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Sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve, të
drejtat e fëmijëve janë të drejta njerëzore dhe kanë të bëjnë me të
gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare. Të drejtat e fëmijëve janë
veçuar dhe janë theksuar për shkak se kjo periudhë është veçanërisht e
rëndësishme në jetën e çdo individi. Për shkak të ciklit jetësor, fëmijët
drejtohen për ndihmë nga të rriturit të cilët duhet t'i mbrojnë dhe t'i
ndihmojnë në procesin e rritjes. Cenimi i të drejtave në këtë moshë
mund të ndikojë nega visht në tërë jetën e ardhshme të individëve.
Deri në fund të vi t 2018, 182 vende të botës e ra ﬁkuan Konventën e
Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve. Vendi jonë gjithashtu
në vi n 1982 e ka pranuar Konventën mbi të Drejtat e Fëmijëve.
Kjo Konventë përfshin 5 fusha: jetën, shënde n, arsimin, mbrojtjen
dhe mjedisin i cili mundëson të realizohen të drejtat e fëmijës.
Ekzistojnë më shumë organizata dhe instrumente të cilat sigurojnë
informata për atë se si dhe sa vendet i përmbahen realizimit të të
drejtave të njeriut dhe sa janë të përga tur t'i përmirësojnë ato.

Doracaku “Të drejtat e fëmijëve dhe e drejta sociale” është përpiluar
në kuadër të projek t për promovimin e të drejtave të
fëmijëve: “Edhe zëri im duhet të dëgjohet” që është
ﬁnancuar nga Save the Children Interna onal Kosovo.
Në doracak janë shfrytëzuar materiale nga trajnimi “E drejta sociale” i
cili qe realizuar në kuadër të kë j projek . Të drejtat
autoriale për këtë trajnim i ka Fondacioni “Hap pas hapi”
dhe Ins tu Shoqërie e Hapur.
Fondacioni për Inicia va Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” 2018

Edhe përkundër të gjitha përpjekjeve për përmirësimin e gjendjes së
fëmijëve nëpër botë, për fat të keq, të gjithë fëmijët nuk mund t'i
gëzojnë të drejtat për të cilët janë zotuar vendet në të cilët ata jetojnë.
Dispozitat ligjore sipas së cilave “të gjitha fëmijët gëzojnë të drejta të
njëjta”, nuk respektohen kështu që shumë fëmijë janë privuar nga të
drejtat dhe nuk i anë të drejtat e njëjta me moshatarët e tyre. Ekzistojnë
raste kur të drejtat e fëmijëve janë cenuar në mënyrë serioze, ashtu që
fëmijët i ekspozohen punës së rëndë ﬁzike, marrin pjesë në konﬂikte të
armatosura, pros tucion dhe pornograﬁ të fëmijëve si dhe treg me
jetët e tyre.
Konventa për të drejtat e fëmijëve u jep mundësi qeverive t'i shohin
fëmijët si individ dhe të bëjnë çmos që t'i përga sin të jenë qytetar të

ardhshëm ak v të cilët do t'i dinë të drejtat e tyre dhe do të marrin pjesë
në krijimin e një shoqërie më të mirë. Nëse fëmijët në këtë moshë të
hershme i njo ojmë me të drejtat e tyre dhe me atë se pse është e
rëndësishme t'i dinë të drejtat e tyre, ata do të mësohen të përkrahin
mënyrat për realizimin e tyre. Gjithashtu është e rëndësishme të dinë se
çdo fëmijë pa përjash m meritojnë t'i kenë këto të drejta që të munden
t'ju ndihmojnë fëmijëve të rrezikuar t'i rrezikojnë të drejtat e tyre. Prandaj
që në moshën e hershme duhet t'i mësojmë fëmijët në empa , në
respek min e dallimeve, për rëndësinë të sillemi ndaj secilit me respekt
dhe mirëkup m. Gjithashtu është e rëndësishme t'ju ndihmojmë të
kuptojnë pse ndonjëherë njerëzit ndaj njëri tjetrit sillen me nënçmim dhe
padurim, pse njerëzit kanë stereo pa dhe paragjykime, pse ekziston
diskriminimi, abuzimi, neglizhenca dhe dhuna.
Me këtë doracak duam t'ju ndihmojmë mësimdhënësve dhe të tjerëve të cilët
punojnë me fëmijë që të njo ohen me të drejtat e fëmijëve dhe të drejtën
sociale, si një bazë për krijimin e një atmosfere në shkollë e cila bazohet në
parime demokra ke, respek min e të ndryshmes dhe inkluzionit.
Në ﬁllim do të paraqesim një hyrje të shkurtë për të drejtat e fëmijëve a
pastaj janë të shpjeguar disa terme të reja të obligueshme për kup min
e natyrës së njeriut: stereo pat, paragjykimet, diskriminimin etj.
Ju rekomandojmë informatat dhe punëtoritë të cilat janë përfshirë në
këtë doracak t'i shkëmbeni/t'i bëni me familjet, sepse ata janë
edukatorët e parë të fëmijëve dhe shumë qëndrime për jetën fëmijët i
përvetësojnë në mjedisin shtëpiak. Fëmijët më së miri mësojnë nga
shembulli që e japim me sjelljet tona dhe prandaj duhet vazhdimisht t'i
rishqyrtojmë veprimet tona të përditshme, të përpiqemi t'i tejkalojmë
paragjykimet që i kemi në vete, të jemi më të mirë se ajo që kemi qenë
dje që të edukojmë fëmijë të cilët do të jenë të liruar nga stereo pat
dhe paragjykimet të cilat barten nga gjenerata në gjeneratë.
Ky mund të jetë hapi i parë drejt krijimit të botës pa padrejtësi dhe
diskriminim, botë në të cilën të gjithë fëmijët do t'i gëzojnë të drejtat e tyre.

Si edukator, unë jam përgjegjës para vetes të mësoj dhe të
kuptoj në cilën mënyrë i shoh njerëzit dhe atë çka ndodh
përreth meje. Unë kam përgjegjësi para nxënësve të mi të
punoj në eliminimin e paragjykimeve të mia, duke hulumtuar
kush është e kush jo i prekur me s lin m mësimor dhe
vazhdimisht ta rishqyrtoj si iden te im ndikon mbi përvojat e
tyre të të mësuarit. Që të jem edukator efek v, unë çdoherë
duhet të jem në proces të vetë kontrollimit dhe transformimit.
Pol Gorski
Profesor i të drejtës sociale dhe të
drejtave të njeriut, Universite
Xhorxh Mejson – Vashington

PJESË E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE
Të gjitha të drejtat e fëmijëve kanë rëndësi të barabartë, por pa
realizimin e ndonjërës nga ato nuk është e mundshme në tërësi të
sigurohet realizimi edhe i të drejtave tjera.
E drejta në jetë – fëmija ka të drejtë në jetë, në emër, kombësi
dhe iden tet, kulturë personale, gjuhë, fe.
E drejta në barazi – çdo fëmijë ka të drejta të barabarta pa
marrë parasysh nga është, ku jeton, çka punojnë prindërit e j,
në cilën gjuhë ﬂet, cilës fe i përket, a është djalë apo vajzë, nga
cila kulturë ka prejardhje, a ka ndonjë vësh rësi në zhvillim, a
është i pasur apo i varfër.

E drejta për të shprehur mendimin e vet – fëmija mund të
thotë çka mendon, kurse të rriturit duhet ta dëgjojnë
mendimin e j.
E drejta e zgjedhjes së shokëve – fëmija duhet të zgjedh shokë,
t'i bashkohet grupit ose të krijoj grup, deri atëherë kur kjo nuk
do t'i sjell dëm të tjerëve.
E drejta në arsim – fëmijët kanë të drejtë të shkojnë në shkollë
dhe të mësojnë, të marrin ndihmë e cila ju nevojitet,
veçanërisht nëse kanë probleme me të nxënit.
E drejta për mjedis të pastër – fëmijët kanë të drejtë në ujë të
pastër, ushqim të shëndetshëm dhe ajër të pastër.
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E drejta në mbrojtje nga çdo lloj i dhunës – shkak mi i
dhimbjes, keqtraj mi, abuzimi, shfrytëzimi seksual, nga
kidnapimi dhe treg a, puna e cila e dëmton, droga dhe treg a
me drogë.
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E drejta në dashuri dhe kujdes – fëmija ka të drejtë të jetojë me
prindërit e j ose me kujdestarët të cilët duhet të kujdesen për të.

2. ЗFilloni me metodën “Stuhi idesh” dhe kërkoni nga nxënësit t'i
numërojnë nevojat më të rëndësishme ekzistenciale të
fëmijëve. Në grupe të vogla fëmijët le të diskutojnë për të
drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve në shkollë, në shtëpi dhe në
shoqëri. Ndani në 4 grupe dhe parashtroni detyrë që të
diskutojnë në temën: “Cilat të drejta dhe detyra do t'ju jepnin
fëmijëve nëse janë: Grupi 1: Mësimdhënës; Grupi 2: Prindër;
Grupi 3: Kryetar i komunës; dhe Grupi 4: Kryetar i shte t; Deri
në takimin e ardhshëm, nxënësit për detyrë shtëpie le të
bisedojnë me anëtarët e familjeve të tyre ose me shok të tyre,
në lidhje me pyetjet: Cilat lojëra i kanë luajtur kur ata ishin
fëmijë; si kanë komunikuar pa telefon mobil dhe rrjetet sociale;
cilat obligime dhe detyrime i kanë pasur në kohën e tyre; cilat të
drejta i kanë pasur atëherë fëmijët; në atë kohë a është
biseduar për të drejtat e fëmijëve dhe çka mendojnë të rriturit
për të drejtat e tyre sot.

8

Pjesëmarrja është e përfshirë në Nenin 12 të Konventës mbi të Drejtat e
Fëmijëve dhe sipas asaj fëmija ka të drejtë të shpreh në mënyrë të lirë
mendimin e vet dhe të drejtë që mendimi i j të merret parasysh në të
gjithë situatat që drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me atë në varësi nga
mosha e j, njohuritë e ja, a ësive emocionale dhe sociale.
Të rriturit çdoherë nuk kanë pasqyrë të plotë të jetës së fëmijëve që të
mund të sjellin vendime, ligje dhe plane që kanë të bëjnë me fëmijët dhe
të cilat janë për fëmijët. Prandaj pjesëmarrja i fëmijëve kontribuon për
zhvillimin e shoqërisë qytetare, tolerancës dhe respek t të të tjerëve;
Pjesëmarrja e vërtetë përfshin situata në të cilat fëmija së bashku me të
rriturit sjell vendime, nëse mendimi i tyre me të vërtet merret parasysh.
Në realitet nëpërmjet kontak t me të rriturit, njohuritë dhe dituritë e
tyre mund në tërësi ta zhvillojnë pavarësinë e fëmijëve, përgjegjësinë,
a ësinë për bashkëpunim, pjesëmarrjen adekuate, vet respek n dhe
respek n ndaj të tjerëve. Pjesëmarrja e fëmijëve nuk e përjashton
pjesëmarrjen e të rriturve, përkundrazi, kontribu i të rriturve është
shumë i rëndësishëm për realizimin e tërësishëm të të drejtave të
fëmijëve. Të gjithë janë partner në proces, të gjithë kanë rolin e tyre dhe
plotësohen në mënyrë të ndërsjellë. Është e rëndësishme që të rriturit
të dëgjojnë me kujdes mendimin e fëmijëve dhe me përvojën që kanë
t'ju ndihmojnë të ndërmarrin ndonjë aksion për të cilën “janë të moshës
së përshtatshme ta realizojnë”, qo ë nëse kjo ka të bëjë me ndonjë gjë
që duan ta ndërrojnë në shtëpi, në shkollë apo në bashkësi. Është me
rëndësi që të rriturit të planiﬁkojnë përfshirjen ak ve dhe të menduar
mirë të fëmijëve veçanërisht nëse ka të bëjë me sjelljen e vendimeve për
çështje të cilat i prekin interesat e tyre.
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1. Është shumë e rëndësishme që kur fëmijët të njo ohen me të
drejtat e tyre t'i njo ojmë edhe me përgjegjësitë e tyre.
Çdoherë kur do të bisedoni për të drejtat, pyetni: Cilat janë
përgjegjësitë e tyre? Si mund t'i mbrojnë të drejtat e tyre por
edhe të drejtat e shokëve të j? Kërkoni të bëjnë tabelë, në të
cilën nga njëra anë do t'i shkruajnë të drejtat e tyre, kurse në
anën tjetër përgjegjësitë e j. Kur fëmijët do të përpilojnë listat
e tyre, ju mund t'ju jepni listë me ato përgjegjësi për të cilët
mendoni se fëmijët e klasës suaj janë të obligueshëm t'i
respektojnë. Mund t'i krahasoni listat tuaja, t'i plotësoni dhe të
bëni një listë me përgjegjësi, për të cilat do të obligohen të
gjithë fëmijët e klasës dhe të shkollës.

PJESËMARRJA
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SHEMBUJ TË PUNËTORIVE PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE

Par cipimi ka

3 nivele globale:

SHEMBUJ TË PUNËTORIVE PËR PJESËMARRJE

1. Mospjesëmarrje – përjash m i tërësishëm i fëmijëve nga
procesi i sjelljes së vendimeve.

Secili nga ata në mënyrë individuale le të mendoj: Si e kupton të drejtën
e par cipimit të fëmijëve dhe të shënojë disa ali në lidhje me atë.
Pastaj shpërndani ﬂeta nxënësve dhe pyetni në shembullin që e
kanë marrë a ka par cipim? Në secilën ﬂetë shënoni nga një nga
shembujt vijues:
1. Nxënësi mbaron shkollë ﬁllore dhe duhet të vendos ku do
të regjistrohet. Prindërit i kanë treguar çka mendojnë se
është më e mirë për të dhe i kanë sqaruar pse mendojnë
ashtu e pastaj e kanë lënë të mendoj vet për çdo gjë dhe
vet të marrë vendim...
2. Një familje përga tet ta lyej banesën. Prindërit kanë
organizuar takim me fëmijët që të merren vesh cila do të
ishte koha më e mirë për lyerje dhe cilat ngjyra t'i
përdorin...
3. Nxënësit duan të organizojnë një garë ndër shkollore në
sporte të ndryshme. Ata i ojnë profesorët t'ju bashkëngjiten
dhe t'ju ndihmojnë caktojnë garat dhe të gjejnë mjete për
realizimin e garave...
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3. Pjesëmarrje e vërtetë – nuk nënkupton vendosje tërësisht të
pavarur të fëmijëve pa pjesëmarrje të të rriturve.
Karakteris kë themelore e par cipimit të vërtet është prania
e informatave.Fëmijët e dinë për çka mund të vendosin, cilat
janë fushat në sferën e përgjegjësisë dhe vendosjes së të
rriturve; mendimi i tyre kërkohet dhe dëgjohet në të gjitha
fushat për të cilat drejtpërdrejtë interesohen, e nëse nuk
është e pranuar u arsyetohet përse nuk pranohet...

Nëpërmjet kë j ak vite nxënësit do të njo ohen me të drejtën e
tyre në pjesëmarrjen në sjelljen e vendimeve që kanë të bëjnë me
ata në familje, shkollë dhe në shoqëri. Nëpërmjet shembujve nga
jeta e përditshme e nxënësve do të shpjegohen tre nivelet globale të
pjesëmarrjes: mospjesëmarrja, kuazi pjesëmarrja dhe pjesëmarrja e
drejtë/e vërtetë.
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2. Kuazi pjesëmarrje – Fëmija merr pjesë në mënyrë deklara ve
në proces dhe nuk di për çka mund të merr pjesë e për çka jo
dhe nëse mendimi i refuzohet nuk ka arsye m pse është
refuzuar. Dallohet nga par cipimi i vërtet me mungesë të disa
informatave.

Në fund inicioni disku m në grup me nxënësit në këtë temë. Ja
disa pyetje të cilat mund t'ju ndihmojnë që ta udhëhiqni
disku min:

Ÿ

Çfarë mbështetje do të donit të merrni nga të rriturit
(prindërit, mësimdhënësit, trajner..) në këto përpjekje tuaja?

Ÿ

Në çfarë situatë në familjen tuaj ose në shkollë do të donit të
jeni më shumë të kyçur në sjelljen e vendimeve?

Ÿ

Në çka dallohet par cipimi i vërtet nga ai i rrejshmi? Trego
një shembull të par cipimit të vërtet.

Ÿ

Trego një shembull kur ke menduar se merr pjesë a ka qenë
par cipim i rrejshëm (kuazi).

Lejoni nxënësit që lirshëm të shprehen, e gjatë kësaj keni kujdes t'ju
jepni alën të gjitha nxënësve. Nxitni ata nxënës që janë të tërhequr,
kurse ata që dominojnë dhe vazhdimisht kërkojnë alë lusni t'i presin
dhe t'ua lëshojnë radhën atyre që nuk kanë pasur mundësi ta
shprehin mendimin e tyre.

Stereo pi: paraqitje skema ke e gjeneralizuar, e ngurtë e shenjave
ose karakteris kave të përfaqësuesve të një grupi të caktuar e cila në
formë të ngurtë bartet në çdo anëtarë të grupit të dhënë (për shembull
skocez koprrac, malazez përtac...). Stereo pat ndodhin kur bëjmë
përgjithësime në bazë të përvojave të kuﬁzuara, kur i thjeshtëzojmë
relacionet dhe proceset komplekse.
Paragjykimi: qëndrime speciﬁke të cilat nuk janë të bazuara në fakte
dhe argumente logjike dhe karakterizohen me një raport subjek v
rela visht të qëndrueshëm, pozi v ose nega v, ndaj individit, grupit ose
popullit. Paragjykimi në vete përfshin marrëdhënie emo ve dhe është
rezistuese në ndryshime. Në vete përmban tre komponentë: njohëse
(mendimi), afek ve (ndenja) dhe kona ve (sjellje).
Funksioni i paragjykimeve dhe stereo pave
Ÿ

Të menduarit dhe të kuptuarit e botës

Ÿ

Plotësimi i zbrazë rave në mungesë të informatave

Ÿ

Vlerësimi i grupit të cilit i përket

Ÿ

Vlerësimi i grupit tjetër

Ÿ

Arsye mi i diskriminimit mbi grupet tjera

Doracak për mësimdhënësit

Në çfarë mase jeni të përga tur të bëni diçka që ta realizoni
atë që e keni shumë të rëndësishme? Tregoni shembull për
të.

TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE E DREJTA SOCIALE -

Ÿ

NJOFTIM ME TERMAT PARAGJYKIM DHE STEREOTIP

Shkallët e paragjykimeve
1. Përgojime dhe sjellje stereo pe (ato janë të dhunshëm)
2. Distancë shoqërore – shmangie nga kontaktet
3. Diskriminim – kuﬁzimi i të drejtave të ndryshme
4. Sulm ﬁzik – nga agresion verbal drejt agresionit ﬁzik
5. Gjenocid – shfarosje
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SHEMBULL I PUNËTORISË PËR PARAGJYKIME DHE STEREOTIPA

ü Balanconi pohimet që thuan se të gjitha njerëzit janë të njëjtë

dhe se janë të ndryshëm në shumë aspekte.
ü Mos e përzieni qëndrimin “Të gjithë njerëzve duhet t’u jepen

Ndani nxënësit në 4 grupe dhe në secilin grup caktoni nga një
pjesëmarrës i cili do ta ketë rolin e “marsianit” ose të personit i cili
nuk e njeh gjuhën e grupit. “Marsiani” jepni instruksion që mos të
bashkëpunoj me grupin, gjegjësisht mos t'i plotësojë kërkesat e
tyre. Grupet do të kenë për qëllim ta detyrojnë “marsianin” me
komunikim jo verbal të bëjë një ak vitet të thjesht (lidhje të
lidhëseve të këpucës, veshje të palltos dhe të ngjashme). Pas
mbarimit të ak vite t, bisedoni për atë si janë ndjerë përfaqësuesit
e grupeve, e si “marsiani”.

mundësi dhe kushte të njëjta” me qëndrimin “Të gjithë
njerëzit janë të njëjtë”
ü Mbani mend se të gjitha ak vitetet që nga fëmijët kërkojnë t'i

grupojnë sendet, dukuritë, njerëzit dhe të iden ﬁkojnë “çka
është ajo që i bën të ndryshëm” (në vend që t'u jepni udhëzim
që thotë “caktoni kush nuk takon këtu”, thoni “caktoni kush
është i ndryshëm”).
ü Nxitni fëmijët të përdorin gjuhë të vroj meve që mund të

maten objek visht, në vend të vlerave dhe interpre meve në
përshkrimin e dallimeve dhe ngjashmërive.
ü Ndihmoni fëmijët që të shprehin me alë mendimet, ndjenjat

Bëni dallim mes fakteve (ajo që dëgjohet ose që shihet) dhe
besimeve, gjegjësisht interpre meve të këtyre fakteve (si dikush
i interpreton atë që e dëgjon apo që e sheh).

Ÿ

Zbatoni kategori dhe e keta që do t'i përdorni vetëm si hipoteza
që të sqaroni sjelljen e dikujt, e jo si e vërtet e padiskutueshme
apo fakt.

Ÿ

Përmbahuni nga konkluzione dhe e ke me “ﬁnale” të çfarëdo
sjelljeje ose mo vime, derisa gjykimi i llë nuk bazohet në fakte
që mund të vështrohen.

Ÿ

Përgjigjuni në pyetjet e fëmijëve, mos u largoni nga dhënia e
përgjigjes, përgjigjuni në mënyrë të drejtpërdrejtë. Mos i
injoroni pyetjet dhe mos e ndërroni temën.

Ÿ

Promovoni qëndrime pozi ve për dallimet:

ü Krijoni mundësi nxënësit tuaj dhe ju të shprehin mendime pa

vlerësim ose kri k – silluni në përputhje me vlerat që i transmetoni.

Doracak për mësimdhënësit

Ÿ

dhe nevojat e tyre.
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Strategji për punë me fëmijë dhe të rinj për tejkalimin e paragjykimeve

ü Theksoni se dallimet ndonjëherë janë pozi ve dhe

interesante.
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Kur kësaj do t'ia shtojmë fuqinë që grupi dominues e ka në
shoqëri (paragjykim në aksion + fuqi) ﬁtojmë marrje të të
drejtave ose “doktrinë”. Baza e çdo “doktrine” është supozimi
për ekzis min e grupeve njerëzore superiore dhe inferiore dhe
kup mi se është tërësisht natyrore grupet superiore ta
kontrollojnë fuqinë dhe të kenë monopol me shfrytëzimin e
resurseve të bashkësisë. Kup mi se diçka pa kusht i takon dikujt
në bazë të asaj që është pjesë e një grupi të privilegjuar, vet
grupit i jep vetëbesim që bazohet në superioritet të rrejshëm në
vend të superiorite t real mbi grupet tjera.

Ÿ

I n d i v i d u a l e – të manifestuar nëpërmjet aksioneve
individuale (për shembull, mësimdhënës i cili në mënyrë të
pabarabartë i trajton fëmijët rom dhe fëmijët që nuk janë rom)

Ÿ

I n s t u c i o n a l e – e shprehur me veprime që i ndërmarrin
dhe që i promovojnë ins tucionet shoqërore, ﬁnanciare dhe
poli ke (për shembull, fëmijët me pengesa në zhvillim duhet
të shkojnë në shkolla speciale).

Diskriminimi mund të jetë i qëllimshëm dhe i paqëllimshëm
1. Diskriminimi i qëllimshëm nënkupton cenim i qëllimshëm
i të drejtave të dikujt (për shembull: Në ditëlindje janë uar
të gjithë fëmijët përveç fëmijës së nacionalite t tjetër).
2. Diskriminimi i paqëllimshëm i cili ndodh rastësisht,
gjegjësisht nuk ekziston dëshirë që të cenohet e drejta e dikujt.
Kemi qëllim të mirë, por rezulta është një veprim i cili bën
dallim mes grupeve dhe njëri grup favorizohet (për shembull:
Edukatorja në kopsh n e fëmijëve e merr veturën nga vajza dhe
ia jep një djali, sepse mendon se ajo është me vend dhe në
interes të fëmijëve, të lozin me lodrat që tradicionalisht janë
“për djem” ose “për vajza”).

Marrje të të drejtave ndodh kur:
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Ÿ

Ekziston disbalans i fuqisë (resurset materiale dhe poli ke janë
në duart e kulturës dominonte);

Ÿ

Raportet ndaj një grupi konkret janë sendërtuar në sistem (për
shembull, sistemi shkollor nuk i vlerëson njohuritë dhe
shkathtësitë e grupit “autsajder”, arsimi zhvillohet në gjuhë të
cilët ata nuk e kanë gjuhë amtare etj.);

Ÿ

Besime të caktuara janë rrënjosur në një pjesë të opinionit
publik (për shembull: “Kultura e romëve është inferiore, ata janë
të papërgjegjshëm, përtac, të pasigurt dhe kanë prirje për sjellje
të dhunshme...”).

Kur bëhet alë për mënyrën e manifes mit të diskriminimit, bëjmë
dallim mes:
Ÿ

Diskriminim/marrje e të drejtave eksplicite –
manifes m transparent i diskriminimit (për shembull, është e
ndaluar që fëmijët rom të notojnë në pishina publike)

Ÿ

Diskriminim/marrje e të drejtave implicite –
diskriminim që vësh rë vërehet, sepse nuk është i dukshëm
dhe evident (për shembull, gjatë punës me fëmijë e
përdorim gjuhën që është mirë e njohur vetëm për njërin
grup, japim shembuj që janë të lidhur vetëm me përvojën e
17
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D i s k r i m i n i m është çdo përjash m, kuﬁzim ose dhënie përparësi
të paarsyeshme dhe ka për qëllim ose pasojë të kërcënohen ose
pamundësohen të drejtat e njeriut ose të drejtat themelore. Atë
që e mendojmë për individin/grupin ndikon në mënyrën se si
sillemi ndaj tyre prandaj diskriminimi shpesh quhet edhe
paragjykim në aksion. Nëse mendojmë se ndonjë grup është i
keq atëherë e arsyetojmë diskriminimin ndaj anëtarëve të a j
grupi, me atë që ua shkurtojmë të drejtat.

Nivelet e manifes mit të diskriminimit/marrjes së të drejtave
mund të jetë:
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NJOFTIM ME TERMAT
DISKRIMINIM DHE MOSDISKRIMINIM

grupit dominues, letërsisë së shkruar vetëm nga pikëpamja e
grupit dominues et.).
Pa dallim për cilin lloj të diskriminimit bëhet alë, të gjithë përmbajnë
diçka të përbashkët: traj m i pabarabartë i një grupi të caktuar në bazë
të bindjes se disa grupe “e kanë merituar” traj m më të mirë, sepse në
çdo mënyrë janë më superior. Në këtë mënyrë nuk respektohet rregulla
kryesore për barazi pas së cilës:
Ÿ

Të gjithë njëlloj janë të vlefshëm dhe kanë traj m të njëjtë;

Ÿ

Njerëzit e grupeve të ndryshme duhet të respektohen njëlloj;

Ÿ

Ins tucionet duhet t'u mundësojnë të gjithë njerëzve gjasa dhe
mundësi të barabarta.

Mosdiskriminimi bazohet në parimin themelor se të gjithë
njerëzit janë të barabartë.

Mekanizmi “Akuzo vik mën”
Sipas kë j mekanizmi, rrënja e problemeve sociale shihet në
karakteris kat e grupit që ballafaqohet me këto probleme, në vend
që rrënja e këtyre problemeve të shihet në sistem i cili është
dekurajues në shumë mënyra dhe krijon mundësi dhe gjasa të
pabarabarta për grupe të ndryshme. Sipas kë j mekanizmi duhet të
përpiqemi t'i zgjedhim këto probleme pa i ndryshuar kushtet që i
krijuan problemet e lla.
M e meka n iz min “Aku zo vik mën ” n ë t h elb p ërfo rco h en
paragjykimet dhe racionalizohet diskriminimi, gjegjësisht traj mit
jo të barabartë të grupeve të ndryshme. Ky mekanizëm shpeshherë
gjendet në bazën e shumë intervenimeve që janë të des nuara për
grupet e cenueshme, siç janë aksionet të dedikuara për ndryshimin
e karakteris kave të grupeve të ndryshme, në vend të ndërrimit të
rrethanave që shkaktuan këto grupe të jenë të cenueshme dhe të
trajtohen në mënyrë jo të barabartë.

Duhet të përpiqemi që parimi i MOSDISKRIMINIMIT të
bëhet dominues në tërë jetën shoqërore.
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Kjo pikëpamje bazohet në besimin se secili është përgjegjës për suksesin
ose mos suksesin e j në jetë dhe se secili nuk ka gjasa të barabarta për
sukses dhe jo sukses. Kjo pikëpamje e injoroi rolin e racës, gjinisë, klasës
shoqërore ose ndonjë aspekt tjetër të integrite t social. Gjithashtu e lë
anash fak n se secili nuk është i lindur me pozicion të njëjtë ﬁllestar dhe
se disa individ janë të privilegjuar që nga ﬁllimi, me çka ekziston
mundësi më e madhe ata të jenë më të suksesshëm, për dallim nga ata
që nuk i kanë pasur këto privilegje.
Çdo lloj i e ke mit, të menduarit stereo p ose paragjykues, paraqet
rrezik në komunikim sepse e mohon të drejtën e një individi të jetë i
ndryshëm dhe unik dhe paraqet pengesë dhe kuﬁzim (për shembull, Ne
çdoherë presim më shumë nga fëmijët për të cilët kemi stereo pa se
janë “të mençur” dhe “të përgjegjshëm” që te ata shkakton shtypje dhe
stres të madh).
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Parimi i mosdiskriminimit nga Neni 2 i Konventës për të
drejtat e fëmijëve duhet të zbatohet te çdo fëmijë, pa
përjash m. Shte ka obligim t'ju ofrojë fëmijëve mbrojtje
nga çdo lloj i diskriminimit.

Doracak për mësimdhënësit

Individualizëm konkurrent

Kjo mënyrë e të menduarit e ndjek parimin “çdo gjë ose asgjë” dhe është
e lidhur me termet siç janë: çdo gjë, çdoherë, askush, asnjëherë etj. Kjo e
lë anash shumë anshmërinë dhe individualite n e personit dhe e
rëndon kup min e faktorëve më të komplikuar dhe shumëanëse që
shkaktojnë që secili nga ne të sillet dhe të vepron në mënyrë të
ndryshme në situata të ndryshme jetësore.

SHEMBUJ TË PUNËTORIVE

1. “Vërej dallime”
Nxënësit do të plotësojnë ﬂetë pune me tema të përmendura dhe do të
diskutojnë në temën: “Dallime” gjegjësisht: “Ngjashmëri dhe dallime
mes mua dhe familjes sime, shokëve dhe njerëzve nga vendet tjera”.
Qëllimi i kë j ak vite është që fëmijët të bëhen të vetëdijshëm për
dallimet mes vetë fëmijëve dhe njerëzve në përgjithësi dhe në dallimet
të shihet me respekt dhe mira m.

Të ndjej urrejtje do të thotë ..........................................................

Ÿ

Ajo që kontribuon të ndjej urrejtje është ......................................

Ÿ

E di se të tjerët ndjejnë urrejtje kur ...............................................

Ÿ

Të ndjej hidhërim do të thotë ........................................................

Ÿ

Ajo që kontribuon të ndjej hidhërim është ....................................

Ÿ

E di se të tjerët ndjejnë hidhërim kur.............................................

Ÿ

Të ndjej tërbim do të thotë ............................................................

Ÿ

Ajo që kontribuon të ndjej tërbim është ........................................

Ÿ

E di se të tjerët ndjejnë tërbim kur ................................................

Ÿ

Të ndjej armiqësi do të thotë ........................................................

Ÿ

Ajo që kontribuon të ndjej armiqësi është ....................................

Ÿ

аE di se të tjerët ndjejnë armiqësi kur ...........................................

Disku m në grup të madh
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Ÿ

Si i plotësuat alitë?

Ÿ

Çka e kishit më vësh rë?
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Ÿ

Doracak për mësimdhënësit

2. Fjali të pambaruara

Ÿ

Si janë të lidhur agresioni dhe _________ (ndjenja që i jepet si
detyrë)?

Disku m
Ÿ

Çka mund t'i ndodh dikujt nëse është i mbushur me ndjenja të
shumta dhe të forta?

Ÿ

Si sillet ai?

Ÿ

Pse njerëzit sillen në mënyrë agresive?

Ÿ

Cilat janë pasojat e sjelljes agresive?

Ÿ

Agresivite a të ndihmon të ﬁtosh atë që do?

Ÿ

Çka të bën agresiv?

Ÿ

A është agresivite cilësi e njerëzve?

3. “Akuzo vik mën”
Ndani nxënësit në 3 grupe. Njërit grup jepni materiale të bollshme, të
dy t një sasi e mesme të materialeve, kurse grupit të tretë sasi të pakta
të materialeve (biula, letra, selotejp, plastelinë e të ngjashme). Detyra
për të gjithë grupet është e njëjtë: Të ndërtojnë sa është e mundshme
kullë më të gjatë dhe më të fortë.
Gjatë kryerjes së detyrës favorizoni grupin i cili ka më shumë material,
kurse dekurajoni grupin që ka më së paku material. Kur të gjithë grupet
do të mbarojnë me ndër min e kullës, lejoni secilit grup që t'i tregojë
përje met nga punëtoria, duke ﬁlluar nga grupi që për qëllim të
ushtrimit qe e margjinalizuar dhe pa të drejta. Pastaj shpjegoni teorinë
“Individualizmi garues”, sipas së cilës faji për gjendjen e vësh rë të
tërësishme të grupeve të margjinalizuara duhet të shihet në vet grupin,
me sqarim të thjeshtë se vet janë fajtor për atë se si janë dhe çka ju
ndodh, pa u marrë parasysh çfarë pozita ﬁllestare kanë në shoqëri
pjesëtarët e a j grupi.
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TËRËSI KONCEPTUALE TË ARSIMIT
PËR TË DREJTA SOCIALE

Tre tërësitë që janë bazë për kup min e të drejtës sociale janë
EMËRTIMI, NGRITJA E ZËRIT DHE NDËRTIMI I ALEANCAVE. Ato tërësi
janë të thurura njëra me tjetrën dhe edhe pse procesi ﬁllon me emër m,
të tre tërësitë ndërmjet vete plotësohen dhe përsëriten sepse rapor
mes tyre nuk është linear.
EMËRTIMI
Që të ﬁllojmë të
punojmë në tejkalimin e
opresionit duhet të
ﬁllojmë t'i emërtojmë
problemet, t'i
përpunojmë informatat
të cilat i kemi dhe t'i
mbështesim me të
dhëna të sakta.
Gjithashtu na nevojitet
terminologji e qartë dhe
përkatëse që t'i
iden ﬁkojmë problemet
e vërteta, ta emërtojmë
realite n në mënyrë të
qartë dhe konkrete. Kjo
ka të bëjë edhe me
grupet e synuara dhe me
grupet e pa synuara. Kur
njëherë do të emërtohet
dhe ekspozohet realite ,
atëherë mund të
punohet në krijimin e
vetëdijes kri ke dhe të
përga tet tabani për
aksion që të krijohet
ardhmëri e bazuar në
inkluzion dhe barazi.

NGRITJA E ZËRIT

ALEANCA

Në vend që të kuptojnë sa
e ndryshmja kontribuon
për pasurimin e ndonjë
bashkësie, njerëzit shpesh
ndahen mes vete sipas
shumë bazave. Si rezultat i
kësaj, grupi dominues dhe
ai i privuar nga të drejtat
ndërmjet vete janë shumë
të larguar. Duhet të gjithë
të jemi të përga tur të
jemi aleatë njëri me
tjetrin, të punojmë në
Ngritja e zërit do të thotë eliminimin e opresionit
se “kontribu ” është i
dhe t'i kundërvihemi
menduar, se i udhëheqin padrejtësisë. Procesi i
ndjenjat për pjesëmarrje ndër mit të aleancës,
të drejtpërdrejtë dhe
supozon se të gjithë
zgjidhje të problemeve
njerëzit në grupin tuaj,
dhe forcim. Nga këtu
duke ju përfshirë edhe ju,
rrjedh edhe a ësia jonë duan që të jenë aleatë të
për veprim dhe në
njerëzve të grupeve tjera.
instancë përfundimtare
Procesi i ndër mit të
edhe ndikim në fa n
aleancës na shpie nëpër
tonë por edhe në fa n e proceset e të menduarit,
të tjerëve.
dialogut, qetësisë dhe në
fund të aksionit konkret.
Ngritja e zërit është
koncept gjatë së cilës
“tradicionalisht” të
heshturit ose të privuarit
nga drejtësia marrin
pjesë në mënyrë ak ve
nëpërmjet dialogut.
Ngritja e zërit përfshin të
folur në publik për
problemet, idetë,
ndjenjat të cilët ndikojnë
në jetët tona.
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Si e dinit se dikush ndjehet...?

TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE E DREJTA SOCIALE -

Ÿ

Secilit i nevojiten aleatë dhe secili nga ne mund të jetë aleatë. Aleanca
do të duhet të jetë e zbatueshme në mënyrë të barabartë edhe nga
perspek va e grupit dominues dhe nga perspek va e grupit të
nënshtruar.
Karakteris kat e alea t:
Ÿ

Iden te personal nuk përputhet me grupin e nënshtruar.

Ÿ

Punon në ngritjen e nivelit të kup mit të shtypjes dhe nevojat e
grupit të nënshtruar.

Ÿ

Në ak vitet mbështetet në kup min e përgjegjësisë individuale,
e jo në ndjenjën e fajit.

Ÿ

Kërkon ndihmë nga aleatët tjerë.

Ÿ

Është i gatshëm të bëj gabime, por nuk i përdor si arsye m për
mos veprim.

Ÿ

E di se të dyja palët në aleancë janë përgjegjëse për mënyrën në
të cilin reagojnë në shtypjen.

Ÿ

Mundëson grupit të nënshtruar që ta ngrejë zërin dhe të sqarojë
si ndjehet dhe çka i duhet.

Ÿ

Ka durim dhe sens për humor.

Avokimi është një nga mënyrat për ballafaqim ak v me problemet në
rrethin tonë. Avokimi ka të bëjë me ak vitete të cilat kanë për qëllim t'i
ndryshojnë ligjet, poli kat ose prak kat e përbashkëta të njerëzve në
pozita ose ta rrisin ndikimin e një popullate të caktuar në procesin e
sjelljes së vendimeve në komunitet. Atë mund ta bëjnë profesionist të
trajnuar të profesioneve të ndryshme, anëtarëve të organizatave
joqeveritare, grupeve vendore formale dhe joformale dhe shoqatave,
përfaqësuesve të vetëqeverisjes vendore etj.. Ekzistojnë tri qasje të
mundshme të avokimit:

Avokim në emër të grupeve të synuara të prekura
Mënyra e kë llë e avokimit është më përkatëse kur popullata e cenuar
nuk ka njohuri dhe shkathtësi të prezantohet dhe vet të jetë agjente e
ndryshimeve. Organizatat të cilat i respektojnë parimet e pjesëmarrjes
dhe përforcimit të grupeve të synuara të prekura, zakonisht qasen ndaj
saj si opsion parësor, me qëllim, në fund, vetë grupi i prekur ta merr
avokimin e interesave personale. Për shkak se ky lloj i avokimit e
realizojnë profesionist të trajnuar, procesi ka numër më të madh të
informatave, si edhe pasqyrë në perspek vën më të gjerë të problemit.
Në këtë mënyrë problemi zgjidhet më shpejt, por nuk ekziston nxitje për
rritjen e kapacite t për punë të grupit të cenuar.

Avokimi në bashkëpunim me grupin e synuar të prekur
Qëllimi i kësaj forme të avokimit është të përforcohet kapacite i
popullatës së cenuar që ajo vet t'i përfaqësoj interesat e saj. Në këtë
rast, faktori i jashtëm i vë në levizje kapacitetet e popullatës së cenuar.
Aksionet janë të planiﬁkuar dhe të realizuar së bashku. Mënyra e llë e
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Ndër mi i aleancës është i rëndësishëm për të gjithë sepse secili prej
nesh ka qenë ose mund të jetë pjesë e dhunës ose të shtypjes shoqërore
dhe duke marrë parasysh atë se çdonjëri ka qenë ose mund të jetë
pjesëtar i grupit dominues.

AVOKIMI DHE PLANI I AKSIONIT
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Këshilla për ndër min e aleancës

Një nga qëllimet speciﬁke në këtë formë të avokimit është ngritja e
vetëdijes të grupit për mundësitë, produk vite t të avokimit, si edhe të
a ësive të tyre për të realizuar këto ak vitete. Edhe pse procesi i
avokimit është i planiﬁkuar, i organizuar dhe i realizuar nga vetë
popullata e cenuar, në disa situata ajo mund të iniciohet edhe nga
jashtë. Kjo formë e avokimit në masë të madhe e përforcon grupin e
cenuar, i jep besim dhe vetëbesim, si edhe vetëdije për mundësitë të
lu ojë për të drejtat dhe interesat e tyre në të ardhmen. Rreziqet nga kjo
formë e avokimit janë prezenca eventuale e hakmarrjes që i orienton
aksionet, shpeshherë në ﬁllim, por ndonjëherë edhe gjatë tërë procesit,
grupet nuk janë të vetëdijshme për atë. Për shkak se shumica e njerëzve
nuk kyçin profesionist në këtë proces, ato gjithashtu kanë më pak
informata relevante dhe/ose mungesë të perspek vës më të gjerë për
shikimin e problemeve.

Cikli i avokimit
Procesi i avokimit mund të ndahet në pesë faza. Secila nga ato ka rolin e
saj speciﬁk dhe rëndësi dhe në mënyrë logjike ndiqen njëra me tjetrën.
Ata punojnë në mënyrë sukcesive, njëra për të tjerat, edhe pse në
prak k ato shpeshherë përputhen.
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Hapi i parë: Secili duhet ta ekspozoj problemin të cilin e ka zgjedhur dhe
nëse ka ngjashmëri ndërmjet problemeve, nevojitet të bëhen më
shumë grupe me probleme të ngjashme. Pjesëmarrësit përcaktojnë në
cilin grup të problemeve do të donin të punonin dhe me këtë të
formojnë grupe të vogla. Pa formimit të grupeve, secili grup duhet të
zgjedh një problem speciﬁk në të cilin do të vazhdojë të punojë, duke u
përpjekur që qartë ta përkuﬁzojë problemin.

Thelbi i fazës së dytë është hulum mi dhe analiza e problemit.
Në këtë fazë ﬁtohen informata të rëndësishme për planiﬁkimin e
mëtejshëm të procesit të avokimit dhe shqyrtohen në hollësi resurset
dhe pasojat.
Hapi i dytë: Pjesëmarrësit punojnë në grupet e njëjta dhe në idenë e
njëjtë duke e përdorur teknikën “druri i problemeve”.
Së pari lusni grupet të vizatojnë dru dhe në trungun e j ta shkruajnë
problemin, ashtu siç e kanë përkuﬁzuar. Pastaj le të vizatojnë degë në të
cilat do t'i shkruajnë të gjitha pasojat e ndryshme nga situata
problema ke për të cilat mund të kujtohen (pasojat nga kohëzgjatja e
problemit, pasojat e tanishme dhe pasojat e mundshme të ardhshme
nga ak vitetet e tyre për individ, grupe dhe organizata të caktuara).
Udhëzoni që të mendojnë për shkakun e problemit dhe ta fusin në
trungun e drurit. Pastaj udhëzoni të mendojnë për faktorët e ndryshëm
në mjedisin shoqëror që mund t'ju ndihmojnë në realizimin e qëllimit,
por edhe për ato faktor që mund t'i pengojnë (faktor të jashtëm
lehtësues dhe vësh rësues) dhe t'i shënojnë në hapësirën përkatëse në
letër. Gjatë realizimit të këtyre ak viteteve, ndiqni punën e grupeve dhe
ndihmoni – tregoni faktor për të cilat nuk janë kujtuar, inkurajoni që
tërësisht ta shikojnë problemin etj.
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Grupi i cenuar vet i përfaqëson interesat e saj

Faza e parë bazohet në përkuﬁzimin e problemit. Së pari,
është patjetër në mënyrë precize të theksohet çka është problemi me të
cilin grupi do të ballafaqohet. Në këtë fazë, secili në mënyrë individuale
duhet të mendoj dhe të tregojë sa është e mundshme më shumë
probleme nga mjedisi përreth, të cilët e prekin personalisht. Secili nga këto
probleme duhet të sillet në lidhje me cenimin e të drejtave të fëmijës.

TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE E DREJTA SOCIALE -

avokimit e rrit qasjen deri te fuqia e sjelljes së vendimeve të grupit të
cenuar dhe e zhvillon a ësinë e tyre t'i përfaqësojnë interesat e tyre.
Nga ana tjetër, në raport me llojin paraprakisht të përmendur të
avokimit, kjo mund të jetë më e ngadalshme në realizimin e qëllimit,
sepse kërkon marrëveshje dhe pëlqim të të gjithë palëve të përfshira
në atë.

Hapi i tretë: Pjesëmarrësit duhet të kthehen në problemin e tyre
dhe të pyeten: Çka dëshirojmë të bëjmë në lidhje me këtë problem?
Si duam të ndryshojë në këtë situatë? Çka do të arrijmë? Cilat janë
rreziqet me të cilat mund të ballafaqohemi? A kemi kohë të
mja ueshme, njerëz dhe njohuri që ta realizojmë? Sa gjatë do të
zgjasin ak vitetet?
Pastaj orientoni që ta bëjnë orarin e ak viteteve, të caktojnë dhe të
shpërndajnë përgjegjësi, të përcaktojnë indikatorë për sukses dhe
mënyrë si vlerësohen ata.

Faza e katërt ka të bëjë me implemen min e ak viteteve të
planiﬁkuara, të cilat vazhdimisht vëzhgohen dhe koordinohen. Në
këtë fazë duhet të mendohet cilat janë aleatët potencial dhe si do të
kontaktohen njerëzit dhe organizatat të cilat janë relevante për
ak vitetet e tyre, sepse ato mund të jenë shumë të rëndësishme gjatë
planiﬁkimit të ak viteteve të mëtejshëm.

Hapi i pestë: Bisedoni me pjesëmarrësit se për realizim të suksesshëm të
ak viteteve, duhet të parashikojnë edhe monitorimin e tyre, gjegjësisht
ndjekjen e realizimit të secilës fazë veç e veç. Kur punohen një numër më i
madh i aksioneve ose kur kryhen ak vitete më komplekse, realizimi i
suksesshëm i secilës fazë është shumë e rëndësishme për suksesin e
arritjes së qëllimit përfundimtar.
Radhitja e këtyre fazave nuk duhet të kuptohet në mënyrë rigoroze, sepse
çdo fazë e ardhshme hap pamje të re mbi fazat paraprake. Për shembull,
pas analizës së problemit, vetë problemi mund të përkuﬁzohet më
ndryshe; ose pas analizës së aleatëve potencial të cilët mund të
vësh rësojnë arritjen e qëllimit të parashtruar, qëllimi mund të ndryshojë
deri në shkallë të caktuar. Në procesin e avokimit, shpesh ndodh shkuarja
“hap para – hap prapa”. Kjo nuk duhet t'ju dekurajojë, por duhet të
kuptohet si pasqyrë e njohjes me temën dhe rrethanat, sepse në proces,
çdo fazë e ardhshme mund të ndikojë në korrigjimin e asaj paraprakes.

Hapi i katërt: Orientoni grupet të mendojnë për të gjithë aleatët
potencial të cilët do të përfshihen dhe në cilin çast ose në cilën fazë të
procesit do të kyçen. Gjatë kësaj duhet të kujdesen cilët individ ose
organizata do të kenë ndikim pozi v në aksionet e tyre e cilët do të kenë
ndikim nega v dhe të mendojnë si mund të shmanget ndikimi i
individëve dhe organizatave të cilët do ta kishin vësh rësuar realizimin e
qëllimit të tyre.

28

Doracak për mësimdhënësit

Qëllim mirë i përkuﬁzuar duhet të jetë speciﬁk, konkret, i arritshëm
dhe i matshëm. Në këtë mënyrë, qëllimi bëhet edhe më me kualitet.
Duhet të përmbaj informata për atë kush, çka, ku, kur dhe si do të
veprojë.

F a z a e p e s t ë v l e r ë s i m i ose ndjekja e ak viteteve, a janë ato në
përputhje me orarin e vendosur, a e ka arritur qëllimin përfundimtar dhe
deri në cilën shkallë, në përputhje me kriteret paraprakisht të
përcaktuara. Mos suksesi eventual në arritjen e qëllimit është leksion i
rëndësishëm për ak vitetet vijuese, dhe përga tje më e mirë për
problemet që mund të priten.
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Faza e tretë është përkuﬁzimi i qëllimit dhe planiﬁkimi strategjik
për realizimin e j.
Në këtë fazë është shumë e rëndësishme
pjesëmarrësit të njo ohen me karakteris kat themelore të qëllimit mirë
të përkuﬁzuar, sepse nga ajo varet zgjedhja e ak viteteve përkatëse,
zgjedhja e aleatëve etj.
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Shtojca 1: Kujtues “Si deri te qëllimi”
Ÿ

Ÿ

Përpiqemi sa më saktë të përcaktohet qëllimi të cilin
dëshirojmë ta arrijmë (Çka duam të arrijmë? Si do të donim
ajo të ndryshojë?).

Ÿ

Gjejmë sa më shumë rrethana që na shkojnë në favor dhe të
cilat mund të na lehtësojnë të arrijmë atë që duam (Për
shembull, njerëzit nga bashkësia a janë të gatshëm të bëhet
përpjekje që ajo të zgjidhet, a raportojnë mediet për atë, a
janë përfshirë njerëz të rëndësishëm në fushë në të cilën
është problemi për shembull, njerëz të cilët janë kyçur në
mbrojtjen e mjedisit jetësor, nëse problemi është ndotja ose
avokat dhe profesionist të tjerë që merren me mbrojtjen e të
drejtave të njeriut, nëse problemi është për mbrojtjen e të
drejtave të njeriut, a keni përvoja nga ak vitete paraprake të
ngjashme).

Ÿ

30

Përpiqemi që sa më qartë ta përkuﬁzojmë problemin që e
shohim (Çka na pengon në mjedisin tonë? Çka do të donim të
jetë më ndryshe?).

Gjejmë numër sa më të madh të rrethanave të cilët do të mund
ta vësh rësonin zgjedhjen e problemit (të tjerët në bashkësi
mendojnë se ky është problem dhe nuk janë të gatshëm t'ju
ndihmojnë dhe t'ju bashkëngjiten, mediet nuk raportojnë për
atë, njerëz ose organizata me rëndësi në këtë fushë nuk
mendojnë se duhet të veprohet, nuk keni përvojë me
probleme të ngjashme, mungesë e të hollave për realizimin e
ak viteteve – për shembull, nëse keni planiﬁkuar të shtypni
aﬁshe dhe në këtë mënyrë të ndikoni në opinionin publik,...).

Zbulojmë cilët individ dhe ins tucione janë përgjegjëse për
krijimin e problemit (komuna, qendra për punë sociale,
ministria, shkolla...).

Ÿ

Mendojmë sa është e mundshme më shumë ak vitete që
mund të na sjellin deri te zgjidhja e problemit (për
shembull, organizimi i tubimeve publike do të na ndihmoj
ta arrijmë qëllimin tonë, ose nënshkrimi i pe cioneve ose
paraqitje më e shpeshtë në medie, organizimi i tribunave,
ligjëratave, përﬁ mi i anëtarëve me ndikim dhe të shquar
të bashkësisë, ...).

Shembulli 1: Ak vistët e rinj janë mbledhur rreth qendrës vendore
për të drejtat e njeriut dhe kanë sjell konkluzion se në mjedisin e tyre
jetësor fëmijët dhe të rinjtë nuk janë të informuar sa duhet për
problemin me treg në me njerëz dhe fëmijë, eksploa min dhe
pros tucionin e detyruar, si dhe mohimi se ku problem ekziston në
mjedisin e tyre jetësor.
Ata kanë menduar kampanjë, e cila është e orientuar drejt nxitjes së
vetëdijes së fëmijëve dhe të rinjve në lidhje me problemin e treg së
me fëmijë, eksploa min e fëmijëve dhe pros tucionin e detyruar.
Për këtë qëllim në katër shkolla kanë organizuar tribuna në të cilën
kanë shfaqur ﬁlma përkatës dhe kanë dhënë informata të
rëndësishme për atë, kanë krijuar pano informuese të cilat qenë
vendosur në shkolla. Për këtë aksion u raportua në radiotelevizionet
vendore, pas së cilave përfaqësuesit e vetëqeverisjes vendore janë
detyruar të ndërmarrin hapa që të eliminohet kjo dukuri e
padëshiruar.
Shembulli 2: Fëmijët dhe të rinjtë e një qyte në Qendrën për të drejtat
e fëmijëve kanë vendosur të ballafaqohen me problemin me sigurinë e
pamja ueshme të fëmijëve në komunikacion. Sipas vlerësimit të tyre,
kalimet e këmbësorëve në qytet nuk kanë qenë të dukshëm sa duhet.
Problemi qe përkuﬁzuar si: Siguri e pamja ueshme e fëmijëve në
komunikacion e shkaktuar nga kalimet e këmbësorëve jo shumë të
dukshme.
Qëllimet e përcaktuara ishin: Të tërhiqet vëmendja e atyre që sjellin
vendime për zgjidhjen e problemit, të tërhiqet vëmendja e qytetarëve
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Kujtues i procesit të avokimit dhe shembuj të aksioneve të cilat qenë
realizuar nga ana e bashkëmoshatarëve të tyre.

Ÿ
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SHTOJCA

dhe të nxiten të reagojnë, të theksohet rëndësia e përfshirjes së
fëmijëve dhe të rinjve në procesin e zgjidhjes së kë j problemi.
Për këtë qëllim janë mbajtur takime me përfaqësues të pushte t
vendor, ku është paraqitur problemi, kanë kërkuar që kalimet e
këmbësorëve të jenë mirë të shënuara dhe të dukshme, të largohen
automjetet që janë parkuar në mënyrë të parregullt nga trotuaret në
afërsi të shkollave. Gjithashtu kanë mbajtur takime me përfaqësues të
policisë së komunikacionit dhe me Zyrën Vendore për Ndër mtari, që
është përgjegjëse për mirëmbajtjen e kalimeve të këmbësorëve. Qe
mbajtur edhe një panel disku m me temë siguria në komunikacion në të
cilën qe prezantuar aksioni, qenë paraqitur kërkesat para atyre që sjellin
vendime (përfaqësues të pushte t vendor dhe ins tucioneve
kompetente). Qe kryer një aksion rrugor – ngjyrosja e dy kalimeve të
këmbësorëve në afërsi të shkollave ﬁllore dhe qe organizuar koncert i
grupeve muzikore të të rinjve në të cilin çdo grup ka bërë një këngë me
temë siguria në komunikacion.
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