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"…Fëmijët nuk i humbasin të drejtat e tyre njerëzore me

kapërcimin e pragut të shkollës. Kështu, për shembull, arsimimi

duhet ofruar në atë mënyrë që respekton dinjitetin e qenësishëm

të fëmijës, i jep fëmijës mundësinë të shprehë këndvështrimet e

tij lirisht në përputhje me nenin 12(1) dhe të marrë pjesë në

jetën e shkollës. Arsimimi duhet të ofrohet edhe në një mënyrë

të tillë që të respektojë kufizimet në disiplinën shkollore të

pasqyruara në nenin 28(2) dhe të promovojë mendësinë e

antidhunës në shkollë..."

Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve,

Komenti i Përgjithshëm Nr. 15
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Për hartimin, zbatimin dhe shkrimin e këtij raporti për dhunën ndaj fëmijëve në

shkolla në Shqipëri, Save the Children në Shqipëri dëshiron të falënderojë

ngrohtësisht të gjithë profesionistët e kësaj fushe që mirëpritën skuadrën tonë të

kërkimit nëpër vizita, apo iu përgjigjën pyetjeve tona të shumta. Këtu përfshihen

përfaqësues të stafit të ministrive, të organizatave qeveritare dhe joqeveritare, si

edhe nxënës dhe anëtarë të stafit të institucioneve arsimore. Pa ndihmesën dhe

mbështetjen e tyre, do të ishte e pamundur mbledhja e të dhënave dhe përvojave

në lidhje me ketë dukuri.

Kërkimi u realizua nga një skuadër studiuesish të udhëhequr nga Hania Kamel

(Ph.D). Dëshirojmë të shprehim mirënjohje të veçantë për punën e saj të çmuar

për realizimin me sukses të kërkimit. Gjithashtu, shprehim mirënjohje për Klodian

Gega dhe Pranvera Moçi, për grumbullimin e të dhënave dhe lehtësimin e grupeve

të diskutimit.

Drejtuesja e kërkimit falënderon për ndihmësën në përgatitjen e raportit Steve

Ashby, Drejtor dhe Anduena Shkurti, koordinatore programi, Save the Children

në Shqipëri për mbështetjen e tyre të pareshtur dhe koordinimin, si dhe për

lehtësimin e konsultimeve me grupet e fëmijëve dhe mësuesve. Një falënderim i

veçantë edhe për Olta Çakçirin, për kohën dhe përpjekjet e saj gjatë përgatitjes së

këtij raporti.

Falënderojmë gjtihashtu Stavri Lambirin, Ditika Shehin, Erleta Maton, Virxhil

Nanon, Theodhori Karajn, Adem Tamon dhe stafin e UNICEF-it në Shqipëri, për

ndihmesën e tyre në përgatitjen e raportit.

Falënderime u takojnë edhe Tina Hyder, Turid Heiberg, Mali Nilsson, Susan

Bissell dhe Clare Feinstein për diskutimet e dobishme dhe vërejtjet e tyre, dhe në

Falënderime
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veçanti Bill Bell për informacionin dhe idetë me shumë vlerë që pruri dhe për

rishikimin e raportit.

Ky studim kërkimor nuk do të ishte bërë i mundur pa bashkëpunimin dhe

pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të familjeve e mësuesve të tyre, të cilët morën pjesë në

konsultimet tona. Shpresojmë që rezultatet e studimit do të çojnë, në ndonjë farë

mënyre, në përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së jetës dhe arsimimit të tyre.

Së fundi, përfundimet e këtij raporti janë këndvështrimet e studiueses dhe jo

domosdoshmërisht pasqyrojnë pozicionin e Save the Children në Shqipëri që financoi

studimin kërkimor dhe botimin e këtij raporti.

Mars 2007
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Përshëndetje

Ideja e këtij projekti kërkimor u diskutua për herë të parë në 2006 si një
follow-up i planifikimit të Save the Children për punën e ardhshme në programin
e saj të mbrojtjes së fëmijëve. Në atë kohë ne vendosëm ta zgjeronim spektrin e
programit, i cili kishte qenë mjaft i fokusuar në çështjen e trafikimit të fëmijëve, për
të parë për mënyra me të cilat mund të trajtonim çështje të tjera të dhunës ndaj
fëmijëve. Një çështje e njohur gjerësisht ishte dhuna në shkolla dhe gjithnjë e më
shumë studime janë kryer për të na ndihmuar të kuptojmë si shtrirjen edhe natyrën
e çështjes.

Çka është e qartë është mbizotërimi i çështjes kudo në vend por edhe mungesa
e mirëkuptimit për sa i përket shkaqeve që qëndrojnë në themel të këtij fenomeni,
impaktit që ai ka në jetët e fëmijëve dhe veçanërisht mënyrave të mundshme për ta
ndalur këtë problem të rëndësishëm që prek mijëra fëmijë çdo ditë.

Njohuria jonë mbi ndëshkimin trupor dhe mbi forma të tjera të dhunës në
shkollë është përmirësuar shumë nga studimet kërkimore nëpër botë por edhe
nga studimet e kryera në Shqipëri. Gjithashtu ka edhe një sërë studimesh mbi
aspekte të ndryshme të fenomenit, shpesh si pjesë e punimeve të tjera lidhur me
mbrojtjen dhe edukimin e fëmijës. Ky studim ndërton kryesisht mbi shumë nga
gjetjet paraardhëse të studimeve të tjera kërkimore dhe njeh vlerat e këtyre
studimeve.

Ajo që ne donim të bënim nëpërmjet këtij studimi ishte të shkonim përtej
informacionit që është aktualisht në dispozicion për të hulumtuar më tej mënyrat
me të cilat një qasje gjithëpërfshirëse mund të zhvillohej duke hartuar mbi programet
dhe veprimtaritë ekzistuese.

Ne e pamë të nevojshme të rishikonim, grumbullonim dhe konsolidonim
literaturën ekzistuese dhe të përditësonim njohuritë tona mbi çështjen nëpërmjet
diskutimeve në grup, intervistave dhe diskutimeve me informatorët kyç dhe të
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fokusoheshim më tej mbi çështjen ashtu siç ajo shihet nga fëmijët si edhe të arrinim
një nivel më të mirë të kuptuari për sa u përket arsyeve që qëndrojnë në bazë të
dhunës në shkolla e cila është një çështje që ende nuk ka nisur të trajtohet.

Çështja e dhunës ndaj fëmijëve në shkolla është e ndërlikuar dhe është e qartë
që shkon përtej mjedisit shkollor duke kërkuar kështu zgjidhje afatgjata dhe
gjithëpërfshirëse. Megjithatë, shkolla ofron një nga vendet më të mira për të filluar
trajtimin e kësaj çështjeje. Lidhur me këtë, ka shumë mundësi të rëndësishme në
dispozicion për adresimin e kësaj çështjeje falë angazhimit aktual të Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës si edhe fokusimit gjithnjë në rritje mbi këtë çështje nga ana
e organizatave ndërkombëtare dhe OJF-ve.

Hapi pasues për Save the Children është identifikimi i mënyrave me të cilat
mund të zhvillojmë më tej rekomandimet e këtij studimi dhe mund t'i vëmë ato në
veprim. Lidhur me këtë, ne kemi nisur konsultimin me të interesuarit kryesorë,
përfshirë fëmijët. Ky dialog ka për qëllim të udhëheqë drejt nismave të reja të
përbashkëta për të ndalur në mënyrë efektive dhunën në shkollë dhe përtej.

Steve Ashby

Drejtor Programi
Save the Children në Shqipëri.
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Hyrje

Megjithëse dhuna është një fenomen endemik në jetët e fëmijëve të sotëm në
mbarë botën, ajo ka mbetur shumë e fshehur, me përjashtim të rasteve të konflikteve
të armatosura. Vetëm në këto gjashtë vitet e fundit, me botimin në vitin 2002 të një
studimi të OBSH-së, “Raporti botëror mbi dhunën dhe shëndetin”, ajo u vu nën
vëmendjen e komunitetit botëror si një dimension i rëndësishëm në luftën për të
realizuar të drejtat e fëmijëve. Studimi zbuloi që, sipas përllogaritjeve, 57.000 fëmijë
nën moshën 15 vjeç vdisnin çdo vit të vrarë. Përqindja e vrasjeve për fëmijët nga
0-4 vjeç ishte dy herë më e madhe sesa përqindja për fëmijët nga 4-14 vjeç.

Një numër shumë më i madh fëmijësh i nënshtrohen abuzimit dhe neglizhencës
së një shkalle jofatale. Për shembull, një vlerësim i rrezikut i kryer për “Raporti

botëror mbi dhunën dhe shëndetin”, 2002, tregoi që 8% e djemve dhe 25% e vajzave
deri në 18 vjeç përjetojnë ndonjë lloj abuzimi seksual. Krahasuar me fëmijët joviktima,
fëmijët e abuzuar kanë katër herë më shumë mundësi të vuajnë nga çrregullime të
stresit post-traumatik. Abuzimi seksual që përfshin marrëdhënien e plotë seksuale,
dyfishon mundësitë e rënies në depresion, trefishon mundësitë për të zhvilluar
çrregu-llime të panikut dhe i bën viktimat me katër herë më shumë propabilitet
për të tentuar vetëvrasjen.

Gjetjet e raportit të parë e shtynë Komitetin e KB-së për Konventën e të
Drejtave të Fëmijës (këtej e tutje Komiteti i KDF-së) t’i kushtonte çështjes dy ditë
diskutimi të përgjithshëm mbi dhunën: Dhuna e shtetit ndaj fëmijëve në 2000-in
dhe dhuna në shtëpi dhe në shkolla në 2001-in. Pika kulmore e këtyre përpjekjeve
ishte vendimi i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të kryer
një studim ndërkombëtar mbi dhunën ndaj fëmijëve, si një hap themelor drejt
eliminimit të këtyre shkeljeve të të drejtave të fëmijëve.

Studime të UNICEF-it, OBSH-së dhe ONP-së kanë zbuluar përmasat e problemit
me të cilin përballen sot fëmijët.
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1. OBSH, Deklarata për Komitetin për të Drejtat e Fëmijës, 28 shtator 2001.
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3. Analizë kontribuese për Studimin e KB-së nga “Sondazhi global për shëndetin në shkolla“, Organizata

Botërore e Shëndetësisë (http://www.cdc.gov/gshs ose http://www.who.int/school_youth_health/

gshs), ku përdoren të dhëna nga sondazhe të kryera nga 2003-shi në 2005-ën për Botsvanën,

Emiratet e Bashkuara Arabe, Filipinet, Guajanën, Jordaninë, Kenian, Kilin (zonat metropolitane),

Kinën (Pekin), Libanin, Namibinë, Omanin, Suazilendin, Ugandën, Venezuelën (Lara), Zambian dhe

Zimbabven (Harare).

4. C. Currie et al., Studimi “Sjellja shëndetësore te fëmijët e moshës shkollore” (HBSC): Raport ndërkombëtar

nga sondazhi i viteve 2001/2002. Politikat shëndetësore për fëmijët dhe adoleshentët, Nr. 4 (Gjenevë,

Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2004).

5. “Vlerësimi global i pasojave shëndetësore të dhunës ndaj fëmijëve“, op. cit. te shënimi 8, që bazohet

në vlerësime nga G. Andrews et al., “Abuzimi seksual te fëmijët“, kapitulli 23 në M. Ezzati et al., (2004)

“Kuantifikimi i krahasuar i rreziqeve shëndetësore: Sasia globale dhe rajonale e sëmundjeve që mund t’i

atribuohen faktorëve kryesorë të përzgjedhur të rrezikut“ (Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë,

2004), vëll. 2, fq. 1851-1940, dhe përdoren të dhënat mbi Shpërndarjen e Popullsisë të Departamentit të

Ekonomisë dhe Çështjeve Sociale të Kombeve të Bashkuara për popullsinë nën 18 vjeç.

6. Organizata Botërore e Shëndetësisë, “Raporti botëror mbi dhunën dhe shëndetin“, op. cit., p. 16.

• Çdo vit, rreth dyzet mijë fëmijë nëpër botë përjetojnë abuzime.1

• Përdorimi i ndëshkimit trupor si një mjet ndihmës për disiplinimin e fëmijëve
pranohet, nga pikëpamja kulturore dhe ligjore, në shumë vende të botës
dhe është i përhapur kudo. Studime të kryera në Mbretërinë e Bashkuar
dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar që 90 % e të gjithë
fëmijëve ndëshkohen fizikisht.2

• Studime nga shumë vende në të gjitha rajonet e botës vënë në dukje se 80
deri në 98 % e fëmijëve vuajnë ndëshkimin fizik në shtëpitë e tyre, prej nga
një e treta ose më shumë përjetojnë ndëshkime fizike të rënda, që rrjedhin
nga përdorimi i mjeteve të ndryshme.

• Nga raportimet mbi një sërë vendesh në zhvillim, “Sondazhi global për
shëndetin në shkolla” zbuloi kohët e fundit që midis 20 dhe 65 % e fëmijëve
në moshë shkollore raportojnë se kanë pasur presione verbale ose fizike
nga bashkëmoshatarët në 30 ditët e fundit.3 Presioni nga bashkëmoshatarët
ndeshet dendur edhe në vendet e industrializuara.4

 • OBSH-ja përllogarit që 150 milionë vajza dhe 73 milionë djem nën 18 vjeç
kanë përjetuar marrëdhënie seksuale të detyruara apo forma të tjera të
dhunës seksuale gjatë vitit 2002.5 Edhe pse është e vështirë të arrihen apo
të sigurohen të dhëna mbi abuzimin seksual ndaj fëmijëve, OBSH-ja
përllogarit që rreth 20 % e grave dhe 5-10 % e burrave kanë përjetuar
abuzim seksual në fëmijërinë e tyre.6 Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
rreth 44 % e viktimave të përdhunimit janë nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç
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Burimi: Nisma globale për t’i dhënë fund të gjitha ndëshkimeve trupore të fëmijëve (2006). Raporti
përmbledhës global i “Statusit ligjor i ndëshkimit trupor të fëmijëve”,  28 korrik 2006.

Grafiku 1.1

7. Organizata Botërore e Shëndetësisë, “Raporti botëror mbi dhunën dhe shëndetin“, op. cit., p. 64.

8. Nisma Globale për t’i dhënë fund të gjitha ndëshkimeve trupore të fëmijëve, Raporti përmbledhës

global i “Statusi ligjor i ndëshkimit trupor të fëmijëve“,  28 qershor 2006.

dhe rreth 15 % nën moshën dymbëdhjetë vjeç.7

• Në 2000-in dhuna e ushtruar në shtëpi solli si pasojë vdekjen e rreth 57.000
fëmijëve nën moshën 15 vjeç. Fëmijët më të vegjël janë akoma edhe më në
rrezik: numri i vrasjeve në shtëpi për fëmijët nga 0-4 vjeç është dy herë më i
lartë se ai i fëmijëve nga 5-14 vjeç (5.2 në 100.000 krahasuar me 2.1 në
100.000). Arsyeja më e zakonshme e vdekjes janë plagët e marra në kokë.

Pranimi i dhunës nga shoqëria është një faktor i rëndësishëm i mbizotërimit
dhe padukshmërisë së saj: si fëmijët, edhe ushtruesit e dhunës mund ta pranojnë
dhunën fizike, seksuale dhe psikologjike si të pashmangshme dhe normale. Disiplinimi
nëpërmjet ndëshkimit fizik dhe poshtërues, presionet nga bashkëmoshatarët dhe
ngacmimi seksual shpesh perceptohen si normale, veçanërisht kur nuk rezulton
asnjë dëmtim fizik “i dukshëm” apo i zgjatur në kohë. Kjo ndodh  nga mungesa e
ndalimit eksplicit me ligj të ndëshkimit trupor. Sipas “Nismës globale për t’i dhënë
fund të gjitha ndëshkimeve trupore të fëmijëve”, të paktën 106 vende nuk e ndalojnë
përdorimin e ndëshkimit trupor në shkolla, 147 vende nuk e ndalojnë atë në
mjediset alternative të përkujdesjes dhe, deri tani, vetëm16 vende e kanë ndaluar
përdorimin e tij në shtëpi (Grafiku 1.1).8



11

Dhuna është e padukshme edhe pasi nuk ka asnjë mënyrë të sigurt apo të besuar
me të cilën fëmijët apo të rriturit ta raportojnë atë. Në disa pjesë të botës, njerëzit nuk
kanë besim te policia, shërbimet sociale apo autoritete të tjera; në disa pjesë të tjera,
veçanërisht në zonat rurale, nuk ka asnjë autoritet të arritshëm ku ata të mund të
raportojnë. Aty ku grumbullohen të dhënat, ato nuk janë gjithnjë të regjistruara në një
mënyrë të plotë, konsekuente apo transparente. Veçanërisht ka shumë pak të dhëna në
dispozicion mbi dhunën në institucionet e përkujdesjes dhe të paraburgimit në pjesën
më të madhe të botës, sepse megjithëse mund të dokumentohen incidente të ndryshme,
shumë institucioneve nuk u kërkohet që ta regjistrojnë dhe ta përcjellin këtë lloj
informacioni, madje as te prindërit e fëmijëve të përfshirë.9

“Studimi mbi dhunën ndaj fëmijëve” (2006) i Sekretariatit të Përgjithshëm të
Kombeve të Bashkuara e ka përqendruar vëmendjen mbi këtë problem në mbarë
botën dhe ka dhënë një shtysë për nisma politike dhe zhvillimore brenda kontekstit
shqiptar. Studimi, i udhëhequr nga një ekspert i pavarur, në bashkëpunim me
ZKLDNJ-në, UNICEF-in dhe OBSH-në është një studim global, që u ndërmor në
mbi 131 vende të botës, përfshirë Shqipërinë. Përgatitja e studimit nxiti një veprim
rajonal dhe kombëtar. Në shumë vende, përgatitja e përgjigjeve shkaktoi një debat
mbarëkombëtar, ngjalli veprim dhe, ndërkohë, ka shkaktuar edhe veprimtari pasuese
përforcuese.

Në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut, Komiteti Drejtues për Konsultimin
është shndërruar në një mekanizëm rajonal përforcimi, duke zgjeruar anëtarësinë
për të përfshirë përfaqësues nga qeveritë lokale, si dhe duke nxjerrë në pah rolin
e Ligës Arabe. Forumi i Azisë Jugore për t’i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve, një organ
ndërqeveritar, është ngritur në nivel ministror me përfaqësi nga të gjitha vendet
dhe me sekretariatin të vendosur në Pakistan për dy vitet e para. Në vijim të
angazhimeve të shprehura gjatë konsultimit në Lubjanë, Këshilli i Europës nisi, në
prill 2006, programin “Të ndërtojmë një Europë për dhe me fëmijët”, i cili fokusohet
në pajisjen e vendeve me politika dhe mbështetje teknike, për t’i dhënë fund dhunës
ndaj fëmijëve dhe do të shërbejë si një mekanizëm përforcues i studimit. Në maj
2006 fëmijët që kishin marrë pjesë në konsultimet rajonale u takuan në Nju- Jork
për të konsoliduar rekomandimet për veprime të mëtejshme të miratuara në këto
konsultime dhe në takime të tjera.10

9. “Studimi multi-country mbi shëndetin e gruas dhe dhunën në shtëpi“ (Gjenevë, Organizata

Botërore e Shëndetësisë, 2005).

10. Raporti i ekspertit të pavarur për studimin e Kombeve të Bashkuara mbi dhunën ndaj fëmijëve.

A/61/150.
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Për Shqipërinë, studimi i UNVAC-it erdhi tamam në kohë. Gjatë dhjetëvjeçarit
të fundit Shqipëria ka jetuar një nga transformimet e saj më të mëdha politike,
ekonomike dhe sociale, që përfaqëson një nga periudhat më të rëndësishme dhe të
trazuara të historisë së saj. Vendi sapo ka dalë nga 45 vjet diktaturë komuniste dhe
nga izolimi ekstrem ndërkombëtar që e shoqëronte, dhe tani po përballet me nevojën
e ngutshme për reforma gjithëpërfshirëse, për të arritur një shoqëri të bazuar në
ekonominë e tregut dhe një sistem demokratik qeverisjeje. Liria e re e zgjedhjes nxiti
një numër të madh njerëzish të shpërngulen si brendapërbrenda, ashtu edhe jashtë
vendit. Gjatë kësaj periudhe tranzicioni, thuajse 25% e popullsisë janë larguar nga
Shqipëria dhe tani jetojnë jashtë; ndërkaq, si rezultat i shpërnguljes nga fshatrat e
thella në zonat urbane, afërsisht 40% e popullsisë tani jeton në zonat urbane, duke
sjellë si pasojë mbipopullimin e disa prej qyteteve më të mëdha. Si pasojë shpërngulja
e shpejtë që erdhi, ka bërë të lindin disa zona periurbane me një mungesë pothuajse
të plotë të shërbimeve publike. Rrëzimi i regjimit të mëparshëm në 1990-ën dhe
dështimi i skemave piramidale në 1997-ën u shkaktuan një humbje financiare të
konsiderueshme shumë shqiptarëve dhe çuan në një krizë politike e shoqërore. Në
1999-ën, lufta e Ballkanit i imponoi Qeverisë Shqiptare një tjetër sforcim, pasi iu
desh të përballonte mbi gjysmë milion refugjatë nga Kosova. Dy çështjet e fundit e
dëmtuan rëndë aftësinë e saj për të menaxhuar veprimtaritë e planifikuara për
zhvillimin e arsimit. Fatmirësisht, në pesë vitet e fundit ka pasur një stabilitet dhe
përparim relativ nga pikëpamja e zhvillimit politik dhe shoqëror në Republikë.11

Ndryshimet ekonomike dhe shoqërore të viteve të fundit kanë shkaktuar një
tronditje të marrëdhënieve tradicionale mes të rriturve dhe fëmijëve si në qytete,
ashtu  edhe në zonat rurale. Përkrah modelit tradicional autoritar të rritjes së
fëmijës, ka një mbizotërim më të madh, nga njëra anë, të marrëdhënieve tejet
liberale, ku prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve e ndjejnë vetën të pafuqishëm për
të ndikuar te fëmijët e tyre dhe, nga ana tjetër, një dinamikë tejet autoritare që
kërkon të ruajë dominimin total të të rriturve mbi fëmijët. Në rastin e parë, paaftësia
për të pasur ndikim mbi fëmijët i lë këta të fundit jashtë kontrollit dhe mbikëqyrjes
së prindërve apo të të rriturve të tjerë. Në rastin e dytë, ku të rriturit ruajnë
dominimin total dhe nuk u ofrojnë fëmijëve asnjë liri zgjedhjeje apo të shprehuri,
ka, në mënyrë të paevitueshme, më shumë abuzim fizik dhe emocional ndaj fëmijëve.12

11. Banka Botërore 2005. Projektpropozimi “Arsimi për të gjithë/Nisma e përshpejtuar” (APGJ/

NP).

12. Kamani, P., Mato, E. dhe Cangonji, E. 1997.  “Fenomeni i abuzimit ndaj fëmijëve në shoqërinë

shqiptare”, Tiranë, Refleksione.
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Sondazhi mbarëkombëtar shqiptar i kryer nga Qendra e Zhvilli-meve Humane
dhe i mbështetur nga UNICEF-i, i cili kontribuoi në raportin e Sekretariatit të
Përgjithshëm, ofroi ekzaminimin e parë sistematik të formave të dhunës në jetën e
fëmijëve, duke u përqendruar në mënyrë të veçantë në rastet e saj në familje, në
shkollë dhe në institucionet sociale. Studimi, i cili ekzaminoi format, shtrirjen dhe
shkaqet e dhunës, e solli vëmendjen te një kulturë e dhunës e cila është e pranuar
gjerësisht në familje, shkollë dhe komunitet. Ai zbuloi që pavarësisht besimit të
përhapur përgjithësisht se dhuna duhet të përdoret vetëm aty ku është ngushtësisht
e nevojshme, në praktikën e përditshme dhuna fizike dhe ajo psikologjike janë
mjetet kryesore për të siguruar disiplinën si në shtëpi, ashtu edhe në shkollë.

Bazuar në rezultatet e sondazhit kombëtar dhe në shqetësimet e vazhdueshme
të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për raportimet e shpeshta të dhunës të
nxjerra në pah nga media dhe nga raportet e prindërve, fëmijëve dhe mësuesve,
MASH-i nxori një qarkore ministrore, e cila hyri në zbatim në dhjetor 2006 dhe
ndalonte përdorimin e dhunës në sistemin parauniversitar:

“Në zbatim të Ligjit nr. 7952, dt. 21.06.1995 “Për sistemin arsimor
parauniversitar”, i cili në nenin 1, mes të tjerash thekson që “...Arsimi... kryhet

në përputhje me marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare të

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Arsimi respekton të drejtat

e fëmijëve dhe të të rriturve të sanksionuara në këto doku-mente”;
“Dispozitave normative për arsimin parauniversitar” të cilat në nenin
36 “Të drejtat’”, theksojnë: “Individualiteti dhe dinjiteti njerëzor i

fëmijës parashkollor dhe i nxënësit respektohet, ai mbrohet nga

dhuna fizike e psikologjike, diskriminimi e veçimi. Në kopsht dhe

në shkollë janë kategorikisht të ndaluara ndëshkimet fizike apo trajtimet

poshtëruese e denigruese të fëmijëve”.

Për këtë qëllim, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përvijuar një plan kombëtar
veprimi për të ndaluar dhunën ndaj fëmijëve në shkolla. Qëllimi i këtij plani veprimi
është që:

“Në të gjitha institucionet arsimore dhe edukative të sigurohet

një klimë pozitive, ku fëmijët dhe nxënësit të edukohen dhe të

mësojnë në kushte të sigurta, larg dhunës, që realizimi i procesit

të mësimdhënies dhe nxënies të mbështesë dhe respektojë të

drejtat universale të njeriut, që shkolla të sigurojë një mjedis ku

sjelljet e dhunshme ndaj fëmijëve të mos tolerohen dhe ku të

përvetësohen sjellje dhe vlera jo të dhunshme.”.
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Në vazhdën e nismave globale dhe kombëtare, objektivat specifike të këtij studimi
kërkimor janë:

• Të rrisë nivelin e të kuptuarit të çështjeve dhe faktorëve të rrezikut dhe të
identifikojë gamën e formave të dhunës dhe abuzimit që ushtrohen
përgjithësisht në shkollat shqiptare.

• Të bëjë zbulime mbi ç’ndërhyrje të mëtejshme duhet të zhvillojë SCiA-ja
për të reduktuar dhunën dhe abuzimin në shkolla.

Synimi qendror i studimit është të hedhë dritë mbi faktorët që u vijnë në
ndihmë mësuesve dhe fëmijëve, si atyre që ushtrojnë edhe atyre që vuajnë nga
format e dhunës në sistemin shkollor, dhe mbi strategjitë për përballimin e efekteve
të dhunës. Një ekzaminim i përpjekjeve kombëtare nga organizatat qeveritare dhe
joqeveritare do të ofrojë thellime për ndërhyrje të mundshme në të ardhmen për
të pakësuar dhunën në shkolla. Raporti mbyllet me një sërë rekomandimesh bazuar
në praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

Lidhur

me këtë

studim
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Ky studim kërkimor bazohet kryesisht në burime dytësore të dhënash, të cilat
së fundi i kemi pasur me shumicë, si pasojë e nismave kombëtare dhe ndërkombëtare
që trajtojnë këtë çështje. Përveç të dhënave dytësore, u kryen edhe intervista
informuese kyç me personat përgjegjës të institucioneve dhe drejtpërdrejt me
fëmijët dhe mësuesit. Aktorët institucionalë përfshinë Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës, Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, Agjencitë e KB-së, Bankën
Botërore, organizata joqeveritare, studiues të shkencave sociale nga Universiteti i
Tiranës dhe psikologë e këshillues të shkollave (shih Shtojcën 1).

Gjithashtu, u krye një vlerësim i shpejtë i perspektivave dhe përvojave të fëmijëve
dhe mësuesve lidhur me dhunën në shkollë. Duke përdorur një metodologji PRA13

(shih Shtojcën 2) fëmijët 8-15 vjeç u ndanë në grupe-kampion që pasqyronin
kategoritë e moshës, ato gjeografike, gjinore dhe të grupit me rrezikshmëri të lartë
(Tabela 1). U konsultua një total prej 48 fëmijësh dhe 10 mësuesish. U intervistua
një numër i barabartë meshkujsh dhe femrash.

Këndvështrimet e mësuesve u morën duke përdorur një kombinim të
pyetësorëve të hapur dhe të diskutimeve në grup (n=10) (Shtojca 3). Gjatë
konsultimeve u theksua ruajtja e fshehtësisë dhe u mor paraprakisht miratimi i të
gjithë të interesuarve. Një këshillues ishte në gatishmëri gjatë seancave të konsultimit
me fëmijët. Për të ruajtur edhe më sigurinë e fëmijëve, fëmijët e përzgjedhur për
secilin grup vinin nga shkolla të ndryshme dhe nuk e kishin njohur njëri-tjetrin
përpara konsultimit.

Metodologjia

13. Beazley, H., Bessell, S., Ennew, J. dhe Waterson, R. (2005) “Studime kërkimore të krahasuara mbi

ndëshkimin fizik dhe emocional të fëmijëve në Azinë Juglindore dhe Paqësor“, 2005.  Save the Children,

Suedi.
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Në fund, u zhvillua një konsultim në formën e tryezës së rrumbullakët me një
grup personash përgjegjës të përbërë nga politikbërës të Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës (MASH), organizata qeveritare dhe joqeveritare, Universiteti i Tiranës,
psikologë dhe këshillues të shkollave. Qëllimi i tavolinës ishte të përcilleshin gjetjet
kryesore të studimit kërkimor dhe të merreshin përshtypjet dhe idetë mbi
rekomandimet e propozuara.

Tabela 1: Struktura e grupeve-kampion

Grupi i synuar

Fëmijë nga qyteti

Fëmijë nga fshati

Fëmijë të minoriteteve/

të cenueshëm

Mësues

Përbërja

8-10 vjeç

11-15 vjeç

8-10 vjeç

11-15 vjeç

8-10 vjeç

11-15 vjeç

10 mësues me përbërje si

vijon:

- më shumë/më pak se 10

vjet eksperiencë;

- që kanë marrë/nuk kanë

marrë trajnim për të

nxënit aktiv;

- klasat e fëmijëve 6-10

vjeç/ klasat e fëmijëve

11-15 vjeç;

- mësues lëndësh

artistike/mësues

lëndësh shkencore;

- nga qyteti/nga fshati.

Veprimtaria

Grupi i diskutimit 1

Grupi i diskutimit 2

Grupi i diskutimit 3

Grupi i diskutimit 4

Grupi i diskutimit 5

Grupi i diskutimit 6

Grupi i diskutimit 7



17

Dhuna përkufizohet, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), si:

“Përdorim i qëllimshëm i forcës fizike ose i fuqisë, i kërcënimit ose i
përdorimit të saj real kundër vetes, një personi tjetër ose kundër një grupi a
komuniteti, forcë e cila çon ose ka mundësi të çojë në plagosje, vdekje, dëmtim
psikologjik, keqzhvillim ose privim.”14.

Abuzimi dhe keqtrajtimi i fëmijëve më tej përkufizohet si:

“Të gjitha format e keqtrajtimit fizik dhe/ose emocional, abuzimi seksual,
neglizhimi ose trajtimi neglizhues a shfrytëzimi tregtar ose çdo shfrytëzim
tjetër, që çon në dëmtim real ose të mundshëm të shëndetit të fëmijës, të
mbijetesës, zhvillimit ose dinjitetit në kontekstin e një marrëdhënieje
përgjegjësie, besimi ose pushteti’’15.

Ndëshkimi trupor përkufizohet nga Komiteti i KDF-së si:

“Çdo ndëshkim në të cilin përdoret forca fizike, me synimin për të shkaktuar
një shkallë të caktuar dhimbjeje apo diskomforti, sado të lehtë”16. Kjo përfshin
goditjen e fëmijës me dorë apo me një objekt (si thupër, vizore, rrip pantallonash

Përkufizimi

i dhunës

14. “Raporti botëror mbi dhunën dhe shëndetin”, 2002. Krug, E. G., Dahlbert, L.L., Mercy, J.A., Zwi,

A. B., dhe Lozano, R.  Organizata Botërore e Shëndetësisë, Gjenevë.

15. Ibid.

16. Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijës (2006). Komenti i përgjithshëm Nr. 8: “E Drejta e fëmijës për

mbrojtje nga ndëshkimi trupor dhe forma të tjera mizore apo degraduese të ndëshkimit” (nenet 19,

28(2) dhe 37, (inter alia), KDF/K/KP/8, parag 11.
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e me radhë); shkelmat, shkundjen apo shtyrjen, pickimin apo shkuljen e flokëve,
të detyruarit e fëmijës që të qëndrojë në një pozicion të parehatshëm apo që
cenon dinjitetin e tij ose që të kryejë ushtrime të rënda fizike; djegien apo
shkaktimin e damkave në trupin e fëmijës (dhe kërcënimi me këto veprime).

Veç kësaj, ka forma të tjera jofizike të ndëshkimit, të quajtura trajtim mizor

dhe degradues, të cilat nuk pajtohen me KDF-në. Këtu përfshihen, për shembull,
ndëshkime të cilat e vënë në lojë, poshtërojnë, denigrojnë, fajësojnë, kërcënojnë,
trembin apo përqeshin fëmijën.17 18

Presioni nga bashkëmoshatarët i referohet veprimeve negative të
përsëritura të një apo më shumë nxënësve ndaj një nxënësi tjetër. Ai mund të
përfshijë përqeshjen, vënien në lojë dhe forma të tjera të abuzimit verbal, dhunën
fizike dhe veprime të tjera dëmsjellëse dhe mund të ushtrohet, gjithashtu, edhe
nëpërmjet teknologjive të reja (p.sh., presioni i bërë në internet).19

17. Heidberg, T. dhe Nilsson, M.  “Të bëjmë një ndryshim për fëmijët: t’i japim fund ndëshkimit trupor

dhe të gjitha formave të tjera të ndëshkimit degradues të fëmijëve.” Save the Children, Stokholm.

18. Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve (2006). Komenti i Përgjithshëm Nr. 8: “E drejta e fëmijës për

mbrojtje nga ndëshkimi trupor dhe forma të tjera mizore apo degraduese të ndëshkimit“  (nenet 19,

28(2) dhe 37, inter alia), KDF/K/KP/8.

19. Aleanca e Save the Children, Grupi i Punës mbi Dhunën ndaj Fëmijës (2005), “Dhuna ndaj

fëmijëve në shkolla dhe në mjediset arsimore“. Stokholm, dokument i pabotuar.
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Një sërë studimesh kanë zbuluar që dhuna ndaj fëmijëve mbizotëron në shoqërinë
shqiptare (Refleksione, 1997; QTMPKF, 2000, 2004; UNICEF, 2006)20

Qëndrimet kundrejt dhunës karakterizohen nga besimi i përgjithshëm që “kush
të rreh të do”. Kështu, edhe pse kuptohet gjerësisht që dhuna ndaj fëmijëve ka një
sërë pasojash negative, ajo shihet edhe si diçka që ka efekte pozitive në edukimin
e fëmijës.

Raporti i UNICEF-it zbuloi që:  “Ky besim është thuajse tërësisht i pranuar si
nga ushtruesit e dhunës (prindërit apo mësuesit), ashtu edhe nga vetë fëmijët,
viktima të dhunës”. Nga fëmijët e intervistuar, 30% besojnë që dhuna fizike duhet
të përdoret në shkollë me raste, kur ata sillen keq, dhe 13% mendojnë që ajo duhet
të përdoret gjithmonë si përgjigje ndaj sjelljes së keqe (Grafiku 1.2).

Një raport i kohëve të fundit (QTMPKF, 2004) mbi qëndrimet e prindërve dhe
mësuesve lidhur me ndëshkimin fizik të fëmijëve e vërteton këtë konstatim.

• 27.7% e prindërve dhe 27.9% e mësuesve janë dakord me mendimin që
ndëshkimi fizik është pjesë e rritjes dhe edukimit.

• 74.8% e prindërve dhe 68.5% e mësuesve janë dakord me idenë që fëmijët
mësojnë t’i respektojnë prindërit dhe mësuesit nëpërmjet shpullave.

Gjetjet

kryesore

20 Kamani, V., Mato, E., Cangonji, E. (1997) “Fenomeni i abuzimit ndaj fëmijëve  në shoqërinë

shqiptare“.  Tiranë, Shoqata e Grave e Refleksione.

Qendra e Trajnimit Multidisiplinar për Problemin e Keqtrajtimit të Fëmijëve (QTMPKF) (2000).

“Situata e fenomenit të keqtrajtimit të fëmijës në mjediset e shkollës dhe familjes në Tiranë”, Tiranë,

Fondacioni Soros.

Pilika, A., Faviko, K., Shehi, D. (2004) “Sondazhi i qëndrimeve të prindërve dhe mësuesve në lidhje me

ndëshkimin fizik të fëmijëve“, Tiranë: QTMPKF; dokument i pabotuar.

Qendra e Zhvillimeve Humane dhe UNICEF (2006) “Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri“,  UNICEF,

Tiranë.
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• 27.6% e prindërve dhe 34.3% e mësuesve mendojnë që trajtimi i ashpër i
fëmijëve nga prindërit e tyre i përgatit ata për t’u përballur me situatat e
vështira të jetës më vonë.

Në fakt, studimi i parë mbi keqtrajtimin e fëmijëve në Shqipëri21 zbuloi që
dhuna ishte aq e përhapur dhe mbizotëruese në shoqërinë shqiptare, saqë dallimi
midis edukimit dhe përdorimit të dhunës ishte shpesh i mjegulluar në mendjet e të
intervistuarve. Raporti vërente që kishte një lloj hezitimi ndër të rriturit lidhur me
faktin nëse goditja me shpullë apo të rrahurit duhet të konsideroheshin abuzim
ndaj fëmijës apo jo. Kjo mëdyshje u pa se ekzistonte edhe rreth një dhjetëvjeçar
më vonë në sondazhin e UNICEF-it, 2006, i cili vërente: “Në përgjithësi ekziston
prirja për një përkufizim të ngushtë të konceptit të dhunës fizike. Me dhunë fizike
kuptohen zakonisht vetëm ato forma që shkaktojnë dëmtime të mëdha te fëmija
dhe dhimbje të forta të natyrës fizike… Format më të lehta të dhunës fizike si, p.
sh., një shpullë e lehtë dhe shkulja e flokëve, minimizohen dhe efektet që ato mund
të kenë te fëmija nuk merren shumë në konsideratë.” (fq.24).

Grafiku 1.2:  Qëndrimet kundrejt përdorimit të dhunës fizike në shkolla

(UNICEF, 2006)

21. Refleksione, 1997.  “Fenomeni i abuzimit ndaj fëmijëve  në shoqërinë shqiptare“,  Shoqata e

Grave e Refleksione, Tiranë.
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Studimi i Refleksione zbuloi që ndër të rriturit nuk është e rrallë që ta përdorin
rrahjen apo shpullat për të qortuar, dënuar apo detyruar fëmijën të sillet mirë. Si
forma të abuzimit fizik të fëmijës, 23.6% e të rriturve përdorin shpullat, një sasi
alarmuese prej 49.9% goditjen dhe rrahjen e fëmijës deri sa i lënë shenja dhe një
sasi tronditëse prej 85% e rrahin ose godasin fëmijën me objekte të forta.

Edhe sipas një tjetër sondazhi të kohëve të fundit (QTMPKF, 2004)22 mbizotërimi
i ndëshkimit trupor në familje dhe shkolla është tepër i lartë. 44% e prindërve dhe
43.5% e mësuesve mendojnë që ndëshkimi trupor është diçka e zakonshme në
Shqipëri. Raporti nxirrte si përfundim që prindërit dhe mësuesit e përkrahnin
disiplinimin fizik në formën e ndëshkimit trupor dhe e justifikonin atë në kontekstin
e “edukimit dhe rritjes së efektshme”.

Po kështu, të dhëna nga QTMPKF-ja që analizonin pse fëmijët përdornin Linjën
Telefonike Shqiptare në Ndihmë të Fëmijëve në 2004-ën tregojnë që 42% e rasteve
të fëmijëve që telefononin kishin lidhje me abuzimin dhe dhunën dhe 29% telefononin
për çështje që lidheshin me shkollën. Duke i diferencuar më tej këto raste, 44% e
ankesave për abuzim dhe dhunë kishin të bënin me abuzim fizik dhe 11% me
presion nga bashkëmoshatarët. Fëmijët që telefononin në Linjën e Ndihmës për
çështje që kishin të bënin me shkollën, kishin kryesisht probleme që lidheshin me
mësuesin (20%) (QTMPKF, 2004 – Linja Telefonike në Ndihmë të Fëmijëve, dokument
i pabotuar).  Përdoruesit e kësaj linje u pa se ishin kryesisht vajza 11-18- vjeçare,
gjë që tregon se ato janë një grup me rrezikshmëri dhe cenueshmëri të lartë.

Këto zbulime përforcohen edhe nga sondazhi i UNICEF-it i kohëve të fundit
(2006), i cili zbuloi që shumica dërmuese e të intervistuarve mendojnë se përdorimi
i formave të lehta të dhunës fizike, ku përfshihen një shuplakë apo një shkulje
veshi, kur është e nevojshme është i pranueshëm. Studimi, gjithashtu, zbuloi që
dhuna psikologjike tolerohej thuajse në mënyrë universale nga të intervistuarit.
Kjo duket se lidhej ngushtë me faktin që ajo nuk lë gjurmë të dukshme si, p.sh.,
mavijosje.

22. Qendra e Trajnimit Multidisiplinar për Problemin e Keqtrajtimit të Fëmijëve, 2000.  “Sondazh i

situatës së fenomenit të keqtrajtimit të fëmijës në mjediset e shkollës dhe familjes në Tiranë”, QTMPKF dhe

Fondacioni Soros, Tiranë.
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Edhe pse është mjaft i përhapur besimi që dhuna duhet përdorur vetëm atëherë
kur është e nevojshme, si dhuna fizike edhe ajo psikologjike janë mjetet kryesore të
përdorura në Shqipëri për të siguruar disiplinimin, si në shtëpi, ashtu edhe në shkolla
(UNICEF, 2006; QTMPKF, 2004; Refleksione, 1997). Gjatë intervistave tona me fëmijë
dhe mësues, qe e dukshme se përvoja e fëmijëve lidhur me dhunën fizike dhe psikolo-
gjike është diçka e zakonshme për të gjitha grupet e fëmijëve në mjediset shkollore.

Teksa Dispozitat Normative përcaktojnë që dhuna fizike është e ndaluar në
shkolla, në praktikën e përditshme del se ajo përdoret gjerësisht. Megjithatë, vetëm
një numër i vogël mësuesish e pranojnë hapur se përdorin forma të caktuara të
dhunës fizike. Kur e bëjnë këtë, ata flasin për forma të moderuara, si shkulja e
veshit ose ndonjë pëllëmbë në raste madhore. Ndërkaq, nuk përmendin përdorimin
sistematik të dhunës fizike, që në gjuhën e përditshme quhet rrahje. Fakti që raporti
i Refleksioneve zbuloi disa tabu sociale të rrënjosura mirë në shoqërinë shqiptare
për sa i përket raportimit të dhunës dhe abuzimit, mund të dojë të thotë që
mbizotërimi dhe shtrirja, si e dhunës fizike, ashtu edhe e asaj psikologjike,
minimizohen. Intervistat tona zbuluan që fëmijët ishin shumë më të gatshëm sesa
mësuesit për t’u shprehur lidhur me të qenët viktima të dhunës.

Format më të përhapura të dhunës sipas raportimeve

të djemve dhe të vajzave

Më së shumti, format e dhunës psikologjike dhe fizike të raportuara nga fëmijët
janë fyerje verbale, të bërtitura, shpulla, goditje apo tërheqje të pjesëve të fytyrës
ose trupit, të cilat përgjithësisht quhen ndëshkim trupor dhe trajtim mizor

dhe degradues. Gjithashtu, u zbulua që presioni nga bashkëmoshatarët kishte të
njëjtën masë mbizotërimi. Grafikët 2 dhe 3 ofrojnë një përmbledhje të formave të

Cilat Janë

Përvojat e

Fëmijëve

Lidhur me

Dhunën?
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Grafiku 2: Forma të dhunës fizike të përjetuara nga fëmijët në shkolla

Grafiku 3: Forma të dhunës psikologjike të përjetuara nga fëmijët në shkolla 31%
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dhunës të raportuara më shpesh për fëmijët nga klasa e parë në të dymbëdhjetën
në mjediset e shkollave të Tiranës, sipas raportimit të UNICEF-it (2006)23.

Megjithëse sondazhi nuk bënte dallim midis grupmoshave të ndryshme, rajoneve
gjeografike apo grupeve etnike, përvoja e fëmijëve lidhur me dhunën, si me atë
fizike ashtu edhe me atë psikologjike, përforcohet nga intervistat me fëmijët që ne
kryem për këtë studim kërkimor.

Vlerësimi i shpejtë zbuloi që fëmijët e të gjitha moshave, etnive dhe prejardhjeve
gjeografike përdornin shprehjet e mëposhtme për të përshkruar përvojën e tyre të
dhunës fizike dhe psikologjike (Tabela 2):

Citimet e mëposhtme nga vajzat dhe djemtë e ciklit të ulët dhe të lartë të
nëntëvjeçares japin një ilustrim të mëtejshëm. Duhet thënë që përshkrime të gjalla
të  dhunës fizike dhe psikologjike ushtruar nga mësuesi u panë shumë më tepër në
tregimet e fëmijëve të shkollave suburbane/rurale sesa në ato të fëmijëve në mjedise
urbane.

“Është shumë e rëndë kur dikush të thërret budalla ose idiot, ose idiot i dreqit.”
(vajzë nga fshati, 11-15 vjeç).

Tabela 2:  Forma të dhunës që ushtrohen zakonisht në mjediset e shkollës

të përshkruara nga fëmijët

Fizike

Shkulje flokësh;

goditje me shuplakë në fytyrë ose qafë;

shkulje e flokëve apo veshit;

goditje me grusht apo shpullë në pjesë

të ndryshme të trupit ose fytyrës;

shkelma;

pickime;

goditje me objekt.

Psikologjike

Fyerje/të bërtitura (shih diskutimin më

poshtë);

vlerësim me nota të ulëta (nota 4);

izolim duke e detyruar fëmijën të dalë

nga klasa;

detyrim i fëmijës që të qëndrojë në

pozicione të parehatshme dhe

poshtëruese;

mbajtje e fëmijës pas mësimit.

23. UNICEF dhe Qendra e Zhvillimeve Humane (2006). “Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri“, UNICEF

Shqipëri.
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“Shoku im i bankës bëri zhurmë dhe mësuesja më dha mua një shuplakë në
vend të tij. Unë i thashë asaj ‘Pse më gjuajte mësuese? Nuk isha unë që bëra
zhurmë!’”  (vajzë nga fshati, 11-15 vjeç).

“Kur mësuesi thotë një herë ‘Hidhe çamçakëzin!’ dhe ata nuk e çajnë kokën,
atëherë mësuesi vjen dhe i gjuan nxënësit sepse ai nuk i bindet.” (vajzë nga fshati,
11-15 vjeç).

“Shoqja ime ka frikë nga mësuesja dhe nuk vjen në shkollë.” (vajzë nga fshati,
8-10 vjeç).

“Mësuesja i vë nxënësit mungesë në regjistër megjithëse ai ndodhet në klasë.
Por mësuesja i thotë atij: ‘Dil jashtë nga klasa!’” (fëmijë nga fshati, 11-15 vjeç).

“Mësuesja e frëngjishtes në shkollën time i tha një djali: ‘Pse nuk shkon të
shesësh banane? Më mirë mos hajde fare në shkollë!’”  (fëmijë nga qyteti,
11-15 vjeç).

Forma të ashpra të ndëshkimit trupor na u përshkruan nga fëmijët e grupeve
minoritare dhe fëmijët nga fshati dhe, nga tregimet e tyre, ato duket se janë më të
theksuara ndër këta fëmijë, siç vërtetohet edhe nga pohimi i një fëmije rom 8-10
vjeç në vijim.

“Një djalë hipi mbi tavolinë dhe hodhi një gomë në drejtim të djemve dhe vajzave
të klasës, dhe mësuesja i dha një shuplakë në fytyrë, i tërhoqi veshin dhe e goditi me
shkop. Mësuesja i rreh fëmijët kur ata nuk sillen siç duhet.”

Grupet e cenueshme dhe dhuna

Disa grupe fëmijësh janë më të cenueshëm dhe më në rrezik nga abuzimi dhe
neglizhenca sesa disa të tjerë. Në përgjithësi, megjithëse djemtë duket se ndëshkohen
shumë më tepër se vajzat, vajzat duket se janë më të cenueshme nga dhuna dhe
ngacmimi seksual, veçanërisht në ciklin e lartë të shkollës nëntëvjeçare.

Në disa raste, qëndrimet e stereotipizuara, veçanërisht nga ana e mësuesve, u
pa se kishin pasoja shumë negative te fëmijët me aftësi të kufizuara, siç u konstatua
gjatë diskutimeve tona me mësuesit:
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“Kemi pasur një rast të cilin na u desh ta raportonim në Departamentin e
Arsimit. Ishte një mësuese e cila, edhe pse kishte vetë nipër e mbesa, nuk e
pranonte në klasën e saj një fëmijë me Sindromën Down megjithëse djali i gjorë nuk
bezdiste askënd.”

Situata bëhet më akute për shkak të pamjaftueshmërisë së shërbimeve arsimore
që ofrojnë përkujdesje për fëmijët me nevoja të veçanta. Fëmijëve me aftësi të
kufizuara nuk u kërkohet që të përfundojnë arsimin e detyruar dhe duket se ka
pak apo aspak iniciativë për t’i integruar ata në klasat e arsimit gjithëpërfshirës. Ka
rreth 12.000 fëmijë me aftësi të kufizuara dhe shteti ofron shërbime vetëm për
9.5% të tyre në institucione rezidenciale të përkujdesjes, qendra ditore apo shkolla
të specializuara.24

Djemtë ndëshkohen më shumë se vajzat, siç raportohet si nga mësuesit, ashtu
edhe nga nxënësit, për shkak të sjelljes së tyre më të rrëmujshme brenda dhe
jashtë klasës. Ndëshkimi i djemve është zakonisht më shumë fizik sesa psikologjik,
teksa për vajzat vlen e kundërta. Në këtë pikë përputheshin të gjitha tregimet e
fëmijëve dhe mësuesve, siç përshkruhet nga një vajzë 8-11 vjeçare nga Tirana:

“Janë djemtë që dënohen më shumë se vajzat. Ne kemi një nxënës në klasë që
është ndryshe. Ai është denoncuar në rajonin e policisë. Ai i çau kokën një shokut
tonë, megjithëse ai është një fëmijë i urtë që nuk i bën keq askujt. Ky djali po
shkruante dhe djali i keq erdhi, ia kapi kokën dhe e shtyu të shkretin te cepi i
dritares. Kështu mësuesja e denoncoi në rajonin e policisë, sepse ai i vuri dhe
stërkëmbëshin një vajze.”

Nga 10 mësuesit e marrë në pyetje në vlerësimin e shpejtë, 100% vërtetuan
faktin që djemtë janë pa dallim të ndëshkuar më shumë se vajzat, pavarësisht nga
mosha, vendndodhja apo etnia.

Për shembull:

“Unë mendoj se djemtë janë ata që ndëshkohen më shumë në shkollë për
shkak të vetë natyrës së tyre... Moszbatimi i rregullores së shkollës, largimi nga
mësimi, sjellja e papërshtatshme.” (mësuese e një shkolle fillore në fshat).

24. Sultana, R.G. “Përballja me sfidën e braktisjes së fshehtë shkollore në Shqipëri”, Raport vlerësimi

i Projektit të Braktisjes së Fshehtë Shkollore (2001-2005). UNICEF, Tiranë.
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“Djemtë ndëshkohen më shpesh. Për ta ka ndëshkime më ‘të rrepta’... arsyet
janë se  ata janë shumë të lëvizshëm e të zhurmshëm dhe kanë më pak interes
për mësimin.” (mësuese e një shkolle fillore në fshat).

“Unë mendoj se djemtë ndëshkohen më shumë se vajzat dhe llojet e
ndëshkimeve janë shumë më ‘të rrepta’ për djemtë. Arsyet më të mundshme të
ndëshkimit kanë të bëjnë me moszbatimin e rregullores.” (mësues historie në një
shkollë nëntëvjeçare në fshat).

“Djemtë dënohen më shumë... Ndëshkimet janë të ndryshme. Për djemtë ka
ndëshkime verbale dhe trupore, ndërsa për vajzat ka vetëm ndëshkime verbale.”
(mësuese e një shkolle fillore në qytet).

“Djemtë janë ata që ndëshkohen më shpesh. Natyrisht, llojet e ndëshkimit
ndryshojnë sipas gabimit të bërë. Arsyet janë të ndryshme: sjellje e zhurmshme,
përdorim i një fjalori të papërshtatshëm, krijim i rrëmujës në klasë, sjellje e
pakontrolluar, largim nga klasa pa leje, zënka me nxënësit e tjerë apo me mësuesit
etj.” (mësuese e letërsisë në një shkollë nëntëvjeçare në qytet).

Megjithëse të gjitha grupet e fëmijëve përmendin shpesh abuzimin verbal dhe
sharjet, u panë disa dallime ndërmjet grupeve të ndryshme. Llojet e fyerjeve verbale
të raportuara nga fëmijët ndryshonin midis fëmijëve të qytetit, të fshatit dhe atyre
që u përkasin grupeve të minoriteteve.

Përgjigjet e fëmijëve të grupeve minoritare pasqyronin diskriminim dhe
paragjykim në llojet e kërcënimeve verbale dhe gjuhës që përdorej kundrejt tyre.
Fëmijëve romë dhe jevgjitë u drejtoheshin më shpesh fyerje që lidheshin me aspekte
të racës, etnisë dhe veçorive të tjera fizike, si:

• jevg, gabel;
• rrugaç;
• pis;
• i zi/zezak.

Citatet e mëposhtme nga intervistat me fëmijë romë dhe me shokët e tyre të
klasës e reflektojnë edhe më këtë realitet të zymtë:

“Shokët e klasës sime përdorin fyerje që kanë të bëjnë me racën. Ata më
quajnë ‘gabel’ dhe unë shpesh ndihem keq dhe i tregoj mësueses. Mësuesja e
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qorton shokun tim i cili më kërkon falje, por e përsërit prapë të njëjtën gjë. Kërkimi
i faljes nuk ka asnjë vlerë, pasi e njëjta gjë përsëritet vazhdimisht.”

“Nxënësit që janë nga veriu i thërrasin ‘malokë’, ‘të trashë’.”

“Ik andej, kullot lopët!”
“Budalla!”

“Ta thërrasësh dikë ‘varfanjak’ është njësoj si ta thërrasësh ‘gabel’, është si një
lloj fatkeqësie. Dhe të vret shumë. Një shoqja ime, e nevrikosur, i tha një vajze tjetër
teksa po luanin: ‘Ti s’ke as bukë për të ngrënë!’” (vajzë nga fshati, 11-15 vjeç).

“Unë kam një shoqe që jeton në kushte shumë të mjerueshme. Ajo mban erë
të keqe; është nga komuniteti rom. Ka edhe fëmijë të tjerë romë në klasën tonë,
por ata janë shumë të pastër. Ajo rri vetëm, është shumë e pisët. Ne mblodhëm ca
lekë për ta ndihmuar, por ajo duket se është një çikë mendjemadhe dhe thotë: ‘Pse,
kujtoni se ato lekë mjaftojnë për të blerë librat?’ Ata nuk janë fare mirënjohës.”

Stereotipat negativë nuk kufizohen te raca në zonat ku grupet minoritare janë
më të përhapura, por, me sa duket, shtrihen edhe në aspekte të tjera të pamjes së
jashtme dhe origjinës, çka nënkupton një kulturë diskriminuese në mjediset e
shkollës. Për shembull:

“Një shoku im është shumë i ndrojtur dhe ulet gjithmonë vetëm. Ai është
nxënës i dobët, ka syze dhe është trupmadh. Të gjithë e thërrasin ‘gjyshi’.”

“Shokët e mi më tallin dhe më thërrasin ‘lopë’ sepse jam e shëndoshë.”

“Shoqja ime e bankës është nga Tropoja dhe një djalë në klasën tonë i thotë
asaj: ‘M’u zhduk nga sytë mi maloke!’.”

Në krahasim me fëmijët romë dhe ata të fshatrave, përgjigjet e fëmijëve nga
qytetet nxorën në pah diskriminimin dhe paragjykimin ndaj fëmijëve që vinin nga
familje të shpërngulura. Në të vërtetë, ndër ndëshkimet verbale që na përmendën
fëmijët e qyteteve 11-15 vjeç, më i përhapuri ishte “malok/e” që do të thotë “dikush
që vjen nga malet”.
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“Fjalët vrasin më shumë sesa ndëshkimet...kur thërriten ‘katundar’, ‘njeri pyjesh’,
‘o malok, m’u hiq sysh!’ fëmijët ofendohen.” (fëmijë nga qyteti në ciklin e lartë të
shkollës nëntëvjeçare).

“Ne e thërrasim një vajzë në klasën tonë ‘maloke’, po prapë ajo nuk ndihet keq,
por buzëqesh.” (fëmijë nga qyteti në ciklin e lartë të shkollës nëntëvjeçare).

Përgjigjet e fëmijëve të fshatit mbi llojet e dhunës verbale me të cilat ata
përballeshin,  përmbanin referenca lidhur me origjinën dhe etninë, por theksonin
një larmi më të madhe të llojeve të dhunës dhe ndëshkimeve, duke nxjerrë në pah
një kulturë më të madhe të dhunës brenda ambienteve të shkollave të fshatit.

“Nuk e di pse mësuesja u nevrikos një ditë. Ajo hoqi pallton, e hodhi mbi bankë,
e kapi nxënësin dhe e tërhoqi zvarrë nga banka e parë tek e fundit. Ajo ia përplasi
kokën te banka dhe nxënësit iu bënë ca gunga në kokë. Ne të gjithë e pamë
skenën. Unë u ndjeva shumë keq, kur ajo ia përplasi kokën nxënësit te banka dhe
ne dëgjuam zhurmën. Ai nisi të qante, mori çantën dhe iku me vrap në shtëpi. Prindi
i tij erdhi dhe foli me drejtorin e shkollës. Mësuesja nuk erdhi në shkollë për dy ditë
dhe pastaj më vonë erdhi...” (grup i fëmijëve nga fshati, 11-15 vjeç).

Përdorimi i llojeve të ndryshme të abuzimit verbal në kontekste të ndryshme
shkollore mund të jetë një pasqyrim i qëndrimeve më të thella, që kanë të bëjnë
me etninë dhe përjashtimin, të cilat ende nuk trajtohen në programin mësimor, në
mësimdhënien pedagogjike dhe në sistemin shkollor. Në fakt, duhet thënë se këto
qëndrime janë ende për t’u ekzaminuar brenda kontekstit social shqiptar.

Dallimet kontekstuale midis përvojave të grupeve të ndryshme lidhur me
abuzimin verbal, të bëjnë të mendosh se rreptësia e dhunës psikologjike nëpërmjet
abuzimit verbal në shkolla mund të jetë më e madhe nga sa duket në sipërfaqe dhe
mund t’i shërbejë krijimit të stereotipave negativë, gjë që rëndon margjinalizimin
social dhe ekonomik ekzistues të disa grupeve dhe rrit mundësinë për një mënjanim
të mëtejshëm, shkelje të rregullave shoqërore dhe dështim në shkollë nga
këndvështrimi afatgjatë.
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Dhuna psikologjike: Sipas intervistave tona, mësueset janë ushtrueset kryesore
të dhunës psikologjike ndaj fëmijëve. Kjo dhunë është e drejtuar kryesisht te fëmijët
e të njëjtit seks. Kështu, mësueset, në mënyrë tipike, ndëshkojnë më shpesh vajzat
dhe mësuesit ndëshkojnë më shpesh djemtë (Grafiku 4, shih edhe Grafikun 5,
poshtë)25.

Cilët janë
ushtruesit
kryesorë të
dhunës?

Grafiku 4: Ushtruesit e dhunës psikologjike në shkolla

25. UNICEF, 2006, Ibid.



31

Dhuna fizike dhe presioni nga bashkëmoshatarët

Teksa mësueset janë ushtrueset e dhunës psikologjike në shkolla, fëmijët janë
ushtruesit kryesorë të dhunës fizike në mjediset e shkollave. Veç kësaj, në raste të
rralla, mësuesit përmendën rastet e gjakmarrjeve mes familjeve, ku fëmijët nuk
mund të shkojnë në shkolla për shkak të frikës së sulmeve për marrjen e gjakut nga
anëtarët e familjes me të cilën janë në gjak. Ky aspekt i dhunës ndaj fëmijës deri
tani nuk është trajtuar dhe mbetet një temë që ka nevojë për analiza dhe kërkime
të mëtejshme sistematike.

Sipas nxënësve në sondazhin e UNICEF-it, mësueset godasin më shpesh, ndërsa
mësuesit godasin më fort.

Dhuna fizike ndaj fëmijëve nga ana e mësuesve vjen duke u ulur, teksa fëmijët
rriten. Siç shpjegon mësuesi i mëposhtëm, mbase mësuesit ngurrojnë të godasin
nxënësit më të rritur nga frika e kundërpërgjigjes. Prova të dhunës ndaj mësuesve
nga ana e nxënësve u gjetën në përgjigjet e mësueseve të ciklit të lartë të shkollës
nëntëvjeçare, si nga zonat rurale, ashtu edhe nga ato urbane:

“Ka të tilla situata dhe ato ndodhin kur jo vetëm nxënësi, por veçanërisht prindi
është i vështirë dhe i dhunshëm.” (mësuese letërsie nga zona urbane).

“…Ka situata të tilla edhe pse të rralla. Kur mësuesi merr vesh që nxënësi do
të ankohet në drejtori ose në familje, ai përpiqet me të gjitha mënyrat ta parandalojë
këtë.” (mësuese biologjie nga zona urbane).

Vlerësimi i shpejtë zbuloi, gjithashtu, përmes dëshmive të mësuesve, prova të
faktit se rojat e shkollave janë ushtrues të dhunës ndaj fëmijëve në disa raste.

“Në raste të rralla nxënësit i ekspozohen ngacmimeve të rojës. Në rastet e
evidentuara rojës i është bërë vërejtje dhe është paralajmëruar për pushim nga
puna, në rast se ky lloj gabimi do të përsëritej.” (mësuese e ciklit të lartë të
nëntëvjeçares nga zona urbane).

Nga zbulimet aktuale nuk është e qartë se sa i përhapur është ky fenomen.
Sidoqoftë, është për t’u shqetësuar që një stafi arsimor të pakualifikuar i lejohet të
ketë të bëjë drejtpërdrejt me fëmijët dhe të marrë përsipër rolin e edukuesit. Kjo
është veçanërisht shqetësuese, duke pasur parasysh faktin se nuk ka politika,
mbrojtje apo masa mbikëqyrëse për të monitoruar sjelljen e rojave me nxënësit.
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Citimi i mëposhtëm vërteton se rojat marrin vërtet pjesë aktive në ndëshkimin e
fëmijëve.

“Fëmijët ndëshkohen për mungesë disipline në klasë dhe në shkollë, për krijim
konfliktesh etj. Zakonisht ata marrin ndëshkime psikologjike dhe, në shumë pak
raste, ata ndëshkohen fizikisht. Ata zakonisht ndëshkohen nga mësuesi, më rrallë
nga drejtori dhe, ndonjëherë, nga roja.” (mësuese, shkollë nëntëvjeçare urbane).

“Fëmijët e mi janë ankuar në disa raste për rojën e shkollës. Mbase ai ka qenë
më i ashpër seç duhet. Unë e kam diskutuar problemin drejtpërdrejt me rojën dhe,
gjithashtu, me drejtorin.” (mësuese, shkollë nëntëvjeçare rurale).

Siç u vërejt më lart, forma e dhunës fizike e raportuar më shpesh ishte dhuna
e fëmijës ndaj fëmijës (shih Graf. 5 dhe 6). Një numër alarmant fëmijësh raportuan
shembuj të presionit nga bashkëmoshatarët. Rezultatet e intervistave të fëmijëve
janë paraqitur më në detaje më poshtë dhe përforcojnë zbulimet e sondazheve të
mëparshme (UNICEF, 2006), në të cilat u pa se thuajse gjysma e fëmijëve të
intervistuar (48%) raportonin se ishin viktima të dhunës fizike nga dora e fëmijëve
të tjerë.

Grafiku 5. Ushtruesit e dhunës fizike në shkolla
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Edhe përgjigjet e vetë nxënësve ofrojnë prova të përhapjes së presionit të
bashkëmoshatarëve dhe të sjelljes së dhunshme mes nxënësve.

“Një nxënës në klasën time (klasa e 7-të) është shumë i urtë, por nuk është
nxënës i mirë dhe është i imët nga trupi. Nxënësit e tjerë e bezdisin atë çdo ditë...
ata e bezdisin sepse është shumë i urtë... ndonjëherë ai ia plas të qarit.”
(vajzë 11-15 vjeçare, Tiranë).

“Vëllain tim e ngacmojnë shokët e klasës dhe ai nuk do të shkojë në shkollë;
shokët e tij e ngasin.” (fëmijë rom, 11-15 vjeç).

Dhuna dhe ngacmimi seksual u shfaqën në mënyrë të spikatur në hetimet
tona. Raportimet e fëmijëve përkuan me zbulimet e studimeve të tjera kërkimore.
Raporti i “Refleksione” zbuloi që abuzimi seksual ishte më i përhapur mes fëmijëve
të moshës 14, 15 dhe 16 - vjeçare. 2 % e fëmijëve të moshës 14 - vjeçare, 3% e
fëmijëve të moshës 15 - vjeçare dhe 2.5% e fëmijëve të moshës 16 - vjeçare raportuan
abuzim seksual, përkundrejt 0.3% dhe 0.8% të fëmijëve përkatësisht të moshave 12
dhe 13 - vjeçare, një zbulim i ngjashëm me studimin e QTMPKF-së, 2004. Të
dhënat e UNICEF-it raportojnë shifra edhe më të larta. 13.3% e fëmijëve raportuan
se kishin përjetuar ngacmimin seksual. Nga ata 13% të cilët raportuan se kishin
pësuar abuzim seksual gjatë vitit të shkuar,  gjysma raportoi se kishte pësuar abuzime
ose ngacmime seksuale nga nxënës të tjerë, 22.5% nga mësuesit dhe 28% nga

Grafiku 6. Ushtruesit e dhunës fizike në shkolla sipas seksit
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personat që hyjnë apo afrohen në mjediset e shkollës.
Vlerësimi ynë i shpejtë zbuloi që vajzat, përgjithësisht, raportonin se ishin viktima

të agresionit verbal gjinor dhe të presionit nga djemtë. Vajzat e të gjitha moshave
përmendën ngacmimin seksual verbal, shpesh në formën e gjuhës fyese të përdorur
nga djemtë.

“Djemtë thonë shumë fjalë të pista, jo vetëm njëri-tjetrit por edhe vajzave.”
(vajzë 11-15 vjeçare, shkollë qyteti).

Disa nga këto agresione gjinore ndonjëherë shtrihen përtej fjalëve, deri në
sjellje kërcënuese, siç raportoi një vajzë 8-11- vjeçare nga Tirana:

“Në klasë të tretë, të gjitha vajzat u mblodhën dhe djemtë na kërcënuan duke
na thënë: ‘Nuk keni për të shkuar në klasë!’. Ne ia bëmë të ditur këtë mësueses.
Ne u frikësuam dhe disa nga vajzat nuk erdhën. Kështu vajzat nuk erdhën në
shkollë.”

“Ka djem rrugësh të cilët i ngacmojnë vajzat kur shkojnë për në shkollë.” (fëmijë
rom, 11-15 vjeç).

Vajzat 11 deri 15- vjeçare, sidomos ato nga zonat urbane, janë veçanërisht të
cenueshme nga ngacmimi seksual, si fizik ashtu edhe verbal, nga ana e djemve. Në
shumë raste vajzat raportuan incidente për prekje apo qasje të papërshtatshme
ndaj tyre.

Për shembull:

“Unë kam parë një rrugaç që e preku shoqen e tij të klasës në organet e saj
gjenitale. Ai është në shkollën tonë, në klasë të gjashtë. Unë vetëm i pashë, nuk e di
se çfarë bëri vajza më mbrapa.” (vajzë 8-10 - vjeçare nga qyteti).

“Është një djalë në shkollën time që është shumë mistrec. Ai e preku shoqen
time në mënyrë shumë të pahijshme dhe ajo u ndje me të vërtetë shumë keq.
Prindërit e saj erdhën në shkollë dhe mësuesja kujdestare ia bëri të ditur drejtorit të
shkollës ngjarjen. Ajo u ndje aq keq sa ia plasi të qarës dhe donte ta linte fare
mësimin, por ne thirrëm mësuesen kujdestare. Ne e pamë me sytë tanë.” (vajzë
11-15 - vjeçare, Tiranë).
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Kur u pyetën nëse kishin parë apo dëgjuar që dikush të sillej në mënyrë të
papërshtatshme me to apo me shoqet e tyre, vajzat u përgjigjën:

“Një djalë në shkollën time piu hashash dhe çdo ditë bezdiste vajzat. Ai i prekte
ato dhe sillej në mënyrë të papërshtatshme.”

“Një shoku im, që është pak sherrxhi, i bezdis të gjitha vajzat. Nëse sheh
ndonjë vajzë që ecën në rrugë, ai patjetër do t’i fishkëllejë.”

“Dy vajza i ngacmonte një djalë. Ato e duruan për ca kohë, pastaj folën me
mësuesen në takimin me prindërit. Mësuesja e qortoi djalin dhe më vonë prindi i
dha një dru të mirë.”

“Në shkollën time nuk ka pasur ndonjë rast ku një djalë të ketë prekur një
vajzë. Djemtë zakonisht i ngacmojnë vajzat vetëm duke u hedhur fjalë. Kishte një
djalë në klasë të tetë, tani ai nuk është më në shkollën tonë. Ai ishte përjashta dhe
aty ishte edhe një vajzë. Djali e pyeste vazhdimisht: ‘A pranon që të lidhemi bashkë?’.
Vajza i buzëqeshi dhe ai vazhdoi ta ngacmonte: ‘E di që ta ka qejfi!’. Pastaj ai e
pështyu në fytyrë. Vajza u skuq nga turpi dhe iku në shtëpi duke qarë.”

“Kushëriri im Armando e ngacmon dhe e fyen një vajzë të klasës, por nuk e
prek.”

Përshkrimet e tyre pasqyruan, gjithashtu, një nivel më të madh ndërgjegjësimi
dhe ndjeshmërie ndaj dhunës dhe ngacmimit seksual dhe domethënies së këtij
fenomeni krahasuar me fëmijët romë apo nga fshati të së njëjtës moshë.

Raportet e fëmijëve zakonisht i referohen fëmijëve të tjerë dhe jo mësuesve apo
stafit të shkollës. Megjithatë, edhe pse rrallë, ka pasur raste, veçanërisht ndër fëmijët
e grupeve minoritare, kur ata kanë referuar dhunë seksuale nga ana e mësuesve.
Një djalë rom 8-10 vjeç pohoi:

“Mësuesja e gjuhës më qëllon në organet gjenitale.”

Provat, deri më sot, nxjerrin në pah presionin nga bashkëmoshatarët si formën
më endemike të dhunës fizike në shkollat në Shqipëri. Dhuna psikologjike, nga ana
tjetër, duket se ushtrohet më tepër nga mësuesit, veçanërisht nga mësueset. Faktorët
e riskut u pa se lidheshin, kryesisht, me diskriminimin ndaj grupeve minoritare,
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moshën e fëmijës, gjininë, prejardhjen familjare, aftësinë e kufizuar dhe suksesin
akademik. Fëmijët që kanë vështirësi në të nxënë shpesh injorohen, diskriminohen
dhe etiketohen si fëmijë me probleme. Vajzat, sidomos ato 11-15 - vjeçare nga
zonat urbane, duket se janë veçanërisht nën rrezikun e abuzimit dhe ngacmimit
seksual. Fëmijët romë dhe ata të fshatrave duket se vuajnë një diskriminim dhe
abuzim më të shtrirë sesa bashkëmoshatarët e tyre në qytet. Ky abuzim u pa se
është si psikologjik, ashtu edhe fizik.
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Thuajse pa përjashtim, kur u pyetën se si ishin ndjerë kur ishin ndëshkuar apo
goditur, ata përshkruan ndjenja poshtërimi dhe pikëllimi. Një dallim midis moshave
u vërejt në perceptimin e fëmijëve lidhur me ndëshkimet fizike dhe ato psikologjike:
fëmijët më të vegjël ndjenin që ndëshkimet fizike ishin më të dhimbshme sesa
ndëshkimet psikologjike, teksa për fëmijët e ciklit të lartë të shkollës nëntëvjeçare
vlente e kundërta.

“Fjalët vrasin më shumë se ndëshkimet fizike.” (Tiranë, cikli i lartë i nëntëvjeçares).

“Kur fëmijët thërriten ‘katundarë’, ‘njerëz pyjesh’, ‘o malok, m’u hiq sysh!’, ata
ofendohen.” (Tiranë, cikli i lartë i nëntëvjeçares).

“Të pambrojtur.”
“Ata ulin kokën të trishtuar.” (fillore në qytet).

“Ata fillojnë të qajnë.” (fillore në qytet).

“Ata ndihen keq, sepse duan që mësuesja t’u vërë një notë shumë të mirë.”
(fillore në qytet).

“Unë ndihem keq!”
“Më ngrihen nervat!”
“Fëmijët u ndjenë të trishtuar, keq dhe qanë.” (fillore në qytet).

“Shumë prej tyre nuk reagojnë; ata qëndrojnë të heshtur sepse ndihen të
poshtëruar.” (vajzë rome 11-15 - vjeçare).

Si ndihen
fëmijët lidhur
me dhunën e
ushtruar ndaj
tyre?
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“Nxënësi ndihet i nënvlerësuar, kur mësuesi e godet me shuplakë.” (vajzë rome,
11-15  - vjeçare).

Pati, gjithashtu, prova që konfirmonin se fëmijët shpesh ndjenin që ndëshkimi
trupor ishte i justifikuar, pasi i ndihmonte ata të bëheshin më të mirë. Kjo duket se
përforcohet edhe nga qëndrimi i prindërve kundrejt përdorimit të dhunës si mjet
për të edukuar fëmijën. Për shembull:

“Mua më ka ndodhur dhe jam ndjerë shumë e trishtuar. I tregova mamit se
çfarë kishte ndodhur dhe ajo më tha: ‘S’ka rëndësi, ajo është mësuesja jote!’” (vajzë
nga grup minoritar, 8-10 vjeç).

Ç’mendojnë fëmijët për ndëshkimin trupor

Aleanca e Save the Children kreu një studim kërkimor mbi ndëshkimin fizik

dhe poshtërues me fëmijë në vende të ndryshme të botës, si kontribut i veçantë

për këtë studim. Raporti përfundimtar zbuloi që, në një masë shumë të madhe,

fëmijët nuk binin dakord me idenë se ky lloj ndëshkimi sillte ndonjë gjë pozitive.

Raporti dilte me idenë që edhe pse fëmijët mund t’i plotësonin dëshirat e të

rriturve menjëherë pasi qenë goditur, “fëmijët më të vegjël shpesh nuk e mbanin

mend pse ishin goditur dhe e shmangnin sjelljen e keqe vetëm nëse përballeshin

me një kërcënim të momentit me rrahje. Ky lloj ndëshkimi thjesht i tremb fëmijët

lidhur me sjellje të caktuara; ai nuk i ndihmon ata që të duan të sillen mirë dhe as

nuk u mëson vetëdisiplinimin apo promovon ndonjë alternativë”. Në një sondazh

të ndërmarrë nga UNICEF-i në Europë dhe në Azinë Qendrore, mbi 75 % e

fëmijëve thanë që ‘goditja’ nuk ishte ‘kurrë’ një zgjidhje e mirë për problemet në

shtëpi. Në konsultat rajonale për studimin, fëmijët kërkuan në mënyrë të

përsëritur metoda të tjera disiplinimi, ku përfshihej një shpjegim i saktë lidhur

me ku kishin gabuar. Ata nënvizuan faktin se sa e dhimbshme ishte të goditeshin

dhe poshtëroheshin nga ata që pretendonin se i donin dhe se kujdeseshin për ta.

Aleanca Ndërkombëtare e Save the Children (2005). “T’i japim fund ndëshkimit fizik dhe

poshtërues të fëmijëve. Ta bëjmë këtë të ndodhë”, Pjesa 2. Materiali global dorëzuar për

Studimin e Sekretariatit të Përgjithshëm të KB-së mbi Dhunën ndaj Fëmijëve. Stokholm,

Save the Children, Suedi.

UNICEF (2001). Opinioni i zërave të rinj. Sondazh i fëmijëve dhe të rinjve në Europë dhe në

Azinë Qendrore. Gjenevë, UNICEF.

(“Raporti botëror mbi dhunën”, 2006)26

26. “Raporti botëror mbi dhunën ndaj fëmijëve”, 2006.
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“Ai që bëri gabimin nuk duhet të ndihet keq, sepse mësuesja e bëri për të mirën
e tij; ai duhet ta mbajë mend gabimin e tij që të mos e përsërisë më.”

Megjithatë, edhe pse në disa raste fëmijët shqiptarë thanë që besonin se dhuna
ishte e justifikueshme, pasojat negative që ata na përshkruan qenë të shumta. Së
pari, ajo prodhon një kulturë të dhunës, siç përshkruhet nga vetë fëmijët:

“Çfarë bën ti kur mësuesja të tërheq nga veshi?”
“Unë bërtas.”  (djalë rom, 8-10 vjeç).

Në përgjigje të pyetjes së mësueses së tij mbi përse ishte sjellë keq, një fëmijë tha:

“Unë të godita ngaqë ti më godite.”

“Disa fëmijë, të cilët janë të mësuar me dhunën, nuk e çajnë kokën dhe dalin
nga klasa duke qeshur dhe përplasin derën... ata vijnë vërdallë nëpër korridorin e
shkollës dhe shpesh shqetësojnë të tjerët. Ata lidhen me shoqëri të këqija, me
nxënës më të rritur që i çojnë në rrugë të gabuar. Ata shqetësojnë nxënësit e
klasave të tjera, duke bërë zhurmë në korridor.” (fëmijë romë, 11-15 vjeç).

Krahas problemit serioz të kultivimit të një kulture të dhunës, përdorimi i
dhunës në klasë ka një ndikim negativ në planin afatgjatë mbi potencialin e fëmijëve
për të pasur sukses në shkollë. Fëmijët shpesh reagojnë ndaj dhunës me
mosfrekuentim, siç shpjegon një mësuese:

“Kur një mësuese e fillores, e cila ka në klasë 38 nxënës, u thotë atyre ‘Do t’ju
vras!’, në një kohë kur nxënësi nuk e kupton se çfarë ajo po përpiqet t’i mësojë,
natyrisht ai do të refuzojë në mënyrë absolute të shkojë në shkollë.”

“Shoqja ime ka frikë nga mësuesja dhe nuk vjen në shkollë.” (vajzë nga fshati,
8-10 vjeç).

Studime nga vende të ndryshme konfirmojnë se ndikimet e ndëshkimit trupor
dhe të të gjitha llojeve të dhunës ndaj fëmijëve në shkollë, në aspektin social janë
pa dallime negative27. Një studim i kohëve të fundit në Kamerun, për shembull,

27. “Raporti botëror i Kombeve të Bashkuara mbi dhunën ndaj fëmijëve“, 2007.



40

zbuloi se ndëshkimi trupor në shtëpi dhe në shkollë ka të ngjarë të bllokojë zhvillimin
e aftësive shoqërore. Viktimat e ndëshkimit trupor ka të ngjarë të bëhen pasivë dhe
tepër të tërhequr dhe të kenë frikë të shprehin lirshëm idetë dhe ndjenjat e tyre
teksa, në të njëjtën kohë, ata mund të bëhen ushtrues të dhunës psikologjike28.

Në konsultimet rajonale për studimin e KB-së, ndëshkimi fizik dhe psikologjik,
abuzimi verbal, presioni nga bashkëmoshatarët dhe dhuna seksuale në shkolla
raportoheshin vazhdimisht si arsye për mungesat, braktisjet e shkollës dhe mungesën
e motivimit për arritje akademike. Një sërë studimesh në Azinë e Jugut dëshmojnë
se dhuna në shkollë, në veçanti ndëshkimi trupor, i çon nxënësit në braktisjen e
shkollës. Një studim në Nepal, ku ndëshkimi i vrazhdë trupor është rutinë, zbuloi
që 14% e braktisjeve të shkollës mund t’i atribuoheshin frikës nga mësuesit29. Një
kontribut i Save the Children për studimin e KB-së zbuloi që ndëshkimi trupor është
një ndër arsyet kryesore të braktisjes së shkollës nga fëmijët. Ata, gjithashtu, thoshin
se rrahja e vazhdueshme sjell si pasojë humbjen e interesit për studimin dhe
rënien e rendimentit akademik30

28. EMIDA (2000) Enquete sur les violence educative faites aux enfants dans les familles et  a l’ecole

primaire au Cameroun. Yaounde, EMIDA/UNICEF.

29. 118 Johnson H et al. (gati për botim). “Dhuna ndaj grave: Perspektiva ndërkombëtare“. Nju -

Jork, Springer.

30. Williams LM (2003). “Të kuptojmë abuzimin ndaj fëmijëve dhe dhunën ndaj grave: Perspektiva gjatë

gjithë jetës“, “Ditar i dhunës ndërpersonale“ 18(4): 441–451.
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Arsyet imediate

Fëmijët përjetojnë dhunën nga ana e mësuesve kryesisht si rezultat i mungesave
pa arsye, sjelljes së keqe dhe dështimit në përmbushjen e detyrave të shkollës.
Arsyet e përdorimit të ndëshkimit trupor dhe dhunës psikologjike të raportuara
më shpesh, si nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit, ishin:

• Ardhja me vonesë;
• ardhja pa përgatitur;
• të mosdëgjuarit e mësuesit;
• të folurit gjatë mësimit;
• çamçakëzi;
• mosbërja e detyrave;
• mosveshja e uniformës së shkollës;
• sjellja e keqe me mësuesit apo shokët e klasës;

Kjo qe reflektuar në mënyrë sasiore në rezultatet e sondazhit të UNICEF-it:

“Arsyet e përdorimit të dhunës kundër fëmijëve lidhen me filozofinë e
dobisë që sjell dhuna, me psikologjinë e humbjes së vetëkontrollit, me
përdorimin e dhunës si instrument për disiplinim, kur fëmijët dhe nxënësit
nuk respektojnë standardet e caktuara të sjelljes. Mosbindja ndëshkohet me
dhunë në 32.8% të rasteve, mospërgatitja e duhur në mësime në masën
17.4%, zhurma dhe rrëmuja në masën 26.9%.” (UNICEF, 2006).

Këto që vijojnë ishin arsyet mbizotëruese që dhanë fëmijët e intervistuar për
ndëshkimin trupor dhe ndëshkimet degraduese:

Cilat janë
arsyet e
dhunës dhe
ndëshkimit që
raportojnë
nxënësit?
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“Kur mësuesi shpjegon dhe ti nuk je i vëmendshëm, ai e godet nxënësin.”

“Ndodh që mësuesja të na godasë kur është me nerva.”

“Mësuesja më bërtet sepse unë nuk i bëj detyrat.”

“Nëse je nxënës i keq, mësuesja u kërkon nxënësve të qëndrojnë pas mësimit.
Nxënësit qajnë.”

Fëmijët, veçanërisht nxënësit e fshatit dhe ata romë, duket se e pranojnë teorinë
që dhuna është e justifikuar si mjet disiplinor.

“Ka një kufi në gjithçka dhe ka raste që fëmijët i kalojnë këta kufij. Një herë
ndodhi që, teksa po shkonim në klasë, një djalë po përplaste librin mbi bankë kur
hyri mësuesi. Ai bëri sikur nuk e pa mësuesin. Mësuesi doli nga klasa dhe nxënësi e
goditi bankën edhe më fort. Mësuesi e humbi durimin dhe i ra në kokë.” (fëmijë
nga fshati, 8-10 vjeç).

“Agimi bën gjithmonë gabime. Mësuesja i gjuan gjithnjë me shpulla. Ai nuk lexon
rrjedhshëm, nuk lexon mirë, bën zhurmë, rreh/grindet me fëmijët. Ndonjëherë ai
bën zhurmë, nuk e dëgjon mësuesen dhe qesh.” (fëmijë rom, 8-10 vjeç).

Duket se mësuesve u mungojnë aftësitë e nevojshme komunikuese për t’u
marrë me sjelljet problematike apo me fëmijë të cilët mund të kenë vështirësi në të
nxënë. Kjo u vërejt si nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit në vlerësimin tonë të
shpejtë.

“Mësuesit e dinë se kush janë nxënësit problematikë dhe nxënësit e mirë; ata
u flasin shumë rrallë fëmijëve problematikë. Mësuesit i godasin ata kryesisht me
shuplakë”. (Fëmijë rom, 11-15 vjeç).

“Mësuesit nuk duhet t’i rrahin apo t’i godasin me shuplakë nxënësit; ata duhet
të gjejnë mënyrën më të mirë për të komunikuar me ta.”

Një mësues i ciklit të lartë të nëntëvjeçares nga qyteti përshkruan mënyrën me
të cilën mësuesit i trajtojnë fëmijët në shkollë:
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“Dua të theksoj se është e një rëndësie parësore që mësuesit të trajnohen për
aftësitë komunikuese brenda dhe jashtë klasës, pasi në shumë raste fëmijët kanë
frikë prej tyre”.

Opinioni i një tjetër mësueseje të një shkolle fillore në fshat lidhur me çfarë
nevojitet të bëhet për të reduktuar dhunën në shkollë ishte:

“Të flasim më shumë me nxënësit, t’i afrojmë ata, të kuptojmë problemet e
tyre dhe shkaqet e këtyre problemeve. Të krijojmë sa më shumë shanse që të jetë
e mundur për pjesëmarrjen dhe gjithëpërfshirjen e fëmijëve dhe të ofrojmë një
mësimdhënie interesante, ku nxënësi të përfshihet dhe të mos qëndrojë në hije, por
të ketë më shumë liri në klasë.”

Të nxënit aktiv dhe mësimdhënia me në qendër nxënësin duket se kanë pasur
një ndikim pozitiv te mësuesit dhe nxënësit, bazuar në përgjigjet e të gjithë mësuesve
që u intervistuan, shumë prej të cilëve ishin trajnuar mbi këto tema. Për shembull:

“Kjo ka luajtur një rol shumë pozitiv në mësimdhënien time. Mënyra ime për t’u
marrë me nxënësit ka ndryshuar. Tani nxënësit ndërveprojnë më shumë gjatë orëve
të mësimit dhe janë më të çlirët. Unë e kam vënë veten në rolin e menaxheres së
klasës. Fëmijët kanë fituar shumë aftësi dhe janë më të përgatitur për jetën.”
(mësuese e fillores nga fshati).

Arsyet themelore

Nëpërmjet studimit tonë kërkimor u identifikuan faktorë të ndryshëm, të cilët
nxorën në pah arsye që qëndrojnë në strukturat apo në themelet e niveleve të
dhunës që u panë në mjediset e shkollave. Mësuesit e intervistuar për këtë studim
përvijuan çështje të ndryshme themelore, të cilat kontribuonin në nivelin e lartë të
dhunës brenda sistemit shkollor.

Si mësuesit e qytetit edhe ata të fshatit rregullisht theksuan tensionet dhe
frustracionet që shkaktohen nga dobësitë që ekzistojnë në sistemin arsimor dhe në
menaxhimin e shkollës. Një studim i kohëve të fundit nga Qendra e Zhvillimeve
Humane zbuloi se niveli i stresit të mësuesve është shumë i lartë, për shkak të
mbingarkesës me kurse private, klasa të mbipopulluara, ngarkesa familjare etj.
Programi i mbingarkuar mësimor dhe dështimi në arritjen e objektivave të kërkuar
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ishin dy faktorë që shërbenin si burime stresi dhe u pa se ato ishin stresues për
fëmijët, sikurse për mësuesit31.

Këto që vijojnë ishin arsyet themelore të dhunës, të cilat u përmendën më
shpesh në pyetësorët e mësuesve dhe diskutimet në grup.

• Tejmbushja e klasave përtej kapacitetit të tyre.
• Përdorimi i sistemit me dy turne dhe zhvillimi i mësimit pasdite.
• Vështirësitë që kanë nxënësit në asimilimin e programit mësimor.
• Mësuesit dhe programi mësimor nuk marrin parasysh siç duhet kapacitetin

dhe nivelin zhvillimor të fëmijëve, duke krijuar, kështu, ngarkesë dhe presione
të papërballueshme.

• U pa, gjithashtu, se disa lëndë ishin problematike. Lëndët shkencore, si
matematika dhe shkencat ekzakte u pa se ishin më të vështirat për t’u
asimiluar nga nxënësit.

• Mungesa e udhëzimeve të përshtatshme mbi çfarë duhet bërë me nxënësit
problematikë dhe si duhet të menaxhohet sjellja problematike.

• Mungesa e teknikave të përshtatshme të trajnimit të mësuesve dhe stili
autoritar i mësimdhënies.

• Qarkullimi masiv i stafit dhe mësuesit zëvendësues.
• Në shkollat nëntëvjeçare, kalimi i fëmijëve nga sistemi me një mësues në

sistemin me shumë mësues lëndësh specifike shpesh sillte si pasojë një
shkatërrim të komunikimit dhe të marrëdhënieve të mira midis mësuesve
dhe nxënësve.

• Inspektorët e shkollave të cilët i vënë mësuesit nën presion, duke i bazuar
vlerësimet në arritjen e standardeve të larta akademike në klasë.

Një mësuese, nga një shkollë fillore rurale, i përshkroi shumë mirë problemet:

“Sot vihet re një rënie e interesit të fëmijëve kundrejt shkollës. Kjo ka çuar në
indiferencë ndaj rregullores së shkollës dhe asimilimit të programit mësimor... Ka
lëndë, si lëndët sociale dhe artistike, të cilat asimilohen më lehtësisht nga nxënësit.
Lëndët më problematike janë fizika, matematika, kimia etj., për të cilat nevojitet më
shumë punë nga ana e mësuesit. Gjithashtu, janë të nevojshme mjete laboratorike
për këto lëndë, në mënyrë që të ruhet vëmendja dhe të ndihmohet zhvillimi i
fëmijës e jo t’u mësohen atyre gjërat vetëm me gojë”.

31. Qendra e Zhvillimeve Humane (2005).  “Fenomene korruptive në sistemin parashkollor shqiptar“,

Tiranë.
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Kur u pyet në mënyrë specifike se cilat aspekte të menaxhimit të shkollës çonin
në frustracion, ajo u përgjigj:

“Kur shkolla bëhet monotone, mësuesi shihet vetëm si kërkues dhe nuk u ofron
fëmijëve ndonjë zbavitje; kur orari i mësimit është shumë i gjatë ose kur mësuesi
nuk është në gjendje ta tërheqë vëmendjen e fëmijës te lënda, fëmijët bëhen
nervozë, nuk rrinë dot në një vend për një orë të tërë dhe u duhet të sforcohen për
ta duruar lëndën. Lind konflikti me mësuesit dhe në këto raste mësuesit i duhet të
marrë disa masa, të cilat e bëjnë nxënësin të debatojë me mësuesin.”

Nuk u panë dallime të konsiderueshme mes mësuesve urbanë dhe atyre ruralë
në arsyet imediate të dhunës që ata dhanë. Vlerësimi ynë i shpejtë me mësuesit
nxori disa dallime në cilësinë dhe sasinë e veprimtarive shkollore ndërmjet mjediseve
rurale dhe urbane, që tregonin se shkollat urbane kanë më shumë burime për t’i
angazhuar fëmijët në veprimtari shkollore konstruktive, interesante dhe të larmishme
krahasuar me shkollat periferike dhe rurale. Një vlerësim i kohëve të fundit i UNICEF-
it mbi braktisjet e fshehta vëren se në klasat e para deri në të katërtat  18% e
mësuesve të shkollave rurale janë të pakualifikuar, ndërsa përqindja për shkollat
urbane është 6% 32. Gjithashtu, në klasat  e para deri në të tetat 33% e mësuesve të
shkollave rurale dhe 14% e mësuesve në ato urbane janë të pakualifikuar33. Vlerësimi
i UNICEF-it, megjithatë, vëren që kjo përqindje ka të ngjarë të shkojë deri në 50%
në disa zona të thella.

Në fakt, janë vënë re pabarazi rajonale edhe në përqindjet e regjistrimeve në
ciklin e lartë të nëntëvjeçares. Teksa përqindja e regjistrimeve në ciklin e lartë të
nëntëvjeçares është 70% për Tiranën dhe 60% për zonat urbane, ajo është vetëm
25% për zonat rurale, ku rreth 85% e shkollave janë mbyllur. Dallime të tjera të
rëndësishme që janë vënë re kohët e fundit kanë qenë numri shumë i madh i
nxënësve për klasë në shkollat rurale (50-60 fëmijë) dhe përdorimi i sistemit me
dy turne ose i klasave kolektive, ku raporti mësues/nxënës është i lartë, kryesisht
në zonat e thella. Vlerësimi i UNICEF-it vëren se “Vajzat që vijnë nga një mjedis i
varfër rural janë ndër më të prekshmet nga fenomeni i braktisjes së shkollës,
veçanërisht kur arrijnë pubertetin.” (fq. 12). Raporti, megjithatë, vëren se nuk ka të

32. Sulatana, R.G.  (2006) Përballja me sfidën e braktisjes së fshehtë të shkollës në Shqipëri: Raport

Vlerësimi i Projektit të Braktisjes së Fshehtë të Shkollës (2001-2005).  UNICEF, Shqipëri.

33.  Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Instituti i Studimeve Pedagogjike. “Arsimi në Shqipëri“.

Tiranë: MASH.
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dhëna të sakta për të vlerësuar dallimet gjinore në arsim.
Edhe mësuesit vihen nën presion nga inspektorët, të cilët u kërkojnë të arrijnë

në mënyrë të vazhdueshme rezultate të larta akademike, mbi të cilat vlerësohet
edhe rendimenti i tyre. Përpjekja për të arritur klasa me nota të larta shpesh i
shtyn mësuesit të përdorin taktika të dhunshme me nxënësit. Në mënyrë që të
sigurojnë arritjen e pikësynimeve akademike nga klasat e tyre, mësuesit shpesh
përqendrohen te nxënësit që premtojnë më shumë dhe i lënë mënjanë nxënësit
më pak të aftë, të cilët vendosen në fund të klasës dhe shpërfillen e ndëshkohen
për dështimet në rendimentin e tyre.

Përveç mjediseve të shkollës, nga edukatorë të ndryshëm u përmendën edhe
arsye të tjera themelore të dhunës, të cilat shiheshin si produkte të periudhës së
tranzicionit, përmes së cilës kaloi shoqëria shqiptare gjatë viteve ’90. Kjo është
manifestuar në mënyrë më akute në dy sfera, të cilat kanë ndikuar ekspozimin e
fëmijëve ndaj dhunës dhe pranimin e kësaj të fundit nga ana e tyre. Njëra sferë
është ndryshimi i rolit të prindërve dhe figurave autoritare, si pasojë e humbjes së
vlerave tradicionale, siç u përmend më sipër në raport; e dyta, është ekspozimi më
i madh ndaj programeve me përmbajtje të dhunshme e të papërshtatshme në
media (Refleksione, 1997; QTMPKF, 2004). Në fakt, kur mësuesit u pyetën se çfarë
masash do të merrnin për të reduktuar dhunën në shkolla, një ndër sugjerimet më
të përhapura ishte reduktimi dhe kufizimi i ekspozimit të fëmijëve ndaj programeve
me përmbajtje të dhunshme në media.

Në fakt, studimet e QTMPKF-së dhe Refleksione i referohen që të dyja shtimit
të programeve me përmbajtje të dhunshme në media dhe rritjes së ekspozimit
ndaj pornografisë si dy elementë që përbëjnë një faktor domethënës në rritjen e
agresivitetit dhe dhunës te fëmijët.
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Shkollat nuk kanë programe të posaçme të hartuara për të zgjidhur rastet e
dhunës mes nxënësve. Për shembull, pas vrasjes së një nxënësi nga një tjetër në
një shkollë të mesme të Tiranës, masa më e dukshme që u mor ishte vendosja e
shërbimit policor në shkollat e mesme. Megjithatë, shkollat i inkurajojnë nxënësit
që të denoncojnë rastet e sjelljeve që përbëjnë shkelje te mësuesit. Në funksione të
tilla caktohen një numër nxënësish, në të shumtën e rasteve vajza (sipas të
intervistuarve), që kanë për detyrë t’i raportojnë mësuesit/es listën e shkelësve.
Pastaj mësuesi/ja del në rolin e personit ndëshkues. Duke qenë se programet e
fokusuara te parandalimi dhe trajtimi i dhunës janë të pakta apo mungojnë krejtësisht,
nxitja e këtij lloj informimi apo “spiunazhi” të organizuar duket se nuk vjen shumë
në ndihmë. Në një rast, një drejtor shkolle na tregoi se kishte vënë në përdorim një
kuti ankesash apo u kërkonte nxënësve t’i linin një shënim poshtë derës. Megjithëse
mësuesit i përshkruan këto metoda, fëmijët vetë nuk i përmendën ato si metoda të
përdorura apo veçanërisht të efektshme.

“Kurrë nuk i tregojmë drejtorit, sepse ai është njësoj si mësuesit.” (shkollë fillore
rurale).

Raportimi i dhunës së ushtruar nga mësuesit apo autoritetet e shkollës ndaj
nxënësve është një ngjarje e rrallë dhe, në ato pak raste që ndodh ky raportim,
duket se nuk trajtohet seriozisht. Nxënësit, në përgjithësi, kanë frikë të raportojnë
dhunën fizike të mësuesve të tyre, sepse kjo do ta inatoste mësuesin dhe do ta
shtynte atë të hakmerrej. Gjithashtu, ata duket se nuk kanë besim se rastet e tyre
do të trajtohen në mënyrë të drejtë. Prandaj mësuesit janë të lirë të vazhdojnë të
përdorin dhunën fizike si mjet disiplinor. Është e qartë se dështimi në raportimin
dhe trajtimin e rasteve të dhunës është një faktor që i jep mundësi dhunës të

Përballimi
i dhunës
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vazhdojë. Autorët e dhunës nuk i druhen askujt.
Neni 36.2 i Dispozitave Normative ndalon në mënyrë eksplicite dhunën fizike

ndaj  fëmijëve në shkolla, si dhe format e tjera të dhunës. Në të thuhet: “Individualiteti
dhe dinjiteti njerëzor i nxënësit respektohet; ai mbrohet nga dhuna fizike e
psikologjike, diskriminimi e veçimi. Në shkollë janë kategorikisht të ndaluara
ndëshkimet fizike apo trajtimet poshtëruese e denigruese të fëmijëve.”.

Bazuar në Dispozitat Normative fëmijët mund t’u drejtohen për rastet e dhunës:
• Mësuesve kujdestarë;
• qeverive të nxënësve;
• këshillit të prindërve;
• këshillit disiplinor.

Në praktikë, Dispozitat Normative nuk vihen në zbatim. Në vend të tyre, shkolla
të ndryshme adoptojnë mënyra të ndryshme informale, për t’u përballur me ankesat
lidhur me dhunën. Përgjigjet për pyetjen se si menaxhohet dhuna qenë mjaft të
larmishme. Në fakt, një auditim i kohëve të fundit lidhur me masat dhe legjislacionin
shtetëror për dhunën ndaj fëmijëve në sistemin arsimor parauniversitar vërejti që
ligjet dhe sanksionet kundra mësuesve që ushtrojnë dhunën ndaj fëmijëve nuk
janë të përcaktuara qartë 34.

Raporti konstaton që “ekzaminimi i një sërë instrumentesh ligjore të aplikueshme
posaçërisht në sistemin arsimor, ka identifikuar shumë elemente që mbështesin
parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve në mjediset arsimore, por kanë një format jo
gjithnjë të detajuar dhe aq specifik sa duhet” (fq. 9).

Sistemi legjislativ në Shqipëri, megjithëse po kalon nëpër disa reforma pozitive
që synojnë ta çojnë atë drejt standardeve ndërkombëtare, nuk i trajton aspektet e
dhunës ndaj fëmijëve në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të detajuar35. Kështu,
për shembull, në Kodin Penal ka një paketë relativisht tërësore ligjesh mbi trafikimin
e fëmijëve dhe abuzimin seksual ndaj tyre, por jo mbi dhunën fizike dhe emocionale,
neglizhencën dhe shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve. Po kështu, teksa ligjet dhe
dispozitat që trajtojnë dhunën ndaj fëmijëve nuk janë tërësore, të detajuara apo
specifike, nuk ekzistojnë as dispozita për kujdesin dhe zhdëmtimin e fëmijëve viktima

34. Shehi, D. “Auditimi i Masave Shtetërore për përmbushjen e detyrimeve të KDF-së lidhur me

dhunën kundra fëmijëve në sistemin arsimor“, QTMPKF, 2004.

35. Qendra e Zhvillimeve Humane dhe UNICEF (2006) “Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri”, Tiranë:

UNICEF.
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të dhunës. Ngacmimi seksual i fëmijëve, për shembull, nuk është i ndaluar në
mënyrë eksplicite në legjislacionin shqiptar, përveçse në një nen të përgjithshëm
që e ndalon atë në vendin e punës. Ndalimi i ndëshkimit trupor të fëmijëve
përmendet vetëm në Dispozitat Normative. Një rëndësi të veçantë ka fakti që në
legjislacionin shqiptar nuk ka asnjë dispozitë detyruese për raportimin e akteve të
dhunës ndaj fëmijëve. Gjithashtu, legjislacioni nuk parashikon procedura të veçanta
për menaxhimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve dhe as specifikime lidhur me
ankimin për rastet e dhunës në shtëpi, në shkollat publike dhe private, në institucionet
e tjera shtetërore dhe private të përkujdesjes për fëmijën, në qendrat rezidenciale
të fëmijëve dhe në institucionet shëndetësore.

Strategjitë e përballimit që përdorin fëmijët

Në praktikë, fëmijët shpesh marrin masa vetëndihme. Shumë fëmijë përmendën
ngushëllimin dhe mbështetjen e njëri-tjetrit, raportimin te mësuesja kujdestare dhe
raportimin te prindi. Asnjë nga fëmijët e intervistuar nuk ishte në dijeni të
procedurave korrekte të dispozitave normative për menaxhimin e dhunës së
ushtruar ndaj tyre. Në shumicën e rasteve fëmijët thanë se nëse do të përballeshin
me dhunën,  do të shkonin te prindërit ose te mësuesit:

“Unë rekomandoj që fëmija të flasë me mësuesen kujdestare, në mënyrë që
ajo të mund të diskutojë me mësuesen që e godet vazhdimisht fëmijën dhe t’i
kërkojë mësueses kujdestare që të mos përmendi emrin e tij. Mësuesja kujdestare
na tha: ‘Nëse keni ndonjë ankesë për një mësues apo shok, shkruajeni në një copë
letër dhe futeni poshtë derës.’” (fëmijë 11-15 vjeç, shkollë urbane).

Përgjigjet e fëmijëve romë zbulojnë se ata, në më të shumtën e rasteve, marrin
masa vetëndihme, duke demonstruar ndoshta kështu një mungesë besimi te sistemi
(siç mund të shihet nga raportimet e fëmijëve romë 11-15 vjeç në vijim).

“Ne e zgjidhim çdo gjë vetë, nuk i kërkojmë kurrë gjë mësueses”.
 “Ne u kërkojmë ndihmë prindërve, pastaj ata kontaktojnë drejtorin”
 “Ne i kërkojmë ndihmë mësueses kujdestare, disa e bëjnë këtë, disa jo”
 “Ne i kërkojmë ndonjë vëllai apo ndonjë shoku më të rritur ta zgjidhë problemin”

Ndryshe nga fëmijët e moshës 11-15 vjeç, fëmijët 8-10 vjeç nuk kanë asnjë
mënyrë për t’i bërë ballë dhunës nga ana e mësuesve dhe e nxënësve të tjerë. Kur
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u pyetën se çfarë do të bënin nëse një mësues i godiste, fëmijët 8-10 vjeç nga fshati
u përgjigjën:

“Unë do t’i kërkoja falje.”
“Shoqja ime qau, ajo u ndje keq kur mësuesja e goditi.”

Disa fëmijë romë 8-10 vjeç u përgjigjën:

“Asgjë!”
“Unë i thashë babit se çfarë ndodhi.”

Fëmijët e ciklit të lartë të nëntëvjeçares nga zonat urbane duket se janë proaktivë
në gjetjen e rrugëzgjidhjeve të problemeve të tyre dhe në angazhimin e aktorëve të
tjerë për zgjidhjen e këtyre problemeve. Në shumë raste, fëmijët raportuan për
marrje masash aktive për të mbrojtur dhe mbështetur viktimat e dhunës.

“Shko fol me mësuesen kujdestare dhe ajo do t’ia raportojë problemin drejtorit
të shkollës.”

“Do të flisja me prindërit.”

“Njëherë pati një rast kur një djalë ngacmonte vazhdimisht një vajzë. Vajza foli
me të atin e saj. Në vend që të vinte në shkollë dhe të takonte djalin, babai i vajzës
foli me të atin e djalit dhe ata sistemuan çdo gjë.”

Duke parë se nuk ka njeri që t’u dalë realisht në mbrojtje kur janë në shkollë,
disa nxënës të rritur kanë filluar të thërrasin në ndihmë të tyre shokë të rritur, të
cilët përballen me mësuesit. Këto përplasje shpesh udhëhiqen nga ligji i më të
fortit: “Ne jemi të fortë dhe askush nuk mund t’i prekë ata që janë nën mbrojtjen
tonë”. Gjatë kryerjes së intervistave tona na janë raportuar raste të depërtimit të
këtyre djelmoshave deri në mjediset e brendshme të shkollave, për t’iu hakërryer
mësuesve.

“Unë kam tre kushërinj dhe shokët e mi që janë në klasë të katërt. Ata më
pyesin çdo ditë, pasi kthehen nga shkolla, nëse ndokush më ka sharë.” (djalë 11-15
vjeç, shkollë urbane).
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“Kjo ndodhi në klasën tonë para disa ditësh. Dy nga shokët tanë të klasës u
zunë. Njëri prej tyre i kërkoi vëllait më të madh që ta ndihmonte dhe ai erdhi ta
shpëtonte të vëllain me një shkop në dorë. Ne i treguam mësueses çfarë ndodhi.
Mësuesja u tha atyre që nuk ishte diçka e mirë të përfshiheshin nxënës nga klasa
të tjera në incidente të tilla, se ata duhej të përpiqeshin ta kuptonin njëri-tjetrin dhe
t’i zgjidhnin vetë problemet. Por nuk ka fare mirëkuptim, ka vetëm dhunë.” (djalë
nga fshati, 11-15 vjeç).

“Ndonjëherë djemtë nuk kanë të drejtë kur u thonë shokëve të tyre (më të
mëdhenj) se janë viktima të dhunës, sepse ngaqë janë më të mëdhenj, ata zihen.”
(djalë 11-15 vjeç, shkollë urbane).

Strategjitë e përballimit që përdorin mësuesit

Përgjigjet e mësuesve mbi mënyrat për të menaxhuar dhunën varionin,
gjithashtu, duke nxjerrë në pah mungesën në shkolla të politikave dhe udhëzuesve
të përshtatshëm për të përballuar problemet e dhunës në mënyrë efektive. Kur u
pyetën nëse shkolla kishte politikat e saj mbi çfarë duhet bërë kur fëmijët sillen
keq, ata thanë:

“U kërkohet prindërve të vijnë në shkollë dhe diskutohet problemi me ta. Kur
sjellja e keqe përsëritet, ka një thyerje note në sjellje ose edhe përsëritje të vitit
akademik. Hapat ndërmerren nga drejtoria e shkollës, mësuesit kujdestarë, komuniteti
etj.” (mësuese e fillores në një shkollë rurale).

“Personat përgjegjës për politikat janë mësuesi kujdestar, prindërit dhe pas tyre
vjen drejtori.” (mësuese matematike në një shkollë rurale).

Kur u pyetën nëse në shkollat e tyre kishte mekanizma zyrtare raportimi për
rastet e dhunës, nuk pati asnjë përgjigje koherente apo sistematike:

“Unë mendoj se një mekanizëm i tillë zyrtar raportimi nuk ekziston në ndonjë
shkollë. Një rol të vogël mbase luan ‘Qeveria e nxënësve’, por rastet e dhunës i
raportohen zakonisht mësuesit kujdestar, i cili merret me rastet dhe, nëse ata janë
shumë problematikë, i raportohen drejtorisë së shkollës së bashku me të cilën
merret vendimi mbi çfarë nevojitet të bëhet në këto raste.” (mësuese e fillores në
një shkollë rurale).
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“Rastet e dhunës diskutohen, së pari, me fëmijët në klasë. Më pas, së bashku me
prindërit dhe mësuesit kujdestarë mblidhen sugjerime për zgjidhjet dhe diskutohen në
Senatin e shkollës e më tej në drejtori.” (mësuese matematike në një shkollë rurale).

“Këshilli disiplinor i shkollës dhe drejtoria janë përgjegjës, pa përjashtuar faktin
që pika e parë e kontaktit për ndihmë është mësuesi kujdestar.” (mësuese e
matematikës në një shkollë urbane).

“Mendoj se ky lloj mekanizmi, ku nxënësit ndihen të lirë të raportojnë rastet e
dhunës që ushtrohet ndaj tyre, nuk ekziston. Ç’është më e keqja, fëmijëve u thuhet
se kjo dhunë e ushtruar është mbase e drejtë dhe ata mendojnë që mësuesi
mbase ka të drejtë të ushtrojë dhunë mbi ta, sepse kjo është për të mirën e tyre.
Ka pasur vetëm një rast në të cilin fëmijët shprehën fshehtazi opinionet e tyre mbi
dhunën në shkollë nëpërmjet një procesi votimi të fshehtë dhe rezultatet ishin
shumë problematike. Por ky ishte thjesht një informacion që u mor nga drejtoria
dhe nuk u organizua asnjë takim e as u deklaruan rezultatet.” (mësuese e historisë
në një shkollë rurale).

Mësuesit duket se ia referojnë ‘nxënësit problematikë’ drejtorit dhe, në raste
ekstreme, i drejtohen policisë.

“Në rast se problemi nuk zgjidhet brenda klasës me mësuesin kujdestar, ai i
kalohet zëvendësdrejtorit ose drejtorit. Kur ka raste të rënda, ato i transferohen
inspektorit të DAR-it ose inspektorit të policisë të zonës” (mësuese e fillores në një
shkollë urbane).

Në shumë vende shpesh është verifikuar që përzierja e fëmijëve me forcat e
policisë çon në ekspozimin e tyre ndaj një tjetër dhune, e cila ushtrohet nga këto
autoritete. Kjo ndodh veçanërisht nëse forcat e policisë nuk janë sensibilizuar
lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe nuk kanë marrë trajnime të specializuara për
mënyrën e trajtimit të tyre. Kështu, praktika informale dhe jo e rregullt e referimit
të nxënësve në polici mund t’i vërë fëmijët përballë rrezikut të një dëmi të mëtejshëm
psikologjik dhe fizik, si dhe t’u shkaktojë atyre stigmatizim social.

Ajo që vihet re nga të dhënat e mësuesve është mungesa e NDONJË mekanizmi
të zbatueshëm raportimi, të cilin fëmijët të mund ta përdorin në rastet kur ushtruesi
i dhunës kundra tyre është vetë mësuesi apo mësuesja. Në shumë raste, përgjigjet
duket se nënkuptonin që dhuna ndaj fëmijëve nga ana e mësuesve nuk ishte një
çështje për t’u trajtuar në vetvete.
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Nga studimi i UNVAC-it u pa se dhuna në shkolla ka të bëjë më tepër me
modele dhune dhe më pak me incidente të izoluara. Duke mos pasur sistemet e
duhura, këto modele kthehen në diçka normale dhe mund të bëhen më intensive.
Asnjë faktor apo kombinim faktorësh nuk i mbron fëmijët nga dhuna. Faktorët e
riskut nuk operojnë të izoluar dhe në efektin e tyre mund të ndërhyhet me anë të
faktorëve mbrojtës. Koncepti i aftësisë ripërtëritëse përfshin një sërë faktorësh
mbrojtës dhe është shfaqur në literaturë si një element i rëndësishëm në
parandalimin e dhunës dhe të një sërë sjelljesh të tjera risku.

Në Kroaci, një fushatë për shkollat “e sigurta dhe

mundësuese arrin rezultate të parakohshme

Në pranverën e vitit 2004, pas konsultimesh të shumta me ministritë,

organizatat e shoqërisë civile e të tjerë, UNICEF-i nisi një fushatë me pesë etapa

“Për një mjedis shkollor të sigurt e mundësues” në Kroaci. Para fillimit të fushatës,

një sondazh mbarëkombëtar që përfshinte nxënësit, prindërit dhe mësuesit

vendosi informacionin bazë mbi dhunën në shkolla. Fushata ishte programuar të

zgjaste 18 muaj. Pas 12 muajsh, nga një vlerësim i bërë, u pa se ajo po e tejkalonte

atë që ishte pritur prej saj.

Më shumë se 4.450 mësues, dyfishi i numrit të synuar, kishin marrë trajnim

mbi metodat jo të dhunshme të mësimdhënies, të disiplinës dhe të ndërhyrjes

për dhunën mes fëmijëve. Fushata kishte mbuluar 121 shkolla që përfshinin mbi

60.000 fëmijë, 20% më shumë nga sa synohej, dhe kjo ishte arritur me 15% më pak

shpenzime nga sa ishin programuar në buxhet. Më shumë se 92% e qytetarëve

kroatë ishin ndërgjegjësuar mbi fushatën, ndërsa më shumë se 80% e fondeve

vinte tashmë nga donatorë individualë dhe korporata brenda Kroacisë. Ç’është

më e rëndësishmja, kishte pasur ulje të konsiderueshme të disa formave të

dhunës dhe rritje të ndërgjegjësimit për disa të tjera. Për shembull, fëmijët dhe

mësuesit ishin më të aftë të shquanin të gjitha format e presionit nga

bashkëmoshatarët dhe më të përgatitur për ta ndalur atë. Më shumë se 80% e

nxënësve i njihnin rregullat kundra dhunës në shkollë dhe dinin se kishte një të

rritur të cilit mund t’i drejtoheshin për ndihmë.

Megjithatë, pati disa sfida gjatë rrugës. Mësuesit ndjenin se ishin më kompetentë

për të menaxhuar dhunën por nxënësit, edhe pse ndiheshin më të mbrojtur, ende

nuk mendonin se shkollat u ofronin një mbrojtje të mjaftueshme ndaj dhunës.

Vlerësimi arriti në përfundimin që për eliminimin e dhunës ndër nxënësit, nevojitej

më shumë përfshirje nga ana e prindërve dhe një forcim i mbështetjes së nxënësve

për njëri-tjetrin..

“Raporti botëror mbi dhunën ndaj fëmijëve”, 2006
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Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, i cili përfshin mekanizma
mbarëkombëtarë, rajonalë dhe lokalë për detektimin, regjistrimin, vlerësimin,
referimin dhe sigurimin e mbështetjes së duhur të fëmijëve në rrezik dhe familjeve
të tyre, është i dobët dhe shpesh nuk ekziston. Si rezultat, fëmijët që vuajnë nga
dhuna, abuzimi apo neglizhenca shpesh mbeten pa u detektuar. Për ata që
identifikohen nuk ekziston asnjë mekanizëm vlerësimi, referimi apo trajtimi dhe
shërbimet e nevojshme për t’u ofruar atyre dhe familjeve të tyre një mbështetje
dhe ndjekje cilësore dhe të përshtatshme janë shumë të kufizuara.

Sistemet e referimit brenda dhe midis sektorëve janë të dobëta, pasi profesionistët
punojnë më tepër brenda një izolimi institucional sesa me programe ndërsektoriale,
gjë që kufizon kapacitetin e tyre për t’u përgjigjur në mënyrë tërësore dhe efektive.
Në shumë raste, ata që punojnë me fëmijët si, p.sh., mësuesit, nuk janë të vetëdijshëm
për përgjegjësitë e tyre lidhur me mbrojtjen e fëmijës dhe mund të mos i njohin
burimet që mund të shfrytëzojnë në nivel komuniteti, institucionesh, politikash dhe
legjislacioni, duke mos qenë kështu në gjendje të përgjigjen në mënyrën e duhur.
Teksa në shërbimet sociale, në përgjithësi, dhe midis sektorëve po zhvillohen
standarde të reja të përkujdesjes për fëmijën, standardet kombëtare për mbrojtjen
e fëmijës nuk janë në nivelin e duhur dhe mekanizmat e monitorimit, raportimit
dhe përgjegjshmërisë janë të dobëta. Sistemi i inspektimit të MASH-it, p. sh., nuk ka
një metodë sistematike për monitorimin dhe përgjigjen ndaj dhunës në mjediset e
shkollave36.

Megjithatë, që nga raporti i parë mbi keqtrajtimin e fëmijëve më 1997-ën, ka
pasur një rritje konstante të nismave pozitive për të trajtuar çështjen e dhunës

Nismat për të
Trajtuar
Çështjen e
Dhunës ndaj
Fëmijëve në
Shkolla

36. UNICEF Shqipëri (duke u kryer): “Një analizë sistemesh e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në

Shqipëri”.
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ndaj fëmijëve në Shqipëri. Deri vonë përgjegjës për këto nisma kanë qenë kryesisht
organizatat joqeveritare dhe aktorët joshtetërorë.

Më 2004-ën MASH-shi nisi një program pilot 2-vjeçar për të eksperimentuar
futjen në shkolla të psikologëve dhe këshilluesve. Një total prej 28 psikologësh dhe
këshilluesish u rekrutuan për të ofruar shërbimet e tyre në një sërë shkollash të
vendit për një periudhë 2-vjeçare. Eksperimenti mbaroi në nëntor 2006. UNICEF-
i  po  mbështet aktualisht MASH-in për ndërmarrjen e një vlerësimi të brendshëm
të programit, për të shqyrtuar mandatet e psikologëve të shkollave, burimet njerëzore
dhe financiare, sa e mbështetën drejtorët e shkollave këtë shërbim, trajnimet që u
ofruan dhe cilat ishin përvojat dhe mësimet e marra. Vlerësimi ende po kryet,
prandaj nuk është e mundur që në këtë fazë të jepen përfundime të strukturuara.
Diskutimet e kryera gjatë hetimeve tona me psikologët e shkollave zbuluan që,
teksa dukej se nxënësit kishin një nevojë të madhe për këtë shërbim, roli i psikologëve
nuk ishte kuptuar mirë nga autoritetet apo stafi i shkollës.

Këshilluesit përmendën nevojën për më shumë trajnim, përpara fillimit të detyrës
së tyre, në menaxhimin e fëmijëve dhe çështjeve të dhunës me të cilat ata u
përballën në mjediset arsimore. Ata gjithashtu mendonin se do të kishte qenë e
dobishme për ta që të kishin marrë udhëzime dhe terma reference të qarta dhe t’u
ishte caktuar një hapësirë fizike dhe kohore gjatë orëve të mësimit për kryerjen e
punës së tyre. Një shqetësim i veçantë që u vu re ishte mungesa e një linje të qartë
referimi për rastet e dhunës të identifikuara si nga jashtë shkollës (në shumë raste
problemet verifikoheshin si rezultat i prindërve të dhunshëm apo abuzivë) ashtu
edhe brenda saj, nën formën e dhunës së ushtruar nga stafi i shkollës apo nga
nxënës të tjerë. Në disa raste, psikologët dhe këshilluesit i ishin drejtuar në mënyrë
informale policit të lagjes për zgjidhjen e situatave të vështira apo të dhunshme
familjare. Psikologët e shkollave vërejtën, gjithashtu, se ngarkesa e tyre, për sa i
përket numrit të nxënësve dhe të shkollave nën përgjegjësinë e tyre, ua bënte të
pamundur kryerjen e funksioneve në mënyrë efektive.

OJFN Terre des Hommes po planifikon të ofrojë trajnime për psikologët e shkollave
dhe po punon për një manual, i cili synon t’u vijë në ndihmë të gjithë aktorëve
qendrorë të dhunës ndaj fëmijëve në shkolla, si psikologëve, mësuesve kujdestarë
apo drejtorëve. Projekti do të pilotojë manualin dhe sistemin e mbrojtjes në katër
distrikte. Qëllimi kryesor i projektit është të identifikojë aktorët qendrorë që mund
ta mbështesin shkollën në zhvillimin e politikave të mbrojtjes së fëmijës dhe në
identifikimin dhe mbështetjen e fëmijëve viktima të abuzimit, si dhe të ngrerë një
mekanizëm referimi në shërbimet sociale përkatëse, nëpërmjet njësive të mbrojtjes
së fëmijës, të cilat janë pjesë e strukturës së shërbimeve qytetare rajonale. Programi
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do të ofrojë orientim dhe trajnim lidhur me këtë.
Një manual për psikologët është hartuar, gjithashtu, për shkollat nëntëvjeçare

bashkërisht nga UNICEF-i, MASH-i dhe Shoqata e Profesionistëve të Arsimit. Manuali
ka për qëllim të japë udhëzime për këshilluesit dhe po pilotohet nëpërmjet
“Kabineteve të shëndetësisë”.

Për mësuesit e Edukatës Qytetare nga aktorët joqeveritarë u hartuan udhëzues
të ndryshëm, që kishin për qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve për konceptin e dhunës
dhe për të drejtat e tyre të parashikuara në KDF dhe në Dispozitat Normative,
udhëheqjen e diskutimeve mbi mënyrat e shmangies së dhunës dhe eliminimin e
pasojave të saj. Në dhjetor ’06, UNICEF-i publikoi një udhëzues psikosocial për t’u
përdorur në shkollat nëntëvjeçare. Janë hartuar edhe udhëzues të tjerë, ndër të
cilët një nga MASH-i, i cili kishte për qëllim të përdorej kryesisht gjatë veprimtarive
ekstrakurrikulare. Duke qenë se këta udhëzues të mësimdhënies synojnë të jenë
një material plotësues për mësimdhënien më tepër sesa një veprimtari shkollore e
detyruar, për shkak të ngarkesës së madhe të mësuesve dhe mbingarkesës së të
vetmes orë ekstrakurrikulare, ata kanë mbetur kryesisht të papërdorur.

Departamenti i Kurrikulës i MASH-it ka botuar, gjithashtu, një udhëzues të
mësimdhënies për të ndihmuar mësuesit të përballen me dhunën në klasë dhe për
të inkurajuar qëndrime pozitive mes mësuesve dhe nxënësve. Megjithatë, një
koordinim më i mirë mes departamenteve të ndryshme të MASH-it, veçanërisht
midis Departamentit të Kurrikulës, Institutit të Kurrikulës dhe Standardit, Institutit
të Trajnimit të Mësuesve dhe Departamentit të Inspektimit do të ndihmonte që
këto përpjekje të mos ishin fragmentare e të shpërndara. Kjo do të eliminonte një
pengesë të konsiderueshme me të cilën përballet implementimi efektiv i ndërhyrjeve
të mbarë sektorëve, të cilët mund ta trajtojnë problemin konkretisht.

Në vijim të sondazhit të mbështetur nga UNICEF-i mbi dhunën ndaj fëmijëve,
Agjencia ka hartuar një Plan Komunikimi për një Impakt te të Sjellurit (COMBI) në
partneritet me MASH-in për të reduktuar rastet e dhunës së mësuesve ndaj fëmijëve.
Plani COMBI synon të plotësojë dhe mbështesë udhëzimet e reja të MASH-it lidhur
me mbajtjen e kontrollit mbi dhunën në shkolla, duke krijuar një konsensus të
opinionit publik kundra përdorimit të dhunës si formë disiplinimi. Pikësynimi parësor
i planit është të reduktojë përdorimin e dhunës (si disiplinë) nga ana e mësuesve
në shkolla dhe në institucione të përkujdesjes shoqërore. Ai synon ta bëjë këtë
duke inkurajuar qëndrime disiplinore pozitive nëpërmjet një pakete ndërhyrjesh
komunikative, të cilat targetojnë rreth 32.421 mësues (të klasave 1-9 të
nëntëvjeçareve dhe viteve 1-3 të të mesmeve), si dhe personel të kopshteve dhe të
institucioneve të përkujdesjes shoqërore. Qëllimi i strategjisë është të nxjerrë në
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pah efektet pozitive të përdorimit të “mënyrës së re të disiplinimit” si një alternativë
për ndëshkimin trupor, nëpërmjet metodave të tilla, si memorandumet dhe takimet
me stafin dhe administratën e MASH-it, përfshirjen e nxënësve në mbajtjen e “fletëve
të punës” dhe në sondazhet e nivelit të kënaqësisë së nxënësve, organizimin e
mëngjeseve të kafesë brenda stafit të MASH-it për të diskutuar problemin dhe
reklamimin në media – radio, TV dhe gazeta.

Projekte të tjera kombëtare dhe lokale të cilat trajtojnë në mënyrë jo të
drejtpërdrejtë çështjen e dhunës ndaj fëmijëve në shkolla, përfshijnë ngritjen në
zona të ndryshme të vendit të njësive të mbrojtjes së fëmijës, të cilat të ofrojnë një
paketë shërbimesh sociale, që synojnë të mbrojnë fëmijët nga abuzimi dhe trafikimi.
Ngritja e këtyre njësive është pjesë e iniciativës Veprimi Ndërkombëtar kundër Trafikimit
të Fëmijëve (TACT) III, e ndërmarrë nga Terres des Hommes. Qëllimi kryesor i projektit
është të zhvillojë kapacitetin e burimeve lokale për shërbimet e reja sociale, duke
përfshirë rritjen e ndërgjegjësimit të stafit të strukturave rajonale lidhur me standardet
e reja të përkujdesjes për fëmijën, trajnimin e punonjësve socialë për mbrojtjen e
grupeve të fëmijëve në rrezik dhe zhvillimin e sistemeve të reja të informacionit për
të identifikuar nevojat e ngutshme të fëmijëve me probleme sociale dhe për të
monitoruar shërbimet që u ofrohen atyre. Plani ka për qëllim të ngrerë disa njësi
të mbrojtjes së fëmijës në 7 bashki. Deri tani Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijës janë
ngritur në 5 rajone të Shqipërisë bashkërisht nga UNICEF-i dhe Terre des Hommes.
Një tjetër NjMF do të ngrihet nga Save Albania brenda vitit 2007. Ndërkohë, edhe
pse ende në fazë eksperimentale, pra jo tërësisht funksionale, NjMF-ja në Kukës, e
drejtuar nga një OJF (Jonas Kola), ka shfaqur shenja premtuese. Nëse do të shihet
se janë të suksesshme, këto NjMF mund të shërbejnë në të ardhmen si pika për
referimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve në mjediset e shkollës.

Save the Children në Shqipëri, në bashkëpunim me MASH-in, aktualisht ndërmerr
një iniciativë trajnimi për mësuesit mbi mësimdhënien aktive, e cila synon të mbulojë
të gjithë vendin. Trajnimi u ofron mësuesve mënyra alternative mësimdhënieje që i
nxisin fëmijët të bëhen pjesëmarrës aktivë në klasë dhe të mos jenë thjesht marrës
pasivë. Programi duket se ka qenë i suksesshëm, mes të tjerash, në reduktimin e
konflikteve dhe stresit në klasë, sipas rezultateve të vlerësimit tonë të shpejtë me
mësuesit.

Veç kësaj, janë vendosur dy linja telefonike eksperimentale në ndihmë të fëmijëve,
me një shtrirje të kufizuar, të cilat mbulojnë Tiranën dhe rrethinat e saj. Megjithatë,
u ndeshën mjaft pengesa të cilat nuk lejuan shtrirjen e saj në të gjithë vendin. Ndër
to përfshihej kostoja e konsiderueshme e vendosjes së një sistemi telekomunikimi
mbarëkombëtar. Gjithashtu, edhe mungesa e qendrave të përshtatshme të referimit,
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të cilave fëmijët-viktima të mund t’u drejtohen, ka kufizuar përdorimin, shtrirjen
dhe efikasitetin e saj.

Programi “Shansi i dytë” po zbatohet nga UNICEF-i dhe synon të riintegrojë
fëmijët e cenueshëm në sistemin arsimor. Disa nga këta fëmijë janë viktima të
gjakmarrjeve dhe kështu nuk u lejohet të dalin jashtë shtëpive të tyre për të ndjekur
orët e mësimit. Projekti synon të ofrojë një shërbim të zgjeruar, ku mësuesit të
ofrojnë shkollim në shtëpi.

Ndër përparimet që janë bërë në nivel kombëtar kanë qenë edhe zhvillimi i një
plani kombëtar veprimi për fëmijët, ngritja e një njësie të të drejtave të fëmijëve
brenda Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe
adoptimi i një Kodi të Familjes të ri me dispozita të përmirësuara për fëmijët. Veç
kësaj, shërbimet sociale po i nënshtrohen aktualisht një procesi reforme, me synim
decentralizimin, rritjen e përgjigjes me bazë komunitare dhe vendosjen e standardeve
kombëtare të përkujdesjes, përfshirë ato të përkujdesjes për fëmijët në institucionet
rezidenciale.

Për të arritur këtë, UNICEF-i po mbështet përpjekjet e Qeverisë duke ndërmarrë
një analizë të Sistemit Kombëtar të Mbrojtjes së Fëmijës në Shqipëri, e cila do të
identifikojë të gjithë sektorët kyç, në mënyrë që të krijohet një tablo e saktë e
sistemit aktual dhe e të gjithë aktorëve të përfshirë, të identifikohen boshllëqet në
sistem dhe të përgatitet një paketë rekomandimesh, që synojnë të forcojnë sistemin
e mbrojtjes së fëmijës në Shqipëri, të cilat të shërbejnë si bazë për një strategji
kombëtare për mbrojtjen e fëmijës.
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Rekomandimi i parë që doli nga “Studimi i KB-së mbi dhunën” në tetor 2006,
ngërthen paketën pasuese të rekomandimeve:

Të gjitha shtetet të zhvillojnë brenda vitit 2007 një strukturë sistematike
dhe të përbërë nga shumë aspekte, për t’iu përgjigjur dhunës ndaj fëmijëve,
e cila të integrohet në proceset e planifikimit kombëtar. Duhet të formulohet
një strategji, politikë apo plan veprimi kombëtar, me objektiva që janë realiste
dhe kanë afate të përcaktuara kohore, i/e koordinuar nga një agjenci, e cila
ka  kapacitetin të përfshijë sektorë të shumëfishtë në një strategji implementimi
me spektër të gjerë pjesëmarrjeje dhe mbështetjeje. Të përgatiten ligje, politika,
plane dhe programe për t’u pajtuar me të drejtat ndërkombëtare të njeriut
dhe me njohuritë shkencore ndërkombëtare.

Rekomandimet e mëposhtme bazohen në praktikat më të mira kombëtare dhe
ndërkombëtare.

• Të forcohet angazhimi dhe veprimi kombëtar dhe lokal

Të nxiten shkollat që të adoptojnë dhe të vënë në zbatim kode sjelljeje të
aplikueshme për të gjithë stafin dhe nxënësit, të cilat t’u kundërvihen të gjitha
formave të dhunës, duke marrë parasysh stereotipat gjinorë, sjelljet me bazë gjinore
dhe forma të tjera të diskriminimit.

Të krijohet një grup pune kombëtar për të koordinuar nismat dhe programet
që trajtojnë dhunën ndaj fëmijëve në shkollë, i cili të përmbajë veçanërisht aktorë
sektorialë dhe ndërsektorialë, në mënyrë që të sigurohet një përgjigje tërësore
ndaj problemit.

Rekomandime
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• Të ndalohet çdo lloj dhune ndaj fëmijëve dhe t’i jepet prioritet parandalimit

T’i jepet prioritet parandalimit të dhunës ndaj fëmijëve në nivel shtetëror, duke
trajtuar shkaqet e saj themelore. Politikat dhe programet duhet të trajtojnë faktorët
imediatë dhe themelorë të riskut, si klasat e mbingarkuara, sistemet me dy turne,
burimet e pakta dhe shpërndarjen e pabarabartë të tyre në shkollat e zonave
rurale dhe periferike, programin e mbingarkuar mësimor, trajnimin dhe mbështetjen
e kufizuar për mësuesit.

Të parandalohet dhe të reduktohet dhuna në shkolla nëpërmjet programesh
specifike, për të gjithë mjedisin shkollor, në të cilat të përfshihet krijimi i një politike
shkollore me “tolerancë zero”, nxitja aftësive të tilla, si zgjidhja e konflikteve me
metoda jo të dhunshme, implementimi i politikave kundra presionit nga
bashkëmoshatarët dhe promovimi i respektit për të gjithë anëtarët e komunitetit
të shkollës.

Të pilotohen një sërë “shkolla pa dhunë” të mbrujtura me parimet tërësore të
sipërpërmendura, për të demonstruar efektivitetin që ka reduktimi i dhunës në
rritjen e rezultateve akademike dhe pakësimin e problemeve sociale. Të kontrollohet
ekspozimi i fëmijëve ndaj emisioneve me përmbajtje të papërshtatshme e të dhunshme
në media, nëpërmjet programeve për ndërgjegjësimin e prindërve.

• Të promovohen vlerat jo të dhunshme dhe rritja e ndërgjegjësimit

Shteti dhe shoqëria civile duhet të përpiqen t’i ndryshojnë qëndrimet që e falin
dhunën ndaj fëmijëve në shkolla apo që e trajtojnë atë si diçka normale, përfshirë
këtu rolet gjinore dhe diskriminimin stereotipik, si dhe pranimin e ndëshkimit trupor.

Të garantohet përhapja dhe të kuptuarit e të drejtave të fëmijëve, edhe nga ana
e fëmijëve. Të nisen fushata të informimit publik për të sensibilizuar mësuesit, nxënësit
dhe familjet lidhur me efektet e dëmshme që ka dhuna te fëmijët.

Të nxiten programe në media, të cilat të promovojnë vlerat jo të dhunshme
dhe të implementohen udhëzues për të garantuar respektimin e plotë të të drejtave
të fëmijës për një arsimim pa dhunë në të gjitha reportazhet e mediave.

Të garantohet që programi mësimor, proceset e mësimdhënies dhe praktika të
tjera të jenë në përputhje të plotë me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe të
mos përmbajnë referenca që promovojnë, në mënyrë aktive apo pasive, dhunën
dhe diskriminimin në çdo formë të manifestimit të tij.

Të përfshihen të drejtat e fëmijës për një arsimim pa dhunë në tekstet kryesore
dhe në programin mësimor (dhe jo vetëm në Edukatën Qytetare dhe veprimtaritë
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ekstrakurrikulare), si pjesë e një politike për ndalimin kategorik të ndëshkimit trupor
në shkolla.

• Të rritet kapaciteti i të gjithë atyre që punojnë me fëmijët

Të garantohet që drejtorët e shkollave dhe mësuesit përdorin strategji jo të
dhunshme të mësimdhënies dhe të të nxënit, adoptojnë metoda të menaxhimit të
klasës dhe masa disiplinore që nuk janë të bazuara mbi frikën, kërcënimin,
poshtërimin dhe forcën fizike.

Të nxitet pajisja me programe sistematike arsimi dhe trajnimi si për profesionistët
edhe për joprofesionistët, të cilët punojnë me dhe për fëmijët për të parandaluar,
detektuar dhe adresuar dhunën ndaj fëmijëve. Të hartohen kode të sjelljes dhe
standarde të qarta të praktikës, të cilat të ngërthejnë ndalimin dhe refuzimin e të
gjitha formave të dhunës. Të targetohen psikologët e shkollave, stafi pedagogjik
dhe administrativ i shkollës dhe rojat.

Të shtohet dhe të intensifikohet veçanërisht trajnimi fillestar dhe në vendin e
punës për mësuesit, i cili të nxisë masat disiplinore pozitive në klasë dhe metodat
e të nxënit aktiv, si dhe një të kuptuar më të mirë të zhvillimit dhe të aftësive
njohëse, emocionale dhe neurologjike të fëmijëve në mosha të ndryshme.

• Të sigurohen shërbime rikuperimi dhe riintegrimi

Të sigurohen shërbime sociale të ndjeshme ndaj fëmijës të ndërlidhura me
institucionet arsimore parauniversitare, ku të përfshihen ndihma mjekësore
paraspitalore dhe e urgjencës, si dhe asistenca ligjore për fëmijët dhe familjet e
tyre. Të reformohet sistemi shëndetësor, sistemi i drejtësisë kriminale dhe ai i shërbimit
social për të përmbushur nevojat e veçanta të fëmijëve.

Të forcohet dhe të zgjerohet roli i shërbimeve psikosociale dhe këshillimore i
shkollës për të adresuar çështjet e dhunës dhe konfliktit në mjediset e shkollës dhe
t’u jepet punonjësve të këtyre shërbimeve autoritet referimi, në mënyrë që ata të
jenë në gjendje të kërkojnë masat e përshtatshme.

Të organizohen orë mësimore për një përkujdesje më të mirë prindërore të
ndërlidhura me fenomenin e presionit nga bashkëmoshatarët dhe me çështje që
kanë të bëjnë me fëmijët problematikë si, p.sh., ata që vuajnë për shkak të familjeve
të ndara, ata që janë viktima të dhunës në familje, të alkoolizimit dhe të abuzimit të
drogave ose ata që vuajnë nga aftësi të kufizuara mendore apo fizike.
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• Të krijohen sisteme dhe shërbime raportimi të arritshme dhe të

përshtatura për fëmijët

Të vendoset një linjë telefonike mbarëkombëtare në ndihmë të fëmijëve pa
pagesë. Të garantohet që ajo të jetë e mirëreklamuar, të ruajë fshehtësinë dhe të
jetë e arritshme në mënyrë që fëmijët dhe të tjerët të mund të raportojnë dhunën
ndaj fëmijëve. Të gjithë fëmijët duhet të informohen mbi mekanizmat e ankimit. Të
mendohen mënyra dhe teknologji të reja që fëmijët të raportojnë në mënyrë të
sigurt abuzimin dhe të flasin me këshillues të trajnuar në mënyrë konfidenciale.

• Të garantohet pjesëmarrja e fëmijëve

Të angazhohen fëmijët në mënyrë aktive në të gjitha aspektet e parandalimit,
trajtimit dhe monitorimit të dhunës ndaj tyre nëpërmjet organizatave të fëmijëve
si, p.sh., nëpërmjet qeverive të nxënësve të ngritura në shkolla.

Të nxiten qeveritë e nxënësve që të adoptojnë sisteme vetëmonitorimi nëpërmjet
një pyetësori, që synon të zbulojë nivelin e kënaqësisë së nxënësve lidhur me
shkollën, me mësuesit dhe me ekspozimin e tyre ndaj dhunës, presionit nga nxënësit
e tjerë dhe ndëshkimit trupor. Të raportohen rezultatet në mënyrë sistematike në
drejtoritë arsimore dhe në MASH.

• Të garantohet përgjegjshmëria dhe të ndalet mosndëshkimi

Të reformohet legjislacioni dhe sistemi i drejtësisë me qëllim që të gjykohen në
mënyrë efektive të gjithë ushtruesit e dhunës ndaj fëmijëve dhe të garantohet që
mësuesit dhe pjesa tjetër e stafit të shkollave të mbajnë përgjegjësi nëpërmjet
procedurave dhe sanksioneve të përshtatshme civile, administrative dhe profesionale.

Personave të fajësuar për veprime të dhunshme dhe abuzim

seksual ndaj fëmijëve duhet t’u ndalohet të punojnë me fëmijët.

• Të adresohen përmasat e dhunës ndaj fëmijëve që kanë të bëjnë me

gjininë, etninë dhe aftësinë e kufizuar

Të zhvillohen dhe hartohen politika dhe programe kundra dhunës në shkolla
dhe ky hartim, si dhe implementimi i tyre të bëhen nga një perspektivë gjinore,
duke marrë parasysh rreziqet e ndryshme që kanë të bëjnë me dhunën me të cilat
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përballen vajzat në veçanti.
Të targetohen vajzat e moshës 11-16 - vjeçare si një grup me rrezikshmëri të

lartë, si dhe fëmijët nga komunitetet rome dhe evgjite.
Të zhvillohen programe të arsimit gjithëpërfshirës, që integrojnë fëmijët me

aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme dhe që synojnë qëndrimet dhe sjelljet
antidiskriminuese të mësuesve dhe nxënësve.

• Të zhvillohet dhe zbatohet një grumbullim të dhënash dhe studim kërkimor

sistematik mbarëkombëtar

Të zhvillohet dhe të zbatohet një sistem kombëtar informacioni për grumbullimin
e të dhënave, me qëllim që të identifikohet ekspozimi ndaj dhunës i grupeve të
cenueshme, për të siguruar informacion për politikat dhe programimin në të gjitha
nivelet dhe për të ndjekur ecurinë e punës për parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve
në shkolla. Treguesit kombëtarë duhet të bazohen në standardet e miratuara në
shkallë ndërkombëtare.

Të garantohet grumbullimi, analizimi dhe shpërndarja e të dhënave për
monitorimin e ecurisë në kohë. Të dhënat duhet të ndahen sipas seksit, moshës,
mjedisit (urban/rural), karakteristikave të shtëpisë dhe familjes, arsimit dhe etnisë.

Të krijohet një komplet indikatorësh të standardizuar, që të përdoret nga
inspektorët e shkollave dhe një mekanizëm sistematik e transparent raportimi në
organet rajonale dhe qendrore të Ministrisë së Arsimit për të detektuar dhunën në
shkolla.
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Hartat trupore të grupit, diskutimi dhe pozicionimi

Grupet shabllon të fëmijëve – jo më shumë se 8; fëmijët e të njëjtit seks së
bashku 4x4.

Studiuesit - dy për çdo grup (idealja do të ishte që studiuesit të ishin të të
njëjtit seks me fëmijët e grupit).

Udhëzime për studiuesit

Shpjegoni qëllimin e studimit kërkimor dhe metodën që do të përdoret, si dhe
kërkoni një miratim të mirinformuar. Ndajini fëmijët në grup(e) djemsh dhe grup(e)
vajzash; e mira është në dhoma të ndryshme. Hapini dy fletët e mëdha të letrës në
dysheme (preferohet) apo ngjitini në mur (fundi i fletës duhet të përkojë me fundin
e murit).

Kërkojuni dy vullnetarëve që të shtrihen secili mbi njërën prej fletëve (me
krahët dhe këmbët të hapura), njëri/a shtrirë me kurriz dhe tjetri/a përmbys. Një
fëmijë tjetër duhet të përvijojë siluetën e fëmijëve mbi letër me një laps. Më pas
vullnetari duhet të ngrihet dhe të bashkohet me fëmijët e tjerë, dhe të gjithë së
bashku të “përmirësojnë” siluetën duke e vizatuar atë me stilolapsa/shkumësa me
ngjyra; mund t’i shtohen edhe tiparet e fytyrës dhe flokët.

Thoni: “Po përpiqem të zbuloj diçka mbi llojet e ndëshkimeve që përdoren

për fëmijët. Ju lutem të na tregoni çfarë ndodh kur mësuesit mendojnë që

keni bërë ndonjë gjë gabim ose që jeni treguar të këqij apo të prapë, ose kur

fëmijë të tjerë përpiqen t’ju lëndojnë.”.

SHTOJCË 2

Protokolli i
grupeve të
diskutimit të
fëmijëve &
Pyetjet shabllon
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Kërkojuni fëmijëve të shënojnë mbi vizatim, për shembull, me një kryq ose një
shigjetë, çdo pjesë të trupit në të cilën ata janë ndëshkuar. Ata, gjithashtu, munden
të shtojnë informacion lidhur me se si quhet ndëshkimi, me çfarë ndëshkohen ata
dhe kush i ka ndëshkuar.

Theksoni që këto duhet të jenë “ndëshkime të vërteta që ju kanë ndodhur”.
Teksa ata janë duke vizatuar, mbani shënim ndonjë koment interesant që mund

t’u bëjnë studiuesve apo njëri-tjetrit. Kur fëmijët të jenë të kënaqur me hartat e
tyre të trupit, kërkojuni të shkruajnë emrin/emrat e tyre (nëse duan) dhe vitin e
lindjes në fund të hartës.

Thoni: “Ju vizatuat një sërë ndëshkimesh të ndryshme, çka është shumë

interesante. Tani do të donim të flisnim pak mbi ato ndëshkime që ndodhin

më shpesh dhe çfarë mendoni ju për to.”

Fillojeni diskutimin duke e tërhequr vëmendjen e fëmijëve mbi një ose më
shumë ndëshkime nga ato që janë shënuar mbi hartën e trupit. Bëni pyetje si “A

ndodh shpesh kjo?”. Nxitini fëmijët të diskutojnë mes tyre. Përpiquni të mos i
ndërprisni dhe të mos bëni komente, por nxitini ata të plotësojnë njëri-tjetrin: Përdorni
lapsa me dy ngjyra të ndryshme, njërën ngjyrë për të përfaqësuar ndëshkimet nga
mësuesit dhe tjetrën për të përfaqësuar ndëshkimet nga fëmijë të tjerë.

Emrat ose fjalët që përdoren për të përshkruar ndëshkimet;

Arsyet e ndëshkimeve;

Kush i ndëshkon ata dhe ku;

Ç’mendojnë ata për ndëshkimet që marrin;

Mos shprehni ndonjë gjykim të tipit “e saktë” apo “e gabuar”.

Kur studiuesit e ndjejnë që diskutimi ka mbuluar një sasi të mjaftueshme temash
apo që fëmijët nuk kanë ndonjë gjë tjetër për të shtuar, përpilojnë një listë
ndëshkimesh duke u kërkuar fëmijëve të shkruajnë mbi karton emrat/përshkrimet
me shkronja të mëdha.

Për çdo grup fëmijësh: teksa fëmijët qëndrojnë në këmbë apo ulur përreth
hartave trupore, jepuni atyre kartonë dhe bojëra uji të zeza me majë të trashë.
Duhet të ketë dy studiues për çdo grup – njëri për të lehtësuar dhe tjetri për të
mbajtur shënime.

Hapini kartonët mbi dysheme apo mbi tavolinë ose ngjitini në një tabelë (por
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sigurohuni që ato të mund të lëvizen përreth). Kërkojuni fëmijëve t’i rendisin
dënimet sipas shkallës së lëndimit (duke vendosur ato që lëndojnë më shumë në
majë të listës). Jepuni atyre kohë të diskutojnë dhe të ndryshojnë renditjen, derisa
të jenë të gjithë të kënaqur me listën.

Kërkojuni atyre të shpjegojnë arsyet e renditjes, duke regjistruar listën e renditjes
dhe arsyet në fletën e renditjes (bashkëngjitur). Përdorni fjalët ekzakte të fëmijëve
për aq sa është e mundur.

Kur ata të kenë përfunduar punën, bëjuni pyetjet e mëposhtme:

Nëse ndonjëra nga këto situata do t’ju ndodhte juve, çfarë do të bënit?

Asgjë, sepse...

Do të shmangia situatën apo vendet ku kjo mund të ndodhte.

Do të shmangia vajtjen në shkollë.

Do të përpiqesha të zgjidhja situatën duke...

Nëse ndonjë nga këto situata do të më ndodhte mua apo ndonjë fëmije tjetër, do të
kërkoja ndihmë nga?

Miqtë;

një mësues;

një prind;

një i rritur tjetër…kush?

do të kërkoja ndihmë nga kushdo.

A ka ndonjëherë situata në të cilat ju keni frikë të shkoni në shkollë, për shembull, sepse:

Fëmijët më kërcënojnë apo më godasin rrugës për në shkollë.

Në rrugën që bëj unë për në shkollë ka banda.

Nxënësit e tjerë në shkollë më tallin rregullisht.

Nxënësit e tjerë në shkollë më kërcënojnë rregullisht.

Kisha frikë se një nxënës në shkollë do të më gjuante.

Nxënës të tjerë në shkollë më detyrojnë të bëj gjëra seksuale.

Nxënësit e tjerë në shkollë përpiqen të bëjnë gjëra seksuale me mua.

Të tjera…
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Përfytyroni që një miku apo mikja juaj i/e ngushtë ka probleme me fëmijë të tjerë në
shkollë, sepse ata e kërcënojnë apo e lëndojnë atë rregullisht:

(      )  Unë do të rekomandoja….

(      )  Nuk mund të bëhet asgjë, sepse…..

Përfytyroni që një miku apo mikja juaj i/e ngushtë trajtohet në mënyrë të padrejtë nga një
mësues/e, për shembull, një mësues/e e quan atë budalla/qe gjithë kohën apo e thërret
me nofka të ndryshme:

(    ) Unë do të rekomandoja…

(    ) Nuk mund të bëhet asgjë, sepse…..
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SHTOJCË 3

Modeli i
pyetësorit të
mësuesve

Cilat janë gjërat për të cilat fëmijët

ndëshkohen? Cilat janë llojet e ndëshkimeve të

cilëve ata u nënshtrohen? Kush i ka nën

kontroll ndëshkimin ose masat disiplinore?

Çfarë ndodh nëse fëmijët nuk e ndjekin

programin ditor/kurrikulën e orës së mësimit

apo rregullat e shkollës? Ç’bëni ju me ta?

Nëse fëmijët nuk marrin parasysh këshillat

dhe paralajmërimet, përsërisin një gabim apo

sillen keq/bëjnë një faj, cili është ndëshkimi më

i mundshëm për ta?

Cilët fëmijë dënohen më shpesh, djemtë apo

vajzat? A ndryshojnë llojet e ndëshkimeve?

Cilat janë arsyet më të mundshme për të cilat

djemtë dhe vajzat ndëshkohen?
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 A u nënshtrohen fëmijët ngacmimeve apo

dëmtimeve nga nxënës të tjerë? Cilat janë

veçoritë e këtyre fëmijëve? Cila është natyra e

këtyre ngacmimeve apo dëmtimeve? A vijnë

fëmijët te ju për t’u ankuar kur u ndodhin

raste ngacmimesh apo dëmtimesh?

Ç’hapa apo procedura ndiqni? A ndërmerrni

ndonjë hap edhe nëse fëmijët nuk vijnë për t’u

ankuar te ju në mënyrë të drejtpërdrejtë?

A i nënshtrohen fëmijët ndonjë ngacmimi apo

keqtrajtimi nga punonjës të tjerë të shkollës, si

administratorët, rojat etj.? A vijnë ata te ju për të

paraqitur një ankesë? Cilat janë procedurat që

ndiqni kur viheni në dijeni të këtyre shkeljeve? A

i ndiqni  këto procedura për të mbrojtur fëmijët

edhe nëse ata nuk vijnë te ju për t’u ankuar? A

vihen në zbatim këto procedura dhe masa?

A ka rrethana në të cilat disa mësues kanë frikë

nga nxënësit e tyre? Cilat janë këto rrethana?

Cilat janë, për mendimin tuaj, aspektet më

problematike të  shkollës/klasës/programit

mësimor të cilat krijojnë tension dhe bëjnë të

nevojshëm disiplinimin e fëmijëve?
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A janë disa lëndë më problematike për t’ua

mësuar nxënësve sesa disa të tjera? Cilat? Pse?

Cilat janë problemet që hasni ju me këto lëndë?

Cilat aspekte të menaxhimit të shkollës, për

mendimin tuaj, çojnë drejt acarimit apo

shkaktojnë ngritjen e nivelit të dhunës midis

mësuesve dhe nxënësve dhe midis nxënësve

me njëri-tjetrin?

A ka shkolla juaj politika mbi çfarë duhet bërë

kur fëmijët sillen keq? Këto hapa ndërmerren

nga mësuesit, drejtori apo të tjerët?

A ka shkolla ndonjë mekanizëm zyrtar raportimi

brenda në shkollë për të raportuar rastet e dhunës?
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"…Children do not lose their human rights by virtue of passing

through the school gates. Thus, for example, education must be

provided in a way that respects the inherent dignity of the

child, enables the child to express his or her views freely in

accordance with article 12(1) and to participate in school life.

Education must also be provided in a way that respects the

strict limits on discipline reflected in article 28(2) and promotes

non-violence in school…"

Committee on the Rights of the Child,

General Comment No. 15
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Foreword

The idea for this research project was first discussed in 2006 as a follow up to
Save the Children's planning for future work in its child protection programme. At
that time we decided to broaden the programme scope which had been quite
focused on the child trafficking issue to look at ways in which we could address
other issues of violence against children. A widely recognised issue was violence in
schools and there has been a growing body of studies to help understand both the
scale and the nature of the issue.

What is evident is the high prevalence of the issue throughout the country but
also the lack of a sound understanding of the root causes, impact on children's
lives and particularly the potential ways of tackling this important problem that
affects thousands of children every day.

Our knowledge of corporal punishment and other forms of school based violence
has been improved greatly by research around the world but also through studies
carried out in Albania. There are also a number of studies on particular aspects of
the phenomenon often as part of other work on child protection and education.
This study builds substantially on and validates many of the previous findings of
other research.

What we wanted to do through this study was to go beyond the current available
information to further explore the ways in which a comprehensive approach could
be developed drawing on existing programmes and activities.

We saw a need to review, bring together and consolidate existing literature and
update our knowledge of the issue through focus group discussions interviews
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and discussions with key informants and to focus further on the issue as seen by
children and to get a better understanding of the underlying reasons for school
based violence which still remain to be addressed.

The issue of violence against children in school is complex and clearly goes beyond
the school environment itself therefore requiring long term and comprehensive
solutions. The school however provides one of the best places to start to address
this issue. In this regard there are very important opportunities available to address
the issue due to the current commitment of the Ministry of Education and Science
as well as the increasing focus by international organisations and NGOs on the
issue.

The next steps for Save the Children are to identify how we can further develop
the recommendations of this study and put them into action. In this regard, we
have initiated consultation with key stakeholders including children. This dialogue
is intended to lead to new joint initiatives to effectively tackle violence in the
school and beyond.

Steve Ashby

     Programme Director
 Save the Children in Albania
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Introduction

Although violence is endemic in the lives of today’s children world-wide, it has
remained largely hidden outside of armed conflicts.  It is only in the last six years,
with the publication in 2002 of a WHO study, the World Report on Violence and Health,
that it has come to the attention of the global community as an important dimension
in the fight to realise the rights of children. The study revealed that an estimated
57,000 children under 15 years of age died each year by homicide. The homicide
rates for 0-4 children were twice as high as rates among children aged 4-14 years.

Even more children are subjected to non-fatal abuse and neglect.  For instance, a
risk assessment conducted for the 2002 World Report on Violence and Health showed
that 8% of male and 25% of female children up to age 18 experience sexual abuse
of some kind.  Compared with non-victims, abused children were four times more
likely to suffer post traumatic stress disorder. Sexual abuse involving intercourse
doubles the changes of becoming depressed, triples the likelihood of developing
panic disorder and leaves victims four times more likely to attempt suicide.

The findings of the first report prompted the UN Committee of the Convention on
the Rights of the Child (hereafter the CRC Committee) to devote two General
Discussion Days on violence: State Violence against Children in 2000, and Violence
in Homes and Schools in 2001.  The culmination of these efforts resulted in the
decision by the United Nations General Assembly to carry out an international
study on violence against children as an essential step towards the elimination of
these child rights violations.

Studies by UNICEF, WHO, and ILO have revealed the magnitude of the problem
facing children today.
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1. WHO, Statement to the Committee for the Rights of the Child, 28 September 2001.

2. Children and Violence, Innocenti Digest, no. 2, UNICEF, p. 6.

3. Analysis provided to the UN Study by the Global School-based Health Survey: The World Health

Organization (http://www.cdc.gov/gshs or http://www.who.int/school_youth_health/gshs) using

data from surveys conducted from 2003 to 2005 for Botswana, Chile (metropolitan areas), China

(Bejing), Guyana, Jordan, Kenya, Lebanon, Namibia, Oman, the Phillippines, Swaziland, Uganda, the

United Arab Emirates, Venezuela (Lara), Zambia and Zimbabwe (Harare).

4. C. Currie et al., Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: international report

from the 2001/2002 survey. Health Policy for Children and Adolescents, No. 4 (Geneva, World Health

Organization, 2004).

5. Global Estimates of Health Consequences due to Violence against Children, op. cit. at note 8, based on

estimates by G. Andrews et al., Child sexual abuse, chapter 23 in M. Ezzati et al., (2004) Comparative

Quantification of Health Risks: Global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors

(Geneva, World Health Organization, 2004), vol. 2, pp. 1851-1940, and using data of the Population

Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs for population under 18

years.

6. World Health Organisation, World report on violence and health, op. cit., p. 16.

7. World Health Organisation, World report on violence and health, op. cit., p. 64.

• Every year, about forty million children across the world experience abuses.1

• The use of corporal punishment, as a means conducive to children’s disciplining,
is culturally and legally speaking recognised in many countries of the world,
and is widespread. Studies conducted in the United Kingdom and the United
States of America have found that in their childhood, 90 per cent of all children
are physically punished.2

• Studies from many countries in all regions of the world suggest that up to 80
to 98 per cent of children suffer physical punishment in their homes, with a
third or more experiencing severe physical punishment resulting from the use
of implements.

• Reporting on a wide range of developing countries, the Global School-based
Health Survey recently found that between 20 and 65 per cent of school-aged
children reported having been verbally or physically bullied in the past 30
days.3 Bullying is also frequent in industrialized countries.4

• WHO estimates that 150 million girls and 73 million boys under 18 experienced
forced sexual intercourse or other forms of sexual violence during 2002.5

Even though it is difficult to obtain data on children’s sexual abuse, the WHO
estimates that about 20 per cent of women and 5-10 per cent of men have
experienced sexual abuse in their childhood.6 In the United States of America,
about 44 per cent of rape victims are under the age of eighteen years, and about
15 per cent under the age of twelve years.7
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Source: Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (2006).
Global Summary of the Legal Status of Corporal Punishment of Children. 28 July 2006.

Figure 1.1

8. Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Global Summary of the Legal Status of

Corporal Punishment of Children, 28 June 2006.

• In 2000, violence exercised at home resulted in the death of about 57,000
children under the age of fifteen years. Younger children are at a greater risk:
the count of murders at home for children aged 0-4 is two times higher than
that for children aged 5-14 (5.2 out of 100,000, compared to 2.1 out of 100,000).
The commonest cause of death is wounds received to the head.

Societal acceptance of violence is an important factor in its prevalence and
invisibility: both children and perpetrators may accept physical, sexual and
psychological violence as inevitable and normal. Discipline through physical and
humiliating punishment, bullying and sexual harassment are frequently perceived
as normal, particularly when no “visible” or lasting physical injury results. The lack
of an explicit legal prohibition of corporal punishment reflects this.  According to
the Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, at least 106
countries do not prohibit the use of corporal punishment in schools, 147 countries
do not prohibit it within alternative care settings, and as yet, only 16 countries
have prohibited its use in the home (Figure 1.1).8
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Violence is also invisible because there are no safe or trusted ways for children or
adults to report it. In some parts of the world, people do not trust police, social
services or others in authority. In other parts, particularly rural areas, there is no
accessible authority to which one can report. Where data are collected they are
not always recorded in a complete, consistent or transparent way. Not enough
data are available about violence within care and detention institutions in most
parts of the world because, although incidents may be documented, most institutions
are not required to register and disclose this information — even to the parents of
the children concerned.9

The United Nations Secretary General’s Study on Violence against Children (2006),
has focused attention on the problem worldwide, and provided an impetus for
political and developmental initiatives within the Albanian context.   The Study, led
by an independent expert, in collaboration with OHCHR, UNICEF and WHO, was
a global study initiated in over 131 countries across the world, including Albania.
The preparation of the Study has provoked regional and national action. In many
countries, the preparation of responses generated national debate, inspired action,
and has already generated follow-up activities.

In the Middle East and North Africa, the original Steering Committee for the
consultation has been transformed into a regional follow-up mechanism, expanding
membership to include representatives from local governments, as well as
emphasizing the role of the Arab League. The South Asian Forum for Ending Violence
against Children, an intergovernmental body, has been established at ministerial
level with representation from all countries, with Pakistan hosting the secretariat
for the first two years. Following the commitments voiced at the consultation in
Ljubljana, the Council of Europe launched the programme “Building a Europe for
and with Children” in April 2006. This focuses on developing policy and technical
support to countries to end violence against children and will serve as a follow-up
mechanism to the Study.  In May 2006, children who had participated in the
regional consultations met in New York to consolidate recommendations for further
action adopted at those consultations and other meetings.10

9. Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence (Geneva, World Health Organization,

2005).

10. Report of the independent expert for the United Nations study on violence against children. A/

61/150.
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For Albania, the UNVAC Study was timely.  Over the last 17 years, Albania has
experienced one of its greatest political, economic and social transformations,
which represents one of the most notable and turbulent periods in its history.  The
country has just emerged from 45 years of communist dictatorship and its associated
extreme international isolation. It is now confronted with the pressing need for
extensive reforms to achieve a market-based society and a democratic system of
governance.  The new freedom to exercise choice encouraged large numbers of
people to migrate both within and out of the country.  During this transition
period, almost 25% of the population has left Albania and are now living abroad.
As a result of migration from the remote villages to urban areas, approximately
40% of the population is now living in urban areas, resulting in overcrowding of a
number of larger cities.  The rapid migration has given rise to peri-urban areas
with an almost complete lack of public utilities.  The collapse of the former regime
in 1990 and the failure of the ‘Pyramid Scheme’ in 1997, caused substantial financial
loss to many Albanians and led to a political and social crisis.  In 1999, the Balkan
war imposed an additional strain on the Albanian government as it had to deal
with over half a million refugees from Kosovo.  The last two issues seriously affected
the capacity of the Albanian government to manage its planned education
development activities.  Fortunately, in the last five years there has been relative
stability and progress in terms of political and social development in the Republic.11

The economic and social changes of recent years have caused a shake up of
traditional relations between adults and children both in towns and in rural areas.
Alongside the traditional authoritarian model of child rearing, there is a greater
prevalence on the one hand of extreme liberal relations, where parents and child
carers feel themselves powerless to influence their children. On the other hand,
there is an extreme authoritarian dynamic that seeks to maintain total domination
of adults over children.  Both these extremes are leading to abusive and neglectful
attitudes towards children.  In the first case, the inability to have an influence on
children leaves children outside of parental and adult control and supervision.  In
the second case, where adults maintain total dominance and do not provide any
free choice or expression to children, there is inevitably more physical and emotional
abuse of children.12

11. World Bank 2005.  Education for All/Fast Track Initiative (EFA/FTI) Proposal.

12. Kamani, P., Mato, E., and Cangonji, E. 1997, 1997.  Child Abuse Phenomenon in Albanian Society.

Tirana; Refleksione.
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The Albanian national survey carried out by the Human Development Centre,
and supported by UNICEF which contributed to the Secretary General’s Report,
provided the first systematic examination of the forms of violence in children’s
lives. Specifically, it looked at its occurrence within the family, the school, and
social institutions.  The study, which examined the forms, extent and causes of
violence, brought to attention a culture of violence which is largely accepted
within the family, the school and the community.  It found that despite the commonly
held belief that violence should only be used where strictly necessary, in day to day
practice physical and psychological violence are the chief means of ensuring
discipline, both at home and at school.
Based on the results of the national survey, and on the Ministry of Education’s
ongoing concerns over the frequent accounts of violence highlighted in the media
and through parents, children’s and teacher’s reports, the MOE issued a Ministerial
Circular. This came into effect in December 2006 and prohibits the use of violence

in the pre-university system:

“In observance of Law No. 7952, date 21.06.1995, ‘On the pre-university
school system’, which in Article 1, among others punctuates that
“…Education… is carried out in accordance with the international

agreements and treaties ratified by the Republic of Albania.

Education respects the rights of children and adults sanctioned in

these instruments; ‘Normative Dispositions in the pre-university

education’ which in its article 36, “The rights”, stresses: “The individuality

and human dignity of the pre-school child and of the student is

respected; the child is protected by the physical and psychological

violence, discrimination and exclusion. In kindergarten and in school

physical punishments and humiliating and denigrating treatments against

children are categorically forbidden.”

To this end, the Ministry of Education has outlined a national plan of action to stop
violence against children in schools. The aim of this action plan is:

“To provide, in all education and educational institutions, a positive

climate where children and students are educated and learn in safe

conditions, free from violence, so that the realization of the teaching

and learning process supports and respects the universal human rights

of children, and so that the school provides an environment where

violent behaviours against children are not tolerated and where non-

violent behaviours and values are acquired.”
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The current

study

Following global and national initiatives, the specific objectives of the present
research are:

• To increase understanding of the issues and risk factors, and identify the
range of forms of violence and abuse commonly occurring within the school
in Albania.

• To gain insights about what future interventions Save the Children Albania
should develop to reduce school based violence and abuse.

The intended focus of the research is to shed light on the factors which contribute
to teachers and children both perpetuating and suffering forms of violence within
the school system, and on the coping strategies to deal with the effects of  violence.
An examination of national efforts by Governmental and Non-Governmental
Organisations will provide insight into possible future interventions to reduce
school based violence.  The report concludes with a set of recommendations
based on national and international best practice.
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The present research is based primarily on secondary sources of data of which
there has recently been a surge as a result of national and international initiatives
addressing the issue.  In addition to secondary data, key informant interviews were
held with children, teachers, school psychologists and counsellors, University of
Tirana social scientists, and representatives from the Ministry of Education, the
Ministry of Social Affairs, UN Agencies, the World Bank, and non-governmental
organisations (see Annex 1).

A rapid assessment of children and teacher’s perspectives and experience of violence
at school was also conducted.  Using a PRA methodology13 (see Annex 2), children
8-15 years old were sampled to reflect age, geographical, gender and high risk
group categories (Table 1).  A total of 48 children and 10 teachers were consulted.
An equal number of males and females were interviewed.

Teachers’ views were obtained using a combination of open ended questionnaires
and focus group discussions (Annex 3).  Throughout the consultations, confidentiality
was stressed and the consent of all concerned was obtained beforehand.  A counsellor
was at hand during the consultative sessions with children.  To further protect the
safety of the children, children selected in each group came from different schools,
and did not know each other prior to the consultation.

Finally, a roundtable consultation was held with stakeholders consisting of policy
makers at the Ministry of Education and Science (MoES), Governmental and Non-

Methodology

13.  Beazley, H., Bessell, S., Ennew, J. and Waterson, R. (2005) Comparative research on physical and

emotional punishment of children in Southeast Asia and the Pacific 2005. Save the Children Sweden.
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Governmental organisations, the University of Albania, school psychologists and
counsellors.   The aim of the workshop was to share the main findings of the

research study, and to obtain feedback on the proposed recommendations.

Table 1: Sampling Frame

Target group

Urban Children

Rural Children

Minor i ty /vu lnerab le

children

Teachers

Composition

8-10 years olds

11-15 year olds

8-10 year olds

11-15 year olds

8-10 year olds

11-15 year olds

10 teachers composed of

the following

- more/less than 10 yrs

exp

- Receiving/not receiving

active learning teacher

training

- 6-10 year grades/11-15

yr grades

- teachers of arts/

teachers of science

Urban/rural

Activity

Focus group 1

Focus group 2

Focus group 3

Focus group 4

Focus group 5

Focus group 6

Focus group 7
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Violence is defined according to the World Health Organisation (WHO) as:

“The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against
oneself, another person, or against a group or community that either results
in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm,
mal-development, or deprivation.” 14

Child abuse and maltreatment is further defined to constitute:

“All forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect
or negligent treatment, or commercial or other exploitation, resulting in
actual or potential harm to the child’s health, survival, development, or dignity
in the context of a relationship of responsibility, trust and power.”15

Corporal punishment is defined by the CRC Committee as:

“Any punishment in which physical force is used and intended to cause
some degree of pain or discomfort, however light.”16   This includes hitting a
child with the hand or with an object (such as a cane, ruler, belt and so on);
kicking, shaking, or throwing a child, pinching, pulling of their hair, forcing a

Definition

of Violence

14. World Report on Violence and Health, 2002. Krug, E. G., Dahlbert, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A. B., and

Lozano, R.  World Health Organisation, Geneva.

15. Ibid.

16. Committee on the Rights of the Child (2006). General Comment No. 8. The Right of the Child to

Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (articles 19,

28(2) and 37, inter alia), CRC/C/GC/8, para 11.
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child to stay in an uncomfortable or undignified position, or to take excessive
physical exercise; burning or scarring of a child (and the threat of many of
these actions).

In addition, there are other non-physical forms of punishment, referred to as cruel

and degrading treatment, which are incompatible with the CRC.   These include,
for example, punishment which belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens,
scares or ridicules the child. 17 18

Bullying refers to the repeated negative actions of one or more students against
another.  It can include taunting, teasing and other forms of verbal abuse, physical
violence, and other harmful actions, and can also be expressed through new
technologies (eg. cyber-bulling).19

17. Heidberg, T. and Nilsson, M.  Delivering change for Children: Ending Corporal Punishment and

all other forms of degrading punishment of children.  Save the Children, Stockholm.

18. Committee on the Rights of the Child (2006). General Comment No. 8. The Right of the Child to

Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (articles 9,

28(2) and 37, inter alia), CRC/C/GC/8.

19. Save the Children Alliance Task Group on Violence against Children, (2005) Violence against

children in Schools and Educational settings.  Stockholm, unpublished paper.
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Several studies have found that violence towards children is prevalent in Albanian
society (Refleksione, 1997; MCMCM, 2000, 2004; UNICEF, 2006)20

The UNICEF report found that “This conviction is virtually totally accepted
by both perpetuators of violence (parents and teachers) and the children them-
selves who are the victims of violence.”  Of the children interviewed, 30% believed
that physical violence should occasionally be used in schools when they behave
badly, and 13% think it should always be used as a response to bad behaviour
(Figure 1.2).

A recent report (MCMCM, 2004) on the attitudes of parents and teachers regarding
physical punishment of children corroborates this finding:

• 27.7% of parents and 27.9% of teachers agree that physical punishment is
part of upbringing and education.

• 74.8% of parents and 68.5% of teachers agree with the notion that children
learn to respect parents and teachers from smacking.

Main

Findings

20. Kamani, V., Mato, E., Cangonji, E. (1997) Child Abuse Phenomenon in Albanian Society.  Tirana:

Women’s Association of REFLEKSIONE.

Multidisciplinary Centre for the Management of Child Maltreatment (MCMCM) (2000).  The

Situation of Child Maltreatment Phenomenon in school and family environment in Tirana.  Tirana: Soros

Foundation.

Pilika, A., Faviko, K., Shehi, D. (2004) Survey of Parents’ and teachers’ attitudes regarding  the physical

punishment of children. Tirana: MCMCM.  Unpublished paper.

Human Development Centre and UNICEF (2006) Violence against Children in Albania.  UNICEF

Tirana
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• 27.6% of parents and 34.3% of teachers think that severe treatment of
children by their parents prepares them to deal with difficult life situations

later on.

Indeed the first study on child maltreatment in Albania21 found violence to be so
widespread and prevalent in Albanian society that the distinction between upbringing
and the use of violence was often blurred in the minds of respondents.  The report
noted that there was hesitation amongst adults whether slapping or hitting should
be considered child abuse or not.  This ambiguity was found to exist almost a
decade later in the UNICEF 2006 survey which noted, “There is an overall tendency
among respondents to come up with a narrow definition of physical violence.
Physical violence is normally meant to identify those forms causing serious harm
and severe physical pain…Milder forms of physical violence, such as light smacking
and pulling of hair, are downplayed, and the effects they may have on children are
not considered”(p.24).

Figure 1.2:  Attitudes towards the use of physical violence in schools

(UNICEF, 2006)

21. Refleksione, 1997.  Child Abuse Phenomenon in Albanian Society. Women’s Association Refleksione.

Tirana.
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The Refleksione study found that it is not uncommon for adults to use hitting or
slapping to reproach, punish or force the child to behave.  As forms of child
physical abuse, 23.6% of adults use slapping and spanking, an alarming 49.9%
beating and hitting the child to the point of leaving marks on him, and a staggering
85% beat or hit the child with hard objects.

Another survey (MCMCM, 2004)22 also found the prevalence of corporal
punishment in families and schools to be extremely high.  Forty four percent of
parents and 43.5% of teachers think that corporal punishment is quite common in
Albania.  The report concluded that parents and teachers have demonstrated
support for physical discipline in the form of corporal punishment, and justified it
in the context of “effective education and upbringing”.

Similarly, data from MCMCM analysing why children use the Albania Child Helpline
in 2004 reveals that 42% of cases of children phoning in was in connection with
abuse and violence, and 29% called in regarding school related matters.
Differentiating these cases further, 44% of abuse and violence complaints were
about physical abuse and 11% about bullying.  Children calling the Helpline on
school related issues predominantly called in relation to problems with the teacher
(20%) (MCMCM, 2004- child helpline unpublished data).  The Child Helpline users
were found to be mainly 11-18 year old girls, indicating that they are a high risk
and vulnerable group.

These findings are supported by the recent UNICEF (2006) survey which found
that the overwhelming majority of respondents think it is acceptable to use light
forms of physical violence when necessary, including smacking and pulling of the
ear.  The study also found that psychological violence was almost universally tolerated
by respondents. This appeared to be closely related to the fact that it does not

leave visible traces, such as bruises.

22. Multidisciplinary Centre for the Management of Child Maltreatment, 2000.  Survey of the Situation

of Child Maltreatment Phenomenon in school and family environments in Tirana.  MCMC and Soros

Foundation: Tirana.
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Even though it is a commonly held belief that violence should only be used when
necessary, both physical and psychological violence are the chief means of ensuring
discipline used both at home and in schools in Albania (UNICEF, 2006; MCMCM,
2004; Refleksione, 1997). During our interviews with children and teachers, it was
apparent that children’s experiences of physical and psychological violence are
common to all groups of children in school settings.

While it is true that the “Normative Provisions” stipulate that physical violence is
prohibited in schools, in day-to-day practice it appears that it is commonly used.
However, only a small number of teachers admit to using certain forms of physical
violence. When doing so, they speak of mild forms, such as ear pulling or, for major
offences, smacking. Meanwhile, they refrain from mentioning the systematic use of
physical violence, which in every day language one could call beating.  The fact
that the Refleksione report found deep rooted social taboos in Albanian society
about reporting violence and abuse may well mean that the prevalence and extent
of both physical and psychological violence is underrepresented.  Our own
interviews revealed that children were much more vocal about being the victims

of violence than teachers.

The Most Common Forms of Violence Reported by Both

Boys and Girls

By far the most common forms of psychological and physical violence reported by
children are verbal insults, shouting, smacking, hitting or pulling of parts of the
face or body, which are referred to collectively as corporal punishment and
cruel and degrading treatment.  Also found in equal measure was the

What Are

Children’s

Experiences

of Violence?
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Figure 2: Forms of Physical violence experienced by children at School:

Figure 3: Forms of Psychological violence experienced by children at school



24

prevalence of bullying.   Figures 2 and 3 provide a summary breakdown of the
most commonly reported forms of violence for children from the first to 12th
grade in school settings across Tirana as reported by UNICEF (2006).23

Although the survey did not differentiate between different age groups, geographical
regions, or ethnic groups, the children's experience of both physical and
psychological violence are corroborated in our interviews with children for the
present research study.

The rapid assessment revealed that children of all ages, ethnicities, and geographical
backgrounds used the following expressions to describe their experience of physical
and psychological violence (Table 2):

Table 2:  Commonly used Forms of Violence Described by Children in School

Settings

23. UNICEF and the Human Development Centre (2006). Violence against Children in Albania.

UNICEF Albania.

Physical

Pull their hair

Slap their face or neck

Pull the hair or ear

Punch or smack parts of the body or face

Kick

Pinch

Hit with an object

Psychological

Insults/shouting (see discussion below)

Giving lower marks (mark 4)

Isolation by forcing the child to leave

class

Forcing them to adopt uncomfortable

and humiliating postures

Detention

The following quotes from elementary and secondary school girls and boys further
illustrate the point. It is noteworthy that many more graphic descriptions of physical
and psychological violence perpetuated by the teacher occurred in the accounts
of children in suburban/rural schools than in urban settings:

“It is so hard for you when someone calls you stupid or idiot or bloody idiot.”  (Rural

girl, 11-15 years old)
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“ My bench mate made noise and the teacher slapped me instead. I said to her

‘why did you slap me teacher? It was not me who made that noise’.”  (Rural girl, 11-

15 year old)

“When the teacher says once, ‘Throw away the gum’ and they do not care, then

the teacher comes and strikes the pupil because he does not obey.”  (Rural girl, 11-

15 years old)

“My friend is afraid of the teacher and she does not come to school.” (Rural girl, 8-

10 years old)

“The teacher absents the student in the register although he is present in the class.

But the teacher says to him, `Get out of the Class’.” (Rural child, 11-15 year olds)

“The teacher of French in my school said to a boy. ‘Why don’t you sell bananas?  Its

better for you not to come to school.” (Urban child, 11-15 years old)

Harsh forms of corporal punishment were described, and appear more pronounced
in accounts of minority group children and rural children, as evidenced in the
following statement by an 8-10 year old Roma child:

“A boy scrambled the tables and threw a rubber on the boys and girls in the class

and the teacher slapped him on his face, pulled his ear and hit him with a stick.  The

teacher beats the children when they do not behave themselves.”

Vulnerable Groups and Violence

Certain groups of children are more vulnerable to and at risk of abuse and neglect
than others.  In general, although boys appear to be punished far more than girls,
girls appear to be more vulnerable to sexual violence and harassment, particularly
at secondary school.

In some cases, stereotyped attitudes, particularly of teachers, were found to have
very negative consequences for children with disabilities. This was found in our
discussions with teachers:
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24. Sultana, R.G. Facing the Hidden Drop-out Challenge in Albania: Evaluation report of Hidden

drop-out Project (2001-2005). UNICEF Tirana.

“There was a case we had to report to the Education Department.  There was a

teacher who, although she had grandchildren, did not admit a child with Down’s

syndrome to her class although the poor boy did not bother anyone.”

The situation is made more acute by the scarcity of educational services to cater
for those with special needs.  Disabled children are not required to complete
compulsory schooling, and there appears to be little or no initiative to integrate
them into inclusive education classes.  There are around 12,000 children with
disabilities, with the State offering services to only 9.5% of them in residential care
institutions, day care centres or specialised schools.24

Boys are punished more than girls as reported by both teachers and students due
to their more disruptive behaviour in and out of the classroom.  The punishment
of boys is usually more physical than psychological, while for girls the reverse is
true.  This was consistent in all children’s and teachers’ accounts, as described by
an 8-11 year old girl from Tirana:

“It is the boys that are punished more than the girls.  We have a pupil in class who

is different.  He has been reported to the police station.  He broke our friend’s head

although the guy is a quiet child; he does no harm to anybody.  The guy was writing

then the bad boy came, got hold of his head and pushed the poor guy towards the

window edge.  So the teacher reported him to the police station, because he also

tripped a girl over.”

Of the 10 teachers questioned in the rapid assessment, 100% concurred that boys
are invariably punished more than girls regardless of age, location, or ethnicity.

For example:

“I think that the boys are the ones punished more in the school because of their

own nature…the non-observance of school rules, truancy, inappropriate behaviour.”

(Rural elementary school teacher)
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“Boys are punished more often.  For them there are more ‘severe’ punishments…the

reasons are that they are too vivacious and noisy, and less interested in studies.”

(Rural elementary school teacher)

“I think boys are punished more than girls, and the types of punishments are much

more severe for boys.  The most probable reasons for punishment are related to

non-observance of rules.” (Rural secondary school history teacher)

“Boys are punished more….They differ, there’s verbal and corporal punishment

against boys, while against girls there’s only verbal punishment.” (Urban elementary

school teacher)

“Boys are the ones punished more often. Of course the types of punishment

change according to the mistake made.  The reasons are varied; noisy behaviour,

use of inappropriate vocabulary, causing confusion in the classroom, uncontrolled

behaviour, leaving class without permission, disputes with their peers or with teachers,

etc.” (Urban secondary school literature teacher)

Although all groups of children frequently mention verbal abuse and insults, some
differences were found between groups.  The types of verbal insults reported by
children differed between urban, rural, and minority children.

Minority children’s accounts reflected discrimination and bias in the types of
verbal threats and the language used against them.  Roma children rated insults
most frequently relating to aspects of race, ethnicity, and other physical
characteristics, such as:

• Evgjit (gipsy)

• Street urchin
• Dirty
• Black/negro

The following quotes from interviews with 11 to 15 year old Roma children and
their fellow students further reflect a stark reality:

“In my class friends use insults related to race.  They call me “gipsy” and I often feel

bad and I let my teacher know about it. The teacher gives a piece of advice to my
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friend who begs my pardon but he repeats it again. Begging pardon has no value

because the same thing is repeated again and again.”

“The students who are from the north are called `mountaineer’, `dull’.”

“Go away, and graze the cows!”

“Fool!”

“Calling someone “destitute” is just like calling him ‘gypsy’, it is some kind of misfortune.

It hurts so much.  A friend of mine out of nervousness said to another girl while they

were playing, “you do not even have enough bread to eat.”   (Rural girl, 11-15 years

old)

“I have a friend who lives under very poor economic conditions.  She stinks; she is

from the Roma community.  There are other Roma children in our class but they

are very clean.  She stays all by herself, she is very dirty.  We have collected some

money to help her but she seems to be somewhat self conceited and says: ‘Do you

think that that money is enough to buy the books?’  They are not grateful at all.”

Negative stereotypes are not limited to race in areas where minority groups are
prevalent, but appear to extend to other aspects of physical appearance and
origin which imply a culture of discrimination in school settings.  For example:

“A friend of mine is very shy and timid and he always sits alone.  He is a bad pupil,

has got eye glasses and a big body.  Everybody calls him `grandpa’.”

“My friends make fun of me and call me ‘cow’ because I am fat.”

“My bench mate is from Tropoja and a boy in our class says to her `get out of my

sight you mountaineer’.”

In comparison to Roma and rural children, the accounts of children from urban

children highlighted discrimination and bias towards children from migrant families.
Indeed, the second most common verbal punishment noted by urban 11-15 year
old children was Malok/e, meaning ‘someone from the woods’.
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“Words hurt more than punishments…when they call the children ‘villagers’, ‘people

from the woods’, ‘you mountaineer, get out of my sight’, the children are offended.”

(Urban secondary)

“We call a girl in our class ‘mountaineer’. Nevertheless, she does not feel bad but

she smiles.” (Urban secondary)

Rural children’s accounts of the types of verbal violence they faced contained
references to origins and ethnicity, but emphasised a greater variety of types of
violence and punishments. This highlights a greater culture of violence within rural
school settings altogether:

“I do not know why the teacher became nervous one day; she took off her coat,

threw it on the bench, got hold of the pupil and dragged him from the first to the

last bench.  She banged his head on the bench and the pupil got some bruises on

his head.  We all saw the scene.  I felt very bad when she banged the student’s head

on the bench and we heard the noise.  He began to cry, took his bag and ran away

home.  His parent came and talked with the school principal.  The teacher did not

come to the school for two days, but after afterwards she came…” (Rural children’s

group, 11-15 years old)

The use of different types of verbal abuse in different school contexts may reflect
deeper attitudes regarding ethnicity and exclusion which have yet to be addressed
by the curriculum, teaching pedagogy, and the school system.  Indeed, it is notable
that such attitudes have yet to be examined in their own right within the Albanian
social context.

The contextual differences between different groups experience of verbal abuse
suggests that the severity of psychological violence through verbal abuse at school
may be greater than would appear on the surface. It may perpetuate underlying
negative stereotypes which exacerbate the already existing social and economic
marginalisation of certain groups, and increase the likelihood of further exclusion,
social delinquency, and failure at school in the longer term.
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Psychological Violence: According to our interviews, female teachers are the
greatest perpetuators of psychological violence against children.  This violence is
directed mostly at children of the same sex, hence female teachers typically punish
girls more often, and male teachers typically punish boys more often (Fig. 4, see
also Fig 5 below).25

Who are

the main

perpetuators

of Violence?

Figure 4: Perpetuators of Psychological Violence in Schools

25. UNICEF, 2006, Ibid.
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Physical Violence and Bullying

While female teachers are the perpetuators of psychological violence in schools,
other children are the main perpetuators of physical violence in school settings.
In addition, and on rare occasions, teachers mentioned cases of blood feuds between
families where children are not able to go to school for fear of blood revenge
attacks from members of feuding families.  This aspect of violence against children
has not been addressed hitherto and remains a subject in need of further systematic
analysis and research.
According to the students in the UNICEF survey, female teachers hit more frequently,
while male teachers hit harder.

Physical violence against children by teachers diminishes as children get older.  As
the following teacher explains, it is probably that teachers are reluctant to hit
older students for fear of retaliation.  Evidence of violence against teachers by
students was found in the responses of secondary school teachers from both rural
and urban areas:

“There are such situations and this happens when not only the student but in particular

the parent is difficult and violent.” (Urban secondary school literature teacher)

“…there are such situations even though they are very rare.  When the teacher gets

to know that the student is going to complain to the headmaster or the families, he

tries by all means to prevent it.”  (Urban secondary school biology teacher)

The rapid assessment also revealed evidence through teacher’s testimonies that
school guards are perpetuators of violence against children in some cases:

“In rare occasions, students are exposed to harassment by the guard. In the cases

evidenced, the guard has been rebuked by the headmaster and was warned of

dismissal in case this kind of mistake should happen again.” (Urban secondary

school teacher)

It is not clear from the present findings how widespread a phenomenon this is.
Nevertheless, it is cause for concern that unqualified school personnel are permitted
to deal directly with young children, and take on the role of educators.  This is
particularly worrisome in view of the fact that there are no school policies,
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safeguards or supervisory measures to monitor the behaviour of guards with the
students.  The following quote demonstrates that guards do indeed take an active
part in the punishment of children:

“Children get punished for lack of discipline in the classroom and in the school, for

causing conflicts, etc.  Usually they get psychological punishment, and in very few

occasions they are punished physically.  They are usually punished by the teacher,

less often by the directors, and sometimes by the guard.”  (Teacher, urban secondary

school)

“My children have been complaining in some cases about the school guard.  Maybe

he has been more severe than he should.  I have discussed the problem directly

with the guard and also with the headmaster.” (Teacher, rural secondary school)

As noted above, by far the most commonly reported form of physical violence

was child on child violence (see Figs 5 and 6). An alarming number of children
reported instances of bullying.  The results of children’s interviews are presented
in more detail below. They reinforce findings in earlier surveys (UNICEF, 2006)
which found that nearly half of children interviewed (48 %) reported being the
victim of physical violence at the hands of other children.

Figures 5 : Perpetrators of physical violence in schools
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Children’s own accounts also provide evidence of widespread bullying and violent
behaviour between students:

“..a student in my class (7th grade), he is very quiet but is not a good student and

is small in size.  The older students bother him everyday…they bother him because

he is very quiet…sometimes he bursts out into tears.” (11-15 year old girl, Tirana)

“My brother, his male classmates tease him and he does not want to go to school;

his friends bother him.” (Roma child, 11-15 years old)

Sexual Violence and Harassment figured prominently in our investigations.
Children’s reports concurred with findings of other research.  The Refleksione
report found that sexual abuse was more prevalent amongst 14, 15 and 16 year
old children. Two percent of 14 year olds, 3% of 15 year olds, and 2.5% of 16 year
olds reported sexual abuse, compared to 0.3% and 0.8% of 12 and 13 year olds
respectively, a finding similar to the MCMCM 2004 study.  The UNICEF data report
even higher figures; 13.3% of children reported having experienced sexual
harassment.  Of the 13% who reported being sexually abused in the past year, half
reported being sexually abused or harassed by other students, 22.5% by teachers,
and 28% by persons who enter or approach school settings.

Figures 6: Perpetuators of physical violence in schools by sex
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Our rapid assessment revealed that girls commonly reported being the victims of
gender based verbal aggression and bullying from boys.  Girls of all ages referred
to verbal sexual harassment, often in the form of boys using insulting language:

“Boys say a lot of dirty words not only to one another but also to the girls.” (11-15

year old girl, urban school)

Some of this gender based aggression sometimes extends beyond words to
threatening behaviour, as an 8-11 year old girl from Tirana reported:

“In the third grade, all the girls got together, and the boys threatened us by saying

`you will not go to the classroom’.  We let the teacher know about this.  We were

afraid and some of the girls did not come.  So the girls did not come to school.”

“There are street boys who bother the girls on the way to school.” (Roma child, 11-

15 years old)

Eleven to 15 year old girls, especially those from urban areas, are particularly
vulnerable to both physical and verbal sexual harassment from boys.  In most
cases, girls reported incidents of inappropriate touching or approach to girls.  For
example:

“I have seen a street urchin that touched his female classmate (on her genital

organs).  He is in the same school, in the sixth grade.  I only saw them, I do not

know what the girl did later.” (8-10 year old girl, urban)

“There is a boy in my school, he is very cunning.  He improperly touched my friend

who felt really very bad.  Her parents came to the school and the monitor teacher

let the school principal know about the event. She felt so bad that she burst into

tears and wanted to give up the lesson but we called the monitor teacher.  We saw

him with our own eyes.” (11-15 year old girl, Tirana)

Asked if they had seen or heard if anyone had behaved improperly with them or
their friends, the girls replied:

“A boy in my school smoked hashish and everyday he bothered the girls; he touched

them and behaved improperly.”
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“A friend of mine, who is somewhat quarrelsome, bothers all the girls.”

“Two girls were annoyed by a boy. They tolerated him for some time, then they

talked to the teacher at the parents’ meeting.  The teacher scolded him and later

the parent gave him a good beating.”

“In my school there was no case when a boy touched a girl.  Boys usually tease girls

but uttering words to them.  There was a boy in the eighth grade. Now he is no

longer in our school.  He was outside and there there was a girl too.  The boy kept

asking her `shall you accept to enter a relationship with me?’  The girl smiled and

the boy kept teasing her `I know that you are willing’. Then he spit the girl on the

face.  The girl blushed for shame and went home crying.

“My relative Armando teases and offends a girl in the class but he does not touch

her.”

Their descriptions also reflected a greater level of awareness and sensitivity to
sexual based violence, harassment and its significance than rural or Roma children
of the same age.

The reports of children usually refer to other children and not to teachers or
school staff.  However, although rare, there were references to sexual based violence
at the hands of teachers, particularly amongst minority children.  One Roma boy
of 8-10 years stated,

“My grammar teacher strikes me on the genital organs.”

The evidence to date highlights bullying as being by far the most endemic form of
physical violence within Albanian schools.   Psychological violence, on the other
hand, appears to be perpetuated most commonly by teachers, particularly female
teachers.  Risk factors were found to relate mostly to discrimination against minority
groups, the age of the child, gender, family background, disability and academic
success.  Children who have difficulty learning are often ignored, discriminated against
and labelled as problem children.  Girls, particularly 11-15 year olds from urban
areas, appear to be particularly at risk of sexual abuse and harassment. Roma and
rural children appear to suffer more widespread discrimination and abuse than their
urban counterparts.  This abuse was found to be both psychological and physical.
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Almost without exception, when children were asked how it made them feel to be
punished or hit, they described reactions of humiliation and distress.  An age
difference was noted in that younger children felt that physical punishments were
more hurtful than psychological punishments. The reverse was true of secondary
school students:

“Words hurt more than physical punishments.” (Tirana, secondary school)

“when they call children `villagers’, ‘people from the woods’, ‘you mountaineer, get

out of my sight’, children are offended.”  (Tirana, secondary school)

“Unprotected!”

“They bow their heads sadly.” (Urban elementary)

“They begin to cry.” (Urban elementary)

“They feel bad because they want the teacher to give them a very good mark.”

(Urban elementary)

“I feel bad.”

“I am angry.”

“The children felt sad, bad, and cried.” (Urban elementary)

“Most of them do not respond; they remain silent because they feel humiliated.”

(11-15 year old girs, Roma)

How do

children feel

about the

violence being

perpetuated

against them?
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“The student feels underrated when the teacher slaps him.” (11-15 year old girl,

Roma)

There was also evidence confirming that children often felt that corporal punishment
is justified because it helps them to improve.  This appears to be reinforced by the
attitudes of parents regarding the use of violence to educate the child.  For example:

“It happened to me and I felt sad.  I told my mom of what happened and she said,

‘It does not matter, she is your teacher’.” (Minority girl, 8-10 years old)

“The one who made the mistake should not feel bad, because the teacher did if for

his own good; he should remember his mistake in order not to repeat it again.”

What children think about corporal punishment

The Save the Children Alliance conducted research on physical and humiliating

punishment with children around the world as a special contribution to the

Study. The resulting report found that overwhelmingly, the children disagreed

with the idea that such punishment accomplished anything positive. The report

suggested that while children may comply with adults’ wishes immediately after

being hit, “young children frequently do not remember why they are hit, and

children will only refrain from the misbehaviour if they face an imminent threat of

being hit. This sort of punishment frightens children into certain behaviours: it

does not help children to want to behave, or teach them self-discipline or promote

any alternative.” In a survey undertaken by UNICEF in Europe and Central Asia,

over 75% of children said that ‘hitting’ was ‘never’ a good solution to problems at

home.In Regional Consultations for the Study, children repeatedly called for

other methods of discipline, including being offered a proper explanation of what

they had done wrong. They underlined how hurtful it was to be hit and humiliated

by those who professed to love and care for them.

International Save the Children Alliance (2005). Ending  Physical and Humiliating Punishment

of Children. Making It Happen, Part 2. Global Submission to the UN Secretary-General’s

Study on Violence against Children. Stockholm, Save the Children Sweden.

UNICEF (2001). Young Voices Opinion Survey of Children and Young People in Europe and Central

Asia. Geneva, UNICEF.

(World Report on Violence, 2006)26

26. The World Report on Violence Against Children, 2006.
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Nevertheless, although in some cases Albanian children said they believed violence
to be justified, the negative consequences they described were numerous.  Firstly,
it perpetuates a culture of violence, as described by the children themselves:

“What do you do when the Teacher pulls your ear?

I shout.”  (8-10 year old, Roma boy)

“Because you have hit me, I hit you.”

“Some children, who are used to violence, do not care and go out of the classroom

laughing and bang the door…they hang around in the school corridor and very

often disturb the others.  They associate with bad company, with older students who

lead them on the wrong path.  They disturb the students of other classes.” (Roma

child, 11-15 years old)

As serious as perpetuating a culture of violence, the use of violence in the classroom
has long term negative repercussions on children’s potential for success at school.
Children often react to violence by non-attendance, as described by one teacher:

“When an elementary school teacher, who has in her class 38 pupils, and says to

them ̀ I will kill you’ at a time when the child does not understand what she is trying

to teach him, naturally he absolutely refuses to go to class.”

“My friend is afraid of the teacher and she does not come to school.’ (Rural girl, 8-

10 years old)

Studies from many different countries confirm that the social impacts of corporal
punishment and all other forms of violence against children at school are invariably
negative.27 A recent study in Cameroon, for example, found that corporal
punishment in home and school is likely to block the development of social skills.
Victims of corporal punishment are likely to become passive and overly cautious,
and to fear free expression of their ideas and feelings while, at the same time, they
may become perpetrators of psychological violence.28

27. United Nations World Report on Violence Against Children, 2007

28. EMIDA (2000) Enquete sur les violence educative faites aux enfants dans les familles et a l’ecole

primaire au Cameroun. Yaounde, EMIDA/UNICEF
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In the Regional Consultations for the UN Study, physical and psychological
punishment, verbal abuse, bullying and sexual violence in schools were repeatedly
reported as reasons for absenteeism, dropping-out and lack of motivation for
academic achievement.  A number of studies in South Asia indicate that violence
at school, notably corporal punishment, leads to students dropping out of school.
A study in Nepal, where harsh corporal punishment is routine, found that 14% of
school dropouts can be attributed to fear of teachers.29  A Save the Children
submission to the UN Study found that children in South Asian countries were
unanimous in their opinion that corporal punishment is a major reason why children
drop out of school. They also said that regular beatings result in a loss of interest

in studies, and a decrease in academic performance.30

29. 118 Johnson H et al. (forthcoming). Violence against Women: An International Perspective. New York,

Springer.

30.Williams LM (2003). Understanding Child Abuse and Violence against Women: A Life Course

Perspective. Journal of Interpersonal Violence, 18(4): 441–451.
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Immediate reasons

Children experience violence at the hands of teachers mostly as a result of truancy,
bad behaviour, and failure to perform school duties.  The most commonly reported
reasons by both teachers and students for the use of corporal punishment and
psychological violence were:

• Coming late
• Not studying
• Not listening to the teacher
• Talking during lessons
• Chewing gum
• Not doing homework
• Not wearing a school uniform
• Misbehaving with teachers or other classmates

This was reflected quantitatively in the results of the UNICEF Survey:

“The reasons behind the use of violence against children relate to the
philosophy of the benefit violence yields, to the psychology of the loss of self-
control, and to the use of violence as an instrument of discipline when children
and students fail to comply with certain behavioural standards. Defiance is
punished with violence in 32.8 per cent of the cases, failure to be properly
prepared for school in 17.4 per cent, and noise and confusion in 26.9 per
cent of them.” (UNICEF, 2006)

What are the

reasons for

violence and

punishments

reported by

students?
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The following were the predominant reasons given by the children interviewed for
corporal punishment and degrading punishments:

“When the teacher explains and you are not attentive, he slaps the pupil.”

“It happens the teacher hits us when she is nervous.”

“The teacher yells at me because I do not do the homework.”

Children, particularly rural and Roma students, appear to accept that violence is
justified as a means of discipline:

“There are limits in everything, and there are cases when the children go out of these

limits.  It happened once that while we were going to class a boy was banging a book

on the bench when the teacher came in.  He pretended not to see the student.  The

teacher went out of the class and the student struck the bench harder.  The teacher

lost patience and struck him on the head.” (8-10 year old, rural child)

“Agimi always makes mistakes.  The teacher always slaps him; he does not read

fluently, he does not read well, he makes noise, beats/quarrels with the children.

Sometimes he makes noise and does not listen to the teacher and laughs.” (8-10

year old, Roma child)

Teachers appear to lack the necessary communicative skills in dealing with problem
behaviour, or indeed children who may be experiencing learning difficulties.  This
was noted by both teachers and students in our rapid assessment:

“The teachers know who the problematic and good students are; they rarely talk to

the problematic students.  They mostly slap them.” (11-15 year olds, Roma children)

“[Teachers] should not beat or slap the students; they should find the best way to

communicate with them.”

An urban secondary school teacher describes the way teachers treat children at
school:

“What I want to stress is that it is of prime importance that teachers should be

trained on communication skills, inside and outside the classroom, because in most

cases children are afraid of them.”
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31. Human Development Centre (2005).  Corruptive Phenomena in the Albanian Pre-Education System.

Tirana.

Another rural elementary school teacher explained what needs to be done to
reduce violence at school:

“Talk more with the students, approach them, understand their problems and their

causes.  Creating as many opportunities as possible for the participation and inclusion

of the child, and providing interesting teaching where the student is involved and

doesn’t sit in the shadow, but has more freedom in class.”

Active learning or child centred teaching appears to have had a positive impact
on teachers and students according to all the teachers interviewed, many of whom
had received training in it.  For example:

“It has played a positive role on my teaching.  My way of dealing with the students

has changed.  Now the students interact more during the classes and are more

liberated.  They express their opinions and are active and participate in the classes.

I have placed myself in the role of the class manager.  Children have gained many

skills and are more prepared for life.” (Rural elementary school teacher)

Underlying reasons

Several factors were identified through our research which highlighted structural
or underlying reasons for the levels of violence found in school settings.  Teachers
interviewed for the present study, outlined several fundamental issues which
contributed to high levels of violence within the school system.

Both urban and rural teachers consistently pointed to tensions and frustrations
caused by weaknesses in the educational system and school management.  A
recent study by the Human Development Centre found that the level of stress
among teachers is very high due to their being overburdened with teaching in
overcrowded classes, private classes, and family responsibilities.  Overburdened
curricula and failure to meet the required objectives were both factors which
were a particular source of stress, and they were found to be stressors for children
as well as teachers.31



43

The following were the most commonly referred to underlying reasons for violence
in teachers’ questionnaires and focus group discussions:

• Overcrowding of classes beyond the capacity of the classrooms.
• The use of double shift systems and carrying out classes in the afternoons.
• The difficulty children have in assimilating the curriculum.
• Teachers and curricula did not adequately take into account children’s

developmental capacities and level and, hence, create unrealistic workloads
and pressures.

• Certain subjects were also found to be problematic.  Science subjects such as
mathematics and the exact sciences were found to be the most difficult to
assimilate by the students.

• Lack of adequate guidelines for what to do with problem students and how to
handle problem behaviour.

• Lack of adequate teacher training techniques and an authoritarian style of teaching.
• High turnover of staff and substitute teachers.
• In secondary schools, children changing from one teacher to several subject

teachers often resulted in a breakdown of communication and good relations
between teachers and students.

• School inspectors pressuring teachers by basing evaluations on reaching high
academic standards in the classroom.

One teacher, from a rural elementary school, described the problems well:

“Nowadays, a decrease in children’s interest towards school is noticed.  This has led

to indifference to school regulations, and to assimilating the curriculum.…There are

subjects, such as the social ones and arts, which are more easily assimilated by the

students.  The more problematic subjects are physics, maths, chemistry, etc. for

which more work from the teacher is necessary.  Laboratory tools are also necessary

for these subjects in order to retain children’s attention and development, and not

to teach them only verbally.”

Questioned specifically about what aspects of school management lead to frustration,
the teacher replied:

“When the school becomes monotonous, the teacher is only seen as demanding

and doesn’t offer any amusement to children. When the time schedule is too long,
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or when the teacher isn’t able to draw the children’s attention to the subject, children

become restless, cannot stay still for a whole hour, and need to make an effort to

tolerate the subject. Conflict with teachers arises and in these cases the teachers

have to take some measures which leads to students arguing with the teacher.”

No significant differences were found between urban and rural teachers in the
immediate reasons given for violence.  Our rapid assessment with teachers did
note differences in the quality and quantity of school activities between rural and
urban settings, indicating that urban schools have more resources to engage children
in constructive, interesting, and varied school activities compared to suburban
and rural schools.  A recent UNICEF evaluation, on hidden dropouts, notes that in
grades 1-4 18% of teachers in rural schools are unqualified, while the rate for
urban schools is 6%.32  Moreover, in Grades 1 to 8, 33% of rural school teachers
and 14% or urban teachers are unqualified.33 The UNICEF evaluation notes; however,
that these figures are likely to rise to 50% in some remote regions.

Indeed, regional disparities have been identified in secondary enrolment rates.
While the net secondary enrolment rate is 70% in Tirana, and 60% in urban areas,
it is only 25% in rural areas, where about 85% of schools have been closed down.
Other important discrepancies, noted recently, have been the overcrowding in
rural classes (50-60 children), and the use of either double shift systems or collective
classes where teacher/student ratios are high, such as in remote areas.  The UNICEF
evaluation notes that “Girls from poor rural backgrounds are amongst the most
susceptible to miss out on their schooling, particularly when they attain puberty”
(p. 12).  The report notes, however, that no accurate data are available to assess
gender inequities in education.

Teachers are also placed under pressure from inspectors to consistently produce
high academic achievements upon which their own performance is evaluated.  The
drive to achieve high marks often pushes teachers to resorting to violent tactics
with students.  In order to ensure their classes reach academic targets, teachers
often concentrate on the most promising students and disregard less able students

32. Sulatana, R.G.  (2006) Facing the Hidden Drop-out Challenge in Albania: Evaluation Report of Hidden

Drop-out Project (2001-2005).  UNICEF Albania.

33.  Ministry of Education and Science & Institute of Pedagogical Studies.  Education in Albania.  Tirana:

MoES.
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who are placed at the back of the class and ignored and punished for failure to
perform.

In addition to school settings, underlying reasons for violence were also noted by
several educators as being a by-product of the transition phase Albanian society
went through during the 1990s.  This has manifested itself most acutely in two
domains which have impacted children’s exposure to and acceptance of violence.
One is in the changing roles of parents and authority figures as traditional values
have broken down as mentioned earlier in the report.  The second is an increased
exposure to violent and inappropriate media content (Releksione, 1997; MCMCM,
2004).  When teachers were asked what measures they would take to reduce
violence in schools, a common suggestion was to reduce and limit children’s
exposure to violent media content.

The MCMCM and Refleksione studies both referred to the increase in violent
media content and increased exposure to pornography as constituting a significant
factor in the rise in aggressiveness and violence in children.
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Schools do not have special programmes designed to resolve incidents of violence
between students. For instance, following the killing of a student by a fellow student
in one of the secondary schools in Tirana, the most noticeable measure taken was
to assign public order enforcement agents to secondary schools. Schools do,
however, encourage students to report the bad behaviours of other students to
teachers. A number of students are given this task, mainly girls (according to
respondents); and it is their duty to submit a list of wrongdoers to the teacher. The
teacher then metes out punishment. Given that programmes focused on violence
prevention and resolution are few or non-existent, the encouragement of this kind
of organised informing or  ‘snitching’ does not seem particularly helpful.  In one
case, a school principle reported using a complaints box, or asked children to put
a note under his door.  Although teachers described these measures, children
themselves did not mention them as being used or particularly effective:

“Never tell the director because he is all the same as the teachers.” (Rural elementary)

The reporting of violence exercised by teachers or school authorities against
students is an uncommon occurrence, and in the rare event that a case is reported,
it does not seem to be handled seriously. Students are generally afraid to report
their teacher’s physical violence because it would anger the teacher and invite
retaliation.  They also appear not to have trust in their cases being handled fairly.
Hence, teachers are free to carry on using physical violence as a means of discipline.
Failure to report and address cases of violence is clearly a factor that keeps the
violence going. Perpetrators of violence do not fear anyone.

Article 36.2 of the Normative Provisions explicitly prohibits physical violence against

Coping

with

Violence
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children in school, and other forms of violence. It states, “Respect for the student’s
individuality and human dignity will be achieved; they shall be protected from
physical and psychological violence, from discrimination and isolation. Physical
punishment or degrading treatment of students is categorically prohibited in school.”

Based on Normative Provisions, children can address cases of violence to:

• Tutor teacher
• Students’ Government
• The Parents’ Council
• The Disciplinary Council

In practice, the “Normative Provisions” are not enforced.  Instead, different schools
adopt different informal ways of dealing with complaints of violence.  Reponses to
the question of how violence is dealt with showed wide variation. Indeed, a recent
accountability audit, of state measures and legislation regarding violence against
children in the pre-university education system, noted that laws and sanctions
against teachers who perpetuate violence against children are not clearly defined.34

The report states that, “the examination of many legal instruments specifically
applicable to the education system, has identified many elements providing for the
prevention of violence against children in educational facilities, with their format
being not always detailed and sufficiently specific” (p. 9).

The legislative system in Albania, although undergoing some positive reforms to
bring it into compliance with international standards, has not dealt with aspects of
child violence in a comprehensive and detailed way.35  For example, there is a
relatively comprehensive package of Penal and Criminal Code laws on child
trafficking and the sexual abuse of children, but not on physical and emotional
violence, neglect, and child labour.  Similarly, while laws and provisions addressing
violence against children are not comprehensive, detailed or child specific, there
are also no provisions for the care of and compensation of child victims of violence.
Sexual harassment of children, for example, is not explicitly forbidden in Albanian

34. Shehi, D. Accountablity Audit on State Measures to comply with CRC obligations regarding violence against

children in the Education Stystem. MCMCM, 2004.

35. Human Development Centre and UNICEF (2006) Violence against Children in Albania.  Tirana:

UNICEF



48

legislation apart from a general article prohibiting it in the workplace. Reference to
the prohibition of corporal punishment of children is made only under the Normative
Provisions.  Of particular importance is that there are no binding provisions in
Albanian legislation to report violent acts against children.  The state legislature
does not provide any particular procedural rules for handling cases of violence
against children.  Nor does it specificity regard the submission of complaints of
violence in the home, public and private schools, other state and private child care
institutions, residential child care centres, and health care institutions.

Coping Strategies used by Children

In practice, children often resort to self-help measures.  Most children reported
comforting each other and using peer support, going to the monitor teacher, and
going to the parent.  None of the children interviewed were aware of the correct
procedures under the Normative Provisions for dealing with violence perpetuated
against them.  Most often, children said they would go to parents or teachers when
they have been exposed to violence:

“I would recommend that the child talk to the monitor teacher so that she can

discuss with the teacher who constantly smacks a child and ask the monitor teacher

not to mention my name.  The monitor teacher said to us, ‘If you have a complaint

about a teacher or friend, write it on a piece of paper and put it under the door’.”

(11-15 year old child, urban school)

Roma children’s responses reveal that they more often resort to self-help measures,
perhaps demonstrating a lack of trust in the system, as reported by the following
11-15 year old Roma children:

“We solve everything by ourselves, we never ask the teachers.”

“We ask the parents for help.  Then they contact the headmaster.”

“We ask the monitor teacher for help, some do, some don’t.”

“We ask either a brother or an older friend to solve the problem.”
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In contrast, 8-10 year old children are noticeably lacking in ways of coping with
violence at the hands of teachers and peers.   Asked what they would do when a
teacher hits them, 8-10 year old rural and Roman children replied:

“I would beg her pardon.”

“My friend cried, she felt bad when the teacher hit her.”

“Nothing.”

“I told my dad about what happened.”

Secondary school urban children appear to be more proactive in finding solutions
to problems, and to engaging other actors to solve their problems.   In many cases,
children reported taking active measures to protect and support victims of violence:

“Go and talk to the monitor teacher and she will report the problem to the school

principle.”

“I would talk to the parents.”

“Once there was a case when a boy kept bothering a girl.  The girl talked to her dad.

Instead of coming to school and meet the boy, the girl’s dad talked with the boy’s

dad and they settled everything.”

Seeing that none can defend them in schools, older students often turn to their
older peers for help, who become confrontational with teachers. These encounters
are usually guided by a law of force, “we are strong, and nobody can lay a finger on
whoever is under our wing”. During interviews, respondents reported cases where
these “strong men” have gone into schools to threaten teachers:

“I have three relatives and my friends who are in the fourth grade.  They ask me

everyday, after they return from school, if someone insulted me.” (11-15 year old

boy, urban school)

“It happened in our class some days ago. Two of our classmates quarrelled.  One of

them asked his older brother to help him, and he came to rescue his brother with

sticks in his hand.  We told the teacher of what happened.  The teacher advised



50

them that this is not good to involve students from other cases in such incidences

and they should try to understand each other and solve the problem themselves.

But there is no understanding, there is only violence.” (Rural boy, 11-15 years old)

“Sometimes boys are not right when they tell their (older) friends about being the

victims of violence because, as they are older, they quarrel.” (11-15 year old boy,

urban school)

Coping Strategies used by Teachers

Teachers also varied in their responses to how violence is handled, highlighting
the absence of adequate school policy and guidelines for effectively dealing with
violence problems.  Asked if the school has a policy on what to do when children
misbehave:

“Parents are asked to come to the school and the problem is discussed.  When the

misbehavior is repeated there is a behavior penalty or even an obligation to repeat

the academic year.  Steps are taken by the school directorate, the responsible

teachers, the community, etc.” (Rural elementary school teacher)

“Those responsible for policy are the responsible teacher, the parents and after

them comes the headmaster.” (Rural secondary school mathematics teacher)

Asked if their schools had official reporting mechanisms in place for cases of
violence, no coherent or systematic response was forthcoming:

“I think that such an official reporting mechanism doesn’t exist in any school.  A

small role maybe is played by the “Children’s Government”, but cases of violence

are usually reported to the responsible teacher who deals with these cases, and if

they are too problematic, they are reported to the school directorate with which it

is decided what needs to be done in these cases.” (Rural elementary school teacher)

“The cases of violence are first discussed with the children in the classroom.  Then,

together with the parents and the responsible teachers suggestions for solutions

are collected and become part of the school’s Senate and after that part of the

discussions of the school directorate.” ( Rural secondary school mathematics teacher)
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“The school disciplinary council and the directorate are responsible, without excluding

the fact that the first port of call is the responsible teacher.” (Urban secondary

school mathematics teacher)

“I think that this kind of mechanism, where the students feel free to report cases

of violence being exercised against them doesn’t exist.  What’s worse, children are

told that this violence exercised is maybe fair, and they think that the teacher maybe

has the right to exercise violence against them, that it’s for the best.  There has been

only one occasion in which children secretly expressed their opinions about the violence

at school through a secret voting process and the results were quite problematic.  But

this was just information got by the directorate and no meeting was organized, nor

were the results declared.”  (Rural secondary school history teacher)

 Teachers appear to refer ‘problem children’ to the headmaster or guards, and in
extreme cases children are referred to police:

“In case the problem is not solved within the classroom with the responsible teacher,

it is transferred to the vice-headmaster or the headmaster.  When there are grave

cases, they are transferred to the REA inspector or to the police inspector of the

area.” (Urban elementary school teacher)

Young children’s involvement with police forces has been widely found in most
countries to lead to young children being exposed to further violence perpetuated
at the hands of those authorities.  This is particularly so if police forces have not
been given sensitization in child rights, and specialized training to deal with young
children.  The informal and unregulated practice within schools of referring students
to the police may thus put young children at risk of further psychological and
physical harm, as well as causing them social stigmatization.

Noticeable in teachers’ accounts is the absence of ANY viable reporting mechanism
children can use when the violence being perpetuated against them is the class
teacher him or herself.  In most cases, responses appeared to assume that violence
against children at the hand of teachers was not an issue to be dealt with in its
own right.

The UNVAC Study found that violence in schools tends to be less about isolated
incidents and more about patterns of violence. Without proper systems in place,
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these patterns become normalised and can escalate. No single factor or combination
of factors protects children from violence. Risk factors do not operate in isolation,
and their impact can be mediated by protective factors. The concept of resilience
involves a number of protective factors, and has emerged in the literature as
important in preventing violence and a number of other risk behaviours.

In Croatia, a campaign for  ‘Safe and enabling’ schools

achieves early results

In the spring of 2004, after broad consultations with Government ministries, civil

society organisations and others, UNICEF launched a five-phase campaign `For a

Safe and Enabling School Environment' in Croatia. Before the launch, a national

survey covering students, parents and teachers established baseline data on

violence in schools. The campaign was scheduled to last for 18 months. After 12

months, an evaluation found that it was surpassing expectations.

More than 4,500 teachers, twice the number targeted, had received training in

nonviolent methods of teaching, discipline and intervention in violence among

children. The campaign had covered 121 schools including more than 60,000

children, 20% more than targeted, and this had been achieved with 15% less than

the projected budget. More than 92% of Croatian citizens had become aware of

the campaign, while more than 80% of funding was now coming from individual

donors and corporations within Croatia. Most importantly, there had been

significant decreases in some forms of violence and increased awareness of

others. For example, children and teachers were better able to recognize all

forms of bullying and better prepared to stop it. More than 80% of students knew

the rules against school violence, and knew of an adult they could turn to for help.

There were, however, challenges ahead. Teachers felt they were more competent

to deal with violence but, while students felt safer, they still did not consider that

schools provided them with enough protection against violence. The evaluation

concluded that there was need for more parent involvement and for the

strengthening of peer support for non-violence among students.

World Report on Violence against Children, 2006
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The child protection system in Albania, which includes national, regional and local
mechanisms for detection, registration, assessment, referral and provision of
appropriate support to children at risk and their families, is weak, and often non-
existent.  As a result, children who suffer from violence, abuse and neglect are
often left undetected.  For those who are identified, no standardised mechanisms
for assessment, referral or treatment exist, and services to provide them and their
families with quality and appropriate support and follow up are very limited.

Referral systems within and across sectors are weak as professionals often work in
institutional isolation, rather than through multi-sectoral programming, which limits
their capacity to provide an effective holistic response.  In many cases, those
working with children, such as teachers, are not aware of their responsibilities
with regards to child protection.  They may not know what resources they can
draw on at the level of community, institutions, policy and legislation, and thus are
unable to respond in an appropriate manner.  While new standards on child care
are being developed in social services, in general and across sectors, national
standards on child protection are not in place, and monitoring, reporting and
accountability mechanisms are weak.  The inspection system of the MoES, for
example, does not have a systematic method of monitoring and responding to
violence in school settings.36

Nevertheless, since the first report on child maltreatment in 1997, there has been
a steady increase in the momentum of positive initiatives to address violence
against children in Albania.  Non governmental organisations and non-state actors

Initiatives to

Address

Violence

against

Children in

Schools

36.  UNICEF Albania (ongoing) A Systems Analysis of the Child Protection System in Albania.
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have been primarily responsible for most of these initiatives until recently.

In 2004, the MoES launched a two year pilot programme of introducing school
psychologists and counsellors in schools on an experimental basis.  A total of 28
psychologists and counsellors were recruited to provide services in a number of
schools around the country for a period of 2 years.  The experiment ended in
November 2006.  UNICEF is currently supporting the MoES to undertake an
internal assessment of the programme to evaluate the mandates of the school
psychologists, the human and financial resources, how supportive school directors
were of the service, training provisions, and what the experiences and lessons
learned were.  The evaluation is currently ongoing and hence, it is not possible to
reach any systematic conclusions at this stage. Discussions held with school
psychologists in the course of our investigations, revealed that while there appeared
to be a great need for the service by the students, the role of the psychologists was
not well understood by school authorities or staff.

The counsellors outlined the need for more training before the commencement of
duties in dealing with the children and violence issues confronting them in
educational settings.  They also felt it would have been helpful if they had been
provided with clear guidelines and terms of reference, and had been allocated
both a physical space and a time period during school hours to conduct their
work.  A particular concern noted was the absence of clear lines of referral in
identified cases of violence, be it from outside the school (in many cases problems
occurred as a result of violent and abusive parents), or inside the school, in the form
of violence perpetuated by school staff or other students.  In some cases, psychologists
and counsellors resorted to informally contacting the neighbourhood policeman to
resolve difficult or violent family situations.  The school psychologists also noted that
their workloads, in terms of the number of students and schools under their
responsibilities, made it impossible for them to perform their duties effectively.

The INGO Terre Des Hommes is planning to provide training to school psychologists
on an experimental basis.  It is working on a manual for assisting focal points for
violence against children in schools, such as the school psychologists, monitor
teachers or principals. The project will pilot the manual and protection system in
four districts.  The main aim of the project is to identify focal points who can
support the school in developing child protection policies and to identify and
support children who are victims of abuse.  It will also set up a referral mechanism
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to the appropriate social services via the child protection units which are part of
regional civic services structure.  The programme intends to provide orientation
and training to this effect.

A manual for psychologists has been developed for secondary schools, jointly
between UNICEF, the MoES, and the Association of Educationists.  The manual is
intended to provide guidelines to counsellors and is being piloted through ‘Health
Cabinets’.

Several guidelines for teachers of Civic Education were developed by non-
governmental actors which aim at sensitising children to the concept of violence,
their rights under the CRC and the Normative Provisions, and discussion guides
for ways of avoiding violence and eliminating its consequences.  In December
2006, UNICEF published a psychosocial guide to be used in secondary schools.
Other guidebooks have also been compiled, that are intended to be used mostly
during extracurricular activities.  These teaching guides are intended as
supplementary teaching material rather than as a compulsory school activity.  Due
to the already heavy workload of teachers, and the overloaded use of the one
extracurricular class hour, the manuals and guides have remained largely unused.

The Curricular Department of the MoES has similarly published a teaching guide
to assist teachers in dealing with violence in the classroom, and to instil positive
attitudes between teachers and students.  However, better coordination between
various MoES departments, especially between the Curricular Department, the
Institute of Curricula and Standards, the Teacher Training Institute, and the Inspection
Department will help to ensure that efforts are not piecemeal and scattered.  This
would remove a significant obstacle to the effective implementation of sector wide
interventions which can address the problem concretely.

Following the UNICEF supported survey on violence against children, the Agency
has developed a Communication for Behaviour Impact (COMBI) plan in partnership
with the MoES for reducing the incidence of teacher on student violence.  The
COMBI plan is intended to supplement and support the new instructions by the
MoES regarding curbing violence in schools.  It should create a consensus of
public opinion against the use of violence as a form of discipline.  The principal
target of the plan is to reduce teacher’s use of violence (as discipline) in schools
and social care institutions.  It intends to do this by instilling positive disciplinary
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attitudes through a package of communication interventions which target
approximately 32,400 teachers and staff in elementary and high schools,
kindergartens, and social care institutions.  The strategy proposed is to highlight
the positive effects of using “New Way Discipline” as an alternative to corporal
punishment.  Approaches will include memos and meetings with MoES staff and
administration, involving students in keeping a ‘worksheet’ and student satisfaction
surveys, holding coffee mornings amongst MoES staff to discuss problems, and
advertising in the media (radio, TV, and newspapers).

Other national and local projects which indirectly address the issue of violence
against children in schools include setting up child protection units in different
parts of the country which deliver a package of social services aimed at protecting
children from abuse and trafficking.  This is part of Terres Des Hommes’s  Trans-
national Action against Child Trafficking (TACT) III initiative.  The main project
goals are to develop local resource capacity for new social services.  This will
include awareness raising of staff in regional structures of new standards of care
for children; training of social workers for the protection of at risk children’s
group; developing new information systems to track emergent needs of children
with social problems; and. monitoring the services offered to them.  The plan
intends to set up child protection units in 7 municipalities. To date, Child Protection
Units have been set up in 5 regions of Albania jointly between UNICEF and Terre
Des Homes.  An additional sixth CPU is to be set up by Save the Children Albania
in 2007.  While still in their experimental stages and thus not yet entirely functional,
the CPU in Kukos, run by an NGO (Jonas Kola) has shown promising signs of
success.  If found to be successful, such CPUs may serve as referral points for cases
of violence against children in school settings.

Save the Children Albania, in collaboration with the MoES, has launched an active-
learning teacher training initiative intended to cover the whole country.  The training
provides teachers with alternative teaching styles encouraging children to become
active participants in class, rather than passive recipients.  The programme appears
to have been successful in, amongst other things, reducing conflicts and stress in
the classroom, according to the results of our rapid assessment with teachers.

Additionally, two experimental child help-lines have been set up in a limited fashion
to cover Tirana and its suburbs.  However, several obstacles were found which
have limited its use, scope, and efficacy, and prevented its expansion into a national
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helpline.  These included the substantial costs of setting up a national
telecommunications system, and the absence of adequate referral centres to which
child victims could be referred.

The ‘Second Chance Programme’ is run by UNICEF and is intended to reintegrate
vulnerable children into the education system.  Some of these children are the
victims of blood feuds and hence, are not allowed out of their homes to attend
education classes.  The project intends to provide an outreach service for teachers
to deliver home based schooling.

Amongst the positive advances at national level has been the development of a
national plan of action for children, the establishment of a child rights unit within
the Ministry of Labour, Social Services and Equal Opportunities, and the adoption
of a new Family Code with improved provision for children.  In addition, Social
Services are currently undergoing a process of reform, with a view towards
decentralisation, increased community based response, and the establishment of
national standards of care, including for children in residential institutions.

To this end, UNICEF is supporting government efforts by commissioning an analysis
of the National Child Protection System in Albania.  This will map out all key
sectors in order to develop an accurate picture of the current system and all the
actors involved, identify gaps in the system, and prepare a set of recommendations
with a view to strengthening the child protection system in Albania.  It will serve as
a basis for a national strategy on child protection.
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The first recommendation which arose from the UN Study of Violence Study in
October 2006 encapsulates the ensuing set of recommendations:

By 2007, all states to develop a multifaceted and systematic framework to
respond to violence against children which is integrated into national planning
processes. A national strategy, policy or plan of action should be formulated,
with realistic and time-bound targets.  It would be coordinated by an agency
with the capacity to involve multiple sectors in a broad based implementation
strategy. National laws, policies, plans and programmes to comply with
international human rights and scientific knowledge.

The following recommendations are based on national and international best practice.

• Strengthen national and local commitment and action

Encourage schools to adopt and implement codes of conduct applicable to all staff
and students that confront all forms of violence, taking into account gender-based
stereotypes and behaviour, and other forms of discrimination.

Create a national working group to coordinate initiatives and programmes
addressing violence against children in schools, particularly incorporating within
and multi-sectoral actors to ensure a holistic response to the problem.

• Prohibit all violence against children and prioritise prevention

Prioritize preventing violence against children at State level by addressing its

Recommendations
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underlying causes.  Policies and programmes should address immediate and
underlying risk factors, such as overcrowded classrooms, double shift systems,
poor and uneven resource allocation in schools in rural and peri-urban areas,
overburdened curricula, and poor teacher training and support.

Prevent and reduce violence in schools through specific programmes which address
the whole school environment, including creating a “ zero tolerance” school policy,
encouraging the building of skills such as non-violent approaches to conflict
resolution, implementing anti-bullying policies and promoting respect for all
members of the school community.

Pilot a number of ‘Violence-Free Schools’ incorporating the above holistic principles
to demonstrate the effectiveness of reducing violence for enhancing academic
performance and reducing social problems.  Control children’s exposure to inappro-
priate and violent media content through parental awareness raising programmes.

• Promote non-violent values and awareness-raising

State and civil society should strive to transform attitudes that condone or normalise
violence against children in schools, including stereotypical gender roles and
discrimination, and acceptance of corporal punishment.

Ensure that children’s rights are explained and understood, including by children.
Initiate pubic information campaigns to sensitise teachers, students and families
about the harmful effects that violence has on children.

Encourage media programmes which promote non-violent values, and implement
guidelines to ensure full respect of the rights of the child to a violence-free education
in all media coverage.

Ensure that curricula, teaching processes and other practices are in full conformity
with the Convention on the Rights of the Child, free from reference actively or
passively to promoting violence and discrimination in any of its manifestations.

Incorporate the rights of children to a violent free education in main textbooks
and curricula (and not only civic education and extracurricular activities) as part
of a policy of banning corporal punishment categorically from schools.
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• Enhance the capacity of all those who work with children

Ensure that school principals and teachers use non-violent teaching and learning
strategies and adopt classroom management and disciplinary measures that are
not based on fear, threats, humiliation or physical force.

Encourage the provision of systematic education and training programmes both
for professionals and non-professionals who work with and for children to prevent,
detect and respond to violence against children.  Develop codes of conduct and
clear standards of practice, incorporating the prohibition and rejection of all forms
of violence.  Target school psychologists, teaching staff, administrators, and guards.

In particular, enhance and intensify initial and in-service teacher training which
encourages positive disciplinary measures in the classroom and active learning
methodologies, and a better understanding of child development and children’s
cognitive, emotional, and neurological capacities at different ages.

• Provide recovery and reintegration services

Provide child-sensitive social services linked to pre-university educational institutions,
including pre-hospital and emergency care, and legal assistance to children, and
their families.  Reform the health, criminal justice and social service systems to
meet the special needs of children.

Strengthen and expand the role of school psychologists and counselling services
to address violence and conflict in school settings, and provide referral powers to
them in order to be able to seek appropriate measures.

Establish better parenting classes linked to bullying and vulnerable children, such
as those suffering from broken homes, victims of family violence, alcoholism and
drug abuse, or mental or physical disabilities.

• Create accessible and child-friendly reporting systems and services

Establish a toll-free national child helpline.  Ensure that it is well-publicised,
confidential and accessible for children and others to report violence against
children.  All children should be made aware of the complaint mechanisms.  Consider
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new ways and technologies for children to safely report abuse and speak to trained
counsellors in confidence.

• Ensure the participation of children

Actively engage children in all aspects of prevention, response and monitoring of
violence against them through children’s organisations such as through the
Children’s Governments set up within schools.

Encourage Children’s Governments to adopt a self-monitoring system through a
questionnaire addressing student’s level of satisfaction with the school, teachers
and their exposure to violence, bullying and corporal punishment.  Report results
on a systematic basis to the Education directorates and to the MOES.

• Ensure accountability and end impunity

Reform legislation and the justice system to effectively bring all perpetuators of
violence against children to justice and ensure teachers and other staff in schools
are held accountable through appropriate criminal, civil, administrative and
professional proceedings and sanctions.

Persons convicted of violent offences and sexual abuse of children

should be prevented from working with children.

• Address the gender, ethnic, and disability dimensions of violence against

children

Develop anti-violence policies and programmes in schools which are designed
and implemented from a gender perspective, taking account the different risks
facing girls in particular in respect of violence.

Target 11-16 years old girls as a high risk group, and children from Roma
communities.

Develop inclusive education programmes integrating children with disabilities into
mainstream education and which target anti-discriminatory attitudes and
behaviours of teachers and students.
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• Develop and implement systematic national data collection and research

Develop and implement a national information system for data collection to identify
the exposure to violence of vulnerable groups in order to inform policy and
programming at all levels.  Track progress towards the goal of preventing violence
against children in schools.  National indicators should be based on internationally
agreed standards.

Ensure that data are compiled, analysed and disseminated to monitor progress
over time.  Data should be disaggregated by gender, age, urban/rural, household
and family characteristics, education and ethnicity.

Create a standardised set of indicators for use by school inspectors and a systematic
and transparent reporting mechanism to regional and central Ministry of Education
bodies to track violence in schools.
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Group body maps, discussion and ranking

Sample Groups of children - no more than 8; same sex together 4x4

Researchers Two for each group (ideally same sex as children in the group)

Instructions for Researchers

Explain the purpose of the research, the method to be used, and seek informed
consent.  Divide children into a group(s) of boys, and group(s) of girls, ideally
working in different rooms. Spread the two large sheets of paper on the floor
(preferred), or attach to the wall (the bottom of the paper must be exactly at the
bottom of the wall).

Ask for one volunteer to lie on each of the sheets (arms and legs spread) one lying
on his/ her back the other on his/her front. Another child should draw round the
outline of the child on the sheets with a pencil. The volunteer should then stand
up and join the other children in ‘improving’ the outline by drawing it in pen/
crayon - facial features and hair can also be added.

Say, I am trying to find out about the types of punishments are used on children.

Please tell us what happens when teachers think you have done something

wrong or are being bad or naughty, or when other children try to hurt you.

Ask the children to mark on the picture, with a cross or an arrow for example, any

ANNEX 2

Children’s
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Questions
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place where they have been punished. They can also add information about what
the punishment is called, what they were punished with, and who punished them.
Emphasise that these must be ‘real punishments that have happened to you’.

While they are drawing, make notes of any interesting comments they may make
to researchers, or to each other. When the children are satisfied with their body
maps, ask them to write their name(s) (if they wish) and year of birth at the bottom
of the body map.

Say ‘You have drawn a lot of different punishments, which is very interesting.

Now we should like to talk for a while about which punishments happen most

often, and what you think about them.’

Begin the discussion by drawing children’s attention to one or more punishment
marked on a body map - ask a question such as ‘Does this happen often?’ Encourage
children to discuss among themselves. Try not to interrupt or comment but do
encourage children to cover:  Use two different colour pens, ones to represent
punishments by teachers, another to represent punishments by other children.

Names or words used to describe punishments;

Reasons for punishments;

Who punishes them where;

What they think about the punishments they receive.

Do not express any value judgments.

When researchers feel the discussion has covered enough topics, or children
have nothing more they wish to say, draw up a list of punishments by asking
children to write the names/descriptions on VIP cards in large letters.

For each group of children: with children still standing or sitting around the body
maps provide VIP cards and thick black felt-tip pens. There should be two researchers
for each group - one to facilitate and one to take notes.

Lay the VIP cards out on the floor or a table, or stick them on a chart (but make
sure they can be moved around). Ask the children to rank the punishments
according to which hurt most (placing the one that hurts most at the top of the
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list). Give them time to discuss and change the ranking until they are all satisfied
with the list.

Ask them to explain the reasons for their ranking, recording the ranking list and the
reasonse on the ranking sheet (attached). Use children’s exact words as far as possible.

When they have completed this task, ask them the following:

If any of those situations happened to you, what would you do?

Do nothing because…

Avoid the situation or places where it could happen

Avoid going to school

Try to solve the situation by…

If any of these situations happened to me or another child, I would seek help from?

Friends

A teacher

A parent

Another adult…who?

I wouldn’t seek help from anyone

Are there ever situations where you are afraid to go to school, for example because

Children threaten or hit me on my way to or from school

There are gangs on my way to school

Other students at school regularly make fun of me

Other students at school regularly threaten me

I was afraid that a student at school would hit me

Other students at school make me do sexual things

Other students at school try to do sexual things to me

Other…
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Imagine that a close friend of yours has trouble with other children at school, because

they threaten or hurt him or her on a regular basis

(   ) I would recommend….

(   ) There is nothing that can be done, because…..

Imagine that a close friend of yours is treated unfairly by a certain teacher, for example

a teacher calls your friend stupid all the time or calls him or her names

(   ) I would recommend….

(   ) There is nothing that can be done because…
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ANNEX 3

Sample of

Teacher’s

Questionnaire

What are the things that children get punished

for? What are the types of punishment that they

are exposed to? Who administers the

punishment or disciplinary measure?

What if children do not follow the daily

programme/class curriculum or the school rules?

What do you do with them?

If children ignore advice and warnings, repeat an

offence, or they misbehave/do something wrong,

what is the punishment most likely to be

administered against them?

Which children are punished more often, girls or

boys? Do the types of punishment differ? What

are the likely reasons why boys and girls get

punished?
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Are children exposed to harassment or harm

from other students?  What are the

characteristics of those children? What is the

nature of this harassment or harm? Do children

come to see you when they have been exposed

to harassment or harm to complain?

What steps/procedures do you take?  Do you

take steps even though the children may not

approach you directly with a complaint?

Are children exposed to any harassment or

maltreatment at the hands of other employees at

the school, such as administrators, guards, etc? Do

they approach you to lodge a complaint?  What

are the procedures you follow when you learn of

these violations?  And do  you follow those

procedures to protect children even though they

may not approach you with a complaint? Are these

procedures and measures implemented?

Are there any situations where some teachers

are afraid of their students? What are they?

What, in your opinion, are the most problematic

aspects of the school/class/curriculum which create

tensions that require the disciplining of children?
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Are some subjects more problematic to teach

than others?  Which ones? Why? What are the

problems that you find with those subjects?

What aspects of the school management, in

your opinions, lead to frustration, or give rise

to high levels of violence between teachers

and students, and between students with

each other?

Does your school have a policy for what to do

when children misbehave? Are these steps taken

by the teacher, the headmaster, or others?

Does the school have an official reporting

mechanism in place in the school to report

violence?
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