
Fëmijë të nderuar,

 Çdo i rritur, në periudhë të caktuar të 
jetës së tij, i ka jetuar ditët e fëmijërisë. 
Zakonisht, për ato ditë thuhet se është 
periudhë pabrenga, se është pjesa më e 
mirë e jetës. Ajo është periudha gjatë së 
cilës e njohim vetveten, formohemi si 
personalitete e që në një farë mënyre na 
e përcakton të ardhmen.

Për fat të keq, nuk mund të thuhet se 
të gjithë fëmijët e botës e përjetojnë atë 
që quhet fëmijëri pabrenga, me shumë 

dashuri prindërore, përkujdesje dhe mirëqenie. Kudo në botë ka 
edhe fëmijë të cilëve u pamundësohet kjo e mirë dhe aq më tepër 
ata kanë nevojë për ndihmë dhe mbrojtje. Këta janë fëmijët pa 
prindër, pa harmoni familjare, por edhe ata të cilët në çfarë do 
qoftë forme keqtrajtohen nga ana e të rriturve.     

Pikërisht për faktin se fëmijët janë kategoria më vulnerabël, 
thuaja se nuk ka shoqëri në botë e cila nuk u ofron mbrojtje të 
posaçme të garantuar me të drejtën vendase dhe ndërkombëtare. 
Jo rastësisht është miratuar Konventa për të Drejtat e Fëmijës e 
cila, së bashku me legjislacionin vendas, paraqet bazë për realiz-
imin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijës. 

Për këto arsye, edhe Institucioni Avokat i Popullit është njëri 
nga mekanizmat i cili i kushton vëmendje të veçantë mbrojtjes së 
fëmijëve.

Në shoqërinë tonë, në planin e promovimit dhe mbrojtjes së të 
drejtave të fëmijës, duhet të punohet akoma më shumë edhe atë 
për një arsye të thjeshtë sepse përvojat tona flasin se fëmijët nuk 
i njohin sa duhet të drejtat dhe mënyrat e mbrojtjes së tyre. Kjo 
konfirmohet me faktin sepse rrallë herë ndodh që vetë fëmijët, kur 
kanë probleme, t’i drejtohen Ombudsmanit. Nuk duhet harruar 
faktin se për shumë shkelje të të drejtave të fëmijës shoqëria jonë 
nuk është e përgatitur të përgjigjet dhe t’i mbrojë ata në mënyrë 
adekuate. Gjithsesi, kjo paraqet mangësi në sistemin e promovim-
it, parandalimit dhe mbrojtjes.

Së këtejmi, Institucioni ynë, gjatë veprimtarisë së vet nuk 
fokusohet vetëm në rastet individuale, por përkundrazi i monito-
ron gjendjet dhe fenomenet që rrezikojnë grupe më të mëdha të 
fëmijëve dhe të miturve.  

Ekzistojnë më tepër segmente në të cilat duhet të punohet me 
qëllim që të sigurohet realizimi dhe mbrojtja përkatëse e të dre-
jtave të fëmijëve, por që të arrihet një gjë e tillë nevojitet aksion 
global nga ana e të gjithë individëve dhe institucioneve të sistemit.

Vetëm në këtë mënyrë do të mund të ndërtojmë një shoqëri e 
cila brezave të ardhshme do t’u sigurojë jetë më dinjitoze, mirëqe-
nie, tolerancë dhe demokraci. 

Ixhet Memeti
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MBROJTJA E FËMIJËVE 
PRIORITET KULMOR 
Nga analiza e punës së Avokatit të Popullit rezulton se fëmijët në Maqedoni nuk 
i njohin të drejtat e tyre. Problemi më i madh, kur bëhet fjalë për të drejtat e 
fëmijës, është takimi i fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton në bashkësi, si dhe 
dhuna në familje  

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është 
njëra nga fushat më delikate, kur bëhet 
fjalë për punën e Avokatit të Popullit. 

Arsyeja është e thjeshtë, sepse bëhet fjalë për fëmijë 
të cilët nuk janë të aftë të kujdesen për vetveten, nuk 
janë sa duhet të pjekur për të marrë vendime dhe 
pikërisht për këtë i kanë kujdestarët e tyre. Nga vet 
ky fakt, si dhe fakti se ata nuk i dinë ose nuk i iden-
tifikojnë të drejtat vetjake, nevojitet përkushtim më 
i madh kur bëhet fjalë për mbrojtjen e tyre, përkatë-
sisht problemet e tyre duhet të trajtohen me kujdes 
dhe përgjegjësi të madhe. Në të vërtetë, nëse anal-
izohen raportet vjetore të tre viteve të fundit të Om-
budsmanit, ky konstatim konfirmohet menjëherë.

Përkatësisht, Avokati i Popullit, edhe gjatë peri-
udhës kohore 2007, 2008 dhe 2009, konstatoi se 
fëmijët nuk i dinë mjaftueshëm të drejtat e tyre të 
garantuara me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, 
prandaj dhe nuk i shfrytëzojnë mekanizmat mbro-
jtës të cilat i kanë në dispozicion, siç është për shem-
bull Avokati i Popullit. Këtë e tregojnë edhe shifrat, 
sipas së cilave pothuajse nuk ekziston ankesë e para-
shtruar pranë Ombudsmanit nga ndonjë fëmijë. 
Ndërkaq, statistika tregon se nëse në vitin 2007, nga 
parashtresat e parashtruara 2,91 për qind kanë  

qenë nga fusha e të drejtave të fëmijës, gjatë dy viteve 
të ardhshme kjo përqindje thuaja se është dyfishuar, 
kështu që në vitin 2008 kjo përqindje është 4,80 për 
qind, ndërsa i ngjashëm është numri i parashtresave 
edhe në vitin 2009, përkatësisht 4,32 për qind.

Kur bëhet fjalë për të drejtat e fëmijëve është 
karakteristike se, gjatë tre viteve të fundit, numri më 
i madh i parashtresave u dedikohej kontakteve per-
sonale ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, pastaj rad-
hiten dhuna në familje dhe arsimi.  

Domethënë, nga analiza e punës, që ka të bëjë me 
të drejtat e fëmijës, rezulton se në Maqedoni proble-
mi më i madh është takimi i fëmijëve me prindërit 
me të cilët nuk jetojnë në bashkësi, më saktësisht 
kur ata janë të divorcuar ose të ndarë. Duke vepruar 
sipas këtyre parashtresave, në rastet kur njëri prind 
ankohet se i është marrë e drejta për të realizuar ta-
kim me fëmijët e tij, si dhe duke e analizuar vepri-
min e qendrave për punë sociale, Ombudsmani ka 
konstatuar se edhe përkundër faktit se me ligj janë 
parashikuar masat të cilat duhet të ndërmerren ndaj 
prindit i cili e pengon takimin e fëmijës me prindin 

me të cilin nuk jeton, qendrat justifikohen se dëshi-
rojnë t’i mbrojnë fëmijët nga traumat dhe pasojat 
negative prandaj, në të shumtën e rasteve, përmba-
hen nga zbatimi i ndonjë mase ligjore, me ç’rast nuk 
mbajnë llogari se në interesin më të mirë të fëmijëve 
është të kenë kontakte me të dy prindërit. Gjithash-
tu, si problem të cilin e identifikoi Avokati i Popullit 
është vizita e qendrave për punë sociale në familjet 
ndaj të cilave realizohet mbikëqyrja, në mënyrë që 
të shihet se si realizohet e drejta prindërore, të cilat 
realizohen rrallë, përkatësisht vetëm nëse ekziston 
kërkesë e tillë. Së këtejmi, rezulton edhe konkluzio-
ni se vizitat sipas detyrës zyrtare janë me të vërtetë 
të rralla. Sjellja e këtillë e qendrave në vitin 2009 
çoi deri në vdekjen e një fëmije në njërën nga ato 
familje të cilat ishin regjistruar si problematike, më 
saktësisht familje ku ekziston dhuna mbi fëmijët. Ky 
është problemi i dytë me të cilin përballen fëmijët në 
Maqedoni, dukuri e cila është konstatuar në vazh-
dimësi në raportet vjetore të Ombudsmanit. Kara-
kteristike është se ky lloj i dhunës ndërlidhet me 
keqtrajtimin fizik dhe psikik të gruas e cila pastaj 
kalon edhe mbi fëmijët. Po ashtu, të dhënat fla-
sin se kjo dhunë është e pranishme pa dallim nëse 
prindërit jetojnë bashkë ose ndaras, ndërkaq shkaku 

më i shpeshtë është konsumimi i alkoolit. Por ajo që 
më së shumti e shqetëson Ombudsmanin është se në 
rastet e dhunës familjare rrallë herë zbatohen masat 
e shqiptuara për mjekim të detyrueshëm dhe kësh-
tu mbetet që fëmijët ta durojnë dhunën në familje e 
cila pastaj lë pasoja të përhershme mbi jetën e tyre.

Për më tepër, dhunën familjare Avokati i Po-
pullit nuk e ka konstatuar vetëm në familje, por 
edhe nëpër shkolla dhe institucione ku vendosen 
fëmijët. Kështu, për shembull, në vitin 2008 u 
parashtruan disa parashtresa për dhunë të ushtru-
ar nga ana e arsimtarëve. Në rastet ku u konfirmua 
një gjë e këtillë nga investigimi të cilin e realizoi 
Avokati i Popullit, pasuan ndëshkime për arsim-
tarët. Në vitin 2009, Ombudsmani bëri një analizë 
për gjendjen e fëmijëve të vendosur në institucio-
net: “11 Tetori”, “25 Maji” dhe “Ranka Millanoviq”. 

(Vazhdon në faqen 2)
Përmbajtja e këtij publikimi nuk përfaqëson medoemos këndvështrimin 
apo qëndrimin e Misionit Vëzhgues të OSBE-së në Shkup.

Avokati i P     pullit
 2011 - Numër 34

Tirazhi:
300
Botoi:
SKENPOINT 

A v o k a t i  i  P    p u l l i t

NË VEND TË PARË

Intervistë
DR. DRAGI ZMIJANAC, DREJTOR I AMBASADËS SË PARË TË FËMIJËVE NË BOTË – “MEGJASHI” 

Fëmijët nuk i dinë të drejtat e tyre

Z. Zmijanac, çfarë konkluzioni 
mund të nxirrni nga puna Juaj 
shumëvjeçare në lidhje me atë 
se sa i njohin fëmijët të drejtat e 
tyre?

Një numër i madh i fëmijëve nuk i 
dinë të drejtat e tyre. Sikur fëmijët t’i nji-
hnin dhe t’i kuptonin të drejtat e tyre, ata 
do të mund ta arrinin nivelin e pjekurisë 
së personave të përgjegjshëm, të cilët 
dinë t’i respektojnë edhe të drejtat e të 
tjerëve dhe të luftonin për realizimin e 
të drejtave personale. Edhe pse sivjet 
mbushen 22 vjet nga miratimi i Kon-
ventës për të Drejtat e Fëmijëve (KDF), 
megjithatë 70% e fëmijëve, të moshës 
shkollore në Republikën e Maqedonisë, 
nuk i njohin të drejtat e tyre. Kjo rezulton 
nga hulumtimi të cilin e realizoi Ambasa-
da e Parë e Fëmijëve në Botë “Megjashi” 
mbi 2234 nxënës, të moshës nga 10 deri 
18 vjeç, në 41 shkolla fillore dhe 24 shkol-
la të mesme, në 7 qytete të Maqedonisë. 
Mbi bazë të këtij hulumtimi, një grup i 
fëmijëve - anëtarë të Ambasadës së Parë 
të Fëmijëve në Botë “Megjashi”, vitin e 
kaluar e përpiluan Raportin Alternativ 
për gjendjen me të drejtat e fëmijëve në 
Maqedoni. Ata shprehën mendimet dhe 
qëndrimet e tyre për një varg çështjesh: 
sa janë të njoftuar me të drejtat e tyre dhe 
me Konventën, sa respektohet mendimi 
i fëmijëve, sa është e pranishme dhuna 

mbi fëmijët dhe midis fëmijëve, diskri-
minimi, sa janë të njoftuar me institucio-
net të cilat i mbrojnë të drejtat e tyre, cili 
është kualiteti i jetës së tyre, dhe në fund 
jepen rekomandime për përmirësimin e 
gjendjes përkitazi me të drejtat e tyre në 
Republikën e Maqedonisë.

Disa nga konkluzionet e fëmijëve janë 
si vijojnë:

- 3/4 e fëmijëve nuk i dinë të drejtat 
e tyre 

- E drejta e barazisë (pa diskriminim) 
ësh-të njëra nga të drejtat më pak të njo-
hura (2%).

- 1/3 e fëmijëve pohojnë se arsimtarët 
(mësimdhënësit) nuk i respektojnë të 
drejtat e tyre. 

- Gjysma e fëmijëve pohojnë se në 
shkollën e tyre ka dhunë. 

Me çka kanë të bëjnë ankesat
të cilat paraqiten në adresë
të Ambasadës për Fëmijë?

Për fat të keq, nga viti në vit, rritet 
numri i qytetarëve të cilët paraqiten për 
shkak llojeve të ndryshme të shkeljeve të 
të drejtave të fëmijës. Në suaza të Amba-
sadës së Parë të Fëmijëve në Botë “Meg-
jashi”, që nga viti 1993, pandërprerë 
funksionon numri i telefonit falas SOS 
për fëmijë dhe të rinj 0800 1 2222 në Re-
publikën e Maqedonisë.

Ky numër telefoni, si shërbim i dre-
jtpërdrejtë për ndihmë dhe mbështetje, 
fëmijëve dhe të rinjve u mundëson që 
vetëm me një thirrje telefonike të marrin 
ndihmë, këshillë, mbështetje psiko-soci-
ale për të folur rreth problemeve me të 
cilat ballafaqohen në këtë kohë tranzicio-
ni, kur prindërit çdo ditë e më pak kanë 
kohë për të biseduar me fëmijët e tyre.  

Që nga fillimi i funksionimit të tele-
fonit SOS deri më tani janë regjistruar 
mbi 18 000 denoncime për probleme të 
llojeve të ndryshme me të cilat për çdo 
ditë përballen fëmijët dhe të rinjtë. 

Numri më i madh i këtyre denonci-
meve kanë të bëjnë me dhunën dhe abuz-
imin e fëmijëve, përfshirë edhe dhunën 
fizike, psikike por edhe dhunën seksuale, 

e cila rritet nga dita në ditë. 

Së këtejmi, të dytët radhiten prob-
lemet që kanë të bëjnë me procedurat e 
divorcit, përkatësisht çështjet në lidhje 
me caktimin e kujdestarisë, aktvendimet 
për vendosjen e kontakteve me fëmijët, 
problemet me realizimin e së drejtës 
prindërore, realizimin e së drejtës së ali-
mentacionit dhe ngjashëm. Të drejtat e 
fëmijës shumë shpesh shkelen në rastet 
e divorcit të prindërve kur qendrat për 
punë sociale nuk e marrin në konsider-
atë mendimin e fëmijës për kujdestari. 
Fëmija që është më i madh se 10 vjet, do-
emos duhet të konsultohet për çështjet 
që kanë të bëjnë me jetën e tij. 

Përndryshe, gjatë dy deri tre vitet e 
fundit në telefonin SOS për fëmijë dhe 
të rinj shënohet rritje e konsiderueshme 
e rasteve që kanë të bëjnë me dhunën 
në institucionet edukativo-arsimore, në 
veçanti në shkollat e mjediseve rurale të 
Republikës së Maqedonisë.  

Në të gjitha këto raste personat që 
lajmërohen në telefonin SOS, përveç që 
i denoncojnë rastet njëherazi kërkoj-
në edhe këshilla juridike, ndihmë dhe 
mbështetje psikologjike, informata se si 
t’u ndihmojnë fëmijëve, ku të drejtohen 
në rastet kur janë dëshmitarë të shkeljeve 
të të drejtave të fëmijëve për ta mani-
festuar pakënaqësinë e tyre nga puna e 
institucioneve shtetërore, në rastet kur 
shpërfillen interesat e fëmijëve.

Në kuadër të Ambasadës së Fëmijëve 
“Megjashi” në bashkëpunim të ngushtë 
me shërbimin SOS, e cila ofron ndihmë 
dhe mbështetje psikologjike, funksionon 
edhe shërbimi juridik falas i cili ofron 
këshilla juridike dhe veprim në situata 
kur shkelen të drejtat e fëmijëve.

Sa norma ligjore do të mjafto-
nin për t’i mbrojtur mirëfilli 
dhe në mënyrë thelbësore të 
drejtat e fëmijëve?

Edhe përkrah reformave të bujshme 
në legjislacion dhe politikë-bërjeve, fëmi-
jët dhe familjet e tyre, sidomos fëmijët e 
varfër dhe familjet e varfra i lëshojnë të 
drejtat themelore: të drejtën për mbro-

jtje kualitative shëndetësore; të drejtën e 
arsimit dhe të drejtat e pjesëmarrjes dhe 
përfshirjes.

Se sa një shtet u kushton rëndësi të 
drejtave të fëmijëve varet nga të gjithë 
qytetarët e tij, nga të gjitha institucionet, 
organizatat civile, mediat, sektori social 
korporativ. Maqedonia mund të bëjë 
shumë më tepër për fëmijët e saj! Nevo-
jitet vetëm përkushtim më i madh i vë-
mendjes ndaj fëmijëve dhe aksion strat-
egjik për zgjidhjen e çështjeve të hidhura 
të cilat gjithsesi nuk do të mund të zgjid-
hen brenda natës, por nëse ekziston një 
qasje serioze sigurisht se do të rezultojë 
e frytshme.

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është 
proces kompleks dhe i përgjegjshëm, i 
cili mbështetet në më tepër segmente 
nga të cilët si më të rëndësishëm do t’i 
veçoja: normat ligjore, përkatësisht me-
kanizmat për realizmin dhe mbrojtjen e 
të drejtave, informimin adekuat të fëmi-
jëve dhe të rriturve për të drejtat e fëmi-
jëve, si dhe participimin e fëmijëve dhe 
të rriturve.   

Por, koncepti i të drejtave të fëmijës 
është specifik në raport me të drejtat e 
të rriturve, para së gjithash për shkak të 
karakteristikave të popullatës së fëmijëve 
dhe të rinjve si dhe karakteristikave të 
vetë Konventës për të Drejtat e Fëmijës. 
Për shembull, kur të rriturit ankohen për 
ndonjë shkelje të të drejtave të tyre, në të 
shumtën e rasteve, para së gjithash kjo ka 
të bëjë me organet e pushtetit, ndërkaq 
tek fëmijë është më ndryshe, të drejtat e 
tyre doemos duhet të mbrohen edhe në 
rastet kur ato shkelen nga prindërit, ku-
jdestarët, familjet strehuese. 

Nevojitet plotësimi dhe ndryshimi i 
dispozitave ligjore të cilat i rregullojnë 
të drejtat e fëmijëve, siç është nevoja për 
plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për 
familje. Ligjit për mbrojtje sociale, Ligjit 
për mbrojtjen e fëmijëve etj. Gjithashtu, 
themelimi i Avokati të Popullit për Fëmi-
jë, si institucion i veçantë i cili tërësisht 
do t’i përkushtohej mbrojtjes së të dre-
jtave të fëmijëve.

QENDRA NACIONALE ROME - SEGMENT I RËNDËSISHËM PËR FËMIJËT ROMË 
Qendra Nacionale Rome (QNR) tanimë 

disa vjet punon dhe ndihmon në drejtim të 
sigurimit të dokumentacionit personal dhe 
rregullimit të gjendjes civile të popullatës 
rome. Gjatë punës në terren janë regjistruar 
raste me status të parregulluar të shtetasve 
ose të huajve, gjithashtu është shënuar numër 
i madh i fëmijëve të paregjistruar në Librin 
amzë të të lindurve dhe kjo për pasojë ka pa-
mundësinë e realizimin të të drejtës së mbro-
jtjes sociale dhe shëndetësore. 

Fushata për arsimimin e romëve imple-
mentohet që nga muaji janar i vitit 2006. Në 
atë kohë, QNR-ja aktivitetin e saj e realizonte 
në 3 qytete (Kumanovë, Shkup dhe Prilep). 
Pas dy vjetësh, QNR-ja e zgjeroi aktivitetin në 
11 qytete. Qëllimi fillestar i Projektit të titul-
luar: “Mobilizimi i prindërve romë për t’i 
dërguar fëmijët e tyre në shkollë” ndryshoi 
në: “Përfshirje dhe vazhdimësi në procesin 
arsimor”.

Në vitin 2008, fushata me titull: “Çelësi 
është në duart tuaja” u zgjerua në 15 qytete: 
Berovë, Manastir, Veles, Vinicë, Gostivar, 
Dellçevë, Kavadar, Koçan, Kratovë, Kriva 

Pallankë, Kumanovë, Prilep, Shkup, Tetovë, 
Shtip. 

Në vitin 2006, QNR-ja punoi me 3000 
familje, ndërkaq pas dy vjetësh numri i 
shfrytëzuesve të drejtpërdrejtë të këtij projek-
ti u rrit në 6304, ndërsa në vitin 2009 QNR-ja 
realizoi aktivitete në 8237 shtëpi. 

Në fazën fillestare të fushatës filloi bash-
këpunimi institucional me 20 shkolla fillore 
ndërsa në fazën e fundit të implementimit 
arriti nivelin e bashkëpunimit me 89 shkolla. 

Përmes fushatës, Qendra Nacionale Rome 
vazhdoi të punojë në drejtim të përfshirjes 
dhe regjistrimit të fëmijëve në klasë të parë.

Si pjesë e strategjisë së organizatës 
qytetare, Qendra Nacionale Rome e përpiloi 
Manualin për parandalimin dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi në procesin edukativo-
arsimor në Maqedoni. Manuali ishte pjesë e 
projektit: “Fushatë për arsimimin e romëve” 
të financuar nga Fondi Nacional i Romëve 
nga Budapesti, ndërkaq botues dhe përpi-
lues i parimeve të përmbajtura në Manuali, 
si dhe mbështetës ishte Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë. 

Manuali u promovua në fund të muajit shta-
tor të vitit 2010.   

Qendra Nacionale Rome organizoi debate 
nëpër shkolla, në të cilat në një vend balla-
faqoheshin drejtorët dhe arsimtarët nga njëra 
anë dhe prindërit romë nga ana tjetër. Debatet 
kontribuuan në ngritjen e nivelit të vetëdijes 
tek prindërit për regjistrimin e fëmijëve në 
shkollë, ndërkohë që drejtorët dhe arsimtarët 
u ndërgjegjësuan se duhet të luftojnë kundër 
diskriminimit dhe se ekziston nevoja për 
të punuar më tepër me fëmijët e këtillë dhe 
gjithsesi të kenë mirëkuptim dhe durim më të 
madh. Paralelisht me këtë, QNR-ja organizoi 
debate edhe nëpër lagjet me popullatë rome 
nëpër tërë Maqedoninë. Temat e debateve 
gjithnjë ishin të njëjta – të binden prindërit se 
vetëm përmes arsimimit fëmijët e tyre do të 
sigurojnë një të ardhme më të sigurt. Shprehi-
misht thënë, lobohej nga dera në derë. Media-
torët luajtën rol të madh sepse fëmijëve u ndi-
hmuan rreth detyrave të shtëpisë, rregullisht 
i vizitonin shkollat, madje mediatorët gjen-
deshin edhe në situata kontestuese, të cilat 
në fund gjithmonë përfundonin në të mirë të 

fëmijëve. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, në 
18 qytete, ku vepronte rrjeti i QNR-së, numri i 
nxënësve të regjistruar në shkollat fillore dhe 
të mesme, gjatë tre viteve të fundit, u rrit nga 
30 në 70 për qind. Qëllimi i QNR-së është që 
ky numër të rritet në 95 për qind. Vërehet një 
tendencë e rritjes së suksesit tek fëmijë romë. 
Por megjithatë, gjendja medoemos duhet të 
monitorohet, njerëzit duhet të jenë në terren 
dhe vazhdimisht të jenë vegël midis “trinomit 
të shenjtë” – fëmijë, prindër, shkollë, meqë 
nëse nuk vazhdojnë këto aktivitete gjendja 
do të kthehet siç ishte para vitit 2007. Ashtu 
siç rridhnin aktivitetet dhe siç perceptoheshin 
gjendjet në terren, tek Qendra Nacionale 
Rome lindi ideja se është mirë që mediatorët 
të përfshihen në procesin arsimor si mentorë 
të fëmijëve romë, të cilët do t’u ndihmojnë që 
më lehtë ta zotërojnë materialin dhe të ud-
hëheqin me sistemin arsimor. Për hir të së 
vërtetës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës in-
korporoi një sistem të tillë. Konsiderojmë se 
projektet e sektorit civil do të ekzistojnë nëse 
kanë mbështetje më të madhe institucionale 
nga ana e ministrive.  

Të gjitha qeniet njerëzore 
lindin të lira, të barabarta 
dhe me dinjitet

Kam të drejtë për familje Kam të drejtë, kam të drejtë 
për...?

 Rrjeti i Ombudsmanëve për Fëmijë në Evropën Juglindore (CRON-
SEE) është themeluar para gjashtë vitesh në Novi Sad. Formimi i këtij 
Rrjeti ka për qëllim që vendet e ish-Jugosllavisë dhe shtetet e tjera fqinje 
(meqë kanë probleme të ngjashme) të arrijnë më lehtë deri tek informatat 
e nevojshme. Po ashtu, një nga qëllimet është që përmes shkëmbimit të për-
vojave të vendosin qasje të unifikuar në punën e tyre, por edhe bashkër-
isht t’i shqyrtojnë problemet dhe të bisedojnë për tema të cilat do të ndih-
mojnë në aspektin e rritjes së nivelit dhe cilësisë së mbrojtjes të të drejtave 
të fëmijëve. Formalizimi i Rrjetit është bërë në muajin maj të vitit 2009 
kur në Dubrovnik - Republika e Kroacisë, është nënshkruar Memoran-
dumi për Bashkëpunim ndërmjet vendeve-anëtare të Rrjetit, ndërkaq në 
të kanë aderuar edhe Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Qipro dhe Rumania.
Gjatë këtij viti (2011) Maqedonia do të jetë mikpritëse e takimit vjetor dhe 
tematik të vendeve-anëtare të CRONSEE-s.

       SEKSION I POSAÇËM PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE 

•	 Ajo	që	është	risi	në	punën	e	Avokatit	të	Popullit	e	që	ka	të	bëjë	me	mbrojtjen	e	fëmijëve	është	se,	

me	ndryshimet	e	Ligjit	për	Avokatin	e	Popullit,	nga	muaji	shtator	i	vitit	2009,	është	formuar	seksion	

i	posaçëm	i	cili	do	të	kujdeset	për	të	drejtat	e	fëmijëve	dhe	personave	me	nevoja	të	posaçme.	Në	

këtë	mënyrë	do	të	rritet	niveli	i	mbrojtjes	të	të	drejtave	të	fëmijëve	dhe	promovimit	të	tyre.

PËR MBROJTJE MË TË MIRË TË FËMIJËVE 
FORMOHET RRJETI I OMBUDSMANËVE 
PËR FËMIJË - CRONSEE 



Zyra e Avokatit të Popullit për Fëmijë në Re-
publikën e Kroacisë ka filluar me punë më datë 
25 shtator të vitit 2003, fill pas (18 qershorit) 
hyrjes në fuqi të Ligjit për Avokatin e Popul-
lit për Fëmijë. Me miratimin e tij u themelua 
institucioni i ri i cili angazhohet për mbrojtjen, 
monitorimin dhe promovimin e të drejtave 
dhe interesave të fëmijëve duke u mbështetur 
në Kushtetutën e Republikës së Kroacisë, mar-
rëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet. Kjo u bë 
me propozim dhe rekomandim të Komitetit 
për të Drejtat e Fëmijës të Kombeve të Bash-
kuara, autoritetit më të lartë për të drejtat e 
fëmijës dhe njeriut, pra, u themelua një organ 
autonom dhe i pavarur i cili do ta monitorojë 
zbatimin e dispozitave në Republikën e Kro-
acisë si dhe do ta mbikëqyr implementimin e 
politikave qeveritare ndaj fëmijëve.

Avokatja e Popullit është e autorizuar në 
Kuvendin e Kroacisë për të promovuar mbro-
jtjen e të drejtave të fëmijëve. Në punën e saj 
është e pavarur dhe vepron duke e respektuar 
parimin e drejtësisë dhe moralit, ndërkaq gjatë 
ushtrimit të punës askush nuk guxon ta ud-
hëzojë dhe urdhërojë. Propozohet nga Qeveria 
e RK-së ndërkaq emërohet dhe shkarkohet nga 
Kuvendi i Kroacisë. Ka dy zëvendëse, të cilat 
gjithashtu i emëron dhe shkarkon Kuvendi i 
Kroacisë. Detyrë e saj është t’i monitorojë dhe 
harmonizojë të gjitha normat që kanë të bëjnë 
me mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të 
fëmijës, konform Kushtetutës dhe Konventës 
për të Drejtat e Fëmijës, si dhe dokumentet 
tjerë ndërkombëtarë të cilët kanë të bëjnë me 
fëmijët, njëherësh edhe t’i mbikëqyrë gjendjet 
nga aspekti i implementimit të detyrimeve të 
shtetit kroat që rezultojnë nga Konventa për 
të Drejtat e Fëmijës dhe dokumentet e tjerë 
ndërkombëtarë si dhe mënyrën e zbatimit të 
legjislacionit vendas në lidhje me mbrojtjen e 
të drejtave dhe interesave të fëmijëve.

Avokatja e Popullit për Fëmijë është zëdhë-
nëse e fëmijëve dhe mbrojtëse e të drejtave të 
tyre, po ashtu është edhe një lloj “ndërmjetë-
suese” midis fëmijëve dhe botës së të rriturve. 
Ajo është korrigjuese e pushtetit, për sa u për-
ket fëmijëve dhe të drejtave të tyre, si dhe vë-
zhguese e punës së organeve të administratës. 
Veprimtaria kryesore e Avokates së Popullit 
është që t’i monitorojë të gjitha fushat e jetës të 
cilat kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe 
në këtë mënyrë të vlerësojë se a mund të vepro-
het më mirë në aspekt të mbrojtjes së fëmijëve. 
Ajo i ndjek dhe analizon shkeljet individuale 
të të drejtave të fëmijëve, si dhe fenomenet e 
shkeljes së të drejtave të fëmijës në përgjithësi 
në shoqëri, sugjeron dhe vë në pah parregull-
sitë të cilat ndodhin në kontekst të mbrojtjes së 
fëmijëve dhe i inkurajon organet kompetente 
për një angazhim më të madh, gjithashtu e in-
formon publikun e gjerë me gjendjen në lidhje 
me të drejtat e fëmijëve. 

Në kontekst të mbikëqyrjes së realizimit 
të të drejtave të fëmijëve në Kroaci, për peri-
udhën e kaluar mund të konstatohet se janë 
bërë ndryshime të konsiderueshme pozitive, 
në veçanti nga aspekti i ndërgjegjësimit në 
lidhje me nevojat dhe të drejtat e fëmijëve, 
megjithatë edhe më tej shqetëson fakti se një 
numër i madh i fëmijëve nuk i gëzojnë të dre-
jtat e tyre për shkak të mosfunksionimit të 
sistemit mbrojtës të fëmijëve. Gjatë periudhës 
së kaluar, në të shumtën e rasteve, Avokates së 
Popullit për ndihmë i janë drejtuar prindërit, 
familjarët e fëmijës, institucionet, organizatat 
joqeveritare, ndërsa shumë pak janë paraqitur 

vetë fëmijët dhe kjo e imponon nevojën për 
fuqizimin e zërit të tyre në shoqëri.

Me qëllim që të jemi më të arritshëm për 
fëmijët dhe prindërit e tyre, kujdestarët dhe in-
stitucionet të cilët kujdesen për fëmijët, si dhe 
me qëllim që t’ju ofrojmë mundësi për të kon-
taktuar më lehtë e më thjeshtë me Avokaten e 
Popullit, si dhe për të qenë sa më afër vendit ku 
jetojnë, në vitin 2007, janë hapur edhe tri zyra 
rajonale të Avokatit të Popullit për Fëmijë edhe 
atë në: Split, Osijek dhe Rjekë. Kjo u realizua 
edhe me rekomandimin e Këshillit për të Dre-
jtat e Fëmijës të KB-ve dhe mbi të gjitha ishte 
domosdoshmëri për përforcimin e këtij insti-
tucioni në nivel lokal. Këshilltarët e zyrave ra-
jonale, në zonat e tyre përkatëse, realizojnë viz-
ita në institucionet ku janë të vendosur fëmijët, 
por gjithashtu edhe fëmijët shkojnë dhe infor-
mohet tek ata në zyrë, qoftë në mënyrë individ-
uale apo grupore.

Bashkëpunimi ndërkombëtar

Bashkëpunimi ndërkombëtar është seg-
ment jashtëzakonisht i rëndësishëm i Avoka-
tes së Popullit për Fëmijë. Me themelimin e 
Zyrës së Avokatit të Popullit për Fëmijë dhe 
mbi të gjitha me qëllim të shkëmbimit të për-
vojave me ombudsmanët e tjerë për fëmijë, u 
paraqit nevoja e bashkëpunimit me institucio-
net e ngjashme të shteteve tjera. Kështu, nga 
muaji tetor i vitit 2003, Zyra u bë anëtare e Rr-
jetit Evropian të Ombudsmanëve për Fëmijë 
(ENOC). Rrjeti Evropian i Ombudsmanëve 
është themeluar në vitin 1997, si një qendër 
e ndërlidhjes së ombudsmanëve për fëmijë 
të vendeve të Evropës. Përveç anëtarësimit 
dhe veprimit në nivel evropian, Republika e 
Kroacisë është edhe anëtare e Rrjetit të Om-
budsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore 
(CRONSEE) i cili i tubon institucionet e om-
budsmanëve të rajonit. Veprimi në nivel lokal 
dhe rajonal është shumë i rëndësishëm për 
shkak të problemeve të ngjashme me të cilat 
përballemi si institucione të përafërta, ndërkaq 
besojmë se përmes bashkëpunimit dhe shkëm-
bimit të këtillë të përvojave më së shumti dobi 
do të kenë fëmijët e vendeve anëtare. 

Parashtresat për shkeljen e të drejtave të 
fëmijëve

Nëse analizohet periudha e kaluar mund 
të themi se roli i Ombudsmanes në Kroaci, 
si mbrojtëse dhe promotore e të drejtave të 
fëmijëve, është emblematike në shoqëri, por 
shqetëson fakti se në publik shpeshherë nuk 
perceptohen drejt kompetencat dhe mundësitë 
e veprimit të saj, si nga ana e individëve ashtu 
edhe nga institucionet dhe subjektet tjera 
shoqërore. 

Kjo dukuri, në masë të madhe, është re-
zultat i pasivitetit të shumë institucioneve dhe 
organeve të cilat janë themeluar pikërisht me 
detyra dhe autorizime konkrete për mbrojtjen 
e interesave të fëmijëve, ndërkohë që shpesh-
herë sillen sikur presin që (në vend të tyre) di-
kush tjetër t’i zgjidh këto probleme. Për shkak 
të mosfunksionimit të një pjese të sistemit, që 
ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve dhe mos-
marrjen e masave nga ana e institucioneve 
kompetente, fitohet përshtypja sikur ekziston 
sistem paralel në të cilin pjesëmarrësit ia hed-
hin përgjegjësinë njëri-tjetrit, në vend që të 
sigurojnë mbrojtje efikase për fëmijët, gjë që 
nxit edhe pasiguri juridike. 

Gjatë vitit 2009, në Zyrën e Avokates së 
Popullit për Fëmijë në Kroaci, janë hapur 2217 
lëndë të reja, prej të cilave 1050 kanë qenë 
parashtresa që kanë të bëjnë me shkelje indi-
viduale të të drejtave të fëmijëve (me të cilat 
janë përfshirë gjithsej 1930 fëmijë), ndërkaq 
1167 lëndë janë hapur me vetiniciativë. Krahas 
1050 parashtresave individuale për shkeljen e 
të drejtave të fëmijëve kemi vepruar mbi 747 
parashtresa të ngelura nga vitet paraprake. 
Numri i lëndëve është çdo vit e më i madh (në 
vitin 2008 ka pasur gjithsej 2075 parashtresa, 
ndërsa në vitin 2007–1737 parashtresa) e që 
pjesërisht është edhe rezultat i angazhimit 
tonë për të qenë më pranë fëmijëve nëpër zona 
të ndryshme.

Gjatë punës sonë prioritet kanë shkeljet 
individuale të të drejtave të fëmijëve, si dhe 
ndërhyrjet të cilat i ndërmarrim konform 
autorizimeve tona. Por, puna jonë në masë 
të madhe është e orientuar kah iniciativat e 
përgjithshme, numri i të cilave rritet nga viti 

në vit dhe të cilat gjithmonë kanë të bëjnë me 
një numër më të madh të fëmijëve. Nga këto 
iniciativa, në veçanti është e rëndësishme 
puna që ka të bëjë me fushën e iniciativave 
ligjvënëse, përkatësisht përpilimin e nor-
mave ligjore dhe pjesëmarrjen aktive në dis-
kutime nëpër komisionet parlamentare, ku i 
paraqesim vërejtjet dhe propozimet tona në 
lidhje me norma të veçanta.

Në lëndët, mbi të cilat është proceduar në 
vitet e kaluara, janë përfaqësuar të drejtat dhe 
interesat e fëmijëve pothuajse nga të gjitha 
fushat e jetës së fëmijëve. Së këtejmi, sipas 
përfaqësimit, në parashtresat për shkeljen e të 
drejtave të fëmijëve rregullisht, pra për çdo vit, 
theksohen dy grupe të shkeljeve të të drejtave 
dhe atë: dhuna ndaj fëmijëve dhe ndërmjet 
fëmijëve, pastaj të drejtat e fëmijës në familje, 
mbi të gjitha theksohet e drejta e takimeve me 
prindin me të cilin fëmija nuk jeton, realizimi i 
së drejtës të alimentacionit dhe ngjashëm.

Sa i përket realizimit të të drejtave të fëmi-
jëve dhe mbrojtjes nga të gjitha format e dhu-
nës, është vërejtur mungesë e programeve 
parandaluese efikase, koordinim i pamjaf-
tueshëm i sistemeve të caktuara, si dhe mung-
esë e punës dhe trajtimit të vazhdueshëm, si 
për viktimat, ashtu edhe për ushtruesit e dhu-
nës. Dhuna në shkollë është problem më vete, 
ndërkaq e njëjta vështirësohet edhe për faktin 
se shumica e punonjësve edukativo-arsimorë 
nuk janë të informuar e as të sensibilizuar sa 
duhet për mbrojtjen e fëmijëve dhe si rrjed-
hojë u shmangen përgjegjësive duke i injoruar 
problemet dhe duke mos u ofruar ndihmë ad-
ekuate fëmijëve. 

Na shqetëson shumë fakti se nga viti në vit 
rritet numri i fëmijëve të cilët vuajnë nga kon-
fliktet e rënda të prindërve. Kështu, në vend që 
në mjedisin familjar ata të ndihen më të sigurt 
e më të mbrojtur, ai shndërrohet në vend ku 
më së shumti shkelen të drejtat e tyre. Mung-
esa e informimit për rolin e prindit, për të cilën 
gjë nuk na mëson askush, në veçanti vjen në 
shprehje në situatat e divorceve me konflikte të 
mëdha. Përmes denoncimeve të shumta kemi 
dëshmuar për situata të ndryshme ku mun-
gon kujdesi i përbashkët prindëror, por edhe 
sjellja e përgjegjshme e prindërve. Për fat të 
keq, shumë shpesh mungon edhe mbështetja 
adekuate profesionale e institucioneve kom-
petente, pikë së pari e qendrave për mbrojtje 
sociale dhe si pasojë fëmijët shpeshherë, në 
mes të konfliktit të prindërve të tyre, mbeten 
vetëm. 

Këtë problem e alarmojmë vite me radhë, 
ndërkohë që për zgjidhjen e tij kërkojmë vep-
rim efikas nga ana e qendrave për mbrojtje so-
ciale, gjykatave, si dhe përfshirjen e qendrave 
familjare dhe këshillimoreve familjare. Rreth 
kësaj teme kemi organizuar një sërë debatesh 
me ekspertë, si dhe kemi publikuar një Përm-
bledhje në dy gjuhë, kroatisht dhe anglisht: 
“Fëmijët dhe divorcet konfliktuoze/Children 
and disputed divorces”, me tekste nga autorë 
kroatë dhe të huaj, ekspertë të fushës së mbro-
jtjes ligjore-familjare, psikologjisë dhe psiki-
atrisë së fëmijës, si dhe mbrojtjes së të drejtave 
të fëmijëve. 

Raportet vjetore dhe veprimtaria e Avo-
kates së Popullit për Fëmijë-përcaktimi i 
gjendjes me të drejtat e fëmijës

Për çdo vit, Avokatja e Popullit për Fëmijë, 
pranë Parlamentit Kroat paraqet raport për 
punën e saj. Me këtë rast, në mënyrë të de-
tajuar raporton për harmonizimin e ligjeve dhe 
normave tjera me dispozitat e Kushtetutës së 
Republikës së Kroacisë, Konventën për të Dre-
jtat e Fëmijës, dokumentet ndërkombëtare, si 
dhe rreth asaj se si Republika e Kroacisë i zba-
ton detyrat të cilat rezultojnë nga ato norma 
dhe dokumente. Ky raport i pasqyron edhe 
shkeljet individuale të të drejtave të fëmijëve, 
për të cilat ka vepruar Zyra e Ombudsmanes, 
ndërkaq të njëjtat njëherësh janë bazë për pro-
pozimin e masave gjithëpërfshirëse për mbro-
jtjen dhe afirmimin e të drejtave të fëmijëve në 
Kroaci. 

Pothuajse çdo vit në raportet vjetore po-
tencohen problemet kryesore të funksionimit 
të sistemit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave 
dhe interesave të fëmijëve siç janë: mungesa e 
ekspertëve, mungesa e edukimit të tyre dhe su-
pervizionit profesional, si dhe bashkëpunimi i 

pamjaftueshëm ndër-sektorial. Vëmendje të 
veçantë i kushtojmë mosrespektimit të afateve 
dhe urgjencës për marrjen e vendimeve të cilat 
kanë të bëjnë me fëmijët, si dhe zvarritjes së 
procedurave gjyqësore.

Gjithashtu, vërejmë mangësi edhe në 
sistemin e mbrojtjes sociale, gjë që është tejet 
shqetësuese, sepse bëhet fjalë për sistem i cili 
e ka për detyrë të mbroj numrin më të madh 
të të drejtave të fëmijëve. Qendrat për mbro-
jte sociale janë të mbingarkuara me detyra të 
shumta gjë që ndikon edhe në kualitetin e pu-
nës së tyre. Fëmijët, që nuk kanë kujdes për-
katës nga prindërit, për një kohë të gjatë qën-
drojnë nëpër institucione. Shpeshherë është 
i diskutueshëm kualiteti i përkujdesjes dhe 
mënyra e trajtimit në strehimore, por edhe në 
shtëpitë përkujdesëse, për shkak të monitor-
imit të pamjaftueshëm të strehimit cilësor.

Në fushën e shëndetësisë, gjithashtu 
vërehen vështirësi të cilat e rrezikojnë realiz-
imin e të drejtave të fëmijëve në mbrojtjen e 
përgjithshme shëndetësore. Brengos mung-
esa e psikologut në sistemin shëndetësor, si 
dhe në përgjithësi numri i pamjaftueshëm i 
punonjësve shëndetësorë, sidomos të atyre të 
cilët merren me shëndetin mendor të fëmijëve, 
ndërkohë që mungojnë edhe repartet e spe-
cializuara për fëmijët që kanë nevojë për ndi-
hmë psikiatrike.

E drejta e fëmijës për t’u përfshirë në mar-
rjen e vendimeve që kanë të bëjnë me të, në 
familje, shkolla, institucione dhe organe tjera, 
si dhe në bashkësinë shoqërore më të gjerë, 
nuk realizohet në mënyrë të mjaftueshme. 
Marrë në përgjithësi, në shoqëri nuk është 
theksuar sa duhet e drejta e fëmijëve për lirinë 
e shprehjes dhe pjesëmarrja e tyre në marrjen 
e vendimeve, në veçanti në procedurat gjyqë-
sore dhe administrative, si dhe në politikat dhe 
programet që kanë të bëjnë me fëmijët.

Pavarësisht qëllimit të deklaruar për përf-
shirjen në arsim të fëmijëve me aftësi të ku-
fizuara, një numër i madh i tyre nuk arrin të 
integrohet në institucionet e rregullta edukati-
vo-arsimore dhe kjo është rrjedhojë e numrit 
tejet të madh të fëmijëve nëpër çerdhe ose kop-
shte, për shkak të pengesave arkitektonike, të 
kuadrit dhe pengesave tjera, si dhe për shkak 
të pamundësisë që fëmijëve të cilët kanë nevo-
jë - t’u sigurohet asistent për mësim. Mbi të 
gjitha, për fat të keq, disa fëmijë e ndërpresin 
shkollimin apo për qëllim shkollimi detyrohen 
të ndahen nga familja dhe të dërgohet në insti-
tucione të posaçme.

Varfëria e popullsisë e prek cilësinë e jetës 
së fëmijëve dhe i rrezikon të drejtat e tyre, 
madje ndonjëherë edhe të drejtën e mbijetesës. 
Varfëria e shton numrin e rreziqeve që u 
kanosen fëmijëve, pikë së pari nga neglizhenca 
dhe keqtrajtimi, si dhe vështirëson qasjen deri 
tek shërbimet shëndetësore, sociale, arsimore 
dhe kulturore të cilat janë të rëndësishme për 
zhvillimin e fëmijëve. Prandaj, gjatë vitit 2009, 
i propozuam Qeverisë së RK-së që në paketën 
e masave për tejkalimin e krizës ekonomike 
detyrimisht ta përfshijë edhe planin operativ 
për mbrojtjen e grupeve vulnerabël të fëmijëve, 
me  parashikimin e masave në nivel shtetëror 
dhe lokal. Ky sugjerim është miratuar pjesër-
isht, por nuk është mbështetur propozimi ynë 
për miratimin e buxhetit të posaçëm “për fëmi-
jë”, i cili do të mundësonte planifikimin më të 
përpiktë dhe monitorimin e efekteve të inves-
timeve, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së 
jetës së fëmijëve. 

Fëmijët nuk mund të presin kohë më të 
mira, e as ndërgjegjësimin e personave të rri-
tur të cilët do të merrnin vendime në interes 
të fëmijëve. Sidomos, një gjë të tillë nuk mund 
ta presin fëmijët e grupeve vulnerabël, siç janë 
fëmijët pa kujdes përkatës prindëror, fëmijët 
me sjellje problematike, fëmijët-viktima të 
dhunës, fëmijët me nevoja të posaçme, fëmijët 
që u përkasin minoriteteve nacionale, fëmijët 
e sëmurë dhe fëmijët e varfër. Me këtë mesazh 
e kemi mbyllur Raportin e punës së Avokates 
së Popullit për Fëmijë për vitin 2009. Mirëpo, 
për fat të keq, ky mesazh është aktual edhe në 
këtë vit.
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Rezultatet treguan se pjesa më e madhe e 
fëmijëve nuk i njohin fare të drejtat, ndërsa 
si rrjedhojë edhe nuk munden lehtë t’i iden-
tifikojnë shkeljet, ndërkohë që anketat e re-
alizuara në këto institucione nxorën në pah 
se keqtrajtimi psikik dhe fizik është ende i 
pranishëm. Por, ajo që shqetëson akoma më 
shumë është fakti se ata nuk dëshirojnë të 
flasin hapur dhe se nga frika rrallë herë e de-
noncojnë këtë fenomen.

Kur bëhet fjalë për të drejtat e fëmijës, 
Avokati i Popullit disa vjet me radhë ka kon-
statuar (për këtë problem u përpilua edhe 

raport i veçantë) se fëmijët, posaçërisht ata 
të popullatës rome, nuk regjistrohen në evi-
dencën amzë, lëshim ky i cili pastaj ndikon 
mbi realizimin e të drejtave tjera të fëmijës. 
Prandaj, Ombudsmani propozoi edukimin 
më të madh të popullatës rome me qëllim të 
tejkalimit të këtij problemi.

Kur analizohet puna e Avokatit të Popul-
lit, nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve, duhet 
përmendur se në vitin 2009 intervenoi 
me rastin e pranimit të parashtresave nga 
prindër të cilët u ankuan se për regjistrimin e 
fëmijëve në klasë të parë prej tyre kërkohej të 

paguanin para për t’u lëshuar vërtetime nga 
mjekët amë për vaksinat e marra. Pas inter-
venimit të tij kjo praktikë u ndërpre. Është 
interesant edhe rasti që ka të bëjë me instal-
imin e video-kamerave në vende joadekuate 
nëpër shkolla. Pas hetimit të kryer, Avokati i 
Popullit iu drejtua Drejtorisë për Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale, e cila e mbështeti 
qëndrimin e Ombudsmanit dhe urdhëroi 
heqjen e kamerave të instaluara në mënyrë 
të paligjshme.

Por, se nuk është gjithçka aq zi në fush-
ën e të drejtave të fëmijëve flet fakti se, 

për shembull, në vitin raportues 2008, pas 
anketës së realizuar në lidhje me gjendjen 
nëpër kopshte, janë marrë rezultate të cilat 
tregojnë se fëmijët i konsiderojnë kopshtet si 
shtëpi të tyre të dytë, se janë të kënaqur nga 
qëndrimi në to, nga edukatoret dhe ushqimi, 
fakt ky që gëzon, meqë pikërisht aty fëmijët i 
marrin informacionet e para për jetën, botën 
si dhe e fillojnë arsimimin e tyre.  

(Zv/Avokate e Popullit 
Nevenka Krusharovska)

(Vazhdon nga faqja 1)

PROJEKT I OMBUDSMANIT TË SLLOVENISË

(Mr. Martina Jenkole
Këshilltare e Ombudsmanit –
Menaxhere e Projektit)

Ombudsmani “mediator” i fëmijëve kundrejt botës së të rriturve

 Avokati i Popullit gjatë viteve të kaluar, përveç në raportet e rregullta 
vjetore, gjendjen me të drejtat e fëmijëve e ka pasqyruar edhe përmes raporteve 
të veçanta. Në to përpunohen fusha të caktuara siç janë: gjendja me dhunën në 
familje ndaj fëmijëve, pastaj si fëmijët me nevoja të posaçme i realizojnë të dre-
jtat e tyre në qendrat ditore, cila është përfshirja e tyre në procesin arsimor etj. 
Gjithashtu, në raportet e veçanta pasqyrohet edhe gjendja që ka të bëjë me keqtra-
jtimin fizik, psikik dhe seksual të fëmijëve nëpër shkollat fillore, regjistrimi i tyre në 
evidencën amzë, si dhe gjendja me trafikimin e fëmijëve në vend.

 Të gjitha këto raporte janë publikuar në ueb-faqen e Ombudsmanit: www.
ombudsman.mk.

 Në vitin 2008 Avokati i Popullit hartoi raport të veçantë për zbati-
min praktik të dispozitave ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga alkooli dhe 
cigaret, problem ky për të cilin u konstatua se po merr përmasa shqetësuese. 
Pas kësaj Informate Qeveria bëri ndryshime të normave ligjore me të cilat i 
ashpërsoi masat ndëshkuese për tregtarët në kontekst të ndalimit të shitjes së 
alkoolit dhe cigareve fëmijëve nën 18 vjeç edhe atë si për tregtarët ashtu edhe 
për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve.
 Gjithashtu, pas intervenimit të Avokatit të Popullit u bënë ndryshime 
në kornizën ligjore me të cilat u ndalua shitja e pijeve energjike fëmijëve.

RAPORTE TË VEÇANTA PËR GJENDJEN E TË 
DREJTAVE TË FËMIJËVE

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT U 
ASHPËRSUAN MASAT PËR SHITJEN E ALKOOLIT 
DHE CIGAREVE FËMIJËVE

Përfaqësimi ligjor – të dëgjohet zëri i fëmijës
Dëshirë e jona është që përmes për-

faqësimit ligjor t’u mundësojmë fëmijëve 
të dëgjohen dhe të konsiderohen si persona 
të cilët kanë të drejta, sidomos në rastet kur 
prindërit e tyre nuk munden ose nuk janë në 
gjendje që në mënyrë adekuate t’i përfaqë-
sojnë ata.
• Baza ligjore për caktimin e për-

faqësuesit ligjor:
- Kushtetuta e Republikës së Sllovenisë 

(neni 56 - “Fëmijët gëzojnë të drejtë dhe 
kujdes të posaçëm” dhe neni 8 - “Zbatimi i 
drejtë i marrëveshjeve të ratifikuara dhe të 
publikuara”);

- Konventa për të Drejtat e Fëmijës (neni 
3, paragrafi 1dhe neni 12);

- Konventa Evropiane për Zbatimin e të 
Drejtave të Fëmijëve (nenet: 4, 9 dhe 10);

- Legjislacioni vendas (neni 213 nga Ligji 
mbi martesën dhe marrëdhëniet familjare-
LMMF) – kujdestaria si rezultat i konfliktit 
në rastet kur nuk arrihet pëlqimi ndërmjet 
prindërve - përfaqësuesi ligjor caktohet me 
vendim të qendrës kompetente për punë so-
ciale.
• Qëllimi:

Për sigurimin e zbatimit më efikas të të 
drejtave dhe interesave të fëmijëve, sidomos 
fëmijët, kanë të drejtë që në të gjitha proce-
durat dhe aktivitetet të cilat kanë të bëjnë 
me ta t’u mundësohet:

- pjesëmarrja aktive (në mënyrë drejt-
përdrejtë dhe të tërthortë);

- marrja e të gjitha informatave në 
mënyrë të qartë e të kuptueshme;

- shprehja e mendimit të tyre;
- mbikëqyrja se a është marrë në konsid-

eratë ai mendim.
• Aktivitetet e projektit përfshijnë:

- parapërgatitjen e bazës për zbatimin e 
Projektit;

- edukimin e kandidatëve për përfaqë-
sues ligjor (trajtim 60 orësh, monitorim një 
herë në muaj);

- trajnimin e përfaqësuesve ligjor (herën 
e parë me mentor, mbikëqyrje dhe testim);

- inkorporimin e strukturave vendore të 
koordinimit dhe rrjetit të përfaqësuesve lig-
jorë;

- ndjekjen e rregullt të punës së përfaqë-
suesve ligjorë (intervista, raporte të rregull-
ta, monitorime, vëzhgime);

- përgatitjen e dokumenteve të ndry-
shme, kodeksi etik, protokollet, propozimet 

për ndryshimin e ligjeve;
- hartimin e një akti të pavarur për për-

faqësimin ligjor të fëmijëve;
- përgatitjen e terrenit për themelimin e 

një instituti të pavarur të rrjetit të përfaqë-
suesve ligjorë në mbarë Slloveninë.

- Përfaqësimi ligjor – Projekti “Zëri i 
fëmijës” filloi në 5 lokacione, mirëpo për 
shkak të interesimit të madh për caktimin e 
përfaqësuesve ligjorë për fëmijë, Projekti u 
zgjerua në mbarë Slloveninë. Deri më tani 
janë caktuar përfaqësues ligjor për 89 fëmijë 
(shumica me pëlqimin e prindërve) në raste 
krejtësisht të ndryshme dhe kryesisht për:

- vënien e fëmijëve nën kujdestari, kon-
takte dhe përcaktimin e kujdestarisë;

- dhunën mbi fëmijën, dyshimin për 
abuzim seksual;

- kontakte personale të fëmijëve;
- refuzimin e vendosjes së fëmijës në 

shtëpi ose institucion strehimi apo dëshirën 
për kthim në shtëpi etj.

• Vlerësimi i punës paraprake:
Perceptime pozitive:
- Fuqizimi i fëmijës – fëmija, me ndih-

mën e përfaqësuesit ligjor, përfundimisht 
mund të veprojë në cilësinë e një “personal-
iteti” me të drejtat e tij në kuptimin e plotë 
të fjalës;

- Mbështetja e siguruar nga përfaqësuesi 
ligjor është e mirëseardhur në procedurat 
gjyqësore. Fëmija përgatitet dhe çlirohet më 
mirë. Për fëmijën është shumë me rëndësi 
që pranë tij të qëndrojë përfaqësuesi ligjor i 
cili ndërhyn nga pak, përkatësisht kohë pas 
kohe, vetëm kur paraqitet nevoja për një gjë 
të tillë;

- Rritet kompetenca e fëmijëve sa i për-
ket zgjidhjes së çështjeve dhe mbrojtjes së të 
drejtave dhe interesave të tyre. 

- Vërehet mirëkuptim më i madh për 
vullnetin, dëshirat dhe nevojat e fëmijës. 
Gjithashtu, vëmendja përqendrohet në një 
komunikim jo-verbal dhe dhënien e infor-
matave fëmijës në atë mënyrë që do të jetë 
adekuate për t’i kuptuar ai/ajo, së këtejmi 
edhe zgjidhja e situatës bëhet më e favor-
shme për fëmijët;

- Përfaqësuesi ligjor e mbron fëmijën në 
rastet e abuzimit dhe praktikës së keqe - ai/
ajo e tërheq vëmendjen në rastet e paqa-
rtësisë, dykuptimësisë gjatë shpjegimit të 
pyetjeve të mundshme të parashtruara nga 
fëmija, etj. Gjithashtu, bashkëpunimi i per-
sonave të autorizuar në procedurën penale 

ndikon mirë dhe rezulton më i suksesshëm 
në rastet kur fëmijës i është caktuar përfaqë-
suesi ligjor.

- Përfaqësuesi ligjor ka rol të rëndë-
sishëm sidomos në rastet komplekse dhe të 
ndërlikuara.

- Unifikimi i lidhjes midis fëmijës dhe in-
stitucioneve të ndryshme.

- Tërheq vëmendjen në lidhje me par-
regullsitë në praktikë dhe legjislacionit.

- Është e evidente se ndihma e dhënë nga 
përfaqësuesi ligjor është më e suksesshme 
dhe më e shpejtë po qe se e njëjta ofrohet 
me kohë, përkatësisht fill pas shfaqjes së 
problemit.

- Nevoja për përfaqësues ligjor: në num-
rin më të madh të rasteve vërehet interesimi 
për nevojën e caktimit të përfaqësuesit lig-
jor nga ana e shërbimeve profesionale, si 
dhe nga prindërit, gjithashtu janë shënuar 6 
raste kur nevojë të këtillë kanë shfaqur vetë 
fëmijët.

- Përqindje çuditërisht e madhe e 
prindërve të cilët e japin pëlqimin e tyre për 
caktimin e përfaqësuesit ligjor për fëmijën.

• Perceptime negative:
- Fëmija akoma vazhdon të trajtohet si 

objekt (nevojë për ndryshim urgjent madje 
edhe të mentalitetit të ekspertëve).

- Nuk mbizotëron deklarata për mbro-
jtjen e interesit më të mirë të fëmijës, veça-
nërisht në procedurat e gjata. Tanimë një 
kohë të gjatë kjo vërehet sidomos sa i përket 
caktimit të përfaqësuesit ligjor (në pjesën e 
projektit) në rastet kur nuk merret pëlqimi 
nga prindi, atëherë përfaqësuesi ligjor duhet 
të caktohet me vendim.

- Nuk ka ambient të veçantë për zhvilli-
min e bisedave me fëmijën dhe as për taki-
met midis përfaqësuesit ligjor dhe fëmijës.

- Problemet që shfaqen në lidhje me 
bashkëpunimin, në rastet kur prindërit ose 
njëri nga prindërit e kundërshton caktimin 
e përfaqësuesit ligjor, shkaktojnë presion 
tek fëmija.

- Problemet që lindin për shkak të cakti-
mit me vonesë të përfaqësuesit ligjor (fëmija 
indoktrinohet tej-mase).

- Fëmija e refuzon përfaqësuesin për 
shkak të presionit të aplikuar nga njëri 
prind.

- Tek disa fëmijë është vështirë të ven-
doset besimi për shkak se shpeshherë janë 
lënduar dhe nuk janë dëgjuar sa duhet.

- Ndihma për fëmijën do të ishte akoma 
më e suksesshme nëse njëkohësisht ofrohet 
edhe ndihma nga prindërit, mirëpo në këtë 
drejtim nuk ka mirëkuptim përkatës e as që 
ka forma të mjaftueshme dhe adekuate të 
ndihmës.

- Interpretime të ndryshme në lidhje me 
rolin e përfaqësuesit ligjor nga ana e insti-
tucioneve.

- Rezistenca e një numri të punonjësve 
socialë në lidhje me caktimin e përfaqë-
suesit ligjor.

- Përshtypja se përfaqësuesit ligjor janë 
instrument inspektimi të punës së tyre.

- Ftesa të pamjaftueshme drejtuar për-
faqësuesve ligjorë për takime, dëgjime që 
kanë të bëjnë me fëmijët.
• Është konfirmuar se përfaqësimi 

ligjor është proces:
- kompleks dhe i përgjegjshëm;
- kërkon pjekuri, profesionalizëm dhe 

persona me përvojë,
- kërkon pavarësi;
- punë në rrjet.
Për këtë shkak, pas fazës-pilot, për va-

zhdimin efikas të projektit është e domos-
doshme që sa më parë të jetë e mundur të 
veprohet që:

- në mënyrë precize dhe gjerësisht të 
përkufizohet përfaqësimi ligjor në legjisla-
cion (përgatitja e projektligjit është në fazën 
përfundimtare);

- të sigurohet autonomi profesionale dhe 
financiare për institucionin e përfaqësimit 
ligjor (Qendra e Përfaqësimit Ligjor me 
Rrjetin e Përfaqësuesve Ligjorë në mbarë 
Slloveninë);

- të sigurohet publicitet më i gjerë e më 
i madh, si dhe mbështetje sociale për pre-
zantimin e ideve, qëllimeve dhe përvojave të 
përfaqësuesit ligjor të fëmijës;

- përfaqësuesi ligjor të kuptohet si bash-
këbisedues dhe koleg („Zëri i fëmijës„), me 
qëllim që të sigurohet se mbrojtja e të dre-
jtave dhe interesave të fëmijës do të zbato-
hen në praktikë.


