TRAFIKIMI I FEMIJEVE
MODUL PER MESUESIT

QENDRA SHQIPTARE PER POPULLSINE DHE ZHVILLIMIN
ALBANIAN CENTER FOR POPULATION AND DEVELOPMENT

Ky modul eshte mbeshtetur financiarisht nga--------1

HYRJE
Në këtë periudhë si shumë vende të tjera Shqipëria po përballet me problemin e trafikimit të qenieve
njerëzore, ose brendapërbrenda kufijve ose si vend pikënisjeje, ose tranziti.
Trafikimi i fëmijëve është një nga dukuritë që u zhvillua në Shqipëri me ndryshimin e regjimit diktatorial.
Trafikimi i fëmijëve është një nga format më të këqija të shfrytëzimit të fëmijëve, ai përbën shkelje të të
drejtave të tyre përfshi këtu të drejtën e identitetit, e edukimit, të shërbimeve shëndetësore, të drejtën për
kohë të lirë dhe aktivitete argëtuese, të drejtën për të mos iu nënshtruar torturave e dënimeve çnjerëzore ose
poshtëruese dhe të drejtën për të mos u privuar nga të drejtat e tyre në mënyrë të paligjshme apo arbitrare. 1
Trafikimi i fëmijëve shqiptarë, si në vendet fqinjë ashtu edhe brenda vendit, ka mbetur një nga fenomenet më
shqetësuese, duke i shkaktuar një dëm të madh fizik dhe psikologjik jetës dhe të ardhmes së fëmijëve
viktima, si dhe brezave të ardhshëm të shqiptarëve në përgjithësi. Në disa raste, braktisja e shkollës në zonat
rurale dhe lëvizjet e mëdha demografike të familjeve, veçanërisht nga pjesa verilindore e Shqipërisë, kanë
detyruar shumë fëmijë të punojnë në rrugët e qyteteve të mëdha, ku bien viktimë e rekrutimit për veprimtari
të paligjshme dhe trafikimin të organizuar. Në raste të tjera, veçanërisht në komunitetet e margjinalizuara,
familjet, të panjohura me fenomenin e trafikimit të fëmijëve dhe pasojat e tij, kanë inkurajuar në mënyrë
aktive dërgimin e fëmijëve të tyre jashtë shtetit me besimin se kjo do t’u siguronte atyre një të ardhme më të
mirë, dhe shpesh kanë rënë dakord me të ashtuquajturit protektorë.2
Numri më i madh i të miturve shqiptarë të trafikuar është në shtetet fqinjë si Greqia, Maqedonia, Kosova apo
edhe Italia përmes rrjeteve të trafikimit dhe grupeve të krimit të organizuar që operojnë edhe në vende të tjera
të Evropës .
Nga ana tjetër edhe trafikimi i brendshëm është shfaqur mjaft dukshëm në veçanti në Tiranë apo edhe qytetet
e mëdha, vende turistike, porte dhe në aeroport. Trafikimi i fëmijëve shërben për shfrytëzim komercial të
seksit me fëmijë, përfshi këtu pornografinë e fëmijëve, si edhe forma të tjera të shfrytëzimit të fëmijëve për
arsye fitimi, duke i detyruar ata të vjedhin, të lypin, dhe të bëjnë punë të detyruar.
Strukturat shtetërore janë marrë me këtë problem duke i kushtuar një vëmendje të veçantë masave për
mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi për punë, apo qëllime të tjera të paligjshme. Ajo ka ratifikuar një sërë
konventash ndërkombëtare si dhe ka miratuar ndryshime në kodin penal lidhur me këtë fenomen si psh
ndryshimi i Kodit Penal duke shtuar Nenin 124/b, mbi “Keqtrajtimin e të miturve”, i cili, mes të tjerash,
parashikon si vepër penale edhe fenomenin e shfrytëzimit të fëmijës për punë të detyruar, lypje dhe shërbime
të tjera të detyruara; u shtua një paragraf në Nenin 117 “Pornografia” në lidhje me pornografinë me të mitur,
si dhe u ndryshuar Neni 128/b “Trafikimi i të miturve”, i cili parashikon si vepër penale jo vetëm rekrutimin,
fshehjen dhe pritjen e të miturve, por edhe shitjen e tyre. Krahas ndryshimeve ligjore janë miratuar dhe vënë
në zbatim edhe strategjia kombëtare dhe planet e veprimit të viteve 2001-2004, të viteve 2005-2007 dhe të
viteve 2008-2010.
Përforcimi i ligjeve kundër trafikantëve, përforcimi i kufijve, fushatat kundër trafikimit si edhe fushatat e
drejtpërdrejta informuese në shkolla, kanë rritur ndërgjegjësimin e popullatës dhe institucioneve përgjegjëse
kundër trafikimit. Përveç zbatimit të ligjeve dhe marrjes së masave mbrojtëse për viktimat e trafikimit një
aspekt i rëndësishëm ku duhet të ngulmohet për uljen e rasteve të trafikimit mbetet edukimi për parandalimin
e këtij fenomeni. Në kushtet ku ky fenomen vazhdon të shfaqet edhe pse në përmasa më të vogla është e
domosdoshme që të vazhdojë edukimi i fëmijëve për të shmangur trafikimin, ndërgjegjësimi i tyre për të mos
e braktisur shkollën pa mbaruar arsimin e detyrueshëm, dhe as të braktisin shtëpinë e as të emigrojnë para
kohe jashtë shtetit. Fëmijët kanë nevojë të ndërgjegjësohen për rreziqet që lidhen me largimin nga shtëpija
dhe emigrimin për të fituar jetesën si diku tjetër brenda vendit apo edhe jashtë shtetit.
Nga ana tjetër duhet t’i kushtohet vëmendje edhe këshillimit të adoleshentëve, që synojnë të emigrojnë për
mënyrat e emigrimit të rregullt duke përfshirë këtu masat paraprake që duhen ndërmarrë kur iu ofrohet
punësim jashtë shtetit. Ata duhet të udhëzohen për të parë me kujdes nëse oferta për punë jashtë shtetit është
e sigurtë dhe pa problem.
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TRAFIKIMI I FEMIJEVE
MODUL PER MESUESIT
Përmbledhje e Moduliti dhe Qëllimet e tij
Trafikimi përfshin forma të shumta të shfrytëzimit të ngjashme me një skllavëri moderne, punën e detyruar,
prostitucionin dhe shfrytëzimin seksual, dhunën ndaj viktimave, abuzimin fizik dhe psikologjik, si dhe shumë
shkelje të tjera të të drejtave themelore të njeriut. Ky modul ka për qëllim të njohë adoleshentët me këtë
fenomen në rritje. Nxënësit do të kenë mundësi të njihen me viktimat dhe trafikantët nëpërmjet rasteve
studimore të përfshira në këtë modul. Ata do të mësojnë për përpjekjet e shumta për të luftuar këtë problem
mbarëshoqëror. Po ashtu ata do të njihen me sfidat e shumë programeve të zbatuara dhe kuadrin ligjor të
miratuar për të luftuar trafikun njerëzor. Ata do të përjetojnë shumë moment të këtij fenomeni përmes luajtjes
së roleve në klasë.
PYETJET KRYESORE TE CILAVE DO T’U KTHEHET PERGJIGJE
Çfarë është trafikimi ?
Cilat janë viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit seksual?
Cilat janë disa nga faktorët që ndikojnë në trafikimin e fëmijëve ?
Cilët janë trafikantët?
Cilat janë konventat ndërkombëtare në mbrotje të të drejtave të fëmijëve?
Cilat janë ligjet dhe strategjitë e vendit tonë lidhur me mbrojtjen nga trafikimi dhe dënimin e trafikantëve?

Mësimi 1, tre orë, 45 minuta secila
Tema 1: Çfarë është trafikimi i qenieve njerëzore
Objektivat: Nxënësit do të arrijnë:
Të njihen me përkufizimin e trafikimit; të identifikojnë karakteristikat e trafikimit të qenieve njerëzore, dhe të
dallojnë atë nga kondrabanda, dhe migrimi.
Aktiviteti:
Fillimisht mësuesi prezanton shkurtimisht temën që do të trajtohet. Më pas nxënësve ju shpërndahet botimi
“Dy vajza të vogla” si dhe nëse është e mundur iu shfaqet filmi me të njëjtin titull (2 minuta). Nxënësit
lexojnë librin dhe iu përgjigjen pyetjeve si:
Çfarë ju bëri përshtypje nga ky libër(film)?
Keni dëgjuar për raste të tjera si këto?
Ku keni dëgjuar në TV, familje apo shkollë?
Më pas shënohet në dërrasë pyetja : Çfarë është trafikimi?
Pastaj mësuesi i ndan nxënësit në katër grupe. Paraprakisht mësuesi ka fotokopjuar përkufizimin në fletë dhe
i ka ndarë fjalët me një * . I ka ngjitur ato në letra me ngjyra duke bërë kujdes që pjesët e të njëjtës fjalie të
jenë të një ngjyre. I jepet çdo grupi një set me pjesët e fjalive nga përkufizimi mbi trafikimin. U thuhet
nxënësve që ata kanë frazat për të formuar katër fjali. Nxënësit punojnë së bashku në grup për të bashkuar
frazat me të tjerët për të formuar fjalinë logjike. Kur të kenë mbaruar të gjithë, i kërkohet një përfaqësuesi të
secilit grup të lexojë një fjali dhe një nxënës i shkruan ato në dërrasë.3

Materiale për Mësuesin
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Fletë Pune

1. Përkufizimi i Trafikimit
2. Trafikimi përfshin * largimin* e një personi * nga mjedisi familjar* por jo domosdoshmërisht
kalimin* e kufirit ndërkomëtar*.

3. Trafikimi i fëmijëve* I referohet * trasportit ilegal* të fëmijëve * për shitjen e tyre * me qëllim
shfrytëzimi*.
4. Miratimi nga * personi i rekrutuar *nuk ka vlerë nëse ka * abuzim me pushtetin* ose pozitë të
pambrojtur, * mashtrim fraud or deception.
5. Fëmijët * shiten ose blihen * për gjëra të tilla si* Punë të detyruar, shhfrytëzim seksual,* apo heqje
organesh *.
Pastaj nxënësit pyeten për forma të ndryshme të këtij shfrytëzimi ku mund të përmendin si punën e detyruar,
shfrytëzimin seksual, dhe forma të tjera të punës të fëmijëve në varësi të moshës4 Ndërkohë nxënësve ju
shpjegohet që fëmijë konsiderohet çdo person nën moshën 18 vjeç.5
Në këtë moment është e nevojshme që të bëhet edhe dallimi mes trafikimit dhe migracionit të parregullt dhe
kalimit kondraband të kufirit.
Për këtë qëllim mund të ndahet dërrasa në dy pjesë dhe shënohet : Trafikim në krye të njërës gjysme dhe Jo
trafikim në krye të gjysmes tjetër . Më pas ju shpërndan nxënësve të ndarë në grupe disa situata dhe kërkon
prej tyre t’i klasifikojnë si trafikim ose jo trafikim. Më pas një përfaqësues i grupit jep veriosionin e rënë
dakord në grup.
Raste studimore:
1. Daniela është një vajzë 14 vjeçare të cilën halla/tezja e ka dërguar për të punuar gjatë verës në një
fabrikë në një shtet të huaj. Ajo merr pagesat për punën që kryen Daniela nga burri që e ka rekrutuar
atë dhe Daniela është e lumtur që ndihmon familjen. A është Daniela viktimë e trafikimit?
o Po
o Jo
2. Shpjegoni përsenë për secilën nga përgjigjet:
Pa ndihmën e askujt, Andrea hyri ilegalisht në një shtet tjetër për të punuar në ndërtim. Puna është shumë e
rrezikshme, kushtet e jetesës janë shumë të këqija dhe ai në më të shumtën e rasteve punon 15 orë në ditë dhe
paguhet shumë pak. Ndonëse Andrea nuk është i lumtur, ai vendos të qëndrojë pasi fiton më tepër nga sa
mund të fitonte në vendin e tij. A është Andrea i trafikuar apo i kontrabanduar?
o I Kontrabanduar
o I trafikuar
o Të dyja së bashku
o Asnjëra
3. Maria vendosi të pranonte të punonte si prostitutë në një shtet tjetër. Ajo hyri në atë shtet nëpërmjet
kontrabandës dhe më pas u detyrua të punonte nën kërcënimin për dhunë. Asaj ju muarën të gjitha
dokumentet dhe të gjitha të ardhurat i kalonin punëdhënësit të saj? A është Maria viktimë e
trafikimit?
o Po
o Jo
4.
Jakobi vendosi ta linte shtëpinë për të kërkuar punë pasi kishte shqetësimin se nuk fitonte para të
mjaftueshme për të paguar shkollimin e fëmijëve të tij. Një burrë nga qyteti ku jetonte i ofroi ndihmë për ta
futur ilegalisht në një shtet tjetër. Sapo kaloi kufirin, ai gjeti punë në një fabrikë aty pranë. Pasi disa javesh,
një burrë me të cilin punonte i foli Jakobit për një punë më të mire në qytet. Jakobi i dha atij të gjitha
kursimet e tij dhe një natë ata udhëtuan me kamion për në një fabrikë që ishte e lidhur me fjetoren ku do të
4
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jetonte Jakobi. Pasi u takua me punëdhënësin, Jakobi i dorëzoi këtij të fundit të gjitha dokumentet e udhëtimit
në mënyrë që ata t’i jepnin lejen e punës. Atij i thanë se punëdhënësi do t’i zbriste nga rroga shpenzimet e
qëndrimit dhe ushqimit. Kur Jakobi u përpoq të dilte jashtë një mbrëmje për të gjetur një telefon për të
njoftuar familjen se ai ishte mire, një burrë me armë në dorë i tha se punëtorët nuk lejoheshin të dilnin. Atë e
kërcënuan se do ta kthenin në vendin e tij dhe se familja e tij mund të dëmtohej nëse ai shkaktonte ndonjë
shqetësim. A ishte Jakobi i kontrabanduar, trafikuar apo të dyja së bashku?
o
o
o
o

I kontrabanduar
I trafikuar
Të dyja së bashku
Asnjëra 6

Pasi nxënësit të kenë mbaruar mësuesi shënon në dërrasë përgjigjet e secilit grup dhe pastaj diskutohet
për varjantet e sakta.
Një ushtrim tjetër që mund të bëhet me nxënësit për të bërë dallimin mes trafikimit dhe kondrabandës
është: Ndahen nxënësit në dy grupe dhe ju thuhet që grupi i parë të shënojë karakteristikat e përbashkëta
ndërsa grupi i dytë të shënojë dallimet.
Përgjigjet mund të jenë:
Ngjashmëritë:
o Prania e grupeve kriminale të organizuar.
o Fitimi i madh financiar si për trafikantët ashtu edhe për kondrabandistët
Dallimet:
o Kondrabanda bëhet me miratimin e personit që kërkon të kalojë kufirin
o Kondrabanda përfshin gjithnjë kalimin ilegal të kufirit.
Përmbledhje që duhet të arrihet edhe përmes aktivizimit me pyetje të nxënësve për të qartësuar plotësisht ata
lidhur me fenomenin e trafikimit të fëmijëve:
Trafikimi ndodh kur dikush merret nga vendi ku jeton apo nga vendi ku ai ka lindur dhe çohet në një vend
tjetër me qëllim shfrytëzimi. Të shfrytëzohet një person do të thotë të përfitohet prej tij. Shpesh personat që
trafikohen ose keqinformohen ose futen në kurth që pastaj të dërgohen jashtë vendit. Fëmijët dhe të rinjtë
mund të trafikohen për shumë arsye. Ato detyrohen të bëjnë punë të paligjshme apo edhe të rrezikshme, të
lypin apo edhe të shpërndajnë drogë. Fëmijët e vegjël apo edhe foshnjat trafikohen për adoptim. Një arsye
tjetër për të cilën trafikohen fëmijët është edhe për abuzim seksual me ta për përfitim parash etj. Edhe pse një
fëmijë mund të trafikohet për t’u shfrytëzuar për punë ndodh që të përfundojë duke u shfrytëzuar seksualisht
pasi ai /ajo nuk është i mbrojtur dhe nuk ka ndonjë person për t’ju drejtuar për ndihmë.
Dallimi mes Trafikimit, Kondrabandës dhe Migracionit të Parregullt
Trafikimi nënkupton që është edhe një pale e tretë e cila synon të shfrytëzojë fëmijën. Shumë shtetas shkojnë
për të punuar përkohësisht apo edhe përgjithmonë në një shtet tjetër. Nëse këta shtetas nuk mund të shkojnë
për të gjetur punë në mënyrë ligjore si për shembull një shtet nuk i pranon pasi nuk i përmbahen kërkesave
ligjore të atij shteti apo edhe mund të mos dine si të shfrytëzojnë rrugët ligjore për të emigruar atëhere ato
përdorin mjete të paligjshme. Për shembull ata sigurojnë dokumenta fallso për të hyrë në shtetin tjetër apo
edhe me vizë turistike dhe mund të mos largohen nga ai shtet edhe kur ju skadon afati i vizës. Ndodh që ata
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të mund të hyjnë në një shtet nga rrugë të tjera kalimi duke iu shmangur rojeve kufitare pra pa vizë kalimi
dhe kështu nuk kanë dokumenta të rregullta. Për fëmijët rrugët legale për emigracion të rregullt janë
përgjithësisht të mbyllura pasi ata janë shumë të vegjël për të emigruar apo ata mund të mos shoqërohen nga
ndonjë pjesëtar i familjes së tyre. E gjithë kjo përmbën atë që quhet emigrim i parregullt. Nëse këta persona
që duan të hyjnë në shtetin tjetër në mënyrë të paligjshme paguajnë dike për të kaluar kufirin si klandestinë
atëhere kjo konsiderohet “kondrabandë”. P.sh mund të paguajnë pronarin e një varke për t’i çuar përmes
detit, apo edhe ndonjë agjenci që transporton në shtetin tjetër njerëz apo mallra. Kalimi i kufirit kondrabandë
është shkelje ligji si për kondrabandistin ashtu edhe për personin që paguan për shkeljen e ligjit. Ndodh që
nuk kuptohet si duhet dallimi mes trafikimit dhe kondrabanës pasi që të dyja përfshijnë trasportin ilegal
përmes kufirit (megjithëse trafikimi mund të ndodhë edhe brenda një shteti pra në këtë rast fëmija mund të
mos kalojë kufirin.) Dallimi kryesor është që edhe pse një person që paguan për të kaluar kondraband kufirin
mund të ketë një borxh të madh për të shlyer ai është i lirë sapo arrin në destinacion. Një person
konsiderohet i trafikuar kur vazhdon të shfrytëzohet edhe pas arritjes në destinacion.
 Shitje e fëmijëve do të thotë çdo akt ose transaksion kur fëmija kalon nga një person a
grup personash te një tjetër për qëllim shpërblimi ose motive të tjera;
 Prostituim i fëmijëve do të thotë përdorimi i një fëmije në veprimtari seksuale për qëllime
shpërblimi ose për motive të tjera;
 Pornografi e fëmijëve do të thotë çdo lloj shfaqjeje, nëpërmjet çfarëdo rruge, e një fëmije të
përfshirë në veprimtari seksuale reale ose të stimuluara ose çdo paraqitje e pjesëve seksuale
të një fëmije për qëllime primare seksuale.7
Detyrë Shtëpie: Nxënësve ju kërkohet që në orën e ardhëshme të kenë përcaktuar përgjigjet e këtyre
pyetjeve dhe të japin arsyet :
Disa pyetje për të parë sa kanë arritur nxënësit të kuptojnë konceptet
1.Cili nga pohimet e mëposhtme mund të konsiderohet më i sakti si përkufizim për “personin e
trafikuar”:
a. Ai person i cili/e cila është larguar nga vendlindja apo vendbanimi me dëshirën e tij/ të saj pa dokumenta
të rregullta me rrrugë joligjore
b. Ai person që merret nga vendlindja apo vendbanimi dhe dërgohet në një vend tjetër për të bërë një punë
dhe shfrytëzuar.
c. Dikush që ndihmohet të kalojë kufirmin pa dokumenta të regullta në këmbim të një shume parash.
(përgjigjia është “b” Ai person që merret nga vendlindja apo vendbanimi dhe dërgohet në një vend tjetër për
të bërë një punë dhe shfrytëzuar)
“a” = “migrant i parregullt
“b” = “person i trafikuar”
“d” = “person që kalon kufirin kondraband”
Po ashtu nisur nga diskutimet e bëra nxënësve ju kërkohet që duke u bazuar në diskutimet e bëra në këtë orë,
paraprakisht të përgatiten të rendisin në orën e ardhëshme : mjetet dhe qëllimet e trafikimit.
Përkufizimi për trafikimin
Përkufizimi
i
përdorur
më
shumë
në
legjislacionin
ndërkombëtar
është
ai
që
jepet në Nenin 3 të protokollit të OKB për të Parandaluar, Frenuar dhe Ndëshkuar Trafikimin e
Personave, veçanërisht Grave dhe Fëmijëve, si shtesë e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër
Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 2000, si dhe neni 4 i Konventës së Këshillit të Evropës mbi Veprimin
kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore 2005:
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Neni 2, i Protokollit Jo të Detyrueshëm iI Konventës së të drejtave të Fëmijëve mbi shitjem e fëmijëve, prostituimin e fmëijëve dhe
pronografinë e fëmijëve
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(a) “Trafikimi i personave” duhet të kuptojë rekrutimin, transportimin, transferimin, strehimin ose pritjen
e personave, përmes kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera detyruese të rrëmbimit,
mashtrimit, abuzimit me pushtetin, ose pozitës së pambrojtur ose dhënies dhe marrjes të pagesave ose
përfitimeve për të marrë miratimin e një personi që ka në kontroll një person tjetër, për qëllime
shfrytëzimi.
Shfrytëzimi duhet të përfshijë, të paktën, shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera
të shfrytëzimit seksual, punën ose shërbimin e detyruar, skllavërinë ose praktika të
ngjashme
meskllavërinë,të robërisë ose heqjes së organeve;
(b) Miratimi nga ana e viktimës së trafikuar ndaj personave që konsiderohen shfrytëzues sipas nënparagrafit a
(të këtij neni) nuk ka vlerë në ato raste kur përdoren mjetet e paraqitura në nënparagrafin (a) . Nenet
vazhdojnë me :
Përkufizimi i trafikimit të fëmijëve
(c)
Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e fëmijës për qëllime
shfrytëzimi duhet të konsiderohet “trafikimi i personave” edhe nëse nuk përfshin ndonjë nga mjetet e
përcaktuara në nënparagrafin (a) të këtij neni.
(d) Me “fëmijë” duhet të kuptohet çdo person nën tetëmbëdhjetë vjeç.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve është zakonisht rezultat, ose dhe e ka origjinën, tek operacioni i
trafikimit. Një shfrytëzim i tillë është abuzim seksual nga një i rritur, ose nga një bashkëmoshtar i personit
nën moshën 18 vjecare, dhe shpërblimi në para ose në natyrë i fëmijës ose i një personi apo i personave të
tretë. Fëmija trajtohet si objekt seksual dhe objekt tregtar. Fëmija mund të përdoret për prostitucion ose
për pornografi. Shfrytëzimi seksual i fëmijës për tregti përbën një formë detyrimi dhe dhune ndaj tij dhe
është i barazvlefshëm me punën e detyruar dhe formën bashkëkohore të skllavërisë.
Kontrabanda– Ndërmjetësimi për të realizuar hyrjen e paligjshme të një personi në një Shtet Palë, ku
personi nuk është shtetas apo nuk ka leje qëndrimi të përhershme, për të marrë, në mënyrë të drejtpërdrejtë
ose jo të drejtpërdrejtë, një përfitim financiar ose material8
“Migrimi i parregullt” është lëvizja e një personi në një vend tjetër, i ndryshëm nga vendi i origjinës apo
vendbanimi i tij i zakonshëm, për të qëndruar apo tranzituar duke përdorur mënyra apo mjete të parregullta,
pa pasur dokumenta të vlefshme ose me dokumenta të falsifikuara. Këtu përfshihet edhe dhënia e ndihmës
për kalim të paligjshëm të kufirit. Për shkak të natyrës specifike të fenomenit migrator, pavarësisht se shumë
vende kanë parashikuar në legjislacionin e tyre ndëshkime penale për migrimin e paligjshëm, përgjithësisht
në pjesën më të madhe, përdoret termi, migrim i parregullt dhe jo i paligjshëm.
“Migrant i parregullt” është termi që përdoret zakonisht për të përshkruar një migrant që gjendet në situatë
të parregullt në një vend tranzit apo në vendin e destinacionit për shkak të hyrjes së paligjshme apo skadimit
të vizës a dokumentave të qëndrimit. Shpeshherë përdoren edhe termat si: migrant i padokumentuar, migrant
klandestin, apo migrant i paligjshëm.9
Historia “Dy vajzat e Vogla”10 , është një histori e vërtetë bazuar mbi jetën e vajzave shqiptare të
trafikuara
Alma kishte lindur në një qytet të madh ndërsa marsida në një fshat të vogël. Marsida ëndërronte të bëhej
parukiere kur të rritej. Alma ëndërronte të martohej me një njeri të mirë. të dyja vajzat ënërronin të krijonin
nëj familje të madhe.Vitet kaluan dhe vajzat u rritën por në vend nuk kihste punë, dhe jeta nuk ishte e lehtë.
Cfarë ndodhi me ëndërrat dhe shpresat e tyre? Një ditë në fshatin e Marsidës u përphap lajmi që ishte kthyer
kushëriri i saj nga jashtë shtetit. Ai iu kishte sjellë të gjithëve dhurata të bukura. ”Të punosh jashtë shtetit
është mrekulli ” i tha kushëriri i saj. Pse nu k vjen me mua dhe gruan time? Do të të gjejmë një punë të mirë.
Ti mund të bëhesh parukiere. Ki besim tek unë. Sa e lumtur ishte Marsida!Ajo pranoi të shkonte jashtë shtetit
me kushëririn e saj.
8

Perkufizimi nga Neni 3(a), Protokolli i Kombeve të Bashkuara Kundër Kontrabandës së Migrantëve nga Toka, Ajri
dhe Deti, në plotësim të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit ndërkombëtar të organizuar, 2000). (Kontrabanda,
ndryshe nga trafikimi, nuk përfshin elementë shfrytëzimi, detyrimi, apo dhunimi të të drejtave të njeriut)
9
E drejta Migratore Ndërkombëtare, Fjalorth i Terminologjisë Migratore, Botim i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin
(IOM), 2007
10
Bazuar mbi një film të animuar i realizuar nga “Animage Films”, Londër, përgatitur dhe botuar nga Qendra Shqiptare për
Popullsinë dhe Zhvillimin.
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Ndërkohë në qytetin e saj Alma takoi një djalë tërheqës. Ata dolën bashkë dhe ai e coi në shumë vende të
këndëshme. Ai kërcente vërtet bukur. Alma u dashurua me të. ”E di sa m irë është të punosh jashtë shtetit” i
tha ai Almës. ”Pse nuk vjen me mua, do të të gjej një punë të mirë.””Por ti duhet të vish të takosh familjen
time” i tha Alma. ”Fillimisht” i tha ai ” do të punojmë e kursejmë para dhe kur rë kthhemi do të bëjmë një
dasmë të madhe. Prinërit tuaj do të kënaqen. Më beso.”
Alma pranoi të shkonte jashtë shtetit me të dashurin e saj. Ajo ishte shumë e lumtur. Më në fund ëndërra e saj
do të bëhej realitet- Alma kurrë nuk e kishte menduar se i dashuri i saj do ta shiste tek një tutor. Marsida
kurrë nuk kishte menduar që kushëriri i saj do ta shiste tek një shtëpi publike. Kurrë nuk e kishin menduar se
do t’i detyronin të bëheshin prostituta. Ato kishin shpresuar vetëm për një jetë më të mirë. Dhe tashmë
Marsidën ende e detyrojnë të prostituojë. Alm arriti të largohej por ajo mund të mos ta shohë kurrë më
familjen e saj.

Mësimi 2, dy orë , 45 minuta secila
Tema: Mjetet , Qëllimi dhe Procesi i trafikimit
Objektivat :

Të përcaktohen mjetet dhe qëllimi i trafikimit të fëmijëve ;
Të përshkruhen fazat e procesit të trafikimit.

Aktivitete:
Fillimisht mësuesi mund të pyesë nxënësit lidhur me përgjigjet e pyetjeve të dhëna si detyrë shtëpie ku
nxënësit duhet të japin përmes alternativave të dhëna përkufizimet për personin e trafikuar, migrantin e
parregullt dhe personin që ka kaluar kufirin kondrabandë.
Më pas mësuesi lexon rastin e mëposhtëm:
Zana është një vajzë shqiptare 12 vjeçare nga fshati, të cilën një mik i familjes e ka çuar në qytet për të gjetur
punë për të mbështetur familjen e saj. Miku i familjes e nxjerr atë në rrugët e qytetit ku ajo detyrohet të lypë
nën kontrollin e tij. Disa prej fitimeve të saj i dërgohen familjes; pjesën tjetër të të ardhurave e mban miku i
familjes, ashtu sikurse ishte rënë dakord me prindërit.
Ai kërkon nga nxënësit të përcaktojnë nësë është rast trafikimi. Më pas ju kërkon nxënësve duke i ndihmuar
të përcaktojnë fazat e procesit si dhe mjetet dhe qëllimin e trafikimit.
(Ky rast është trafikim. Zana është një fëmijë i larguar nga rrjeti i saj mbështetës, është transportuar në qytet
(Procesi), vuan abuzimin e pushtetit nga familja e saj dhe miku i familjes (Mjetet) dhe është në kushtet e
punës së detyruar (Qëllimi). Gjithashtu, ky është edhe një rast i punës së fëmijëve.)11
Më pas mësuesi shënon në dërrasë fazat e procesit të trafikimit .
Procesi
Rekrutimi
Transportimi
Destinacioni
Kalon tek mjetet dhe më pas qëllimet duke ju kujtuar nxënësve edhe përkufizimin dhe diskutimet e orës së
mëparshme.
Mjetet : Kërcënimi, Detyrimi, Rrëmbimi, Mashtrimi, Gënjeshtra apo Abuzimi me pushtetin.
Qëllimi: Prostituimi, Pornografia, Shfrytëzimi seksual, puna e detyruar shfrytëzimit seksual, punën ose
shërbimin e detyruar, skllavërinë ose praktika të ngjashme me skllavërinë. Përsëri përmes pyetjesh
Pastaj nxënësve ju shpërndahen disa raste studimore, një për çdo grup dhe ju kërkohet t’ju përgjigjen
11

Adoptuar nga IOM trafficking prevention training, Albania 2005
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pyetjeve sipas grupit. Konkretisht:
Rastet studimore:
1. L është një vajzë 13 vjeçare që rrjedh nga një familje e varfër. Asaj i ofrohet një punë si shërbyese në një
qytet tjetër nga një i afërm i familjes i cili merr përsipër ta ndihmojë. Puna është e vështirë dhe asaj i duhet të
punojë me orar të zgjatur. Nganjëherë i zoti i shtëpisë fton klientë biznesmenë në shtëpinë e tij. L e detyrojnë
të bëjë seks me ta. Asaj i thuhet se nëse nuk e bën këtë ajo do të humbasë punën e saj. L ka frikë se nëse nuk
do të punojë familja e saj nuk do të ketë mese të ushqehet. Ajo e kupton që duhet të pranojë të bëjë çfarëdo
gjëje që i kërkohet vetëm e vetëm të mos humbasë punën e saj.
A është L viktimë e trafikimit?
A mund të akuzohet pronari i shtëpisë si trafikant? Nëse po mbi çfarë argumentash? Nëse jo, pse jo?
A vëreni elementë të trafikimit këtë rast si psh: Mjetin, Procesin, Qëllimin? Nëse po shpjegoini ato? 12
A është një djalë 15 –vjeçar i cili ka mbaruar shkollën 9-vjeçare dhe shpreson të gjejë punë në një shtet fqinjë
ku mendon se ka më shumë shanse për punësim. Një rekrutues vjen në fshatin e tij dhe i premton se do ta
ndihmojë të shkojë në shtetin tjetër dhe do t’i gjejë punë. Prindërit e tij gëzohen pasi rekrutuesi i jep atyre
paraprakisht një shumë të vogël parash. Kur arrijnë në destinacion, ai ia dorëzon djalin një punëdhënësi cili e
detyron djalin të punojë në minierën e qymyrgurit.
a. A është A viktimë e trafikimit ?
b. A mund të akuzohet punëdhënësi i minierës së qymyrgurit si trafikant, nëse po mbi çfarë
argumentash? Nëse jo, pse jo?
c. A vëreni elementë të trafikimit në këtë rast si psh: Mjetin, Procesin, Qëllimin? Nëse po shpjegoini
ato?
2. B është një vajzë 16 vjeçare e cila ëndërron të bëhet modele. Një ditë një rekrutues vjen dhe i tregon
për një punë në shtetin tjetër. Ai e bind atë me premtime për vendet e mrekullueshme ku ajo do të
ketë shansin të punojë me stilistë të njohur ndërkombëtarë. Rekrutuesi organizon udhëtimin por nuk
udhëton bashkë me të. Kur B arrin në destinacion, ajo meson se do do të modelojë pothuajse e
zhveshur dhe do të argëtojë klientë në një shfaqe pornografike.
a. A është B viktimë e trafikimit? Nëse po mbi çfarë argumentash ? Nëse jo, pse jo?
b. A është rekrutuesi një trafikant? Nëse po mbi çfarë argumentash? Nëse jo? Pse jo?
c. A vëreni elementë të trafikimit këtë rast si psh: Mjetin, Procesin, Qëllimin.? Nëse po shpjegoini
ato? 13

3. K është 14 vjeç. Ai ikën nga shtëpia pasi i ati i kishte braktisuar dhe e ëma kishte një të dashur që e
rrihte. K lypte në rrugët e një qyteti të madh kur një burrë dhe një grua i ofruan që ta merrnin me
vete në Itali dhe t’i gjenin punë. Ai shkon me ta, pasi e ndjente që nuk kishte asgjë për të natë qytet
dhe nuk donte të kthehej në shtëpi. Burri dhe gruaja i siguruan dokumentat sipas të cilave ai ishte
18 vjeç. E çuan me autobus në Itali ku u bë pjesë e një band që vjedh makina dhe pasuri të tjera. Kur
proteston e rrahin. Atij i kërkojnë të ndjekë udhëzimet e gangsterëve, përndryshe do ta vrasin. 14
a. A është djali K viktimë e trafikimit? Nëse po mbi çfarë argumentash? Nëse jo, pse jo?
b. A janë çifti që e ndihmoi të shkonte në Itali trafikantë? Nëse po mbi çfarë argumentash?
12

Adaptuar nga Guide to trafficking in Children and Young People especially for sexual purposes. ECPAT International, Website:
www.ecpat.net
13

Adaptuar nga Training Manual to Fight trafficking for labour , sexual and other forms of exploitation, International Labour
Organization 2009 www.ilo.org/ipec)
14

Adaptuar nga “Combating the Traffisking in Children for Sexual purposes, a training guide”, www.ecpat.net
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c. A vëreni elementë të trafikimit këtë rast si psh: Mjetin, Procesin, Qëllimin.? Nëse po
shpjegoini ato?
5. F e grabitën dhe e çuan në Itali. Prindërit e kërkuan për disa kohë mbi dy muaj dhe nuk e gjetën. Një
ditë ata e gjetën tek dera e shtëpisë. Ishte pis i veshur me rroba të grisura. Kur po e lante e ëma e
kuptoi që i kishin marrë veshkën. Pas një jave që ai ishte stabilizuar dhe mund të fliste, tregoi se e
kishin nxjerrë për të shitur drogë dhe se e linin të flinte mbi kartona. I kishin marrë veshkën dhe e
kishin kthyer. Tani është në rrezik për jetën.
a. A është djali F viktimë e trafikimit? Nëse po mbi çfarë argumentash ? Nëse jo, pse jo?
b. A është ai që e grabiti trafikant? Nëse po mbi çfarë argumentash?
c. A vëreni elementë të trafikimit këtë rast si psh: Mjetin, Procesin, Qëllimin.? Nëse po
shpjegoini ato? 15
,
Ndërkohë që grupet identifojnë elementët e trafikimit duke iu përgjigjur pyetjeve , mësuesi ndërhyn për
qartësimin e ideve si dhe për raste kur ka pasiguri kërkohet të prezantohet t’i prezantohet rasti klasës për të
diskutuar.
Detyrë Shtepie: Kërkoni në shtyp apo internet një rast real të trafikimit dhe përcaktoni elementët e atij rasti.

Materiale për Mësuesin
Trafikimi është një proces që përfshin disa faza.
Faza e Parë: Rekrutimi
Kjo është faza kur fëmijën ose të riun e bindin të largohet nga shtëpia . Ndodh që ai/ajo të merret pa dëshirën
e tij/saj por shpesh edhe futet në kurth apo mashtrohet për të shkuar përmes premtimit për një jetë më të mirë.
Për shembul atyre ju thuhet që do të rregullohen në një punë të mirë apo që do të sistemohen tek një kushëri
dhe do të ndihmohet për shkollim. Personi i cili realizon rekrutimin mund të jetë i panjohur, ose edhe një mik
I familjes, kushëri I largët, komshi apo edhe i dashuri apo e dashura. Kur ky person nuk arrin të bindë
fëmijën apo të riun me premitimin për një jetë më të mirë , atëhere ai/ajo fillon me kërcënime për ta detyruar
të shkojë me të. Ndodh që edhe kur fëmija nuk bindet atëhere vendimi merret nga familja. Ka raste kur
fëmijët dhe të rinjtë shiten edhe nga familja pasi familja mund të jetë shumë e varfër dhe ky fakt shfrytëzohet
nga trafikantët për të mashtruar familjën duke iu premtuar që fëmija i tyre do të ketë më shumë mundësi
dikutjetër. ka patur raste kur trafikantët i kanë shitur fëmijët dhe të rinjtë tek të tjerët të cilët duan t’I
shfrytëzojnë ato.
Faza e dytë : Transportimi
Në këtë fazë fëmija bën disa udhëtime duke u mbajtur I fshehur, Për të mos u zbuluar ai/ajo detyrohet të
udhëtojë në rrugë dhe shtigje të rrezikshme, të fshihet në pjesën e mbrampe të një kamjoni apo të rrijë I
shtrirë gjat ë udhëtimit,
Fëmija detyrohet edhe të gënjejë për lidhjen e tij me trafikantit për të shmangur dyshimet e policis, rojeve të
kufirit etj. Shpesh dokumentat dhe pasaportat mbahen nga trafikantët në mënyrë që ta mbajnë fëmijën nën
kontroll.
Faza e tretë: Destinacioni
Në këtë fazë fëmija apo i riu arrin në desitnacionin final ku do të shfrytëzohet, për ata fëmijë apo të rinj të
cilët janë marrë duke I mashtruar, kjo përballje me realitetin i bën ata të kutojnë cfarë po ndodh me ta. Duhet
të kuptohet që fëmijët dhe të rinjtë mund edhe të abuzohen gjatë të tri fazave Ato shpesh keqtrajtohen , rrihen
apo edhe lihen pa ngrënë apo abuzohen seksualisht. Në trafikimin e fëmijëve zakonisht përfshihen shumë
persona, Psh një person e merr fëmijën nga shtëpia dhe ia dorëzon dikuj tjetër I cili e shoqëron një pjesë të
udhëtimit. Një tjetër e merr dhe e mban të fshehur derisa një tjetër e merr dhe e çon në destinacion e kështu
me rradhë.
15

Adaptuar nga “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri”, Porf Dr. Adem Tamo, Prof Dr. Theodhori Karaj, Qendra e Zhvillimeve
Humane, Raport studimor i mbështetur nga UNICEF
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Si realizohet trafikimi i fëmijës?
Siç u shpjegua edhe më sipër trafikimi është rezultat i bashkëpunimit të një grupi të gjërë njerëzish i cili
quhet “ rrjet trafikimi”. Megjithatë një anëtar i kësaj bande mund të jetëpërgjegjës vetëm për një pjesëtë
procesit të trafikimit psh sigurimin e dokumentave apo trasportimin e fëmijët. Bandat e organizuara mund të
jenë shumë të rrezikshme dhe të përfshira edhe në akte të tjera kriminale. Trafikantët mund të jenë të
panjohur apo edhe të njohur të viktimës. Psh një i afërm apo edhe një mik mund të përfshihet së paku në
fazën e parë të rekrutimit, për ta bindur fëmijën apo të riun për t’u larguar nga shtëpia. Më të rriturit mund të
binden për t’u larguar nga shtëpia nga njerë edhe nga i dashuri apo e dashura . Ato i bindin duke ju premtuat
se i duan dhe do të fillojnë një jetë të re diku tjetër.
Kur i afrohen kufirit trafikantët iu marrin pasaportat dhe dokumentat viktimave me justifikimin e marrjes së
disa masave për rojet e kufirit. Ndodh që viktimat e kalojnë kufirin duke përdorur rrugë sekrete të
planifikuara mirë. Me të mbërritur në destinacion, viktimat të cilëve nuk ju jepen dokumentat nga trafikantët
qëndrojnë ilegalisht në vendet ku janë transportuar dhe mund të izolohen, përdhunohen, rrihen etj. Nga ky
abuzim viktimat shkatërrohen dhe disa prej tyre arrijnë deri atje sa të përpiqen të vrasin veten për të shpëtuar
nga situata e padurueshme në të cilën ndodhen.
Trafikantët përdorin edhe një sërë metodash të tjera si për shembull i mbajnë viktimat nën ndikimin e drogës
për t’i patur nën kontroll dhe për të parandaluar arratisjen e tyre, Ndodh që edhe i kërcënojnë me vrasjen jo
vetëm të tyre por edhe të pjesëtarëve të familjes .

Mësimi 3, dy orë, 45 minuta secila
Tema : Të njihen karakteristikat e trafikuesit si dhe të viktimës .
Objektivi: Nxënësit përmes rasteve studimore dhe diskutimeve do të familjarizohen me tiparet e
trafikantit dhe të viktimës.
Aktiviteti:
Fillimisht mësuesi kërkon nga tre nxënës të lexojnë disa ngjarje reale të fëmijëve të trafikuar. Pastaj
organizon diskutim me ta pasi në këtë mënyrë i jep tonin aktiviteteve të mëtejshme të bazuara në mësim. Më
poshtë janë pyetjet që do t‘ju drejtohen nxënësve për të filluar diskutimin :
 Bazuar në historitë që dëgjuar, kur fëmijët trafikohen çfarë ndodh me ta? Çfarë lloj punësh detyrohen
të bëjnë ata?
 Si mund ta përshkruani viktimën e trafikimit?
 Cilët janë disa nga trafikantët për të cilët ju mësuat gjatë leximit të historive dhe cilat janë arsyet e
tyre që ata trafikojnë fëmijë?
Më pas mësuesi ju shpjegon nxënësve tre kategoritë e fëmijëve që trafikohen duke kërkuar edhe prej tyre të
japin mendime për secilën grup-moshë.
Një ushtrim tjetër mund të jetë : Mësuesi i ndan nxënësit në 6 grupe dhe ju jep nga një situate; dy grupet e
para do ta supozojnë veten në rolin e një trafikanti i cili do të tentojë të rekrutojë një vajzë të moshës së tyre
për ta trafikuar. Nxënësit do të shënojnë mënyrat që ai do të përdorë për të rekrutuar vajzën..”
Dy grupet e tjera do të supozojnë vetën në rolin e vajzës e cila po dëgjon personin që përpiqet ta bindë atë për
një jetë më të mire duke e ndihmuar për të gjetur punë në Greqi dhe për të ndihmuar familjen e saj, mbase
edhe mundësi për shkollim. Çfarë pyetjesh do t’i bënit për të vërtetuar qëllimet e tij.
Dy grupeve të tjera ju kërkohet të bëhen ekspertë ( shokë) të cilët i njohin mirë trafikantët dhe do të
informojnë shoqen për profilin e trafikantëve, për shfrytëzimin që ata ju bëjnë viktimave.
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Më pas një përfaqësues i secilit grup jep përgjigjet duke bërë kujdes mos përsëriten sugjermet e bëra nga
grupi parardhës.
Diskutohet me ta për karakteristikat e trafikantëve dhe viktimave. Duke ju referuar rasteve studimore të
shumta të trajtuara në mësimet e zhvilluara deri në këtë mësim. Mësuesi duhet të ndërhyjë herë pas here me
informacion mbi bazën e materialeve ndihmëse.
Detyrë Shtëpie:
Përgatisni një djalog duke patur parasysh ushtrimin me tre personazhe: Vajza, Trafikanti dhe Shoku apo
Shoqja.

Material për Mësuesin
Raste Studimore :
Fëmija i shfrytëzuar për prostitucion:
Rast Studimor: Vajza rome
Rashela, një vajzë rome 12-vjeçare sapo e kishte braktisur shkollën dhe punonte në një fabrikë cigaresh,.
Stefani, një djalë 29 vjeçar i propozoi të martohej dhe u betua se do ta donte dhe do të kujdesej për të. Ai tha
se mund të shkonin jashtë shteti për një jetë më të mirë. Ajo e besoi dhe u martua me të. Tre muaj pas
martese, Stefani e bindi Rashelën të udhëtonte me të për në Itali. S’shkoi shumë dhe Stefani i kërkoi asaj të
punonte si prostitutë në rrugë.” Unë nuk e dija çfarë ishte prostitucioni.” thotë Rashela tashmë 15 vjeç. “Unë
mendoja se ishte punë, dhe nuk e dija çfarë lloj pune ishte. Bashkëshorti i Rashelës u bë tutori i saj. “Punoja
nga mëngjesi deri natën vonë çdo ditë,” tregon ajo. Ajo punonte në një autostradë dhe duhej të fitonte $250
në natë me 10 klientë. Ajo kujton “Nëse nuk i fitoja ato para ai më rrihte “
Rashela mendoi që makthi i saj mbaroi kur u arrestua nga policia italiane. E kthyen me traget në Shqipëri .
Por sapo arriti në Vlorë, kunati i saj e pa dhe e dërgoi përsëri në Itali me gomone. Kjo situatë u përsërit tre
herë deri sa më në fund ajo shpëtoi. Tashmë jeton me familjen e saj, ndoqi një kurs parukerie dhe robaqepsie
dhe shpreson të mbarojë shkollën e mesme. …..16
Rast studimor: Prindërit tregojnë historinë e fëmijës së tyre .
Ne e dërguam djalin me xhaxhanë tonë dhe, pasi qëndroi për një javë në Fier në shtëpinë e xhaxhait, ai u nis
për në Greqi. Ai duhej të ecte në këmbë për të kaluar kufirin përmes malesh. Ishte vetëm nëntë vjeç dhe
shumë i dobët, dhe lodhej shumë shpejt. Atë e detyronin të lypte në rrugët e Athinës dhe e torturonin me mjet
të tmerrshme. Trafikantët i prenë këmbën dhe krahun kështu që ai të bënte më shumë para duke lypurur. Pas
gjashtë muajsh, policia e kapi djalin, por trafikantët e kishin përgatitur atë përmes dhunës dhe torturës edhe
për këtë moment. Ai e dinte se nuk duhej të tregonte se kush e kishte çuar atje, kush e nxirrte në rrugë , për
kë punonte kush e strehonte. Nëse ai e bënte këtë jeta e tij do të ishte në rrezik. " Në fakt, sapo prindërit e tij
nuk morën më paratë e premtuara, ata e denancuan trafikantin në polici. Ky rast u publikua nga shtypi dhe
u kontaktua një organizatë që t’i ofronte shërbimet sociale. Prindërit këmbëngulën që t’ju kthehej fëmija,
duke pretenduar se i afërmi ua kishte rrëmbyer fëmijën dhe se ata kurrë nuk kishin dashur që fëmija të
largohej nga shtëpia. Megjithatë fëmija, e tregon ndryshe këtë histori.
Rast Studimor: Një fëmijë nga Korça
Një shok i vëllait tim më të madh kishte rregulluar çdo gjë: se si do të kalohej kufirin dhe se ku do të
punoja. Pas dy ditësh duhej të largohesha nga shtëpia. Një person erdhi me makinë në shtëpinë tonë me dy
fëmijë të tjerë dhe një grua. Afër kufirit, vetëm ne, fëmijët, zbritëm nga makina. Një djalë i ri na mori dhe na
urdhëroi për ta ndjekur atë pa folur. Ishte errësirë dhe rruga ishte shumë e vështirë. Dy fëmijët e tjerë , të
cilët ishin më të vegjël se mua, u lodhën shumë. Pas mesnate u takuam përsëri me atë personin dhe gruan.
Ata po na prisnin me një taksi me targa greke. Na shoqëruar për të Selanik. “17
Christine Dolan: Ekspert në Fushën e Trafikimit të Njerëzve
16

Adaptuar nga UNICEF, “Profiting from Abuse” p. 23 , The United Nations Children’s Fund, 2001
Rapid Assessment of Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in Albania Prepared by INSTAT, Tirana Under
technical supervision of FAFO Institute for Applied International Studies, Norway for the International Programme on the
Elimination of Child Labour (IPEC) of the International Labour Organization (ILO) ,Tirana 2003
17
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“Shfrytëzimi i fëmijëve bëhet për të fituar para. Fëmijët përdoren si mall për tregti, ashtu si armët, droga,
duhani, mbetjet toksike, apo armët bërthamore ... Nuk është i kufizuar vetëm në Evropë. Shumë vajza nga
Afrika perëndimore ... prostituojnë në mbarë Evropën. Kam hasur edhe fëmijë nga Kenia, Nepali dhe India.
Jo të gjithë prej tyre punojnë si prostitututa me dëshirën e tyre. Shumë mendonin se ata do të gjenin punë të
ligjshme. Shumë prej tyre ua kanë marrë trafikantët pasaportat dhe dokumentet. Të gjitha përveç njërës nga
vajzat që unë intervistova i kishin përdhunuar trafikantët dhe tutored apo dhe miqtë e tyre. Tutorët,
trafikantët apo miqtë e tyre u kishin then se nuk mund të shkonin në policingë lokale, sepse
vetë punonjësit e policisë ishin të përfshirë. Shumë i besonin këto deklarata, sepse në vendet e tyre disa nga
trafikantët ishin të policisë apo bashkëpunonin me policinë. Një vajzë tha se ajo ishte shitur në fakt nga një
shef policie – jo një herë, por dy herë. Ajo tentoi të kryentë vetëvrasje. 18“
Trafikantët:
Trafikantit, që zakonisht janë pjesëtarë të rrjeteve kriminale të trafikimit, i joshin prindërit ose vetë fëmijët,
duke iu premtuar një të ardhme më të mirë, punë të mirë, përfitime ekonomike e kështu me radhë. Në raste të
tjera, fëmijët blihen ose merren me qira tek prindërit e tyre, madje ka raste kur prindërit kërcënohen ose kur
fëmijët grabiten. Fëmijët rekrutohen kur janë ende duke jetuar me prindërit e tyre, kur i kanë braktisur
shtëpitë apo kujdestarët e tyre ligjorë, si dhe kur janë jashtë shtetit (UNICEF, 2007: 29). Shumica e të
rekrutuarve bëhet nga persona me të njëjtën kombësi me viktimën, dhe më pas viktima mund të trafikohet në
tregje të huaja. Sidoqoftë, duket se ka disa ndryshime në mënyrat e rekrutimit. Edhe pse rekrutimi ende
vazhdon të bazohet në metodat e zakonshme, vihet re se ka filluar edhe rekrutimi nga gratë, të cilat shpesh
kanë qenë vetë viktima trafikimi. Ky lloj rekrutimi bazohet në mënyra më të sofistikuara ndikimi, duke
përdorur njohuritë në lidhje me situatën dhe përvojat e viktimës. 19
Profili i trafikantit
Sic vërehet në studimet për trafikimin në shumicën e rasteve, trafikanti është një person në dukje normal, por
që në të vërtetë ai mbart disa veçori që mund të klasifikohen si:
Profili i trafikantit para rekrutimit të viktimës:
• mund të jetë i panjohur, por mund të jetë edhe i afërm, komshi, i njohur
• një person tolerant dhe i besueshëm
• person bujar dhe i gatshëm të ndihmojë.
• i gatshëm të bëjë edhe fejesë apo martesë .
• jep idene e një personi të suksesshëm:
�
Profili i trafikantit pas rekrutimit te viktimes:
Trafikanti nuk ka më fytyrën e “bamiresit” apo “engjellit” qe u shfaqet viktimave para se ata ta njohin atë.
Pasi ai i ka rekrutuar viktimat e tij, shfaq fytyrën e vertetë prej krimineli.
•ai e izolon personin e rekrutuar nga ambienti që e rrethon,e kërcënon në forma të ndryshme atë si individ
apo anëtarët e familjes nëse viktima kërkon apo tenton të largohet, të denoncoje etj.
• ushtron dhune ndaj viktimes si a. fizike : (tortura, te rrahura, djegie me cigare, shkulje flokesh, perdorimin e
mjeteve te forta, etj.); b. psikologjike (kercenime, fyerje, poshterime, privim i te drejtes per te qene i lire etj.);
c) seksuale dhe d) ekonomike (mohim te se drejtes per te mbajtur para, per te blere ushqim dhe veshmbathje,
etj.)
• ne raste te rralla dhe ekstreme, trafikanti mund te arrije deri aty sa ta eliminojë viktimën në rast se ai ka
tentuar fshehurazi ta denoncoje shfrytëzuesin apo nëse ka provuar të dalë nga rrjeti i trafikimit.
Grup-moshat e fëmijë të trafikuar:
Fëmijët e trafikuar mund të

ndahen

në

të

paktën

tre

nëngrupe

sipas

moshës:

1. Grupi kryesor përfshin vajza adoleshente, dhe disa djem adoleshente, të moshës 16 ose 17 vjeç, ndoshta
edhe 15 vjeç. Këta “'pothuajse në moshë të rritur” grupohen së bashku me gra të trafikuara. Këta adoleshentë
zakonisht nuk e quajnë veten 'fëmijë' dhe të ndjehen të mjaft pjekur mjaft për të vendosur për t’u latguar nga
shtëpia e tyre. Në shumë vende të botës, shumica e fëmijëve të trafikuar të kësaj grup-moshe janë vajza të
18

Executive Summary of a Report “A Shattered Innocence, The Millennium Holocaust” Available on the internet at:
www.helpsavekids.org/executive1.html
19
Situational Analysis Report on Child Trafficking in Albania, prepared by Sonila DANAJ, BKTF, Bashkimi Kundër Trafikimit të
Fëmijëve,01/2009
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trafikuara për shfrytëzim seksual . Të tjerët shfrytëzohen për të punuar në dyqane ëmbëlsirash dhe si
shëbrëtore që jetojnë me familjet vendase.
2. Grupi i dytë përfshin fëmijë para-pubertetit që trafikohen për punë dhe jo aq sa për shfrytëzim seksual. Në
Afrikën Perëndimore, për shembull, një numër i madh janë raportuar të jenë përdorur si shërbëtorë që jetojnë
me familjet vendase. Në Evropë ata përfshijnë fëmijët përdoren për të lypur.
3. Grupi i tretë përfshin edhe fëmijët e vegjël, kryesisht fëmijë të trafikuar për adoptim.
Sipas të dhënave, është grupi i parë që përbën shumicën e fëmijëve të trafikuar në Europe. Meqënëse ky
grup-moshe e ka kryer arsimin e detyrueshëm, shumica e tyre konsiderohen se mund të hyjnë në punë sipas
ligjit, si në vendin e tyre dhe jashtë vendit. Ata janë gjithashtu në atë moshë që mund të largohen nga shtëpia
për të migruar brenda vendit të tyre dhe jashtë shtetit. Në këtë grup-moshë shumica e fëmijëve që janë
trafikuar largohen vullnetarisht nga shtëpia, nganjëherë me lejen e një ose të dy prindërit ose të kujdestarit
dhe nganjëherë kundër dëshirës së prindërve të tyre. Ka ndonjë raportim të fëmijëve të rrëmbyer, por ato
janë relativisht të rralla. Duke vendosur vetë për të migruar në kërkim të një ardhmeje më të mirë, këta
fëmijë përfundojnë në situata të shfrytëzimit dhe abuzimit, zakonisht jo për faj të tyre. Fëmijët të cilët nuk
kanë arritur ende pubertetit kanë më pak gjasa për të marrë vendime për veten e tyre dhe ata më së shumti
dërgohen larg familjes nga nga prindërit e tyre ose kujdestari, nganjëherë pas konsultimit me ta dhe
ndonjëherë jo. Në disa raste një trafikant kontakton prindërit për t’ju premtuar që fëmija i tyre do të ketë një
të ardhme më të mirë jashtë vendit dhe prandaj ata duhet ta dërgojnë atë. Ndodh që vetë prindërit e fëmijës
marrin iniciativën për të dërgojnë fëmijën e tyre larg. Në disa raste, prindërit ose kujdestarët nuk janë
plotësisht të informuar për rrezikun që fëmija i tyre mund të pësojë abuzim të rëndë. Megjithatë, disa të
mbyllin sytë dhe veshët duke mospërfillur raportimet për abuzim dhe shpresojnë se fëmija i tyre do të jetë një
nga ato me fat që do të fitojë një shumë të konsiderueshme parash.20
Fëmijët Viktima të Trafikimit
Fëmijët bien viktima të trafikantëve të qënieve njerëzore për pothuajse të njëjtat arsye si edhe të rriturit.
Megjithatë, fëmijët kanë më pak ndikim mbi jetën e tyre dhe sistemet kombëtare të drejtësisë dhe
mirëqënies së fëmijës shpesh nuk i mbrojnë ata si duhet. Për rrjedhojë fëmijët janë më të pambrojtur nga
shfrytëzimi se sa të rriturit. Nuk ka fëmijë “tipik” viktimë, por ka shumë faktorë që e bëjnë fëmijën të
pambrojtur. Një skenar tipik është ai ku një fëmijë pranon të shkojë diku pa kuptuar shfrytëzimin
që e pret. Fëmijët joshen nga shansi për të fituar para dhe u besojnë historive që u tregohen; shumë të rinj
që bien viktima të trafikantëve besojnë se do të gjejnë një punë të vërtetë- në një hotel, bar, shtëpi private.
Disa besojnë se do të martohen. Ndoshta nuk janë të lumtur në shtëpi dhe kërkojnë të gjejnë një jetë më të
mirë; shumë mund të kenë përjetuar abuzime nga prindërit dhe duan të shpëtojnë prej tyre; të tjerë
mund të mos kenë patur sukses në shkollë dhe nuk shohin të ardhme për veten në mjedisin që i rrethon.
Shpesh ata janë pjestarë të minoriteteve që vuajnë diskriminimin në vendin e tyre dhe duan t’i
shpëtojnë varfërisë. Shpesh rrëmbehen nga trafikantët dhe shiten prej tyre. Fëmija mund të bëhet viktimë e
trafikimit në çdo moshë, në varësi të formës së shfrytëzimit, objekt i së cilës bëhen. Adoleshentët
shpesh trafikohen përshfrytëzim seksual. Ndonjëherë fëmijët më të rritur e dinë që do të përdoren për të
kryer shëbime seksuale për të rriturit, por as që e kanë idenë për nivelin e abuzimit që do të ushtrohet ndaj
tyre, ose për dëmin fizik dhe psikologjik që do të vuajnë. Fëmijët më të vegjël shpesh trafikohen për t’i
kthyer në lypësa ose hajdut ose për shfrytëzim në tregun e punës.
Të rinjtë që duan të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të gjendjes atje mund të mos mendojnë për
problemet me të cilat do të ndeshen dhe nuk kanë eksperiencë për të parandaluar rreziqet.
Fëmijët që nuk kanë askënd për t’i mbrojtur janë lehtësisht të manipulueshëm. Trafikantët e kuptojnë këtë

20

Reference Guide on Protecting the Rights of child victims of trafficking in Europe, The United Nations Children’s Fund
(UNICEF), 2006 prepared by Mike Dottridge in collaboration with the UNICEF Regional Office for CEE/CIS,
www.unicef.org/ceecis.
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dobësi dhe janë gati t’i shfrytëzojnë për qëllimet e tyre. 21

Mësimi 4: 2 orë 45 minuta secila
Tema : Faktorët e trafikimit.
Objektivi : Nxënësit do të mësojnë cilët janë faktorët që nxisin trafikimin, cilët janë fëmijët më të rrezikuar
për t’u trafikuar.
Aktivitete: Paraprakisht mësuesi ka përgatitur dhe fotokopjuar një Flete me faktorë të riskut për çdo nxënës .
Pastaj i ka prerë në shirita të vegjë faktorët. E ndan klasën në 8 grupe. I jep një shirit me një faktor risku çdo
grupi dhe kërkon prej tyre të paraqesin me një simbol në njëfletë të madhe faktorin e riskut në formën e një
shenje rrugore. Fillimisht ju thuhet nxënësve se do të identifikojnë forcat shtytëse dhe tërheqëse të trafikimit
të fëmijëve.
Iu kërkohet nxënësve të mos ua tregojn grupeve të tjera . Ju thuhet që ata do ta prezantojnë simbolin e tyre
dhe faktorin para klasës më vonë.
1. Vendosini fletët e shenjave në mur pasi të keni mbuluar faktorin e shënuar në to dhe të keni vendosur
numrat 1 deri në 8. Jepuni nxënësve nga një fletë me faktorët dhe ata do të vendosin cili symbol i
përgjigjet secilit faktor në fletët e shpërndara dhe ata shënojnë numrin përkatës përbri faktorit. Sapo të
kenë bërë zgjedhjet e tyre secili grup do të prezantojë simbolin dhe do të përshkruajë faktorin e riskut.
Pjesa tjetër do të bëjë shënimet rreth faktorit në fletën e tij. Pastaj si klasë diksutohen faktorët e riskut.
Cila shenjë përfaqëson faktorët shtytës? Cila shenjë përfaqëson faktorët tërheqës? A mendoni se ka
faktorë të tjerë që nuk janë përfshirë këtu?
Detyre Shtëpie: Duke ju referuar rasteve të dhëna në shtyp apo TV për fëmijët e trafikuar gruponi faktorët
që ju mendoni janë më të dukshme në këto raste.

Material për mësuesin:
Faktorët e riskut për trafikimin e fëmijëve në mbarë botën
VARFERIA: Shumë rekrutues shkojnë drejt lagjeve të varfëra, zonave rurale ku ka pllakosur varfëria, ku ka
mundësi të kufizuara punësimi. Ata japin rryshfete, detyrojnë, mashtrojnë familjet duke ju premtuar martesë
apo punësim, për fëmijët e tyre në zona të qytetëruara apo edhe jashtë vendit, shpesh si shërbëtorë në familje
ose në restorante, plantacione dhe fabrika. Pastaj ata i transportojnë fëmijët në mënyrë klandestine apo edhe
duke mashtruar me dokumenta falso etj. Familjet që mund të dëshirojnë të dërgojnë fëmijët në zonat ku ata
besojnë se ka shanse më të mira për një punë të mirë, pa dashje i ekspozuar fëmijët ndaj rrezikut të
shfrytëzim.
DISKRIMINIMI GJINOR: Në shumë shoqëri patriarkale ka vlerësim të ulët për gruan në raport me burrat,
ato trajtohen shpesh si pronë dhe përjetojnë dhunë duke ju mohuar kështu të drejtat e tyre. Familjet të cilat
nuk i vlërsojë vajzat sa djemtë preferojnë të mos I shkollojnë ato dhe t’I martojnë në moshë shumë të re, duke
kufizuar kështu shanset e jetës së tyre dhe duke rritur probabilitetin për shfrytëzim dhe abuzim me to.
LUFTA, FATKEQESITE NATYRORE DHE MUNGESA E STABILITETIT POLITIK: Luftë dhe
konfliktet civile mund të çojnë në zhvendosjen masive të popullsisë dhe fatkqësi në familje, duke lënë fëmijë
jetimë dhe fëmijë të rrugës tejet të prekshëm ndaj trafikimit. Në kushtet e kaosit, rritet dhuna seksuale.
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Varfëria, urija dhe dëshpërimi i përgjithshëm mund të vendosë gratë dhe fëmijët në situata në të cilat ata janë
të detyruar të pranojnë abuzimin seksual apo të bëjnë punë të rënda në shkëmbim të ushqimit, strehimit dhe
mbijetesës.
KULTURA: Në disa kultura është traditë tashmë martesa e fëmijëve apo dërgimi i tyre larg familjes për
mundësi më të mira. Këto fakotrë e favorizojnë trafikimin e fëmijëve .Por ndodh të rritet rreziku i trafikimit
edhe në disa kultura ku disa sjellje të cilat konsideroheshin tabu të duken normale si rrezultat i ndikimit të
mediave, turizmit apo edhe promovimit të vlerave material.
HIV / AIDS: Shumë prej shfrytëzuezve kanë nocionin e gabuar që fëmijët e vegjël nuk infektohen me
virusin HIV ose kanë më pak gjasa të jenë transportuesit. Kjo rrit kërkesën për punonjës të rinj të seksit.
Megjithatë fëmijët, të cilët nuk janë plotësisht të rritur janë më të prekshëm sesa të rriturit ndaj infeksionit.
Gjithashtu, HIV / AIDS ka rezultuar në një rritje masive të numrit të jetimëve dhe familjeve që mbahen me
punë e fëmijëve. Këto kushte së bashku me stigmën sociale që lidhet me AIDS-in në shumë pjesë të botës,
rrisin probabilitetin e fëmijëve në rrezik për t'u trafikuar.
LIGJE TE PAMJAFTUESHME DHE KORRUPSION NE ZBATIMIN E LIGJEVE: Përpjekjet për
luftën kundër trafikimit mund të pengohen edhe nga mungesa e ligjeve apo edhe nga moszbatimi i tyre.
Shpesh, punonjësit e policisë paguhen pak edhe pse punojnë shumë dhe ju mungojnë burimet. Kjo situate I
bën ata një objekt të lehtë për mitëmarrje. Ka prej tyre që për të fituar para përfshihen edhe në trafikimin e
njerëzve.
GLOBALIZIMI: Eshte rritur lëvizja e njerëzve dhe mallrave si rezultat i globalizimit gjë që ua ka bërë
shumë më e lehtë trafikantëve transportimin e fëmijëve përtej kufijve. Në shumë vende, globalizimi ka rritur
edhe papunësisë dhe ka çuar në uljen e pagave dhe shpenzimeve shoqëroer, duke zhytur më shumë familj në
varfëri. Rritja e konkurrencës mes korporatave dhe çmimet të ulëta për mallrat e eksportit të prodhuara në
vendet në zhvillim ka rritur kërkesën për punën e lire të fëmijëve të nënshtruar.
MOSFUNKSIONIMI I FAMILJES DHE BRAKTISJA E FEMIJEVE: Kur familjet mbesin të pastrehë,
janë të detyruar të lëvizin nga vendi në vend, apo prindi sëmuret, vdes ose braktis familjen, apo prindërit
kanë mundësi të kufizuara për t’u kujdesur apo mbrojtur fëmijët e tyre. Në këto kushte ndodh që fëmijët ikin
nga familja apo edhe ju kërkohet të mbajnë veten e tyre .22

Shpejgimi dhe klasifikimi i faktoreve sipas manualit të trajnimit për të luftuar trafikimin e fëmijëve për
punë, shfrytëzim seksual dhe forma të tjera të shfrytëzimit. Teksti 1 të kuptuarit e trafikimit të fëmijëve.
Organizata botërore e Punës , 2009 23
Kur pyeten pse mendojnë se disa fëmijë bëhen viktima të trafikimit, shumë njerëz
menjëherë përgjigjen, "sepse ato janë" të varfër. Është e vërtetë se varfëria është një element i rëndësishëm në
shpjegimin pse disa fëmijë janë të trafikuar. Megjithatë, Varfëria e vetme nuk mund të shpjegojë pse disa
vende kanë më shumë trafikimit të fëmijëve se të tjerët, pse trafikantët janë aktive në disa vende dhe jo në
disa të tjera, pse disa komunitete përballen me trafikimin e më shumë fëmijë sesa të tjerët, pse disa familje
janë më të rrezikuara nga trafikimi se të tjerët, pse vajzat janë më të rrezikuara në disa raste dhe djemtë në të
tjera.
Ka shumë fëmijë që jetojnë në varfëri të cilët nuk bien viktima të trafikimit, dhe të kuptuarit e natyrës së
varfërisë dhe dallimeve mes këtyre fëmijëve dhe viktimave të trafikimit është e rëndësishme nëse duam të
dime se si t’i mbrojnë fëmijët e rrezikuar nga trafikimi. Në fakt, varfëria është vetëm një nga një sërë
faktorësh që shkaktojnë rrezikun për trafikim. Shpesh fëmijët përjetojnë disa faktorë të rrezikut në të njëjtën
kohë, dhe një prej tyre mund të veprojë si një shtytës përr fillimin e procesit të trafikimit.
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Shumë faktorë që përfshihen në përcaktimin e nivelit të prekshmërisë së fëmijës përshkruhen shpesh si
individuale, familjare, të komunitetit apo faktorë rreziku të nivelit institucional. Ka për shembull prishja e
familjes që mund të konsiderohet si faktor: shkuarja në lufte e meshkujve të familjes apo ndodh të vriten në
konflikte, ose një ose të dy prindërit vdesin nga AIDs duke lënë fëmijëve pa mbështetje prej të rriturish. Ka
edhe faktorë më të gjerë sociale / ekonomikë që prishin financat familjare, si thatësira apo vërshimet që të
lënë një familje rurale pa rezervat e ushqimit dhe pa të ardhura. Përveç fatkeqësive të tilla natyrore ka edhe
emergjenca të shkaktuara nga vetë njeriu si në një kamp të refugjatëve, ku rekrutuesit janë active duke
grumbulluar fëmijë familjet e të cilëve kanë humbur gjithçka. Dhuna në familje është pare të jetë një faktor
në rritjen e prekshmërisë së fëmijëve nga trafikimi. Fëmijët të cilët janë dëshmitarë apo edhe përjetojnë
dhunën në familje mund të largohen dhe të jetojnë në rrugë, ku rreziku i tyre për t’u shfrytëzuar, dhunuar
apo trafikuar rritet shumë. Të mbetur pa përkrahje, pra për t’u kujdesur vetëpër veten e tyre, ato bëhen
lehtëpre e trafikantëve pasi ata nuk kanë mjete për të mbijetuar. Në nivelin e komunitetit, gjithashtu, dhuna
mund të rrisë rrezikun. Konflikti çon në ndarjen e familjeve dhe komuniteteve dhe rrit prekshmërinë nga ky
fenomen të të gjithë komunitetit, por sidomos të fëmijëve. DHuna e rrugës apo e bandave mund të shtyjë
fëmijët, të cilët ndihen të kërcënuar për të kërkuar të largohen nga komuniteti. Forma të tjera të dhunës - në
shkollë, për shembull - gjithashtu mund të bëjë që fëmijët të kërkojnë për të shpëtuar duke u bërë pre i lehtë
për trafikantët. Atje ku komunitetet e kanë traditë lëvizjen (për shembull në qoftë se ata jetojnë në një kufi
dhe kanë kaluar gjithmonë që të kufirit për të gjetur punë stinore), rritet rreziku i rekrutimit të fëmijëve për
trafikim. Ndonjëherë edhe natyra e komunitetit në vetvete është një faktor rreziku: për shembull fëmijët nga
familjet bujqësore mund të jetë në rrezik trafikimi, nëse ata nuk aspirojnë për të punuar tokën dhe kështu
largohen për në qytetin. Ka gjithashtu, sigurisht, faktorë rreziku që janë specifike për fëmijët si individë ose
si grupe fëmijësh. Këto përfshihet diskriminimi, pafatësitë , përfshirjen në veprimtari kriminale apo droga,
ose ai si fëmijë i përket një pakicë etnike e cila është në pozitë të pafavorshme për punësim apo shërbime
sociale.
Disa faktorë mund të thuhet se ndodhin në "nivel institucional”, që do të thotë se fëmijët dhe familjet janë të
rrezikuara për shkak të mangësive të zhvillimit shoqëror të tilla si mungesa e qasjes në arsim, politika
diskriminuese që margjinalizojnë disa grupe etnike apo grupe të tjera brenda një vendi, të varfër, ose ku nuk
përdoren sistemet e regjistrimit të lindjes që e bëjnë të pamundur ndjekjen e mirëqënies së fëmijëve, si edhe
faktorët gjeografik të tillë si ndryshimi i klimës që bëhet pengesë për sigurimin e të ardhurave nga
komunitetet të cilat jetojnë me peshkim apo bujqësi.
Në faktorët e rrezikut Institucional përfshihen edhe situatat në të cilat fëmijët janë të ndarë nga familjet e tyre
dhe e gjejnë veten në kanalet juridike të ribashkimit. Këto procese ligjoretë monitoruara në përgjithësi ndodh
të infiltrohen nga ata që kërkojnë t’i kalojnë këta fëmijë drejt shfrytëzimit. Përgjegjësia e shtetit në situate të
tilla është të ushtrojë kontrollndaj mekanizmave që merren me fëmijët e pashoqëruar të cilët transferohen
nga një vend në tjetrin.
Vajzat në shumë raste hiqen nga shkolla (ose edhe mos dërgohen) pasi shumë prindër besojnë se arsimimi
nuk vlen përderisa vajzat një ditë do të martohen dhe të largohen nga prindërit e tyre. Ata mendojnë se
përvoja e 'jetës' është më e dobishme dhe mund ta përgatisë një vajzë të bëhet një grua dhe nënë më e mirë .
Nuk është për t'u habitur, pra, që punësimi i fëmijëve për të bërë punët e shtëpisë përbën formën më të
zakonshme të punës për vajzat nën moshën 16. Puna e fëmijëve në familje, në fakt, është shpesh rezultati
përfundimtar i trafikimit sepse, nga natyra e saj, ajo më shpesh përfshin një fëmijë do të jetojë në shtëpinë e
dikujt tjetër, duke lënë pas familjen. Trafikimin e fëmijës ëpr të punuar pranë familjeve gjithashtu ilustron një
faktor tjetër të prekshmërisë së fëmijëve ndaj rrezikut të trafikimit për shkak se, në disa vende, fëmijët nga
grupet e pakicave etnike apo grupe të caktuara shfrytëzohen tradicionalisht si shërbëtorë shtëpish dhe mund
të trafikohen për këtë lloj skllavërie.
Diskriminimi mbi bazën gjinore, mbi përkatësinë etnike, aftësisë së kufizuar ose rrace rrit rrezikun për
trafikim si dhe forma të tjera të dhunës dhe abuzimit. Mosha është gjithashtu një faktor në vlerësimin e
profilit të fëmijëve në rrezik. Fëmijët e vegjël janë, më të lehtë për tu shfrytëzuar. Megjithatë, tek rriten,
fëmijët kanë më shumë gjasa për të bërë zgjedhje që mund t’i përballin me rrezikun - për shembull duke u
përfshirë në drogës ose aktivitetet e vogla kriminale, ose që duan të shkëputen nga familja apo thjesht të
eksplorojnë botën.
Flete Pune mbi fakotrët e Riskut të Trafikimit të Fëmijëve
Emri:____________________
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_____VARFERIA

_____ DISKRIMINIMI GJINOR

_____ LUFTA, FATKEQESITE NATYRORE DHE MUNGESA E STABILITETIT POLITIK
_____KULTURA
_____HIV/AIDS
_____ LIGJE TE PAMJAFTUESHME DHE KORRUPSION NE ZBATIMIN E LIGJEVE

_____GLOBALIZIMI

_____ MOSFUNKSIONIMI I FAMILJES DHE BRAKTISJA E FEMIJEVE

Mësimi 4, Ora e Dytë
Tema : Faktorët e trafikimit ,
Objektivi: Nxënsit do të arrijnë të identifikojnë faktorët nxitës apo tërheqës të trafikimit përmes rastesh
studimore duke arritur t’i klasifikojnë ato në tre grupe:
a. Faktorët që lidhen me familjen, b. Faktorët ekonomik dhe social c. Fëmijë në rrethana të vështira
Aktiviteti:
Fillimisht mësuesi pyet nxënësit për shembujt realë të gjetur prej tyre duke kërkuar që të përcaktojnë faktorët.
Paraprakisht ai ka fotokopjuar disa raste studimore të cilat ua shpërndan nxënësve të ndarë në grupe. Po ashtu
ju jepet nga një fletë e madhe për të shënuar faktorët sipas grupeve. Çdo grup më pas raporton përpara të
gjithë grupit konkluzionet e tij. Më pas mësuesi e ndan dërrasën në tre pjesë ku shënohen këto tituj:
a. Faktorët që lidhen me familjen,
b. Faktorët ekonomik dhe social
c. Fëmijë në rrethana të vështira.
Një përfaqësues nga secili grup shënon faktorët apo edhe shton të tjerë të cilët nuk janë përmendur nga
nxënësit e tjerë. Në fund mësuesi shpërndan të fotokopjuar listen e faktorëve.

Material Për mësuesin:
Faktorët Shtytës dhe Faktorët Tërheqës për trafikimin e fëmijëve:
Faktorët shtytës : janë rrethanat specifike për fëmijën, familjen e tij, rrethanat që i detyrojnë ato të kërkojnë
punë. Për shembull: një familje të cilët nuk e vlerësojnë ose nuk e kuptojnë nevojën për shkollim; familje të
varfëra që ka nevojë për më tepër të ardhura; në disa komunitete etnike egziston një mendim se vajzat nuk
duhet të shkollohen.
Faktorët tërheqës: janë ato të cilët e tërheqin fëmijën të pranojë një punë. Për shembull: fëmijët nuk janë të
vetëdishëm për të drejtat e tyre dhe janë të kënaqur me sasi të vogla parash. Kështu, kërkesa për fuqinë
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puntore të fëmijëve është shumë e madhe. Fëmijët shpesh kënaqen me punën që bëjnë ose e shohin atë si një
burim fitimi financiar.
Shumica e qenieve njerëzore të trafikuara veprojnë sipas faktorëve të mirënjohur “push dhe pull” (shtytës dhe
tërheqës), që përputhen dhe me fenomenin e emigrimit të parregullt. Arsyet që i nxisin njerëzit ta lënë
vendin e tyre për një tjetër njihen si “faktorët shtytës”, në të cilët futen fenomene të tilla si papunësia e lartë,
tregu i punës nuk është i hapur ndaj grave dhe diskriminimi seksual, varfëria, mungesa e mundësisë për të
përmirësuar cilësinë e jetës, diskriminimi etnik, arratisja nga persekutimi, varfëria, dhuna, abuzimi ose
dhunimi i të drejtave të njeriut, të drejtat sociale ose mjedisore. Studimi i kryer nga Terre des hommes tregon
se 80% e të trafikuarve ose në rrezik të lartë trafikimi, identifikojnë problemet e tyre social-ekonomike si
arsyen e të qenit të trafikuar. Ata gjithashtu nënvizojnë se shumë fëmijë jetojnë në familje me shumë anëtarë/
fëmijë, të cilat jetojnë në një dhomë të vetme ose janë të pastrehë dhe problemi është veçanërisht serioz në
Korçë24. Nga ana tjetër, arsyet që i tërheqin njerëzit në një zonë të caktuar njihen si “faktorë tërheqës” (p.sh.
kërkesa për punonjës në industrinë e seksit, një klientelë e pasur e seksit komercial, kërkesa për organe dhe
adoptime, mundësi më të mira punësimi, rroga më të larta, kushte më të mira pune ose standard dhe cilësi
jetesë më të lartë),
Fëmijët kanë deklaruar se trafikantët u ofrojnë vëmendje, argëtim, të mira materiale, punësim, mundësi
emigrimi, martesë, shkollim (ose mundësinë për ta lënë shkollën), miqësi, komplimente dhe përkujdesje. Ata
thanë se trafikantët shënjestrojnë fëmijë të veçantë që i dëshirojnë aktivitetet e mësipërme 25
Treguesit për fëmijët e rrezikuar
Treguesit e mëposhtëm, në çfarëdo lloj kombinimi, i bëjnë fëmijët të rrezikuar nga trafikimi:
1. Faktorët që lidhen me familjen:
a. Nivel i ulët arsimor në familje
b. Abuzim seksual brenda familjes
c. Mungesë e mbështetjes familjare në sistemin arsimor
d. Abuzim/varësi/alkolizëm në familje
e. Histori abuzimesh dhe dhunë në familje
f. Mungesë komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve
g. Familje njëprindërore ose familje ku ka patur divorc
h. Mungesë e kujdesit prindëror- fëmijë prindërit e të cilëve mungojnë, ose fëmijë që prindërit i kanë lënë në
institucione

2. Faktorët ekonomik dhe social:
a. Mos arsimim ose arsimim i pakët
b. Mungesë e mundësive të punësimit/nivel i lartë i papunësisë/pasiguri në punësim/ pagesa të ulëta për punë
jo profesionale
c. Nivele të larta të emigracionit ciklik (punësim sezonal)
d. Histori lokale të suksesshme nga emigracioni
e. Mungesë informacioni mbi mundësitë e emigracionit
f. Mungesë informacioni mbi të drejtat e punëtorëve
g. Mungesë informacioni mbi shtetet e tjera (iluzione mbi jetën në perëndim)
h. Mungesë e mjedisit miqësor me fëmijët dhe mungesa e mundësive për fëmijët dhe adoleshentët
i. Mungesë mundësish për vajzat dhe fëmijët nga grupet e minoriteteve
j. Mungesë e sistemit efektiv mbrojtës për fëmijët.
k. Ndikimi i medias në formimin e qëndrimeve negative dhe të shformuara në drejtim të marrëdhënieve
seksuale.
l. Fëmijët shihen në komunitetin e tyre si mall
m. Vajzat shihen në komunitetin e tyre si pronë
n. Normat kulturore ku fëmijët pritet të rriten shpejt (martesë e shpejtë, punë për fëmijët...)
o. varfëri dhe varfëri ekstreme
3. Fëmijë në rrethana të vështira të tilla si:
24
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a. Fëmijë që përdorin drogë ose alkool
b. fëmijë të braktisur
c. fëmijë që kanë lënë shkollën
d. fëmijë nën kujdestari
e. fëmijë refugjatë për shkak të luftrave lokale
f. fëmijë që janë pjestarë të grupeve të margjinalizuara ose minoritare
g. fëmijë të përfshirë në krime të lehta
h. fëmijë që shesin trupin e tyre për seks në komunitetin e tyre
i. fëmijë të përfshirë në trafikim26
Ilustrime nga realiteti shqiptar
Fëmijët që jetojnë në rrugë
Fëmijët që jetojnë ose kalojnë një kohë të gjatë në rrugë përbëjnë grupet e fëmijëve më shumë të
shfrytëzuara, më vulnerabël dhe më pak të mbrojtur. Ata janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme,
përfshirë keqtrajtimin, pasigurinë, dhunën dhe kequshqyerjen. Vetëm në Tiranë, janë më shumë se 800 fëmijë
që jetojnë duke lypur, duke shitur, pastruar këpucë etj. Përveçse janë vulnerabël ndaj shfrytëzimit
ekonomik, fëmijët e rrugës janë gjithashtu të rrezikuar nga shfrytëzimi seksual për qëllime përfitimi.
Duke qenë se ata përpiqen për të siguruar para për familjen ose tutorët e tyre, fëmijët e rrugës
gënjehen lehtësisht nga premtimet për një punë më të mirë me të ardhura më të larta. Për rrjedhojë
është më e lehtë për trafikantët t’i rekrutojnë dhe t’i përfshijnë ata në rrjetet e shfrytëzimit seksual për
përfitim dhe në ato të krimit të organizuar. 27
Fëmijët e shfrytëzuar për punë
Puna e fëmijës nuk është një fenomen i fshehur. Është një nga format kryesore të shfrytëzimit të fëmijëve për
qëllime përfitimi në Shqipëri. Shpesh është e kombinuar me forma të tjera të dhunimit të të drejtave të
fëmijëve, të tilla si trafikimi, shfrytëzimi dhe abuzimi seksual dhe në raste më të pakta me përdorimin e
fëmijëve për shpërndarjen e drogës. Puna e fëmijës është e përhapur gjerësisht në vend dhe është prezente si
në zonat urbane dhe ato rurale. Në zonat urbane puna e fëmijës shfaqet kryesisht në dy forma: punësim
industrial pa kontratë dhe puna për familjen. Industritë kryesore ku punojnë fëmijët janë: turizmi, tekstilet
dhe ndërtimi. Ndërkohë fëmijët që punojnë për familjet e tyre janë të përfshirë në punë të tilla si, shitës në
rrugë, larje xhamash, lypje ose kujdes për fëmijët më të vegjël. Në zonat rurale prej fëmijëve shpesh pritet që
të kujdesen për vëllezërit me motrat më të vegjël dhe të punojnë në pronën e familjes 28. Fëmijët që punojnë
janë shumë të rrezikuar nga shfrytëzimi seksual. Gjendja e tyre e vështirë bëhet më e rëndë nga varfëria dhe
përjashtimi social. Fëmijët që punojnë zakonisht i përkasin familjeve që kanë migruar nga zonat rurale në
qytete të vogla apo të mëdha. Ata shfaqin shenja braktisje nga familja e tyre dhe këto mund të përdoren lehtë
nga shfrytëzuesit për t’i mashtruar fëmijët. Puna e bën fëmijën më të pambrojtur pasi e eskpozon atë në
situata shfrytëzuese brenda dhe jashtë familjes së tij.
Fëmijët e komuniteteve Rom dhe Egjiptian
26
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Fëmijët rom jetojnë në varfëri ekstreme dhe ata ndeshen me shumë vështirësi, përfshirë përjashtimin social.
Një pjesë e mirë e tyre dhe e familjeve të tyre jetojnë duke lypur rrugëve. Gjatë stinës së verës, fëmijët rom,
veçanërisht ata që jetojnë pranë kufirit me Greqinë, ikin nga Shqipëria për të punuar në Greqi. Kjo i bën
fëmijët rom dhe egjiptian më të ekspozuar nga rreziqet e trafikimit ose shfrytëzimit seksual për qëllime
përfitimi. 29 (Fëmijët Flasin: Rreziqet e Trafikimit dhe Rimëkëmbja në Europën Jug-Lindore, Save the
Children Albania, Korrik 2007. )
Fëmijët me akses të kufizuar ose pa akses në arsim
Edukimi i fëmijëve është një faktor i rëndësishëm që mund të rrisë ose ulë vulnerabilitetin e fëmijës ndaj
shfrytëzimit seksual për qëllime përfitimi. Vlerësohet përgjithësisht se arsimimi është një mjet drejt një
mjedisi më të sigurt për fëmijët. Në disa zona të largëta të Shqipërisë nuk ka akses në arsim dhe fëmijëve u
duhet të udhëtojnë disa orë për të ndjekur mësimin. Kjo i bën prindërit që ta lidhin shkollën me një rrezik të
mundshëm. Mendime të tilla egzistojnë për shkak të kontekstit social, ekonomik dhe kulturor në të cilin
jetojnë këto familje.
Tradita e Martesave në moshë të re
Në zonat rurale, tradita e martesave në moshë tepër të re, shpesh në moshën ligjore prej 16 vjeç, është ende e
praktikuar gjerësisht. Kjo ndodh për arsye se jeta në fshat është kaq e vështirë saqë grate e ndjejnë se ato
duhet të martohen të reja para se të humbasin pamjen. Për më tepër , veçanërisht në very një grua e pamartuar
në shtëpi është burim I mundshëm turpi dhe bezdie në rast se ajo e humbet vajzërinë jashtë martese dhe
çnderon emrin e familjes. Në këto shoqëri një vajzë e pamartuar mni moshën 20 vjeç mund të jetë tashmë
viktimë e thashethemeve dashakeqe. Prandaj sapo një vajzë arrin pjekurinë seksuale prindërit kërkojnë t’i
gjejnë një burrë të përshtatshëm.
Raste Studimore
Rasti studimor 1: Poli
Poli është 12 vjeç. Ai jeton me familjen e tij në një fshat malor. Një ditë xhaxhai i tij nga qyteti shkon për
vizitë dhe tregohet i gatshëm që ta marrë Polin me vete në qytet. Ai tha se djali mund të punonte në
dyqanin e tij, ku shet pjesë për makina. Prindërit e Polit pranojnë. Xhaxhai thotë se do ta paguaj djalin
çdo javë dhe se Poli do të jetë në gjendje tu dërgojë para edhe prindërve. Xhaxhai ka tre fëmijë, dy djem dhe
një vajzë. Por ata shkojnë në shkollë dhe nuk mund ta ndihmojnë në dyqan.
Rasti studimor 2: Maria
Maria është 16 vjeç. Ajo ëndërron të martohet me një djalë të huaj dhe të ikë nga shtëpia e saj ku babai
pi dhe mamaja gjithnjë ankohet. Një shoqe i tregon mbi një reklamë në gazetë ku thuhej se një zyrë
martesash ofron të dërgojë fotot e vajzave të reja në agjensi jashtë shtetit. Maria shkon në atë zyrë. Atje i
kërkojnë të heqë rrobat për ti bërë fotografi vetëm në të brendëshme. Atje ka edhe vajza të tjera. Kjo
kërkesë atyre u duket e çuditëshme, por pranojnë.
Rasti studimor 3: Kristo
Kristo është 14 vjeç. Ai ikën nga shtëpia pasi i ati i kishte braktisuar dhe e ëma kishte një të dashur që e
rrihte. Kristo lypte në rrugët e një qyteti të madh kur një burrë dhe një grua i ofruan që ta merrnin me vete në
Itali dhe ti gjenin punë. Ai shkon me ta, pasi e ndjente që nuk kishte asgjë për të në atë qytet dhe nuk donte të
kthehej në shtëpi. Burri dhe gruaja i siguruan dokumentat sipas të cilave ai ishte 18 vjeç. E çuan me
autobus në Itali ku u bë pjesë e një band që vjedh makina dhe pasuri të tjera. Kur proteston e rrahin. Atij i
kërkojnë të ndjekë udhëzimet e gangsterëve, përndryshe do ta vrasin.
Rasti studimor 4: Sonja
Sonja është 14 vjeç. Ajo ka jetuar në Shtëpinë e Fëmijës pasi kur ishte 6 vjeç e ëma kishte braktisur
familjen dhe i ati nuk kish mundur ta mbante. Ajo takon një burrë jashtë ambientit të shtëpisë që i ofron ta
29
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çojë jashtë shtetit dhe të gjejë punë në kuzhinën e një hoteli. Ata kaluan kufirin në një pikë ku nuk kishte
kontroll kufitar dhe çoi Sonjën në një qytet ku e shiti në një shtëpi publike. Pronari i shtëpisë publike i thotë
se ka paguar një grusht para për të dhe përpara se të ikë ajo duhet ti kthejë paratë. Sonja proteston, por
pronari e përdhunon. Kur mbeti shtatëzanë pronari e detyroi të abortonte dhe i tha se ajo duhet ti kthente
edhe paratë e operacionit. Sonjës i duket se nuk do të shpëtojë kurrë, por nuk di se çfarë të bëjë.30
Rasti studimor 5
A.K tregon : Unë ka shkuar në Greqi me një jevg të quajtur F.I. Ai më tha se do të lypja në Greqi, Babi im
nuk donte që unë të shkoja por nëna donte, kështu unë shkova. Ne hipëm në një mikrobus dhe shkuam në
Kapshticë. Udhëtuma me autobus gjithë natën e gjithë ditën e nesërme deri në orën 2:00 të mëngjesit dhe që
nga kjo pike filluam të ecnim në këmbë. Ne ishim 10 veta dhe 4 nga ne ishin fëmijë të moshës site, Shkuam
në KOzan. Më pas hipëm në një autobus dhe shkuam në Selanik, ku filluam të lypnim tek semaforët. Të
gjitha paratë që fitova unë ia dhashë F.I, Ai na dha ushqim. Unë qëndrova për një kohë të shkurtër dhe pastaj
policia na kapi. Mua më mbajtën për tre ditënë stacionin e policies dhe pastaj më kthyen në Shqipëri. Unë
kam shkuar kaq shumë here në Greqi, saqë nuk mund as t’I numëroj më. Kam lypur gjatë gjithë kohës dhe
nuk kam patur para për t’ja dërguar familjes time.

Rast studimor 6.
E.B është një prej gjashtë fëmijëve të një familjeje të varfër që jeton në një fshat të rrethit Shkodër. E ëma
është e paralizuar. Ajo ishte 14 vjeçnë janar 1996 kur i jati e shiti për 20000 lekë (145 $0 tek një burrë në
Fier. Atë e përdhunuan dhe e droguan para se ta dërgonin në Itali, kun jë shqiptar nga Berat e vuri të punonte
si prostitute. Për katër vjet ajo punoi në rrët e Milanos, ditë e natë. Ajo duhej të sillte një million lireta çdo
ditë ëprndryhse e rrihnin me egërsi. Për katër vjet rrjesht ajo nuk kontaktoi asnjërin nga prindërit. Atë e
arrestoi policia dhe e ktheu në Shqipëri me target. Ajo dëshiron të takohet me familjen e saj por ka frikë nga I
jati dhe trafikanti I cili mund ta gjejë përsëri (rast studimor nga Vatra e Gruas , Vlorë” viti 2000, marrë nga
Trafikimi i fëmijëve në Shqipëri, raport nga Daniel Renton. Save the Children Korrik 2001).

Rast Studimor 7
Linja telefonike në ndihmë të grave në Shkodër pati një telefonatë nga një vajzë 16 vjeçare që ishte fejuar
dhe kishte shkuar në Itali. Ajo kishte abortuar 7 herë. Në kohën kur telefonoi ai pohoi se ishte prap shtatzënë.
I ashtuquajturi bashkëshorti i saj e detyronte të punonte si prostitute. Prindërit e saj janë të divorcuar dhe ajo
nuk mund të kthehet në shtepi.31
Apo edhe raste te tjera nga media e shkruar apo vizive.

Mësimi 5 : dy ore, 45 minuta secila
Tema : Pasojat tek fëmijët e trafikuar

Objektivi : Të njihen nga nxënësit pasojat e trafikimit
Aktivitete:
Mësuesi fillimisht kërkon nga nxënësit të rendisin disa nga karakteristikat e viktimës dhe të trafikuesit.
Me pas kalohet në një ushtrim tjetër ku nxënësit punojnë të ndarë në grupe. Mësuesi lexon një histori dhe i
thotë klasës: Supozoni që ju jeni T.B . Pse pranuat të shkoni në Itali? Pse nuk u larguat menjëhere sapo e patë
30
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situatën? Nxënsit bëjnë shënimet e nevojshme në grupe dhe më pas ju kërkohet të japin mendimet e tyre dhe
me rradhë i shkruajnë në dërrasë.

Rast studimor
Unë quhem T.B, jam 13 vjeç. Kam lindur në Bajram Curri, Veriu i Shqipërisë, ku jetova bashkë me prindërit
për 9 vjet. Më pas erdha në Tiranë bashkë me nënën time. Babai vdiq, atë e vrau për hakmarrje dikush që
ishte në gjak me familjen tonë. Nisa punën në një fast food në Tiranë duke larë pjata dhe ku lodhesha shumë,
por duhej të punoja sepse nuk kishim lekë në shtëpi as për të blerë bukën. Mamaja ishte e gjymtuar dhe
rrinte në karrige me rrota dhe prandaj isha e detyruar të merresha edhe me punët e shtëpisë.
Shtëpia jonë kishte vetëm një dhomë, ku edhe duhej të hanim dhe të pinim dhe të flinim. Një ditë në punë,
pronarja e lokalit fast food më tha se donte të më ndihmonte që të shkoja në Itali. Më tha se njihte dikë që
mund të më ndihmonte të shkoja në Itali dhe të më gjente një punë atje. Do të paguaja udhëtimin më vonë me
paratë që do të fitoja nga puna atje. Në fillim nuk doja të shkoja dhe nuk doja ta lija nënën vetëm, por më pas
ajo më bindi të shkoja pasi mund ta ndihmoja më shumë atë po të ikja dhe ti dërgoja para…
Ika për në Itali me një gomone nga Vlora në një ditë të ftohtë janari bashkë me një shok të pronares së fast
foodit. Pas një udhëtimi të gjatë dhe të lodhshëm përmes detit gri me dallgë të mëdha arritëm në Itali. I
Hipëm trenit deri sa arritëm në një shtëpi- kishte shumë vajza atje, përgjithësisht më të mëdha se unë, që
pinin cigare. Që në momentin që pashë ato vajza nuk e di pse, por ndjeva frikë dhe nuk më pëlqeu ai
vend…Burri që më shoqëroi foli me një grua shumë të shëndoshë që kishte fytyrë shumë të egër dhe që atje
nuk e pashë më atë burrë. Disa vajza nisën të më flisnin. Gruaja e shëndoshë më kërkoi të ngjitesha lart dhe
të vishesha në mënyrë të çuditëshme si vajzat e tjera. Nuk më pëlqeu kjo, por ajo më bërtiti dhe më ofendoi
me një gjuhë të keqe dhe një ditë rrahu shumë keq një nga vajzat, ndërkohë që herë pas here kishte burra që i
rrihnin vajzat që nuk bindeshin. Kisha shumë frikë. Nisa të dilja nëpër rrugë me një nga vajzat; kjo ndodhi
për rreth 2 javë dhe është një periudhë për të cilën nuk dua të flas. Pas kësaj një ditë erdhi policia që na
morri të gjithave në komisariat. Qëndrova atje dy ditë dhe më pas u ktheva me avion në Tiranë. 32
Mendimet e tyre mund të jenë pak a shumë këto:
a) Vajza nuk e njeh vendin ku e kanë çuar prandaj dhe nuk di si të largohet.
b) Ajo nuk ka para për t’u ushqyer nëse largohet
c) Ajo nuk ka dokumenta se ja ka marrë trafikuesi apo tutori i saj.
d) Ajo ka frikë se trafikuesit apo tutoret mund ta vrasin po e kapën duke u larguar
e) Ata mund të vrasin edhe pjesëtarë të familjes së saj.
f) Nëse do të arrinte të kthehej asaj i vjen turp nga opinioni që mund ta ketë marrë vesh çfarë ka bërë
ajo në Itali.
g) Edhe familja mund të mos a pranojë për faktin që ka qënë prostitutë.
h) Trafikantët mund ta gjejnë përsëri dh eta ritrafikojnë.

2. Mësuesi më pas pyet nxënësit se si do të ndjeheshin nëse do të ishin në vend të saj. Përsëri ju lihet kohë të
rendisin ndjenjat e tyre dhe pastaj mësiesi i thërret një nga një për t’i shkruar ato në dërrasë. Përgjigjet mund
të jenë : ndjenja e turpit për atë që bën; ndjenja e frikës për jetën e saj dhe atë të familjes së saj; ndjenja e fajit
(që në fakt ajo nuk është fajtore), ndjehet e pambrojtjes; vetvlerësëm të ulët, izolim, vetmi, dëshpërim,
zemërim ndaj vetës pasi ishte mashtruar nga trafikanti, stres, ankth, ndjenjën e vetvrasjes.
Mësuesi i ndihmon nxënësit duke iu dhënë informacion më të gjërë për pasojat e trafikimit. Ai shpjegon që
edhe kur fëmija arrin të kthehet apo ta deportojnë në vendin e tij ai shfaq efektet e viktimizimit për një kohë
të gjatë. Ai ndërkohë edhe pyet: Cilat mund të jenë ato efekte viktimizimi?
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Disa nga përgjigjet mund të jenë:
Mungesë besimi tek vetja, mungesë aftësish për të siguruar punë, sëmundje seksualisht të transmetueshme,
marrje droge, probleme emocionale dhe psikologjike, probleme për t’u miqësuar me shokë etj. 33

Material për Mësuesin :
Ndikimi i trafikimit të fëmijëve
Trafikimi i Fëmijëve ka një ndikim negative të madh para së gjithash tek fëmijët e trafikuar dhe familjet e
tyre, por edhe në komunitetin e tyre si dhe në vetë shtetin në tërësi. Kuptimi i plotë i kostove njerëzore dhe
ekonomike çon në gjetjen e argumentave pse qeveritë duhen të angazhohen në mënyrë efektive për trajtimin
e trafikimit të fëmijëve në mënyrë efektive, dhe të mobilizohen të gjithë ata që mund të bëjnë ndryshime
pozitive.
Ndikimi i trafikimit tek fëmijëve dhe familjet
Trafikimi ka pasoja shkatërruese tek ata që bien viktimë e tij, por kjo është veçanërisht e dëmshme për
fëmijët, sepse ndikimi i tij zgjat edhe në të ardhmen e fëmijës. Në rastet më të keq, trafikimi dhe shfrytëzimi
mund të shkaktojnë vdekjen e fëmijës, sëmundjes të rëndë ose gjymtime të përhershme. Udhëtimi mund të
jetë i rrezikshëm, kushtet e punës janë shpesh të rrezikshme, niveli i jetesës i ofruar nga trafikantët është
gjithmonënën standart. Fëmijëve të trafikuar mund t’ju mohoet aksesi për tek mjekët dhe punonjësit e
shëndetësisë të cilët mund të raportojnë gjendjen e tyre tek autoritetet. Shpesh fëmijët të cilët sëmuren thjesht
braktisen dhe nxirren në rrugë nga shfrytëzuesit e tyre pa mbështetje. Fëmijët e trafikuar përjetojnë dhunë të
shumllojshme.
Ato mund të rrihen, ose digjen për t’i mbajtur nën kontroll. Kërcënimi me dhunë të tillë fizike është në
vetvete një formë e dhunës psikologjike. Shpesh, fëmijët e trafikuar ushqehen keq ose lihen pangrënë në
mënyrë që trafikuesit t’I detyrojnë të bëjnë atë që ju kërkohet. Vajzat rrezikohen nga abuzimi seksual, por
edhe djemtë mund të përballen me dhunë seksuale. Në varësi të llojit të punës që ata duhet të bëjnë, fëmijët
përballen me pasoja të ndryshme shëndetësore: puna bujqesore, për shembull, mund t’i ekspozojë ato ndaj
kimikateve toksike. Puna në fabrikë mund të përfshijnë përdorimin e makinerive që janë përtej kapacitetit të
tyre. Punë seksuale komerciale mbart rreziqet e veta të veçanta, duke përfshirë edhe seks të pambrojtur që
rezulton në sëmundje seksualisht të trasmetueshme (duke përfshirë edhe infektimin HIV), shtatzëni të
padëshiruar apo sëmundje që lidhen me riprodhimin (infertilitet). Shumë fëmijë të trafikuar ekspozohen edhe
ndaj abuzimit me droqë. Atyre mund t'ju jepet drogë për t'i mbajtur ata pasivë për t’I shfrytëzuar ose për t
ëbërë të mundur varësinë e tyre nga furnizuesit e drogave për të evituar përpjekjet e tyre për t’u larguarnga
shfrytëzuesit.
Duke qenë në një situatë trafikimi fëmijët përballen me problem të rënda psikologjike: ata janë të ndarë
nga familja, miqtë dhe të komunitetit. Ato mund të izolohen tërësisht nga frika, duke përfshirë frikën e
kërcënimeve ndaj familjeve të tyre. Fëmijët e trafikuar shpesh përfundojnë në një rreth vicioz dëshpërimi,
trafikimi, shfrytëzimi, varësie dhe ri-trafikimi. Për këto arsye, fëmijët viktima të trafikimit mund të humbasin
shpresën dhe të zhyten në depresion, gjë që i çon ata në vetgjymtim apo edhe tentative për vetëvrasje.
Ndikimi në familje është e rëndë. Ndërsa shumë familje mund të besojmë se dërgimi ose lejuar fëmijën e tyre
për të zhvendosur për të gjetur punë do të sjellë përfitime, në realitet, shumë prej tyre nuk e shohin më
fëmijën e trafikuar . Shumë të tjera nuk marrin asgjë nga të ardhurat e premtuara.
Ndikimi i trafikimit të fëmijëve në komunitetin
Ndikimet sociale të
trafikimit të fëmijëve janë po ashtu të shumta dhe afatgjata.
Ndikimi në familje i humbjes së një fëmije duke rënë pre e trafikantëve, e mund të jetë afatgjatë, sidomos
nëse familja ishte entuziaste për largimin e fëmiëjs për të gjetur punë. Nga ana tjetër, në qoftë se fëmija ka
arritur të dërgojë disa shtëpi të holla, madje edhe të kthehet në komunitetit, mund të jetë një nxitje për familje
të tjera që të dërgojnë fëmijët e tyre për t’u bërë pre e trafikimit dhe në këtë mënyrë një komunitet i tërë
mund të "korruptohet" nga trafikimi. Ekziston edhe një ndikim tjetër në komunitet, si dhe tek vetë famija dhe
familja e tij, kur shkollimi i fëmijës ndërpritetet për shkak të trafikimit . Kjo gjë sjlle pasoja sociale dhe
ekonomike për komunitetin. E ardhmja e fëmijës është më pak i sigurt, sepse ai / ajo nuk do të kenë aftësitë e
nevojshme për të siguruar jetesën dhe përparuar në jetë. Për vajzat shanset për martesë kufizohen, sidomos
33
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nëse ata dihen - ose mendohet - se kanë qenë viktima të shfrytëzimit seksual. Përpjekjet për zhvillimin social
dështojnë dhe cikli i e varfërisë vazhdon, duke i vënë edhe brezat e rinj përballë rrezikut të trafikimit.
Ndikimi i trafikimit të fëmijëve në zhvillimin social të vendit
Në nivel kombëtar, zhvillimi ekonomik pengohet edhe nga mungesa e zhvillimit arsimor si edhe për shkak se
punëtorët e ardhshëm potencialisht productive I mungojnë ekonomisë. Fëmijët dhe të rriturit që kthehen nga
trafikimi me gjymtime apo sëmundje bëhen barrë për financat e shtetit dhe familjes së tyre. Ata të rinj apo
edhe të rritur, viktima të trafikimit mund të jenë të paaftë për punë dhe për të mbështetur të moshuarit që
varen nga ta.
Kostot për reabilitimin e fëmijëve (edhe të rriturve) si dhe kostot për rindërtimin e jetës si dhe përgatitjen e
të ardhmes të sigurt për ta janë të të rendësishme dhe jetike Është e qartë se përpjekjet e qeverisë për të
luftuar trafikimin e fëmijëve çojnë jo vetëm në përmirësimin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve, por janë një
kontribut i rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë në përgjithësi. Prandaj është e një rendësie imperative
përfshirja e politikave dhe programeve të anti-trafikimit të fëmijëve në përpjekjet e zhvillimit kombëtar,
koordinimin e këtyre politikave dhe programeve në të gjitha ministritë përkatëse, dhe caktimin e burimeve të
mjaftueshme për të trajtuar këtë problem.34
Pasojat e trafikimit të fëmijëve për shfrytëzim seksual
Fëmijët që bien viktimë e trafikimit përjetojnë abuzime fizike dhe/ose seksuale, shpesh të tipit ekstrem. Ata i
rrahin, përdhunojnë, torturojnë, shpesh edhe I vrasin. Ata përjetojnë këto vuajtje në një moshë kur duhet të
jenë normalisht të shëndetshëm, dhe energjik dhe të pafajshëm. Gjatë fëmijërisë fëmijët zhvillohen në formën
fizike, sociale dhe psikologjike. Kur gjatë kësaj faze të rëndësishme të jetës ndodhin trauma, pasojat janë
shkatërruese dhe prekin të gjitha aspektet e jetës së tyre. Fëmijët mund të humbasin pavarësinë e tyre dhe
kapacitetin për të menaxhuar siç duhet jetën kur rriten. Ata vuajnë efekte negative afatgjata në shëndetin e
tyre dhe në jetë. Ata mund të përjetojnë përbuzjen në familjet dhe komunitetin e tyre kur kthehen në shtëpi.
Ata mund të përfshihen në aktivitete kriminale. Disa fëmijë (ish viktima ose të tjerë) mundet të rekturohen
për tu bërë pjesë e shfrytëzimit të fëmijëve të tjerë, ose mund të krijojnë sistemet e tyre të shfrytëzimit, për
rrjedhojë të përfshihen në ciklin e abuzimit të fëmijës. Shpesh fëmijët shfaqin një kompleks simptomash, që
lidhen me eksperiencat e traumave të shumëllojshme që kanë kaluar. Për disa fëmijë efektet janë qartësisht të
dukshme; të tjerë megjithatë i fshehin ndjenjat dhe simptomat e tyre dhe do të duhet pak kohë para se këto
simptoma të shfaqen; kjo sidomos me simptomat psikologjike. Të gjithë fëmijët që janë shfrytëzuar
seksualisht do të vuajnë nga disa forma dëmtimi, fizike ose mendore.Sa më i gjatë të jetë shfrytëzimi, aq më
të mëdha janë problemet e tyre shëndetësore. Por disa fëmijë i vuajnë dëmtimet për gjatë gjithë jetës së tyre si
për shembull marrja e SIDËS. Efektet e ndryshme mbi fëmijët, që vijnë si rezultat i shfrytëzimit seksual
përmblidhen më poshtë.
Efektet mbi shëndetin fizik mund të përfshijnë
Viktimat marrin sëmundje të ndryshme, përfshirë sëmundjet veneriane dhe AIDS, vajza mund të mbeten
shtatëzanë, …,
Efektet mbi shëndetin mendor dhe emocional mund të përfshijnë
Depresion, Ndjenjë e pashpresë, Ndjenjë faji dhe turpi, tentative vetëvrasje, pagjumësi ose përgjumje të
vazhdueshme, mungesë besimi dhe vlerësimi tek vetja, ndenjë urrjetjeje për veten, ankth, inat
Efektet mbi sjelljen mund të përfshijnë
Viktimat mund të jenë mosbesues ndaj të rriturve;, vështirësi për t’u shoqëruar me të tjerët, varësi ndaj alkolit
dhe drogës, shfaqe agresiviteti dhe inati ndaj atyre që I rrethojnë, frikë nga pjesëtarët e famijes dhe
komunitetin pasi e dine se çfarë ju ka ndodhur, kanë çrregullime në ngrënie, ose hanë pak ose më shumë se
duhet.
Ndërsa shumë fëmijë e marrin veten shpejt, kanë kapacitet të madh rigjenerues pas abuzimit nëse i jepet
ndihma dhe kujdesi i nevojshëm, stresi dhe trauma ekstreme që vjen nga shfrytëzimi seksual ose abuzime të
tjera të rënda mund të çojnë në një sëmundje afatgjatë që njihet si Ç’rregullime Stresi post-Traumës (ÇSPT).
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ÇSPT mund të jetë e vështirë të diagnostikohet dhe mjekohet. Ajo karakterizohet nga simptomat e
mëposhtme:
Përjetim i ngjarjeve përmes ëndrrave, ëndrave të frikshme, risjelljes në kujtesë të ngjarjeve të së shkuarës dhe
mendimeve të çastit. ÇSPT ndikon mbi memorien në disa mënyra.
Fëmijët që vuajnë nga ÇSPT mund të mos jenë në gjendje të përshkruajnë atë çfarë ka
ndodhur. .. Edhe pasi kanë shpëtuar, viktimat e trafikimit rrezikojnë të bëhen sërisht viktima. Për shkak të
vlerësimit të ulët që kanë për veten, ata rrezikojnë të kthehen përsëri në situatën e shfytëzimit.Disa viktima
edhe kur janë të lirë nga trafikuesit e tyre, vazhdojnë të punojnë në
prostitucion. Kjo mund të ndodhë për një numër arsyesh. Ndjenja e pashpresës mund tu japë përshtypjen se
puna në prostitucion është e vetmja mënyrë për të mbijetuar.35

Mësimi 6, 2 orë , 45 minuta secila
Tema : Instrumentët ndërkombëtarë për të drejtat e Fëmijëve
Ora e parë
Objektivi :Nxënësit do të njihen me Konventën e Kombeve të Bashkuar mbi të Drejtat e fëmijëve. Ata
do të identifikojnë cilat të drejta ju shkelen fëmijëve , viktima të trafikimit apo shfrytëzimit.
Aktivitete :
Fitllimisht mësuesi i shpjegon nxënësve që Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989 përmban një numër parimesh
dhe dispozitash mbi të drejtat e fëmijës. I pari ndër to është parimi që fëmijët kanë të drejtën të ushtrojnë të
drejtat e tyre pa asnjë lloj diskriminimi. Kjo nënkupton që fëmijët e trafikuar prej një vendi në një tjetër kanë
të drejtë t’i ushtrojnë të drejtat e tyre edhe në ato vende ku nuk janë nënshtetas. Parimi i dytë ka të bëjë me të
drejtat e fëmijës për të shprehur mendimet e tyre e për t’i bërë ato që të merren parasysh. Kjo është
veçanërisht me rëndësi në rastin e fëmijës që është trafikuar e ku vendimet merren nga një radhë organizmash
si në vendin e prejardhjes së fëmijës ashtu dhe në vendin tjetër ku fëmija është trafi kuar.
Fëmijët gjithashtu kanë të drejta për liri shprehjeje, shoqërimi dhe pjesëmarrjeje të plotë në jetën kulturore
dhe artistike (garantuar nga nenet 13, 15 dhe 31 të KDF). Të marra së bashku me nenin 12 këto të drejta
përbëjnë të drejtën e fëmijës për të marrë pjesë në përpjekjet e ushtrimit të të drejtave të veta, përfshirë këtu
të drejtën për t’u mos u trafi kuar.
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e përkufizon fëmijën si çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç dhe pohon se fëmija
i gëzon plotësisht të drejtat e njeriut. Ajo përmban 54 nene të të drejtave të fëmijëve që mund të ndahen në tre kategori
të përgjithshme:
- Mbrojtje, që garanton sigurinë e fëmijëve dhe që mbulon çështje specifike, si: abuzimi, neglizhenca dhe shfrytëzimi.
- Përkujdesje, që mbulon nevojat e veçanta të fëmijëve, si: arsimimi dhe kujdesi shëndetësor.
- Pjesëmarrje, që njeh kapacitetin në zhvillim të fëmijës për të marr vendime dhe për të marr pjesë në shoqëri, ndërsa ai
apo ajo po i afrohet moshës së pjekurisë

Parimet e përgjithshme të Koneventës për të Drejtat e Fëmijëve
- Mosdikriminimi (neni 2): Të gjitha të drejtat aplikohen për të gjithë fëmijët pa dallim. Shteti ka detyrimin për të
mbrojtur fëmijët nga çdo formë diskriminimi.
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- Interesin më të lartë të fëmijës (neni 3): Faktori përcaktues në të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me fëmijët, duhet të
jetë interesi më i lartë i tij apo saj. Në të gjitha rastet interesat më të larta të fëmijëve kanë përparësi në krahasim me
interesat e të rriturve.
- Të drejtën për të jetuar, për të mbijetuar dhe për të zhvilluar (neni 6): E drejta e fëmijës për të jetuar është e
pamohueshme dhe është detyrimi i shtetit për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës. Kjo do të thotë që fëmijët
nuk mund ti nënshtrohen dënimit me vdekje apo dhënies fund të jetës.
- Respektimin e pikëpmajeve të fëmijës (neni 12): Fëmija ka të drejtë të shpreh një mendim dhe t’i merret parasysh
mendimi për çdo çështje e cila ndikon në të.

Aktivitet tjeter mund të jetë : Mësuesi shpërndan shiritat me nene të Konventës mbi të drejtat e fëmijëve. Më
pas një nxënës lexon rastin e parë studimor dhe mësuesi kërkon që nxënësi që e ka nenin përkatës ta lexojë
atë me zë të lartë.

Material për Mësuesin
Rasti 1.
C është një djalë 11 vjeçar i cili jetonte me prindërit e tij në një fermë. Babi i tij sëmurët dhe familja e tij
detyrohet të marrë para hua nga pronari i fermës. Për të shkyer borxhin e familjes C detyroeht të fillojë punën
si shërbyes tek pronari i fermës.
Rasti 2
D është një vajzë 10 vjeçare që jeton në një zone të varfër ku ka pllakosur uria. Tezja e saj e pasur që jeton në
kryeqytet thotë që D mund të shkojë dhe të jetojë me të nëse pranon ë ndihmoj në punt e shtëpisë. Tezja
premton se do ta dërgojë në shkollë. Kjo situate është mjaft karakteristike për vendin ku jeton vajza, largimi i
vajzës për të jetuar me një të afërm është një traditë për të përballuar jetesën në këtë vend.
Rasti 3
G është një djalë i vogël i ardhur nga shteti K i cili ishte 10-12 vjeç por që dukej shumë më i vogël (7-8 vjeç).
Atë e kapi policia pasi e gjeti duke shitur sende të vogla në treg së bashku me 10 fëmijë të tjerë të kombësive
të ndryshme. Pas disa orësh që e morri në pyetje hetuesi mësoi që fëmija jetonte në atë vend së bashku me
familjen e tij. Nuk dihet nëse familja ka lejëqëndrimi apo jo. Megjithëse ai është i rregjistruar në shkollë, G e
kalon kohën në treg për të bërë ca para që t’ua çojë prindëreve çdo mbrëmje.
Rasti 4
H, një vajzë 14 vjeçare nga Shteti T, e cila pranoi të shkonte të jetonte tek vëllai i saj që jetonte në jug të
vendit. Ajo jeton me vëllanë dhe kunatën e saj në një zone kufi të vendit me shtetin Z. Çdo ditë ajo udhëton
duke kaluar kufirin ilegalisht për të shitur fruta dhe vezë tek një person i tretë me të cilin e kishte prezantuar
vëllai I saj . H nuk shkon në shkollë. Sipas Aktit të Punës të Shtetit Z ajo do të lejohej të punonte në kushte
që nuk përbejnë rrezik po të ishte shtetase e Shtetit Z. Vajza H është e kënaqur me fitimet e saj. Çdo javë me
dëshirën e saj I jep vëllait ca të holla për të mbuluar shpenzimet e jetës së saj.

Shiritat me nenent do të jenë në këtë formë:
 Mosdiskriminimin (Neni 2)
 Interesat më të mira për fëmijën (Neni 3)
 E drejta për të jetuar (Neni 6)
 E drejta për të patur një emër (Neni 7)
 E drejta për të fituar shtetësinë (Neni 7)
 E drejta për të njohur prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre (Neni 7)
 E drejta për të ruajtur identitetin (Neni 8)
 E drejta për të mos u ndarë nga prindërit kundër dëshirës së tyre dhe e kontakteve me to (Neni 9)
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E drejta për t’u larguar nga një vend dhe për t’u kthyer në vendin e tij/saj (Neni 10)
E drejta për të mos u zhvendosur në mënyrë të paligjshme në një vend të huaj (Neni 11)
E drejta për t’u shprehur dhe për t’u dëgjuar (Neni 12)
E drejta e lirisë së shprehjes - për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione (Neni 13)
E drejta e lirisë së Mendimit (Neni14)
E drejta për të manifestuar besimet fetarr (Neni 14)
E drejta e lirisë së organizimit dhe grumbullimit paqësor (Neni 15)
E drejta e mosnështrimit ndaj ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij private (Neni 16)
E drejta për të marrë informacion (Neni 17)
E drejta e mbrojtjes nga dhuna, fyerja ose keqtrajtimi, braktisja apo mospërfillja, nëpërkëmbja ose
shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual (Neni 19)
E drejta për një përkujdesje alternative si birësim apo vendosje në një qendër të kujdesit për fëmijët,
kur i është mohuar në mënyrë të përkohshme ose të përhershme mjedisi i tij familjar (Neni 20)
E drejta për mbrojte në rastin e birësimit (Neni 21)
Të drejtat që kanë të bëjnë me statusin e refugjatit (Neni 22)
E drejta për shërbime të posaçme për fëmijët me aftësi të kufizuara (Neni 23)
E drejta për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet
shëndetsore (Neni 24)
E drejta për kujdesje , mbrojtje dhe për ekzaminim fizik periodik i e vendosur nga autoritetet
kompetente (Neni 25)
E drejta për të përfituar përkrahje shoqërore, përfshirë sigurime shoqërore (neni 26)
E drejta për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe
shoqëror (Neni 27)
E drejta për arsimim (Neni 28 dhe 29)
Të drejtat që i takojnë minoritetit nësë është pjesë e tij (Article 30)
E drejta për veprimtari kulturore, artistike, argëtuese dhe çlodhëse (Neni 31)
E drejta e mbrojtjes nga shfrytëzimi ekonomik (Neni 32)
E drejta e mbrojtjes nga përdorimi i drogave të paligjshme (Neni 33)
E drejta e mbrojtjes nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual (Neni 34)
E drejta e mbrojtjes nga rrëmbimi, shitja, ose trafikimi (Neni 35)
E drejta e mbrojtjes nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqënien e tij
(Neni 36)
E drejta e mbrojtjes nga tortura, trajtimet ose dënimet mizore, çnjerëzore ose poshtëruese (Neni 37)
E drejta e mosprivimit të lirisë në mënyrë të paligjshme ose arbitrare (Neni 37)
E drejta e mbrojtjes dhe kujdesin në situatat e një konflikti të armatosur (Neni 38)
E drejta për riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije që është viktimë
(Neni 39)
E drejta e trajtimit me kujdes të vecantë I fëmijës që dyshohet ose mendohet që ka shkelur ligjin duke
marrë parasysh moshën e fëmijës si dhe dëshirën për të ndihmuar në riintegrimin e tij në shoqëri
(Neni 40)

Përgjigjet për situatat e dhëna;
Përgjigjet për fëmijën C – C është privuar nga e drejta pë arsimim (CRC Neni. 28); ndoshta edhe e drejta
për veprimtari kulturore, artistike, argëtuese dhe çlodhëse (Neni 31); E drejta e mbrojtjes nga shfrytëzimi
ekonomik (Neni 32) ; E drejta e mbrojtjes nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti
mirëqënien e tij (Neni 36)
Fëmija D – Ky nuk është rast shumë i qartë sepse varet shumë nga trajtimi i tezes së vajzës, nga çfarë
përfshihet në punët e shtëpisë që ajo bën dhe nëse mbahet premtimi apo jo lidhur me dërgimin e saj në
shkollë Megjithatë vajza rrezikohet nga privimi i të drejtës për (Neni.28); ndoshta edhe e drejta për
veprimtari kulturore, artistike, argëtuese dhe çlodhëse (Neni 31); E drejta e mbrojtjes nga çdo formë tjetër
shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqënien e tij (Neni 36)
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Në ktë rast duhet të kihet parasysh që Neni 20 përcakton përgjgjësinë e shtetit për t’i siguruar kujdesjen e
duhur për fëmijën e ndarë nga familja, dhe kjo ndarje është në vetvete çështje që duhet pare nëse është ndarë
nga familja kundër dëshirës së fëmijës (Neni 9)
Fëmija G – nuk gëzon të drejtën e arsimimit (Neni. 28), megjithëse nuk ështe e qartë përse ndodh kjo – ai
mbase e le vetë mësimin dhe nuk e detyrojnë të punojë. Po ashtu nuk është e qartë nëse E drejta e mbrojtjes
nga shfrytëzimi ekonomik npo shkelet qëllimisht. (Neni 32)
Fëmija H - është privuar nga e drejta për arsimim (Neni 28); e drejta për veprimtari kulturore, artistike,
argëtuese dhe çlodhëse (Neni 31); ); E drejta e mbrojtjes nga shfrytëzimi ekonomik (Neni 32)
Mos harroni që nisur nga mosha e saj nënkuptohet që ajo nuk mund të ‘pranojë” të privohet nga këto të
drejta. 36

Mësimi 6 Ora e dytë
Objektivi: Ndërgjegjësimi i nxënësve për nevojën e njohjes së Konvetnave ndërkombëtare dhe
protokolleve shtesë lishur me të drejtat e fëmijëve dhe të njeriut në përgjithësi
Aktiviteti
Mësuesi i ndan nxënësit në gjashtë grupe dhe ju shpërndan kopje të tregimit të Sokolit,
Pastaj i jep secilit grup një nga një zarf që përmban ne shirita nenet 11, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 39
të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijeve. Secili grup duhet të përcaktojë cilat nene
të Konventës janë shkelur në rastin e Sokolit.

Material për Mësuesin :
Rast Studimor : Historia e Sokolit nga Korça
Sokoli lindi dhe u rrit në Korçë. Ai është vetëm 10 vjeç dhe jeton me motrën 12-vjeçare nga nëna dhe dy
vëllezër po nga nëna, njëri gjashtë dhe tjetri një vjeç e gjysëm. Familja është ndër më të varfërat në fushën e
Korçës, dhe përballet me vështirësi të thella ekonomike dhe sociale. Të gjithë fëmijët janë lindur jashtë
martese, nëna e tyre as nuk e di se kush janë baballarët e tyre. Ajo është e papunë. Edhe pse Sokoli është
trafikuar katër herë në Greqi, ai mendon se kjo është mjaft normale. Shumica e bashkëmoshatarëve të tij
kanë mbetur në kurthin e të njëjtit cikël. "nuk fitohen s humë para këtu," thotë Sokol. Kur ësht në Shqipëri, ai
e kalon pjesën më të madhe të kohës duke lypur në rrugë. Ai kurrë nuk e ka frekuentuar shkollën. Sokol
zakonisht kalon permes malesh për të shkuar në Greqi. Ai thotë se zakonisht ka edhe fëmijë të tjerë pjesë të
grupit. Udhëtimi është i lodhshëm dhe i gjatë, dhe fëmijët duhet të bëjnë kujdes duke qëndruar larg syve të
policisë. Në përgjithësi ata I pret një I panjohur që I çon në një shtëpi ku jetojnë edhe fëmijë të tjerë. Gjatë
qëndrimit të tij në Greqi, Sokol lyp, shet, vjedh dhe punon që kur lind dieli derisa perëndon. "Ne hanim
ushqim më të mirë se në Shqipëri dhe visheshim mirë," thotë ai. Edhe pse ai ishte i detyruar t’i jepte
trafikantit një shumë të caktuar parash, ai arrinte të fshinte ndonjë fitim plus duke e future në një grope në
park. Ata i rrihnin me rrip, i fusnin nën dushin e nxetë ose i digjnin me cigare. Ai nuk duhej të takonte njeri
tjetër gjatë qëndrimit të tij në Greqi. Grupi ndryshonte vendndodhjen çdo muaj që të shmangej gjurmimi.
Sokoli tregon se ai u kap nga policia dhe u burgos për një muaj në Greqi. Sokoli nuk është fëmija i vetëm i
trafikuar nga familjen e tij. Motra e tij më e madhe (nga nëna) ka qenë e trafikuar në Greqi, në të njëjtën
kohë dhe në të njëjtin vend me të. Nëna e tyre ka qenë gjithmonë e përfshirë në trafikimin e fëmijëve të saj. Sa
herë që ata trafikoheshin, ajo ishte në dijeni. Ajo binte në ujdi me trafikantët dhe merrte edhe para prej tyre.
Ajo tregon se trafikantët janë fqinjët e saj, por ajo nuk don të tregojë emrat për shkak të frikës dhe
kërcënimeve të mundshme. Ajo gjithashtu ka bërë një numër abortesh, në një rast që ajo bëri marrëveshje
me trafikantët për të lindur fëmijën e saj në Greqi, dhe pastaj t’ua dorëzonte atë për t'u trafikuar. Kur u kthye
në Shqipëri, Sokol u kontaktuar nga një OJQ lokale në Korçë e quajtur Ndihmë për Fëmijët (NPF). NPF
donte që ai të fillonte shkollën dhe kështu të mund të takohej me fëmijë të tjerë. Ata nuk e detyruan atë të
shkonte. Në fillim, ai shkaktonte telashe në klasë, bënte sherr dhe shumë zhurmë. Në fillim misuesës e tij
ankoheshin se ishte e vështirë për të punuar me të. Ai nuk kuptonte mësimin dhe I shmangej përgjigjes së
pyetjeve. Mësuesi i tij dhe asistentja sociale duhej të krijonin besimin tek ai në mënyrë që arrinin ta bënin të
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fliste. Pak nga pak, përmes punës së NPF dhe kontakteve të rregullta me mësuesit, shokët dhe nënën e tij, ai
ndryshoi në mënyrë drastike. Ai është bërë më miqësore, ka sensin e humorit, këndon bukur dhe është ka një
mendje mbrehtësi mbresëlënëse. "Dua të bëhem shofer kur të rritem," thotë ai, dhe buzëqesh.37


Një aktivitet tjetër që mund të zhvillohet me nxënës është të gjithë grupeve të nxënësve t’ju jepet nga një
fletë pune ku ata të përgjigjen dhe të lidhin pohimet edhe me eksperiencat e tyre

Pohim: Kushdo që martohet nuk është më Pohim: Nëse kryen një krim mund të
fëmijë.
vendosësh në burg me kriminelë të rritur.

Përgjigje:

Përgjigje:

Pohim: Të gjithë fëmijët kanë të drejta të Pohim: Pavarësisht se jam 13 vjeç, prindërit e
barabarta, pavarësisht nëse ata apo prindërit e mi ma lexojnë të gjithë postën time përpara se
tyre janë shtetas të një vendi të caktuar ose jo.
unë ta shoh atë.

Përgjigje:

Përgjigje:

Pohim: Unë kam të drejtë të takohem më të dy Pohim: Unë humbas shumë orë mësimi sepse
prindërit e mi, edhe nëse ata janë të ndarë.
kur foshnja është sëmurë, unë kujdesem për të
gjatë kohës që mami është në punë.
Përgjigje:
Përgjigje:
Pohim: Fëmijët që nuk sillen mirë në shkollë, Pohim: Mua dhe miqtë e mi nuk na lejojnë në
nuk duhet të ndëshkohen fizikisht në shkollë të flasim gjuhën tonë të nënës.
çfarëdolloj mënyre.
Përgjigje:
Përgjigje:
Pohim: Vajzat mund të luajnë në fushën e Pohim: Prindërit e mi e lejojn ëvëllanë tim
futbollit vetëm nëse djemtë nuk e përdorin atë. shtatëmbëdhjetëvjeçar të shohë në TV çdo gjë
që ai pëlqen, po mua nuk më lënë të shohë
çfarë të dua, sepse jam vetëm dhjetë vjeç.
Përgjigje:
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Përgjigje:
Pohim: Vetëm babi mund të vendosë se çfarë Pohim: Klasa e 8-të nxjerr një revistë të
është më e mirë për ty.
përjavshme dhe e shpërndan atë te fqinjët

Përgjigje:

Përgjigje:

Fleta e Punës me përgjigjet
Pohim:Kushdo që martohet nuk është më Pohim: Nëse kryen një krim mund të
fëmijë.
vendosesh në burg me kriminelë të rritur.

Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje.

Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje.

Neni 1 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Neni 37 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
Kush është fëmijë:
Tortura, trajtimi çnjerëzor dhe heqja e
lirisë:
Me fëmijë kuptohet çdo qënie njerëzore nën
moshën 18 vjeç dhe në këtë mënyrë ka të gjitha Fëmijët që shkelin ligjin, nuk duhet të trajtohen
të drejtat në këtë konventë.
në mënyrë çnjerëzore. Në burg ata duhet të
veçohen nga të rriturit dhe të mbajnë lidhje me
familjen e tyre.
Pohim: Të gjithë fëmijët kanë të drejta të Pohim: Pavarësisht se jam 13 vjeç, prindërit e
barabarta, pavarësisht nëse ata apo prindërit e mi ma lexojnë të gjithë postën time përpara se
tyre janë shtetas të një vendi të caktuar ose jo.
unë ta shoh atë.

Përgjigje: I vërtetë/ Është një e drejtë

Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje

Neni 2 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Neni 16 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
Mosdiskriminimi
Jeta private, nderi dhe reputacioni:
Të drejtat në konventë zbatohen për çdo Fëmijët kanë të drejtën për të pasur jetë private.
person, pavarësisht nga vijnë, shteti duhet ta Ligji duhet ti mbrojë ata nga cënimet kundër
mbrojë fëmijën nga çdo lloj diskriminimi.
mënyrës së tyre të jetës, emrit të tyre të mirë,
familjeve të tyre, shtëpive të tyre dhe letrave
dhe postës elektronike të tyre.
Pohim: Unë kam të drejtë të takohem më të dy Pohim: Unë humbas shumë orë mësimi sepse
prindërit e mi, edhe nëse ata janë të ndarë.
kur foshnja është sëmurë , unë kujdesem për të
gjatë kohës që mami është në punë.
Përgjigje: I vërtetë/ Është një e drejtë
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Neni 9 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje
Ndarja nga prindërit
Neni 32 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
Fëmijët nuk duhet të ndahen nga prindërit. Ata Puna e Fëmijës.
ndahen vetëm në qoftë se është për të mirën e
tyre, psh., nëse një prind keqtrajton apo nuk Shteti duhet ti mbroj fëmijët nga puna e
kujdeset për fëmijën. Fëmijët, prindërit e të rrëzikshme, ose që mund të dëmtojë shëndetin
cilëve janë ndarë kanë të drejtë të qëndrojnë në apo edukimin e tyre, apo që mund të çoj në
kontakt me të dy prindërit, në qoftë se kjo nuk shfrytëzimin e tyre.
dëmton fëmijën.
Pohim: fëmijët që nuk sillen mirë në shkollë, Pohim: Mua dhe miqtë e mi nuk na lejojnë në
nuk duhet të ndëshkohen fizikisht në shkollë të flasim gjuhën tonë.
çfarëdolloj mënyre.
Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje
Përgjigje: I vërtetë/ Është një e drejtë
Neni 30 i Konevntës për të Drejtat e Fëmijës.
Neni 28 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Fëmijët e minoriteteve dhe personat me
E drejta për arsimim:
origjinë autoktone:
Fëmijët kanë të drejtë për arsim, të shkojnë në
shkollë. Disiplina në shkollë duhet të respektoj
dinjitetin njerëzor të fëmijëve, dhuna nuk duhet
të përdoruret në disiplinë.

Fëmijët kanë të drejtë të mësojnë dhe të
përdorin gjuhën dhe zakonet e familjeve të
tyre, nëse këto ndahen nga shumica e njerëzve
në vend ose jo.

Pohim: Vajzat mund të luajnë në fushën e Pohim: Prindërit e mi e lejojnë vëllanë tim
futbollit vetëm nëse djemtë nuk e përdorin atë. shtatëmbëdhjetëvjeçar të shohë në TV çdo gjë
që ai pëlqen, po mua nuk më lënë të shohë
çfarë të dua, sepse jam vetëm dhjetë vjeç.
Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje
Neni 2 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Përgjigje: I vërtetë/ Është një e drejtë
Mosdiskriminimi:
Neni 5 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
Të drejtat në konventë aplikohen për çdo Udhëheqja prindërore dhe zhvillimi i
person, pa asnjë lloj dallimi pavarësisht nga aftësive të fëmijës:
raca, ngjyra, feja, gjinia, aftësitë, nga çdo gjë
që ata mendojnë ose thonë, pa dallim nga gjuha Familja ka përgjegjësinë kryesore për
që flasin dhe vendi nga vijnë, shteti duhet ta udhëheqjen e duhur për ushtrimin e të drejtave
mbrojë fëmijën nga çdo lloj diskriminimi
për fëmijën, në përputhje me moshën dhe
pjekurinë. Shtetet duhet ta respektojnë këtë të
drejtë.
Pohim: Vetëm babi mund të vendosë se çfarë Pohim: Klasa e 8-të nxjerr një revistë të
është më e mirë për ty.
përjavshme dhe e shpërndan atë te fqinjët

Përgjigje: I pavërtetë/ Është shkelje

Përgjigje: I vërtetë/ Është një e drejtë

32

Neni 18 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Neni 13 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
Përgjegjësistë e përbashkëta të prindërve
Liria e shprehjes:
Të dy prindërit kanë përgjegjësi të përbashkëta
për rritjen e fëmijëve të tyre dhe duhet të
udhëhiqen nga interesi më i lartë i fëmijës.
Shtetet duhet tu japin ndihmën e duhur
prindërve duke u sigururar shërbime për t’i
përkrahur ata, sidomos nëse ata janë në
marrëdhënie pune.

Ju keni të drejtën të mendoni çfarë të doni, të
thoni çfarë të dëshironi dhe asnjë person nuk ju
ndalon dot nga kjo gjë. Ju duhet të jeni në
gjendje të ndani idetë tuaja, pa marrë parasysh
kufijtë.

A. DEKLARATA E PËRGJITHSHME E TË DREJTAVE NJERËZORE – 1948
E miratuar dhe shpallur me vendimin 217 A (III) të Asamblesë së Përgjithshme të 10 dhjetorit 1948. Nenet e
aplikuara në këtë problem të trafikimit të grave dhe fëmijëve janë:
Neni 4
Asnjë individ nuk mund të mbahet në gjendje skllavërimi ose shërbimi; skllavërimi dhe trafikimi i skllevërve
ndalohen në çfarëdo lloji që mund të paraqiten.
Neni 5
Asnjë individ nuk mund t’i nënshtrohet torturave ose trajtimeve dhe dënimeve të ashpra, jonjerëzore ose
poshtëruese.

B. KONVENTAT NDËRKOMBËTARE
1. Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Zhdukjen e Trafikimit të Njerëzve dhe Shfrytëzimit të
Prostituimit, 1949
(Hyrja në fuqi: 31 korrik 1951)
Konventa forcon marrëveshjet e tjera ndërkombëtare të marra më parë mbi problemin e trafikimit që nga viti
1904. Objektivi kryesor i Konventës është që të marrë masat paraprake efikase për të luftuar çdo formë të
trafikimit të grave dhe shfrytëzimit të prostitucionit. Për herë të parë në një dokument ndërkombëtar,
Konventa deklaron se prostitucioni dhe trafikimi i qenieve njerëzore nuk përputhen me dinjitetin dhe vlerën e
njeriut dhe venë në rrezik mirëqenien e individit, të familjes dhe të bashkësisë.
2. KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS
Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989
Neni 1
Në këtë Konventë, me fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur
mosha madhore arrihet më përpara, në përputhje me legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet.
Neni 2
1. Shtetet Palë angazhohen të respektojnë të drejtat e përmedura në këtë Konventë dhe t’ia garantojnë ato çdo
fëmije, që përfshihet në juridiksionin e tyre, pa asnjë lloj dallimi, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha,
feja, opinioni politik ose çdo opinion tjetër, nga origjina kombëtare, etnike ose shoqërore, pasuria, paaftësia,
prejardhja familjare apo çdo gjendje tjetër e fëmijës ose prindërve të tij ose përfaqësuesve të tij ligjorë.
2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura, me qëllim që fëmija të jetë efektivisht i mbrojtur nga të gjitha
format e diskriminimit ose ndëshkimit, për shkak të pozitës, veprimtarive, opinioneve të shprehura ose
bindjeve të prindërve të tij, të përfaqësuesve të tij ligjorë ose të anëtarëve të familjes së tij.
Neni 3
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1. Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione publike ose private të
përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i
fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese.
2. Shtetet Palë angazhohen që t’i sigurojnë fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin e nevojshëm për mirëqenien e tij,
duke pasur parasysh të drejtat dhe detyrat e prindërve të tij, të kujdestarëve të tij ligjorë ose të personave të
tjerë ligjërisht përgjegjës për të dhe, për këtë qëllim, ata marrin të gjitha masat legjislative dhe administrative
përkatëse.
3.Shtetet Palë marrin masa që institucionet, shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e
fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e caktuara nga autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e
sigurisë, të shëndetit, të numrit dhe aftësive të personelit të tyre si dhe të kontrollit të duhur
Neni 6
1. Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar.
2. Shtete Palë, marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe
zhvillimin e fëmijës.
Neni 7
1. Fëmija regjistrohet menjëherë sapo lind dhe qysh atëherë ka të drejtën të ketë një emër, të drejtën për të
fituar një shtetësi dhe, brenda mundësive, të drejtën për të njohur prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e
tyre.
2. Shtetet Palë sigurojnë zbatimin e këtyre të drejtave, në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar dhe me
detyrimet që rrjedhin nga instrumentet përkatëse ndërkombëtare në këtë fushë, sidomos në rastet kur, në
mungesë të tyre, fëmija do të mbetej pa shtetësi.
Neni 8
1. Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë të drejtën e fëmijës për të ruajtur identitetin e tij, përfshirë këtu
shtetësinë, mbiemrin dhe lidhjet familjare, sipas ligjit, pa ndërhyrje të paligjshme.
2. Në qoftë se një fëmije i mohohen në mënyrë të paligjshme disa ose të gjithë elementet e identitetit të tij,
Shtetet Palë i japin atij ndihmën dhe mbrojtjen e duhur, me qëllim që identiteti i tij të rivendoset shpejt.
Neni 9
1. Shtetet Palë garantojnë që fëmija të mos ndahet nga prindërit kundër dëshirës së tyre, përveç rastit kur
autoritetet kompetente, në bazë të rishikimit gjyqësor, vendosin që, në përputhje me ligjin dhe procedurat
përkatëse kjo ndarje është e domosdoshme, në interesin më të lartë të fëmijës. Ky vendim mund të jetë i
nevojshëm në raste të veçanta, si ai kur prindërit keqtrajtojnë ose nuk kujdesen për fëmijën, ose kur ata
jetojnë të ndarë dhe kur duhet vendosur se ku duhet të banojë fëmija.
2. Në të gjitha rastet e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, të gjitha palët e interesuara duhet të kenë
mundësinë të marrin pjesë në diskutim dhe të bëjnë të njohura mendimet e tyre.
3. Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës së ndarë nga njëri ose nga të dy prindërit, që të mbajë
rregullisht marrëdhënie vetjake dhe takime të drejtpërdrejta me të dy prindërit e tij, me përjashtim të rasteve
kur kjo nuk është në interesin më të lartë të fëmijës.
4. Kur ndarja është rrjedhojë e çdo mase të marrë nga një Shtet Palë, si ndalimi, burgimi, internimi, dëbimi
ose vdekja, (përfshirë këtu vdekjen për çfarëdo shkaku, kur personi është i ndaluar nga shteti) e njërit ose të
dy prindërve, ose të fëmijës, ky Shtet Palë, sipas kërkesës, u jep prindërve, fëmijës ose, kur është rasti, një
anëtari tjetër të familjes, të dhëna të hollësishme mbi vendin ku ndodhen anëtari ose anëtarët e familjes, me
përjashtim të rasteve kur dhënia e këtyre të dhënave dëmton mirëqenien e fëmijës. Shtetet Palë sigurojnë
gjithashtu, që paraqitja e një kërkese të tillë të mos sjellë në vetvete pasoja të dëmshme për personin ose
personat e interesuar.
Neni 10
1. Në përputhje me detyrimin e Shteteve Palë sipas paragrafit 1 të nenit 9, kërkesat e bëra nga një fëmijë ose
nga prindërit e tij, me qëllim që të hyjnë në një Shtet Palë ose të largohen prej tij, për arsye ribashkimi të
familjes, trajtohen nga Shtetet Palë në një frymë pozitive, me humanizëm dhe me shpejtësi. Shtetet Palë
sigurojnë gjithashtu që paraqitja e një kërkese të tillë të mos sjellë pasoja të dëmshme për autorët e kërkesës
dhe anëtarët e familjes së tyre.
2. Një fëmijë, prindërit e të cilit banojnë në shtete të ndryshme, ka të drejtë të mbajë marrëdhënie personale
dhe takime të rregullta të drejtpërdrejta me të dy prindërit e tij, me përjashtim të rrethanave të
jashtëzakonshme. Për këtë qëllim dhe në përputhje me detyrimin e Shteteve Palë, sipas paragrafit 1 të nenit 9,
Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës dhe të prindërve të tij për t’u larguar nga çdo vend, përfshirë këtu
edhe të vetin, si dhe të kthehen në vendin e tyre. E drejta për t’u larguar nga çdo vend bëhet objekt
kufizimesh vetëm në rastet e përcaktuara me ligj, të cilat janë të nevojshme për të mbrojtur sigurimin
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kombëtar, rendin publik, shëndetin dhe moralin publik ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve dhe që janë në
pajtim me të drejtat e njohura në këtë Konventë.
Neni 11
1.Shtetet Palë marrin masa për të luftuar zhvendosjet dhe mosrikthimet e paligjshme të fëmijëve në vend të
huaj.
2.Për këtë qëllim, Shtetet Palë nxisin përfundimin e marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe ose aderimin
në marrëveshjet ekzistuese.
Neni 12
1. Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht
këto pikëpamje, për çdo çështje që ka të bëjë me të, duke I vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe
shkallën e pjekurisë së tij.
2. Për këtë qëllim, fëmijës i jepet mundësia që të dëgjohet në çdo procedurë gjyqësore ose administrative, që
ka të bëjë me të, qoftë drejtpërdrejt, qoftë nëpërmjet një përfaqësuesi ose të një organi të përshtatshëm, në
përputhje me rregullat e procedures së legjislacionit kombëtar.
Neni 13
1. Fëmija ka të drejtën e lirisë së shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të
përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji, pa marrë parasysh kujfijtë, në formë gojore, të shkruar, të shtypur
ose artistike, ose me çdo mjet tjetër të zgjedhur nga fëmija.
2. Ushtrimi i kësaj të drejte mund t’i nënshtrohet disa kufizimeve, por vetëm kur përcaktohen me ligj dhe
janë të domosdoshme për:
(a) Respektimin e të drejtave ose reputacionit të të tjerëve; ose
(b) Mbrojtjen e sigurimit kombëtar, të rendit publik, të shëndetit ose të moralit publik.
Neni 14
1. Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës për lirinë e mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë.
2. Shtetet Palë respektojnë të drejtat dhe detyrimet e prindërve dhe, sipas rastit, të
përfaqësuesve ligjorë të fëmijës, për ta drejtuar atë në ushtrimin e të drejtës së tij, në
përputhje me zhvillimin e aftësive të tij.
3. Liria për të manifestuar fenë ose bindjet e tij mund t’u nënshtrohet vetëm
kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe që janë të domosdoshme për të mbrojtur
sigurinë publike, rendin publik, shëndetin dhe moralin publik, ose liritë dhe të drejtat
themelore të të tjerëve.
Neni 15
1. Shtetet Palë njohin të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor.
2. Asnjë kufizim nuk mund të ketë në ushtrimin e këtyre të drejtave, përveç atyre të përcaktuara me ligj dhe
që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurimit kombëtar, të sigurisë publike ose të
rendit publik, ose për të mbrojtur shëndetin ose moralin publik, ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve.
Neni 16
1. Asnjë fëmijë nuk u nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në
shtëpi ose në korrespondencën e tij, as cënimeve të kundërligjshme të nderit dhe reputacionit të tij.
2. Fëmija ka të drejtën e mbrojtjes me ligj kundër ndërhyrjeve ose cënimeve të tilla.
Neni 17
Shtetet Palë njohin funksionin e rëndësishëm që përmbushin mjetet e komunikimit masiv dhe garantojnë që
fëmija të marrë informacione dhe materiale që vijnë nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare,
sidomos ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik
dhe mendor. Për këtë qëllim Shtetet Palë:
(a) Inkurajojnë mjetet e komunikimit masiv për të përhapur një informacion dhe materiale me dobi shoqërore
dhe kulturore për fëmijën dhe në përputhje me frymën e nenit 29;
(b) Inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në prodhimin, shkëmbimin dhe shpërndarjen e të tilla
informacioneve dhe materialeve nga burime të ndryshme kulturore, kombëtare e ndërkombëtare;
(c) Inkurajojnë prodhimin dhe përhapjen e librave për fëmijë;
(d) Inkurajojnë mjetet e komunikimit masiv, mbajnë parasysh, në mënyrë të veçantë nevojat gjuhësore, të
fëmijës që i përket një grupi etnik ose është autokton;
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(e) Nxisin përpunimin e orientimeve të nevojshme për mbrojtjen e fëmijës nga informacioni dhe materialet
që dëmtojnë mirëqenien e tij, duke pasur parasysh dispozitat e neneve 13 dhe 18.
Neni 18
1. Shtetet Palë përpiqen me të gjitha mundësitë, për të siguruar njohjen e parimit, sipas të cilit të dy prindërit
kanë përgjegjësi të përbashkët për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës. Përgjegjësinë kryesore për edukimin
dhe zhvillimin e fëmijës e kanë prindërit, ose sipas rastit, përfaqësuesit e tij ligjorë. Ata duhet të udhëhiqen,
në radhë
të parë, nga interesi më i lartë i fëmijës.
2. Për të garantuar dhe zhvilluar të drejtat e përmendura në këtë Konventë, Shtetet Palë u japin ndihmën e
duhur prindërve dhe përfaqësuesve ligjorë të fëmijës, në ushtrimin e përgjegjësisë që u bie atyre për rritjen e
fëmijës dhe sigurojnë ngritjen e institucioneve, qendrave ose shërbimeve të kujdesit për fëmijët.
3. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për t’u siguruar fëmijëve, prindërit e të cilëve janë në
marrëdhënie pune, të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për fëmijët, për të cilat janë
ngritur.
Neni 19
1. Shtetet Palë marrin të gjitha masat legjislative, administrative, shoqërore dhe edukative për mbrojtjen e
fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja ose keqtrajtimi, braktisja apo mospërfillja,
nëpërkëmbja ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual, për sa kohë që ai është nën ruajtjen e prindërve të
tij ose të njërit prej tyre, të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të tij ligjorë ose të çdo personi tjetër të cilit i është
besuar.
2. Këto masa mbrojtjeje përfshijnë, kur është e përshtatshme, procedura të efektshme për hartimin e
programeve shoqërore për përkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe atyre që kujdesen për të, si dhe për forma të
tjera parandalimi dhe identifikimi, raportimi, referimi, hetimi, trajtimi dhe ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit
të fëmijës, të përshkruara më lart, duke përfshirë, në se duhet, procedurat e ndërhyrjes gjyqësore.
Neni 20
1. Një fëmije, të cilit i mohohet në mënyrë të përkohshme ose të përhershme mjedisi i tij familjar, ose kur
nuk është në interesin e tij më të lartë të qëndrojë në këtë mjedis, ka të drejtë për një mbrojtje dhe një ndihmë
të posaçme nga shteti.
2. Shtetet Palë sigurojnë për këtë fëmijë një përkujdesje alternative, në pëputhje me legjislacionin e tyre të
brendshëm.
3. Kjo përkujdesje alternative mund të ketë, inter alia, formën e vendosjes në një familje, të “Kafalasë” sipas
të drejtës islamike, të birësimit ose, në rast nevoje, të vendosjes në një qendër të përshtatshme të kujdesit për
fëmijët. Në gjetjen e këtyre zgjidhjeve, duhet të mbahen mirë parasysh dëshira për vazhdimësinë në edukimin
e
fëmijës, si dhe origjina e tij etnike, fetare, kulturore dhe gjuhësore.
Neni 21
Shtetet Palë, të cilët pranojnë dhe/ose lejojnë sistemin e birësimit, garantojnë që konsiderata mbizotëruese të
jetë interesi më i lartë i fëmijës dhe:
(a) Sigurojnë që birësimi i fëmijës të autorizohet vetëm nga autoritetet kompetente, të cilët përcaktojnë, në
përputhje me ligjin dhe procedurat e zbatueshme dhe mbi bazën e të gjitha të dhënave përkatëse dhe të
besueshme, që birësimi të lejohet duke mbajtur parasysh gjendjen e fëmijës në raport me prindërit, të afërmit
dhe përfaqësuesit e tij ligjorë dhe, kur është e nevojshme, personat e interesuar të kenë dhënë pëlqimin e tyre
të ndërgjegjshëm për birësimin, mbi bazën e këshillimit të nevojshëm;
(b) Pranojnë se birësimi në një vend tjetër mund të shihet si një alternativë për të siguruar kujdesin për
fëmijën, në qoftë se fëmija nuk mund të vendoset në një familje ushqyese ose birësuese, ose të ketë një
mënyrë tjetër të përshtatshme përkujdesjeje në vendin e tij të origjinës;
(c) Sigurojnë që, në rast birësimi në një vend tjetër, fëmija të gëzojë mbrojtjen dhe normat e barazvlershme
me ato që ekzistojnë në rastin e birësimit në vendin e tij;
(d) Marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar që, në rast birësimi në një vend tjetër, vendosja e fëmijës
të mos kthehet në një përfitim material të pavend për personat e implikuar në të;
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(e) Mbështesin, sipas rastit, objektivat e këtij neni, duke përfunduar rregullime ose marrëveshje dypalëshe
ose shumëpalëshe dhe përpiqen në këtë kuadër të sigurojnë që vendosja e fëmijës në një vend tjetër të bëhet
nga autoritetet ose organet kompetente.
Neni 22
1. Shtetet Palë marrin masat e duhura për të siguruar që një fëmijë, i cili kërkon të marrë statusin e refugjatit
ose që konsiderohet si i tillë sipas rregullave dhe procedurave të së drejtës ndërkombëtare ose të brendshme
të zbatueshme, qoftë vetëm apo i shoqëruar nga prindërit e tij ose nga çdo person tjetër, të përfitojë nga
mbrojtja
dhe përkrahja humanitare e duhur, për t’i lejuar atij të gëzojë të drejtat që i njohin kjo Konventë dhe
instrumentet e tjera ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut ose me karakter humanitar, në të cilat Shtetet janë
Palë.
2. Për këtë qëllim, Shtetet Palë bashkëpunojnë, kur e gjykojnë të nevojshme, në çdo përpjekje të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave të tjera ndërqeveritare ose joqeveritare kompetente, që
bashkëpunojnë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur dhe ndihmuar fëmijën dhe për të
kërkuar prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes të çdo fëmije refugjat, me qëllim që të sigurojnë
informacionin e nevojshëm për bashkimin me familjen. Në rastet kur as prindërit, as anëtarët e tjerë të
familjes nuk gjenden, fëmijës do t’i jepet e njëjta mbrojtje, si çdo fëmije tjetër që i mungon ngaherë ose
përkohësisht mjedisi familjar,
cilado qoftë arsyeja, sikundër parashikohet në këtë Konventë.
Neni 23
1. Shtetet Palë pranojnë se fëmija me paaftësi mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të
përshtatshme, në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij
aktive në jetën e bashkësisë.
2. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës me paaftësi për kujdes të posaçëm dhe nxisin e sigurojnë, brenda
mundësive të të ardhurave të disponueshme, dhënien fëmijës, i cili përmbush kushtet, si dhe atyre që
kujdesen për të, të ndihmës që kërkohet dhe që i përshtatet gjendjes së fëmijës dhe gjendjes financiare të
prindërve të
tij, ose të atyre që kujdesen për të.
3. Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me paaftësi, ndihma e dhënë sipas paragrafit 2 të këtij neni jepet
falas sa herë të jetë e mundur, duke pasur parasysh burimet financiare të prindërve të tij ose të atyre që
kujdesen për të dhe kjo synon që fëmijët me paaftësi të kenë mundësi efektivisht të marrin arsim, kualifikim,
shërbime
shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për punësim dhe veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të
sigurojë një integrim shoqëror dhe zhvillim vetiak sa më të plotë, përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe
shpirtëror.
4. Shtetet Palë, në frymën e bashkëpunimit ndërkombëtar, nxisin shkëmbimin e informacionit të
përshtatshëm në fushën e kujdesit shëndetësor parandalues dhe të trajtimit mjekësor, psikologjik dhe
funksional të fëmijëve me paaftësi, përfshirë përhapjen dhe mundësinë e marrjes së informacionit lidhur me
metodat e riaftësimit,
edukimit dhe shërbimeve të formimit profesional, me qëllim që Shtetet Palë të kenë mundësi të përmirësojnë
cilësitë dhe aftësitë e tyre dhe të zgjerojnë përvojën e tyre në këto fusha. Në këtë drejtim, duhet të mbahen
parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.
Neni 24
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të
përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes dhe riaftësimin e shëndetit. Shtetet Palë përpiqen të
sigurojnë që asnjë fëmije të mos i mohohet e drejta për të pasur këto shërbime të kujdesit shëndetësor.
2. Shtetet Palë ndjekin zbatimin e plotë të kësaj të drejte dhe në veçanti marrin masat e duhura:
(a) Për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore;
(b) Për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kujdesin për shëndetin, duke e
vënë theksin në zhvillimin e kujdesit shëndetësor parësor;
(c) Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit

37

shëndetësor parësor, me anë të përdorimit, ndër të tjera, të teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit
të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke pasur parasysh rreziqet e ndotjes
së mjedisit natyror;
(d) Për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes;
(e) Për të mundësuar që gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të marrin informacion, të
kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin dhe të ushqyerit e fëmijës,
përparësitë e ushqyerjes me gji,higjienën dhe shëndoshjen e mjedisit dhe parandalimin e aksidenteve;
(f) Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve, edukimin dhe shërbimet në
fushën e planifikimit familjar.
3. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e efektshme dhe të nevojshme për të zhdukur praktikat tradicionale të
dëmshme për shëndetin e fëmijëve.
4. Shtetet Palë marrin përsipër të nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar, me qëllim që të
sigurojnë gradualisht realizimin e plotë të së drejtës së njohur në këtë nen. Për këtë, mbahen parasysh në
mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.
Neni 25
Shtetet Palë i njohin fëmijës, për të cilin është vendosur nga autoritetet kompetente për të qenë nën kujdesje,
mbrojtje ose trajtim fizik ose mendor, të drejtën e një ekzaminimi periodik të këtij trajtimi dhe të çdo rrethane
tjetër lidhur me këtë vendosje.
Neni 26
1. Shtetet Palë i njohin çdo fëmije të drejtën për të përfituar përkrahje shoqërore, përfshirë sigurime
shoqërore dhe marrin masat e nevojshme për të arritur realizimin e plotë të kësaj të drejte, në përputhje me
legjislacionin e tyre kombëtar.
2. Ndihmat, ku është e nevojshme, duhet të jepen duke pasur parasysh të ardhurat dhe kushtet e fëmijës dhe
personave përgjegjës për mbajtjen e tij si dhe çdo konsideratë tjetër që lidhet me kërkesën për ndihmë të bërë
nga vetë fëmija ose në emër të tij.
Neni 27
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik,
mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror.
2. Përgjegjësinë për të siguruar kushtet e nevojshme të jetesës për zhvillimin e fëmijës, brenda kufijve të
mundësive dhe mjeteve të tyre financiare, e kanë në radhë të parë prindi ose prindërit ose personat e tjerë
përgjegjës për rritjen e fëmijës.
3. Shtetet Palë marrin masat e duhura, sipas kushteve kombëtare dhe mundësive të tyre, për të ndihmuar
prindërit dhe personat e tjerë përgjegjës për fëmijën, që të vënë në jetë këtë të drejtë dhe, në rast nevoje, për
të siguruar një përkrahje materiale dhe programe mbështetjeje, sidomos lidhur me ushqimin, veshmbathjen
dhe banimin.
4. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar marrjen e pensionit ushqimor të fëmijës nga
prindërit e tij ose nga personat e tjerë që kanë përgjegjësi financiare ndaj tij, qoftë brenda ose jashtë vendit.
Në veçanti, në rastet kur personi që ka një përgjegjësi financiare ndaj fëmijës jeton në një shtet tjetër nga ai i
fëmijës, Shtetet Palë favorizojnë aderimin në marrëveshjet ndërkombëtare ose përfundimin e marrëveshjeve
të tilla si dhe miratimin e rregullimeve të tjera të duhura.
Neni 28
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me qëllim që të arrihet kjo e drejtë, hap pas hapi
dhe mbi bazën e mundësive të barabarta, në mënyrë të veçantë ata:
(a) Bëjnë arsimin fillor të detyrueshëm dhe falas për të gjithë;
(b) Inkurajojnë zhvillimin e formave të ndryshme të arsimit të mesëm si të përgjithshëm, dhe profesional, i
bëjnë ato të hapura e të mundshme për çdo fëmijë dhe marrin masa të përshtatshme, si vendosja e arsimit
falas dhe dhënia e një ndihme financiare në rast nevoje;
(c) U sigurojnë të gjithëve arsimin e lartë, sipas aftësive të secilit, me të gjitha mjetet e përshtatshme;
(d) Bëjnë të mundshëm dhe të arritshëm për çdo fëmijë informacionin dhe orientimin shkollor e profesional;
(e) Marrin masa për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes së braktisjes së
shkollës.
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2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që displina shkollore të zbatohet në mënyrë
të pajtueshme me dinjitetin njerëzor të fëmijës dhe në përputhje me këtë Konventë.
3. Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në
mënyrë të veçantë, në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin
e njohurive shkencore e teknike dhe të metodave moderne të mësimdhënies. Për këtë, mbahen parasysh në
mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.
Neni 29
1. Shtetet Palë u morën vesh që arsimimi i fëmijës të ketë për synim:
(a) Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës;
(b) Të rrisë respektin për të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe për parimet e mishëruara në Kartën e
Kombeve të Bashkuara;
(c) Të rrisë respektin për prindërit e fëmijës, për identitetin e tij, gjuhën dhe vlerat kulturore, për vlerat
kombëtare të vendit ku fëmija jeton, të vendit të origjinës dhe të qytetërimeve të ndryshme nga i veti;
(d) Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në frymë e mirëkuptimit, paqes,
tolerimit, barazisë midis sekseve dhe miqësisë midis të gjithë popujve, grupeve etnike, grupeve kombëtare e
fetare dhe personave me origjinë autoktone;
(e) T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror.
2. Asnjë dispozitë e këtij neni ose e nenit 28 nuk do të interpretohet në mënyrë të atillë që të cënojë lirinë e
personave fizikë ose juridikë, për të krijuar e drejtuar qendra arsimore, gjithmonë me kusht që parimet e
përmendura në paragrafin 1 të këtij neni të respektohen dhe që arsimi që jepet në këto qendra të jetë në
përputhje me normat minimale që përcaktohen nga Shteti.
Neni 30
Në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë autoktone, një fëmije që
i përket një minoriteti ose është autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të
ushtrojë dhe praktikojë fenë e vet, ose të përdorë gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të grupit të tij.
Neni 31
1. Shtetet Palë i njohin fëmijës të drejtën të pushojë dhe argëtohet, të praktikojë lojëra dhe veprimtari
çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike.
2. Shtetet Palë respektojnë dhe nxisin të drejtën e fëmijës për pjesëmarrje të plotë në jetën kulturore dhe
artistike, inkurajojnë sigurimin e mundësive të përshtatshme dhe të barabarta për kohën e lirë dhe për
veprimtari kulturore, artistike, argëtuese dhe çlodhëse.
Neni 32
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo
pune që paraqet rreziqe ose që cënon edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor,
shpirtëror, moral ose shoqëror.
2. Shtetet Palë marrin masa legjislative, administrative, shoqërore dhe edukative, për të siguruar zbatimin e
këtij neni. Për këtë qëllim dhe duke pasur parasysh dispozitat përkatëse të instrumenteve të tjera
ndërkombëtare, Shtetet Palë në mënyrë të veçantë:
(a) Përcaktojnë një moshë minimale ose moshat minimale të pranimit në punë;
(b) Parashikojnë një rregullim të përshtatshëm të orarit të punës dhe të kushteve të punës;
(c) Japin dënime ose sanksione të tjera të përshtatshme për të siguruar zbatimin efektiv të këtij neni.
Neni 33
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura, duke përfshirë ato legjislative, administrative, shoqërore dhe
edukative, për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi I paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope, siç
përcaktohen në konventat përkatëse ndërkombëtare dhe për të mos lejuar që fëmijët të përdoren për
prodhimin
dhe trafikun e paligjshëm të këtyre lëndëve.
Neni 34
Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe keqtrajtimit
seksual. Për këtë qëllim, Shtetet Palë marrin në mënyrë të veçantë të gjitha masat e duhura në planin
kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh për të mos lejuar që:
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(a) Fëmijët të nxiten ose të detyrohen për t’u përfshirë në veprimtari të paligjshme seksuale;
(b) Fëmijët të shfrytëzohen për qëllime prostitucioni ose praktika të tjera seksuale të paligjshme;
(c)Fëmijët të shfrytëzohen për shfaqje ose materiale pornografike.
Neni 35
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos
lejuar rrëmbimin, shitjen, ose trafikun e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë.
Neni 36
Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqënien e tij.
Neni 37
Shtetet Palë sigurojnë që:
(a) Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose
poshtëruese. As dënimi me vdekje, as burigimi i përjetshëm nuk duhet të jepen për shkelje të ligjit; të kryera
nga persona nën 18 vjeç;
(b) Asnjë fëmije të mos i mohohet liria në mënyrë të paligjshme ose arbitrare.
Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një fëmije duhet të jetë në përputhje me ligjin dhe të përdoret vetëm si një
masë e fundit dhe për një kohë sa më të shkurtër.
(c) Çdo fëmijë i privuar nga liria të trajtohet në mënyrë njerëzore dhe me respektin që i takon dinjitetit të
njeriut dhe në mënyrë të tillë; që të kihen parasysh nevojat e personave të moshës së tij. Në veçanti, çdo
fëmijë i privuar nga liria duhet të veçohet nga të rriturit, me përjashtim të rastit kur mendohet se është në
intresin më të lartë të
fëmijës që kjo të shmanget dhe ai të ketë të drejtën të mbajë lidhje me familjen me korrespondencë dhe
vizita, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme;
(d) Çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të ketë të drejtën që t’i jepet menjëherë ndihmë juridike ose çdo
ndihmë tjetër e përshtatshme, si dhe të drejtën të kundërshtojë vendimin për heqjen e lirisë përpara një
gjykate ose një autoriteti tjetër kompetent, të pavarur dhe të paanshëm si dhe për një vendim të shpejtë për
çdo rast të tillë.
Neni 38
1. Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë dhe të bëjnë të respektohen rregullat e së drejtës humanitare
ndërkombëtare, që janë të zbatueshme për ta në rast konflikti të armatosur dhe që kanë të bëjë me fëmijën.
2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar që personat, të cilët nuk kanë mbushur
moshën pesëmbëdhjetë vjeç, të mos marrin pjesë drejtpërdrejt në veprimet luftarake.
3. Shtetet Palë nuk rekrutojnë në forcat e tyre të armatosura asnjë person që nuk ka mbushur moshën
pesëmbëdhjetë vjeç. Kur ata rekrutojnë persona më të rritur se 15 vjeç por më të vegjël se 18 vjeç, Shtetet
Palë përpiqen të rekrutojnë më përpara më të mëdhenjtë në moshë.
4. Në përputhje me detyrimin që u takon në bazë të së drejtës humanitare ndërkombëtare, për të mbrojtur
popullsinë civile në rast konflikti të armatosur, Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të
siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i armatosur.
Neni 39
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të lehtësuar riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në
shoqëri të çdo fëmije që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo
forme tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor, çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim
dhe ky riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin
e fëmijës.
Neni 40
1. Shtetet Palë i njohin çdo fëmije të dyshuar, të akuzuar ose për të cilin është thënë se ka kryer shkelje të
ligjit penal, të drejtën e një trajtimi të tillë, që zhvillon te fëmija ndjenjën e dinjitetit dhe të vlerës së personit,
që përforcon tek ai ndjenjën e respektit të tij për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve dhe që
merr parasysh moshën e fëmijës si dhe dëshirën për të ndihmuar në riintegrimin e tij në shoqëri dhe në
mënyrë që ai të luajë një rol konstruktiv në gjirin e saj.
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2. Për këtë qëllim dhe duke pasur parasyh dispozitat përkatëse të instrumenteve ndërkombëtare, Shtetet Palë
kujdesen në veçanti që:
(a)Asnjë fëmijë të mos jetë i dyshuar, i akuzuar ose i cilësuar për shkelje të ligjit penal për arsye të veprimeve
ose mosveprimeve që nuk kanë qenë të ndaluara nga e drejta e brendshme ose ndërkombëtare në momentin
kur ato janë kryer;
(b) Çdo fëmijë i dyshuar ose i akuzuar për shkelje të ligjit penal të ketë të paktën garancitë që vijojnë:
(i) Të prezumohet i pafajtshëm derisa të provohet pafajësia ligjërisht;
(ii) Të informohet menjëherë dhe drejtpërdrejt për akuzat e ngritura kundër tij, nëse është e përshtatshme, me
anë të prindërve të tij ose të përfaqësuesve ligjorë, dhe të ketë ndihmë juridike ose nga çdo ndihmë tjetër të
duhur për
përgatitjen dhe paraqitjen e mbrojtjes së tij;
(iii) Çështja e tij të shqyrtohet pa vonesë nga një autoritet ose instance gjyqësore kompetente, e pavarur dhe
e paanshme, sipas një procedure të drejtë ligjore, në praninë e ndihmës juridike ose të një ndihme tjetër të
përshtatshme, dhe, kur gjykohet se kjo nuk është në interesin më të lartë të fëmijës, sidomos për arsye të
moshës ose gjendjes së tij, në prani të prindërve ose përfaqësuesve të tij ligjorë.
(iv) Të mos detyrohet të dëshmojë ose të pohojë veten fajtor; të pyeten ose të bëjë të pyeten dëshmitarët e
akuzës dhe të sigurojë paraqitjen dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes së tij, në kushte të
barabarta.
(v) Në qoftë se vendoset se ka shkelur ligjin penal, të bëjë ankim kundër këtij vendimi si dhe çdo masë të
marrë si pasojë, para një autoriteti ose një instance gjyqësore kompetente më të lartë, të pavarur dhe të
paanshme, në përputhje me ligjin.
(vi) Të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se ai nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që përdoret.
(vii) Të respektohet plotësisht jeta e tij private në të gjitha fazat e procedurës.
3. Protokolli për Parandalimin, Eliminimin dhe Dënimin e Trafikut në dëm të Qenieve Njerëzore, në
veçanti të Grave dhe Fëmijëve, si shtesë e Konventës Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara
Kundër Krimit Transkombëtar të Organizuar, Vjenë 2000 (Adoptuar më 02/11/2000 por nuk ka hyrë
akoma në fuqi)
Protokolli ofron një përcaktim që përkon me trafikimin e qenieve njerëzore dhe jep kështu një platformë të
përbashkët në nivel legjislativ dhe strategjik për të luftuar këtë krim që shtohet shumë shpejt, sidomos në dëm
të grave dhe fëmijëve. Objektivat e Protokollit janë si më poshtë:
Neni 2
Objektivat e këtij Protokolli janë:
(a) Parandalimi dhe luftimi kundër trafikimit të qenieve njerëzore, duke i kushtuar vëmendje grave dhe
fëmijëve.
(b) Mbrojtja dhe ndihma ndaj viktimave të trafikimit, në respektin e plotë të të drejtave njerëzore.
(c) Nxitja dhe kooperimi i Shteteve për të arritur këto objektiva. 38
4. Seksioni Special i Kombeve të Bashkuara mbi fëmijërinë: “Një botë e përshtatshme për fëmijët.
Dokumenti mbi përfundimet e Seksionit Special”, New York 2002
Seksioni A i dokumentit, që përcakton “Objektivat, strategjitë dhe parandalimet”, përmban një pjesë të tretë
të rezervuar “Mbrojtjes ndaj abuzimit, shfrytëzimit dhe dhunës”. Ka një grup nenesh që flasin për trafikimin
e fëmijëve me qëllim shfrytëzimin e tyre seksualisht.
Mbrojtja ndaj abuzimit, shfrytëzimit dhe dhunës
Neni 41
Me qindra milionë fëmijë vuajnë ose vdesin për shkak të luftës, dhunës, shfrytëzimit, pakujdesisë dhe çdo
forme abuzimi dhe poshtërimi. Në të gjithë botën fëmijët jetojnë në kushte shumë të vështira: që janë invalidë
përgjithmonë ose janë plagosur rëndë në konfliktet e armatosura; të zhvendosur në brendësi të vendit ose që
çohen jashtë shtetit si refugjatë: viktima të fatkeqësive natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, përfshirë edhe
rreziqet si rrezatimi nga substancat kimike dëmtuese; si bijtë e punëtorëve migrues dhe të grupeve të tjera që
janë në disavantazh shoqëror; si viktima të racizmit, të poshtërimit racial, të ksenofobisë, të padurimit.
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Trafikimi, hyrja ose dalja joligjore e emigrantëve, shfrytëzimi fizik dhe seksual dhe rrëmbimi, ashtu si edhe
shfrytëzimi ekonomik i fëmijëve, edhe në format më të këqija, janë realiteti i përditshëm për fëmijët dhe
krahinat në të gjithë botën; ndër të tjera, dhunimi shtëpiak dhe dhunimi seksual në dëm të grave dhe fëmijëve
përbëjnë gjithmonë një problem të rëndë.
Në vende të ndryshme, sanksionet ekonomike kanë pasur një ndikim të fortë mbi popullimin civil, sidomos
mbi gratë dhe fëmijët.
Neni 42
Në disa vende, kushtet e fëmijëve janë goditur nga parashikimet njëanësore që nuk janë në përputhje me
ligjet ndërkombëtare dhe me Letrën e Kombeve të Bashkuara që pengojnë marrëdhëniet tregtare mes
shteteve, ndalojnë realizimin e plotë të zhvillimit ekonomik dhe social dhe ndalojnë mirëqenien e popullsisë
së vendeve mbi të cilat kanë efekt me pasojat e veçanta për gratë, adoleshentët dhe fëmijët.
Neni 43
Fëmijët kanë të drejtë që të mbrohen nga çdo formë abuzimi, shfrytëzimi dhe dhune. Shoqëritë duhet të
eliminojnë çdo formë dhune kundër fëmijëve. Ndërkaq, vendosim që:
a) Të mbrojmë fëmijët nga çdo lloj abuzimi, pakujdesie shfrytëzimi dhe dhune;
b) Të mbrojmë fëmijët nga konfliktet e armatosura dhe të garantojmë zbatimin e ligjit ndërkombëtar njerëzor
dhe atë të të drejtave njerëzore;
c) Të mbrojmë fëmijët nga çdo formë shfrytëzimi seksual, përfshirë pedofilinë; nga trafikimi dhe nga
rrëmbimi;
d) Të merren masa të menjëhershme dhe efikase për të parandaluar, eliminuar format më të këqija të punës së
të miturve siç përcaktohet në Konventën e Organizatës së Punës Ndërkombëtare n. 128; të përpunohen dhe të
vihen në praktikë strategjitë për eliminimin e punës së të miturve që nuk përputhet në kriteret ndërkombëtare
të njohura;
e) Të përmirësohet situata e miliona fëmijëve që jetojnë në kushte veçanërisht të vështira.
Mes strategjive dhe masave paraprake të propozuara, një seksion i tërë titullohet “Eliminimi i trafikimit dhe
shfrytëzimit seksual të fëmijëve”
Neni 40
Të merren menjëherë masa paraprake, kombëtare dhe ndërkombëtare, për t’i dhënë fund tregtisë së fëmijëve
dhe të organeve të tyre, shfrytëzimit seksual dhe abuzimit, përfshirë detyrën e fëmijëve për prodhimin e
materialeve pornografike, për prostitucion dhe pedofili; të luftohet tregu ekzistues.
Neni 41
Të kryhen vepra sensibilizimi mbi ilegalitetin dhe mbi pasojat e dëmshme të shfrytëzimit seksual, të
abuzimit, edhe nëpërmjet Internet-it, dhe të trafikimit të fëmijëve.
Neni 42
Të fitohet mbështetja e sektorit privat, përfshirë atë të media-ve dhe të industrisë së turizmit, për një fushatë
sensibilizimi kundër shfrytëzimit seksual dhe trafikimit të fëmijëve.
Neni 43
Të identifikohen dhe përballohen shkaqet dhe aspektet, edhe ato të jashtme, në rrënjë të këtij fenomeni që të
çojnë në shfrytëzimin seksual dhe në trafikimin e fëmijëve, dhe të vihen në përdorim strategjitë parandaluese
kundër shfrytëzimit seksual dhe të trafikimit të fëmijëve.
Neni 44
Të garantohet siguria, mbrojtja dhe ruajtja e viktimave të trafikimit dhe të shfrytëzimit seksual; të jepet
ndihmë dhe shërbime për të lehtësuar rimarrjen e vetes dhe futjen e tyre në shoqëri.
Neni 45
Të merren masa paraprake të përshtatshme, në të gjitha nivelet, për të dënuar dhe ndjekur penalisht, në
përputhje me të gjitha mjetet ndërkombëtare të aplikueshme, çdo formë të shfrytëzimit seksual dhe të
abuzimit seksual të fëmijëve, përfshirë edhe atë në brendësi të familjes ose për qëllime tregtie, prostitucionin
e fëmijëve, pedofilinë, pornografinë e fëmijëve, turizmin seksual me fëmijët, trafikimin, tregtinë e fëmijëve
dhe të organeve të tyre, përfshirjen në punë të detyruar të fëmijëve, dhe çdo lloj forme tjetër të shfrytëzimit;
të garantohet se sistemi i drejtësisë penale, duke u marrë me fëmijët që janë viktima të trafikimit, para së
gjithash, interesat e tyre.
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Neni 46
Të kontrollohet trafikimi i fëmijëve përtej kufijve dhe shkëmbimi i informacioneve mbi këtë fenomen në
nivel krahinor dhe ndërkombëtar; të fuqizohet aftësia e ndërhyrjes së funksionarëve të policisë dhe të
funksionarëve të kufijve, dhe të përmirësohet formimi i tyre, kështu që të respektojnë dinjitetin e tyre, të
drejtat njerëzore dhe liritë themelore të viktimave të trafikimit, sidomos të grave dhe fëmijëve.
Neni 47
Të merren masa paraprake të përshtatshme, edhe duke shtuar bashkëpunimin mes qeverive, organizatave
ndërqeveritare, sektorit privat dhe organizatave joqeveritare, për të luftuar përdorimin kriminal të
teknologjive të informacionit, përfshirë Internet-in, për qëllime tregtie të fëmijëve dhe të organeve të tyre, të
prostitucionit të fëmijëve, të pornografisë së fëmijëve, të turizmit seksual me fëmijët, të pedofilisë dhe të
formave të tjera të dhunës dhe abuzimit në dëm të fëmijëve dhe të adoleshentëve.39
5. Konventa ILO
Konventat e mëposhtme në lëndën e emigracionit vendosin disa parësi shumë të dobishme në mjedisin e
trafikimit për qëllime shfrytëzimi seksual dhe për probleme të tjera të lidhura me këtë fenomen:
C97 Konventa mbi emigracionin për punën (e rishikuar), 1949
(Hyrja në fuqi më 22/01/1952)
C143 Konventa mbi Punëtorët Migrues (Dispozitat Plotësuese), 1975
(Hyrja në fuqi më 09/12/1978)
C182 Konventa mbi Format e Këqija të Punës së të Miturve, 1999: konventa lidhur me ndalimin e formave të
këqija të punës së të miturve dhe veprimit të menjëhershëm për eliminimin (Adoptuar më 17/10/1999 por nuk
ka hyrë në fuqi)
Shprehja “Format e këqija të punës së të miturve” i referohet ngushtë trafikimit të fëmijëve për qëllime
prostitucioni dhe pornografie. Neni vazhdon kështu:
Neni 3
Për qëllimet e kësaj Konvente, shprehja “format më të këqija të punës së të miturve” përfshin:
a) të gjitha format e skllavërisë ose praktikat analoge ndaj skllavërisë, si për shembull shitja ose trafikimi i të
miturve, robëria për borxhet dhe skllavëria, puna e detyruar, duke përfshirë futjen me detyrim të të miturve
në punë në konfliktet e armatosura;
b) angazhimin, marrjen me pagesë ose ofertat e të miturve për qëllime prostitucioni, prodhime materialesh
pornografike ose spektaklesh pornografike.
6. KONVENTA E KËSHILLIT TE EUROPËS PËR MASAT KUNDËR TRAFIKIMIT TË
QENIEVE NJERËZORE
Varshavë, 16.5.2005
Seria e traktateve europiane ETS nr.197
Neni 1
Qëllimet e Konventës
1. Qëllimet e kësaj Konvente janë:
a) parandalimi dhe lufta e trafikimit të qenieve njerëzore, duke garantuar barazinë gjinore;
b) mbrojtja e të drejtave të viktimave të trafikimit, ndërtimi i një kuadri gjithëpërfshirës për mbrojtjen
dhe ndihmën për viktimat dhe dëshmitarët, duke garantuar barazinë gjinore, si dhe duke siguruar hetimin dhe
ndjekjen penale efektive;
c) nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar në lidhje me masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore.
2. Me qëllim sigurimin e zbatimit efektiv të dispozitave të saj nga Palët, kjo Konventë krijon një
mekanizëm të veçantë monitorues.
Neni 2
39

Shtojca 2 Mjetet nderkombetare, http-www.caritasalbania.org/dokumenta/antitrafikimi -shkaqet
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Objekti
Kjo Konventë do të zbatohet për të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore, qoftë kombëtare
ose transnacionale, të lidhura apo jo me krimin e organizuar.
-Neni 3
Parimi i mosdiskriminimit
Zbatimi i dispozitave të kësaj Konvente nga Palët, veçanërisht pasjen e masave për të mbrojtur dhe
nxitur të drejtat e viktimave, do të sigurohet pa diskriminuar për arsye të tilla si: seksi, raca, ngjyra, gjuha,
feja, bindjet politike ose të tjera, origjina kombëtare apo sociale, përkatësia në një minoritet kombëtar,
pasuria, lindja ose një status tjetër.
Neni 4
Përkufizimet
Për qëllime të kësaj Konvente:
a) “Trafikim i qenieve njerëzore” nënkupton rekrutimin, transportimin, transferimin, strehimin ose
marrjen e personave me anë të kërcënimit, përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit,
mashtrimit, kurthit, të shpërdorimit të detyrës, të atyre që kanë një pozicion të pambrojtur apo dhënien ose
marrjen e pagesave ose përfitimeve për të arritur miratimin e një personi që ka kontroll mbi një person tjetër,
për qëllim shfrytëzimi. Shfrytëzimi do të përfshijë minimalisht shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve,
forma të tjera të shfrytëzimit seksual, punën ose shërbimet e detyruara, skllavërinë apo praktikat e ngjashme
me skllavërinë ose heqjen e organeve.
b) Kompromisi i një viktime të “trafikimit të qenieve njerëzore” në lidhje me shfrytëzimin e synuar,
të parashtruar në nënparagrafin (a) të këtij neni, nuk do të jetë i vlefshëm kur është përdorur ndonjë nga
mjetet e parashtruara në nënparagrafin (a).
c) Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose marrja e një fëmije për qëllim shfrytëzimi do të
konsiderohet “trafikim i qenieve njerëzore” edhe nëse kjo nuk përfshin një nga mjetet e parashtruara në
nënparagrafin (a) të këtij neni.
d) “Fëmijë” do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt trafikimi qeniesh njerëzore, siç
përcaktohet në këtë nen.
e) “Viktimë” do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç
përcaktohet në këtë nen.

Mesimi 7, 2 ore, 45 minuta
Tema : Ligjet dhe Strategjitë e Shqipërisë lidhur me luftën kunder trafikimit
të qenieve njerëzore
Mësimi 7, Ora e parë
Objektivi : Njohja e nxënësve me Ligjet dhe strategjitë e miratuara për luftën kunër trafikimit në
Shqipëri
Aktivitete
Mësuesi fillimisht e ndan klasën në 5 -6 grupe dhe ju jep nga një fletë ku janë përfshirë ligjet kruesore
drejtuar trafikimit të njerëzve në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti.
Më pas kërkon nga grupet të prezantojnë dispozitat kryesore që përmbajnë përmbledhjet mbi ligjet që ju
janë dhënë. Pastaj grupeve ju jepen disa raste studimore ku ato mbi bazën e ligjeve do të përcaktonin
dënimin e trafikuesit mbi bazën e shkeljeve ligjore që ata kanë bërë.
-

Pyetjet që mund tju drejtohen nxënësve

-

Cilat janë disa nga dispozitat ligjore që adresojnë trafikimin e fëmijëve?

-

Si e dënon ligji trafikuesin?

-

Cilat mendoni ju janë aspektet më të rëndësishme të këtyre ligjeve?
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-

Pasi nxënësit diskutojnë për përmbajtjen e ligjeve, kalohet në hapin tjeter. Ju jepet rasti studimor
dhe ata konkretisht flasin per faktin sesi do te dënohej trafikuesi në bazë të ligjit.

Material për Mësuesin
Shteti shqiptar, është angazhuar në mënyrë të veçantë, me parandalimin dhe mbrojtjen nga trafikimi i qënieve
njerëzore, duke shpehur vullnetin e tij në luftën kundër këtij fenomeni edhe nëpërmjet ratifikimit të disa
konventave40, të cilat zënë një vend të vecantë në hierarkinë e akteve ligjore. Njohja dhe zbatimi i
drejtpërdrejtë i konventave, përbën një sfidë për profesionistët e përfshirë në aktivitetin anti trafikim, në
mënyrë të vecantë në lidhje me sigurimin e aksesit të viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore në të drejtat
e tyre. Në rastet kur konventat e ratifikuara nga shteti shqiptar përfshijnë dispozita të një karakteri të
përgjithshëm, Shteti shqiptar detyrohet të hartojë ligje kombëtare në përputhje me to. Miratimi i ligjeve dhe i
akteve normative sipas standardeve të përfshira në aktet e ndryshme ndërkombëtare në nivelin e Kombeve të
Bashkuara, Këshillit të Europës dhe Bashkimit Europian, ka qenë përparësi e legjislativit dhe ekzekutivit
shqiptar dhe ka përbërë një bazë të qëndrueshme për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të
individit.
LEGJISLACIONI SHQIPTAR KUNDËR TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE.
1.
Kushtetuta e RSH-së përbën ligjin më të lartë në hierarkinë e akteve ligjore në Republikën e
Shqipërisë. Ajo sanksionon disa të drejta, zbatimi dhe garantimi në praktikë i të cilave kontribuon në
parandalimin dhe mbrojtjen nga fenomeni i trafikimit të qënieve njerëzore. Neni 3 i Kushtetutës sanksionon
se “....., dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij,....janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë
dhe t’i mbrojë”.
Në pjesën e dytë të Kushtetutës disa dispozita sanksionojnë garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut, si dhe mbrojtjen nga dhuna: “Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të
patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik.”41 “Jeta e personit
mbrohet me ligj”42; “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose
poshtërues”43.
Kushtetuta sanksionon se, askujt nuk mund ti hiqet liria, përveç se në rastet dhe sipas procedurave të
parashikuara me ligj (neni 27). Garantimi i të drejtës për të qenë i lirë, paraqet rëndësi në kushtet e përfshirjes
së rrëmbimit si element i një vepre me rrezikshmëri shoqërore të përafërt me trafikimin. Gjithashtu, neni 26 i
Kushtetutës anksionon të drejtën e individit për të mos kryer punë të detyruar.44
40

- Konventa ndërkombëtare për ndalimin e trafikut të grave dhe fëmijëve, përfunduar në Gjenevë, më 1921 dhe protokolli amendues i saj.
- Konventa për ndalimin e trafikut të grave në moshë madhore, përfunduar në Gjenevë më 1933 dhe protokolli amendues i saj.
- Konventa për ndalimin e trafikut të personave dhe shfrytëzimit të prostitucionit të të tjerëve dhe protokolli final i saj në 1950.
- Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar, ratifikuar me ligjin nr. 8920, datë 11.07.2002.
- Protokoll “Kundër trafikut të migrantëve me rrugë tokësore, ajrore dhe detare” që plotëson Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër
krimit të organizuar ndërkombëtar, ratifikuar me ligjin nr.8920, datë 11.07.2002.
- Protokolli “Mbi parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e trafikut të personave, veçanërisht të grave dhe femijëve”, në plotësim të
Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar, ratifikuar me ligjin nr.8920, datë 11.07.2002.
- Konventa mbi Eleminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, CEDAW, 1979, ratifikuar me ligjin nr.7767, datë 09.11.1993.
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 15, pika 1.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 21
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 25
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji nr.8417, datë 21.10.1998, Neni 26, “Askujt nuk mund t’i kërkohet të

kryejë një punë të detyruar, përveçëse në rastet e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor, të kryerjes së shërbimit ushtarak,
të një shërbimi që rrjedh nga një gjendje lufte, nga një gjendje e jashtëzakonshme ose nga një fatkeqësi natyrore, që
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Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, nën moshën minimale për
punën e fëmijëve, është një parashikim i qartë në Kushtetutë, i lidhur me dëmtimin e shëndetit, moralit dhe
vënies në rrezik të jetës së fëmijës dhe zhvillimit normal të tij. Sanksionimi në mënyrë të shprehur i kësaj të
drejte është me rëndësi, sa kohë që shfrytëzimi i punës ose shërbimeve të detyruara, përbën një element të
trafikimit të personave, grave dhe të miturve. Një dispozitë kuptimplote e Kushtetutës është ajo që
sanksionon se fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtje të veçantë nga
shteti45. Kjo, merr një rëndësi të veçantë, pasi trafikimi i personave, grave dhe të miturve mund të shoqërohet
me keqtrajtim, me dhunë fizike apo psikike.
2. Ligjet
2.1 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë
Shteti Shqiptar ka bërë përmirësime legjislative në legjislacion. Konkretisht me ligjin nr.8733, datë
24.01.2001 në Kodin penal është shtuas neni 110/a, “Trafikimi i njerëzve”.
Me ligjin nr.9188, datë 12.02.2004 ligjvënësi përkufizoi më qartë veprat penale të trafikimit të qënieve
njerëzore dhe parashikoi si figura të veçanta të veprës penale trafikimin e personave46, trafikimin e femrave
47
dhe trafikimin e të miturve48 .
Numri më i madh i grave, vajzave dhe fëmijëve të shfrytëzuar për trafikim coi në përmirësime ligjire për
mbrojtjen e grave, vajzave dhe të miturve duke parashikuar me dispozita të veçanta trafikimin e tyre por edhe
masa më të larta pasi kryerja e këtyre veprave dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe
me gjobë nga tre milion deri në gjashtë milion lekë për trafikimin e femrave dhe me gjobë nga katër deri në
gjashtë milion për trafikimin e të miturve. Për kryerjen e veprës së trafikimit të personave parashikohet si
masë dënimi nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet burg dhe me gjobë nga dy milion deri në pesë milion lekë.
Në vitin 2008, Kodi Penal ka pësuar ndryshime të rëndësishme me ligjin nr.9859, datë 21.1.2008, ”Për disa
shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të
ndryshuar që konsistojnë në mbrojtjen e të miturve nga keqtrajtimi fizik ose psikologjik i kryer nga persona
që janë të detyruar të kujdesen për ta (neni 124/b), mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i tyre për prodhimin
e materialeve pornografike (neni 117) dhe në nenin 128/b të Kodit Penal “Trafikimi i të miturve”, tek
elementët e kësaj vepre shtohet edhe “shitja”
2.2.Kodi i Familjes
Rregullimi i marrëdhënieve familjare nëpërmjet Kodit të Familjes përbën një garanci për
mbrojtjen e pjesëtarëve të familjes, në mënyrë të veçantë të fëmijëve, nga fenomeni i trafikimit të qënieve
njerëzore. Gjithashtu, viktimat e trafikimit, ndeshen me një sërë problemesh ligjore në marrëdhëniet
familjare. Kodi i Familjes ndër kushtet thelbësore për lidhjen e martesës parashikon moshën 18 vjeç për
bashkëshortët e ardhshëm, si dhe pëlqimin e tyre të lirë dhe të plotë për martesë. Martesa e lidhur pa pëlqimin
e lirë, pa pasur qëllim për jetë të përbashkët si burrë dhe grua, e lidhur në ndikimin e një kanosjeje, dhe e
lidhur nën moshën ligjore që parashikon ky Kod, është e pavlefshme .49

kërcënon jetën ose shëndetin e njerëzve.”
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Neni 54, pika 1.
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Neni 110/a, ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.02.2004, neni 1.
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Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Neni 114/b ,ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.02.2004, neni 2.
48
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Neni 128/b, ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.02.2004, neni 3.
49
Kodi i Familjes, nenet 33, 34, 36, 37, 39.
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Kodi i Familjes përmban disa dispozita të rëndësishme në lidhje me kuptimin dhe ushtrimin e përgjegjësisë
prindërore. Dënimi i prindit për ndonjë nga shkaqet e braktisjes së fëmijës përbën një shkak për humbjen e
përgjegjësisë prindërore.50
2.3 Kodi i Punës
Kodi i Punës parashikon, mbrojtje të veçantë për të miturit . Kështu, në kreun X të Kodit të Punës
përcaktohet specifikisht mbrojtja e veçantë për të miturit. Në bazë të nenit 98 të Kodit të Punës, ndalohet
marrja në punë e të miturve nën moshën 16 vjeç. Bëjnë përjashtim rastet kur të miturit nga mosha 14 deri me
16 vjeç punësohen gjatë pushimeve shkollore vetëm në punë të lehta, që nuk dëmtojnë shëndetin dhe
formimin e tyre.
Ligji Nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
Duke konsideruar faktin se dhuna në marrëdhëniet familjare i shtyn pjesëtarët e familjes vecanarisht grtë dhe
fëmijët te braktisin shtëpinë dhe të bien pre e trafikimit ky ligj përbën një hap të rëndësishëm në parandalimin
e fenomenit të trafikimit të personave, veçanërisht të grave dhe fëmijëve. Ky ligj parashikon shërbimet,
përfshirë edhe strehëzat. Ligji synon të parandalojë dhe minimizojë dhunën në familje, si dhe të garantojë
mbrojtje ligjore për të gjithë anëtarët e familjes që janë viktima të dhunës, duke i kushtuar vëmendje të
veçantë fëmijëve.
Rast studimore:
FEJOHET ME NJË VAJZË 17 VJECARE PËR “TA SHITUR” NË KOSOVË 51 Tiranë, 14 Qershor 2007Një vajzë, vetëm 17 vjeç, u trafikua dhe u shfrytëzua seksualisht në Kosovë nga një burrë 33 vjeçar (që quhet
Kera) nga Tirana, i cili mashtroi prindërit e saj. Burri u fejua me vajzën vetëm për ta shfrytëzuar atë
seksualisht. Zyrtarisht të dy ishin fejuar dhe madje kishin shkëmbyer unazat. Dukej se gjithshka po shkonte
mire, deri kur në Tetor 2005 Kera tha se kishte gjetur një mundësi të re punësimi në Kosovë. Bashkë me
vajzën ata u zhvendosën në Kosovë, por sapo arritën atje ai e detyroi të fejuarën të prostituojë.Prindërit e
lejuan që ai ta merrte vajzën në Kosovë pa e ditur se çfarë pune e priste atë. Vajza 17 vjecare u kap dhe
shpëtoi nga policia e UNMIK. Përpara se ta kthenin në Shqipëri ajo u strehua prej disa muajsh nga IOM në
Kosovë. Ndërkohë Policia Shqiptare e shpalli Kerën person në kërkim ndërkombëtar. Prokuroria e Tiranës
tha se burri akuzohej për organizim prostitucioni dhe trafikim minorenësh dhe rasti i tij u dërgua për gjykim
në Gjykatën e Tiranës. Që prej fillimit të hetimit, viktima A.T qëndron e fshehur. Kjo është një nga dhjetra
histori ku “bashkëshortët e mundshëm” vijnë në shtëpi për të kërkuar “zyrtarisht” të fejohen me vajzën. Sapo
ndodh kjo, këta burra e gjejnë një arsye për tu larguar nga Shqipëria për në një shtet tjetër, ku vajzat në vend
të një jete familjare shfrytëzohen në industrinë e seksit.
Rast studimor 2
Në një fshat të vogël dhe të varfër të Fusharrëzit, në Shqipërinë e veriut janë duke u zhdukur vajzat. Vajza
adoleshente e Fran Biçakut, Valentina është zhdukur nga shtëpia para një viti dhe nuk dihet më asgjë për të.
Gjin Lleshi ka humbur dy vajza – 15 vjeç dhe 17 vjeç. Thotë se i kanë marrë dy burra që u kishin premtuar se
do të martoheshin me to. Ndërkohë, vajzat janë gjetur duke punuar si prostituta adoleshente nëpër rrugët
italiane, pasi kanë hyrë ilegalisht nga mafja shqiptare. Kjo gjë ndodh pothuajse çdo ditë në fshatrat dhe
qytetet shqiptare. Lydia Bici, e Komisionit Ndërkombëtar Katolik të Migracionit ka thënë: “Për më tepër,
minorenët rrëmbehen në diskoteka, në bare, dhe në shkolla”. Në disa fshatra familjet kanë pushuar së çuari
në shkollë vajzat e tyre nga frika se mos ua rrëmbejnë dhe i fusin në një botë që s’mund as ta imagjinojnë.
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Kodi i Familjes, Neni 223:”Prindërit e fëmijës mund të humbasin përgjegjësinë prindërore nëpërmjet një vendimi penal që i ka
dënuar ata si autorë ose si bashkëpunëtore për një vepër penale ndaj fëmijës së tyre, si bashkëpunëtore në një vepër penale të kryer
nga fëmija i tyre ose nëse janë dënuar për ndonjë nga shkaqet e braktisjes së familjes, për sa kohë që ata nuk kanë marrë përsipër
detyrimet që kanë ndaj saj”
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Gazeta “Shekulli”, Tiranë, 14 Qershor 2007. Për artikullin e plotë, ju lutem lexoni:
http://www.shekulli.com.al/news/45/ARTICLE/11469/2007-06-14.html
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Dy vjet më parë, Mariana Lleshi një vajzë 15 vjeçare u bind që të braktiste shtëpinë e saj, nga një tregtar që i
kishte thënë se do ta çonte në Itali për t’u martuar me të. Për tri javë, prindërit e saj nuk kanë pasur asnjë
lajm. Pastaj kanë marrë një letër të tmerrshme, Mariana tregonte se kishte çuar në fillim në qytetin Shkodrës,
në veri të Shqipërisë, ku ai burri i kishte thënë se nuk do të martohej me të. Në të vërtetë, donte ta shiste si
prostitutë. Mariana kishte tentuar të lirohej, dhe ai, e kishte kërcënuar me një thikë, dhe e kishte detyruar
vajzën të shkonte me të. Si pjesa më e madhe e prostitutave që janë larguar ilegalisht, Mariana ishte dërguar
në qytetin detar në Vlorë, epiqendra e kontrabandës, në pjesën jugore të Shqipërisë. Mariana ishte futur në
kurth në Itali, dhe një tragjedi tjetër e ka goditur familjen Lleshi: edhe motra 17 vjeçare është rrëmbyer. Por
këtë herë motra e tretë, Marta ka denancuar përgjegjësit në polici. Pas pak – thotë babai i saj – Marta ishte
vrarë barbarisht. Trupi i vajzës i pa jetë ishte gjetur në një thes në anë të një lumi. Vrasësit e saj nuk u gjetën
kurrë. 52

Mesimi 7, ora e dytë, 45 minuta:
Objektivi: Vlerësimi i masave të marra nga qeveria lidhur me trafikimin e fëmijëve
Fillimisht mësuesi ju drejton nxënësve pyetjet e mposhtme:
-

Cilat janë disa nga masat e qeverisë adresuar trafikimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve?

-

A ka marrë masa Qeveria për zbatimin e ligjeve me të cilat ju u njohët gjatë orës së mëparshme?

-

Më pas ai i njeh me strategjitë dhe aktet nënligjore-

-

Në këtë orë mund të ftohen edhe juristë të cilët mund të ndihmojnë në interpretimin e ligjeve.

Material për mësuesin:
Përveç ligjeve, janë hartuar dhe miratuar dokumente të tjera që trajtojnë mbrojtjen e fëmijëve
qoftë si fokus kryesor, qoftë si pjesë të një objektivi më të gjerë. Midis tyre, si më të rëndësishme
përmendim:
 Strategji Kombëtare për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore 2008-10.
 Strategjia Kombëtare dhe Plani i saj i Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Fëmijëve dhe
Mbrojtjen e Fëmijëve Viktima të Trafikimit 2008-2010
 Strategjia Kombëtare për Fëmijët 2005-2010 dhe Plani Kombëtar i Veprimit
 Mekanizmi Kombëtar i Referimit, Korrik 2005
 Strategjia Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të Komunitetit Rom në Shqipëri, 2003 e
 në vazhdim
 Marrëveshja midis Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Turizmit dhe Pranisë së OSBE-së në
 Shqipëri mbi Promovimin dhe Zbatimin e Kodit të Sjelljes në Parandalimin e Shfrytëzimit të
 Fëmijëve në Turizëm, firmosur në 2007-ën, nga 22 agjentë të turizmit 53
Strategji Kombëtare për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore 2008-10.
Aktivitetet e kësaj strategjie administrohen nga Zyra e Koordinimit Kombëtar kundër Trafikimit, e cila është
pjesë e Ministrisë së Brendshme. Strategjia kombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore përfshin
mbrojtjen dhe mbështetjen, parandalimin, përndjekjen ligjore dhe koordinimin ndërmjet agjencive.
Strategjia Kombëtare për Fëmijët dhe Plani i Saj i Veprimit janë dokumente që përkufizojnë
objektivat strategjike të politikave të qeverisë shqiptare dhe përfshijnë të gjitha masat që ministritë
përkatëse duhet të marrin për të realizuar të drejtat e fëmijëve. Strategjia përqendrohet në katër
objektiva kryesore: mbijetesën e fëmijës, mbrojtjen e fëmijës, zhvillimin e fëmijës dhe pesëmarrjen
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e fëmijës. Katër objektivat e kësaj Strategjie i referohen edhe parandalimit, mbrojtjes dhe asistencën për
fëmijët që gjenden në situata të ndryshme rreziku, përfshi dhe trafikimin. Strukturat shtetërore përgjegjëse
për zbatimin e Strategjisë dhe garantuese të objektivave të mësipërme janë: Ministria e Arsimit, Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Brendshme,
Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve dhe Sekretariati Teknik për Fëmijët, pjesë e Ministrisë së
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Zyra e Avokatit të Popullit monitoron punën e
strukturave shtetërore dhe zbatimin e Strategjisë nëpërmjet Nënseksionit për të Drejtat e Fëmijëve.
Fëmijët më të rezikuar për t’u trafikuar janë ata që jetojnë në kushte shumë të këqija,
në veçanti fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian. Për rrjedhojë, ata janë përfshirë në
Strategjinë Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të Komunitetit Rom në Shqipëri. Ndër të tjera ajo
përfshin marrjen e masave në lidhje me fëmijët e këtij komuniteti, duke u përqendruar në përforcimin e
përpjekjeve për të pakësuar numrin e atyre që braktisin shkollën dhe inkurajimin e prindërve për t’i dërguar
fëmijët në shkollë.
Në mënyrë që të përmirësohet identifikimi dhe të ofrohet asistencë për kategoritë e ndryshme
të viktimave të trafikimit, në 2005-ën është nënshkruar Mekanizmi Kombëtar i Referimit midis
Ministrisë së Punës, Ministrisë së Rendit Publik (tashmë Ministria e Brendshme), Ministrisë së
Punëve të Jashtme, Qendrës Kombëtare për Viktimat e Trafikimit, organizatës jofitimprurëse “Vatra” në
Vlorë, organizatës jofitimprurëse “Tjetër Vizion” në Elbasan dhe Organizatës Ndërkombëtare të
Emigracionit në Tiranë.
Aktualisht, organet përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve dhe luftën kundër trafikimit janë:
 Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve
 Sekretariati Teknik për Fëmijët
 Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Trafikimit Njerëzor/Zëvendësministri i Brendshëm
 Njësia Antitrafikim në Ministrinë e Brendshme
 Autoriteti Përgjegjës për Mekanizmin Kombëtar të Referimit
 Sektori për Luftën ndaj Trafikimeve të Paligjshme në Drejtorinë e Policisë së Kufirit dhe
Emigracionit
 Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikimit Njerëzor
 Nënsektori për të Drejtat e Fëmijëve tek Avokati i Popullit
 Komitetet Rajonale Antitrafikim
 Njësitë e mbrojtjes të fëmijëve të ngritura pranë çdo bashkie/komune, si pjesë e Njësive të Asistencës
Sociale dhe Mbrojtjes
Gjatë viteve 2005–2007, janë nënshkruar dhe ratifikuar 14 marrëveshje dhe konventa për bashkëpunimin
rajonal dhe ndërkombëtar në fushat e drejtësisë, bashkëpunimit policor, asistencës ligjore kundër krimit të
organizuar dhe trafikimit, mbrojtjes së viktimave fëmijë të trafikimit, ripranimit të personave, trafiqeve të
paligjshme të lëndëve narkotike, përgjegjësisë prindërore dhe aspekteve civile të rrëmbimit ndërkombëtar të
fëmijëve. Në kuadrin e hartimit dhe nënshkrimit të marrëveshjeve rajonale dypalëshe, Zyra e Koordinatorit
Kombëtar ka zhvilluar takime ndërkufitare me vendet fqinje (Maqedoni, Kosovë), të cilat kanë rezultuar në
nënshkrimin e disa marrëveshjeve dhe protokolleve për bashkëpunimin policor ndërkufitar për shkëmbimin e
informacionit në kuadrin e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Së shpejti do të mbahen takime të
ngjashme me Malin e Zi dhe Greqinë. 54
Strategjia kombëtare për luftën kundër trafikimit të fëmijëve dhe mbrojtjen e viktimave fëmijë të trafikimit
2008-2010 bazohet tek bindja e Qeverisë së Shqipërisë se trafikimi i fëmijëve, si të gjitha format e tjera të
trafikimit të qenieve njerëzore është krim dhe vepër penale kundër dinjitetit dhe të drejtave të njeriut të
shtetasve të saj. Kështu, Qeveria ka përgjegjësinë kryesore për ta luftuar dhe për ta zhdukur atë. Ajo vlerëson
edhe prekshmërinë e fëmijëve ndaj një sërë krimesh abuzimi dhe shfrytëzimi dhe merr masa për forcimin e
sistemit të parandalimit dhe mbrojtjes, i cili mund t’i përgjigjet jo vetëm rasteve të dyshuara ose rasteve
konkrete të trafikimit, por edhe një sërë abuzimesh ndaj fëmijëve, brenda strukturave ekzistuese dhe
programeve pilot, duke siguruar maksimizimin e burimeve dhe përpjekjeve në këtë fushë.
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Strategjia bazohet në tre shtylla, në
Parandalimi i Trafikimit të Fëmijëve duke përfshirë aspektet e zbatimit të ligjit dhe kontrollin e kufijve,
rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, arsimimin dhe trajnimin si në nivel vendor ashtu edhe kombëtar, duke iu
referuar veçanërisht komuniteteve më në nevojë, aktivitete parandaluese qe zhvillohen në kontekstin e
sistemit të përgjithshëm të mbrojtjes së fëmijëve dhe veprimtaritë e parandalimit që adresojnë dobësitë bazë
të fëmijëve ndaj abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit);
Mbrojtja dhe Ri-integrimi i Viktimave Fëmijë të Trafikimit (duke përfshirë kuadrin ligjor për
mekanizmat e referimit, mbrojtjen fizike dhe morale, strehëzat e përkohshme, adoptimin, çështjet e marrjes
nën kujdes, mbështetja familjare, si edhe aspektet sociale, arsimore dhe ekonomike të ri-integrimit, dhe
kthimi i asistuar vullnetar i viktimave fëmijë);
Ndjekja penale e trafikantëve të fëmijëve (duke përfshirë kuadrin ligjor, zbatimin e ligjit, dhe procedurat
gjyqësore);
Parimet e përgjithshme mbi të cilat bazohet Strategjia Kombëtare kundër Trafikimit të
Fëmijëve dhe Plani i saj i Veprimit:
1. Të drejtat e fëmijës
• Të gjitha veprimet e ndërmarra në lidhje me fëmijët viktimat do të udhëhiqen dhe bazohen në
parimet e mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të njeriut siç përcaktohen në Konventën e
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (1989).
• Viktimat fëmijë kanë të drejtën e mbrojtjes së posaçme, si viktima dhe si fëmijë, në përputhje me
të drejtat dhe nevojat e tyre të posaçme.
• Përfshirja e një viktime fëmijë në veprimtari kriminale nuk duhet të minojë statusin e tyre si fëmijë
dhe si viktimë.
2. Interesi më i lartë i fëmijës
Në të gjitha veprimet e viktimave fëmijë, qofshin të ndërmarra nga institucionet publike, qofshin nga
ato private të kujdesit social, gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i
fëmijës duhet të jetë fokusi kryesor.
3. E drejta e mos-diskriminimit
Viktimat fëmijë kanë të drejtë të kenë të njëjtën mbrojtje dhe të njëjtat të drejta, si fëmijët me kombësi
shqiptare, ashtu edhe ata me shtetësi joshqiptare apo ata me status rezidenti. Ata duhen konsideruar para së
gjithash dhe mbi të gjitha fëmijë. Të gjitha çështjet për statusin, kombësinë, racën, gjininë, gjuhën, besimin
fetar, origjinën etnike apo sociale, statusin e lindjes apo ndonjë status tjetër duhet të jenë të jenë të rëndësisë
së dorës së dytë.
4. Respektimi i pikëpamjeve të fëmijës
• Një fëmijë viktimë që është i/e aftë të formojë pikëpamjet e tij apo të saj, ka të drejtë t’i shprehë ato
pikëpamje lirisht për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të, për shembull, për sa i përket
vendimeve që kanë lidhje me kthimin e mundshëm të tij/saj në familje apo në vendin e origjinës.
• Pikëpamjeve të fëmijës do t’u kushtohet vëmendja që u takon në raport me moshën, pjekurinë dhe
interesin e tij/saj më të lartë.
5. E drejta për informim
• Një fëmijë viktimë duhet pajisur me informacion mbi situatën e tij/saj, të drejtat, shërbimet e
disponueshme dhe ribashkimin me familjen apo/dhe procesin e riatdhesimit.
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• Informacioni do të sigurohet në një gjuhë, të cilën fëmija viktimë mund ta kuptojë. Sa herë që një fëmijë
viktimë merret në pyetje/intervistohet apo kërkon ofrimin e një shërbimi, fëmijës viktimë do t’i
sigurohet përkthyesi, punonjësi social apo psikiatri i përshtatshëm.
6. E drejta e konfidencialitetit
• Informacionet rreth një viktime fëmijë që mund të rrezikohet apo anëtarëve të familjes së fëmijës nuk
duhet të nxirren në publik.
• Duhet të merren të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur privatësinë dhe identitetin e fëmijës
viktimë. Emri, adresa apo informacione të tjera që mund të çonin tek identifikimi i fëmijës viktimë apo
anëtarëve të familjes së tij/saj nuk duhet t’i bëhen të njohura publikut apo medias.
• Para nxjerrjes së informacioneve sensitive, i duhet kërkuar leje viktimës fëmijë në një mënyrë që i
përshtatet moshës së tij/saj.
7. E drejta e mbrojtjes
• Shteti e ka për detyrë t’i mbrojë dhe t’i ndihmojë fëmijët viktima dhe të garantojë sigurinë e tyre.
• Të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijët viktima duhen marrë me shpejtësi.
• Ata kanë të drejtën e të pasurit të një shtëpie të sigurt që t’u sigurojë nevojat bazë, të drejtë e arsimimit,
kujdesit shëndetësor dhe për më tepër, të drejtën për të mos punuar derisa të arrijnë moshën ligjore për
këtë gjë.

Organizata Ndërkombëtare të Angazhuara në Luftën kundër Trafikimit













ECPAT International – www.ecpat.net
Plan International – www.plan-international.org
Save the Children – www.savethechildren.net
Terre des Hommes – www.terredeshommes.org
UNICEF – www.unicef.org
World Vision – www.wvi.org
International Organization for Migration- IOM --www.iom.int
Organization for Security and Co-operation in Europe | OSCE - www.osce.org
International Labour Organization – ILO - www.ilo.org
The UN Refugee Agency - UNHCR - www.unhcr.org
United States Agency for International Development (USAID) - www.usaid.gov

Organizata të tjera shqiptare aktive në parandalimin e trafikimit dhe ofrimin
e shërbimeve
 Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA www.crca.org.al
 Bashkë Kundër Trafikimit të Fëmijëve - BKTF - www.bktf-coalition.org
 Fondacioni “Ndihmë për fëmijët” – NPF - www.npf.al
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