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Foreword

Rritja e shpejtë e internetit filloi me një debat 
të rëndësishëm mbi mënyrën se si bota online 
prek jetën, aftësitë sociale dhe marrëdhëniet 
tona. Interneti shemb barrierat gjeografike dhe 
bashkon njerëzit anembanë botës. Fëmijët e 
shekullit XXI janë më të prekurit nga ky ndryshim 
i jashtëzakonshëm. Ata përparojnë, zhvillohen, 
mësojnë dhe ndërveprojnë në internet, madje 
edhe më shumë se në jetën reale. Pra, ndonëse 
interneti mund të jetë i kushtueshëm, jo i 

besueshëm dhe mund të aksesohet vetëm nëpërmjet pajisjeve të përbashkëta 
ose ofrimit në komunitet, fëmijët e gjejnë mënyrën për të qëndruar online. Si 
rrjedhojë, me gjithë dobitë e tij, interneti është shndërruar në një instrument 
që kanos privatësinë, sigurinë dhe mbrojtjen, gjë për të cilën duhet të jemi të 
vetëdijshëm dhe ta adresojmë në kohën e duhur.

Raporti “Një Klikim Larg” e trajton këtë problematikë duke mbledhur dhe duke 
paraqitur evidenca shkencore mbi mënyrën se si fëmijët e përdorin internetin, çfarë 
mësojnë, cilat mundësi iu ofrohen dhe rreziqe iu kanosen, si dhe çfarë dinë dhe çfarë 
nuk dinë prindërit për realitetin virtual të fëmijëve të tyre. 

Me bashkërendimin e metodologjisë kërkimore me kuadrin Global Kids Online, 
UNICEF Shqipëri jep kontributin e tij në prodhimin e evidencave globale mbi përvojën 
e fëmijëve në internet dhe ndihmon në formësimin e përgjigjeve strategjike dhe të 
posaçme, çka do të rritë përparësitë e internetit dhe do të minimizojë rreziqet që iu 
kanosen fëmijëve.

Së fundi, kam kënaqësinë të theksoj rëndësinë e diskutimit kombëtar, i nxitur nga 
publikimi i gjetjeve paraprake të këtij raporti. Krahas partnerëve të kahershëm dhe 
përfaqësuesve të autoriteteve të përfshira në diskutimet rreth politikave, në fokus 
të këtij debati UNICEF-i angazhoi fëmijët, adoleshentët, prindërit dhe kujdestarët e 
tyre, si dhe sektorin privat. Kjo për arsye se, nëse nuk arrijmë të ecim me hapin e 
revolucionit teknologjik, do të humbasim një shans shumë të rëndësishëm që për 
kohën është i domosdoshëm. 

Lexim të mbarë! 

DR ROBERTO DE BERNARDI 
PËRFAQËSUES I UNICEF-IT NË SHQIPËRI   
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Përmbledhje ekzekutive

Qëllimi i anketimit

Ky anketim i kryer nga IPSOS dhe UNICEF Shqipëri është pjesë e projektit kërkimor 
botëror “Global Kids Online”, bashkërenduar nga Zyra Kërkimore e UNICEF-it - 
Innocenti, Shkolla Londineze e Ekonomisë dhe Shkencave Politike (LSE), si dhe nga 
Rrjeti i Fëmijëve Online i Bashkimit Evropian (BE). 

Anketimi eksploron përvojat e fëmijëve në dimensione të ndryshme të përdorimit të 
internetit, si dhe prodhon dhe ruan një bazë evidencash krahasuese ndërkombëtare. 
Krahas kësaj, ky studim eksploron se si prindërit e përdorin internetin dhe sa 
ndërhyjnë te përvoja e fëmijëve të tyre online.

Rishikimi i metodologjisë

Anketimi është kryer me një kampion fëmijësh përfaqësues në nivel kombëtar të 
grupmoshës 9–17 vjeç, të cilët e përdorin internetin në Shqipëri. Në këtë kampion, 
u përfshinë gjithsej 1.000 fëmijë të tri grupmoshave të ndryshme (përkatësisht 
9–11, 12–14 dhe 15–17 vjeç), si dhe 1.000 prindër dhe kujdestarë. Intervistat janë 
kryer në shtëpitë e të anketuarve, nëpërmjet teknikës së Intervistimit Personal 
me Ndihmën e Kompjuterit (CAPI), në praninë e intervistuesit dhe të intervistuarit. 
Anketimi është në përputhje me parimet etike të UNICEF-it që garantojnë sigurinë, 
të dhënat dhe respektojnë të drejtat e pjesëmarrësve. Disa seksione të pyetësorit 
janë vetadministruar, me qëllim respektimin e parimit të privatësisë së fëmijëve dhe 
minimizimin e ndikimit negativ të pjesëmarrjes në anketim. Pyetësori është përpiluar 
në pajtim me dimensionet e sipërpërmendura, të cilat grupohen në pesë fusha, 
përkatësisht: aksesi, mundësitë dhe praktikat, aftësitë, rreziqet, si dhe cenueshmëria 
dhe faktorët mbrojtës. Instrumentet dhe procedurat për mbledhjen e të dhënave u 
shqyrtuan dhe u miratuan nga Bordi Etik i Jashtëm, i autorizuar nga UNICEF Shqipëri.
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Gjetje kyçe
Aksesi në internet

• Fëmijët shqiptarë fillojnë ta përdorin internetin rreth moshës 9,3 
vjeç, ndërsa brezi i ri i vajzave dhe djemve kanë më shumë gjasa 
ta përdorin më herët, përkatësisht rreth ose nën moshën 8 vjeç.

• Thuajse 8 në 10 fëmijë kanë akses në internet kur dëshirojnë 
ose kanë nevojë.

• Kontrolli prindëror është arsyeja më e shpeshtë për 
mospërdorimin e internetit nga fëmijët kur dëshirojnë ose kanë 
nevojë, sidomos te fëmijët më të vegjël (9–11 vjeç). Kostoja e 
lartë e lidhjes me internetin ose oferta e internetit në telefon 
është barriera e dytë më e zakonshme e aksesit në internet 
dhe haset më shpesh te fëmijët e grupmoshës 15–17 vjeç.  

• Shtëpia është vendi më i zakontë ku 95,8 për qind e fëmijëve 
hyjnë në internet, të paktën njëherë në javë. Krahas kësaj, 
shtëpia është edhe vendi ku fëmijët lihen vetëm.

• Fëmijët e grupmoshës 15–17 vjeç hyjnë në internet më shpesh 
dhe në më shumë vende, sesa fëmijët në moshë më të vogël. 

• Celularët inteligjentë përbëjnë pajisjen më të përdorur për 
të hyrë në internet dhe më shumë se gjysma e fëmijëve nuk 
kanë përdorur kurrë një kompjuter personal ose tablet për të 
aksesuar internetin.  

• Fëmijët kalojnë mesatarisht 2,9 orë online në javë dhe 3,3 orë 
online në fundjavë. 

• Tre nga dhjetë prindër të fëmijëve të anketuar nuk e përdorin 
internetin, ndërsa thuajse të gjithë fëmijët e tyre janë përdorues 
të internetit. 

Aktivitetet online dhe aftësitë digjitale

• Aktivitetet më të shpeshta që kryhen nga fëmijët online lidhen 
me artin dhe argëtimin, mësimnxënien dhe ndërveprimin 
social. Aktivitetet më të rralla përfshijnë komunitetin dhe 
pjesëmarrjen qytetare. 

• Aftësitë digjitale më të zhvilluara të fëmijëve i përkasin fushës 
së aftësive operacionale dhe marrëdhënieve sociale, ndryshe 
nga aftësitë krijuese që janë më pak të zhvilluara. 
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• Me kalimin e kohës, fëmijët angazhohen në një gamë më 
të gjerë aktivitetesh dhe besojnë më fort tek aftësitë e tyre 
digjitale. Fëmijët në moshë më të vogël kanë më pak besim 
tek aftësitë që lidhen me sjelljet sociale online.

• Ekziston një hendek gjinor i vazhdueshëm për sa iu përket 
aktiviteteve online dhe aftësive digjitale, pasi djemtë kryejnë 
më shumë aktivitete online dhe kanë aftësi digjitale më të mira 
sesa vajzat.

• YouTube dhe Instagram janë rrjetet ose aplikacionet më të 
përdorura nga fëmijët, ndjekur nga Facebook dhe WhatsApp.

Rreziqet dhe dëmet (e mundshme) online

• Rreth 14 për qind e fëmijëve të intervistuar kanë kaluar përvoja 
të pakëndshme në internet. 

• Kur iu ndodh diçka e pakëndshme në internet, fëmijët 
parapëlqejnë të mbështeten nga bashkëmoshatarët e tyre dhe 
ngurrojnë të flasin me mësuesit ose profesionistët e kujdesit 
ndaj fëmijës. 

• Rreziku më i zakontë përmbajtësor që u kanoset fëmijëve 
shqiptarë është ekspozimi ndaj dhunës së vërtetë, duke prekur 
më shumë se 3 në 10 fëmijë. 

• Përgjithësisht, fëmijët ekspozohen ndaj përmbajtjes seksuale 
në internet në mënyrë të pavullnetshme, nëpërmjet dritareve 
kërcyese (pop-ups). Në të njëjtën kohë, më shumë se gjysma 
e fëmijëve raportuan se kanë parë përmbajtje seksuale në 
internet me dëshirën e tyre. Vetëm një përqindje e ulët, 
kryesisht fëmijë në moshë të vogël ishin shqetësuar pasi kishin 
parë përmbajtje seksuale, ndërsa shumica ishin ose indiferentë 
ose të kënaqur. 

• Një në katër fëmijë raportoi se ka pasur të paktën një herë 
kontakt online me dikë që nuk e ka takuar kurrë ballë për 
ballë dhe thuajse 2 në 10 fëmijë raportuan se kanë takuar 
personalisht dikë me të cilin kanë pasur kontakt vetëm në 
internet. Vetëm një pjesë e vogël e fëmijëve janë shqetësuar 
nga këto takime ballë për ballë. 

• Bullizmi në internet u raportua nga më pak se 1 në 10 fëmijë, 
por kjo shifër me shumë gjasa është e nënvlerësuar, duke 
marrë parasysh nivelet e larta të bullizmit ballë për ballë. 
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• Një në dhjetë fëmijë raportoi se ka pasur të paktën një përvojë 
seksuale të padëshiruar nëpërmjet internetit. Një numër i 
konsiderueshëm i atyre që e kishin shkaktuar këtë përvojë 
ishin persona që njiheshin nga fëmijët.

• Në këtë studim konstatohet se ekspozimi ndaj të gjitha formave 
të rreziqeve online rritet me moshën. Krahas kësaj, krahasuar 
me vajzat, në shumicën e rasteve djemtë kanë më shumë gjasa 
të ekspozohen ndaj rreziqeve online, ndonëse vajzat janë ato 
që shqetësohen më shumë nga këto përvoja. 

• Prindërit e raportojnë ekspozimin e fëmijëve të tyre ndaj 
rreziqeve online shumë më pak sesa vetë fëmijët, çka tregon 
një mungesë të mundshme komunikimi dhe besimi midis tyre. 

Ndërhyrja nga prindërit, bashkëmoshatarët dhe 
mësuesit

• Fëmijët raportojnë se shumica e prindërve të anketuar nuk 
përdorin një qasje aktive ndaj përdorimit të internetit, por 
prindërit, nga ana tjetër, ndajnë një pikëpamje më pozitive 
ndaj angazhimit të tyre mbështetës.

• Në krahasim me fëmijët, prindërit priren të raportojnë një nivel 
më të lartë të ndërhyrjeve kufizuese, duke përfshirë edhe 
kontrollin prindëror dhe monitorimin e internetit. 

• Në lidhje me ndërhyrjen e prindërve ekziston një hendek gjinor, 
pasi prindërit tregohen më të rreptë dhe i monitorojnë më tepër 
vajzat sesa djemtë.

• Me rritjen e fëmijëve, ndërhyrja e prindërve në internet vjen 
duke u ulur. 

• Në përgjithësi, përdorimi i mekanizmave të kontrollit prindëror, 
si programet kompjuterike që filtrojnë internetin, është i ulët. 

• Prindërit parapëlqejnë të marrin informacione mbi sigurinë e 
fëmijëve në internet nga shkolla dhe masmedia.
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1.1. Hyrje

Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave (INSTAT), në vitin 2018, numri i popullsisë 
së Shqipërisë ishte 2.870.324 banorë. Vendi konsiderohet të ketë një popullsi të re 
në moshë, pasi një e treta janë më të rinj se 25 vjeç.1 Sipas të dhënave të vitit 2013, 
gjatë periudhës 2008–2012, të rinjtë shqiptarë (15–24 vjeç), përkatësisht 98,7 për 
qind e meshkujve dhe 98,9 për qind e femrave, dinin të shkruanin dhe të lexonin.2 
Në të njëjtën periudhë, 89,2 për qind e adoleshentëve ishin të regjistruar në shkollë 
të mesme.3

Sipas raportit vjetor të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), 
në vitin 2016, numri total i përdoruesve në Shqipëri që kishin aksesuar internetin 
broadband ishte rreth 2,7 milionë, ndërsa numri i përdoruesve aktivë (ata që e kishin 
përdorur internetin gjatë 3 muajve të fundit) ishte rreth 1,7 milionë.4 Ndaj, përdorimi 
minimal i internetit në vitin 2016 ishte 62,8 për qind, por pritet që ky numër të rritet 
duke marrë parasysh këtë prirje.5

1 Instituti i Statistikave:http://www.instat.gov.al/en/themes/demography-and-social-indicators/population/
publication/2018/population-in-albania-1-january-2018/

2 Mund ta gjeni në: https://www.unicef.org/infobycountry/albania_statistics.html

3 Mund ta gjeni në: https://www.unicef.org/infobycountry/albania_statistics.html

4 AKEP. 2016. Raporti Vjetor i Veprimtarisë së AKEPI-t. Mund ta gjeni në: https://akep.al/wp-content/uploads/
images/stories/AKEP/raporte/RAPORTI-VJETOR-2016-110517.pdf

5 Mund ta gjeni në: http://www.internetlivestats.com/internet-users/albania/
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Aksesi dhe përdorimi i internetit është shndërruar në një pjesë të rëndësishme jo 
vetëm për të rriturit, por edhe për fëmijët. Me gamën e gjerë të mundësive që iu 
ofrohen fëmijëve në internet, fatkeqësisht, rriten në të njëjtën kohë mundësitë që 
fëmijët të kenë përvoja negative online. 

Shqipëria ka ratifikuar një sërë konventash mbi të drejtat e fëmijëve 

në drejtim të sigurisë online dhe offline.6 Këto ratifikime e kanë 

ndihmuar vendin në përafrimin e legjislacionit me standardet 

ndërkombëtare, si vijon:

• Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF)7 u ratifikua nga 
Shqipëria në vitin 1992, ndërsa Protokolli i tretë Opsional në lidhje me shitjen 
e fëmijëve, prostitucionin me fëmijë dhe pornografinë me fëmijë (OPSC),8 u 
ratifikua më 5 shkurt 2008, pa rezervime.

• Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual 
dhe Abuzimi Seksual (Konventa e Lanzarotës) është traktati i parë që adreson 
mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual përballë sfidave të 
ngritura nga zhvillimi teknologjik dhe identifikon si shkelje joshjen e fëmijëve për 
qëllime seksuale nëpërmjet Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), 
çka shpeshherë njihet si “ndjellje”. Konventa u ratifikua nga Shqipëria me Ligjin 
Nr. 10 071, më 9 shkurt 2009 dhe hyri në fuqi më 1 korrik 2010.

• Konventa e Këshillit të Evropës për Krimin Kibernetik (Konventa e Budapestit) 
penalizon shkeljet e kryera nëpërmjet sistemeve kompjuterike, duke përfshirë 
shfrytëzimin seksual, mundëson ligjzbatimin nëpërmjet mjeteve të efektshme 
për të hetuar krimin kibernetik dhe për të siguruar prova elektronike, si dhe 
ofron një kuadër për policinë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin ligjor në 
rastet kompjuterike që përfshijnë krimet ndaj fëmijëve. Shqipëria e ratifikoi këtë 
Konventë me Ligjin Nr. 8888, më 25 prill 2002 dhe Protokollin Shtesë me Ligjin 
Nr. 9262, më 29 korrik 2004, “Për ratifikimin e Protokollit Shtesë të Konventës 
për Krimin Kibernetik, për penalizimin e akteve me natyrë raciste dhe ksenofobe 
të kryera nëpërmjet sistemeve kompjuterike”. 

• Shqipëria është pjesë e Aleancës Globale kundër Abuzimit Seksual ndaj Fëmijëve 
në Internet, të krijuar më 5 dhjetor 2012. Vendet pjesëmarrëse ranë dakord të 
përmbushnin katër qëllime politike: 1) Rritjen e përpjekjeve për të identifikuar 
viktimat dhe për të garantuar që t’u ofrohet ndihma, mbështetja dhe mbrojtja 

6 Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 2014. 
Raporti Kombëtar mbi Situatën e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri 2013–2014. Financuar nga UNICEF-i.

7 Konventa për të Drejtat e Fëmijës. Miratuar dhe hapur për nënshkrim, ratifikim dhe aderim nga rezoluta e 
Asamblesë së Përgjithshme Nr. 44/25, më 20 nëntor 1989; hyrë në fuqi më 2 shtator 1990, në përputhje 
me Nenin 49. Ratifikuar nga Shqipëria me Ligjin Nr. 7531, më 11 dhjetor 1992.

8 Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijës në lidhje me shitjen e fëmijëve, prostitucionin me 
fëmijë dhe pornografinë me fëmijë. Miratuar dhe hapur për nënshkrim, ratifikim dhe aderim nga rezoluta e 
Asamblesë së Përgjithshme A/RES/54/263, më 25 maj 2000; hyrë në fuqi më 18 janar 2002. Mund ta gjeni 
në: https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20i/chapter%20iv/iv-11-c.en.pdf
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e nevojshme; 2) Rritja e përpjekjeve për të hetuar rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve online dhe për të identifikuar dhe për të ndjekur penalisht shkelësit; 3) 
Ndërgjegjësimi i fëmijëve, prindërve, edukatorëve dhe komunitetit të gjerë mbi 
rreziqet; dhe 4) Reduktimi i disponueshmërisë së materialeve të shfrytëzimit 
seksual të fëmijëve online dhe riviktimizimit të fëmijëve.9 Krahas kësaj, Shqipëria 
është pjesë e Aleancës Globale “Ne Mbrojmë” për t’i Dhënë Fund Shfrytëzimit 
Seksual të Fëmijëve Online.10

• Një zhvillim i rëndësishëm vitin e kaluar ishte Rekomandimi mbi Udhëzimet për 
të respektuar, për të mbrojtur dhe për të përmbushur të drejtat e fëmijëve në 
mjedisin digjital, miratuar më 4 korrik 2018 nga Komisioni i Ministrave i Këshillit 
të Evropës.11 Udhëzimet e reja u rekomandojnë shteteve anëtare që të miratojnë 
një qasje strategjike gjithëpërfshirëse për të respektuar, për të mbrojtur dhe 
për të përmbushur të drejtat e fëmijëve në mjedisin digjital, çka parashikohet 
në standardet e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës 
(KDF) dhe standardet e Këshillit të Evropës, si dhe përforcohet nga pjesëmarrja 
kuptimplotë e fëmijëve. 

Hapat vijues që u ndërmorën nga qeveria shqiptare përfshinin zbatimin 

e një sërë ligjesh dhe strategjish kombëtare, si vijon:

• Në vitin 2013, Shqipëria bëri ndryshime të mëdha në Kodin Penal12, në lidhje 
me mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës. Neni 1/c, Parimet e Kodit Penal 
parashikon që “Kodi Penal bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, 
të barazisë përpara ligjit, të drejtësisë në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, të 
mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijëve, si dhe të humanizmit.”13 Një tjetër 
ndryshim i rëndësishëm ishte përmirësimi i Nenit 117, mbi pornografinë,14 duke 
penalizuar prodhimin, shpërndarjen, promovimin, eksportin, importin, shitjen dhe 
botimin e materialeve pornografike në mjedise me fëmijë; prodhimin, importin, 
ofrimin, mundësimin, shpërndarjen, transmetimin, përdorimin ose mbajtjen dhe 
krijimin e vetëdijshëm të aksesit të fëmijëve ndaj materialeve të shfrytëzimit 

9 Komisioni Evropian. 2013. Raporti i Aleancës Globale kundër Shfrytëzimit Seksual të Fëmijëve Online, 
dhjetor 2013. Mund ta gjeni në: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/
policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-abuse/docs/global_alliance_
report_201312_en.pdf

10 Vendet anëtare të Aleancës Globale “Ne Mbrojmë”. Mund ta gjeni në: https://www.weprotect.org/member-
countries

11 Rekomandimi CM/Rec(2018)7 që Komisioni i Ministrave iu dha Shteteve Anëtare në Udhëzimet për të 
Respektuar, për të Mbrojtur dhe për të Përmbushur të Drejtat e Fëmijëve në Mjedisin Digjital. Mund ta gjeni 
në: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808b79f7

12 Ligji Nr. 144/2013, datë 02.05.2013, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995 
“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Mund ta gjeni në: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/99777/119208/F646195345/ALB-99777.pdf

13 Mund ta gjeni në: http://www.euralius.eu/index.php/en/albanian-legislation/send/10-criminal-code/56-
criminal-code-en

14 Mund ta gjeni në: http://www.euralius.eu/index.php/en/albanian-legislation/send/10-criminal-code/56-
criminal-code-en
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seksual; rekrutimin, shfrytëzimin, detyrimin ose nxitjen e një fëmije për të marrë 
pjesë në shfaqje pornografike, si dhe pjesëmarrjen në shfaqje që përfshijnë fëmijët.

• Plani i Veprimit për Fëmijët 2012-2015, miratuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 182, më 13 mars 2012, ishte një dokument i rëndësishëm 
për ofrimin e internetit të sigurt për fëmijët. Ishte parashikuar që të arrihej 
nëpërmjet praktikave vetërregulluese për internetin e sigurt që ndahen midis 
palëve përkatëse të internetit, si dhe përmes fushatave informuese, edukuese 
dhe ndërgjegjësuese.

• Ofrimi i internetit të sigurt për fëmijët është aktualisht një nga objektivat e 
Axhendës Dixhitale të Shqipërisë 2015–2020, miratuar me VKM Nr. 284, më 1 
prill 2015.15

• Një hap madhor në lidhje me sigurinë e fëmijëve në internet ishte miratimi i Ligjit 
Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”,16 Neni 3/11, që përkufizon 
“përmbajtjen e dëmshme për fëmijët” si çdo fotografi, imazh dhe çdo material 
tjetër që publikohet në internet dhe kërcënon dinjitetin dhe të drejtat e fëmijëve. 
Krahas kësaj, ky ligj i ri parashikon mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë shfrytëzimi 
dhe abuzimi seksual (Neni 26) dhe nga aksesi ndaj materialeve me përmbajtje të 
paligjshme ose të dëmshme në internet (Neni 27). 

• Mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtja e dëmshme rregullohet nga Ligji Nr. 97/2013, 
datë 4 mars 2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”.17 Neni 
4/b parashikon që aktiviteti i transmetimit audioviziv duhet të respektojë në 
veçanti të drejtat, interesat, si dhe kërkesat ligjore dhe morale për mbrojtjen 
e fëmijës. Nenet e tjera, si 33e dhe 46dh, kërkojnë që Ofruesit e Shërbimit të 
Mediave Audiovizive të mos transmetojnë programe me përmbajtje pornografike, 
veçanërisht nëse nuk janë në gjendje të ofrojnë akses të kufizuar ose kontroll 
prindëror. Aktualisht, kjo i referohet vetëm televizionit dhe programeve në radio 
dhe nuk ka ndikim ose kontroll mbi përmbajtjen në internet. 

• Në vitin 2016, Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2017-202018 u 
përcaktua dhe u miratua me VKM Nr. 372, datë 26 prill 2017. Axhenda përmban 
tri shtylla strategjike: 1) Mirëqeverisja në funksion të promovimit, respektimit 
dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve; 2) Eliminimi i të gjitha formave të 
dhunës ndaj fëmijëve; dhe 3) Sisteme dhe shërbime miqësore ndaj fëmijëve dhe 
adoleshentëve. Shtylla e dytë përqendrohet veçanërisht te mbrojtja e fëmijëve 
në mjedisin elektronik dhe digjital, duke zgjeruar kuadrin ligjor dhe duke hartuar 
standarde për lundrimin e sigurt online. 

15 Mund ta gjeni në: http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/56-2015.pdf

16 Mund ta gjeni në: http://www.amshc.gov.al/web/doc/ligjore/Ligj_18-2017_Per_Te_Drejtat_dhe_Mbrojtjen_e_
Femijes.pdf

17 Mund ta gjeni në: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/99706/119118/F-1658809941/ALB-
99706.pdf

18 Mund ta gjeni në: http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2017/06/Agjenda-kombetare-per-te-drejtat-e-
femijeve.pdf
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Ndonëse numri i fëmijëve që përdorin internetin po rritet dhe siguria online e fëmijëve 
është shqetësuese, ka pasur pak kërkime sistematike dhe gjithëpërfshirëse në 
këtë drejtim në Shqipëri, veçanërisht asnjë kërkim i porositur nga shteti. Disa të 
dhëna nënvizojnë që bullizmi, vjedhja e fjalëkalimeve ose shikimi i paqëllimshëm 
i pornografisë përjetohet çdo ditë nga 45 për qind e të rinjve midis moshës 13–18 
vjeç, ndërsa 44 për qind e fëmijëve kanë marrë informacione mbi sigurinë online 
nga prindërit ose nga kanale të ndryshme që raportojnë incidentet online.19

Si pjesë e përpjekjeve për forcimin e përgjithshëm të sistemit të Mbrojtjes së Fëmijës, 
në vitin 2015, UNICEF Shqipëri arriti të fillonte ndryshime të mëdha në legjislacionin 
shqiptar, si dhe në bazën e kapaciteteve teknike dhe institucionale, për sa i përket 
përmirësimit të reagimit kombëtar ndaj dukurisë së dëmshme të abuzimit dhe 
shfrytëzimit seksual të fëmijëve në hapësirën virtuale. Kjo u bë e mundur nëpërmjet 
Programit Global për Krijimin e Kapaciteteve për të Trajtuar Shfrytëzimin Seksual të 
Fëmijëve në Internet, zbatuar nga UNICEF Shqipëri. Puna paraprake u nxit ndjeshëm 
përmes Fondit të Partneritetit Global për t’i Dhënë Fund Dhunës ndaj Fëmijëve, i 
cili mbështeti një program trevjeçar të UNICEF-it në maj 2017. Ky program ofron 
ndërhyrje të rëndësishme që synojnë përmirësimin e kapacitetit të përgjithshëm të 
të gjithë profesionistëve kyç për mbrojtjen e fëmijës, duke e mbështetur sistemin e 
Mbrojtjes së Fëmijës, me fokus dukurinë e dhunës (online) ndaj fëmijëve.

Me këtë anketim, UNICEF Shqipëri iu bashkua projektit Global Kids Online,të krijuar 
nga projekti i BE-së Kids Online, i bashkërenduar nga Zyra Kërkimore e UNICEF-
it - Innocenti, në partneritet me Shkollën Londineze të Ekonomisë dhe Shkencave 
Politike, si dhe rrjetin e BE-së Kids Online. Ky projekt mbështet partnerët kombëtarë 
në mbledhjen e të dhënave mbi natyrën dhe shkallën e përdorimit të internetit nga 
fëmijët, në vende të ndryshme.20 Ky projekt kërkimor, i cili përmban komponentë 
cilësorë dhe sasiorë, synon të eksplorojë përvojat online të fëmijëve në internet 
dhe të gjenerojë një bazë provash rigoroze ndërkombëtare, nëpërmjet krijimit të 
një rrjeti global studiuesish dhe ekspertësh. 

Projekti Global Kids Online zhvilloi një paketë instrumentesh kërkimore botërore 
që iu mundëson akademikëve, qeverive, shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë 
të kryejnë kërkime kombëtare të besueshme dhe të standardizuara me fëmijët 
dhe prindërit e tyre, mbi mundësitë, rreziqet dhe faktorët mbrojtës të përdorimit 
të internetit nga fëmijët. Shqipëria është një nga 17 vendet e përfshira në këtë 
program, me anë të qasjes metodologjike të bashkërenduar që përfaqësohet nga 
Global Kids Online. Ky program do të sigurojë prova bazë mbi përvojën e fëmijëve 
online në Shqipëri, në favor të palëve kyçe të interesit, duke përfshirë fëmijët. Në 
këtë mënyrë, jo vetëm që do të mundësohet hartimi i politikave dhe masave të 
përshtatshme që garantojnë sigurinë e fëmijëve online në vend, por do të sigurohet 
edhe krahasueshmëria e rezultateve midis vendeve të ndryshme të përfshira. 

19  World Vision. 2014. Studim mbi Sigurinë e Fëmijëve Online në Shqipëri. Mund ta gjeni në: https://www.wvi.
org/sites/default/files/Internet%20Safety%20OK.pdf

20  Hollësitë mbi Projektin Global Kids Online mund t’i gjeni në: http://globalkidsonline.net/
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2. Qëllimi, objektivat dhe 
metodologjia e anketimit

2.1 Qëllimi dhe objektivat e anketimit

Anketimi synon të nxisë të kuptuarit e barrierave me të cilat përballen fëmijët për 
të aksesuar internetin, krahas mundësive që iu ofrohen, si dhe të mësojë se sa 
gjëra bëjnë fëmijët online dhe aftësitë dhe kompetencat që përvetësojnë gjatë 
këtyre aktiviteteve. Në këtë mënyrë, hetohet ekspozimi i tyre ndaj rreziqeve online 
dhe dëmit të mundshëm, si dhe roli i prindërve, si mekanizëm ndërhyrjeje dhe 
burim mbështetjeje.

Duke qenë se në Shqipëri nuk ka të dhëna të mjaftueshme mbi sjelljen dhe 
përvojën e fëmijëve në internet, ky anketim synon ofrimin e të dhënave empirike 
që do të sjellin një njohje më të thellë të kontekstit shqiptar dhe do të shërbejë si 
një pikënisje e mirë për zbatimin e të gjitha hapave dhe strategjive të nevojshme, 
për të përmirësuar aftësitë digjitale dhe sigurinë e fëmijëve në internet, krahas 
mirëqenies së tyre. Të dhënat mund të përdoren nga të gjithë partnerët kyç të 
UNICEF-it, pjesë e qeverisë ose shoqërisë civile, për të përmirësuar hartimin e 
politikave dhe programeve. Krahas kësaj, zbatimi i metodologjisë ndërkombëtare 
të projektit Global Kids Online do të mundësojë krahasimin e Shqipërisë me vendet 
e tjera që janë pjesë e programit.

Objektivat kryesore të anketimit janë eksplorimi i përvojës së fëmijëve 

në internet, për sa iu përket fushave të mëposhtme:

• Aksesi: Si i aksesojnë dhe i përdorin fëmijët pajisjet e internetit gjatë 
përditshmërisë së tyre.

• Praktika dhe aftësitë e përdoruesve: Çfarë bëjnë fëmijët në internet dhe si; 
çfarë munden dhe nuk munden të bëjnë; si dhe çfarë dinë dhe nuk dinë.

• Mundësitë dhe rreziqet: Çfarë aktivitetesh bëjnë online, përse dhe çfarë dobish 
raportojnë ata. Me cilat përvoja përballen fëmijët online dhe si i konsiderojnë.

• Mirëqenia dhe të drejtat: Si e përmirëson ose përkeqëson mirëqenien e 
fëmijëve përdorimi i internetit.

• Faktorët socialë: Me përdorimin e internetit, si i ndihmon ose i pengon 
këta fëmijë pozicioni dhe ndërhyrja e familjes dhe çfarë roli luajnë mësuesit, 
bashkëmoshatarët dhe komuniteti.
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2.2 Metodologjia

Një kampion kombëtar me fëmijë të grupmoshës 9–17 vjeç është angazhuar bashkë 
me prindërit ose kujdestarët e tyre. Ky kampion përbëhej nga 1.000 djem dhe 
vajza. Të gjithë fëmijët e përdornin internetin, çka do të thotë se e kanë përdorur të 
paktën një herë gjatë tri muajve para intervistës. 

Anketimi mbështetet mbi një kampion kombëtar që përbëhej nga tri shtresa: 
qarku, lloji i vendqëndrimit (urban ose rural) dhe grupmosha e fëmijës. Kampioni 
u konceptua sipas të dhënave të Censusit të Popullsisë në vitin 2011. Ndarja e 
kampionëve u krye në përpjesëtim me përmasat e shtresës: numri i fëmijëve të 
moshës 9–17 vjeç në secilën shtresë. Numri total i vendndodhjeve të kampionëve 
ishte 106 dhe u kryen dhjetë intervista për pikë kampioni. Qëllimi i ndarjes së 
kampionit ishte optimizimi i planit të kampionit dhe minimizimi i gabimeve (3,39). 
Në çdo familje u zgjodh një fëmijë në mënyrë rastësore për të marrë pjesë në 
anketim. Prindërit ose kujdestarët që morën pjesë në anketim u parazgjodhën, 
pasi pyetësori u krye me prindin që e njihte më mirë fëmijën ose mënyrën se si 
e përdorte ai ose ajo internetin. Nëse të dy prindërit e njihnin mirë mënyrën se si 
fëmija e përdorte internetin, zgjidhej vetëm njëri prej tyre në mënyrë rastësore.

Të dhënat e nxjerra u ponderuan, duke bashkërenduar kampionin me popullsinë, si 
dhe duke minimizuar deformimet nga mungesa e përgjigjeve ose nga gabime prej 
mungesës së kampionimit. Në Shtojcën 2 mund të gjeni përshkrimin e metodës 
për përzgjedhjen e të anketuarve dhe mbledhjen e të dhënave, krahas procesit të 
ponderimit.

Një total prej 39 intervistuesish dhe pesë mbikëqyrësish morën pjesë në realizimin 
e këtij anketimi, pasi u trajnuan përpara fillimit të punës në terren. Mbledhja e të 
dhënave filloi më 18 maj dhe përfundoi më 16 qershor 2018. Në Tabelën 1 mund të 
gjeni përqindjet e grupmoshave, gjinive, qarqeve dhe vendbanimeve të ndryshme 
të fëmijëve, krahas të dhënave socio-ekonomike mbi prindërit dhe kujdestarët.

grupmoshës 

9 - 17 
vjeç 

1.000 

Një kampion 
kombëtar me 
fëmijë të 

dhe prindërit ose 
kujdestarët e tyre

Kampioni 
përbëhej nga 

djem dhe vajza
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Tabela 1: Gjinia, grupmosha, qarku dhe lloji i vendbanimit të fëmijëve, si 
dhe marrëdhënia, grupmosha, niveli arsimor dhe përdorimi i internetit nga 
prindërit dhe kujdestarët (%)

Fëmijë

Gjithsej Gjinia Grupmosha (vjeç) Qarku Lloji i vendbanimit

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17 Veri Qendër Jug Urban Rural

100 51,3 48,7 30,1 32,5 37,4 23,6 45,9 30,6 50,2 49,8

Prindërit ose kujdestarët

Marrëdhënia Mosha e prindit (vjeç) Niveli arsimor i prindit
Përdorimi 
i internetit 
nga prindi

Mama Baba Tjetër

Deri në 

moshën 

35 vjeç

36–40 41–45 46+
9-vjeçare ose 

më pak

Shkollë e 

mesme

 Shkollë e 

lartë Po Jo

78,7 16,7 4,6 22 30 24 24 43,3 43,6 13,1 68 32

Metoda CAPI u përdor për mbledhjen e të dhënave, ku si fëmijët ashtu edhe 
prindërit iu përgjigjën një pyetësori në tablet. Të gjitha aspektet e metodologjisë 
dhe qasjet për të studiuar zbatimin u zhvilluan duke mbajtur parasysh mirëqenien 
e fëmijës. Ndaj, pyetësori është konceptuar për t’u vetadministruar, pra për t’u 
plotësuar pa ndërhyrjen e intervistuesit. Megjithatë, nëse për një fëmijë ishte e 
pamundur që t’i plotësonte këto module pyetësorësh, intervistuesi i lexonte pyetjet 
dhe alternativat me zë të lartë dhe më pas ia jepte tabletin fëmijës. Kjo qasje 
ka minimizuar të gjitha gjasat e ndikimit tek të drejtat e fëmijës gjatë studimit, 
sidomos në lidhje me pyetjet e ndjeshme. Privatësia e përgjigjeve të fëmijës ishte 
plotësisht e garantuar dhe fëmijës i lejohej mos t’iu përgjigjej atyre pyetjeve që nuk 
kishte dëshirë.

Seksionet e pyetësorit që u vetadministruan nga fëmijët përfshinin:

• rreziqet; dhe 

• përvojat e padëshiruara seksuale.

Seksionet e pyetësorit që fëmijët zgjodhën të plotësonin vetë ose me ndihmën e 
intervistuesit përfshinin:

• mundësitë dhe praktikat

• ekologjinë digjitale; dhe

• aftësitë.
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2.3 Konsiderata etike

Anketimi u krye në përputhje me Procedurën e UNICEF-it për Stan-

dardet Etike në Kërkim, Vlerësim, Mbledhje të Dhënash dhe Analizë. 

Krahas kësaj, standardet etike për kërkimin ku përfshiheshin fëmijët, 

pasqyrohen dhe iu përmbahen parimeve të mëposhtme:

• Nuk pritej dhe nuk u identifikua asnjë konflikt interesi si pjesë e zbatimit të 
anketimit. 

• Dhënia e pëlqimit: Prindërit dhe kujdestarët e dhanë pëlqimin me shkrim për 
pjesëmarrjen e fëmijëve në anketim nën kujdesin e tyre, ndërsa fëmijët dhanë 
pëlqimin e tyre verbal. Krahas kësaj, prindërit dhe kujdestarët dhanë pëlqimin me 
shkrim për pjesëmarrjen e tyre në anketim. Këta formularë ofruan një vështrim 
të përgjithshëm mbi objektivat e kërkimit, metodat e mbledhjes së të dhënave, 
kohëzgjatjen e intervistës, një deklaratë për pjesëmarrjen vullnetare, informacione 
për menaxhimin e të dhënave dhe faktin që intervista me fëmijët do të zhvillohej 
në privatësi dhe në mungesë të familjarëve të tjerë.

• Konfidencialiteti dhe anonimati: Të gjithë pjesëmarrësit në anketim u informuan 
se privatësia e tyre do të mbrohej, të dhënat e mbledhura nga anketimi do të 
publikoheshin vetëm në formë të agreguar dhe identiteti i fëmijëve dhe të rriturve 
nuk do të publikohej në asnjë lloj rrethane. Intervistat u zhvilluan në shtëpitë e të 
anketuarve dhe, kur ishte e mundur, intervistat me fëmijët u kryen në mungesë 
të familjarëve të tjerë në shtëpi.

• Mbledhja e të dhënave u krye nëpërmjet metodologjisë CAPI. Të dhënat e 
mbledhura u ruajtën në serverat IPSOS, nën siguri të plotë. Me t’u përfunduar 
analiza, të dhënat u transferuan për t’u ruajtur nga UNICEF-i. 

• Pjesëmarrësve nuk iu dha asnjë pagesë ose kompensim.

Meqenëse anketimi mbulon çështje të ndjeshme, instrumentet dhe procedurat 
e mbledhjes së të dhënave u rishikuan dhe u miratuan nga Bordi Etik i Jashtëm, i 
porositur nga UNICEF Shqipëri. 
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2.4 Kufizimet e studimit

Mënyra se si ishte konceptuar anketimi mundësoi përzgjedhjen e fëmijëve të 
grupmoshës 9-17 vjeç, të cilët e kishin përdorur internetin gjatë tre muajve para 
intervistës. Ndaj, gjetjet nuk përfaqësojnë të gjithë popullsinë e fëmijëve në 
Shqipëri që e kanë përdorur internetin.

Metodologjia Global Kids Online nuk përqendrohet te thellësia, por te gjerësia. 
Ndonëse gjeneron statistika bazë të dobishme, në shumë tema kjo metodologji nuk 
ofron pikëpamje të thelluara. Ndaj, ky anketim ofron një vështrim të përgjithshëm 
të shkëlqyer mbi temat që lidhen me fëmijët në moshë digjitale, çka shërben për 
të konceptuar studimet e thelluara mbi tema të caktuara, pasi të dhënat sugjerojnë 
nevojën për kërkime shtesë.

Anketimi u administrua në shtëpinë e fëmijës, por në disa raste prania e një prindi 
pranë fëmijës gjatë intervistës ishte e pamundur të shmangej. Në këto raste, 
kuptohet që fëmijët mund të kenë dhënë përgjigje që kërkohen nga shoqëria. 

Së fundi, pyetësori për fëmijët ishte i gjatë dhe ndonjëherë kërkonte një orë të 
plotësohej. Kjo kohë mund të ketë ndikuar te cilësia e përgjigjeve të dhëna nga 
fëmijët, për shkak të lodhjes së mundshme. 
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3. Aksesi në internet
Ky kapitull përshkruan se si fëmijët e përdorin internetin, kur fillojnë ta përdorin, 
pajisjet që përdorin për të hyrë online, ku e aksesojnë internetin zakonisht, sa kohë 
kalojnë online dhe me cilat vështirësi ose kufizime mund të përballen. 

3.1 Përdorimi i internetit për herë të parë dhe mundësitë e aksesit

Shumica e fëmijëve në Shqipëri fillojnë ta përdorin internetin për herë të parë 
mesatarisht në moshën 9,3 vjeç (Tabela 2), çka, kur krahasohet me gjetjet e 
studimit të vitit 2013 të kryer nga World Vision, tregon një ndryshim domethënës,21 
duke marrë parasysh që mosha e aksesit për herë të parë po ulet me shpejtësi. 
Më shumë se një e treta (37,2%) e fëmijëve të anketuar u shprehën që kanë filluar 
ta përdorin internetin rreth ose nën moshën 8 vjeç, ndërsa një përqindje më e 
ulët (29,9%) thanë se kanë filluar ta përdorin rreth moshës 8–9 vjeç. Krahas kësaj, 
fëmijët e moshës 9–11 vjeç kanë më shumë gjasa të shprehen (68%) që kanë 
filluar ta përdorin internetin në një moshë më të vogël sesa grupet në moshë më 
të madhe. Krahas kësaj, përdorimi i internetit në një moshë më të vogël haset më 
shpesh tek djemtë (43% raportojnë se e kanë përdorur nën moshën 8-vjeçare) 
sesa tek vajzat (31% nën moshën 8-vjeçare).

Tabela 2: Mosha mesatare e përdorimit të internetit për herë të parë (vjeç)

Mosha mesatare
Gjinia e fëmijës Grupmosha

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

9,3 8,8 9,7 7,3 9,2 10,9

P: Sa vjeç ishit kur filluat ta përdornit internetin për herë të parë? Baza: Fëmijë përdorues të internetit, 

grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000

Shumica (98,5%) e fëmijëve të intervistuar ishin në gjendje që të aksesonin internetin 
në një mënyrë apo në një tjetër kur dëshironin ose kishin nevojë, ndërsa 79,5 për qind 
e aksesonin vazhdimisht (shpeshherë, ndonjëherë ose gjithmonë; Figura 1). Djemtë 
dhe vajzat më të mëdha në moshë raportojnë akses më të shpeshtë në internet. 

21  World Vision. 2014. Botimi sipërcituar.

98.5% 
e fëmijëve të 
intervistuar  
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79.5% 
e fëmijëve të 
intervistuar

aksesojnë 
internetin 
vazhdimisht
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Figura 1: Shpeshtësia e aksesit në internet (%)

P: A jeni në gjendje të aksesoni internetin kur dëshironi ose ju nevojitet? Baza: Fëmijët përdorues të 

internetit, grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000; 

Fëmijët që hasin barriera të aksesit në internet (48,5% e fëmijëve të intervistuar) 
dhanë arsyet e mëposhtme (Figura 2) për kufizimet: ndalimi prindëror (57,1%), 
kostoja e internetit ose të dhënat (19,5%) dhe kufizimi i shkollës ose i mësuesve 
(18,3%). Kjo tregon që prindërit vazhdojnë të jenë barriera kryesore e aksesit 
të fëmijëve në internet. Kjo gjetje ngre pyetjen përse ekziston ky rast dhe cilat 
mund të jenë pasojat e kufizimit të aksesit, për sa i përket të drejtës së fëmijëve 
për pjesëmarrje dhe informim, si dhe mundësive që kanë për të përvetësuar 
aftësi digjitale, që mund t’iu shërbejnë në të ardhmen. Krahas kësaj, tregon se 
nëse qeveria kërkon të përmirësojë aksesin në internet për fëmijët, ndryshimi i 
qëndrimit të prindërve mund të ketë më shumë ndikim sesa politikat që synojnë 
të reduktojnë kostot e aksesit ose të përmirësojnë ndërlidhjen.

Gjithmonë

Ndonjëherë

Shpeshherë

Asnjëherë

51,4%

47% 68%35%

1,5%

28,1%

18,9%

Fëmijë që kanë gjithmonë akses në internet 
kur dëshirojnë ose kanë nevojë

Fëmijë që aksesojnë internetin kur dëshirojnë 
ose kanë nevojë

9–11 vjeç 12–14 vjeç 15–17 vjeç

Djem

Vajza

54

49

Nëse qeveria kërkon të përmirësojë aksesin në internet për 

fëmijët, ndryshimi i qëndrimit të prindërve mund të ketë më 

shumë ndikim sesa politikat që synojnë të reduktojnë kostot 

e aksesit ose të përmirësojnë ndërlidhjen
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Figura 2: Arsyet e aksesit të kufizuar në internet (%)

P: Cilat janë arsyet përse nuk mundeni ta aksesoni internetin? Baza: Fëmijët që jo gjithmonë mund ta 

aksesojnë internetin, 48,5% e popullatës së synuar, N=485

U vërejtën disa dallime statistikore midis grupeve sociodemografike, për sa iu 
përket barrierave të aksesit në internet. Kufizimi nga prindërit ishte arsyeja më e 
shpeshtë që hasej tek fëmijët e grupmoshës 9–11 vjeç (69%). Kjo gjetje ka kuptim, 
pasi për fëmijët më të vegjël kërkohet mbrojtje më e lartë sesa për fëmijët më të 
mëdhenj dhe shpeshherë mbikëqyren më tepër nga të rriturit. Kostoja e lartë e 
internetit ose ofertës së internetit në celular ishte barrierë që hasej më shpesh te 
fëmijët e grupmoshës 15–17 vjeç (27%), mbase për shkak të përdorimit më aktiv 
të celularëve inteligjentë për të hyrë në internet dhe kostos më të lartë për të kryer 
ofertën, krahas rritjes së përgjegjësisë për të paguar vetë ofertat celulare. Vajzat 
kanë më shumë gjasa se djemtë për të thënë që nuk e përdorin internetin kur 
dëshirojnë, sepse nuk kanë kohë mjaftueshëm për të qëndruar në internet (17%, 
në krahasim me vetëm 7% prej djemve) dhe se interneti iu kërkon shumë kohë 
(13%, në krahasim me 9,3% të numrit total të fëmijëve të intervistuar). Setet e 
plota të rezultateve raportohen në Tabelën 11, Shtojca 1.

3.2 Vendet ku përdoret interneti

Fëmijët në Shqipëri e përdorin internetin më tepër në shtëpi, ku 95,8 për qind e 
përdorin të paktën një herë në javë (Figura 3), një strukturë e ngjashme përdorimi 
me atë që është raportuar në Studimin e World Vision në vitin 201322, ku 84 për 
qind e fëmijëve e raportuan shtëpinë si vendin ku e përdornin internetin.

22 Botimi i sipërcituar. Fq. 16.

Prindërit nuk më lejojnë të hyj në internet 57,1

19,5

18,3

15,9

15,4
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Figura 3: Vendi ku përdoret interneti sipas grupmoshës (vjeç; %)

P: Sa herë hyni ose e përdorni internetin në vendet e mëposhtme? Baza: Fëmijët që u shprehën se e 

përdorin internetin në këto vende: të paktën një herë në javë.

Në të njëjtën kohë, është e dukshme që interneti është një shoqërues i fuqishëm kur 
fëmijët ndodhen diku vetëm, pasi 58,2 për qind e tyre përgjigjen se e kanë përdorur 
internetin të paktën një herë në javë kur janë ndodhur në një situatë të tillë. Kjo tregon 
mundësitë që kanë fëmijët për ta përdorur internetin në privatësi të plotë, çka mund 
të nënkuptojë nivelin e ulët të përfshirjes së kujdestarëve në përdorimin e internetit 
nga fëmijët, dhe mbase më shumë implikime për sigurinë e tyre online.

Ta paktën një herë në javë, 28 për qind e djemve i përdorin qendrat e lojërave 
kompjuterike për të aksesuar internetin dhe 26 për qind përdorin qendrat e 
internetit, shumë më tepër krahasuar me vajzat (përkatësisht 5% dhe 14%). Për 
setin e plotë të rezultateve shihni Tabelën 12, Shtojca 1.

Grupi i fëmijëve më të mëdhenj hyjnë në internet më shpesh dhe në më shumë 
vende sesa fëmijët më të vegjël. Thuajse të gjithë fëmijët (99%) e moshës 15–17 
vjeç e përdorin internetin të paktën një herë në javë në shtëpi, ndërsa rreth 62 për 
qind e kësaj grupmoshe shprehen se e kanë përdorur internetin edhe rrugës për diku 
(krahasuar me 38,6% të kampionit total) dhe 82 për qind se e përdorin internetin 
të paktën një herë në javë kur janë vetëm (më tepër se 58,2% të raportuar për 
kampionin e plotë). Shumëllojshmëria e vendeve ku fëmijët e aksesojnë internetin, 
duke përfshirë vendet publike, duhet të merret parasysh në politikat që synojnë 
t’iu ofrojnë fëmijëve një internet më të sigurt.
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3.3 Pajisjet e aksesit në internet

Celulari inteligjent është pajisja që përdoret më shpesh për të aksesuar internetin 
(Figura 4): më shumë se treçereku (87,2%) i fëmijëve e përdorin celularin inteligjent 
për të aksesuar internetin, të paktën një herë në javë, shumë më tepër se pajisjet e 
tjera. Për shembull, më shumë se gjysma e fëmijëve raportuan se nuk kanë përdorur 
kurrë një kompjuter personal ose tablet për të aksesuar internetin (përkatësisht 50% 
dhe 63,8%; Tabela 13, Shtojca 1). Një përqindje edhe më e lartë e fëmijëve shprehen 
se nuk kanë përdorur asnjë pajisje tjetër për të hyrë në internet, si: konsolat e lojërave 
kompjuterike (81,5%), televizorin (74,3%), ose një celular që nuk është inteligjent 
(80,5%). Me shumë gjasa, kjo tregon rritjen e disponueshmërisë së celularëve 
inteligjentë me kosto të përballueshme dhe zëvendësimin e kompjuterit ose laptopit. 
Së fundi, kjo gjetje duhet marrë parasysh kur trajtohet çështja e ekspozimit të 
fëmijëve në internet, pasi celularët inteligjentë kanë veçoritë e tyre në këtë drejtim 
(set specifik aplikacionesh, mobiliteti, diskrecioni, etj.).

Figura 4: Përqindja e përdorimit të pajisjeve të ndryshme të internetit të 
paktën një herë në javë sipas grupmoshës (vjeç)

P: Sa herë i përdorni këto pajisje kur hyni në internet? Baza: Fëmijët që u shprehën se e përdorin inter-

netin: të paktën një herë në javë.

Fëmijët e aksesojnë internetin kryesisht nëpërmjet celularëve 
inteligjentë, dhe kjo duhet marrë parasysh në adresimin e 
problematikave, për sa i përket mundësive dhe rreziqeve.
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3.4 Koha që shpenzohet online

Fëmijët kalojnë mesatarisht 3,1 orë në ditë online. Ka një dallim të vogël midis 
ditëve të javës dhe fundjavës për sa i përket kohës që fëmijët kalojnë në internet. 
Mesatarisht, fëmijët kalojnë 2,9 orë online gjatë ditëve të javës dhe 3,3 orë gjatë 
fundjavës. Koha e kaluar online si gjatë ditëve të javës ashtu edhe gjatë fundjavës 
rritet me moshën e fëmijës. Ndonëse fëmijët kalojnë më shumë kohë online gjatë 
fundjavës sesa gjatë javës, në Tabelën 3 tregohet se ruhen dallimet moshore të 
vërejtura.

Tabela 3: Orët që fëmijët kalojnë në internet, sipas gjinisë dhe moshës

Koha e kaluar në 
internet 

Gjithsej Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Ditë jave 2,9 3,2 2,7 1,8 2,8 3,9

Fundjavë (në ditë) 3,3 3,6 3,1 2,2 3 4,5

P: Sa kohë kaluat në internet gjatë javës së kaluar (ditë shkolle ose pune)? Sa kohë kaluat në internet 

gjatë fundjavës së kaluar? Baza: Fëmijët përdorues të internetit, grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000

3.5 Prindërit

Në këtë seksion përshkruhet se si prindërit e aksesojnë internetin dhe nëse kanë 
vështirësi në këtë drejtim. Rreth 70,4 për qind e prindërve të intervistuar janë 
përdorues të internetit, ndërsa rreth 30 për qind nuk e përdorin kurrë internetin 
dhe 37 për qind prej tyre janë prindër të fëmijëve 15–17 vjeç (Figura 5). 

Në krahasim me fëmijët e anketuar, më pak prindër e aksesojnë internetin kur 
dëshirojnë ose kanë nevojë: 27,9 për qind e prindërve në krahasim me 51,4 për qind 
e fëmijëve të intervistuar, duke kompromentuar aftësinë e tyre për t’i mbështetur 
fëmijët e tyre online.
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Figura 5: Frekuenca e hyrjes së prindërve në internet (%)

P: A arrini ta aksesoni internetin kur dëshironi ose keni nevojë? Baza: Prindërit, popullata total e synuar, 

N=1.000.

Nga prindërit e anketuar që nuk munden të aksesojnë internetin në çdo kohë 
(71%), koha e pamjaftueshme dhe arsyet ekonomike duket se janë faktorët kyç 
për këtë gjë (Figura 6). 

Figura 6: Arsyet e aksesit të kufizuar në internet të prindërve (%)

P: Cilat janë arsyet kur nuk keni akses në internet? Baza: Prindërit që jo gjithmonë kanë akses në inter-

net, 71% e popullatës së synuar, N=710
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4. Aktivitetet online dhe 
aftësitë digjitale 

Në këtë kre përshkruhet mënyra se si fëmijët e përdorin internetin, cilat aktivitete 
praktikojnë online, si dhe cilat aplikacione dhe faqe interneti iu pëlqejnë dhe vizitojnë 
më shpesh. Krahas kësaj, hidhet një vështrim mbi kompetencat online të prindërve 
dhe fëmijëve, për sa iu përket lehtësive dhe vështirësive online. Rezultatet bazohen 
mbi perceptimet e fëmijëve dhe prindërve për sa i përket vetëbesimit të tyre në 
lidhje me aftësitë digjitale të nevojshme për të përdorur internetin.

4.1 Aktivitetet online 

Interneti iu ofron fëmijëve një sërë mundësish në fushat e të nxënit, komunikimit, 
krijimtarisë dhe artit dhe argëtimit. Fëmijët raportuan se shumica e aktiviteteve 
më të shpeshta që praktikonin një herë në javë ose më shpesh gjatë lundrimit 
në internet lidhen me artin dhe argëtimin, të nxënit dhe ndërveprimin social. Për 
sa i përket artit dhe argëtimit, fëmijët kryesisht raportuan se shohin videoklipe 
(89,7%), përdorin aplikacione online (75,3%) dhe dëgjojnë muzikë online (69,6%). 
Për sa i përket ndërveprimit social, ata raportuan se flasin me familjarët dhe miqtë 
që jetojnë larg (79,3%) ose pranë (75,9%), si dhe vizitojnë rrjetet sociale (76,3%). 
Arsyeja e dytë më e shpeshtë për ta përdorur internetin ishte për qëllime shkollore 
(79,7%), ku vajzat raportonin që e përdorin më shumë se djemtë.

Fëmijët e përdorin shumë pak internetin për aktivitete komunitare ose të 
pjesëmarrjes qytetare, si: nënshkrimi i një peticioni (3,6%), ose përfshirja në një 
fushatë ose protestë (4,3%), ose përfshirja në organizatat ose bamirësitë vendase 
(6,7%). Me shumë gjasa, kjo ndodh për shkak të angazhimit të ulët qytetar dhe 
komunitar në “botën offline”, duke evidentuar një fushë ku nevojitet më shumë 
vëmendje nga shkollat dhe organizatat komunitare.

Gama e aktiviteteve të ndryshme me të cilat angazhohen fëmijët rritet me moshën, 
siç ilustrohet në Tabelën 4, ku shënjohen (me ngjyrën gri) aktivitetet me të cilat 
angazhohen më shumë se një e treta e fëmijëve. Me shumë gjasa kjo lidhet me 
rritjen e aksesit në internet që vërehet te fëmijët më të mëdhenj në moshë, por 
mund të pasqyrojë edhe rritjen e kureshtjes për mundësi të reja, teksa fëmijët i 
konsolidojnë aftësitë e tyre digjitale me rritjen në moshë. 

Në përgjithësi, djemtë angazhohen më tepër se vajzat në shumicën e aktiviteteve 
të përvijuara në Tabelën 4, me përjashtim të aktiviteteve të studimit dhe kërkimit të 
informacioneve. Aktivitetet që pasqyrojnë dallimet gjinore më të mëdha dhe hasen 
më shpesh te djemtë përfshijnë mediat sociale (djemtë, 86%; vajzat, 67%), lojërat 
online (djemtë, 64%; vajzat, 50%) dhe postimin e fotografive ose komenteve 
online (djemtë, 57%; vajzat, 41%). 

37



Tabela 4. Shpeshtësia e aktiviteteve që praktikohen një herë në javë ose më 
shpesh, sipas gjinisë dhe grupmoshës (%)

Aktiviteti Gjithsej
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Kam parë videoklipe 89,7 91 89 88 90 93

E kam përdorur internetin për detyrat e shkollës 79,7 76 84 68 88 82

Kam folur me të afërmit ose miqtë 79,3 82 76 60 81 93

Kam vizituar një rrjet social 76,3 86 67 53 80 93

Kam folur me të afërmit dhe miqtë 75,9 80 72 55 76 93

Kam përdorur aplikacione 75,3 80 71 60 78 86

Kam parë shfaqje televizive ose filma 73,7 74 73 64 76 79

Kam mësuar duke bërë kërkime në internet 71,3 71 71 58 72 83

Kam dëgjuar muzikë 69,6 72 67 58 69 79

Kam përdorur mesazhe 68,8 72 66 44 66 91

Kam luajtur lojëra në internet 57,5 64 50 59 59 56

Kam folur me njerëz me përvoja të ndryshme 52,2 56 49 42 56 57

Kam postuar fotografi ose komente në internet 49,3 57 41 23 53 67

Kam ndihmuar dikë që donte të hynte në internet 39,3 44 36 23 40 51

Kam kërkuar informacione shëndetësore 33,3 29 39 19 33 45

Kam kërkuar lajme në internet 30,1 29 31 10 27 49

Kam kërkuar informacione për punë ose studime 25,4 23 28 14 26 34

Kam krijuar dhe ngarkuar videon ose muzikën time për ta ndarë 

me të tjerët
23,2 27 20 16 20 31

Kam aksesuar ose marrë pjesë në një faqe interneti me persona që 

ndajnë të njëjtat interesa
22,5 26 19 11 21 33

Kam kërkuar për burime ose aktivitete për lagjen time 19,4 20 20 11 23 23

Kam vizituar një dhomë bisedash për t’u njohur me njerëz të rinj 12,7 17 8 5 11 22

Kam krijuar një blog ose histori në internet 9 11 7 5 9 13

Jam përfshirë në një organizatë ose shoqatë bamirësie vendore 6,7 7 7 3 7 10

Jam përfshirë në një fushatë ose protestë 4,3 6 3 2 3 7

Kam nënshkruar një peticion online 3,6 6 3 1 2 5

P: Sa shpesh i keni kryer këto aktivitete ONLINE muajin e kaluar? Baza: Fëmijët përdorues të internetit, 

grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000

Kur i pyetën në lidhje me faqet e internetit ose aplikacionet që përdorin më së 
shumti, fëmijët përmendën YouTube dhe Instagram, ndjekur nga Facebook, 
WhatsApp, Google dhe Snapchat (Figura 7). Këto rezultate konfirmojnë gjetjet 
e raportuara më lart se fëmijët kryesisht angazhohen me artin dhe argëtimin, 
komunikimin social dhe aktivitetet e të nxënit online. 
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Figura 7: Faqet ose aplikacionet më të përdorura nga fëmijët (%)

P: Cilat faqe interneti ose aplikacione përdorni më shpesh? Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve 

të moshës 9–17 vjeç, përdorues të internetit, N=1.000

Instagram dhe Facebook hasen më shpesh te djemtë,  po ashtu si dhe lojërat 
Clash of Clans dhe League of Legends. Përgjithësisht, fëmijët më të mëdhenj në 
moshë priren më tepër që të parapëlqejnë rrjetet dhe aplikacionet sociale sesa 
fëmijët më të vegjël (shihni Tabelën 14, Shtojca 1). 

4.2 Aftësitë digjitale

Nëse krahasojmë sete të ndryshme aftësish, rezultatet tregojnë se fëmijët kanë 
më shumë besim tek aftësitë që i ndihmojnë të përdorin mjedisin digjital (instalimi 
i aplikacioneve, ruajtja e fotografive dhe hapja e dritareve të reja në motorët e 
kërkimit), si dhe besojnë tek aftësitë që lidhen me ndërveprimin social online 
(dinë se si t’i fshijnë numrat nga lista e kontakteve, e dinë se çfarë informacioni 
të ndajnë dhe të mos ndajnë) (Tabela 5). Këto rezultate mund të shpjegohen nga 
llojet e aktiviteteve me të cilat angazhohen kryesisht fëmijët, si: videot, përdorimi 
i aplikacioneve dhe komunikimi me familjen dhe miqtë nëpërmjet internetit, çka 
tregon një raport të drejtpërdrejtë midis aktiviteteve online dhe aftësive digjitale të 
fëmijëve. Aftësia më e shpeshtë lidhet me instalimin e një aplikacioni në celular, 
gjë e cila raportohet nga tetë në dhjetë fëmijë (80,1%), çka është e pritshme duke 
qenë se pajisja më e përdorur për të aksesuar internetin është celulari inteligjent. 
Nga ana tjetër, fëmijët kanë më pak besim tek aftësitë e tyre krijuese, çka mund të 
jetë rrjedhojë e ekspozimit të pakët ndaj këtyre aktiviteteve. Mbase kjo gjetje tregon 
se fëmijët kanë nevojë për më shumë shtysa dhe udhëzime për t’u angazhuar me 
aktivitete krijuese dhe për të përmirësuar aftësitë e tyre digjitale.
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Në përgjithësi, niveli i vetëbesimit të fëmijëve tek të gjitha aftësitë e tyre digjitale 
rritet me moshën, siç ilustrohet në Tabelën 5 duke theksuar aftësitë digjitale, ku 
kanë më shumë besim më shumë se një e treta e fëmijëve. Kjo gjetje mund të 
shpjegohet nga fakti se me rritjen e moshës, fëmijët angazhohen me një gamë më 
të gjerë aktivitetesh dhe kalojnë më tepër kohë online.

Tabela 5: Fëmijët dhe prindërit që raportojnë se kanë disi ose shumë 
vetëbesim tek aftësitë e tyre digjitale (%)

Aftësi Prindër Fëmijë Grupmosha (vjeç)

9–11 12–14 15–17 

Di se si të instaloj aplikacione në celular 54,6 80,1 66 79 91

Di se si të fshij numra nga lista e kontakteve 70,2 71,8 44 78 89

Di se si të ruaj një fotografi që e gjej online 55,7 66,7 43 69 84

E di kur duhet dhe kur nuk duhet të ndaj informacione online 68,7 64,6 33 71 85

E di se si të hap një dritare në një motor kërkimi 54,5 63,0 48 60 77

E gjej lehtësisht një faqe interneti që e kam vizituar më parë 53,6 61,1 43 63 74

E kuptoj se çfarë informacioni duhet dhe nuk duhet të ndaj 62,6 59,6 31 63 80

Di se si të hap dosjet e shkarkuara 44,3 54,4 28 55 74

Di se si t’i ndryshoj rregullat e privatësisë 47,3 53,7 19 54 82

E kam të lehtë të përzgjedh fjalët kyçe më të përshtatshme për kërkimet në internet 48,6 48,6 30 48 65

Di se si të postoj video ose muzikë që kam krijuar vetë në internet 37,3 46,1 25 46 63

Di se si të modifikoj përmbajtjen online që e kanë krijuar të tjerët 24,2 45,4 25 40 66

E verifikoj lehtësisht nëse informacionet në internet janë të vërteta 32,9 36,2 17 35 52

Di se si t’i bllokoj pop-ups që nuk dua t’i shoh 26,5 34,5 18 31 51

E vendos lehtësisht nëse mund t’i besoj një faqeje interneti 29,9 34,2 16 32 50

Di se si të përdor gjuhën e programimit 18,0 24,3 8 23 37

Di se si të dizenjoj një faqe interneti 11,5 20,2 10 16 32

P: Sa të vërteta janë këto pika për ju kur e përdorni internetin? Baza: Fëmijë (N=1.000) dhe prindër 

(N=680) përdorues të internetit. Përqindja e përgjigjeve disi të vërteta + të vërteta

Ndaj, sa më shumë fëmijë të angazhohen me aktivitete online, aq më i lartë është 
niveli i aftësive që përvetësojnë. Kjo duhet marrë parasysh nga prindërit dhe 
autoritetet publike që mund të parapëlqejnë qasjet kufizuese ndaj përdorimit të 
internetit nga fëmijët, pasi mund të kufizojnë ndjeshëm mundësitë që kanë fëmijët 
për të zhvilluar aftësitë e tyre digjitale. Krahas kësaj, aftësitë digjitale të djemve 
janë përgjithësisht më të larta se të vajzave, duke manifestuar një pabarazi gjinore 
në aktivitetet online dhe aftësitë lidhur me internetin, gjë e cila duhet të merret 
parasysh për të përmirësuar politikat dhe aktivitetet që synojnë rritjen e njohurive 
dhe aftësive digjitale të fëmijëve.

Fëmijët kanë nevojë për më shumë shtysa dhe udhëzime 

për t’u angazhuar me aktivitete krijuese online dhe për të 

përmirësuar aftësitë e tyre digjitale.
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Për sa iu përket aftësive sociale online, fëmijët më të vegjël kanë më pak besim 
në sjelljet e tyre sociale online. Më shumë se gjysma (60%) e 9–11-vjeçarëve 
raportuan se nuk e kuptonin çfarë informacionesh duhet dhe nuk duhet të ndajnë 
online dhe kur duhet ta bëjnë këtë (59%), ndërsa pak më pak se gjysma (49%) 
nuk e dinin si t’i fshinin numrat nga lista e kontakteve. Vetëm pak prej tyre (21%) 
besonin se e dinin si të silleshin në mënyrën e duhur në situata të ndryshme 
online, ose si të ndryshonin personat me të cilët ndanin përmbajtje (24%). Kjo 
mund të jetë arsye për t’u shqetësuar, duke qenë se shumë fëmijë më të vegjël 
angazhohen në aktivitete sociale online pa pasur njohuri ose aftësi të mjaftueshme 
për t’u ndjerë të sigurt. Ndërkohë, shumica e 15–17-vjeçarëve raportuan se kanë 
besim te njohuritë e tyre për kryerjen e këtyre aktiviteteve, çka tregon se këto 
njohuri zhvillohen me moshën. 

Pak më shumë se një e treta e fëmijëve (36,2%) u shprehën se e kishin pasur 
të lehtë të verifikonin nëse informacionet e gjetura në internet ishin të vërteta 
dhe e konstatuan lehtësisht nëse mund t’i besonin faqes së internetit (34,2%). 
Kjo është një aftësi kyçe që iu mundëson fëmijëve të dallojnë lajmet e rreme, 
një dukuri shqetësuese në rritje. Vlen të merret parasysh ndërhyrja e hershme 
për t’iu mësuar fëmijëve aftësitë kyçe për verifikimin e fakteve dhe njohuritë mbi 
informacionin, si nëpërmjet arsimit formal ashtu edhe atij joformal.

Për sa i përket shumicës së aftësive, fëmijët kanë më shumë besim në aftësitë e 
tyre sesa prindërit (shihni Tabelën 5). E vetmja aftësi për të cilën edhe prindërit edhe 
fëmijët ndajnë të njëjtin nivel besimi është ajo sociale, madje ndonjëherë prindërit 
kanë më shumë besim sesa fëmijët, pasi disa prej këtyre aftësive ngjasojnë me 
aftësitë që janë të nevojshme në marrëdhëniet sociale në jetën reale. Kjo gjetje 
mbi aftësitë sociale prindërore mund të përmirësojë zhvillimin e programeve 
prindërore, të cilat ndihmojnë aftësitë e tyre për t’i udhëzuar fëmijët mbi përvojat 
online, me fokus të veçantë fëmijët më të vegjël. 

Nëse iu kufizohet aksesi dhe përdorimi i internetit, fëmijët do të 

kenë më pak mundësi për të zhvilluar aftësitë e tyre digjitale. 

Politikat dhe aktivitetet që synojnë të rritin njohuritë dhe 

aftësitë digjitale të fëmijëve duhet të adresojnë hendekun midis 

djemve dhe vajzave në aktivitetet online dhe aftësitë digjitale.

Duhet t’i kushtohet vëmendje angazhimit të fëmijëve më të 

vegjël në aktivitetet sociale online, pasi ata kanë njohuri dhe 

aftësi të pamjaftueshme në drejtim të sjelljes sociale online.
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5. Rreziqet dhe dëmet  
(e mundshme) në internet

Deri tani në këtë raport është trajtuar gama e mundësive që interneti iu ofron 
fëmijëve dhe të rinjve. Megjithatë, është e rëndësishme që të theksohet fakti 
që aksesi në internet e ka rritur ekspozimin e fëmijëve ndaj një sërë rreziqesh të 
sigurisë dhe mirëqenies së tyre. Në këtë raport, eksplorohen rreziqet në lidhje me 
përmbajtjen që mund të jetë e dëmshme dhe kontaktin me personat nëpërmjet 
internetit, si bisedat me të panjohurit në internet ose takimet ballë për ballë me 
personat që i kanë njohur për herë të parë në internet.

Ekspozimi ndaj rrezikut nuk do të thotë automatikisht që fëmija dëmtohet. 
Kjo është një qasje e rëndësishme që UNICEF-i po përpiqet të ndjekë, pasi 
shpeshherë bisedat mbi rreziqet online drejtohen nga të rriturit, duke mos marrë 
parasysh perceptimet e fëmijëve mbi përvojat e tyre online. Ndaj, për çdo fëmijë të 
ekspozuar ndaj rrezikut, raporti përpiqet të gjurmojë nëse kjo ka çuar drejt ndonjë 
dëmi të mundshëm. Në këtë mënyrë, do të jetë e mundur të përcaktojmë se cilat 
rreziqe mund të jenë të dëmshme për fëmijët dhe nëse rreziqet e parashtruara nga 
prindërit mund të jenë të ekzagjeruara. Analiza synon të ofrojë evidenca më të mira 
që politikëbërësit dhe kujdestarët të përgatitin strategji parandalimi të posaçme, 
për të trajtuar siç duhet praktikat e dëmshme, duke lejuar dhe duke mos bllokuar 
pa qenë nevoja fusha të tjera që fëmijët dëshirojnë të eksplorojnë.

5.1 Përvojat e dëmshme

Me qëllim kuptimin nëse kanë pësuar dëme online, i pyetëm fëmijët nëse ka 
ndodhur diçka online që i ka bezdisur ose shqetësuar; me fjalë të tjera nëse kanë 
përjetuar diçka që i ka bërë të ndjejnë ankth ose frikë. 14 për qind e fëmijëve 
raportuan se ishin ndjerë në këtë mënyrë gjatë 12 muajve të fundit, me dallime të 
vogla midis djemve dhe vajzave (Figura 8). Kjo është një shifër relativisht e ulët, 
duke parë nivelin e shqetësimit tek të rriturit në lidhje me sigurinë online të fëmijëve 
të tyre. Sipas gjetjeve, fëmijët më të mëdhenj në moshë shqetësohen më shpesh 
sesa fëmijët më të vegjël nga diçka që kanë përjetuar online, çka është e pritshme 
duke parë rritjen e pavarësisë dhe aksesit në internet me rritjen e moshës. Kur 

Jo të gjitha rreziqet paraqesin dëm. Kufizimi I aksesit në internet 

jo domosdoshmërisht ka efekt parandalues, madje mund të ketë 

ndikim negative mbi zhvillimin e njohurive digjitale të fëmijës.
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iu kërkua të vlerësonin se sa të mërzitur ishin nga kjo përvojë e pakëndshme, 
49,3 për qind e 14 për qindëshit që e raportuan këtë përvojë ishin ndjerë pak të 
shqetësuar, 23,8 për qind ishin disi të shqetësuar, ndërsa vetëm 18,8 për qind ishin 
shumë të shqetësuar (26 fëmijë në total raportuan se ishin shumë të shqetësuar). 
Një përqindje më e madhe vajzash u shprehën se ishin shumë të shqetësuara 
(25%) në krahasim me djemtë (14%), çka tregon se përvoja e fëmijëve në internet 
varion sipas gjinisë, gjë që do të sjellë implikime për përgatitjen dhe zbatimin e 
ndërhyrjeve të kërkuara. 

Kur u pyetën se kujt i janë drejtuar kur online ka ndodhur diçka e pakëndshme, 
fëmijët raportuan se burimi kryesor i mbështetjes ishin bashkëmoshatarët e tyre, 
duke përfshirë miqtë, vëllezërit dhe motrat (51,8%), ndjekur nga prindërit (35,3%). 
Fëmijët e grupmoshës 9–11 vjeç iu drejtohen prindërve (64%) më shpesh sesa 
fëmijët më të mëdhenj në moshë (12–14-vjeçarët, 26%; 15–17-vjeçarët, 28%). 
Fëmijët e grupmoshës 15–17 vjeç iu drejtohen bashkëmoshatarëve, vëllezërve 
dhe motrave në 59 për qind të rasteve, çka përbën një nivel më të lartë sesa ai 
që u raportua nga grupet e tjera (9–11-vjeçarët, 36%; 12–14- vjeçarët, 52%; shihni 
Tabelën 15, Shtojca 1).

Vlen të theksohet se pak fëmijë (vetëm 2,9%) janë të gatshëm të flasin me 
mësuesit ose me dikë tjetër përgjegjës për mbështetjen e fëmijëve (0,6%). Kjo 
është një gjetje kyçe që ka dy shpjegime të mundshme: 1, mjedisi i përgjithshëm 
në shkollë dhe besimi që kanë fëmijët te punonjësit për kujdesin ndaj fëmijëve nuk 
është ideal; dhe 2, mësuesit dhe punonjësit për kujdesin ndaj fëmijëve nuk shihen 
nga fëmijët si persona që mund t’i ndihmojnë me problemet personale në internet. 
Sidoqoftë, situata nuk duket premtuese dhe kërkon vëmendje të ngutshme.
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Figura 8: Përqindja e fëmijëve të shqetësuar nga disa përvoja në internet 
dhe personat të cilëve u janë drejtuar 

5.2 Ekspozimi ndaj përmbajtjeve të dëmshme në internet 

Fëmijët u pyetën për ekspozimin ndaj përmbajtjeve negative dhe potencialisht të 
dëmshme të ndeshura gjatë lundrimit të tyre në internet. Rreziku më i zakonshëm 
i përmbajtjeve për fëmijët shqiptarë është ekspozimi ndaj përmbajtjes që lidhet 
me abuzim ose dhunë (21,3%), e ndjekur nga përmbajtja lidhur me vetëdëmtimin 
(17,3%) (Figura 9). 

Figura 9: Ekspozimi i fëmijëve të grupmoshave të ndryshme ndaj përmba-
jtjeve të dëmshme (vjeç; %)

P: A keni parë gjatë VITIT TË SHKUAR faqe interneti ose diskutime online ku njerëzit flasin për çështjet 

e mëposhtme? Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve të grupmoshës 9–17 vjeç, përdorues interneti 

12–14 vjeç 15–17 vjeç

P: Gjatë VITIT TË KALUAR, a ka ndodhur diçka online që 
ju ka bezdisur ose shqetësuar? P.sh. ju ka bërë të ndi-
heni në siklet, ju ka frikësuar ose ju nuk duhet ta kishit 
parë. Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve për-
dorues të internetit, të grupmoshës 9–17 vjeç; N=1.000

P: Herën e fundit që online ndodhi diçka që ju bezdisi 
ose ju shqetësoi, a folët me ndonjë nga këta persona? 
Baza: Ata që kanë pasur përvoja të dëmshme gjatë vitit 
të kaluar; 14% e popullatës së synuar, N=140

11% 19%10%

Përvojë bezdisëse ose shqetësuese gjatë vitit të kaluar (%) Kujt i janë drejtuar (%)

9 - 11 vjeç 12 - 14 vjeç 15 - 17 vjeç

Djem

Gjithsej

Vajza

54

14

49

Nëna ose babai im

33,2

18,6

17,9

2,9

2,8

1,9

1,4

0,7

0,6

Një shok ose shoqe moshatare

Vëllai ose motra ime

Nuk fola me asnjeri

Një mësues/e

Një person tjetër

Një i rritur tjetër tek i cili kam besim

Parapëlqej të mos shprehem

Nuk e di

Dikush që e ka për detyrë të ndihmojë

35,3

Mënyra të dëmtimit 
fizik ose lëndimit të 

vetes

Mënyra të kryerjes së 
vetëvrasjes 

Përvoja të përdorimit 
të drogës

Abuzim ose dhunë

12
29

24

17.3

5

11

17

11.5

6

11

20

13 13

20

29

21.3

9-11 12-14 15-17 Totali
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Për sa i përket përmbajtjes që tregon dhunë reale, më shumë se një e treta e 
fëmijëve (35%) pohuan se gjatë dymbëdhjetë muajve të shkuar kanë parë materiale 
në internet që shfaqin skena të dhunës reale (Figura 10). Në përgjithësi, siç edhe 
pritet, ekspozimi ndaj të gjitha llojeve të përmbajtjes së dëmshme në internet rritet 
me kalimin e moshës, ku fëmijët e grupmoshës së rritur 15–17 janë grupmosha më 
e ekspozuar (Figura 10). Kjo mund të ndodhë për shkak se fëmijët e rritur kanë më 
lehtë akses, shpenzojnë më shumë kohë në internet dhe angazhohen në një gamë 
të gjerë aktivitetesh online, duke rritur në këtë mënyrë gjasat për t’u ekspozuar si 
ndaj përmbajtjes pozitive, ashtu edhe ndaj asaj negative. Paralelisht me atë çfarë 
është vëzhguar tashmë, ka dallime gjinore ku djemtë janë më të ekspozuar sesa 
vajzat ndaj rreziqeve të përmbajtjes në internet.

Figura 10: Ekspozimi ndaj përmbajtjes së dhunës reale (%)

P: A keni parë NDONJËHERË gjatë VITIT TË SHKUAR imazhe ose video të dhunës REALE në internet? 

Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve të grupmoshës 9–17 vjeç, përdorues interneti, N=1.000

Shtatë në dhjetë fëmijë (71,5%) me këtë përvojë kanë parë përmbajtje të tillë 
vetëm me raste, ndërsa më pak se dy në dhjetë fëmijë (16,7%) pohuan se ka 
ndodhur shpesh (nuk paraqiten të dhëna). Rreth dy të tretat (63%) e fëmijëve që 
kanë parë shfaqje të dhunës reale raportuan se ishin të shqetësuar prej saj, dhe 
mesa duket gjinia luan një rol të rëndësishëm edhe këtu, ku djemtë (55%) janë më 
pak të shqetësuar sesa vajzat (76%). 

5.2.1 Njohja e personave të rinj përmes internetit 

Raporti zbulon nivelin e ekspozimit të fëmijëve ndaj rreziqeve të kontakteve lidhur 
me njohjen e të panjohurve në internet dhe ballë për ballë. Kur u pyetën nëse 
kishin pasur kontakte me njerëz në internet të cilët nuk i njihnin, një në katër fëmijë 
(25%) u shpreh se kishte pasur të paktën një kontakt në internet me dikë që nuk e 
kishte takuar kurrë ballë për ballë, ndërsa 16 për qind raportuan se e kishin takuar 

31% 19%22%

9 - 11 vjeç 12 - 14 vjeç 15 - 17 vjeç

Djem

Gjithsej

Vajza

41

35

29
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personalisht dikë që e kishin njohur fillimisht në internet  vitin e mëparshëm (Figura 
11). Njohja e të panjohurve në internet dhe më pas ballë për ballë ka ndjeshëm më 
shumë gjasa për djemtë sesa për vajzat e rritura. Kjo gjetje mund të shpjegohet me 
faktin se djemtë dhe vajzat e rritura janë më të ekspozuar në internet, shpenzojnë 
më shumë kohë në internet dhe angazhohen në një gamë të gjerë aktivitetesh, 
duke rritur mundësinë e të qenit të cenuar nga sjelljet që mbartin rrezik.

Nga fëmijët që raportuan se kanë takuar fizikisht dikë që e kanë njohur fillimisht në 
internet, shumica (81%) raportuan se ishin ndjerë ose të lumtur ose neutralë për 
takimin dhe vetëm një në dhjetë (8,6%) raportuan se ishin ndjerë pak ose mjaft të 
shqetësuar nga ky takim. Gjithashtu, fëmijët e rritur raportuan se ishin ndjerë më 
të shqetësuar nga këto takime në jetën reale me miqtë e tyre virtualë, çka në fakt 
ka kuptim, pasi fëmijët e rritur kanë më shumë sesa katërfish gjasa krahasuar me 
fëmijët më të vegjël për të takuar ballë për ballë dikë që e kanë njohur fillimisht në 
internet. Megjithatë, është e rëndësishme të theksojmë se shumica e fëmijëve 
janë të lumtur me këtë përvojë, që mundësisht lidhet me faktin që ata eksplorojnë 
hobi dhe interesa, si dhe zgjerojnë rrjetin e tyre të njohjeve. Eksplorimi i terrenit të 
ri dhe takimi i personave të rinj përmban gjithmonë elementin e rrezikut, por ndodh 
që këto përvoja nuk janë domosdoshmërisht të dëmshme, por mjaft të këndshme, 
shumë ndryshe nga çfarë i druhen ndonjëherë të rriturit. 

Figura 11: Përqindja e fëmijëve të grupmoshave të ndryshme që kanë njohur 
për herë të parë persona në internet 

P: A keni pasur ndonjëherë kontakt në internet me dikë që nuk e keni takuar më parë ballë për ballë? A 

keni takuar të paktën një herë gjatë VITIT TË SHKUAR dikë ballë për ballë, të cilin fillimisht e keni njohur 

në internet? Baza: Popullata totale e fëmijëve të grupmoshës 9–17 vjeç, përdorues interneti, N=1.000

Shumica e fëmijëve që kanë takuar ballë për ballë dikë, të cilin e 

kanë njohur fillimisht në internet, raportuan se ishin ndjerë të 

lumtur për takimin, që në fakt bie në kundërshtim me nivelin e 

lartë të shqetësimit të raportuar nga prindërit për takime të tilla.

Kanë njohur dikë në internet (%) Kanë takuar dikë ballë për ballë, të cilin e kanë njo-
hur fillimisht në internet gjatë vitit të shkuar (%)

Boys Djem 

Total Totali 

Girls Vajza 

33 23

25 16

17 8

21% 41%9%

9 - 11 vjeç 12 - 14 vjeç 15 - 17 vjeç

12% 26%7%

9 - 11 vjeç 12 - 14 vjeç 15 - 17 vjeç
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5.2.2 Bullizmi kibernetik dhe gjuha e urrejtjes 

Një tjetër rrezik i kontaktit është bullizmi kibernetik. Nga fëmijët e anketuar u 
zbulua se kjo ishte një përvojë jo e zakonshme, pasi vetëm 6,4 për qind raportuan 
se janë keqtrajtuar, ngacmuar ose tallur vazhdimisht nga dikush gjatë dymbëdhjetë 
muajve të fundit (8% djem; 5% vajza). Megjithatë, nga ata që raportuan se kanë 
qenë pre e bullizmit, fëmijët kishin më shumë gjasa të binin pre e bullizmit fizik 
(61,7%) sesa nëpërmjet një pajisjeje digjitale (47,9%). Në përgjithësi, mesa duket 
ka nënraportim të bullizmit, pasi në një studim të mëparshëm tregohet se 19,4 për 
qind e fëmijëve të grupmoshës 10–18 vjeç kanë qenë subjekt i bullizmit në vitin 
2017, çka tregon për dallime në mënyrën se si është kuptuar pyetja nga fëmijët. 

Fëmijët e vegjël kanë më shumë gjasa sesa ata të rritur të raportojnë bullizmin 
fizik, ndërsa fëmijët e rritur kanë më shumë gjasa të raportojnë bullizmin kibernetik 
(Figura 12). Ky dallim ndodh me gjasë për shkak të faktit që fëmijët e rritur e përdorin 
më shpesh dhe më gjatë internetin dhe pajisjet digjitale sesa fëmijët e vegjël, duke 
rritur në këtë mënyrë gjasat për të pasur kontakte të dëmshme online.

Kur u pyetën për gjuhën e urrejtjes, mbi një e treta (36,6%) e fëmijëve raportuan se 
janë shqetësuar të paktën një herë për shkak të mesazheve online me përmbajtje 
urrejtjeje dhe poshtëruese. Kjo ishte më e zakonshme ndërmjet fëmijëve 
të grupmoshës 15–17 vjeç (45%) dhe më pak e zakonshme ndërmjet atyre të 
grupmoshës 9–11 vjeç (27%; Tabela 16, Shtojca 1). 

Figura 12: Përqindja e fëmijëve të grupmoshave të ndryshme (vjeç) që kanë 
rënë pre e bullizmit fizik dhe bullizmit nëpërmjet një pajisjeje dixhitale

P: Nëse dikush ju ka trajtuar në këtë mënyrë, si ka ndodhur? Baza: 6,4% e fëmijëve që kanë raportuar 

se janë keqtrajtuar, ngacmuar ose tallur vazhdimisht. 

Duhet bërë më shumë duke punuar me operatorët e shërbimit 

të internetit për të monitoruar dhe rregulluar ekspozimin e 

pavullnetshëm të fëmijëve ndaj përmbajtjes seksuale online.
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5.3 Ekspozimi ndaj përmbajtjes seksuale 

Kur u pyetën për ekspozimin e tyre ndaj përmbajtjes seksuale në internet gjatë vitit 
të shkuar, 15,8 për qind e fëmijëve raportuan se kanë parë imazhe me përmbajtje 
seksuale në internet (Figura 13). Përqindja është shumë më e ulët krahasuar me 
nivelin e raportuar në studimin e vitit 2013 të kryer nga World Vision, ku 44 për qind 
e fëmijëve raportuan se kishin parë çdo ditë imazhe seksuale, duke përfaqësuar 
në këtë mënyrë nënraportim për shkak të metodologjisë së përdorur gjatë studimit 
aktual, i cili nuk i intervistoi fëmijët jashtë shtëpisë së tyre, duke rritur rrjedhimisht 
gjasat për një përgjigje të kënaqshme në aspektin shoqëror.

Fëmijët e rritur (15–17 vjeç, 27%) dhe djemtë (20%) kanë më shumë gjasa të 
raportojnë se kanë parë imazhe seksuale në internet sesa fëmijët e vegjël (9–11 
vjeç, 7%) dhe vajzat (11%), duke konfirmuar vëzhgimin e mëparshëm lidhur me 
ekspozimin ndaj rrezikut të përmbajtjes për këto grupe fëmijësh. 

Figura 13: Ekspozimi ndaj përmbajtjes seksuale gjatë vitit të shkuar (%)

P: A keni parë gjatë VITIT TË SHKUAR imazhe qartazi seksuale në internet? Baza: Popullata totale e 

synuar e fëmijëve të grupmoshës 9–17 vjeç, përdorues interneti, N=1.000

Për të kuptuar se si ndeshen fëmijët me përmbajtje seksuale në internet, ata që 
raportuan se kishin parë imazhe seksuale në internet u pyetën gjatë studimit se 
si kishte ndodhur kjo (Figura 14). Rezultatet tregojnë se shumica e fëmijëve ishin 
ekspozuar ndaj këtyre imazheve kur nuk e prisnin (71,3%). Kjo situatë paraqet një 
sfidë dhe ndoshta duhet bërë më shumë duke punuar me ofruesit e shërbimit 
të internetit, për të garantuar që përmbajtja seksuale online ndaj të cilës fëmijët 
mund të ekspozohen në mënyrë të pavullnetshme, nëpërmjet mediave sociale, 
dritareve kërcyese ose reklamave, të monitorohet dhe rregullohet. 
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Në të njëjtën kohë, mbi gjysma e fëmijëve (55,3%) kishin parë imazhe të tilla për 
shkak se dëshironin ose kishin kërkuar për to dhe pothuajse gjysma (44,7%) për 
shkak se dikush tjetër, një bashkëmoshatar ose motra apo vëllai ia kishin treguar. 
Djemtë kishin më shumë gjasa sesa vajzat për të raportuar se kishin parë përmbajtje 
seksuale për shkak se dëshironin të shihnin (64% djem; 38% vajza), si dhe se 
kishin parë përmbajtje seksuale për shkak se dikush tjetër ua kishte treguar (51% 
djem; 31% vajza). Kjo mund të pasqyrojë kuriozitetin dhe ndërgjegjësimin në rritje 
për seksualitetin, veçanërisht për djemtë dhe vajzat e rritura, që mund të kërkojnë 
vullnetarisht për përmbajtje dhe informacion seksual online (Tabela 17, Shtojca 1).

Figura 14: Si ndeshen fëmijët me përmbajtje seksuale online, sipas gjinisë (%)

P: Mendoni për VITIN E SHKUAR, a ju ka ndodhur ndonjë prej këtyre aktiviteteve? Kam parë përmbajtje 

seksuale online (imazhe, fotografi ose video të personave lakuriq ose të personave që ekspozojnë pjesë 

të trupit ku duken organet gjenitale ose intime); Baza: ata që gjatë VITIT TË SHKUAR kanë parë imazhe 

në internet, të cilat janë qartazi seksuale; 16% e popullatës së synuar, N=158

Fëmijët u pyetën se si ishin ndjerë pas shikimit të imazheve seksuale online 
(Figura 15). Njohja e perceptimeve dhe ndjesisë së fëmijëve është thelbësore, 
pasi rreziqet online nuk barazohen gjithmonë me dëmin dhe ndonjëherë rezultojnë 
në përvoja pozitive për fëmijët. Rezultatet tregojnë se shumica e fëmijëve (51,7%) 
ishin indiferentë ndaj këtyre imazheve dhe nuk ishin ndjerë as të lumtur dhe as 
të shqetësuar. Një përqindje e vogël (7,9% në total) e vajzave (11%) dhe djemve 
(7%) raportuan se ishin shumë të shqetësuar nga këto përmbajtje, ndërsa disa 
fëmijë (9,2%), kryesisht djem, raportuan se ishin të lumtur që i kishin parë (2% 
vajza dhe 12% djem). Fëmijët e vegjël kishin shumë më shumë gjasa të raportonin 
se ishin të shqetësuar nga ekspozimi ndaj përmbajtjes seksuale sesa fëmijët e 
rritur (Tabela 18, Shtojca 1). Këto rezultate nxjerrin në pah nevojën që prindërit 
dhe mësuesit t’iu ofrojnë fëmijëve edukim seksual të përshtatshëm për moshën, 
si dhe mjetet për të vlerësuar saktësinë dhe qëllimin e përmbajtjes që ata shohin 
online. Prezantimi i mekanizmave të kontrollit prindëror nëpërmjet diskutimit me 
fëmijët mund të jetë një mënyrë për të parandaluar ekspozimin e pavullnetshëm 
ndaj përmbajtjeve të tilla. 

Duhet bërë më shumë duke punuar me operatorët e shërbimit 

të internetit për të monitoruar dhe rregulluar ekspozimin e 
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Figura 15: Reagimi i fëmijëve ndaj imazheve seksuale online, sipas gjinisë (%)

P: Nëse keni parë imazhe të këtij lloji, si u ndjetë kur i patë? Baza: ata që janë ekspozuar ndaj përmbajtjes 

seksuale sipas mënyrave të përmendura; 14% e popullatës së synuar, N=137

Fëmijët kishin më shumë gjasa të kishin parë përmbajtje seksuale online në celular 
ose në pajisje të tjera digjitale (88%) krahasuar me televizionin ose filmat (68%), 
edhe pse përqindja e fëmijëve që kishin parë imazhe seksuale në televizion ose në 
film është e konsiderueshme (Tabela 19, Shtojca 1). Djemtë kishin më shumë gjasa 
të kishin parë përmbajtje seksuale në televizion, ndërsa vajzat në pajisje digjitale. 

Fëmijët e vegjël kishin më pak gjasa të ndesheshin me imazhe seksuale në 
televizion ose film krahasuar me ata të rritur, por kjo nuk vlente për pajisjet online 
ku fëmijët e të gjitha grupmoshave kishin njësoj gjasa për të parë imazhe seksuale 
(89% e 9–11 vjeçarëve; 90% e 12–14 vjeçarëve; 87% e 15–17 vjeçarëve). Kjo gjetje 
sugjeron se prindërit mund të kenë zhvilluar më mirë praktikat e rregullimit të 
përmbajtjes për televizionin dhe filmat, por jo për pajisjet digjitale. Po ashtu, duke 
qenë se shumica e fëmijëve raportojnë se kanë parë përmbajtje të tilla në mënyrë 
të papritur, kjo mund të ndodhë pasi mjedisi digjital nuk është ende aq i rregulluar 
sa televizioni ose filmi.

Fëmijët që kishin parë imazhe online me natyrë seksuale në celular, kompjuter, 
tabletë ose pajisje të tjera, raportuan se ato iu ishin shfaqur shpesh si dritare 
kërcyese (47,7%), duke konfirmuar gjetjen se shumica e fëmijëve ekspozohen në 
mënyrë të pavullnetshme ndaj përmbajtjes seksuale online. Rezultatet tregojnë 
se platformat popullore si YouTube (26,1%) dhe platformat e medias sociale si 
Facebook (17%) ose Instagram (12,9%) përmbajnë imazhe seksuale ndaj të 
cilave fëmijët janë të ekspozuar, pavarësisht politikave të tyre për të përjashtuar 
përmbajtjen qartazi seksuale (Figura 16). Këto rezultate mund të shpjegohen me 
numrin në rritje të imazheve qartësisht seksuale që shpërndahen dhe popullarizohen 
në median sociale. 
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Figura 16: Fëmijët e ekspozuar ndaj përmbajtjes seksuale online gjatë vitit 
të shkuar, përmes mënyrave të ndryshme (%)

P: A keni parë imazhe të këtij lloji në ndonjë prej mjeteve të mëposhtme? Baza: Ata që kanë parë imazhe 

seksuale në celular, kompjuter, tabletë ose pajisje të tjera, N=121

5.4 Përvojat e padëshiruara seksuale

Ky seksion raporton gjetjet mbi përvojat e padëshiruara seksuale të fëmijëve 
në internet, të cilat mund të shihen si një shenjë paralajmëruese për abuzimin 
ose shfrytëzimin e tyre seksual (Tabela 6). Përvoja më e zakonshme e raportuar 
ishte e fëmijëve, të cilëve iu kërkohej të jepnin informacion seksual për veten 
(3,1%). Megjithëse këtë e kanë përjetuar pak fëmijë, kjo mbetet ende arsye për 
t’u shqetësuar për shkak të natyrës serioze të kësaj përvoje. Ajo çka është më e 
rëndësishme, rreth 1,2 për qind e fëmijëve ishin viktima të pornografisë hakmarrëse, 
ku imazhet ose videot seksuale që ata prodhonin ose ndanin privatisht ndaheshin 
edhe me njerëz të tjerë. Kjo situatë mund të përbëjë potencialisht vepër penale. 
Për më tepër, rreth 1,2 për qind e fëmijëve janë shantazhuar për shkak të imazheve 
seksuale që ata kanë ndarë, që përbën po ashtu vepër penale. Duke qenë se këto 
përvoja ndodhin në Shqipëri, është e rëndësishme që fëmijët të vetëdijësohen për 
legjislacionin ekzistues për këto vepra, në mënyrë që të informojnë policinë nëse 
shantazhohen. Po ashtu, është e rëndësishme që policia të jetë e trajnuar dhe e 
pajisur si duhet për të reaguar ndaj raportimeve të tilla të fëmijëve.

Nëpërmjet pop-ups në internet 

35,4

26,1

26,1

12,9

6,8

Në një faqe interneti për të rritur/pornografike

Në një faqe të rrjetit social (Facebook)

Në një platformë online të shpërndarjes së videove (YouTube)

Në një platformë online të shpërndarjes së fotografive (Instagram)

Në një lojë online

47,4

Fëmijët duhet të vetëdijësohen për legjislacionin ekzistues 

për abuzimin seksual online të fëmijëve, në mënyrë që të 

informojnë policinë nëse shantazhohen. Po ashtu, është 

e rëndësishme që policia të jetë e trajnuar dhe e pajisur si 

duhet për të reaguar ndaj raportimeve të tilla të fëmijëve.

52



Tabela 6: Fëmijët që kanë përjetuar përvoja të padëshiruara seksuale online (%)

Përvoja % Nr.
Preferoj të mos 

përgjigjem

Më është kërkuar informacion seksual për veten, kur unë nuk doja t’iu përgjigjesha 

pyetjeve të tilla.
3,1 31 1,2

Kam ndarë informacion, imazhe ose video seksuale të vetes sepse dikush më ka dhënë 

para, në këmbim. 
2,5 25 1,0

Më është kërkuar nga dikush në internet të flisja për aktet seksuale kur unë nuk doja 

të flisja.
2,1 21 1,2

Kam ndarë informacion, imazhe ose video seksuale të vetes, sepse dikush më ka 

detyruar për ta bërë këtë, ose më ka kërcënuar mua apo dikë të rëndësishëm për mua.
2,0 20 0,6

Më është kërkuar në internet fotografi ose video që tregonte pjesët e mia private kur 

unë nuk doja të bëja diçka të tillë.
2,0 20 1,1

Më është kërkuar nga dikush në internet të bëja diçka seksuale kur unë nuk doja të bëja 

diçka të tillë.
1,7 17 0,8

Imazhet ose videot seksuale të vetes, të cilat unë i kam prodhuar dhe që më parë ia kam 

dërguar dikujt privatisht, janë publikuar ose ndarë me persona të tjerë.
1,2 12 0,6

Jam detyruar nga dikush në internet të shihja imazhe ose video seksuale online. 0,9 9 1,0

Jam shantazhuar për shkak të imazheve ose videove seksuale të vetes që ia kam 

dërguar dikujt.
1,2 12 0,4

P: A ju ka ndodhur gjatë VITIT TË SHKUAR, të paktën një herë, ndonjë prej përvojave të sipërpërmendura 

në internet? Baza: Popullata totale e synuar e përdoruesve fëmijë të internetit, N=1.000

Një në dhjetë fëmijë (9%) raportoi të paktën një nga përvojat e listuara të 
padëshiruara seksuale në internet gjatë vitit të shkuar (Figura 17), ku fëmijët e 
rritur (12% e 15–17 vjeçarëve) kanë qenë më të prekur sesa fëmijët e vegjël. Është 
e rëndësishme të theksojmë se jo të gjitha këto situata mund të rezultojnë në 
dëmtim dhe se fëmijët mund të kenë mundësinë t’u thonë jo këtyre kërkesave, 
madje edhe kur ato vijnë nga të rritur tek të cilët ata kanë besim. Sidoqoftë, shifrat 
tregojnë se ekspozimi i fëmijëve shqiptarë ndaj rrezikut për abuzim dhe shfrytëzim 
seksual është mjaftueshëm i lartë për të kërkuar që sistemi i mbrojtjes së fëmijës 
të rrisë gatishmërinë e tij për të reaguar ndaj këtyre rreziqeve. 

Ekspozimi i fëmijëve shqiptarë ndaj rrezikut për abuzim dhe 

shfrytëzim seksual është mjaftueshëm i lartë për të kërkuar që 

sistemi i mbrojtjes së fëmijës të rrisë gatishmërinë e tij për të reaguar 

ndaj këtyre rreziqeve.
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Figura 17: Fëmijët që kanë përjetuar të paktën një përvojë të padëshiruar 
seksuale online (%)

P: A ju ka ndodhur gjatë VITIT TË SHKUAR, të paktën një herë, ndonjë prej ngjarjeve të sipërpërmendura 

në internet? Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve të grupmoshës 9–17 vjeç, përdorues interneti, 

N=1.000

Fëmijët janë pyetur për personin që i ka përfshirë në një përvojë të padëshiruar 
seksuale online (Figura 18). Në shumicën e situatave përfshihej dikush që fëmija 
nuk e njihte ose që nuk kishte asnjë lidhje me fëmijën (përkatësisht 17,4% dhe 
15,6%). Megjithatë, një përqindje e konsiderueshme e këtyre akteve të joshjes 
së padëshiruar seksuale ishin ndërmarrë nga dikush që fëmija e njihte, si ish e 
dashura ose i dashuri (15,3%), ose një i rritur në familjen e fëmijëve (10,2%). Këto 
rezultate tregojnë se ndërkohë që interneti mund t’i ekspozojë fëmijët ndaj më 
shumë rreziqeve, pasi ata mund të ndeshen me “përndjekës” seksualë online, 
në të njëjtën kohë mund të shërbejë edhe për të përshkallëzuar abuzimin ose 
shfrytëzimin seksual që përjetojnë fëmijët edhe nga persona brenda rrethit të 
tyre të besimit. 
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Figura 18: Fëmijët e përfshirë në përvoja të padëshiruara seksuale nëpërmjet 
personave të mëposhtëm (%)

P: Cili ishte personi që e bëri këtë? Baza: Numri total i incidenteve, N=166

Kur u pyetën se si u ndjenë në këto situata, 56,8 për qind e fëmijëve raportuan 
se këto incidente nuk i shqetësuan, megjithëse 32,4 për qind raportuan se u 
shqetësuan. Vajzat (41%) raportuan një përvojë të tillë shqetësuese më shpesh se 
djemtë (25%; Tabela 20, Shtojca 1). 

Fëmijët kanë më shumë gjasa që t’u drejtohen shokëve ose motrave/vëllezërve 
më të mëdhenj për mbështetje. Megjithatë, ata që iu drejtuan prindërve, motrave 
më të mëdha dhe mësuesve të tyre u ndjenë më të mbështetur. Asnjë prej 
fëmijëve që raportoi një përvojë të padëshiruar seksuale nuk iu drejtua linjës 
telefonike kombëtare për fëmijët ALO 116 111 për mbështetje. Kjo mund të 
shpjegohet me faktin se fëmijët mund të preferojnë mbështetje nga dikush që 
e njohin dhe nga një person që është pjesë e rrethit të tyre të ngushtë social, 
duke përfshirë bashkëmoshatarët dhe motrat/vëllezërit e tyre. Megjithatë, kjo do 
të kërkonte hulumtim të mëtejshëm për të kuptuar se përse fëmijët nuk përdorin 
linjën telefonike kombëtare në këto raste dhe për të nxjerrë në pah nevojën që linja 
telefonike të jetë më e dukshme dhe më e aksesueshme për fëmijët që rrezikojnë 
të jenë subjekt i abuzimit dhe shfrytëzimit seksual online. 

Nuk e di 

15,6

14,6

10,2

6,3

6

3,2

2,9

Dikush që ju e njohët në internet, i cili nuk ka pasur 
lidhje me jetën tuaj

Një shok ose i njohur (nën 18 vjeç) që ju e njihnit 
personalisht përpara se kjo të ndodhte në internet

Një i rritur në familjen tuaj (mbi 18 vjeç)

Një shok shkolle ose klase 

Preferoj të mos përgjigjem

Dikush tjetër 

Një fëmijë ose i ri në familjen tuaj (nën 18 vjeç)

5,8
Një shok ose i njohur (mbi 18 vjeç) që ju e njihnit 

personalisht përpara se kjo të ndodhte në internet 

2,8Dikush që ju e njohët në internet, i cili ishte i 
njohuri i një shoku ose familjari 

17,4
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Tabela 7: Fëmijët që u ndjenë të përkrahur kur i raportuan dikujt

Personi të cilit fëmija i raportoi për incidentin % e fëmijëve që janë ndjerë të përkrahur 

Babai, njerku ose babai kujdestar 80

Motra e madhe 79

Mësuesi ose edukatori 74

Nëna, njerka ose nëna kujdestare 73

Shoku ose i njohuri 69

Një tjetër i rritur që ju i besoni 68

Vëllai i madh 55

Vëllai ose motra e vogël 29

Të afërm të tjerë të rritur 22

Dikush tjetër 0

Linja telefonike për fëmijët ALO 116111 0

P: A i keni treguar dikujt se çfarë ndodhi? A mendoni se morët mbështetjen e nevojshme? Baza: Përvojat 

e padëshiruara seksuale që ndodhën gjatë VITIT TË SHKUAR, N=166

5.5 Perceptimi prindëror i rreziqeve online për fëmijët 

Shqetësimet e prindërve mbi mirëqenien e fëmijës së tyre janë të pranishme 
në të gjitha nivelet, për aspekte të ndryshme të jetës së tyre (Tabela 8). Shumë 
shpesh prindërit shqetësohen për arritjet shkollore dhe shëndetin e fëmijës së 
tyre (përkatësisht 67,7% dhe 62,1%). Për sa u përket shqetësimeve mbi sigurinë e 
fëmijëve në internet, shqetësimi më i raportuar kishte të bënte me fëmijën e tyre 
që shihte përmbajtje të papërshtatshme në internet (45,6%) dhe se një i panjohur 
mund të kontaktonte online me ta (45,4%). Kjo tregon njëfarë hendeku ndërmjet 
shqetësimeve prindërore dhe perceptimit të fëmijëve për këto përvoja online, 
pasi shumica e fëmijëve nuk janë të shqetësuar, as nga përmbajtja që të rriturit e 
konsiderojnë të papërshtatshme për ta dhe as nga takimi me njerëz të rinj online.

Tabela 8: Shqetësimet që kanë prindërit për fëmijët e tyre

Çështja Përqindja 

Si ecën fëmija im në shkollë 67,7

Shëndeti i fëmijës tim 62,1

Fëmija im sheh përmbajtje të papërshtatshme në internet 45,6

Fëmijët e tjerë e trajtojnë fëmijën tim duke e lënduar dhe në mënyrë të keqe 45,6

Një i panjohur kontakton fëmijën tim në internet 45,4

Fëmija im bëhet viktimë e krimit 42,7

Interesi i fëmijës tim në përdorimin e alkoolit, duhanit, drogës 40,4

Fëmija im zbulon informacion personal online 39,9

Aktivitetet seksuale të fëmijës tim 38,6

Fëmija im përfshihet në lojëra fati 36,9

Fëmija im futet në telashe me policinë 36,6

Fëmija im largohet nga vendi 34,4

P: Kur mendoni për fëmijën tuaj, për cilat nga këto çështje, nëse ka, ju shqetësoheni më shumë? Baza: 

Popullata totale e prindërve, N=1.000
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Në përgjithësi, niveli i raportimit nga prindërit mbi përvojën e fëmijëve lidhur me 
rreziqet online është ndjeshëm më i ulët sesa niveli i raportuar nga vetë fëmijët 
(Figura 19). Kjo gjetje tregon një mungesë të mundshme ndërgjegjësimi tek 
prindërit mbi situatat negative dhe shqetësuese me të cilat ndeshen fëmijët e tyre 
në internet. 

Vetëm një e treta e prindërve janë të ndërgjegjshëm për kontaktet online të fëmijëve 
të tyre me dikë që ata nuk e njohin, ose që fëmijët e tyre kanë takuar personalisht 
dikë që e kanë njohur fillimisht online, krahasuar me numrin e fëmijëve që kanë 
raportuar kontakte të tilla. 

Po ashtu, prindërit e anketuar pohuan se fëmijët e tyre përballen me përmbajtje të 
dëmshme në një shkallë më të ulët sesa ajo e raportuar nga vetë fëmijët. Vetëm 
një në dhjetë prindër (10,5%) raportoi se fëmija i tij ka parë përmbajtje lidhur me 
dhunë ose abuzim, ndërsa numri i fëmijëve që kanë raportuar një përvojë të tillë 
është dyfishi i kësaj shifre. Një karakteristikë e ngjashme është vënë re për dijeninë 
prindërore mbi përvojat e fëmijëve me përmbajtje online që lidhen me vetëvrasjen 
ose vetëdëmtimin. 

Prindërit e djemve dhe vajzave të rritura (grupmosha 15–17 vjeç) pohuan më shpesh 
se këto përvoja iu kanë ndodhur fëmijëve të tyre, fakt që përkon edhe me gjetjet 
nga vetë fëmijët (shihni Tabelën 21, Shtojca 1). 

Figura 19: Përvojat e dëmshme online sipas prindërve dhe fëmijëve (%)

P: Për aq sa keni dijeni, a ka ndodhur diçka online gjatë VITIT TË SHKUAR, e cila ka bezdisur apo shqetë-

suar në njëfarë mënyre fëmijën tuaj (p.sh. i ka bërë të ndihen në siklet, të shqetësuar ose të ndihen 

sikur nuk duhet ta kishin parë)? Për aq sa keni dijeni, a i ka ndodhur fëmijës suaj gjatë VITIT TË SHKUAR 

ndonjë prej këtyre përvojave në internet? Baza: Popullata totale e synuar e prindërve, N=1.000 

Prindërit u pyetën mbi dijeninë e tyre për ekspozimin e fëmijëve të tyre ndaj 
përmbajtjes seksuale dhe përvojave të padëshiruara seksuale online (Tabela 9). 
Rezultati tregon se edhe pse prindërit shqetësohen për sjelljen dhe përvojat e 
fëmijëve të tyre në internet, ata nuk kanë ende dijeni për shpeshtësinë e këtyre 

11.5

Fëmijët kanë parë materiale online 
lidhur me kryerjen e vetëvrasjes 

4.2

17.3

Fëmijët kanë parë materiale online 
lidhur me mënyrat e lëndimit të vetes

8

6.4

Fëmijët janë trajtuar në mënyrë që 
i lëndon dhe të keqe në internet

3.5

15.8

Fëmijët kanë takuar ballë për ballë dikë që 
e kanë njohur fillimisht në internet

5

13.8

Ndodhi diçka online që i 
shqetësoi fëmijët

8.3

25

Fëmijët kanë pasur kontakte online 
me të panjohur

8.5

Fëmijët kanë parë materiale online 
lidhur me abuzimin ose dhunën 

10.5

21.3

Parents

Children
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përvojave. Rreth 5,5 për qind e prindërve pohuan se fëmijët e tyre janë ekspozuar 
ndaj imazheve me kontekst seksual, ndërsa një në dhjetë nuk e dinte nëse fëmijët 
e tyre e kanë pasur një përvojë të tillë. Ndërkohë, prindërit e djemve të rinj dhe të 
fëmijëve të grupmoshës 15–17 vjeç (20%) kishin më shumë gjasa të pohonin se 
nuk e dinin nëse fëmijët e tyre kanë pasur përvoja të tilla. Në përgjithësi, prindërit e 
nënvlerësojnë prevalencën e këtyre përvojave, edhe pse ato përbëjnë shqetësimin 
e tyre kryesor lidhur me përvojën e fëmijëve në hapësirën digjitale.

Tabela 9: Perceptimi prindëror mbi ekspozimin e fëmijëve të tyre ndaj për-
vojave seksuale negative online (%)

Ndryshorja
Totali Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Fëmija ka parë imazhe në internet që janë qartazi seksuale 5,5 7 4 3 5 8

Fëmijës i është kërkuar informacion seksual për veten 1,5 1 2 0 1 3

Fëmijës i është kërkuar të flasë për aktet seksuale me dikë 

në internet kur nuk ka dashur ta bëjë diçka të tillë
1,0 1 1 2 1

Fëmijës i është kërkuar nga dikush në internet të bënte 

diçka seksuale kur nuk ka dashur ta bënte diçka të tillë
2,0 2 2 1 2 3

P: Për aq sa jeni në dijeni, a i ka ndodhur fëmijës suaj gjatë VITIT TË SHKUAR, të paktën një herë, ndonjë 

prej këtyre përvojave në internet? Baza: Prindërit e popullatës totale të fëmijëve të grupmoshës 9–17 

vjeç, përdorues interneti, N=1.000
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6. Ndërmjetësimi prindëror 
i përvojës online të 
fëmijëve 

Ky kapitull përshkruan rëndësinë e prindërve në mirëqenien dhe sigurinë online 
të fëmijëve. Duke qenë se prindërit janë zakonisht ata që priten të mundësojnë 
përdorimin e internetit për fëmijët e tyre dhe t’i mbrojnë ata nga dëmtimi, vëmendje 
e veçantë i duhet kushtuar mënyrës se si ndërmjetësohen përvojat e fëmijëve në 
internet. Raporti aktual eksploron dy mënyra të zakonshme sipas të cilave prindërit 
ndërmjetësojnë përvojat e fëmijëve në hapësirën digjitale, me qasje aktive dhe 
kufizuese. Prindërimi digjital aktiv nënkupton që prindërit ta nxitin fëmijën e tyre të 
eksplorojë dhe të mësojë gjëra të reja në internet, sugjeron mënyra për përdorimin 
e internetit dhe angazhimin në aktivitete të zakonshme me fëmijët e tjerë online. 
Prindërimi digjital kufizues përqendrohet më shumë në vendosjen e rregullave 
dhe ndalimin e angazhimit të fëmijëve në disa aktivitete online, duke përfshirë 
kontrollet prindërore dhe monitorimin e aktiviteteve të tyre në internet. Kapitulli 
eksploron se si mund të ndikojnë këto dy qasje në përvojat online të fëmijëve.

6.1 Ndërmjetësimi prindëror aktiv 

Kur fëmijët u pyetën se sa angazhohen prindërit e tyre në ndërmjetësimin aktiv lidhur 
me aktivitetin e tyre në internet, ata raportuan se në perceptimin e përgjithshëm 
shumica e prindërve nuk përdorin një qasje prindërore aktive dhe mbështetëse për 
përdorimin e internetit (Figura 20). Forma më e zakonshme e mbështetjes është 
diskutimi me fëmijët mbi aktivitetet e tyre online (38,4%) dhe sugjerimi i mënyrave 
për përdorimin e sigurt të internetit (36%), ndërsa aktivitetet lidhur me eksplorimin 
e përbashkët dhe të nxënit e gjërave të reja online u raportuan nga më pak se një 
e pesta e prindërve të anketuar.
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Figura 20: Perceptimi i fëmijëve mbi ndërmjetësimin prindëror aktiv në 
përdorimin e internetit (%)

P: Kur përdorni internetin, a bën prindi ose kujdestari juaj ndonjë prej veprimeve të mësipërme? Baza: 

Përdoruesit fëmijë të internetit, grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000

Fëmijët e grupmoshës 9–11 vjeç kanë më shumë gjasa të raportojnë se prindërit i 
kanë ndihmuar me vështirësitë online ose kur diçka në internet i ka bezdisur. Më 
shumë vajza raportuan se prindërit qëndronin shpesh ose shumë shpesh me to, 
kur këto të fundit përdornin internetin (38% krahasuar me 18% për djemtë), ose iu 
tregonin se çfarë duhej të bënin nëse ishin të shqetësuara nga diçka online (39% 
krahasuar me 25% për djemtë; Tabela 22, Shtojca 1). Është e vështirë të arrijmë në 
përfundimin nëse kjo është apo jo një shenjë e prindërimit digjital aktiv në dobi të 
vajzave. Megjithatë, kur i bashkojmë me gjetjet e tjera, elementi i kontrollit është 
më i lartë për vajzat pothuajse në të gjitha aspektet e zhvillimit dhe përvojave të 
tyre digjitale.

Megjithatë, prindërit kanë një përshtypje shumë më të mirë për shkallën e tyre të 
angazhimit mbështetës në aktivitetet online të fëmijëve. Më shumë se gjysma e 
prindërve të anketuar (52,2%) pohuan se ata flasin shpesh me fëmijët e tyre për 
aktivitetet e këtyre të fundit në internet dhe mbi një e treta se ata iu qëndrojnë 
shpesh ose shumë shpesh pranë fëmijëve kur ata përdorin internetin (36,4%), 
të cilat në fakt janë përqindje më të larta sesa ato të raportuara nga fëmijët 
(përkatësisht 38,4% dhe 27,6%; Figura 21). Kjo mospërputhje mund të shpjegohet 
me mungesën e komunikimit të vërtetë ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, 
veçanërisht për mbështetjen e mundshme që mund të kenë nevojë fëmijët, 
duke i penguar fëmijët dhe prindërit që të krijojnë të kuptuarit dhe pritshmëri të 
përbashkëta mbi rolin mbështetës prindëror për aktivitetet online të fëmijëve. 

Shpesh ose 
Shumë shpesh

Kurrë ose 
Pothuajse kurrë

41

Më ndihmon kur më bezdis diçka në 
internet

34.1

39.1

Më tregon se çfarë duhet të bëj nëse më 
bezdis ose më shqetëson diçka në internet

31.8

44.6

Më ndihmon kur has vështirësi për të 
bërë ose gjetur diçka në internet

27.8

38.2

Më qëndron pranë kur 
përdor internetin

27.6

55.8
Më nxit të eksploroj dhe të mësoj gjëra 

në internet
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55

Kryen aktivitete të përbashkëta me mua 
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17.6
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Figura 21: Raportimi prindëror i ndërmjetësimit aktiv në përdorimin e 
internetit nga fëmijët e tyre (%)

P: Kur fëmija juaj përdor internetin, sa shpesh i bëni veprimet e mësipërme? Baza: Prindërit e fëmijëve 

të grupmoshës 9–17 vjeç që janë përdorues interneti, N=1.000

6.2 Ndërmjetësimi prindëror kufizues 

Kjo pjesë paraqet gjetjet mbi ndërmjetësimin prindëror kufizues, ose, me fjalë të 
tjera, nëse prindërit i ndalojnë apo kufizojnë fëmijët e tyre që të angazhohen në 
aktivitete të caktuara online. 

Fëmijët kanë më shumë gjasa sesa prindërit që të raportojnë se mund të kryejnë 
aktivitete në internet pa lejen apo mbikëqyrjen e veçantë prindërore (Tabela 23, 
Shtojca 1). Mbi tre të katërtat (78,2%) e fëmijëve të anketuar pohuan se mund të 
shohin videoklipe në çdo moment dhe 71,5 për qind se mund të shkarkojnë muzikë 
ose filma në çdo kohë. Fëmijëve të grupmoshës 9–11 vjeç kanë më shumë gjasa 
që t’iu ndalohet angazhimi në aktivitete të caktuara nga prindërit e tyre krahasuar 
me fëmijët e rritur (Tabela 10). Kjo është e vërtetë për të gjitha aktivitetet, përveç 
shikimit të videoklipeve në YouTube, e cila shpjegohet me një praktikë të caktuar 
të ndjekur nga prindërit që i përdorin klipet në YouTube për të kënaqur fëmijët e 
tyre. Fëmijët e grupmoshës 15–17 vjeç kanë më shumë gjasa sesa të tjerët për 
të pohuar se ata mund t’i bëjnë të gjitha këto aktivitete kur të duan, që është e 
kuptueshme pasi ndërmjetësimi prindëror kufizues pritet të zbehet me rritjen e 
fëmijëve dhe me përvetësimin e më shumë aftësive dhe vetëbesimit nga ana e 
tyre për të lundruar në internet. 

Tabela 10: Fëmijët që mund të kryejnë aktivitete vetëm me lejen prindërore 
ose që nuk iu lejohet të bëjnë aktivitetet e mëposhtme (%)

Aktiviteti Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Përdor webcam ose kamerën e celularit 36,8 32 42 61 37 18

Shkarkoj muzikë ose filma 21,6 17 26 41 20 8

Vizitoj një faqe të rrjetit social 29,3 23 37 51 31 10

Shoh videoklipe (p.sh. në YouTube) 19,3 15 23 38 19 6

Luaj lojëra me persona të tjerë online 28,5 23 33 39 35 14

Vizitoj një dhomë bisedash virtuale 29,1 25 34 36 35 18

Përdor mesazhet direkte 27,2 22 33 43 31 11

P: Ju lutemi, tregoni për secilin prej këtyre aktiviteteve nëse prindi(ërit) ose kujdestari(ët) juaj ju lejon 
AKTUALISHT t’i kryeni ato kur ju dëshironi,  ju lejon vetëm me lejen ose mbikëqyrjen e tij, apo nuk ju 
lë kurrë t’i bëni ato. Baza: Fëmijët që pohojnë se ata mund t’i bëjnë aktivitetet e mëposhtme vetëm 
me lejen e prindërve 
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17,4
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Rezultatet tregojnë se vajzat janë subjekt i ndërmjetësimit më kufizues nga 
prindërit e tyre, pasi ato kanë më shumë gjasa të raportojnë se kanë nevojë për leje 
prindërore ose se nuk lejohen aspak që të angazhohen në aktivitete të caktuara. 
Edhe këtu, gjetjet konsolidojnë teorinë se zhvillimi digjital i fëmijëve ndikohet 
seriozisht nga normat gjinore.

Mesa duket, fëmijët dhe prindërit kanë perceptime të ndryshme nëse një fëmije i 
lejohet apo jo të bëjë diçka në internet. Për të gjitha aktivitetet që ishin përfshirë në 
studim, prindërit kanë më shumë gjasa të raportojnë se nuk i lejojnë aspak fëmijët 
të bëjnë një aktivitet të caktuar online ose pa lejen e tyre, krahasuar me nivelet e 
raportuara nga fëmijët e tyre (Figura 22). Kjo mospërputhje mund të shpjegohet 
me mungesën e komunikimit dhe të kuptuarit e përbashkët ndërmjet fëmijëve dhe 
prindërve të tyre lidhur me rregullat e përdorimit të internetit, ose me faktin që 
prindërit duan të duken më të përgjegjshëm në përgjigjet e tyre.

Figura 22: Fëmijët që nuk janë lejuar kurrë të angazhohen në aktivitetet e 
mëposhtme online, sipas fëmijëve dhe prindërve (%)

P (fëmijët): Ju lutemi, tregoni për secilin prej aktiviteteve të mësipërme nëse prindi(ërit) ose kujdestari(ët) 

juaj ju lë AKTUALISHT t’i kryeni ato kur ju dëshironi, ose ju lë por vetëm me lejen ose mbikëqyrjen e tij, 

apo nuk ju lë KURRË t’i bëni ato. Baza: Përdoruesit fëmijë të internetit, grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000

P (prindërit): Ju lutemi, tregoni për secilin prej këtyre aktiviteteve nëse ju e lini AKTUALISHT fëmijën tuaj 

t’i kryejë ato kur ai ose ajo dëshiron, ose e lini atë t’i kryejë ato por vetëm me lejen tuaj, ose nuk e lejoni 

kurrë, apo nuk e dini nëse ai/ajo i bën ato. Baza: Prindërit e fëmijëve të grupmoshës 9–17 vjeç, N=1.000 

15,6

Luaj lojëra me persona të tjerë online 31,4

9,4

Përdor mesazhet direkte 18,8

8,5

Vizitoj një rrjet social 16,4

7

Përdor webcam ose kamerën e celularit 18,7

3,7

Shoh videoklipe (p.sh. në YouTube) 3,2

5,6

Shkarkoj muzikë ose filma 8,9

Vizitoj një dhomë bisedash virtuale 47,2

19,1

Prindërit

Fëmijët
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Më shumë prindër të vajzave dhe djemve të grupmoshës 9–11 vjeç sesa të djemve 
dhe vajzave të grupmoshave të tjera pohuan se fëmijët e tyre ose nuk lejoheshin 
ose mund të bënin disa aktivitete vetëm me mbikëqyrjen e tyre, çka korrespondon 
me përgjigjet e fëmijëve (Tabela 24, Shtojca 1).

Kur u pyetën nëse kishin vendosur rregulla lidhur me orarin dhe kohën se sa gjatë 
mund të qëndronin fëmijët online, ne vëmë re një veçori të ngjashme ku prindërit 
raportojnë ndërmjetësim më kufizues sesa besojnë fëmijët (Figura 23). Gjithashtu, 
vajzat dhe fëmijët e vegjël kanë më shumë gjasa të raportojnë se prindërit e tyre 
përcaktojnë afate kohore për përdorimin e internetit. 

Figura 23: Kufizime kohore në përdorimin e internetit nga fëmijët, sipas 
fëmijëve dhe prindërve (%)

P (fëmijët): A përdor prindi ose kujdestari juaj ndonjë prej kontrolleve të mëposhtme? Rregullat për 

kohëzgjatjen ose orarin se kur më lejohet të përdor internetin; Baza: Popullata totale e synuar e fëmi-

jëve, N=1.000

P (prindërit): A përdorni ju, ose prindi tjetër apo kujdestari ndonjë prej elementëve të mëposhtëm? 

Rregullat për kohëzgjatjen ose orarin se kur i lejohet fëmijës tim të përdorë internetin; Baza: Popullata 

totale e synuar e prindërve, përdorues interneti, N=680

6.2.1 Kontrollet prindërore 

Kontrollet prindërore i referohen çdo software të specializuar (si filtrat) për kufizimin 
dhe mbikëqyrjen e përdorimit të internetit nga fëmijët. Prindërit raportuan një 
përdorim më të gjerë të mjeteve teknike për kontrollin e përdorimit të internetit 
nga fëmijët e tyre krahasuar me përgjigjet e fëmijëve (Figura 24). Ky dallim mund 
të jetë si rezultat i faktit që prindërit dëshirojnë të portretizohen si të përgjegjshëm 
dhe se ushtrojnë kontroll, ose për faktin që fëmijët nuk e dinë se prindërit e tyre 
përdorin forma të veçanta kontrolli. Megjithatë, kur shqyrtohen të gjitha përgjigjet 
së bashku, përdorimi i kontrolleve prindërore nga prindërit rezulton të jetë në nivele 
të ulëta, çka mund të vijë si rrjedhojë e mungesës së informimit të prindërve për 
ekzistencën dhe përfitimet e mundshme të kontrolleve prindërore. Megjithëse 
kjo mund të ofrojë një mundësi që ofruesit e internetit të arrijnë dhe informojnë 
prindërit për kontrollet e disponueshme prindërore, nuk duhet të shndërrohet në 
një recetë për kontrollin e tepërt të prindërimit, por në një qasje të shoqëruar me 
prindërim aktiv dhe komunikim të shtuar me fëmijët mbi atë çka përbën përmbajtje 
dhe sjellje të papërshtatshme. 

Fëmijët
(sipas gjinisë dhe grupmoshës në vjeç)

Prindërit
(sipas gjinisë dhe grupmoshës së fëmijëve në vjeç)

Totali 44.1

Djem 42

Vajza 46

9–11 58

12–14 46

15–17 31

57.2Totali

56Djem

58Vajza

619–11

6312–14

4715–17
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Figura 24: Kontrollet prindërore mbi përdorimin e internetit nga fëmijët, 
sipas fëmijëve dhe prindërve (%)

P (fëmijët): A përdor prindi ose kujdestari juaj ndonjë prej kontrolleve të mësipërme prindërore? Baza: 

Përdoruesit fëmijë të internetit, grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000

P (prindërit): A përdorni ju, ose prindi tjetër apo kujdestari ndonjë prej elementeve të mëposhtme? 

Baza: Popullata totale e synuar e prindërve, përdorues interneti, N=680

6.2.2 Monitorimi prindëror 

Monitorimi prindëror i referohet strategjive të zbatuara nga prindërit për gjurmimin 
e aktiviteteve online të fëmijëve të tyre. Njësoj si në rastin e vëzhgimeve mbi 
ndërmjetësimin prindëror të raportuar më sipër, prindërit raportojnë përdorim më 
të madh të monitorimit të aktiviteteve online sesa fëmijët (Figura 25). Rreth dy 
të tretat e prindërve raportuan se e monitoronin aktivitetin online të fëmijëve të 
tyre, duke përfshirë faqet e internetit që vizitonin fëmijët e tyre, komunikimin e 
tyre digjital, si dhe rrjetin e tyre social. Nga ana tjetër, vetëm rreth katër në dhjetë 
fëmijë raportuan se kishin dijeni për aktivitete të tilla monitoruese. Kjo mund të 
shpjegohet me faktin se fëmijët mund të mos kenë dijeni që prindërit e tyre po 
i monitorojnë, si dhe nga dëshira e prindërve për t’u shfaqur të përgjegjshëm 
përmes përgjigjeve të tyre. Njësoj si në rastin e vëzhgimeve për të gjitha format e 
prindërimit kufizues, vajzat dhe fëmijët e grupmoshës 9–14 vjeç kanë më shumë 
gjasa të pohojnë se prindërit e tyre monitorojnë aktivitetet e tjera të tyre online 
(shihni Tabelën 25, Shtojca 1).

8,6

Kontrolle prindërore ose mjete të tjera që bllokojnë 
ose filtrojnë disa lloje faqesh interneti 

14,2

8,5

Kontrolle prindërore që filtrojnë aplikacionet që 
unë mund të shkarkoj 

13,8

7,2

Kontrolle prindërore që sinjalizojnë prindin ose 
kujdestarin tim kur unë dua të blej përmbajtje 

11,1

7,1

Kontrolle prindërore ose mjete të tjera që gjurmojnë faqet e 
internetit ose aplikacionet që unë vizitoj 

13,1

5,4

Software që kufizon numrin e personave me të cilët mund 
të kontaktoj nëpërmjet mesazheve dhe thirrjeve zanore

10,1

5,4
Software që bllokon reklamat

6,6

Software që parandalon emailet spam 
ose junk dhe viruset 

19,7

12,2

Një shërbim ose kontratë që kufizon 
kohën që unë shpenzoj në internet 

17,7

9,9

Prindërit

Fëmijët

Kontrollet prindërore nuk duhet të shndërrohen në një recetë për 

kontrollin e tepërt të prindërimit, por në një qasje të shoqëruar 

me prindërim aktiv dhe komunikim të shtuar me fëmijët mbi atë 

çka përbën përmbajtje dhe sjellje të papërshtatshme.
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Figura 25: Si janë fëmijët subjekt i monitorimit prindëror, shpesh ose shumë 
shpesh, sipas fëmijëve dhe prindërve (%)

P (fëmijët): Kur përdorni internetin, sa shpesh i kontrollon prindi ose kujdestari juaj pikat 

e mësipërme? Baza: Përdorues fëmijë të internetit, grupmosha 9–17 vjeç, N=1.000 

P (prindërit): Kur fëmija juaj përdor internetin, sa shpesh i kontrolloni ju (ose prindi tjetër ose kujdestari) 

pikat e mësipërme? Baza: Popullata e prindërve që janë përdorues interneti, 68% e popullatës së 

synuar, N=680

6.3 Mbështetje për prindërit 

Në kohën kur u krye anketimi, burimi kryesor i informacionit nëpërmjet të cilit 
prindërit informoheshin se si t’i ndihmonin dhe mbështesnin fëmijët, si dhe se 
si t’i mbanin ata të sigurt online, ishte masmedia (55,9%; Figura 26), e ndjekur 
nga shkolla e fëmijëve të tyre (36%). 26,1 për qind e prindërve informoheshin 
nëpërmjet kanaleve joformale, nga fëmijët ose familjarët e tyre. Ndërsa 10,3 
për qind e prindërve nuk kishin marrë asnjë informacion se si ta ndihmonin ose 
mbështesnin fëmijën e tyre në internet. 

Kur u pyetën se ku do të dëshironin të merrnin informacion se si t’i mbështesin 
fëmijët e tyre në hapësirën digjitale, shumica e prindërve identifikuan shkollat si 
institucionin e preferuar (51,3%), të ndjekura nga masmedia (49%) dhe fëmijët e 
tyre (26,2%). Këto gjetje ofrojnë informacion të vlefshëm që duhet t’u shërbejë 
politikave, të cilat synojnë të rrisin nivelin e njohurive të prindit mbi sigurinë online 
të fëmijëve, në drejtim të kanaleve të preferuara dhe më efikase të komunikimit 
për të arritur tek prindërit. 

Disi i çuditshëm dhe i rëndësishëm është fakti që institucionet qeveritare 
përgjegjëse, profesionistët e specializuar të mirëqenies dhe mbrojtjes së fëmijës 
dhe organizatat jofitimprurëse renditen shumë poshtë në listën e burimeve 
të dëshiruara të informimit, të identifikuara nga prindërit. Ky është një tregues 
i rëndësishëm i  informacionit të pamjaftueshëm rreth shërbimeve të këtyre 
grupeve, ose i mungesës së besimit, ose i të dyjave.

37.3

Cilët shokë ose kontakte unë shtoj në 
profilin e rrjetit social, shërbim ose 

aplikacione të mesazheve direkte

58.1

Faqet e internetit që unë 
vizitoj 

63.7

45

Emailet ose mesazhet e mia në aplikacione 
për komunikim me njerëzit

53.5

37.9

Prindërit

Fëmijët

Politikat që synojnë t’i informojnë prindërit mbi sigurinë 

online të fëmijëve duhet të marrin në konsideratë preferencat 

e prindërve për kanale të caktuara të komunikimit.
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Figura 26: Burimet aktuale dhe të dëshiruara të informacionit për sigurinë 
e fëmijëve në internet (%)

P: Në përgjithësi, ku merrni informacion dhe këshilla se si ta ndihmoni dhe mbështetni fëmijën tuaj në 

internet, dhe ta mbani atë të sigurt? 

P: Në përgjithësi, ku do të donit të merrnit informacion dhe këshilla se si ta ndihmonit dhe mbështetnit 

fëmijën tuaj në internet, si dhe ta mbanit atë të sigurt në të ardhmen? Baza: Popullata e prindërve, 

N=1.000
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Shtojcë: Tabela 

Tabela 11: Arsyet e aksesit të kufizuar në internet sipas gjinisë dhe moshës 
së fëmijës (%)

Arsyeja Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12-14 15–17

Prindërit e mi nuk më lejojnë aksesin 57,1 54 60 69 59 34

Pagesa për internetin ose të dhënat e tij (shumë e lartë) 19,5 20 19 13 22 27

Nuk më lejojnë mësuesit 18,3 23 14 16 18 22

Nuk ka sinjal ose ka sinjal të dobët aty ku unë jetoj 15,9 19 13 10 19 21

Pajisjet (celulari, kompjuteri, tableti) janë shumë të shtrenjtë 15,4 14 17 19 16 9

Nuk kam kohë të mjaftueshme për të lundruar në internet 12,4 7 17 11 13 14

Interneti merr shumë kohë 9,3 5 13 7 8 14

Nuk është për personat e moshës sime (një fëmijë) 8,2 6 11 13 8 1

Nuk është për persona të ngjashëm me mua (një fëmijë) 5,0 3 7 8 5 1

Interneti nuk më ofron atë që dëshiroj apo që më nevojitet 4,5 4 5 5 3 6

Është i vështirë për t’u përdorur 4,1 5 4 5 3 3

Jam i shqetësuar për privatësinë time 0,8 0 1 1 1 1

Të tjera 0,7 1 1 0 2

Nuk e di 0,9 1 1 1 2

Refuzim 1,1 2 1 1 2

P: Cilat janë arsyet që nuk mund të aksesoni internetin? Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve

Tabela 12: Vendet e përdorimit të internetit, sipas gjinisë dhe moshës së 
fëmijës (%)

Vendi Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Në shkollë 26,0 31 22 7 17 50

Në shtëpi 95,8 96 95 92 96 99

Në shtëpinë e shokëve ose të afërmve 41,1 44 37 26 41 54

Në një qendër lojërash 16,7 28 5 10 15 21

Në qendër interneti 20,3 26 14 14 22 23

Kur jam rrugës për diku 38,6 46 31 15 34 62

Kur ndodhem diku vetëm 58,2 64 52 33 56 82

P: Sa shpesh hyni online ose përdorni internetin në vendet e mëposhtme? Baza: Popullata totale e synuar
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Tabela 13: Sa shpesh përdoren pajisje të ndryshme për të aksesuar 
internetin? (%)

Pajisja Kurrë 
Shumë 
rrallë

Të 
paktën 

çdo 
muaj

Të 
paktën 
çdo javë

Çdo 
ditë ose 

pothuajse 
çdo ditë

Disa herë 
në ditë

Pothuajse 
gjithë 
kohës 

Nuk 
e di

Refuzim

Telefon celular që nuk është 
telefon inteligjent 80,5 4,5 3,0 4,0 3,6 2,9 1,3 0,1

Telefon inteligjent 9,6 1,1 1,9 10,0 28,1 27,0 22,1 0,3

Kompjuter 50,0 5,8 7,3 13,2 13,5 7,2 2,9 0,1

Laptop ose kompjuter i vogël 57,4 5,7 6,8 9,4 10,5 7,6 2,3 0,1 0,1

Tablet 63,8 6,0 4,2 8,1 9,6 5,5 2,6 0,1

Konsolë lojërash 81,5 5,0 3,3 4,5 3,1 1,4 0,8 0,1 0,2

Televizor 74,3 2,0 1,5 5,0 8,8 5,5 2,9

P: Sa shpesh e përdorni një nga këto pajisje për të hyrë online kur përdorni internetin? Baza: Popullata 

totale e synuar e fëmijëve

Tabela 14: Faqet e internetit apo aplikacionet e përdorura nga fëmijët sipas 
gjinisë dhe moshës (%)

Faqe interneti ose aplikacion Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

YouTube 72,0 72 72 75 71 70

Instagram 57,8 67 48 25 62 80

Facebook 50,2 63 37 33 54 61

WhatsApp 49,1 48 50 28 43 72

Google 41,9 40 44 40 42 43

Snapchat 32,1 30 34 15 30 47

Viber 22,1 23 21 13 19 32

Wikipedia 17,4 16 19 10 23 19

Clash of clans 5,3 8 2 7 7 3

Minecraft 4,1 6 2 7 3 3

Twitter 3,9 6 2 2 4 5

League of Legends 2,8 5 1 2 3 3

World of Warcraft 0,7 1 0 0 1 1

Tjetër 2,5 4 1 2 3 2

Nuk e di 0,2 0 0 1   

Refuzim 0,5 1 0 1 1  

P: Cilat faqe interneti apo aplikacione përdorni më së shumti për momentin? Baza: Popullata totale e 

synuar e fëmijëve
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Tabela 15: Niveli i fëmijëve të mërzitur nga ekspozimi ndaj përmbajtjeve të 
dëmshme online, sipas gjinisë dhe moshës (%) 

Niveli Totali 
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Pak të shqetësuar 49,3 55 42 62 32 52

Disi të shqetësuar 23,8 21 27 23 31 21

Shumë të shqetësuar 18,8 14 25 15 25 17

Nuk e di 5,0 5 5  9 5

Preferoj të mos përgjigjem 3,1 6   3 5

P: Si u ndjetë herën e fundit që ndodhi diçka e tillë online? Baza: Fëmijët që kanë raportuar se një ngjarje 

në internet i ka bezdisur apo mërzitur në një farë mënyre (14% e popullatës së synuar)

Tabela 16: Sa shpesh ndihen fëmijët të mërzitur nga mesazhet me urrejtje 
dhe degraduese në internet, sipas gjinisë dhe moshës? (%)

Frekuenca Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Shumë rrallë 53,9 53 55 58 57 48

Ndonjëherë 26,2 29 23 17 29 31

Shpesh 8,4 7 10 7 6 12

Shumë shpesh 2,0 2 2 3 1 2

Preferoj të mos përgjigjem 1,0 0 2 1 0 1

Nuk e di 4,6 6 3 8 4 2

Refuzim 3,9 3 5 6 3 3

P: Sa shpesh ndiheni të mërzitur për shkak të mesazheve me urrejtje ose degraduese apo komenteve 

në internet të adresuara për ju? Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve

Tabela 17: Mënyrat e ekspozimit të fëmijëve ndaj përmbajtjeve seksuale, 
sipas gjinisë dhe moshës (%)

Mënyrat e ekspozimit Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Kam parë përmbajtje seksuale online, pasi 
kisha dëshirë 55,3 64 38 45 44 61

Kam parë përmbajtje seksuale online në 
mënyrë të papritur 71,3 75 65 64 66 75

Kam parë përmbajtje seksuale në internet 
pasi dikush tjetër ma ka treguar 44,7 51 31 36 36 50

P: A ka ndodhur ndonjë prej këtyre situatave vitin e kaluar? Baza: Ata që kanë parë imazhe qartësisht 

seksuale në internet gjatë vitit të kaluar (16% e popullatës së synuar)
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Tabela 18: Ndjesitë e fëmijëve pasi kanë parë përmbajtje seksuale online, 
sipas gjinisë (%)

Ndjesia Totali
Gjinia

Mashkull Femër

I/E lumtur 9,2 12 2

Jo i/e lumtur ose shqetësuar 51,7 51 54

Pak i/e shqetësuar 8,3 6 12

Mjaft i/e shqetësuar 3,0 4 2

Shumë i/e shqetësuar 7,9 7 11

Nuk e di 9,5 7 14

Preferoj të mos përgjigjem 10,4 13 4

P: Si jeni ndjerë kur keni parë imazhe të këtij lloji (përmbajtje seksuale)?

Baza: Nëse është dhënë përgjigja ‘‘po’’ për tri pyetjet e mëparshme (14% e popullatës së synuar)

Tabela 19: Mjetet përmes të cilave fëmijët kanë parë përmbajtje seksuale 
online, sipas gjinisë dhe moshës (%)

Mjetet Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Në revistë ose libër 9,7 12 4 7 10 10

Në televizion, film 67,8 72 59 56 71 69

Nëpërmjet celularit, kompjuterit, tabletës 87,6 86 90 87 90 87

P: Ku i keni parë imazhet e këtij lloji herën e fundit? Baza: Nëse është dhënë përgjigja ‘‘po’’ për tri pyetjet 

e mëparshme (14% e popullatës së synuar)

Tabela 20: Ndjesitë e fëmijëve pasi kanë parë përmbajtje seksuale, sipas 
gjinisë dhe moshës (%)

Niveli i mërzitjes Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Aspak 32,0 41 20 33 33 31

Pak 24,8 28 21 23 32

Disi 17,8 16 21 29 13

Shumë 14,5 10 21 8 24

Preferoj të mos përgjigjem 10,8 5 18 67 8

P: A jeni mërzitur nga kjo përvojë? Baza: Ata që u pyetën për informacione seksuale rreth vetes (3% 

e popullatës së synuar)
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Tabela 21: Ndërgjegjësimi i prindërve ndaj përvojës së fëmijëve me rreziqet 
online, sipas gjinisë dhe moshës (%)

Rreziku online Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Kontakt me dikë në internet që fëmija im nuk e ka takuar më 
parë përballë 8,5 12 5 4 7 13

Trajtim armiqësor dhe i pakëndshëm në internet nga dikush 3,5 4 3 2 4 4

Trajtimi i dikujt në mënyrë armiqësore dhe të pakëndshme në 
internet 1,6 2 1 2 2 1

Fëmija im ka njohur dikë personalisht, të cilin e ka njohur 
fillimisht në internet 5 5 4 3 4 7

Mënyra të lëndimit psikologjik ose të vetvetes 8 10 6 7 8 9

Mënyra vetëvrasjeje 4,2 5 3 4 3 5

Mesazhe urrejtjeje që sulmojnë grupe ose individë të caktuar 7,9 10 6 4 8 11

Përvoja me drogën 5,9 8 3 2 5 10

Abuzim ose dhunë 10,5 13 7 5 11 15

Lojëra fati (në internet) 3,7 6 1 2 3 6

P: Në dijeninë tuaj, a ka përjetuar fëmija juaj ndonjë prej këtyre situatave në internet vitin e kaluar? P: 

Në dijeninë tuaj, a ka parë fëmija juaj faqe interneti apo diskutim online ku njerëzit bisedojnë për këto 

tema? Baza: Popullata totale e synuar e prindërve 

Tabela 22: Ndërmjetësimi aktiv prindëror i raportuar nga fëmijët, sipas 
gjinisë dhe moshës së fëmijës (%)

Ndërmjetësimi Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Me nxit të eksploroj dhe të mësoj gjëra të reja 16,2 16 16 14 18 16

Sugjeron mënyra për të përdorur internetin në mënyrë të 
sigurt 36,0 32 41 40 40 29

Diskuton me mua mbi gjërat që bëj në internet 38,4 34 43 40 46 31

Më qëndron pranë ndërsa përdor internetin 27,6 18 38 35 32 18

Merr pjesë në aktivitete së bashku me mua 17,6 15 21 23 17 13

Diskuton me mua se si duhet të veproj nëse diçka online më 
bezdis apo më mërzit 31,8 25 39 34 36 27

Më ndihmon nëse diçka në internet është e vështirë për t’u 
bërë apo për t’u gjetur 27,8 24 31 40 28 17

Më ndihmon nëse diçka në internet më bezdis 34,1 28 41 40 38 25

Diskuton me mua rreth aktiviteteve komerciale online ndaj të 
cilave jam i ekspozuar 13,1 12 14 13 13 12

P: Kur përdorni internetin, a vepron prindi apo kujdestari juaj si më poshtë (shpesh ose shumë shpesh)? 

Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve
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Tabela 23: Aktivitetet që fëmijët mund të bëjnë në çdo kohë, sipas gjinisë 
dhe moshës (%)

Aktiviteti Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Përdor webcam 56,2 62 50 27 56 79

Shkarkoj muzikë ose filma 71,5 77 66 46 75 89

Vizitoj një faqe të rrjetit social 59,1 71 47 27 61 84

Shoh videoklipe 78,2 83 74 59 80 93

Luaj lojëra me persona të tjerë online 42,0 58 25 27 36 59

Vizitoj një dhomë bisedash virtuale 22,5 30 14 5 18 40

Përdor mesazhet direkte 56,9 65 48 24 57 83

P: Për secilin nga këto aktivitete, tregoni nëse AKTUALISHT prindërit apo kujdestarët tuaj ju lejojnë t’i 

kryeni në çdo moment që dëshironi. Baza: Popullata totale e synuar e fëmijëve

Tabela 24: Aktivitetet në të cilat prindërit nuk i lejojnë fëmijët e tyre të 
përfshihen, sipas gjinisë dhe moshës (%)

Aktiviteti Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Përdor webcam 18,7 18 20 30 21 7

Shkarkoj muzikë ose filma 8,9 7 11 19 6 3

Vizitoj një faqe të rrjetit social 16,4 12 22 33 16 4

Shoh videoklipe 3,2 2 4 7 2 1

Luaj lojëra me persona të tjerë online 31,4 19 45 44 35 18

Vizitoj një dhomë bisedash virtuale 47,2 39 56 63 51 31

Përdor mesazhet direkte 18,8 13 24 34 18 7

Lexoj ose shoh lajme online 16,9 14 20 31 16 6

Përdor internetin për detyra në shkollë 4,3 4 4 10 2 2

Shpenzoj kohë në botën virtuale 36,9 29 45 49 43 22

Shpërndaj fotografi, video ose muzikë online me të tjerët 25,0 18 32 45 24 10

P: Për secilin prej këtyre veprimeve, tregoni nëse AKTUALISHT nuk e lini asnjëherë fëmijën tuaj që t’i 

kryejë. Baza: Popullata totale e synuar e prindërve 

Tabela 25: Aktivitetet e monitorimit prindëror të praktikuara shpesh ose 
shumë shpesh, sipas gjinisë dhe moshës së fëmijës (%)

Aktivitet monitorues Totali
Gjinia Grupmosha (vjeç)

Mashkull Femër 9–11 12–14 15–17

Miqtë ose kontaktet që shtojnë në profilin e rrjetit të tyre 
social apo shërbimit të mesazhimit në çast 29,7 28 31 36 33 19

Emailet ose mesazhet në aplikacione për të komunikuar me 
njerëzit 25,8 22 30 35 29 11

Faqet e internetit të vizituara 32,3 29 36 44 36 15

P: Sa shpesh (ju apo prindi tjetër ose kujdestari) i kontrolloni veprimet e mëposhtme pasi fëmija juaj 

përdor internetin? Baza: Popullata totale e synuar e prindërve
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