Qeveria duhet të garantojë organizimin e fushatave ndërgjegjësuese që synojnë 

sensibilizimin e opinionit publik lidhur me problemet e komunitetit rom.  

4.3 Qeveria duhet të sigurojë staf të specializuar për fëmijët romë (i cili të vijë nga 

komuniteti i tyre), për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe për fëmijët me vështirësi në të 

nxënë.  

4.4 Qeveria duhet të marrë masa të rrepta për të eliminuar dhënien e ryshfeteve dhe 

favoritizmin në shkolla. Korrupsioni përmes ryshfeteve përfshin situatat në të cilat 
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prindërit u japin para mësuesve në mënyrë që fëmija i tyre të marrë një notë më të lartë 

nga ajo që meriton ose që të sigurohen që fëmija do ta kalojë klasën. Favoritizmi në 

shkolla përfshin mbivlerësimin ose vlerësimin e pamerituar të fëmijëve që kanë një 

pozicion të veçantë, për shembull: një origjinë familjare të caktuar, një status të caktuar 

social dhe ekonomik apo lidhje familjare me mësuesit. Ndalja e dhënies së ryshfeteve do 

të parandalonte korrupsionin në shkolla dhe do të siguronte përqendrimin e fëmijëve te të 

nxënët në shkollë për të arritur rezultate.  

4.5 Qeveria duhet të marrë masa për ta informuar shoqërinë lidhur me ligjin kundër 

diskriminimit dhe mekanizmat përgjegjës për implementimin e tij. 

 

5. PJESËMARRJA 

Mekanizmat që garantojnë pjesëmarrjen e fëmijëve janë Qeveritë e Nxënësve në shkolla dhe 

grupet e drejtuara nga të rinjtë. Grupet e drejtuara nga të rinjtë funksionojnë në mënyrë efektive 

sepse mbështeten nga organizatat dhe shoqëria civile. Me Qeveritë e Nxënësve, të cilat janë 

mekanizmat me bazë shkolle që mbrojnë dhe garantojnë të drejtat e fëmijëve, nuk ndodh e njëjta 

gjë; ato funksionojnë vetëm pjesërisht për shkak të mbështetjes së paktë dhe mungesës së 

motivimit të mësuesve koordinatorë. Për shkak të këtyre mangësive, zëri i fëmijëve nuk mbërrin 

te autoritetet më të larta të shkollës. Veç kësaj, fëmijët e cenueshëm në shkolla nuk e njohin 

Qeverinë e Nxënësve si një mekanizëm për mbrojtjen e të drejtave të tyre.  

Nga intervistat e kryera mësuam se zëri i fëmijëve nuk dëgjohet aq sa duhet të dëgjohej në disa 

rajone të Shqipërisë (Dibër, Durrës, Shkodër, Vlorë, Burrel, Elbasan). Askush nuk konsultohet 

me fëmijët lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me ta. Si pasojë, fëmijët nuk besojnë se mund të 

luajnë një rol aktiv në pjesëmarrje dhe në gjetjen e zgjidhjeve për problemet. Duke qenë se të 

rriturit nuk konsultohen me fëmijët për çështjet që prekin këta të fundit, as nevojat e fëmijëve 

nuk përmbushen, gjë që çon në shtimin e problemeve. Edhe kur zërat e fëmijëve dëgjohen, ato 

nuk merren në konsideratë. Një mungesë bashkërendimi dhe bashkëpunimi u pa mes fëmijëve 

dhe strukturave shtetërore përgjegjëse për vënien në zbatim të të drejtave të fëmijëve. Strukturat 

dhe institucionet përgjegjëse për të drejtat e fëmijëve nuk e përmbushin krejtësisht përgjegjësinë 

e tyre për të monitoruar dhe mbështetur pjesëmarrjen e fëmijëve. Ato merren vetëm me rastet në 

të cilat fëmijët janë në rrezik.  

 

Për sa i përket vendimmarrjes brenda familjes dhe rolit të fëmijëve në marrjen e vendimeve që 

kanë të bëjnë me të ardhmen e tyre, mësuam nga intervistat që zëri i tyre nuk dëgjohet. Zakonisht 

janë prindërit ata që vendosin për zgjedhjen e lëndëve me zgjedhje në shkollën e mesme si dhe 

për çështje të tjera të lidhura drejtpërdrejt me fëmijët. Gjatë vitit të kaluar, u vu re se fëmijët po 

bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për pamundësinë e tyre për të marrë pjesë në mënyrë të 

domethënëse në çështjet që kanë të bëjnë me ta. 

  

 

Rekomandime 

5.1 Qeveria duhet të marrë masa për forcimin e qeverisë së nxënësve duke caktuar fonde për 

të garantuar procesin e zgjedhjeve të Qeverisë së Nxënësve dhe për t’i bërë Qeveritë e 

Nxënësve të njohura dhe funksionale në shkallën e duhur për të gjithë aktorët. Fëmijëve 
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aktivë brenda këtyre strukturave duhet t’u ofrohen rregullisht trajnime dhe në këto 

trajnime duhet të përfshihen të gjitha Qeveritë e Nxënësve.  

5.2 Qeveria duhet të caktojë fonde për organizimin e fushatave të ndërgjegjësimit për rolin e 

fëmijëve në familje.  

5.3 Qeveria duhet të sigurojë dhe garantojë procese konsultimi me fëmijët për çështje që 

lidhen drejtpërdrejt me ta.  

 

 


