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Lënda: Informatë dhe propozim për marrjen e masave 
 
 
 Investimi në fëmijë është investim për zhvillimin e mëtutjeshëm të shtetit. 
Shteti, i cili nuk investon në fëmijët e tij nuk investon as në ardhmërinë e vet. Për të 
pasur progres dhe zhvillim të shtetit duhet të respektohen dhe realizohen të drejtat e 
fëmijëve, ndërkaq njëra nga të drejtat themelore të fëmijëve është e drejta e arsimit. 
 Në mënyrë që të realizohet kjo e drejtë, shteti detyrohet që t’i ndërmerr të 
gjitha masat e mundshme që asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë sistemit 
arsimor, përkatësisht sidomos në nuk duhet të lejojë që fëmijët të mos e vijojnë 
arsimin fillor për shkak të pamundësisë për t’i blerë tekstet shkollore, për 
shkak të mungesës së ambienteve ose kushteve tjera joadekuate hapësinore 
nëpër shkolla. 
 Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe sipas Kushtetutës, Republika e 
Maqedonisë obligohet të sigurojë arsim fillor të detyrueshëm dhe falas për gjithsecilin 
fëmijë, si dhe të ndërmerr masa për nxitjen e ndjekjes së rregullt të mësimit dhe 
reduktimin e çregjistrimit të nxënësve nga shkolla. 
 Për shkak të varfërisë dhe gjendjes së vështirë materiale, një numër i fëmijëve 
pamundësohet që ta ndjekin arsimin fillor, ndërkaq veçanërisht është i madh numri i 
fëmijëve romë. Ndonëse, arsimi fillor duhet të jetë falas, megjithatë prindërit u 
nënshtrohen të ashtuquajturave shpenzime të fshehta (për furnizimin me tekste 
shkollore dhe vegla të tjera të nevojshme shkollore, për zëmër që ndahet në shkollë 
dhe të dhëna të tjera si p. sh. për dritare të thyera, mobile të dëmtuara, në disa raste 
edhe për mirëmbajtjen e shkollave, për furnizimin me libreza dhe dëftesa shkollore, 
veshmbathje, mjete shkollore etj.), gjë që për disa familje është ngarkesë shumë e 
madhe, meqë nuk kanë mundësi t’i përmbushim të gjitha kërkesat dhe nevojat, 
prandaj dhe vendosin që fëmijët e tyre të mos i çojnë në shkollë. 
 Sa i përket furnizimi me tekste shkollore, Avokati i Popullit disa vjet rresht 
propozon që të parashikohet obligimi ligjor që fëmijëve, të cilët për shkak të 
gjendjes së vështirë materiale në familje nuk kanë mundësi të ndjekin arsimin fillor t’u 
sigurohen falas tekstet shkollore dhe mjetet e tjera ndihmëse, si dhe të njëjtëve t’u 
ndihmohet edhe në mënyra të tjera me qëllim që të stimulohet ndjekja e arsimit fillor. 
 Ky problem akoma nuk është tejkaluar dhe këto ditë jemi dëshmitarë të 
apeleve dhe informatave të ndryshme përmes mjeteve të informimit publik se një 



numër i madh i fëmijëve nuk do të regjistrohen në arsimin fillor vetëm për shkakun se 
nuk kanë mjete materiale për furnizimin me tekste shkollore. 
 Me qëllim që të sigurohet realizimi i së drejtës për shkollim fillor, Avokati i 
Popullit kërkon nga organet kompetente t’i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë dhe të 
gjejnë mjete dhe mënyra që të gjithë fëmijët të përfshihen në arsimin fillor, 
përkatësisht asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë sistemit arsimor vetëm për 
shkak të mospasjes së teksteve shkollore ose për shkak të mospasjes së 
kushteve elementare nëpër shkolla për realizimin e procesit arsimor. 
 Në kuptim të kësaj përkujtojmë se edhe në Raportin vjetor të Avokatit të 
Popullit për vitin 2005, i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, njëri nga 
propozimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është që të sigurohen kushte 
ligjore, praktike dhe mundësi për mbështetje materiale të fëmijëve, të cilët për shkak 
të mjeteve materiale nuk e ndjekin arsimin fillor. 
 Me pikëpamjet e Ministrisë në lidhje me këtë problem dhe me masat e 
ndërmarra të informohet Avokati i Popullit. 
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