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Çështja: 

 

Pavarësisht se në Shqipëri ka pasur përparim në programin e të drejtave të fëmijës, ende 
mbetet shumë për t’u bërë. Ndërgjegjësimi dhe edukimi i fëmijëve për të drejtat e fëmijës 
është bërë i detyrueshëm me ligj dhe mbështetet nga programe dhe aktivitete të ndryshme të 
organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që punojnë në vend. Sidoqoftë, kjo nuk do të 
thotë që të gjithë të rriturit, nga institucionet vendore e deri tek ato kombëtare, arrijnë të 
kuptojnë plotësisht, të asimilojnë apo të përshtatin qasjet e bazuara në të drejtat e fëmijës në 
punën dhe komunikimin e tyre me fëmijët. Për të mbledhur informacion bazë rreth çështjeve 
me përparësi të Strategjisë së Bashkimit Evropian për të Drejtat e Fëmijës, u ndërmorr një 
proces i gjerë konsultimi me fëmijët. Përfundim i dukshëm i këtij konsultimi është se fëmijët 
mund të përfshihen dhe përfshihen në veprime që promovojnë të drejtat e tyre kur ata janë të 
mirëmbështetur, por përballen me shumë sfida dhe pengesa. Faktorë të shumëfishtë dhe të 
ndërlidhur socialë, kulturorë, ekonomikë, politikë dhe institucionalë i pengojnë fëmijët që të 
gëzojnë në mënyrë të plotë të drejtat e tyre në të gjitha nivelet. 
 

Shoqëria ka përparuar lidhur me vendin që zënë fëmijët dhe marrjen parasysh të tyre, edhe pse 
në mentalitetin shqiptar ka të rrënjosura disa qëndrime dhe besime të gabuara, sikurse ka dhe 
shumë qëndrime të tjera të mira dhe fuqizuese ndaj fëmijëve dhe të drejtave të tyre. 
 

Edukimi i fëmijëve rreth Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës nuk 
është kryer në mënyrë të rregullt. Mungon një qasje kuptimplotë dhe sistematike në këtë 
drejtim. 
 

Fëmijëve iu kërkohet të mësojnë rreth të drejtave të fëmijës në internet, pa pasur udhëzime 
thelbësore dhe lehtësim nga të rriturit. Ka dallime të dukshme midis zonave urbane dhe atyre 
rurale, si dhe midis zonave ku janë të pranishme organizatat që punojnë në fushën e të drejtave 
të fëmijës, të cilat kanë për objekt të punës së tyre programe që lidhen me qeverisjen e të 
drejtave të fëmijës. 
 

Sistemi arsimor dhe shkollat paraqesin gjithashtu sfida. Në zonat rurale mungojnë shkollat e 
mesme, gjë që pengon pjesëmarrjen normale të fëmijëve për shkak të problemeve të 
transportit dhe sigurisë, e kjo bën që  fëmijët e këtyre zonave të mos ndjekin arsimin e 
mesëm/lartë. Ka mungesë të materialeve, pajisjeve dhe të një infrastrukture të përshtatshme 
dhe të sigurt, të nevojshme për procesin mësimor, si dhe ende mungojnë, në metodologjitë e 
mësimdhënies për fëmijët dhe adoleshentët, elementet e përfshirjes dhe të krijimit të aftësive 
të bazuara te kompetenca. Mungon uji i rrjedhshëm, sistemet e ngrohjes, zonat sportive, 
laboratorët shkencorë, kompjuterat dhe interneti. Për sa i përket infrastrukturës së 
përshtatshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, nuk ka rampa apo pajisje të tjera ndihmëse. 
 

Fëmijët përjetojnë abuzim fizik dhe psikologjik nga prindërit e tyre, si formë disiplinimi dhe si 
mjet edukimi. Abuzimi emocional është ende i pranishëm në shkolla në formën e fyerjeve, 
bërtitjeve dhe kanosjes. Dhuna mes fëmijëve të së njëjtës moshë mbetet një problem i 
ndjeshëm, pasi fëmijët zgjedhin shpesh dhunën si mënyrën më të lehtë për të zgjidhur 
konfliktet. Diskriminimi është një nga format më në zë të dhunimit të të drejtave të fëmijës. Të 
gjithë fëmijët e përfshirë në konsultime kanë përjetuar të paktën një herë diskriminim në 



 

shtëpi, në shkollë ose nga bashkëmoshatarët. Mungesa e kushteve themelore të jetesës 
(ushqimi, strehimi, higjiena) çon në braktisjen e shkollës dhe, për pasojë, në rritjen e 
diskriminimit ndaj fëmijëve me më pak fat. 
 

E drejta e pjesëmarrjes është një koncept që është futur gjerësisht në politikat dhe praktikën e 
punës me fëmijët, por duket se një pjesëmarrje etike, kuptimplotë dhe e përshtatshme është 
ende larg. Këtu ndikojnë shumë faktorë si: njohuritë e dobëta mbi kuptimin e mirëfilltë dhe 
rëndësinë e pjesëmarrjes së fëmijëve, mungesa e investimeve në edukimin dhe trajnimin e 
profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe për ta, mbi të drejtat e fëmijës dhe të drejtën e 
pjesëmarrjes, si dhe mungesa e burimeve njerëzore dhe financiare për të organizuar procese 
të rëndësishme të pjesëmarrjes. Si rezultat, fëmijët,në përgjithësi, nuk konsiderohen si grup 
interesi që duhet të informohen, t’u merret mendim dhe të merren parasysh gjatë marrjes së 
vendimeve dhe bërjes së politikave për çështje që ndikojnë dhe lidhen drejtpërdrejt me ta. 
 

Sa më sipër, është një përmbledhje e çështjeve të dala gjatë një procesi të gjerë konsultimi (që 
zgjati nga data 21 shtator deri më 30 tetor 2020) me fëmijë të grupmoshave 8-18 vjeç nga 11 
bashki të Shqipërisë, nga zona urbane dhe rurale, duke përfshirë pakicat etnike, fëmijët me 
aftësi të kufizuara, ata që jetojnë në vështirësi sociale-ekonomike, fëmijët në situatë rruge, 
fëmijët e riatdhesuar, etj. Thelbi i këtyre konsultimeve ishte të përbënte informacionin bazë 
për hartimin e Strategjisë së BE-së për të Drejtat e Fëmijëve. 
 

Në këtë mënyrë, Save the Children Shqipëri, Terre des hommes në Shqipëri, World Vision 
Shqipëri dhe Kosovë dhe UNICEF Shqipëri dëshirojnë të përfitojnë nga rasti që të sjellin përsëri 
në vëmendjen e institucioneve kombëtare dhe evropiane shkeljet e të drejtave të fëmijëve 
dhe të bëjnë thirrje për veprim në të gjitha nivelet! 
 

“Asgjë për ne, pa ne” 
 

Drejtuar Qeverisë Shqiptare dhe institucioneve publike 
 

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, e cila 
përcakton se përgjegjësit kryesorë (ose primarë) të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga 
konventa janë qeveritë. Në këtë kuptim, Qeveria Shqiptare ka përgjegjësinë të krijojë kuadrin 
ligjor dhe të politikave, si dhe të vendosë në dispozicion burime financiare në mënyrë që të 
drejtat e fëmijëve të respektohen dhe të gëzohen plotësisht nga fëmijët. Organizatat e të 
drejtave të fëmijëve, të përfshira në këtë proces në Shqipëri1, bëjnë thirrje për: 
 

• Marrjen e masave për t'u dhënë përparësi të drejtave të fëmijëve, online dhe offline, 
nëpërmjet një qasjeje të gjithanshme dhe sistematike në të gjithë sektorët, duke 
paraqitur dhe zbatuar parimet e të drejtave të fëmijës, si dhe duke zhvilluar programe 
shumësektoriale për parandalimin, zbutjen, reagimin dhe dhënien fund të të gjitha 
formave të dhunës ndaj vajzave dhe djemve; 
 

 
1 1 UNICEF Shqipëri, Save the Children Shqipëri, Terre des hommes Shqipëri, World Vision në Shqipëri dhe Kosovë

 

 



 

• Sigurimin e fondeve të nevojshme për zhvillimin dhe vënien në zbatim të programimit 
bazuar mbi të dhëna, i cili nxit qasjen ndaj të drejtave të fëmijës, me qëllim forcimin e 
një mjedisi mbështetës të përqendruar tek fëmijët, të bazuar mbi informacione rreth 
analizës gjinore, prevalencës së dhunës në familje dhe praktikave diskriminuese, duke i 
kushtuar vëmendje të veçantë grupeve të cenueshme; 
 

• Promovimin dhe sigurimin e përfshirjes së fëmijëve në veprime qytetare për ndryshimin 
e realiteteve vendore dhe kombëtare duke krijuar një mjedis të shëndetshëm për 
pjesëmarrjen e fëmijëve, si dhe për të ofruar tregues specifikë dhe të matshëm për të 
vlerësuar progresin, siç është përdorimi i Mekanizmit për Vlerësimin e Pjesëmarrjes së 
Fëmijës. 

 

Institucioneve të Bashkimit Evropian 
 

• Të rrisin asistencën teknike ndaj qeverisë dhe institucioneve shqiptare për forcimin dhe 
përmirësimin e legjislacionit, politikave dhe praktikave, në mënyrë që të gjitha të drejtat 
e të gjithë fëmijëve të respektohen, të mbrohen dhe të realizohen më mirë; 
 

• Të promovojnë dhe të mbështesin programet e përbashkëta evropiane për rritjen e 
aftësisë së fëmijëve për të marrë pjesë në vendimmarrjen dhe proceset në lidhje me të 
gjitha çështjet që ndikojnë tek ata/ato, qofshin ato vendore apo kombëtare, në 
përputhje me nenin 12 të KKBDF-së dhe Komentin e Përgjithshëm Nr. 12; 
 

• Të rrisin rolin monitorues të shteteve jo-anëtare, në përpjekjet e tyre për të garantuar 
zbatimin e plotë të të drejtave të fëmijëve dhe vënien në shënjestër të rasteve të rënda 
të shkeljes së të drejtave të fëmijëve; 

 

• Të përdorin instrumentin Acquis si një mjet për të matur përgjegjshmërinë e shteteve 
kandidate në lidhje me planifikimin dhe zbatimin e të drejtave të fëmijëve. 

 


