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* Ky raport përfaqëson pikëpamjet e fëmijëve të mbledhura përmes një procesi të madh konsultimi të 
përqendruar në të drejtat e fëmijëve, me synim informimin e zhvillimit të Strategjisë së Bashkimit 

Evropian për të Drejtat e Fëmijëve. 
 
 

I. Përmbledhje e procesit  
 

Për të informuar zhvillimin e Strategjisë së Bashkimit Evropian për të Drejtat e Fëmijëve, 
Komisioni Evropian ka kërkuar që Eurochild, Save the Children, UNICEF, World Vision 
International dhe Aleanca ChildFund të zhvillojnë konsultime me fëmijët, në Evropë dhe më gjerë, 
në mënyrë që mendimet e këtyre të fundit të përfshihen në përcaktimin e përparësive të 
strategjisë së re. Në këtë kuadër, UNICEF Shqipëri, Save the Children në Shqipëri, Terre des 
hommes Shqipëri, World Vision në Shqipëri dhe Kosovë kanë udhëhequr këtë proces, duke 
ndjekur udhëzimet e dhëna nga komisioni i Bashkimit Evropian, duke garantuar një qasje të 
përbashkët për konsultimet, si dhe përmbushjen e parimeve etike dhe mbrojtjen e standardeve 
të punës dhe konsultimit me fëmijët. 
 
Në total, u zhvilluan 20 diskutime me grupe të fokusuara, me 247 fëmijë dhe të rinj të 
grupmoshës nga 11-17 vjeç, nga 11 bashki të Shqipërisë1, duke përfshirë zonat urbane dhe ato 
rurale. Pjesë e konsultimeve ishin gjithashtu fëmijë nga pakicat etnike (rom / egjiptian), fëmijë 
nga prindër emigrantë, fëmijë nga zona urbane / rurale, fëmijë nga familje vulnerabël (familje në 
vështirësi ekonomike dhe familje që përfitojnë nga ndihma ekonomike), fëmijë me prindër të 
divorcuar, fëmijë me aftësi të kuizuar, fëmijët që kërkojnë azil, fëmijët e kthyer nga vendet e BE-
së dhe fëmijët në institucionet e kujdesit rezidencial. 
 
Pyetësorët u përkthyen në shqip dhe u administruan nga persona të rritur, duke ndjekur 
udhëzimet e dhëna nga komisioni i BE-së. Konsultimet janë kryer nëpërmjet një qasjeje të 
kombinuar: në internet dhe ballë për ballë, duke marrë parasysh situatën e krijuar për shkak të 
COVID-19 në zonat e përzgjedhura, si edhe duke u kujdesur për të gjitha masat e nevojshme 
paraprake sipas protokolleve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 
 

 

I. Gjetjet e Raportit 
 
Pothuajse të gjithë fëmijët që u bënë pjesë e diskutimeve në grupe të fokusuara, deklarojnë se 
kanë dëgjuar për të drejtat e fëmijëve dhe për Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Kjo është një 
temë që diskutohet shpesh në shkollë, si pjesë e programit jashtëshkollor në arsimin e detyruar. 
Në lidhje me të drejtat e fëmijëve, zhvillohen shumë aktivitete sensibilizuese çdo vit, në nivel 
lokal dhe qendror. Po ashtu, kremtohen ditët ndërkombëtare siç janë: Dita ndërkombëtare për 
të drejtat e fëmijëve, dita ndërkombëtare e fëmijëve; dita ndërkombëtare e romëve, etj. gjatë të 
cilave ndahen informacione dhe materiale ndërgjegjësuese  me fëmijët që marrin pjesë në ato 
aktivitete. Një burim tjetër informacioni për të mësuar rreth të drejtave të fëmijëve është edhe 

 
1 Elbasan, Durrës, Dibër, Burrel, Shkodër, Kukës, Lezhë, Fier, Kamëz, Korçë, Kurbin 



 

bashkëpunimi dhe mbështetja e ofruar përmes ndërhyrjeve dhe programeve të organizatave të 
ndryshme kombëtare dhe lokale për të drejtat e fëmijëve, të cilat veprojnë në zonat ku jetojnë 
fëmijët pjesëmarrës në konsultim. 
 
 
“Po, kam dëgjuar për të drejtat e fëmijëve, si dhe kam lexuar në internet për një detyrë që kisha 

për lëndën e Edukatës Qytetare. Kishte shumë informacione”. (Vajzë, 14 vjeç)  
 

“Kemi dëgjuar që në klasën e parë për të drejtat e fëmijëve, por tani mund ta kuptojmë dhe 
analizojmë sa të rëndësishme ato janë për ne”. (Vajzë, 15 vjeç)  

 
Të drejtat e fëmijëve, të artikuluara më shpesh nga fëmijët janë:  
   

• E drejta për jetën dhe për të patur një identitet;  

• E drejta për të patur një familje;  

• E drejta për arsimim; 

• E drejta për të qenë e/i mbrojtur nga dhuna; 

• E drejta për kujdes shëndetësor;  

• E drejta për argëtim; 

• E drejta për jetë sociale; 

• E drejta për pjesëmarrje. 
 

Sipas raporteve të diskutimeve në grup, fëmijët mendojnë se përgjithësisht të rriturit nuk i 
respektojnë të drejtat e fëmijëve. Disa prej tyre mendojnë se kjo është një çështje e lidhur me 
mentalitetin dhe qëndrimin e përgjithshëm të shoqërisë në lidhje me fëmijët, e cila i konsideron 
fëmijët jo aq të vlefshëm sa të rriturit pasi "ata janë të vegjël dhe nuk kuptojnë" prandaj nuk 
është e zakonshme të kërkosh mendimin e tyre ose t’i konsiderosh ata pjesë e zgjidhjes. 
 

“Ne jetojmë në një vend demokratik dhe kjo është arsyeja pse të drejtat e fëmijëve duhet të 
respektohen nëse jo, ligji duhet të zbatohet. Ka disa shkelje të të drejtave të fëmijëve në 

komunitetin tone ” (Vajzë, 14 vjeç) 
 

“Po, shumica e të rriturve respektojnë të drejtat tona sepse ato nuk janë vetëm të drejtat e 
fëmijëve por edhe detyrimet e tyre, të tilla si sigurimi i arsimit, ushqimit, strehimit etj.” (Djalë, 15 

vjeç) 
 
Si më sipër ndodh në familje, në komunitet, në shkolla, kudo. Fëmijët deklarojnë se përjetojnë 
diskriminim në shtëpi; stereotipet gjinorë janë akoma të fortë duke krijuar çekuilibrim në 
mënyrën se si të rriturit i shohin dhe vlerësojnë vajzat dhe djemtë; ekziston diskriminim në shtëpi, 
në shkollë dhe në komunitet i lidhur me racën, situatën socio-ekonomike të familjeve ose me 
prejardhjen; fëmijët që braktisin shkollën si rezultat i varfërisë janë të detyruar të punojnë për të 
ndihmuar familjen që të mbijetojë. Pjesëmarrësit në konsultim deklarojnë se fëmijët përjetojnë 
dhunë fizike dhe psikologjike nga prindërit e tyre si një formë e disiplinimit të tyre dhe si një mjet 



 

edukimi. Dhuna psikologjike është akoma e pranishme edhe në shkolla.  
 
Pjesa më e madhe e fëmijëve demonstrojnë pak ose aspak njohuri mbi rolin dhe punën e BE-së 
në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Nga shkolla ata kanë mësuar për BE-në ‘si një 
bashkim ekonomik dhe politik i disa vendeve evropiane’ por nuk mund të hyjnë në më shumë 
specifika. Ata e lidhin rolin e BE-së kryesisht si një organ financimi për programe dhe ndërhyrje 
të ndryshme në Shqipëri. 
 
Të tjerët raportojnë të kenë informacion mbi punën e BE-së për të promovuar dhe mbrojtur të 
drejtat e fëmijëve, si për shembull ngritjen e zërit për të drejtat e fëmijëve refugjatë, mbrojtjen 
e fëmijëve nga dhuna dhe trafikimi. Disa fëmijë janë të vetëdijshëm për rolin e strukturave të BE-
së në Shqipëri pasi kanë dëgjuar ose kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme sensibilizuese 
të organizuara nga Komisioni Evropian, si dhe mbi përpjekjet për të mbështetur Shqipërinë në 
përmbushjen e detyrimeve për t'iu bashkuar BE-së. 
 
Projektet shkollore në lëndë të tilla si Historia ose Edukimi Qytetar kanë siguruar bazën që fëmijët 
të marrin informacione për historinë dhe fushën e veprimit të BE-së. Po ashtu, fëmijët që marrin 
pjesë në aktivitete të tilla si sesione informimi dhe trajnime të organizuara nga organizata për të 
drejtat e fëmijëve, kanë më shumë informacion dhe njohuri krahasuar me moshatarët e tjerë, 
pjesëmarrës në grupet e diskutimit. 
 
 

“Kam dëgjuar për fushatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE që kërkon respektimin e të 
drejtave të fëmijëve” (Vajzë, 18 vjeç) 

 
“BE është një nga organizatat më të njohura për mbrojtjen e të drejtave universale të njeriut, 

veçanërisht të të drejtave të fëmijëve” (Djalë, 15 vjeç) 
 

“BE është një forcë që bashkon shumë vende për paqe, bashkëpunim, barazi mes njerëzve, 
financon projekte për organizata që punojnë për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve”. (Djalë, 15 

vjeç) 
 
Nga diskutimet në grup, duket se trajtimi i diferencuar është një çështje problematike. Fëmijët 
sjellin përvoja personale të trajtimit ndryshe të paktën një herë gjatë jetës së tyre ose kanë qenë 
dëshmitarë të mënyrës sesi janë trajtuar ndryshe fëmijët dhe bashkëmoshatarët e tjerë si 
rezultat i të qenit nga një fshat, se flasin në një dialekt tjetër, kanë një ngjyrë tjetër të lëkurës, që 
u përkasin pakicave ose familjeve me te ardhura te pakta. Sipas tyre, kjo ka të bëjë me një 
mentalitet të mbyllur të komuniteteve të tyre, të cilët janë rezistentë për të pranuar dhe 
mirëpritur dallimet, si dhe për të promovuar tolerancën. Fëmijët deklarojnë se këto qëndrime 
demonstrohen nga vetë fëmijët, nga mësuesit, prindërit ose anëtarët e tjerë të komunitetit. 
 
Të gjithë fëmijët raportojnë se në një mënyrë apo në një tjetër, ata vetë ose fëmijë të tjerë që 
ata njohin, janë trajtuar ndryshe; vajza nga djem; familjet e varfëra (statusi social dhe ekonomik 
i familjeve ndikon në mënyrën se si disa fëmijë i trajtojnë bashkëmoshatarët ose se si mësuesit i 



 

trajtojnë ata), etj. Të qenit nga zonat rurale ose të qenit fëmijë të pakicave rome / egjiptiane 
çojnë në ngacmim dhe diskriminim. Në lidhje me orientimin seksual, fëmijët mendojnë se kjo 
është një tabu në shoqërinë tonë, ku askush nuk është i mirëpritur të flasë për të. Në rastet e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, ata shpesh shihen me keqardhje nga bashkëmoshatarët, 
mësuesit ose të rriturit e tjerë. 
 
Në familje, vërehen ndryshime në pritshmëritë kundrejt djemve dhe vajzave ose fëmijëve të 
parëlindur nga vëllezërit e motrat më të vegjël. Në shkolla, fëmijët e mësuesve ose nga familjet 
e pasura, favorizohen me nota më të mira ose angazhohen më tepër në aktivitete 
jashtëshkollore. 
 
 

“Në klasën tonë notat më të mira iu jepen gjithmonë fëmijëve të mësuesve ose prindërit e të 
cilëve kanë një biznes, edhe pse të them të drejtën ka nxënës të tjerë që i meritojnë ato nota më 

shumë ” (Vajzë, 12 vjeç) 
 

“Shpesh më thonë ‘… ai është rom, i cili ka nevojë për shkollë…’ ose nëse diçka ndodh në klasë, i 
pari të cilit i vihet gishti si shkaktar  i rrëmujës, jam unë”. (Djalë, 12 vjeç) 

 
“Një djalë në klasën time ngriti zërin duke thënë se ai nuk kishte mundësi të paguante për rojen 

e shkollës ... për këtë ai është tallur dhe fyer” (Vajzë, 13 vjeç) 
 
Pothuajse të gjithë fëmijët që morrën pjesë në grupet e diskutimit ose pyetësorin online, e 
konsiderojnë shkollën një vend shumë të rëndësishëm për ‘ta, për të mësuar dhe shoqërizuar. 
Atyre u pëlqen të shkojnë në shkollë edhe pse janë të vetëdijshëm për shumë çështje që duhen 
përmirësuar; që nga infrastruktura, deri te programet mësimore dhe metodat e mësimdhënies. 
Ata shprehen se mësimet janë shumë teorike, bazuar në shpjegimet e mësuesve, me pak ose 
aspak mundësi për të njohur praktikën, për t’u praktikuar vetë, të cilat do ta bënin përmbajtjen 
teorike më të kuptueshme. Në të njëjtën kohë, ata mendojnë se ka një mbingarkesë të detyrave 
të shtëpisë dhe testeve për secilën lëndë. 
 
Shumica e fëmijëve, veçanërisht ata nga zonat periferike dhe rurale nuk janë të kënaqur me 
kushtet fizike të shkollave; shpesh mungojnë laboratorë të dedikuar, hapësira sportive të 
dedikuara, si dhe hapësira të tjera të zakonshme rekreative në natyrë. Fëmijët ankohen për 
higjienën e dobët të tualeteve, pasi ka pak tualete dhe mungesë të ujit të rrjedhshëm. Gjatë 
dimrit, klasat janë shumë të ftohta, pasi shkollave u mungon sistemi i ngrohjes. 
 
Tekstet shkollore janë falas për fëmijët nga klasa e parë në klasën e 6-të (fillore) e cila 
konsiderohet pozitive nga fëmijët, por kjo skemë parashikon kthimin e tekstit në fund të vitit 
shkollor dhe shpërndarjen e librave të përdorur për fëmijët e vitin tjetër. Kjo krijon probleme dhe 
vështirësi për fëmijët, pasi shpesh tekstet përmbajnë shënime nga përdoruesit e mëparshëm, gjë 
e cila shpërqendron të mësuarit. Të gjithë fëmijët thonë se preferojnë më tepër t’i blejnë librat 
sesa t'i marrin ata falas të përdorur. 
 



 

Fëmijët shpjegojnë se edhe pse shkollat publike janë falas, ka shumë gjëra për të cilat fëmijët dhe 
familjet e tyre janë të detyruar të paguajnë. Tekstet shkollore, mjetet e nevojshme dhe uniformat 
shkollore blihen në fillim të çdo viti akademik. Ekziston edhe një kuotë që fëmijët duhet të 
paguajnë një herë në vit për rojen e shkollës, ose për mirëmbajtje të tjera të vogla të klasës. Nga 
ana tjetër, fëmijëve u kërkohet të paguajnë për testet mësimore që shtypen nga mësuesit me 
shpenzimet e tyre personale. Për më tepër, fëmijëve u kërkohet të shtypin të gjitha materialet e 
nevojshme për dosjen e tyre personale, gjë që ata e konsiderojnë si një barrë të madhe pasi nuk 
kanë internet ose makineri printeri në shtëpi, kështu që iu duhet të paguajnë. Rezulton që shumë 
here, fëmijëve u kërkohet të mbledhin para në mënyrë “vullnetare” për të siguruar organizimin 
e aktiviteteve të ndryshme jashtëshkollore. 
 
Fëmijët kanë ndjenja dhe mendime të ndryshme lidhur me situatën e krijuar nga pandemia e  
COVID-19. 
 

“Unë kuptova se sa të rëndësishëm janë liria, shkolla dhe miqtë.” (Djalë, 14 vjeç) 
 

“Ka qenë një kohë që më ka shërbyer për të reflektuar më shumë, për të vlerësuar më shumë 
disa gjëra që unë i merrja si të mirëqena.” (Vajzë, 15 vjeç) 

 
Fëmijët ndihen pozitivë për kohën e kaluar me familjet e tyre, gjë që përgjithësisht ka forcuar 
marrëdhëniet dhe komunikimin midis anëtarëve të familjes. Ata kishin më shumë kohë të lirë 
dhe kanë pushuar më shumë. Shumë fëmijë raportojnë se kanë lexuar më shumë libra ose kanë 
eksploruar gjëra të reja, të tilla si gatimi. Një aspekt tjetër pozitiv ishte mundësia për të zgjeruar 
aftësitë e tyre në përdorimin e teknologjisë, për të gjetur mënyra të reja krijuese të shoqërizimit, 
mbajtjen e komunikimit me miqtë dhe të afërmit e tyre, duke luajtur lojëra në internet, etj. Disa 
fëmijë sollën në diskutim ndikimin pozitiv që kishte karantina në mjedis, ndërsa ndotja u 
zvogëlua, 'ajri ishte më i freskët dhe qielli ishte blu i pastër'. 
 
Por, duket se lista e aspekteve negative godet atë pozitive. Fëmijët raportojnë efekte negative në 
mirëqenien e tyre emocionale dhe fizike. Ata kanë përjetuar stres të shtuar, ankth, frikë, dhimbje 
koke, çrregullime të gjumit etj. Ata kanë vazhdimisht frikë për shëndetin e tyre dhe për shëndetin 
e prindërve dhe gjyshërve të tyre. 
 
Të mësuarit në distancë/internet ka qenë një sfidë, madje disa nga fëmijët e quajtën atë një 
dështim. Shumë fëmijë nuk kishin mjetet e duhura për të mbështetur të mësuarit në internet; jo 
të gjithë fëmijët kanë kompjuter, ose tableta dhe telefona inteligjentë. Shumë prej tyre nuk kishin 
qasje në internet; shpesh duke u mbështetur në lidhjen e internetit të fqinjëve, zgjidhje të tjera 
sipas rastit, etj. Ata shpjegojnë se si familjeve e tyre u duhej t'u siguronin fëmijëve telefona 
inteligjentë për të ndjekur mësimin, si dhe paguanin më shumë internet. Të mësuarit në internet 
ishte kaotik, pasi mësues të ndryshëm kanë përdorur kanale të ndryshme të komunikimit dhe 
mjeteve. Disa kanë organizuar të mësuarit përmes WhatsApp, të tjerët përmes ZOOM, Google 
classroom etj. Disa mësues kanë përgatitur materiale video, të tjerët kanë shpjeguar temën me 
shkrim dore, dhe të tjerët në prezantime Power Point. E gjithë kjo ka krijuar konfuzion, 
shpërqendrim dhe vështirësi në ndjekjen e një rrjedhe normale të procesit të të mësuarit. 



 

 
 
Një aspekt tjetër negativ që është theksuar gjatë diskutimeve ishte se shumë njerëz kanë humbur 
punën e tyre, gjë e cila ka krijuar më shumë varfëri në komunitete. Frika dhe pasiguria për 
punësimin e tyre ka prekur të gjithë prindërit dhe ishte një faktor tjetër stresues që është ndjerë 
nga e gjithë familja. 
 
 

“E mira është që kemi kaluar më shumë kohë me anëtarët e familjes sonë, por gjërat e vështira 
ishin kaq të frikshme. Na kanë shkaktuar ankth dhe shqetësim. Shumë njerëz kanë rënë në 

depression. Mënyra se si i kishim orët e mësimit ishte shumë e vështirë, sepse nuk ishim mësuar 
me klasa në internet.” (Vajzë, 15 vjeç) 

 
“Pothuajse rashë në depression; ishte shumë e vështirë të përshtatesha dhe të mësohesha me 

situatën e re.” (Vajzë, 12 vjeç) 
 
Shkollat publike në Shqipëri nuk ofrojnë ushqim në kohën e drekës. Para pandemisë, fëmijët 
zakonisht merrnin një ushqim të lehtë nga shtëpia dhe e konsumonin vaktin e drekës pasi 
ktheheshin në shtëpi nga shkolla. Në fakt, për shkak të masave të marra për të parandaluar 
përhapjen e COVID-19, nuk lejohet të konsumohet ushqim i çfarëdo lloji në mjediset e shkollës.   
 
Të gjithë fëmijët e konsultuar deklarojnë se kanë njohuri mbi qendrat e kujdesit shëndetësor dhe 
ku mund të marrin ndihmë në rast nevoje. Promovimi i shëndetit është një temë që trajtohet në 
shkollë si pjesë e lëndëve të Biologjisë ose Qytetarisë, ku ka informacion në lidhje me higjienën, 
sëmundjet seksualisht të transmetueshme, efektet e duhanit, alkoolit dhe drogave. Përveç 
programit shkollor, aktivitetet e promovimit të shëndetit organizohen brenda shkollave nga 
strukturat lokale të shëndetit publik si dhe nga organizata joqeveritare. Fëmijët deklarojnë se ata 
përdorin burime të tjera informacioni mbi temën si: TV dhe interneti. 
 
Edukimi seksual është pjesë e kurrikulës shkollore, por përgjithësisht konsiderohet si e turpshme 
të flasësh për seksin dhe marrëdhëniet seksuale, gjë që ndikon në mënyrën se si mësuesit e 
trajtojnë këtë temë. Si rezultat, temat e lidhura me edukimin seksual shpjegohen në një mënyrë 
sipërfaqësore. 
 
Shumë fëmijë shkojnë tek mjeku vetëm kur janë të sëmurë, duke i hequr kështu vetes mundësinë 
për të parandaluar problemet shëndetësore. Në shkolla, nuk ka infermiere ose mjekë që 
promovojnë përdorimin e masave parandaluese ose identifikimin e hershëm të problemeve 
shëndetësore që mund të shfaqen. 
 
Pjesëmarrësit vunë në dukje se ata kurrë nuk kanë qenë të informuar në lidhje me çështjet e 
shëndetit mendor dhe nuk e kanë adresuar ende atë në shkollë ose në ndonjë aktivitet 
informues. Ata mendojnë se secila shkollë duhet të ketë psikologun e vet në mënyrë që të 
investojë më shumë në ndërgjegjësimin dhe aktivitetet parandaluese. 
 
Për pyetjen "A mendoni se jeni të kënaqur me jetën tuaj?” në përgjithësi të gjithë fëmijët u 



 

përqendruan në disa elemente themelore: familja, lidhjet shoqërore, situata ekonomike dhe 
perspektiva për të ardhmen. Në këtë kontekst, fëmijët ndihen të lumtur me jetën e tyre pasi kanë 
familje mbështetëse, marrëdhënie të mira me të afërmit dhe miqtë e ngushtë brenda dhe jashtë 
shkollës. 
 
Pakënaqësia lidhet me faktin se fëmijët shpesh vuajnë për shkak të një mentaliteti të mbyllur, i 
cili e konsideron të turpshme që fëmijët, kryesisht vajzat të mund të dalin në mbrëmje ose të 
marrin pjesë në festime ose aktivitete që nuk janë të organizuara nga shkolla. 
 
Pasiguria ekonomike dhe frika për të ardhmen janë çështjet e zakonshme që shqetësojnë fëmijët. 
Ata ndihen si të braktisur nga ‘shoqëria’ dhe mendojnë se ka pak mundësi që ata të ndërtojnë 
një të ardhme premtuese. 
 
Pandemia ka ndikuar negativisht në ndjenjat optimiste të fëmijëve për jetën dhe të ardhmen. Ata 
raportojnë se kanë kaluar një periudhë të vështirë kur janë ndjerë të stresuar, të shqetësuar dhe 
të frikësuar. Ata besojnë se situata ekonomike do të përkeqësohet, se prindërit e tyre mund të 
humbasin vendet e punës, dhe edhe nëse ata vazhdojnë të punojnë shumë, nuk do të mund të 
plotësojnë të gjitha nevojat gjatë rritjes. 
 
 

“Unë jam shumë e kënaqur me jetën time, sepse unë dhe familja ime jemi shumë të 
shëndetshëm, por COVID-19 është një situatë shumë stresuese për mua dhe miqtë e mi.” (Vajzë, 

18 vjeç). 
 

“Po, jam shumë e lumtur, sepse bëj një jetë normale, me kushte normale” (Vajzë, 16 vjeç). 
 

“Kam përjetuar situata të pakëndshme në jetën time, që nuk më kanë lejuar të rritem në paqe 
dhe e lumtur. Pandemia na ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë për vazhdimin e jetës sonë 
normale. Fakti që të dy prindërit e mi janë të papunë, më jep pasiguri ekonomike.” (Vajzë, 14 

vjeç). 
 
Shumica e fëmijëve tregojnë shqetësim dhe pakënaqësi në lidhje me infrastrukturën e munguar 
në lagjet e tyre si: mungesa e ndriçimit dhe trotuareve, kushtet e këqija të rrugëve dhe hapësirave 
midis ndërtesave. Nuk ka hapësira ku fëmijët mund të luajnë, terrene sportive apo vende të 
dedikuara për art dhe kulturë. Shumë fëmijë raportojnë problematika lidur me sigurinë në lagjet 
e tyre pasi ka grupe djemsh më të rritur që shpesh ngacmojnë fëmijët. 
 
Lidhur me banesat e tyre, kryesisht fëmijët e vlerësojnë si të favorshme kur shtëpia e tyre gjendet 
në afërsi të rrugës kryesore ose shkollës. Atyre iu pëlqen të kenë një kopësht të vogël ku të mund 
të luajnë me vëllezërit e motrat ose miqtë. Shumica e fëmijëve nuk kanë një dhomë më vete; ata 
duhet të ndajnë hapësirën me vëllezërit e motrat e tyre ose në disa raste edhe me anëtarët e 
tjerë të familjes. Kushtet e jetesës ndryshojnë shumë mes qyteteve dhe fshatrave. Fëmijët që 
jetojnë në fshatra raportojnë se u mungon uji i rrjedhshëm, aksesi në internet dhe ngrohja e mirë 
gjatë dimrit, gjë që i bën shtëpitë e tyre shumë të ftohta dhe të parehatshme. 



 

 
 
Nga konsultimi mësuam se fëmijët janë shpesh viktima të abuzimit. Ata sjellin përvojat dhe 
perspektivat e tyre mbi praninë e dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Ata shprehin shqetësimin 
për përhapjen e abuzimit emocional i cili prek shumicën e fëmijëve. Në shtëpi abuzimi emocional 
dhe fizik është ende i pranishëm. Prindërit shpesh përdorin ndëshkimin fizik dhe poshtërimin si 
një formë të disiplinimit. Në shkollë, fëmijët preken kryesisht nga abuzimi emocional dhe 
ngacmimi/bullizmi. 

 

Fëmijët besojnë se duhet bërë më shumë për të adresuar abuzimin e fëmijëve duke krijuar 
mjedise më mbrojtëse në shkollë, komunitete dhe në internet. Ata mendojnë se ndryshimet në 
besimet e të rriturve rreth fëmijëve, praktikat e rritjes dhe komunikimi me fëmijët, do të krijonin 
mundësitë që ata të mbrohen më shumë. Vetë fëmijët duhet të informohen për rreziqet dhe të 
ndihmojnë në ndërtimin e mekanizmave mbrojtës. Bashkëpunimi midis aktorëve të tillë si 
psikologët, shkollat dhe prindërit është i rëndësishëm, si dhe zhvillimi i programeve specifike për 
të luftuar bullizmin dhe për të promovuar tolerancën, bashkëpunimin dhe socializimin midis 
fëmijëve. 

 

Përsa i përket pyetjes nëse ata janë të përfshirë në procese konsultimi me të rritur / politikanë, 
fëmijët i ndajnë përgjigjet në nivele. Në shtëpi, shumica e fëmijëve raportojnë se janë të përfshirë 
në diskutime për vendime të ndryshme që duhet të marrë familja. Gjithsesi, sipas tyre kjo është 
më e zakonshme tek fëmijët adoleshentë sesa tek më të vegjëlit. Po ashtu, fëmijët raportojnë se 
për çështje më të ndjeshme, fëmijët nuk janë pjesë e diskutimeve. 

Ndërsa në shkolla ka mekanizma të pjesëmarrjes së fëmijëve, të tilla si “qeveritë e nxënësve”. Në 
disa raste ato luajnë rolin e tyre për të sjellë zërin dhe shqetësimet e fëmijëve në drejtorinë e 
shkollës dhe në disa raste ato mekanizma nuk funksionojnë fare. 

 

Fëmijët raportojnë se ata nuk këshillohen aspak në vendimmarrjen lokale. Në planet e tyre, 
bashkitë gjithmonë u japin përparësi investimeve në infrastrukturë, por asnjë nga këto investime 
nuk është në përfitim direkt të fëmijëve, siç është ndërtimi i një parku lojrash ose hapja e një 
biblioteke. Këshillat bashkiakë përbëhen vetëm nga të rritur që aderojnë në parti politike dhe nuk 
ka vend për fëmijët që të mund të ngrenë shqetësimet e tyre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Rekomandime 
 
Ndërsa fëmijët pjesëmarrës në konsultim, besojnë se të gjitha alternativat e renditura në 
pyetësor janë të vlefshme dhe të rëndësishme, ata mendojnë se nevojiten përpjekje shtesë për 
përmirësimin e disa fushave, si më poshtë: 
 

• Rritja e investimeve për fëmijët në arsim dhe jetën shoqërore; 

• Prioritizimi i ndërhyrjeve që mbështesin mirëqenien socio-emocionale të fëmijëve në 

shkollë, familje dhe në komunitet;  

• Mbështetja e programeve shkollore në internet, rritje e kapaciteteve të mësuesve dhe 

mbështetja e strategjive të mësimdhënies për mësimin në distancë; 

• Mbështetje për akses cilësor dhe të qëndrueshëm në internet, e nevojshme për të krijuar 

mundësitë që të gjithë fëmijët, përfshirë ata më të cënueshmit dhe më të pafavorizuarit, 

të aksesojnë botën dixhitale; 

• Të gjithë fëmijët duhet të mbrohen nga çdo formë e dhunës, përfshirë këtu edhe në 

hapësirën dixhitale; 

• Investime në programet e edukimit për prindërit;  

• Institucionet lokale dhe qendrore duhet të marrin më shumë përgjegjësi në garantimin e 

të drejtave të fëmijëve; 

• Të gjithë fëmijët duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë pa diskriminim të çfarëdo forme; 

• Monitorim i rregullt i zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 

Fëmijës; 

• Investime në mbrojtjen e mjedisit dhe adresimi i ndryshimeve klimatike;  

• Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrjen qendrore dhe lokale; 

• Të gjithë fëmijët duhet të jetojnë në një familje përkujdesëse. 


