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LËNDA: Informatë dhe kërkesë për ndërmarrjen e masave 
 
 
 Avokati i Popullit, mbi bazë të ankesave të prindërve dhe mbi bazë të 
informatave të fituara përmes mjeteve të informimit publik, vlerësoi se është e 
domosdoshme ndërmarrja e masave në lidhje me përfshirjen e arsimit fetar nëpër 
shkolla. 
 Përkatësisht, me Ligjin e ri për arsim fillor, është parashikuar mundësia e 
arsimit fetar në shkollat fillore si lëndë zgjedhore. Së këtejmi, në Ligj nuk është 
paraparë se cilat lëndë do ta përfshijnë mësim - besimin fetar, pos sipas programeve 
të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, ato do të jenë dy lëndë zgjedhore. 
 Përndryshe, në përputhje me Ligjin e mëparshëm për arsim fillor, në muajin 
gusht prindërit e fëmijëve të shkollave fillore kanë plotësuar pyetësorin në të cilin 
janë deklaruar se cilën lëndë dëshirojnë ta mësojnë fëmijët e tyre. Mirëpo, në 
përputhje me ligjin e ri, në muajin shtator, për çështjen e njëjtë prindërit kanë 
plotësuar përsëri pyetësor. Sipas deklaratave të prindërve, shkollat u kanë bërë 
presion për ta zgjedhur lëndën e mësim – besimit fetar në vend të lëndës njohja e 
religjioneve dhe njëkohësisht i kanë informuar se në qoftë se shumica e prindërve 
deklarohen për lëndë të caktuar, të gjithë fëmijët do ta mësojnë atë lëndë, me çka në 
të vërtetë nuk u është dhënë mundësia e zgjedhjes, si dhe nuk është respektuar 
vullneti i fëmijëve dhe prindërve. 
 Në përputhje me nenin 19 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, 
secilit qytetar i garantohet liria e besimit fetar. 
 Në bazë të nenit 14 të Konventën për të drejtat e fëmijës, fëmija ka të drejtë 
që ta shpreh lirisht mendimin, ndërgjegjen dhe besimin fetar. Liria e manifestimit të 
besimit fetar ose e bindjes mund t’i nënshtrohet vetëm atyre kufizimeve të cilat janë 
të përcaktuara me ligj dhe që janë të domosdoshme për mbrojtjen e popullatës, 
sigurisë, rendit, shëndetit, moralit ose të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 
 Konform dispozitave të cekura të Kushtetutës dhe Konventës, fëmijët kanë të 
drejtë të deklarohen lirisht në lidhje me besimin fetar ose bindjen, ndërkaq në 
përputhje me Ligjin mund të vendosin edhe për arsimim fetar në shkollën fillore, por, 
vetëm si lëndë të cilën mund ta zgjedhin. Zgjedhja supozon respektimin e mendimit 
dhe dëshirës së fëmijëve dhe prindërve të tyre, dhe për këtë shkak duhet t’u jepet 
mundësia që vet të vendosin nëse do të ndjekin mësim – besimin fetar dhe po qe se 
vendosin duhet t’u jepet mundësia e zgjedhjes dhe me këtë rast të respektohet 



vullneti i tyre e jo të detyrohen për ta mësuar vetëm njërën lëndë ose ta mësojnë 
lëndën të cilën e ka zgjedhur shumica, edhe përkundër faktit se nuk pajtohen me atë 
zgjedhje. Në raste të këtilla shkelet e drejta e mendimit të lirë e fëmijëve, liria e 
besimit fetar dhe e drejta e zgjedhjes. 
 Duke u nisur nga kjo, ndërkaq me qëllim që fëmijët të mbrohen nga 
manipulimet dhe keqpërdorimet e ndryshme, si dhe të krijohen kushte për realizimin 
e të drejtave dhe lirive të fëmijëve dhe zbatimin praktik të kornizës ligjore, në 
përputhje me interesin dhe vullnetin e fëmijëve, Avokati i Popullit i propozon 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që t’i ndërmerr të gjitha masat e mundshme për 
respektimin konsekuent të lirisë së besimit fetar dhe për aplikimin e drejtë dhe 
konsekuent të dispozitave ligjore, si edhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lirë të 
lëndës përmes së cilës fëmijët do ta realizojnë arsimin fetar. 
  Për masat e ndërmarra, në përputhje me nenin 24 të Ligjit për Avokatin e 
Popullit, Avokati i Popullit të njoftohet më së voni brenda tetë ditësh nga dita e 
pranimit të kësaj Informate. 
 
 
 
 
       


