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LËNDA: Informatë me propozim për ndërmarrjen e masave 
 
 
 Avokati i Popullit, në kuadër të kompetencave të autorizimeve të tij 
kushtetuese dhe ligjore, e ndjek gjendjen që ka të bëjë me realizimin, respektimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve të drogave dhe substancave të tjera 
psikotrope, me theks të veçantë tek fëmijët, të cilët për fat të keq, çdo ditë e më tepër 
paraqiten si përdorues të drogave dhe substancave të tjera psikotrope. 
 Nga artikujt e fundit të botuar në mjetet e informimit publik, Avokati i Popullit u 
vu në dijeni se në moshë tejet të vogël fëmijët e përdorin drogën edhe atë nëpër 
vende publike. 
 Avokati i Popullit edhe gjatë periudhës paraprake ka intervenuar pranë 
organeve kompetente që të ndërmarrin masa për luftimin e këtij problemi, me ç’rast, 
krahas tjerash, duke e pasur parasysh se po zvogëlohet kufiri i moshës së varësve 
dhe se atë e përdor një numër gjithnjë e më i madh i fëmijëve, sugjeroi se është e 
domosdoshme hapja e më tepër qendrave për trajtimin e kësaj kategorie të 
qytetarëve, përmirësimin e kushteve të punës dhe qëndrimin në entet dhe qendrat 
ekzistuese të cilat merren me këtë problem, si në aspekt të kushteve hapësinore dhe 
pajisjes, ashtu edhe në aspekt të kuadrit profesionistë dhe krijimit të kushte për 
respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. 
 Sa u përket fëmijëve, Avokati i Popullit rekomandoi të parashikohen programe 
edukative nëpër shkolla, me qëllim të parandalimit dhe reduktimit të numrit të 
fëmijëve përdorues të drogës dhe informimit të fëmijëve me dëmet dhe pasojat që 
sjell varësia në moshë të hershme. 
 Si masë preventive është stimulimi i fëmijëve për t’u përfshirë në procesin 
arsimor, për çka tanimë janë paraparë edhe parakushte ligjore, por në praktikë duhet 
të zbatohen në mënyrë konsekuente kushtet ligjore për përfshirjen e fëmijëve në 
procesin arsimor, si dhe të sigurohet kujdes dhe edukim përkatës në familje, me 
ç’rast, përveç tjerash, është e domosdoshme edhe ndërmarrja e masave ndaj 
prindërve të cilët fëmijën e tyre nuk e dërgojnë në shkollë, e neglizhojnë ose 
keqpërdorin. 
 Njëkohësisht, me qëllim të përballimit të këtij problemi që paraqitet tek fëmijët, 
shteti domosdo duhet të miratojë strategji të posaçme dhe të ndërmerr masa të 
veçanta për trajtim adekuat të fëmijëve, trajtim që do të jetë i ndryshëm nga ai i të 



rriturve, me ç’rast për kapërcimin e këtij problemi në mënyrë aktive duhet të 
përfshihen të gjitha organet dhe institucionet të cilat janë të autorizuara dhe të 
ngarkuara për t’u kujdesur për të drejtat e fëmijëve nga aspekti shëndetësor, social, 
arsimor dhe aspekte të tjera. 
 Avokati i Popullit kërkon të informohet për masat të cilat planifikohen të 
ndërmerren në drejtim të tejkalimit të këtij problemi. 
 
 
 
  
 
  


