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DY FJALË PËR BOTIMIN E DYTË TË 
MANUALIT NË GJUHËN SHQIPE 
 

 
Botimi i dytë i Manualit Kuptimi i të 
Drejtave të Njeriut, është një ngjarje e 
shënuar për komunitetin e të drejtave të 
njeriut, si të atij akademik ashtu edhe të 
atij të shoqërisë civile, por edhe të vetë 
institucioneve shtetërore të Kosovës. Vetë 
ky manual, është një libër i përkthyer në 
16 gjuhë të botës dhe shërben si një mjet i 
dëshmuar tani më në fushën e edukimit 
mbi të drejtat e njeriut. Produkt i punës së 
Qendrës Evropiane të Trajnimit dhe 
Hulumtimit për të Drejtat e Njeriut dhe 
Demokraci (ETC) nga Graz të udhëhequr 
nga profesori Wolfgang Benedek dhe 
shumë ekspertëve të tjerë të të drejtave të 
njeriut dhe i përkrahur në vazhdimësi nga 
Ministria e Punëve të Jashtme të Austrisë, 
ky manual tani më është një libër i dashur 
për tërë komunitetin e të drejtave të 
njeriut, e posaçërisht të atyre që merren 
me edukimin mbi të drejtat e njeriut.  
Ky manual tani më ka një histori të 
përdorimit në botën shqiptare, sepse 
botimi i tij i parë ka kapur tirazhin deri në 
2.000 kopje. Ky botim ka qenë një sukses i 
jashtëzakonshëm, sepse është përdorur 
shumë nga studentët, profesorët si dhe nga 
aktivistët e të drejtave të njeriut. Ky 
manual ka shërbyer si material bazë në 
organizimin e shumë veprimtarive në 
fushën e edukimit për të drejtat e njeriut. 
Ne në Qendrën për të Drejtat e Njeriut të 
Universitetit të Prishtinës (QDNJUP), duke 
qenë të përfshirë edhe në publikimin e 
botimit të parë, e kemi përdorur 
jashtëzakonisht shumë në të gjitha 
aktivitetet tona, sidomos në ato me 
karakter edukues. Gjithashtu QDNJUP, ka 

shërbyer edhe si shpërndarës i këtij 
manuali për të gjithë të interesuarit nga 
viset ku jetojnë shqiptarët. Kështu manuali 
është shpërndarë në Republikën e 
Kosovës, në atë të Shqipërisë dhe të 
Maqedonisë. Për më tepër nën organizimin 
ETC-së, në Tiranë e Tetovë janë organizuar 
edhe seminare duke u bazuar në këtë 
manual. 
Edhe botimi i dytë, në gjuhën shqipe, vjen 
si rezultat i bashkëpunimit të QDNJUP-së 
me ETC-në në Graz dhe profesorin 
Benedek. Sidoqoftë, përderisa botimi i parë 
është realizuar nga Programi Finlandez për 
Përkrahje për të Drejtat e Njeriut në 
Kosovë, botimi i ri po vjen në gjuhën 
shqipe me ndihmën e Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë si dhe të 
Ministrisë së Drejtësisë. Kjo është një 
shenjë e mirë, se institucionet e Kosovës 
janë vetëdijesuar për rolin e madh që ka 
edukimi për të drejtat e njeriut për 
Kosovën, pa të cilin edukim ne nuk mund 
të kemi qytetarë aktiv, që i njeh të drejtat 
por as institucione të cilat duke i njohur të 
drejtat dhe liritë e njeriut janë edhe 
mbrojtëse të tyre e edhe zbatuese të ligjeve 
në vend. Ky botim vjen i përkthyer nga 
gjermanishtja nga profesori Skënder Gashi 
dhe redaktuar profesionalisht nga QDNJUP.  
Edhe ky botim i ruan të gjitha 
karakteristikat e botimit të parë, përveçse 
është më i përditësuar. Karakteristikë 
kryesore e tij, është lehtësia me të cilin 
janë trajtuar problemet komplekse të të 
drejtave të njeriut, mënyra sesi ato 
probleme thjeshtësohen përmes 
shembujve, tregimeve ilustruese, 
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praktikave të mira si dhe ushtrimeve. Kjo 
mënyrë e hartimit të manualit, e bënë atë 
lehtë të përdorshëm që nga ata të cilët bien 
në kontakt për herë të parë me literaturë 
që ka të bëjë me të drejta të njeriut, e deri 
tek studentët që studiojnë të drejtat. 
Gjithashtu edhe profesorët, apo trajnuesit 
me një lehtësi të madhe mund ta përdorin 
këtë manual gjatë organizimit të 
ligjëratave, seminareve, kurseve apo 
trajnimeve. Ky manual është i përdorshëm 
si material shtesë edhe për arsimtarët e 
Edukatës Qytetare që e japin këtë lëndë në 
arsimin fillor dhe atë të mesëm në Kosovë, 
Shqipëri, Maqedoni dhe gjetiu ku mësohet 
gjuha shqipe.  
Në fund dua t’i falënderoj të gjithë ata që 
mundësuan botimin e këtij manuali. Në 
radhë të parë profesorin Benedek dhe 
kolegët e tjerë nga ETC të cilët qëndrojnë 

gjithnjë pranë QDNJUP-së. Gjithashtu dua 
të falënderoj Ministrinë e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë si dhe 
Ministrinë e Arsimit, pa të cilët ky botim do 
të ishte i pamundur. Gjithashtu dua ta 
falënderoj përkthyesin profesorin Skënder 
Gashi dhe sidomos bashkëpunëtorin tim në 
QDNJUP, Qerkin Berishën i cili gjithashtu 
është meritor për publikimin e këtij 
manuali.  
 
Shpresoj se edhe ky botim i dytë i këtij 
manuali do të jetë po aq i suksesshëm sa 
botimi i parë, dhe se do të jetë një mjet më 
tepër në edukimin për të drejtat e njeriut 
për shqiptarët kudo që ata jetojnë. 
 
 
Drejtori i QDNJUP-së 
Valon Murati 
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PARATHËNIE 
 

 
Arsimimi për të drejtat e njeriut është njëri 
nga segmentet parësore të politikës së 
jashtme të shtetit të Austrisë. Këtë segment 
e kam fort për zemër edhe unë vetë. Kjo 
sepse për jetën, për jetesën dhe për 
sigurinë e parashikueshme të njeriut si 
qëllim i yni i dorës së parë  është e 
nevojshme mbrojtja e garantuar nga 
autoritetet shtetërore e të drejtave të 
njeriut. Kjo është e nevojshme për 
vetëdijen personale të secilit përkitazi me 
të drejtat e tij/të saj.  
Detyrë e arsimimit për të drejtat e njeriut 
është që njerëzve t’u shpjegohen të drejtat 
dhe liritë e tyre themelore dhe të 
përforcohet vetëdija e autoriteteve 
shtetërore përkitazi me rëndësinë e të 
drejtave të njeriut, këtij themeli të sigurisë 
njerëzore. Duhet që, përmes masave me 
synime konkrete, njerëzit t’i kuptojnë më 
mirë të drejtat e tyre dhe të jenë në gjendje 
të angazhohen si për të drejtat vetanake, 
ashtu edhe për ato të të tjerëve.  
Komponenti thelbësor i konceptit të 
sigurisë njerëzore është që secilit njeri t’i 
bëhet e mundshme jeta dinjitoze e çliruar 
nga frika e nga skamja. Detyrë konkrete 
dhe obligative që do të duhej ta 
përmbushnin të gjithë kreatorët e politikës 
ndërkombëtare e kombëtare, është që 
njeriun ta mbrojnë nga shkelja e të 
drejtave dhe e lirive themelore dhe t’i 
krijojnë të gjitha parakushtet që të mos u 
jepet asnjë mundësi shtypjes, arbitraritetit 
dhe shfrytëzimit të njeriut.  
Duke u nisur nga kjo ambicie, Qendra 
Evropiane e Trajnimit dhe e Hulumtimit të 
të Drejtave të Njeriut e të Demokracisë, 
(ETC) e Grazit, u ngarkua në vitin 2003 nga 

Ministria Federale për Çështje Evropiane e 
Ndërkombëtare e Austrisë që, në kuadrin e 
kryesimit të radhës të „Rrjetit 
Ndërkombëtar për Sigurinë Njerëzore” nga 
Austria, ta përpilojë manualin Kuptimi i të 
Drejtave të Njeriut. 
Ky manual i të drejtave të njeriut duhet të 
shërbejë si parim kryesor, udhërrëfyes për 
punë konkrete në fushën e të drejtave të 
njeriut në Austri e në gjithë botën. Policët, 
gjyqtarët, pjesëtarët e ushtrisë, nëpunës të 
administratës si dhe bartësit e përgjegjësit 
në fushën e arsimit dhe mësuesit, porse 
edhe punëtorët socialë dhe 
bashkëpunëtorët e organizatave 
joqeveritare të të dyja gjinive, duhet të jenë 
të ndërgjegjshëm për përgjegjësinë që 
kanë dhe të sensibilizohen përkitazi me të 
drejtat e njeriut. Rëndësi të veçantë ka në 
këtë mes angazhimi sidomos kundër 
formave të shkeljes së rëndë të të drejtave 
të njeriut siç janë dhuna kundër grave e 
fëmijëve. Diskriminimi apo forma të tjera 
të shkeljes së dinjitetit njerëzor nuk 
guxojnë të kenë vend në shoqërinë tonë.  
Arsimimi për të drejtat e njeriut është 
detyrë integrale e punës për paqen. Ai 
është qenësor për të kuptuarit dhe për 
stimulimin e mirëkuptimit për tjetrin, për 
shoshitjen e kundërthënieve të pandehura 
dhe për spikatjen e së përbashkëtës, për të 
krijuar ura dhe së fundi për t’i kapërcyer 
ngatërresat që i rëndojnë njerëzit dhe 
bashkësitë  
Gëzohem që ky manual po përhapet 
përditë në përmasa ndërkombëtare, falë 
edhe bashkëpunimit tonë në rritje me 
organizata ndërkombëtare e me sosh 
regjionale. Në kontaktet e mia me kolegë e 
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kolege shtetesh të tjera, unë i inicioi 
çështjet e të drejtave të njeriut dhe u ofroj 
bashkëpunim në drejtim të forcimit të të 
drejtave të njeriut duke ua sugjeruar 
manualin Kuptimi i të Drejtave të Njeriut. 
Ky (manual) është përhapur në më shumë 
se një duzinë gjuhësh dhe përdoret në 
shumë vende e regjione, sidomos në. 
Punëtoritë për trajnimin e trajnuesve. 
Ky manual ka dhënë në ndërkohë në një 
varg shtetesh një kontribut të rëndësishëm 
për ngulitjen e idesë së të drejtave të 
njeriut.  
Me vlerësime pozitive na janë lajmëruar 
shfrytëzues nga e gjithë bota. Raporti i 
“Aleancës së Civilizimeve” i vitit 2006 e vë 
në spikamë këtë manual si iniciativë 
konkrete dhe të suksesshme për 
inkurajimin e dialogut ndërkulturor dhe e 
rekomandon shprehimisht.  
Botimi i dytë i ka për bazë përvojat e 
deritanishme të aplikimit të manualit dhe 
paraqet kështu një mjet autentik e praktik 
të trajnimit për të drejtat e njeriut.  

Gëzohem që botimi i dytë është tani edhe 
në gjermanisht dhe jam i bindur se manuali 
për arsimimin për të drejtat e njeriut do të 
mund t’i kontribuojë ngadhënjimit me 
sukses mbi sfidat që janë para nesh në 
fushën e të drejtave të njeriut. I 
falënderohem Qendrës Evropiane të 
Trajnimit dhe të Hulumtimit të të Drejtave 
të Njeriut e të Demokracisë për 
angazhimin e saj në shërbim të këtij 
publikimi të rëndësishëm dhe i gëzohem 
bashkëpunimit të mëtejshëm në drejtim të 
përhapjes dhe të përdorimit të këtij 
manuali.  

 
 

Dr. Ursula Plasnik 
Ministre Federale  
për Çështje Ndërkombëtare dhe 
Evropiane  

 

 
 
PARATHËNIE 
 

 

Të drejtat e njeriut janë në gjithë botën 
përherë një temë e rëndësishme e edhe do 
të mbeten të tilla, sepse ato duhet përherë 
t’ia dalin në krye kundër rezistencave. Që 
të thuhet fjala dhe të veprohet me 
angazhim, kjo u intereson shumë të rinjve. 
Shkolla i ofron secilit e secilës shansin që 
ta fitojë dijen e nevojshme përkitazi me të 
drejtat e njeriut, porse edhe aftësinë që të 

angazhohen për të drejtat e njeriut - si për 
interes të të tjerëve që kanë nevojë për 
ndihmë, ashtu edhe për interesa të vetat. 
Sistemi shkollor austriak e bën të 
mundshëm arsimimin për të drejtat e 
njeriut në forma të ndryshme: përmes 
arsimimit politik që vlen përgjithësisht të 
lëndës mësimore obligative me po të 
njëjtin emër ose me lëndët mësimore të 
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historisë dhe të dijes sociologjike. Kjo punë 
e vazhdueshme e arsimimit lehtësohet 
edhe përmes aksionesh speciale, si p.sh. 
përmes aksioneve vjetore të Ditëve të 
Arsimimit Politik dhe përmes dhënies 
shkollave të një Çmimi për të Drejtat e  
Njeriut. Këtu bien edhe shumë projekte e 
programe me përmasa ndërkombëtare, si 
p.sh. Programi Botëror për Arsimimin për 
të Drejtat e Njeriut nën patronazhin e 
Kombeve të Bashkuara, i cili e bën të qartë 
universalitetin dhe rëndësinë gjithë-
botërore të të drejtave të njeriut dhe e 
zgjojnë kureshtjen për t’u ditur edhe më 
shumë.  
 
Në dritën e vëllimit të madh të tematikës 
së të drejtave të njeriut dhe të qasjeve të 
shumta, rol të rëndësishëm luan zgjedhja e 
një koncepti të përshtatshëm dhe e 
materialeve të qëlluara. Ne në Austri kemi 
gjithsesi bukur shumë ç’të tregojmë në 
këtë fushë; manuali që tanimë e keni në 
dorë edhe në versionin e tij të aktualizuar 
në gjermanisht, është një ndihmë e 
rëndësishme dhe e strukturuar mirë. I 
hartuar nga një ekip ekspertësh me 
kualifikime të larta në kuadër të Qendrës 
Evropiane të Trajnimit dhe të Hulumtimit 
për të Drejtat e Njeriut dhe për Demokraci 

(ETC) në Graz, i referohet jo vetëm kuadrit 
mësimdhënës, porse është i përshtatshëm 
për studim vetanak të mëtejshëm. Pas një 
paraqitjeje të përgjithshme të sistemit të të 
drejtave të njeriut, manuali ofron module 
për një duzinë të drejtash të zgjedhura të 
njeriut si edhe shumë materiale të tjera të 
vlefshme dhe orientim në literaturë.  
 
Ndarja në kapituj e në nënkapituj e lëndës 
është edhe grafikisht fort transparente, 
sidomos sa i bie trajtimit të të drejtave 
konkrete të njeriut. Pas lëndës së 
domosdoshme që duhet ditur, në manual 
ka shembuj për zgjidhje të mirë, çështje 
për t’u diskutuar dhe ushtrime të 
përzgjedhura.  
U falënderohem të gjithëve që morën pjesë 
në hartimin e këtij manuali - sidomos ETC-
së - për këtë kontribut të çmueshëm për 
arsimimin për të drejtat e njeriut dhe Ju 
dëshiroj përfitim të madh nga leximi dhe 
përdorimi i këtij manuali. 

 
Dr. Claudia Schmied 
Ministre Federale e Arsimit, Artit dhe 
Kulturës  
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PARATHËNIE 
 
Një botë, në të cilën njerëzit do të mund të 
jetonin në liri, në siguri e me dinjitet, të lirë 
nga skamja dhe shpresa të humbura, është 
për shumëkënd ende vetëm një ëndërr. 
Por, cok, vetëm në një botë të së drejtës 
dhe të lirisë nga frika e nga skamja, njerëzit 
mund ta zhvillojnë potencialin e tyre 
individual. Rritja e sigurisë njerëzore dhe 
forcimi në përmasa botërore i të drejtave 
të njeriut janë, së këndejmi, me rëndësi 
esenciale. Arsimimi për të drejtat e njeriut 
e ka në këtë mes një kontribut vendimtar. 
Manuali për arsimimin për të drejtat e 
njeriut Kuptimi i të Drejtave të Njeriut, që 
tani po e përjeton botimin e dytë në 
gjermanisht, është një instrument i 
rëndësishëm për arritjen e këtyre 
qëllimeve. Ky manual u lind në vitin 2003 
kur unë isha në krye të Ministrisë 
Austriake të Punëve të Jashtme, në kuadrin 
e bashkë-themelimit të Austrisë të Rrjetit 
të Sigurisë Njerëzore dhe u hartua nga një 
ekip i angazhuar ekspertësh austriakë e 
sish ndërkombëtarë nën drejtimin e 
Qendrës Evropiane të Trajnimit dhe të 
Hulumtimit të të Drejtave të Njeriut dhe 
për Demokraci (ETC) në Graz. Unë u 
falënderohem në mënyrë të veçantë për 
angazhimin e tyre.  
Botimi i parë (i këtij manuali) u botua deri 
tani në 14 gjuhë dhe e mbulon kësisoj 
pjesën më të madhe të popullsisë së botës. 
Për botimin e dytë, ky manual u ripunua 
dhe u aktualizua gjerësisht. Ky u referohet 
arsimtarëve për të drejtat e njeriut dhe 
atyre që i mësojnë këto të drejta dhe 
përmban  një shumësi të larmishme 
materialesh pedagogjike për të rinj e për të 
rritur. Siguria njerëzore, demokracia dhe 
zhvillimi i njerëzimit mund të arrihen 

vetëm përmes përmirësimit të situatës së 
të drejtave të njeriut. Përveç kësaj, 
respektimi i të drejtave të njeriut nuk 
është thjesht çështje e brendshme, porse 
një element qenësor i stabilitetit në 
përmasa ndërkombëtare. Së këndejmi, ka 
kohë që Bashkimi Evropian, në kuadër të 
dialogut tonë politik, zhvillon me forumet 
ndërkombëtare një politikë të detajuar të 
të drejtave të njeriut dhe angazhohet, si 
pjesë përbërëse integrale e programeve 
për ndihma të BE, para se gjithash përmes 
Iniciativës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut dhe për Demokraci.  
Arsimimi për të drejtat e njeriut është, 
kësisoj, një prioritet më vete i mandatit tim 
si komisare e BE-së për marrëdhënie me 
botën e jashtme, për të cilin unë i vë në 
përdorim të gjitha instrumentet në 
dispozicion të BE-së. 
Unë jam e sigurt se ky manual mund të jetë 
edhe më tej një kontribut i rëndësishëm 
për arritjen e qëllimeve tona të 
përbashkëta dhe se kësisoj, para se 
gjithash, do të jetë shtysë për punën tonë 
të rëndësishme e shpesh edhe sfiduese si 
dhe të punës të arsimtarëve për të drejtat e 
njeriut të aplikimit në praktikë të të 
drejtave të njeriut. Së këndejmi, i dëshiroj 
shumë sukses në përhapjen e tij në të 
ardhmen skaj më skaj të botës.  
 

 
Dr. Benita Ferrero-Waldner,  
Komisare e BE-së për Marrëdhënie me 
Botën e Jashtme  dhe Politikë Evropiane të 
Fqinjësisë
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MËSIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT ËSHTË 
RRUGËTIM, TË CILIN DUHET TA 
NDËRMARRIM NE TË GJITHË 

 
Parathënie e Shulamith Koenig 

 
Ju keni në dorë një libër të shkëlqyeshëm 
mësimor e të mësimdhënies, i cili me fjalor 
të shpresës e përshkruan shtegun për gra 
e burra për përmbushjen e kërkesës së 
stërlashtë për drejtësi në rrafshin 
ekonomik e social. Marrja vesh e 
pamundësisë së veçimit të të drejtave të 
njeriut dhe e vartësisë së tyre reciproke që 
do të dalë e qartë në faqet e mëposhtme, 
është vendimtare që të drejtat e njeriut të 
kuptohen si mënyrë e jetesës. 
Po qe se e ndërmerrni një udhëtim nëpër 
këto faqe, do të mësoni për shumë njerëz 
rreth e rrotull gjithë botës, që e 
transmetojnë përvojën dhe dijen e tyre. 
Ju mësoni për ndërthurjet morale e 
politike të të drejtave të njeriut si edhe se 
si drejtësia u del krah të drejtave të njeriut 
si instrument i fortë mbrojtës. 
Por, kjo nuk është e tëra sepse mbi 
drejtësinë bie edhe përgjegjësia. Këto 
bëhen mentorë për të drejtat e njeriut, si 
një rojtar i respektimit të tyre  brenda 
gardhit të shtëpisë, në fqinjësinë tuaj, në  
organizatën tuaj. Mbrujtur me një 
literaturë të gjerë, Ju do të shihni se si 
manifestohen të drejtat e njeriut në formë 
normash e standardesh dhe si mbrohet 
dinjiteti njerëzor. Ju do të jini ndër ata 
shpirtra, që keni mësuar ta jetoni jetën me 
respekt përpara të tjerëve dhe me besim 
ndaj të tjerëve - dhe do ta zgjoni kësisoj 
potencialin për ndryshime shoqërore që u 
fle në brendi të shpirtit. 

Ndjenja se ç’janë të drejtat e njeriut i është 
e qartë secilit njeri: secili nga ne e di se kur 
kemi të bëjmë me një padrejtësi dhe e ka 
të qartë se të drejtat e njeriut mund të 
aplikohen vetëm në kuadrin e sundimit të 
së drejtës. Ne përpiqemi që spontanisht t’u 
ikim poshtërimeve e, megjithatë - nga frika 
- shpesh i poshtërojmë të tjerët. Ky rreth 
vicioz mund të ndërpritet nëse njerëzit 
mësojnë t’i besojnë njëri-tjetrit, ta 
respektojnë shoqi-shojn e t’i 
ndërkombëtarizojnë të drejtat e njeriut 
dhe t’i aplikojnë ato në kontekstin e 
raporteve të tyre sociale. Kjo e 
paravendon kuptimin e të drejtave të 
njeriut dhe arritjen e vetëdijes se ato 
mbështeten mbi respektin e ndërsjellë. 
Bëhuni të ndërgjegjshëm se të gjitha 
konfliktet duhet të zgjidhen duke i pasur 
parasysh të drejtat e njeriut të palëve në 
konflikt.  
Korniza e të drejtave të njeriut, nëse dihen 
dhe aplikohen, paraqesin kahjen e drejtë 
të  secilës përpjekje në të ardhmen. 
Sistemi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
është një mjet i fuqishëm kundër 
dezintegrimit social, varfërisë dhe 
intolerancës, që duhet të ndërmerret në 
përmasa botërore. Të gjitha të drejtat e 
njeriut mbështeten në esencë tek barazia 
dhe jo tek diskriminimi. Ne jetojmë në një 
botë në të cilën mbizotëron sistemi 
patriarkal, në të cilin është shkelur e drejta 
dhe ku si gratë ashtu edhe burrat duhet, 
që të mund të mbijetojnë, të heqin dorë 
nga barazia e tyre.  
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Ju keni në dorë një mrekulli të të drejtave 
të njeriut, që është formësuar nga Kombet 
e Bashkuara. Është një dhuratë që 
njerëzimit iu bë në shumë shtete, të cilat u 
deklaruan për aplikimin e të drejtave të 
njeriut. Pikërisht për këtë shkak duhet të 
pranohet me dëshpërim e me dhembje që 
me miliona njerëz lindën, jetojnë e vdesin 
pa e ditur se u takojnë të drejtat e njeriut. 
Së këndejmi edhe nuk janë në gjendje që 
nga qeveritë e tyre ta kërkojnë zbatimin e 
obligimeve të marra përsipër të të 
drejtave të njeriut. Mosdija e imponuar, siç 
e themi ne me të drejtë, është vetvetiu një 
shkelje e të drejtave të njeriut.  
Vepra që e keni në dorë synon që të 
marrin fund këto dhe të tjera shkelje të të 
drejtave të njeriut, që i kanë rrënjët tek 
mosdija për rëndësinë e tyre (të të 
drejtave të njeriut). Lexuesve dhe 
lexueseve të këtij manuali duhet që hap 
pas hapi t’u prihet për njohjen e të 
drejtave të njeriut, për zhvillimin e tyre, që 

këto të drejta t’i kenë të qarta në 
kontekstin e tyre social dhe që në këtë 
mënyrë të gjithë t’i kontribuojnë sigurimit 
të të gjitha të drejtave të njeriut.  
Po u nisët kësaj udhe, provoni që të drejtat 
e njeriut t’i parafytyroni si ledhin e një 
lumi në të cilin jeta mund të rrjedh e lirë. 
Po qe se lumi vërshon, ata midis nesh, që i 
dinë saktësisht të drejtat njeriut, do t’i 
përforcojnë brigjet për t’i mbrojtur 
bashkësitë e tyre. Nuk ka alternativë 
tjetër. 
 
Shulamith Koenig u nderua në vitin 2003 
me Çmimin e Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Njeriut.  
 
Shulamith Koenig  
Presidente themeluese e PDHRE -  
The People’s Movement for Human Rights 
Learning 
(www.pdhre.org)  
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FALËNDERIME 
 
 
Ministria e Punëve të Jashtme e Austrisë 
(përkatësisht Ministria Federale për 
Çështje Evropiane e Ndërkombëtare), ia 
besoi në gusht të vitit 2002 ETC-së 
hartimin e manualit Kuptimi i të Drejtave 
të Njeriut. Pas zhvillimit të konceptit, u 
ftuan partnerët e Rrjetit të Sigurisë 
Njerëzore dhe më gjerë, që deri sa të 
mbahej Konferenca Ndërministrore e 
Rrjetit të Sigurisë Njerëzore më 8-10 majit 
të vitit 2003 në Graz, të bashkëpunonin 
për kompletimin e këtij manuali. Gjatë dy 
takimeve të ekspertëve, të organizuara 
nga Ministria e Punëve të Jashtme e 
Austrisë, u ftua një numër i madh 
ligjëruesish-ekspertë dhe aktivistë për të 
drejtat e njeriut nga shtetet anëtare të 
Rrjetit të Sigurisë Njerëzore, që t’i 
kontribuojnë kësaj pune të mundimshme 
ndërkulturore prej brezash të ndryshëm 
në fushën e arsimimit për të drejtat e 
njeriut. 
Ky manual doli si rezultat i plleshmërisë së 
mendjes, i profesionalizmit të madh dhe i 
energjisë së pashtershme të shumicës së 
këtyre bashkëpunëtorëve. 
 
Për punën e tyre jashtëzakonisht të 
angazhuar, një falënderim të posaçëm e 
meritojnë autorët kryesorë dhe 
bashkëvepruesit e botimit të parë e të dytë 
anglisht të këtij manuali:  

 
Hyrje në sistemin e të drejtave të njeriut: 
Wolfgang Benedek (ETC & Universität 
Graz) 
Ndalimi i torturës: Renate Kicker (ETC & 
Universität Graz), Minna Nikolova-Kress 
(ETC Graz) Liria nga varfëria: Anke 

Sembacher (ETC Graz), Alpa Vora (YUVA), 
Minar Pimple (PDHRE Nagpur, Indi)  
Mos-diskriminimi: Klaus Starl (ETC Graz), 
Anke Sembacher (ETC Graz), Eva Schöfer 
(ETC Graz) 
E drejta në shëndet: Gerd Oberleitner 
(Universität Graz), Kathleen Modrowski 
(PDHRE New York) 
Të drejtat e grave: Susana Chiarotti, 
(PDHRE/CLADEM, Argentinien), Anke 
Sembacher (ETC Graz) 
Sundimi i ligjit dhe gjykimi i drejtë: Klaus 
Kapuy (Universität Graz), 
Leo Zwaak (SIM Utrecht), Hatice Senem 
Ozyavuz (SIM Utrecht), Angelika Kleewein 
(ETC Graz), Catrin Pekari (ETC Graz) 
Liria e religjionit: Yvonne Schmidt 
(Universität Graz), Otto König (Universität 
Graz), Verena Lahousen (ETC Graz) 
Recht auf Bildung: Wolfgang Benedek 
(Universität Graz), Petra Sulovska (ETC 
Graz) 
Të drejtat e fëmijëve: Helmut Sax (BIM 
Wien) 
Të drejtat e njeriut në konfliktet e 
armatosura: Anke Sembacher (ETC Graz), 
Alexandra Boivin (IKRK), Antoine Bouvier 
(IKRK)  
E drejta për punë: Klaus Kapuy 
(Universität Graz), Martin Ölz (IAO), 
Angelika Kleewein (ETC Graz)  
Liria e shprehjes dhe e medieve: Wolfgang 
Benedek (ETC & Universität Graz) 
Demokracia: Christian Pippan (Universität 
Graz), Satya Das (John Humphrey Center 
für Peace and Human Rights, Edmonton), 
Christoph Weritsch (ETC Graz), Angelika 
Kleewein (ETC Graz), Minna Nikolova-
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Kress (ETC Graz), Catr-in Pekari (ETC 
Graz) 
Materiale Suplementare: Angelika Heiling, 
Evelin Kammerer, Angelika Kleewein, 
Gerlinde Kohlroser, Verena Lahousen, 
Claudia Pekari, Ursula Prinzl, Petra 
Sulovska, (të gjithë nga ETC e Graz-it) 
Venerime të Përgjithshme për Metodikën e 
Arësmimimit për të Drejtat e Njeriut: 
Barbara Schmiedl (ETC Graz), Claudia  
Pekari (ETC Graz) 
Ushtrime të Përzgjedhura - Unterstützung 
und Beratung: Barbara Schmiedl, Claudia 
Pekari, Verena Lahousen (alle ETC Graz) 
Asistenca në hulumtime : Klaus Kapuy 
(Universität Graz), Ursula Prinzl (ETC 
Graz), Maddalena Vivona (ETC Graz) 
Lektura e Korrektura: Elisabeth 
ErnstMcNeal, Suzanne Marlow, 
(Universiteti i Graz-it), Suzanne Marlow 
(Universiteti i Graz-it) Matthias C. 
Kettemann (Universiteti i Graz-it) 
Koncepti i Dizajnit: Markus Garger, Robert 
Schrotthofer, Wolfgang Gosch, 
(Kontrapart-Graz), Gerhard Kress 
Koordinimi i projektit të botimit të parë: 
Wolfgang Benedek (ETC dhe Universiteti i 
Graz-it), Minna Nikolova- Kress, (ETC 
Graz) 
Koordinimi i projektit të botimit të dytë: 
Wolfgang Benedek (ETC dhe Universiteti i 
Graz-it) 
Editorët e botimit të parë: Wolfgang 
Benedek (ETC dhe Universiteti i Graz-it) 
dhe Minna Nikolova- Kress, (ETC Graz) 
Asistenca e editorit të botimit të dytë: 
Matthias C. Kettermann, (Universiteti i 
Graz-it)  
 
Manuali hasi në përkrahje të gjerë dhe 
rezonancë entuziaste. Brenda vetëm pesë 
vitesh ky manual u përkthye në 
dymbëdhjetë gjuhë. Këto përkthime u 
atribuohen në pjesën më të madhe 

përpjekjeve të anëtarëve të Rrjetit për 
Sigurinë Njerëzore, sidomos Ministrisë së 
Punëve të Jashtme të Malit me përkrahjen 
e UNDP-së të Malit dhe PDHRE të Malit për 
përkthimin dhe botimin në frëngjisht, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kilit për 
përkthimin në spanjisht dhe Ministrisë së 
Punëve të Jashtme të Tailandës për 
përkthimin dhe botimin në gjuhën tai. 
Ministria Federale Austriake për Çështje 
Evropiane e Ndërkombëtare e ndihmoi 
botimin në rusisht që ishte përkthyer nga 
ODIHR i OSB-së. Përkthimi kroat u bë nga 
Research and Training Centre for Human 
Rights and Democratic Citizenship në 
Universitetin e Zagrebit. Përkthimi në 
serbisht u bë nga Ministria për Minoritetet  
e Serbisë dhe Malit të Zi në bashkëpunim 
me Ministrinë Austriake të  Arsimit, 
Shkencës dhe Kulturës dhe me Centre for 
Human Rights të Beogradit. Versioni i parë 
shqip i këtij manuali u përkthye dhe u 
botua nga Finnish Human Rights 
Programme në Prishtinë/Kosovë. Versioni 
i dytë shqip që po botohet tani u bë nën 
përkujdesjen e Qendrës për të Drejta të 
Njeriut të Universitetit të Prishtinës dhe të 
Qendrës për Hulumtime në të Drejta të 
Njeriut dhe Integrime Evropiane 
(QHDNIE) me seli në Prishtinë e me 
ndihmën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës 
dhe Teknologjisë dhe të Ministrisë së 
Drejtësisë të Republikës së Kosovës. 
Versioni kinez u përgatit nga Institute of 
Law of the Chinese Academy of Social 
Sciences me financimin e Raoul 
Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law në Suedi. Deri tani 
përkthimet dhe botimet e fundit janë ato 
në gjuhën tajlandeze, maqedonishte dhe 
në gjuhën vietnameze; përkthimet dhe 
botimet në japonishte e në portugalishte 
janë në punë e sipër. Vetëm në trajtë 
digjitale mund të përdoret versioni në 
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arabisht, i përpiluar nga UNESCO në Paris. 
Shumica e versioneve në gjuhë të 
ndryshme mund të shkarkohen nga 
Homepage e Qendrës Evropiane të 
Trajnimit dhe të Hulumtimit të të Drejtave 
të Njeriut dhe të Demokracisë nën 
http://www.manual.etcgraz.at.  
Zhvillimet e reja dhe reagimet pozitive e 
kurajuese për botimin e parë e bënë të 
domosdoshëm botimin e dytë në 
gjermanisht, përgatitjes së të cilit i 
kontribuan një varg ekspertësh të rinj.  

 
 
Përkthimi në gjermanisht dhe ripunimi 
i botimit të parë e të dytë 

 
Falënderim të veçantë për angazhimin në 
përkthimin e versionit gjermanisht 
meritojnë edhe:  
Hyrje në sistemin e të drejtave të njeriut: 
Wolfgang Benedek (ETC Graz und 
Universität Graz) 
Ndalimi i torturës: Renate Kicker (ETC 
Graz und Universität Graz), Claudia Pekari 
(ETC Graz) 
Liria nga varfëria: Veronika Bauer (ETC 
Graz) Matthias C. Kettemann (Universität 
Graz), Ursula Prinzl (ETC Graz) 
Mos-diskriminimi: Klaus Starl, Anke 
Sembacher, Sarah Kumar (alle ETC Graz) 
E Drejta për Shëndetin: Gerd Oberleitner 
(Universität Graz), Barbara Schmiedl (ETC 
Graz) 
Të drejtat grave: Anke Sembacher (ETC 
Graz) 
Rechtsstaatlichkeit und Faires Verfahren: 
Angelika Kleewein, Ursula Prinzl (ETC 
Graz) 
Liria e religjionit: Yvonne Schmidt 
(Universität Graz), Verena Lahousen (ETC 
Graz) 
E drejta për arsimim: Wolfgang Benedek 
(ETC Graz und Universität Graz)  

Menschenrechte des Kindes: Veronika 
Bauer, Astrid Messner, Daniela 
Ramsbacher (alle ETC Graz) 
Të drejtat e njeriut në konfliktet e 
armatosura: Anke Sembacher (ETC Graz)  
Recht auf Arbeit: Angelika Kleewein, 
Claudia Pekari, Anke Sembacher (alle ETC 
Graz) 
Liria e shprehjes dhe e Medieve: Wolfgang 
Benedek (ETC und Universität Graz) 
E drejta për demokracinë: Matthias C. 
Kettemann (Universität Graz), Christian 
Pippan (Universität Graz), Ursula Prinzl 
(ETC Graz) 
Materiale Suplementare: Veronika Bauer, 
Ursula Prinzl, Sarah Kumar, Barbara 
Schmiedl (alle ETC Graz) 
Vëzhgime të Përgjithshme për Metodikën a 
Arsimimit për të Drejtat e Njeriut: Barbara 
Schmiedl (ETC Graz) 
Ushtrime të Përzgjedhura: Barbara 
Schmiedl, Claudia Pekari, Veronika Bauer, 
Anke Sembacher, Simone Philipp (ETC 
Graz) 
Lektura/korrektura: Barbara Schmiedl 
(ETC Graz), Veronika Bauer (ETC Graz), 
Lisa Heschl (Universitwti i Graz-it), 
Matthias C. Kettemann (Universitwti i 
Grazit); Simone Philipp (ETC Graz) 
Koordinimi i projektit të botimit të parë: 
Wolfgang Benedek (ETC & Universität wti 
Graz), Verena Lahousen (ETC Graz) 
Koordinimi i projektit të botimit të dytë: 
Wolfgang Benedek (ETC dhe Universität 
Graz), Veronika Bauer (ETC Graz), 
Matthias C. Kettemann (Universität Graz) 
Editor i botimit të parë: Wolfgang Benedek 
(ETC &Universität Graz) & Minna 
Nikolova-Kress 
Editor i botimit të dytë: Wolfgang Benedek 
(ETC dhe Universität i Graz) 
Asistenca e editorit të botimit të dytë: 
Veronika Bauer (ETC Graz), Matthias C. 
Kettemann (Universität Graz) 
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Për kontributet përmbajtjesore në 
përpilimin dhe përpunimin e manualit 
tonë, një falënderim të veçantë i shprehim 
Rrjetit PDHRE.  
Për përkrahjen e vazhdueshme, komentet 
e çmueshme dhe për sugjerimet për 
përfundimin e këtij manuali, falënderimet 
tona më të sinqerta i shprehim për 
ekspertët, këshilltarët, miqtë dhe 
institucionet: Shulamith Koenig (Peoples’ 
Movement for Human Rights Learning 
(PDHRE), New York), Adama Samassekou 
dhe ekipit të PDHRE të Malit, Renate 
Kicker (Universitwti i Graz-it), Manuela 
Ruß dhe ekipit të Institutit për të Drejtën 
Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie 
Ndërkombëtare të Universitetit të Grazit, 
Anton Kok (Qendra për të Drejtat e Njeriut 
e Universitetit Pretoria), Yannis Ktistakis 
(Fondacioni Marangopoulos për të Drejtat  
e Njeriut - Athinë), Otto König 
(Universiteti i Graz-it), Debra Long dhe 

Barbara Bernath (Association for the 
Prevention of Torture (APT), Gjenevë), 
Gerd Oberleitner (Universiteti i Graz-it), 
Christian Pippan (Universiteti i Graz-it), 
Yvonne Schmidt (Universiteti i Graz-it), 
Manfred Nowak (Instituti Ludwig 
Boltzmann për të Drejtat e Njerit (BIM) – 
Vjenë), Monique Prinzedis (CIFEDHOP, 
Gjenevë), AntiDefamationLeague (New 
York), Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq (Gjenevë). Falënderim i shprehim 
edhe ekipit të Sektorit për të Drejtat e 
Njeriut në Ministrinë Federale të Austrisë 
për Çështje Evropiane dhe 
Ndërkombëtare, në mënyrë të veçantë 
zotërinjëve/zonjave: Georg Mautner-
Markhof-it e Ursula WertherPietsch, 
Engelbert Theuermann. Stefan Scholz, 
Georg Heindl dhe Eva Schöfer. 
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SI TË PËRDORET KY MANUAL 
  
Manuali për të drejtat e njeriut për të 
gjithë, si kontribut i kryesimit austriak të 
Rrjetit për Sigurinë Njerëzore, u përpilua 
me nismën e ministres së asokohshme të 
punëve të jashtme Benita Ferrero-
Waldner nga Qendra Evropiane e 
Trajnimit dhe e Hulumtimit për të Drejtat 
e Njeriut e për Demokraci ETC në Graz.  
Manuali Kuptimi i të Drejtave të Njeriut, 
është paraparë si mjet për t’i ndihmuar ata 
që mësojnë dhe mësimdhënësit në fushën 
e të drejtave të njeriut në shtetet anëtare  
të Rrjetit të Sigurisë Njerëzore (RRSNJ) 
dhe më gjerë.  
Ky manual mund të shërbejë si mbështetje 
e dobishme për kuptimin e të drejtave të  
njeriut dhe për shkeljen e tyre, për 
trajnimin e arsimuesve të ardhshëm për  
të drejtat e njeriut dhe për ngritjen e një 
forumi të diskutimit përkitazi me 
ndërgjegjen dhe për shkëmbime 
ndërkulturore dhe të njohurive. 
Manuali përmban një përmbledhje të 
zgjedhur të njohurive teorike, që është 
pasuruar edhe me shembuj praktikë me 
sfond kulturor dhe ofron kësisoj edhe 
cytje për zhvillimin e dijes, për formësimin 
e mendësive dhe të shkathtësive. 
Përzgjedhja e temave të trajtuara këtu, 
duhet ta bëjë të mundshëm kuptimin e 
përbashkët të të drejtave të njeriut dhe 
ndriçimin e temave të kontestueshme nga 
një prizëm i ndjeshmërisë kulturore.  
Manuali përbëhet nga tri pjesë: nga një 
hyrje e përgjithshme në të drejtat e 
njeriut; nga një pjesë speciale me tema të 
përzgjedhura në formë modulesh, të cilat 
duhet të ndihmojnë për kuptimin e 
aplikimit të të drejtave të njeriut në jetën e 
përditshme dhe nga pjesa e tretë, e 

ashtuquajtura “pjesa e materialeve 
plotësuese”, e cila përmban informata të 
dobishme për institucionet relevante, 
referenca për literaturë suplementare dhe 
për burime on-line. 
 
Për ta lehtësuar orientimin në tekst, do t’ju 
ndihmojnë shenjat e poshtëshënuara: 
 

       Çfarë duhet të dihet;  
 

           Praktikat e mira; 
 

   Çështje për diskutim; 
 

       Ushtrime të zgjedhura; 
 

 Perspektivat       ndërkulturore             
he çështje të kontestueshme; 

 

   Për më shumë informata shih                
në; 

 
Ky manual mund të përdoret nga 
shfrytëzues të ndryshëm dhe në mënyra të 
ndryshme. Falë strukturës së tij fleksibile 
dhe strukturës modulare të lehtë, jemi 
përpjekur të inkurajojmë leximin kritik 
dhe kuptimin aktiv, si nga ata që mësojnë, 
ashtu edhe nga mësimdhënësit. Nëse 
kërkoni një hyrje të përgjithshme në 
konceptet themelore dhe në bazat 
kryesore të të drejtave të njeriut si njohuri 
të përgjithshme, mund të filloni me pjesën 
e parë të manualit, që përmban hyrjen në 
sistemin e të drejtave të njeriut. 
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Po qe se kërkoni shembuj për çështje 
specifike të të drejtave të njeriut si çelës të 
sigurisë njerëzore, filloni me pjesën “çfarë 
është mirë të dihet” të secilit nga modulet 
veç e veç. Nëse kërkoni analiza sistematike 
dhe të thelluara për të drejta konkrete të 
njeriut mund të filloni me pjesën “Çfarë 
duhet (patjetër) të dihet”. Ata që janë të 
interesuar të hulumtojnë ose të ligjërojnë 
për të drejtat e njeriut në bazë të 
metodave të ndryshme të mësimit, si për 
adoleshentë, ashtu edhe për të rritur, 
mund të shkojnë drejtpërdrejtë tek 
“ushtrime të zgjedhura” ose si shtesë tek 
vërejtjet e përgjithshme për metodologjinë 
e arsimimit për të drejtat e njeriut.  
Manuali është menduar të plotësohet edhe 
me materiale të tjera dhe së këndejmi 
trajton qëllimisht vetëm një kuadër të të 
drejtave të njeriut. Ju ftojmë që përmes 
shembujsh, tregimesh, pyetjesh dhe 
përvojave të ambientit lokal t’i 
kontribuoni ngritjes më tej të këtij manu-
ali. Pikërisht për këtë qëllim ETC në Ho-
mepage të tij nën http:/www.manual.ec-
graz.at ka ngritur një faqe Feedback. Në 
Homepage gjenden shumica nga të 15 
versionet në gjuhë të ndryshme të këtij 

manuali. Krahas kësaj, janë përpiluar edhe 
Prezantimet Powerpoint- për të gjitha 
modulet që në gjermanisht e në anglisht 
mund të shkarkohen nga Home-page. Ato 
kanë të bëjnë me pjesët: „Çfarë duhet 
(patjetër) të dihet“ dhe „Çfarë do të ishte 
mirë të dihej“ të secilit modul. Nën 
„Materialet Shtesë“ për modulet online 
gjeni edhe materiale të tjera të dobishme 
të trajnimit dhe përditësimet.  
Në disa pjesë të manualit janë përdorur 
nocionet „racë“ e „racizëm“. Botuesi dhe 
autorët e autoret e kësaj vepre janë 
kundër disa teorive për ekzistimin e 
„racave“, që implikojnë një 
mbisundim/epërsi ose shkallë më të ulët 
nënshtrimi të një grupi konkret (etnik). 
Këto teori janë në kundërshtim me 
dinjitetin njerëzor, i cili është bazë e të 
gjitha të drejtave të njeriut që, duke qenë 
njeri, i takon secilit dhe që mbrohet nga të 
gjitha konventat. Nëse në vazhdim 
përdoren nocionet „racë“ ose „racizëm“, 
kjo ndodhë në kuadër të citateve nga 
materiali përkatës ose në relacion me 
definicionet në dokumentet përkatëse të 
Kombeve të Bashkuara, të cilat e kanë për 
bazë po këtë kuptim të nocionit.  
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LISTA E SHKURTESAVE 
 
AI – Amnesty International 
BB - Banka Botërore  

        BE – Bashkimi Evropian 
CLADEM - Komiteti Latino-amerikan e 
Karibik për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Gruas 
CONGO - Konferenca e OJQ-ve në Raport 
Konsultativ me Kombet e Bashkuara) 
CPT - Komiteti Evropian për Mbrojtje nga 
Tortura 
DNH - E Drejta Ndërkombëtare 
Humanitare 
DUDNJ – Deklarata Universale për të 
Drejtat e Njeriut 
ECOSOC - Këshilli Ekonomik e Social i 
Kombeve të Bashkuara 
ETC - Qendra Evropiane e Trajnimit dhe e 
Hulumtimit për të Drejtat e Njeriut dhe 
për Demokraci, Graz, Austri 
FAO - Organizata e Bujqësisë dhe e 
Ushqimit 
FMN - Fondi Monetar Ndërkombëtar 
GDP – Prodhimi Vendor Bruto 
GJEDNJ – Gjykata Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut 
GJNP - Gjykata Ndërkombëtare Penale 
HDR – UNDP – Raporti i Zhvillimit Njerëzor 
i Programit Zhvillimor i Kombeve të 
Bashkuara 
KDF - Konventa për të Drejtat e Fëmijës e 
OKB-së 
KDNJ - Këshilli për të Drejtat e Njeriut i 
OKB-së 
KEDNJ - Konventa Evropiane për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive 
Themelore 
KEDG - Konventa për Eliminimin e çdo 
Forme të Diskriminimit ndaj Grave  
KKT - Konventa kundër Torturës dhe  
Trajtimeve ose Dënimeve të tjera Mizore, 
Çnjerëzore ose Poshtëruese 

KEDR - Konventa për Eliminimin e çdo 
Forme të Diskriminimit Racor 
KNKK- Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq  
MDGs - Synimet e OKB për Zhvillim gjatë 
Mileniumit 
OBSH - Organizata Botërore e Shëndetësisë 
OBT - (Organizata Botërore e Tregtisë  
ODIHR - Zyra e OSBE-së për Institucione 
Demokratike dhe të Drejta të Njeriut 
OECD - Organizata për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim 
OHCHR – Komisariati i Lartë të Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Njeriut 
OKB – Organizata e Kombeve të Bashkuara 
ONP - Organizata Ndërkombëtare e Punës  
OSBE - Organizata për Siguri e 
Bashkëpunim në Evropë 
PDHRE – Dekada Popullore për Arsimim 
për të Drejtat e  Njeriut  
PNDCP – Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat 
Civile dhe Politike 
PNDESK – Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore 
RRSNJ – Rrjeti i Sigurisë Njerëzore 
TNPJ -Tribunali Ndërkombëtar Penal për 
ish Jugosllavinë 
TNPR - Tribunali Ndërkombëtar Penal për 
Ruandën 
UNDP - Programi për Zhvillim i Kombe-ve 
të Bashkuara 
UNESCO  - Organizata për Arsim, Shkencë 
e Kulturë e Kombeve të Bashkuara 
UNICEF – Fondi Ndërkombëtar Emergjent 
për Fëmijë i OKB-së 
UNIFEM - Fondi Zhvillimor për Gratë i 
Kombeve të Bashkuara 
UNMIK - Misioni i Përkohshëm i 
Administrimit i Kombeve të Bashkuara në 
Kosovë.  
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I. HYRJE NË SISTEMIN E TË  
DREJTAVE TË NJERIUT 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
DINJITETI NJERËZOR 

 
TË DREJTAT E NJERIUT 

 
ARSIMIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT 

 
SIGURIA NJERËZORE 

 

 
 

„Kultura e të drejtave të njeriut e fiton fuqinë e saj më të madhe nga pritjet e 
arsyeshme të çdo individi. Përgjegjësia kryesore për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut bie mbi shtetet. Mirëpo, ato që u japin të drejtave të njeriut 
strukturën e tyre në jetën e përditshme dhe qëndrueshmërinë e tyre të 
vazhdueshme janë të kuptuarit, respektimi dhe pritjet e çdo personi për të 
drejtat e njeriut.“  

 
Sérgio Vieira de Mello, ish Komisar i Lartë i Kombeve të Bashkuara, 2003. 

 
 



 

A. KUPTIMI I TË DREJTAVE TË   

     NJERIUT                                     
                                    
Aspirata për ta mbrojtur dinjitetin 
njerëzor të të gjithëve, paraqet thelbin e 
konceptit për të drejtat e njeriut. Kjo 
aspiratë e vë individin në qendër të 
interesit. Ky koncept është i bazuar në një 
sistem të përbashkët universal të vlerave, 
që i janë kushtuar pacenueshmërisë së 
jetës, dhe ofron një kornizë për ndërtimin 
e sistemit të të drejtave të njeriut, të 
mbrojtur nga normat dhe standardet e 
pranuara ndërkombëtarisht. Gjatë 
shekullit XX, të drejtat e njeriut u zhvilluan 
në shkallë norme etike, politike dhe ligjore 
dhe shërbejnë sot si udhërrëfyese për 
zhvillimin e një bote të lirë nga frika e nga 
skamja. 

 
Neni 1 i Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut (DUDNJ), të miratuar nga 
Kombet e Bashkuara në vitin 1948, u 
referohet shtyllave kryesore të sistemit të 
të drejtave të njeriut, në rend të parë 
lirisë, barazisë dhe solidaritetit. Liritë, 
siç janë liria e mendimit, e ndërgjegjes, e 
besimit, si edhe ajo e opinionit dhe e 
shprehjes, mbrohen nga të drejtat e 
njeriut. Të drejtat e njeriut garantojnë 
poashtu barazi, siç është p.sh. mbrojtja e 
barabartë kundër të gjitha formave të 
diskriminimit për t’i gëzuar të gjitha të 
drejtat e njeriut, duke përfshirë edhe 
barazinë e plotë ndërmjet burrit dhe 
gruas. 
 

 
„Të gjithë njerëzit lindin të lirë e të 
barabartë në pikëpamje të dinjitetit 

dhe të të drejtave. At...a duhet të 
sillen ndaj njëri- tjetrit në frymën 
vëllazërore.“ 

 
Neni 1 i  Deklaratës Universale të të 

Drejtave të Njeriut 

 
 

Solidariteti ka të bëjë me të drejtat 
ekonomike dhe sociale, si p.sh. me të 
drejtën për sigurim social, për shpërblim 
(pagë) të drejtë, për një standard të mirë 
të jetesës, për shëndet dhe qasje në 
arsimim, që janë pjesë përbërëse të 
strukturës së të drejtave të njeriut. Të 
drejtat e njeriut janë të ndara në pesë 
fusha dhe pikërisht: të drejtat politike, 
civile, ekonomike, sociale dhe kulturore 
dhe juridikisht janë të definuara në dy 
pakte paralele, të cilat bashkë me 
Deklaratën Universale për të Drejtat e 
Njeriut cilësohen si “Kodi i të Drejtave të 
Njeriut” 

 

“Të gjitha të drejtat e njeriut për të 
gjithë” 
 
kjo ishte parulla e Konferencës Botërore 
për të Drejtat e Njeriut në Vjenë, e vitit 
1993. Të drejtat e njeriut, janë ato që u 
japin fuqi individëve dhe bashkësive të 
kërkojnë transformimin e plotë të 
shoqërisë në drejtim të realizimit të plotë 
të të gjitha të drejtave të njeriut. Konfliktet 
duhet të zgjidhen me mjete paqësore, duke 
u bazuar në sundimin e ligjit dhe në 
sistemin e të drejtave të njeriut. 
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Megjithatë, ushtrimi i të drejtave të njeriut 
mund t’i cenojnë të drejtat dhe liritë e të 
tjerëve; të drejtat e njeriut kufizohen nga 
të drejtat dhe liritë e të tjerëve ose nga 

kërkesat morale, të rregullimit publik, dhe 
të mirëqenies së përgjithshme në një 
shoqëri demokratike (Neni 29 i DUDNJ).  

 

 
„Asnjë shprehje e kohës së fundit e historisë së njerëzimit nuk është më e 
përshtatshme për të bartur misionin dhe barrën e së ardhmes njerëzore 
sesa [shprehja] „të drejtat e njeriut“… . - dhurata më e mirë e mendimit 

njerëzor klasik dhe bashkëkohor. Me të vërtetë, gjuha e të drejtave të 
njeriut, (është) më e përdorshme se çfarëdo gjuhe tjetër e etikës“. 

 
Upendra Baxi. Inhuman Wrongs and Human Rights 1994. 

 
 

Të drejtat e të tjerëve, jo vetëm që duhet të 
tolerohen, por edhe duhet të respektohen. 
Të drejtat e njeriut nuk mund të përdoren 
për shkeljen e të drejtave njerëzore të të 
tjerëve (Neni 30 DUDNJ); kështu që, edhe 
pse në disa situata të jashtëzakonshme 
dhe raste ekstreme, mund të vihen disa 
kufizime, të gjitha konfliktet duhet të 
zgjidhen në frymën e të Drejtave të 
Njeriut. 

 
Prandaj, duhet që të gjithë, gratë, burrat, të 
rinjtë dhe fëmijët t’i dinë dhe t’i kuptojnë 
të drejtat e tyre njerëzore, që janë të 
rëndësishme për interesat dhe qëllimet e 
tyre. Kjo mund të arrihet përmes 
arsimimit dhe mësimit për të drejtat e 
njeriut, arsimim ky që mund të jetë zyrtar, 
jozyrtar ose joformal. Kuptimi i parimeve 
dhe i procedurave të të drejtave të njeriut, 
ua mundëson njerëzve të marrin pjesë në 
vendimet që e përcaktojnë jetën e tyre, të 
punojnë drejt zgjidhjes së konflikteve dhe 
ruajtjes së paqes të bazuar në të drejtat e 
njeriut, e cila është një strategji e 
përdorshme e përqendruar për zhvillimin 
social dhe ekonomik të njeriut. 
Arsimimi për të drejta të njeriut dhe 
mësimi i të drejtave të njeriut është detyrë  

e të gjithë aktorëve dhe e grupeve të 
interesit: si të shoqërisë civile, ashtu edhe 
të qeverive dhe kompanive 
transnacionale. Përmes arsimimit për të 
drejtat e njeriut, mund të zhvillohet 
“kulturë e vërtetë mbi të drejtat e njeriut”, e 
bazuar në respektimin, mbrojtjen, 
përmbushjen, zbatimin dhe praktikimin e 
të drejtave të njeriut. 

 
E drejta për arsimim për të drejtat e 
njeriut mund të nxirret nga Neni 26 i 
DUDNJ-së, sipas të cilit “çdokush e ka të 
drejtën për arsimim. Arsimimi duhet të 
orientohet drejt zhvillimit të plotë të 
personalitetit të njeriut dhe forcimit të 
respektimit të të drejtave dhe të lirive 
themelore të njeriut …”. 

E drejta për arsimim 
 

Rezoluta 49/184 e Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e 
23 dhjetorit 1994 e proklamoi Dekadën e 
Arsimimit për të Drejtat e Njeriut, që do të  
 
 
zbatohej në kuadrin e Planit të Veprimit 
për Arsimimin për të Drejtat e Njeriut 
1995-2004. Këtu gjendet një definim i 
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përmbajtjeve dhe i metodave të arsimimit 
për të drejtat e njeriut. 

 

 

 
”Arsimimi, mësimi për të drejtat e njeriut dhe dialogu duhet të nxisin 

mendim kritik dhe një analizë sistematike me pjesëmarrje të barabartë të 
gjinive përkitazi me çështje politike, civile, ekonomike, sociale dhe kulturore 

në kuadër të të drejtave të njeriut”  
 

Shulamith Koenig, PDHRE (Dekada Popullore për Arsimimin për të Drejtat e 
Njeriut 

 

 
 

-  Rezoluta 49/184, e 23 
dhjetorit     1994, e Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të 
Bashkuara, e proklamoi Dekadën e 
OKB-së për Arsimim për të Drejtat e 
Njeriut: “Arsimimi për të drejtat e 
njeriut duhet të përfshijë thjesht më 
shumë se sigurimin e informacioneve 
dhe duhet të jetë një proces i 
përjetshëm i cili njerëzve të të gjitha 
shkallëve të zhvillimit dhe të të gjitha 
shtresave të shoqërisë do t’ua mësojë 
respektimin e dinjitetit të tjetrit dhe 
mjetet e metodat për sigurimin e këtij 
respektimi”.  
Plani Veprues i Dekadës së OKB-së 
për Arsimimin për të Drejtat e 
Njeriut (1995-2004) vinte në spikamë 
se: Arsimimi për të drejtat e njeriut 
duhet të definohet përmes trajnimit, 
shpërndarjes dhe përpjekjeve për të 
informuar me qëllim krijimin e një 
kulture universale të të drejtave të 
njeriut duke fuqizuar dijen dhe aftësitë 
dhe duke formësuar e pikëpamjet që 
janë të orientuara drejt këtyre 
qëllimeve: 
 

 
a) forcimin e respektimit të të 

drejtave dhe të lirive themelore 
të njeriut; 

b) zhvillimin e plotë të 
personalitetit të njeriut dhe të 
rëndësisë së dinjitetit të tij; 

c) stimulimin e mirëkuptimit, të 
tolerancës, të barazisë gjinore 
dhe të miqësisë midis të gjitha 
kombeve, të popujve autoktonë 
dhe të grupeve racore, 
nacionale, etnike, fetare e 
gjuhësore”. 

 
 
Nismëtare për këtë zhvillim ka qenë 
Shulamith Konig (Shulamith Koenig), 
themeluesja e Dekada Popullore për 
Mësimin e të Drejtave të Njeriut (PDHRE). 
Kjo organizatë i ka vënë vetes për qëllim 
hiç më pak se vizionin afatgjatë për 
mundësinë që çdo individ i planetit tonë të 
ketë qasje në të drejtat e njeriut, në 
mënyrë që “njerëzit t’i dinë dhe t’i 
kërkojnë ato”. Sipas kësaj, qëllimi i 
arsimimit për të drejtat e njeriut është 
“shkollimi i të gjithëve për të drejtat e 
njeriut” ose, sipas fjalëve të Nelson 

30      HYRJE          



Mandelës: “ngritja e një kulture të re 
politike e bazuar në të drejtat e njeriut”. 

 

 

 
 

“Arsimimi për të drejtat e njeriut nënkupton tërësinë e mësimit që zhvillon 
njohuri, aftësi dhe vlera për të drejtat e njeriut, i cili përkrah paanshmërinë, 
tolerancën, dinjitetin dhe respektin për të drejtat dhe dinjitetin e të tjerëve.” 

 
Nancy Flowers, Qendra për të Drejtat e Njeriut e Universitetit të Minesota-s 

 

 
 

Më 10 dhjetor 2004 Asambleja e  
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e 
proklamoi një program të ri të Arsimimit 
për të Drejtat e Njeriut (GV Res. 59/113A) 
i cili do të duhej të jetësohej rishtazi në 
kuadrin e aprovimit të planeve të 
veprimit. Plani i Veprimit për fazën e parë 
(2005-2007, i zgjatur deri në vitin 2009) 
për pikë veprimi e ka fushën e sistemit 
primar dhe sekondar. Më 18 dhjetor 2007 
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së e 
shpalli vitin 2009 Vit të Arsimimit 
Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut (GV 
Res. 62/171). Hapja e këtij takimi ndodhi 
më 10 dhjetor 2008, ditën e përvjetorit të 
60-të të aprovimit të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut. 

Vërejtje të Përgjithshme për  

Metodikën e Arsimimit në fushën e të 
Drejtave të Njeriut 

 
Plani i Veprimit për fazën e parë 
(2005-2009) të Programit Botëror 
për Arsimimin për të Drejtat e 
Njeriut  
Strategjia e implementimit parasheh 
katër faza: 
Faza 1: Analizë gjendjes aktuale të 
arsimimit për të drejtat e njeriut  
Faza 2: Përcaktimi i prioriteteve dhe 
përcaktimi i një strategjie nacionale të 
implementimit  
Faza 3: Implementimi dhe verifikimi 
Faza 4: Evaluimi  
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B. TË DREJTAT E NJERIUT DHE     
     SIGURIA NJERËZORE  
 
Projekti i Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut (më poshtë DUDNJ), u 
hartua si reagim ndaj shkeljeve më serioze 
të dinjitetit njerëzor, e veçanërisht pas 
përvojës së holokaustit gjatë Luftës së 
Dytë Botërore.  
Së këndejmi, përqendrimi kryesor i saj 
është njeriu. Preambula e kësaj Deklarate i 
referohet “lirisë nga frika dhe skamja”. Po  
kjo qasje është e pranishme edhe tek 
koncepti i sigurisë njerëzore.  

 
 

„Shumica e kërcënimeve kundër 
sigurisë njerëzore nxjerrin në pah 

drejtpërdrejt ose tërthorazi 
dimensionin e të drejtave të njeriut.” 

 
Takimi i Dytë Ministror i Rrjetit për 
Siguri Njerëzore, Luzern, Maj, 2000. 

 

 
 

„Të drejtat e njeriut ofrojnë bazën e nevojshme mbi të cilën do të 
vazhdohej zhvillimi njerëzor dhe siguria njerëzore.“ 

 
Takimi i Katërt Ministror i Rrjetit të Sigurisë Njerëzore në Santiago de Chile, 

korrik, 2002. 

 
 

Në Takimin Punues Ndërkombëtar për 
Siguri Njerëzore, të Drejtat e Njeriut dhe 
Zhvillimin e Njerëzimit, në korrik të vitit 
2000 në Graz, u konstatua se siguria 
njerëzore e ka për qëllim mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut, si p.sh. me rastin e 
parandalimit të konflikteve dhe trajtimin e 
shkaqeve themelore të pasigurisë dhe të 
lëndueshmërisë. 
Strategjia e sigurisë njerëzore e ka për 
qëllim krijimin e kulturës politike globale 
të bazuar në të drejtat e njeriut. Në këtë 
kontekst, Arsimimi për të drejtat e njeriut 
paraqet një strategji në drejtim të 
realizimit të sigurisë njerëzore, meqë i 
aftëson njerëzit që zgjidhjet e problemeve 

të tyre t’i kërkojnë para se gjithash në 
bazat e sistemit të vlerave të përgjithshme 
globale, të mbështetura në sundimin e 
ligjit dhe në të drejtën, e jo duke u bazuar 
në pushtet.  
Siguria njerëzore promovohet në shoqëri 
tejpërtej në formë të decentralizuar, duke 
nisur nga nevojat themelore të njerëzve, si 
të atyre të grave ashtu edhe të atyre të 
burrave, që donë të thotë se fillohet nga 
problemet e sigurisë personale, të 
varfërisë, diskriminimit, drejtësisë sociale 
dhe të demokracisë. Liria nga eksploatimi 
ose korrupsioni fillon vetëm atëherë kur 
njerëzit nuk pranojnë, që të drejtat e tyre 
të shkelen edhe më tej. Institucionet e 
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shoqërisë civile (si Transparency 
International) e përkrahin procesin e 
këtillë të emancipimit, të bazuar në 
njohjen e të drejtave të njeriut. 
Ekzistojnë disa lidhje midis të drejtave 
të njeriut dhe sigurisë njerëzore. 
“Siguria” në formë të sigurisë personale (si 
p.sh. mbrojtja nga arrestimi arbitrar), 
sigurisë sociale (si p.sh. sigurimi i 
nevojave themelore, si ushqimi) dhe 
sigurisë ndërkombëtare (si e drejta për të 
jetuar në një rend ndërkombëtar të 
sigurt), është në harmoni me të drejtat 
ekzistuese të njeriut. “Politikat e sigurisë 
duhet të integrohen më shumë me 
strategjitë për promovimin e të drejtave të  
 
njeriut, demokracisë dhe zhvillimit. Të 
drejtat e njeriut, e drejta humanitare dhe e 

drejta e refugjatëve ofrojnë kornizën 
normative mbi të cilën bazohet qasja e 
sigurisë njerëzore.” (Burimi: Ministria 
Kanadeze e Punëve të Jashtme dhe e 
Tregtisë Ndërkombëtare, 1999, Human 
Security: Safety for People in a Changing 
World). 
Me ndihmën edhe të raportit të një 
komisioni, qeveria e Kanadasë e zhvilloi 
doktrinën e përgjegjësisë për të mbrojtur si 
pjesë të sigurisë njerëzore, e cila u përfshi 
edhe në dokumentin përfundimtar të 
takimit në nivel të lartë të Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në 
vitin 2005. (Burimi: Komisioni i Pavarur 
Ndërkombëtar për Intervenime dhe 
Sovranitetin e Shteteve, 2001 
Përgjegjësia për të Mbrojtur). 
 

 

 
„(Siguria Njerëzore) në esencë është një përpjekje për ndërtimin e shoqërisë 

globale, ku siguria e individit është në qendër të prioriteteve 
ndërkombëtare ...; ku standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe 

sundimi i ligjit janë avancuar dhe janë ngritur në një rrjet koherent për 
mbrojtjen e individit.“ 

 
Lloyd Axworthy, ish Ministër i Punëve të Jashtme i Kanadasë 

 

 
Shkeljet e të drejtave të njeriut e zbulojnë  
kërcënimin për sigurinë njerëzore, 
prandaj cilësohen si indikatorë për 
mekanizmat e paralajmërimit, me qëllim 
të parandalimit të konflikteve. Të drejtat e 
njeriut luajnë po ashtu rol për 
menaxhimin dhe transformimin e 
konflikteve, si dhe për ndërtimin e paqes 
pas situatave konfliktuoze. Përmes bartjes 
së dijes, ndërtimit të shkathtësive dhe 
formësimit të sjelljeve, arsimimi në fushën 
e të drejtave të njeriut përbën bazën e 
kulturës së vërtetë të parandalimit. 

 
„Asnjëherë nuk do të ketë paqe në 
botë, sa kohë që njerëzit të mos e 
kenë sigurinë në jetën e përditshme 
të tyre.“ 

 
Raporti Zhvillimit Njerëzor,  UNDP, 1994 

 
Të drejtat e njeriut nuk janë vetëm një 
instrument esencial për parandalimin e 
konfliktit, porse ato janë gjithashtu edhe 
koncept parësor i ndërtimit të qeverisjes 
dhe i demokracisë. Ato ofrojnë bazë për 
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zgjidhjen e problemeve sociale e syresh 
globale përmes pjesëmarrjes aktive, 
ngritjes së transparencës dhe të 
përgjegjësisë.  
 
Ndërtimi i qeverisjes përbëhet nga dy 
forma komplementare të ndërtimit të 
kapaciteteve: ndërtimin e shtetit dhe 
stimulimin e zhvillimit shoqëror. Ndërtimi 
i shtetit e mundëson “sigurinë 
demokratike”, që më së miri mund të 
shihet në përpjekjet për rivendosjen dhe 
për rindërtimin e saj pas përfundimit të 
konfliktit. Zhvillimi shoqëror përfshin 
arsimimin e gjerë për të drejtat e njeriut, 
me qëllim që “njerëzve t’ua mundësojë t’i 
kërkojnë të drejtat e veta dhe t’i respektojnë 
ato të të tjerëve ” (Walther Lichem, 
PDHRE)  

 
Deklarata e Graz-it për Parimet e 
Arsimimit për të Drejtat e Njeriut dhe 
për Sigurinë Njerëzore që u përkrah në 
Takimin e 5-të të Ministrave të Rrjetit të 
Sigurisë Njerëzore më 10 maj 2003 në 
Graz e kishte për qëllim forcimin e sigurisë 
njerëzore përmes arsimimit për të drejtat 
e njeriut. Mbi bazën e të drejtës për 
njohjen e të drejtave të njeriut për të gjithë 
aktorët vendimtarë për arsimimin për të 
drejtat e njeriut u përcaktua një 
përgjegjësi dhe u përshëndet manuali 
„Kuptimi i të Drejtave të Njeriut“. Në 
„Deklaratën e Graz-it “ konstatohet se të 
drejtat e njeriut dhe siguria njerëzore janë 
të lidhura pashkëputshëm njëra me 
tjetrën, sepse stimulimi dhe zbatimi i të 
drejtave të njeriut është pjesë integrale e 
sigurisë njerëzore”. (Neni 1) 

Deklarata e Graz-it, 2003 Materiale 
Suplementare, III 

 
Pikërisht në vitin 2001, nën kryesimin e 
Sadako Ogata-s (ish-Komisare e lartë e 

OKB-së për Refugjatë) dhe të Amartya Sen 
(fitues i Çmimit Nobel për Ekonomi) u 
themelua një Komision për Siguri 
Njerëzore. Bashkë me Institutin Inter-
amerikan për të Drejtat e Njeriut dhe të 
University for Peace (Costa Rica) në San 
José të Costa Rica-s u mbajt në dhjetor të 
vitit 2001 një takim pune përkitazi me 
raportet midis të drejtave të njeriut dhe 
sigurisë njerëzore, me ç’rast u elaborua 
“Deklarata për të Drejtat e Njeriut si 
komponentë e rëndësishme përbërëse e 
sigurisë njerëzore” 
(http://www.humansecuritychs.org/doc/
sanjosedec.html). Raporti i Komisionit, me 
titull „Human Security Now“ (“Siguria 
Njerëzore, sot”) trajtoi një varg çështjesh 
të lidhura me të drejtat e njeriut. Sipas 
Bertrand G. Ramcharan, ish Ndihmës i 
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe 
Zëvendës i Komesarit të Lartë për të 
Drejtat e Njeriut, përmbajtja e sigurisë 
njerëzore definohet nga e drejta 
ndërkombëtare dhe nga normat e të 
Drejtave të Njeriut.  

 
Neni 3 i DUDNJ dhe neni 9 i Paktit 
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile e 
Politike, e mbrojnë të drejtën dhe sigurinë 
e individit, që i referohen në rend të parë 
lirisë nga frika. Përveç kësaj, neni 22 i 
DUDNJ dhe neni 9 i Paktit Ndërkombëtar 
për të Drejtat Ekonomike, Sociale e 
Kulturore, njohin të drejtën për sigurim 
social, e cila së bashku me të drejtat e tjera 
ekonomike sociale e mbron edhe lirinë 
nga skamja. Raporti midis globalizimit dhe 
sigurisë njerëzore është trajtuar edhe nga 
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Kofi 
Annan, në Raportin e Mileniumit të vitit 
2000, i cili gjithashtu i veçon lirinë nga 
frika dhe lirinë nga skamja, veçim i cili i 
ka rrënjët tek të katër liritë e proklamuara 
gjatë Luftës së Dytë Botërore në vitin 1941 
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nga presidenti i SHBA-ve Roosevelt 
(Ruzvelt), dhe që shërbyen si vizion për 
rendin e vendosur pas përfundimit të 
luftës.  
Raporti i Kofi Annan, „In Larger Freedom“ 
(„Në liri më të madhe“), i vitit 2005 e vuri 
në qendër perfeksionimin e trekëndëshit 
të Zhvillimit, Lirisë dhe të Paqes (parag. 
12). Dokumenti Final i Konferencës 
Botërore i Kombeve të Bashkuara, i 
aprovuar në vitin 2005 menjëherë pas 
këtij raporti, apelonte për kontribut për 
definimin e konceptit të sigurisë njerëzore. 
Lufta kundër varfërisë dhe ajo për të 
drejtat ekonomike, sociale e kulturore 
është po aq e rëndësishme për sigurinë, sa 
edhe lufta për liri politike dhe për të  
drejtat themelore. Ato nuk mund të 
ndahen nga njëra-tjetra. Të drejtat e 
njeriut janë të varura njëra nga tjetra, të 
lidhura ndërmjet veti dhe të pandashme. 

 Liria nga skamja, e drejta për 
shëndetin, e drejta për punë 
Sipas Raportit për Zhvillimin Njerëzor të 
UNDP-së, të vitit 2000, të drejtat e njeriut 
dhe zhvillimi njerëzor e kanë një vizion të 
përbashkët dhe një qëllim të përbashkët. 
Nocioni Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 
(Human Development Index) i përdorur në 
raportet e UNDP-së përmban disa 
indikatorë si qasja në mundësinë për 
shkollim, sigurimin e artikujve ushqimorë, 
shërbimet shëndetësore, barazinë gjinore 
dhe bashkëvendosjen e participimin 
politik, të cilat përputhen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë me të drejtat e njeriut. 
Thënë përmbledhtazi, konceptet e sigurisë 
njerëzore, i të drejtave të njeriut dhe ai i 
zhvillimit njerëzor janë të ndërlidhura dhe 
e kushtëzojnë por edhe e përforcojnë 
njëra-tjetrën  

 

„E para është liria e fjalës - gjithandej nëpër botë. E dyta është liria e secilit 
person veç e veç që ta nderojë Zotin sipas mënyrës së vet - gjithandej nëpër 

botë. E treta është liria nga skamja - që, e përkthyer në kuptimin e 
përditshëm të fjalës do të thotë kuptimi themelor i ekonomisë gjë që donë të 
thotë se secili komb ua siguron banorëve të vet një jetë të shëndoshë dhe në 

paqe - gjithandej nëpër botë. E katërta është liria nga frika. 
 

Franklin D. Ruzvelt, Presidenti i 32-të i SHBA-ve, 1941. 
 

Edhe UNESCO e shtoi një pikë rëndesë në 
fushën e sigurisë e cila për sa u përket 
çështjeve të dhunës dhe zhvillimit, është 
po aq me rëndësi dhe inspirohet nga 
aplikimi rajonal i sigurisë. Në vitin 2005 u 
publikua për herë të parë një “Raport për  
Sigurinë Njerëzore“ („Human Security 
Report“). Ky i kishte vënë në qendër të 
vëmendjes kërcënimet me dhunë ndaj 
sigurisë së njeriut dhe do të duhej të  

 
publikohej krye çdo motmoti. Ky i vë në 
pah raportet e ndërsjella midis konflikteve 
dhe qeverisjes demokratike, sipas të cilit 
rritja e qeverisjes demokratike pati për 
rezultat pakësimin e konflikteve të 
dhunshme gjithandej nëpër botë. Që nga 
shkatërrimi terrorist i Qendrës Tregtare 
Botërore më 11 shtator 2001, sërish nisi të 
theksohej më fuqishëm sovraniteti 
nacional dhe interesat e sigurisë.  
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„Lëshimi pe përpara interesave nacionale të sigurisë, të kuptuar ngushtë 
dhe ndjekja me kryeneçësi e botëkuptimeve dritëshkurtra përkitazi me 

sovranitetin e shtetit, e bënë çështjen e sigurisë njerëzore si më të voglën 
viktimë sado që, me një ironi të përdredhur, siguria e njerëzve të tij – jo 

vetëm kolektivisht, porse, madje në masë të madhe, edhe individualisht – e 
sajon sigurinë e shtetit.“ 

 
Louise Arbour, Komisare e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, 

2005. 
 

 
 
 
 

C. HISTORIA DHE FILOZOFIA      
 E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

 

 
Ideja për dinjitetin njerëzor është po aq e 
vjetër sa edhe vetë historia e njerëzimit 
dhe, në forma të ndryshme, ekziston në të 
gjitha kulturat dhe religjionet. Kështu, 
respektimi i jetës së njeriut  mund të 
dëshmohet p.sh. në filozofinë afrikane të 
“ubuntu”, ose mbrojtja e të huajit në fenë 
islame. “Rregulla e artë”, sipas së cilës 
njeriu duhet t’i trajtojë të tjerët ashtu siç 
dëshiron ta trajtojnë vetë atë, ekziston në 
të gjitha religjionet kryesore. I njëjti 
rregull vlen edhe për sa i bie përgjegjësisë 
së shoqërisë ndaj skamnorëve të saj dhe 
karshi të gjitha nocioneve themelore të 
drejtësisë sociale. Megjithatë, ideja për “të 
drejtat e njeriut” është rezultat i mendimit 
filozofik të kohës moderne, e bazuar në 
filozofinë e racionalizmit dhe të 
iluminizmit, të liberalizmit e të 
demokracisë, por edhe të socializmit. Edhe  

pse koncepti modern për të drejtat e 
njeriut rrjedh kryesisht nga Evropa, do 
konstatuar se nocionet e lirisë dhe të 
drejtësisë sociale, që janë themelore për të 
drejtat e njeriut, gjenden në të gjitha 
kulturat. Nën drejtimin e Eleanor 
Roosevelt-it (Elenor Ruzvelt), Rene 
Cassain (Rene Kasë) dhe Joseph Malik-ut 
(Xhozef Malik), Kombet e Bashkuara 
përpiluan Deklaratën Universale për të 
Drejtat e Njeriut, në të cilën punuan 80 
ekspertë për të konkretizuar idetë dhe 
gjuhën e saj. Të drejtat e njeriut u bënë 
koncept i gjithëmbarshëm në përmasa 
botërore me ndikim të thellë të shteteve të 
hemisferës së Jugut e të Lindjes, si p.sh. 
koncepti mbi të drejtat ekonomike, sociale, 
kulturore, të drejtën për vetëvendosje dhe 
të drejtën për zhvillim, lirinë nga 
diskriminimi “racor” dhe nga aparteidi. 
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Derisa, si rezultat i luftës së tyre për liritë 
themelore dhe për të drejtat e tyre 
ekonomike e sociale, shtetasit, i morën 
këto të drejta në bazë të kushtetutës, të 
huajt, vetëm në raste të rralla ose vetëm 
në bazë të ndonjë marrëveshjeje 
bilaterale, mund të ishin bartës të këtyre 
të drejtave. Ata kishin nevojë për mbrojtje 
nga shtetet e tyre amë, të cilat i 
përfaqësonin ata jashtë vendit. 

 
 

Koncepti afrikan i dinjitetit 
njerëzor 

„Unë jam qenie njerëzore, sepse sytë 
e tu më shohin si të tillë “ 

 
Proverb afrikan, Mali 

 

 
Për zhvillimin e të drejtës së të huajve, e 
drejta humanitare ndërkombëtare qe 
shumë e rëndësishme. Kjo e synoi dhe e 
kishte për qëllim vendosjen e rregullave 
themelore për trajtimin e ushtarëve armiq, 
por edhe të popullatës civile gjatë 
konflikteve të armatosura.  

 Të drejtat e njeriut gjatë konflikteve 
të armatosura 

 
Pararendës të hershëm të të drejtave 
aktuale të njeriut gjenden në marrëveshjet 
mbi lirinë e religjionit, si  p.sh. në 
Traktatin e Vestfalisë të vitit 1648; 
ndalimin e skllavërisë, si në rastin e 
deklaratës së Kongresit të Vjenës të vitit 
1815 mbi tregtinë e skllevërve, tek 
themelimi i Shoqatës Amerikane Kundër 
Skllavërisë në vitin 1833, si dhe në 
Konventën Ndërkombëtare Kundër 
Skllavërisë të vitit 1926.  
Mbrojtja e të drejtave të minoriteteve, 
ka gjithashtu një histori të gjatë dhe ka 

qenë njëra ndër çështjet kryesore të 
Traktatit të Paqes të Versajës të vitit 1919 
dhe në atë të Lidhjes së Kombeve, që u 

themelua po atë vit.   Lufta e 
vazhdueshme për të Drejtat e Njeriut – 
Kronologjia, Pjesa II: Materiale 
suplementare 

 
Revolucioni Francez, i cili u ndikua nga 
Deklarata Amerikane e Pavarësisë dhe 
Proklamata e Kodit të të Drejtave të 
Virgjinias (Virginia Bill of Rights) e vitit 
1776, i shpalli në vitin 1789 të Drejtat e 
Njeriut dhe të Qytetarit. Ato u ndanë në 
kategoritë Liri, Barazi dhe Vëllazërim 
(Solidaritet), ndarje kjo të cilën do ta 
rimarrë edhe Karta e mbi të Drejtat 
Themelore e vitit 2000 e Bashkimit 
Evropian. 

 
Megjithatë, koncepti i të drejtave 
universale të njeriut për të gjithë, u bë i 
pranueshëm për të gjithë vetëm pas 
tmerreve të Luftës së Dytë Botërore, kur 
48 shtete të atëhershme e dhanë pëlqimin 
që Deklarata Universale për të Drejtat e 
Njeriut, të bëhej pjesë e domosdoshme dhe 
përbërëse e sistemit të Kombeve të 
Bashkuara, me ç’rast abstenuan 8 shtete 
socialiste dhe Afrika e Jugut. Që atëherë, 
numri i shteteve anëtare në OKB arriti në 
192 sosh. Duhet vërejtur se këtë 
Deklaratë, asnjë shtet nuk e refuzoi 
asnjëherë. Së këndejmi, pjesë të kësaj 
Deklarate mund të konsiderohen sot si e 
drejtë zakonore ndërkombëtare.  

 
E drejta ndërkombëtare e të drejtave të 
njeriut mbështetet edhe në kuadrin e 
vlerave të përbashkëta në kuadër të 
kornizës të Kombeve të Bashkuara, e që 
përbëjnë elemente të etikës globale.  
Ekzistimin e të drejtave të njeriut e 
argumentuan edhe filozofë si Jean-Jacques 
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Rousseau (Zhan Zhak Ruso), Voltaire 
(Volter) dhe John Stuart Mill (Gjon Stjuart 
Mill). „Teoritë e Kontratës“ i shkëmbyen të 
drejtat me lojalitetin karshi fuqisë në 
pushtet, përderisa Immanuel Kant-i, me 
pikëpamjet e tij kozmopolite, kërkonte 
disa të drejta për „qytetarët botërorë“. 
Projekti ndërkombëtar për një „etikë 
ndërkombëtare“ i drejtuar nga Klaus Küng 
konstatonte që të gjitha religjionet më të 
rëndësishme i kanë të njëjtat vlera 
esenciale që korrespondojnë me të drejtat 
themelore të njeriut.  
 

 Liria e Besimit 
 
Përkitazi me sfidat e lidhura me 
globalizimin u propozuan një „Etikë e 
Përgjegjësisë “ (Hans Jonas) dhe një „ Etikë 
globale për përkrahjen e të Drejtave të 

Njeriut“ (Georg Ulrich). Debatet e shpeshta 
përkitazi me prioritetin e të drejtave 
konkrete dhe mbi universalitetin 
kundruall relativizmit kulturor qenë 
temë e dy konferencave botërore mbi të 
Drejtat e Njeriut që u mbajtën në Teheran 
dhe në Vjenë. Konferenca e Teheranit e 
vitit 1968 konstatoi dhe sqaroi se të gjitha 
të drejtat e njeriut janë të pandashme dhe 
të ndërvarura dhe Konferenca e Vjenës e 
vitit 1993 e miratoi njëzëri këtë 
përfundim: „Sado që duhet të merren 
parasysh veçoritë nacionale e regjionale si 
edhe sfondet e ndryshme historike, 
kulturore e fetare, është obligim i shteteve, 
pa i marrë parasysh sistemet e tyre politike, 
ekonomike e kulturore, që t’i inkurajojnë 
dhe t’i mbrojnë  të gjitha të drejtat e njeriut 
dhe liritë themelore.“ (Deklarata  e Vjenës 
dhe Programi i Veprimit, 1993, para.5)

 
 

 

D.  KONCEPTI DHE IDEJA         
     E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

 
 

Koncepti për të drejtat e njeriut është i 
pranuar sot si universal, gjë që mund të 
shihet përmes miratimit të deklaratës së 
Konferencës Botërore për të Drejtat e 
Njeriut në Vjenë në vitin 1993 dhe 
rezolutës së Kombeve të Bashkuara të 
miratuar me rastin përvjetorit të 50-të të 
Deklaratës Universale për të Drejtat e 
Njeriut. Disa skeptikëve që e vënë në 
dyshim universalitetin e të drejtave të 
njeriut, duhet t’u përkujtohet se shumë 
shtete aq të ndryshme, si Kina, Libani ose 
Kili, bashkëpunuan, në pjesën e dytë të 

viteve 1940-ta, në ndërtimin e këtij 
koncepti.  
 
Që atëherë, shumë shtete u deklaruan për 
përkrahjen Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut, të Paktit Ndërkombëtar 
për të Drejtat Civile dhe Politike, si dhe të 
Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, që të 
dyja të përpunuara mbi bazën e 
Deklaratës Universale. Sado që me shumë 
rezerve, edhe Konventën për Eliminimin e 
të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave, e ratifikuan në vitin 2008 185 
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shtete. Konventën për të Drejtat e Fëmijës 
e Kombeve të Bashkuara e ratifikuan 
madje 193 shtete. 

 
Pikënisje e konceptit të të drejtave të 
njeriut është koncepti i dinjitetit të lindur 
dhe të patjetërsueshëm të të gjithë njerëzve, 
që përmbahet në DUDNJ dhe në traktatet e 
tjera ndërkombëtare të viteve 1966, të 
cilat njëkohësisht e njohën edhe idealin e 
njeriut të lirë, të lirë nga frika e nga 
skamja, të pajisur me të drejta të 
barabarta dhe të patjetërsueshme. Të 
drejtat e njeriut janë universale dhe të 
patjetërsueshme, gjë që donë të thotë se 
ato aplikohen gjithandej e që nuk mund t’i 
mohohen individit, madje as edhe me 
pëlqimin e tij. Kështu është theksuar nga 
ish-Sekretari Përgjithshëm i OKB-së, 
Boutros Boutros-Ghali (Butros Butros 
Gali) edhe në Konferencën Botërore të 
Vjenës për të Drejtat e Njeriut të vitit 
1993: “të drejtat e njeriut janë të drejta të 
lindura”. Të drejtat e njeriut janë, mbi të 
gjitha, të pandashme dhe të ndërvarura.  
 
Dimensione ose kategori të ndryshme 
të të drejtave të njeriut mund të 
veçohen: nga njëra anë të drejtat civile e 
politike, si p.sh. liria e mendimit, dhe 
nga ana tjetër të drejtat ekonomike, 
sociale e ato kulturore si e drejta për 
sigurim social, të cilat mund të 
përmbushen hap pas hapi, sepse ato 
vendosin obligime financiare për shtetin 
për t’i realizuar ato. 
 
Në të kaluarën, disa shtete apo grupe 
shtetesh, sidomos sosh komuniste, 
shprehën preferenca ndaj të drejtave 
ekonomike, sociale e kulturore, duke i 
kundërshtuar ato civile dhe politike dhe në 
anën tjetër Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës dhe shtetet anëtare të Këshillit 

të Evropës shprehnin preferenca për të 
drejtat civile dhe politike. Sidoqoftë në të 
dyja Konferencat Botërore që u mbajtën 
njëra ne Teheran në vitin 1968 dhe tjetra 
në Vjenë në vitin 1993, të dyja këto 
kategori apo dimension të të drejtave u 
njohën për të barabarta dhe njësoj të 
rëndësishme. Në Teheran, në vitin 1968, të 
drejtat e njeriut u deklaruan për të 
pandashme e të ndërvarura, meqë gëzimi i 
plotë i të drejtave ekonomike, sociale e 
kulturore, vështirë mund të realizohet pa 
gëzimin e të drejtave civile e politike dhe 
anasjelltas.  
Gjatë viteve të 1980-ta u njoh edhe një 
kategori tjetër e të drejtave të njeriut, si e 
drejta për paqe, e drejta për zhvillim dhe e 
drejta për mjedisin e pastër. Këto të drejta 
sajojnë kornizën për shfrytëzimin e të 
gjitha të drejtave të tjera. Sidoqoftë, kjo 
nuk donë të thotë se një kategori të 
drejtash të njeriut është një parakusht për 
ato të një kategorie tjetër. Kjo kategori e re 
mund të quhet më së drejti si të drejta të 
solidaritetit, sepse ato kërkojnë 
bashkëpunim ndërkombëtar dhe e synojnë 
ndërtimin e përbashkësisë. Të drejtat e 
njeriut duhet të dallohen, siç propozohet 
nga grupe të ndryshme, nga “të drejtat e 
shtazëve” dhe “të drejtat e tokës”. 

 
Derisa të drejtat e njeriut janë të drejta të 
të gjithë individëve, pa marrë parasysh 
përkatësinë kombëtare të tyre, të drejtat 
e shtetësisë janë të drejta themelore të 
cilat u takojnë vetëm shtetasve të një 
vendi konkret. Ndër këto të drejta është 
p.sh. e drejta për të votuar dhe për të qenë 
i zgjedhur ose e drejta për të pasur qasje 
në shërbimet publike të atij vendi gjegjës. 

 
Të drejtat e njeriut duhet të dallohen edhe 
nga të drejtat e minoriteteve, që janë të 
drejta të pjesëtarëve të një grupi me 
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karakteristika të veçanta etnike, fetare ose 
gjuhësore. Pjesëtarët e grupit etnik e 
gëzojnë të drejtën, qoftë individualisht 
qoftë në kuadër të grupit, që ta kultivojnë 
kulturën e tyre, ta praktikojnë besimin e 
tyre dhe ta përdorin gjuhën e tyre (Neni 
27 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat 
Civile dhe Politike - PNDCP). Rregulla 
speciale përkitazi me këtë janë dhënë në 
Deklaratën mbi Minoritetet të Kombeve të 
Bashkuara e vitit 1993 si dhe në 
instrumentet regjionale evropiane të të 
drejtave të njeriut  

 
Një vëmendje e posaçme u është kushtuar 
të drejtave të popujve autoktonë. Që nga 
viti 1982, një grup punues i OKB-së për 
popujt indigjenë/autoktonë i diskutoi 
shtigjet dhe mjetet për inkurajimin dhe 
për mbrojtjen e të drejtave të tyre të 
njeriut, sidomos të atyre të drejtave që 
kanë të bëjnë me tokat. Në vitin 2007 u 
aprovua më në fund një Deklaratë e për të 
Drejtat e Popujve Indigjenë e Kombeve të 
Bashkuara. 
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP), 
aprovoi qysh në vitin 1989 Konventën Nr. 
169 mbi Popujt Indigjenë dhe Popujt që 
Jetojnë në Fise në Shtete të Pavarura. Në 
vitin 2001, OKB-ja emëroi një raportues 
special për të drejtat e njeriut dhe liritë 
themelore të popujve indigjenë. 
Mbi bazën e rekomandimit të Konferencës 
Botërore të Vjenës për të Drejtat e Njeriut 
të vitit 1993 u ngrit “Forumi i Përhershëm 
për Çështjet e Indigjenëve“ që është një 
nën-organ i Këshillit Ekonomik dhe Social 
(ECOSOC), i cili u mblodh për herë të parë 
në vitin 2002.  
Një Grup Pune për popujt indigjenë e 
ngriti edhe Komisioni Afrikan i të Drejtave 
të Njeriut dhe të Popujve.  
 

Marrëveshjet e miratuara në vitin 2003 në 
kuadër të UNESCO-s për mbrojtjen dhe 
inkurajimin e formave të larmishme 
kulturore dhe për mbrojtjen e 
trashëgimisë jo-materiale (shpirtërore) i 
plotësojnë të drejtat e njeriut dhe ato të 
minoriteteve në pikëpamje të ruajtjes së 
identitetit kulturor.  
 
Koncepti i të drejtave të njeriut është i 
pranuar sot gjithandej dhe si i tillë përbën 
bazën për bashkësinë ndërkombëtare të 
shteteve, organizatave ndërkombëtare dhe 
lëvizjeve shoqërore si dhe të OJQ-ve të 
cilat, që të gjitha, janë anëtare të shoqërisë 
botërore. Të drejtat e njeriut mund të jenë 
edhe mjet i transformimeve sociale 
qoftë në rrafshin kombëtar, qoftë në atë 
regjional. Fundja, të drejtat e njeriut janë 
të lidhura ngushtë me konceptin e 
demokracisë.  

 Demokracia 
 
Në këtë drejtim shkojnë edhe kriteret e 
Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të 
Evropës për pranimin e anëtarëve të rinj. 
Fundja, që të drejtat e njeriut të mund ta 
zhvillojnë forcën e tyre vepruese prej 
transformuesi, varet nga njohja dhe nga 
kuptimi i tyre nga vetë njerëzit dhe nga 
gatishmëria e tyre që t’i përdorin si 
instrument të ndryshimeve sociale.  
 
Koncepti tradicional i të drejtave të njeriut 
është kritikuar nga mbrojtësit e të 
drejtave të gruas me arsyetimin se ky 
koncept i trajton të drejtat e gruas 
pamjaftueshëm dhe pa subtilitet. 
Konferencat botërore të grave dhe 
përpunimi i Konventës për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave i OKB-së, i kontribuuan, ndër të 
tjera, një pikëpamjeje më të drejtë të të  
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drejtave të grave. Kjo përmbahet edhe në 
Deklaratën Kundër Dhunës ndaj Grave e 
vitit 1993 të OKB-së dhe në draftin e 
protokollit të Kartës Afrikane për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Popujve përkitazi 
me të drejtat e gruas. Instrumentet për të 
drejtat e njeriut paraqesin një koncept të 
ri social e politik, në të cilin gratë, për herë 
të parë, edhe ligjërisht njihen si të 
barabarta.  
Disa shtete, duke përdorur si argument 
veçoritë historike, fetare e kulturore, 
argumentuan se disa të drejta të njeriut 
nuk mund të aplikohen tek ato në të 
njëjtën mënyrë si aplikohen tek të tjerët.  
Deklarata dhe Programi i Veprimit i 
Konferencës Botërore në Vjenë  e njohu 
ekzistencën e pikëpamjeve të ndryshme në 
implementimin e të drejtave të njeriut 
duke u bazuar në faktorët historik, fetar e 
kulturor, por në të njëjtën kohë përsëriti 

obligimet e të gjitha shteteve për t’i 
respektuar të drejtat e njeriut. Kështu 
dallimet kulturore e fetare nuk mund të 
përdoren si arsyetim për mos-
implementimin e plotë të standardeve 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, 
ndonëse konteksti kulturor duhet të 
merret parasysh. Dialogu i civilizimeve, 
që aktualisht po zhvillohet nga Kombet e 
Bashkuara, ka për qëllim që larushinë e 
kulturave ta njohë si pozitive, por pa 
ofruar mundësi që kësisoj të arsyetohet 
mosrespektimi i obligimeve në fushën e të 
drejtave të njeriut. Njëra ndër çështjet e 
diskutueshme është pozita e gruas në disa 
qarqe kulturore, që mund të kenë për 
pasojë shkelje të dukshme të të drejtave të 
njeriut, të cilat duhet patjetër të jenë 
objekt i çdo dialogu. 

 
 

 

Konferenca e Vjenës e vitit 1993 e miratoi njëzëri këtë përfundim:  

„Sado që duhet të merren parasysh veçoritë nacionale e regjionale 
si edhe sfondet e ndryshme historike, kulturore e fetare, është obligim i 
shteteve, pa i marrë parasysh sistemet e tyre politike, ekonomike e 
kulturore, që t’i inkurajojnë dhe t’i mbrojnë  të gjitha të Drejtat e 
Njeriut dhe Liritë Themelore.“ 

Deklarata dhe Programi Aksional i Vjenës, 1993. 
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E. STANDARDET UNIVERSALE 

 TË TË DREJTAVE TË NJERIUT  
 
 

Historia më e re e vënies së standardeve 
në nivel global ka nisur me Deklaratën 
Universale për të Drejtat e Njeriut 
(DUDNJ) që si Rezolutë e Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara u 
miratua më 10 dhjetor 1948, menjëherë 
pas Luftës së Dytë Botërore, gjatë së cilës 
kanë ndodhur shkeljet më të rënda të të 
drejtave të njeriut. Një ditë para miratimit 
të DUDNJ-së, OKB kishte aprovuar 
Konventën për Parandalimin dhe 
Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit, si 
instrumenti i parë juridik kundër 
gjenocidit, siç ishte ai që kishte ndodhur 
kundër hebrenjve gjatë Holokaustit.  
Duke dashur që dispozitat e theksuara në 
DUDNJ të përkthehen në obligime të 
detyrueshme ligjore, Komisioni për të 
Drejta të Njeriut i OKB-së, hartoi dy 
traktate, një për të drejtat civile e politike 
(Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile 
dhe Politike-PNDCP) dhe një për të drejtat 
ekonomike, sociale e kulturore (Pakti 
Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, 
Sociale dhe Kulturore). Për shkak të Luftës 
së Ftohtë, ato u miratuan tek në vitin 1966 
dhe hynë në fuqi në vitin 1976. Më 1 
korrik 2008 ato traktate kishin 159, 
përkatësisht 162 palë të nënshkruara. 
PNDESK është miratuar së pari, si rezultat 
i preferencës ndaj të drejtave ekonomike, 
sociale e kulturore nga shtetet socialiste 
dhe ato në zhvillim, që asokohe ishin 
shumicë në Kombet e Bashkuara.  

 
DUDNJ dhe të dyja traktatet u quajtën 
bashkë si “Kodi Ndërkombëtar i të Drejtave 

të Njeriut”. Ky kod u plotësua nga një varg 
konventash të tjera. Gjatë viteve të 60-ta të 
shekullit 20, nisi lufta kundër 
diskriminimit racor dhe aparteidit, gjë që 
rezultoi me dy konventa kundër 
diskriminimit racor dhe ndalimin e 
krimeve të aparteidit. Më pas, u miratuan 
konventa për eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit të gruas, torturës 
dhe trajtimeve ose dënimeve të tjera 
mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese dhe 
konventa për të drejtat e fëmijëve, për të 
drejtat dhe dinjitetin e njerëzve me aftësi 
të kufizuara dhe për mbrojtjen e të gjithë 
personave nga zhdukja. Këto konventa 
ndriçojnë dhe specifikojnë dispozitat e 
traktateve ose u kushtojnë vëmendje të 
posaçme nevojave të grupeve konkrete. Në 
rastin e Konventës së grave të vitit 1979, 
“problemi i rezervimit”, një problem i 
përgjithshëm i traktateve mbi të drejtat e 
njeriut, fitoi rëndësi të posaçme, kur një 
numër shtetesh islamike u përpoqën që në 
këtë mënyrë t’i kufizonin të drejtat 
elementare të grave. 
 

 
Pasqyrë e dokumenteve më të 
rëndësishme  të OKB-së për të drejtat e 

njeriut   
 

 Deklarata e Universale e të 
Drejtave të Njeriut (Rezoluta e vitit 
1948) 

 Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat  
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 Ekonomike, Sociale e Kulturore 

(1966) 
 Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat 

Civile e Politike (1966) 
 Konventa për Parandalimin dhe 

Dënimin e Krimit të Gjenocidit 
(1948) 

 Konventa Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të gjitha Formave të 
Diskriminimit Racor (1965) 

 Konventa për Eliminimin e të gjitha 
Formave të Diskriminimit ndaj 
Gruas (1979) 

 Konventa kundër Torturës dhe 
Trajtimeve ose të Ndëshkimeve të 
tjera Mizore, Jonjerëzore dhe 
Poshtëruese (1984) 

 Konventa Ndërkombëtare për 
Mbrojtjen e të Drejtave të të Gjithë 
Punëtorëve Migrantë dhe 
Anëtarëve të Familjeve të tyre – 
2003 

 Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës 
(1989) 

 Konventa mbi të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara 
(2006) 

 Konventa Ndërkombëtare për 
Mbrojtjen e të Gjithë Personave nga 
Zhdukja e Dhunshme (2010) 

 

 
Sipas frymës së parimit të mos-
diskriminimit, duhet që shtetet t’i 
respektojnë, përbrenda territoreve të tyre, 
të gjitha të drejtat e njeriut dhe t’ua 
sigurojnë të gjithë individëve, të gjitha të 
drejtat pa asnjë lloj diskriminimi bazuar 
në racë, ngjyrë, gjini, gjuhë, religjion, 
opinion politik, origjinë kombëtare ose 
sociale, pronë, lindje ose ndonjë status 
tjetër (Neni 2 i PNDCP dhe PNDESK). Për 

më tepër Protokolli shtesë nr.12 i 
Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut garanton të drejtën e përgjithshme 
të mos-diskriminimit nga çfarëdo 
autoriteti publik. 
Ekziston, ç’është e drejta, edhe mundësia e 
përjashtimeve dhe e përdorimit të 
klauzolave të rezervimit. Në rastet të 
kërcënimit ndaj shtetit, nga ndonjë gjendje 
e jashtëzakonshme në jetën publike, shteti 
mund t’i derogojë (kufizojë, rrudhë) 
obligimet e tij ndaj të drejtave të njeriut. 
Parakusht për këtë është që gjendja e 
jashtëzakonshme të shpallet zyrtarisht 
dhe që masat e shpallura të respektohen 
rreptësisht në përputhje me situatën. Nuk 
guxon që përmes këtyre masave të shkelet 
parimi i mos-diskriminimit (Neni 4 (1) i 
PNDCP-së). Për këto raste, palët e tjera 
nënshkruese të traktatit njoftohen përmes 
Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara. 

 
Nuk lejohet kurrsesi kufizimi i disa të 
drejtave siç janë e drejta për jetë, ndalimi i 
torturës dhe i skllavërisë, retroaktiviteti i 
veprave penale, liria e mendimit, e 
ndërgjegjes dhe e besimit (Neni 4 (2) i 
PNDCP-së). Këto të drejta njihen si të 
drejta pa-deroguara (që nuk mund të 
kufizohen në asnjë rrethanë nga 
autoritetet shtetërore). Dispozitat e 
gjendjes së jashtëzakonshme fituan një 
rëndësi më të madhe në luftën kundër 
terrorizmit. Të tilla dispozita ekzistojnë 
edhe në Konventën Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (Neni 15). Obligimet e 
shtetit i sqaroi Komiteti për të Drejtat 
Civile e Politike i OKB-së (i njohur edhe si 
Komiteti i të Drejtave të Njeriut), në 
Komentin e Përgjithshëm Nr. 29, (2001), 
për  “gjendjet e jashtëzakonshme (Neni 4)”. 
Edhe Komisioni Inter-amerikan për të 
Drejtat e Njeriut dhe Komiteti i Ministrave 
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i Këshillit të Evropës e miratuan një raport 
dhe një udhëzim lidhur me “Terrorizmin 
dhe të Drejtat e Njeriut”. 

 
Disa të drejta mund të përmbajnë të 
ashtuquajturën “klauzolë për 
rezervimin”, e cila e lejon reduktimin e 
tyre nëse ai kufizim është „i 
domosdoshëm“ për sigurinë kombëtare, 
rendin publik, shëndetin publik ose moral 
dhe për të drejtat e lirive të të tjerëve. 
Mundësia e këtillë, ekziston p.sh. nëse 
kemi të bëjmë me lirinë e lëvizjes në një 
shtet dhe me të drejtën për t’u larguar nga 
cilido qoftë shtet e edhe nga i veti, me 

shprehjen e lirisë së mendimit, të 
ndërgjegjes, besimit, të lirisë së shprehjes 
dhe të informimit, lirisë së tubimit dhe atë 
të bashkimit. Këto kufizime duhet të jenë 
të parapara me ligj, që do të thotë se duhet 
të aprovohen në parlament. Institucionet, 
si p.sh. gjyqet, që i interpretojnë ligjet 
përkatëse, e kanë për obligim që ta 
kontrollojnë çdo keqpërdorim të tyre. 
Kështu, p.sh. disa raste të lidhura me 
aplikimin e ligjeve për gjendjen e 
jashtëzakonshme ose klauzolat e 
rezervimit, u sollën para Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut ose 
Komisionit dhe Gjykatës Inter-Amerikane. 

 
 
 
 

F. IMPLEMENTIMI I INSTRUMENTEVE 

   UNIVERSALE PËR TË DREJTAT    
   E NJERIUT  
 
Shtetet kanë për detyrim t’i respektojnë, 
t’i mbrojnë dhe t’i përmbushin të drejtat 
e njeriut. Në shumë raste, implementimi 
nënkupton obligimet që shteti dhe 
autoritetet e tij i kanë për respektimin e të 
drejtave të pranuara, si p.sh. respektimi i 
së drejtës për jetë private ose i lirisë së 
shprehjes. Kjo vlen sidomos për të drejtat 
civile e politike, ndërsa implementimi i të 
drejtave ekonomike, sociale e kulturore, 
nënkupton angazhimin e shtetit për 
përmbushjen e këtyre të drejtave si p.sh. të 
garantojë shërbime konkrete si ato të 
përkujdesjes për shëndetin ose ato të 
arsimimit dhe të përmbush, së paku, 
minimumin e atyre standardeve. Në këtë 

kontekst, duhet të merret parasysh edhe 
kapaciteti i aftësisë vepruese të shtetit 
përkatës. Kështu, për shembull, Neni 13 i 
PNDESK-së e njeh të drejtën e çdo individi 
për arsimim, porse përkufizon që falas 
duhet të jetë vetëm arsimimi fillor. Arsimi 
i sekondar dhe ai superior duhet t’u 
mundësohet dhe ofrohet të gjithëve, por jo 
domosdoshmërish edhe falas. Shkollimi 
falas do të duhej të aplikohej shkallë-
shkallë. Koncepti i jetësimit të 
shkallëshkallshëm (progresiv) në varësi të 
mundësive aplikohet tek disa të drejta 
ekonomike, sociale e kulturore. 
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Detyrimi për t’i mbrojtur kërkon nga 
shteti që brenda territorit të tij ta 
parandalojë dhunën dhe shkeljet e tjera të 
të drejtave të njeriut nga ai vetë si edhe 
shkeljen e tyre nga njerëzit ndërmjet njëri-
tjetrit. Kështu të drejtat e njeriut e kanë po 
ashtu edhe “dimensionin horizontal” i cili, 
në epokën e globalizimit, merr peshë të 
rëndësishme, duke e tematizuar p.sh. 
çështjen e përgjegjësisë sociale të 
kompanive transnacionale.  
 
Një tjetër zhvillim është ngritja në rritje e 
theksimit të parandalimit të shkeljeve të 
të drejtave të njeriut, përmes 
ndërmarrjes së masave strukturore si p.sh. 
nga institucione nacionale të mbrojtjes së 
të drejtave të njeriut përmes marrjes në 
konsideratë të dimensionit të të drejtave 
të njeriut në kuadrin e misioneve 
paqeruajtëse. Synimi për parandalim ka 
përparësi edhe në raport me temën e të 
drejtave të njeriut dhe të sigurisë 
njerëzore.  

 Të Drejtat e Njeriut dhe Siguria 
Njerëzore  

 
Të drejtat e njeriut duhet të 
implementohen në rend të parë në nivel 
kombëtar. Ç’është e drejta, me këtë rast 
mund të ketë edhe pengesa, siç bie fjala 
mungesa e qeverisjes së mirë, e shkaktuar 
nga korrupsioni ose edhe nga jo-
efektiviteti i administratës ose i gjyqësisë. 
Për t’u siguruar se shteti po i përmbush 
obligimet, në shumicën e konventave 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 
përcaktohet monitorimi ndërkombëtar 
si mekanizëm i kontrollit të zbatimit të 
obligimeve të marra. Ky monitorim mund 
të bëhet në mënyra të ndryshme.  

 
Kështu, shumica e konventave e parasheh 
sistemin e raportimit. Në bazë të këtij 

sistemi, shtetet e kanë për obligim që në 
intervale të caktuara kohore të raportojnë 
përkitazi me aktivitetet e tyre në fushën e 
të drejtave të njeriut. Raportet i kontrollon 
rëndom një komitet ekspertësh i cili 
harton rekomandime për implementimin 
e tyre më të mirë. Komiteti mund të bëjë 
edhe “komente të përgjithshme” përkitazi 
me interpretimin e drejtë të konventës. Në 
disa raste, siç është p.sh. rasti me Paktin 
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile e 
Politike,  një protokoll shtesë autorizoi 
Komitetin për të Drejtat Civile e Politike që 
t’i trajtojë ankesat individuale të shkeljes 
së pandehur të të drejtave të njeriut. Kjo 
vlen vetëm për qytetarët e 115 shteteve që 
e kanë ratifikuar protokollin shtesë 
(Gjendja: shtator 2013). Disa konventa 
përmbajnë edhe dispozita për ankesa 
ndërshtetërore. Kjo mundësi, ç’është e 
drejta, shfrytëzohet krejt rrallë.  
Procedura gjyqësore është e mundshme 
vetëm sipas Konventës Evropiane dhe të 
asaj Inter-Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut, me ç’rast vendimet e Gjykatës 
Evropiane dhe të asaj Inter-Amerikane për 
të Drejtat e Njeriut janë të detyrueshme 
për shtetet. Pas hyrjes në fuqi në vitin 
2003 të statutit të tij, u themelua edhe 
Gjykata Afrikane për të Drejtat e Njeriut 
dhe të Popujve. 

 
Përkrah procedurave të parapara në 
instrumentet e të drejtave të njeriut siç 
janë, konventat për të drejtat e njeriut, 
ekzistojnë edhe të ashtuquajturat 
“procedura të bazuara në kartë” që janë 
zhvilluar në bazë të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara, në mënyrë që të shqyrtohen 
shkeljet e të drejtave të njeriut në mbarë 
botën. Njëra ndër to bazohej në Rezolutën 
1235, të miratuar nga Këshilli Ekonomiko-
Social i OKB-së (ECOSOC), më 1967, e cila e 
lejonte Komisionin e të Drejtave të Njeriut 
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të merret me shkeljet masive dhe 
sistematike të të drejtave të njeriut përmes 
një procedure publike. Tjetra është 
procedura konfidenciale 1503 e 
mbështetur në Rezolutën 1503 të Këshillit 
Ekonomik e Social të vitit 1970, 
përkatësisht 2000/3 të vitit 2000, e cila e 
lejon që të dërgohen peticione në 
Komisariatin e Lartë të OKB-së për të 
Drejtat e Njeriut në Gjenevë, të cilat pastaj 
do të trajtohen nga dy grupe pune (ai i 
komunikimit dhe situatave) të Këshillit 
për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të 
Bashkuara. Kjo procedurë ka të bëjë në 
rend parë me shkeljet e rënda të të 
drejtave të njeriut. Si rezultat i këtyre 
ankesave mundet që situata në një vend 
konkret të trajtohet nga Kështilli për të 
Drejtat e Njeriut që ka 47 anëtarë dhe i cili 
prej vitit 2006 ka zëvendësuar Komisionin 
për të Drejtat e Njeriut si rezultat i 
reformës së OKB-së për fuqizuar organin 
kryesor të të drejtave të njeriut të OKB-së. 
 
Gjatë punës së Komisionit për të Drejtat e 
Njeriut dhe trupit të tij profesional Nën-
komisionit për Promovimin dhe Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut, në harkun kohor 
midis viteve 1946-2006, procedurat 
speciale, si p.sh aktivitetet e raportuesve 
specialë dhe të përfaqësuesve të 
Komisionit për të Drejtat e Njeriut ose të 
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, u 
bënë gjithnjë e më e rëndësishme. Së 
këndejmi ekzistojnë “raportues të 
shteteve” siç janë p.sh. raportuesit specialë 
për Sudan, Haiti, Majnmar si dhe ata në 
Republikën Demokratike të Kongos, e po 
ashtu ka edhe “raportues tematikë”, si 
raportuesit specialë përkitazi me torturat 
apo dhunën ndaj grave. Në tërësi, 
ekzistojnë më shumë se 40 procedura 
speciale, të cilat mbledhin informata për 
vende apo tema të përcaktuara dhe 

paraqesin raporte vjetore për to. Këto 
procedura e pasqyrojnë aktivitetin në 
rritje të Kombeve të Bashkuara në fushën 
e të drejtave të njeriut dhe krijojnë 
mekanizma përcjellës dhe monitorues 
edhe për raste për të cilat nuk janë 
paraparë procedura zbatuese ose kanë 
mungesë efiçience si p.sh. Deklarata e 
Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut të vitit 
1998 ose në rastin e disa të drejtave 
ekonomike e sociale, si bie fjala e të drejtës 
për arsim, ushqim, strehim adekuat, 
shëndetësi, masat shtetërore të adaptimit. 
Përveç kësaj, ka edhe ekspertë të pavarur 
për tema si p.sh. për të drejtën për 
zhvillim dhe grupe punuese p.sh. për 
zhdukjen me dhunë të njerëzve. 
Si pjesë e reformës së Kombeve të 
Bashkuara u ngrit në vitin 2006 Këshilli 
për të Drejtat e Njeriut (KDNJ), i cili i 
mori të gjitha detyrat e Komisionit për të 
Drejtat e Njeriut dhe i raporton 
drejtpërdrejt Asamblesë së Përgjithshme 
të Kombeve të Bashkuara. Këshilli për të 
Drejtat e Njeriut do të duhej ta ngrite 
efiçiencën e Sistemit të Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Për 
këtë qëllim numri i sesioneve vjetore u 
ngrit në tri dhe Këshillit për të Drejtat e 
Njeriut iu ngarkua detyra e kontrollimit 
rregullisht të gjendjes së të drejtave të 
njeriut në të gjitha shtetet anëtare të 
Kombeve të Bashkuara mbi bazën e 
DUDNJ dhe të konventave të ratifikuara 
për të Drejtat e Njeriut përmes 
mekanizmit të ri të krijuar të quajtur 
Rishikimi Universal Periodik . Ankesat e 
mbështetura tek Procedura 1503 
shqyrtohen nga dy grupe punuese (ai për 
Komunikime dhe ai për Situatat), para se 
ato t’i shkojnë Këshillit për të Drejtat e 
Njeriut. Për probleme të rënda të të të 
drejtave të njeriut, Këshilli për të Drejtat e 
Njeriut mund të reagojë në seancë të 
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jashtëzakonshme. Nën-komisioni për të 
Drejtat e Njeriut u zëvendësua me 
Komitetin Këshillëdhënës të Këshillit për 
të Drejtat e Njeriut. Procedurat e 
jashtëzakonshme vazhdohen pas 
verifikimit. Përvojat e para me KDNJ-në 
qenë të përziera, meqë intensiteti i 
seancave u rrit, por shumica e shteteve në 
zhvillim, në rend të parë shtetet islamike, 
prioritetet e tyre i shihnin më parë tek 
territoret e pushtuara të Palestinës se sa 
tek Sudani në prag të një gjenocidi dhe 
nuk u vazhduan as mandatet e 
raportuesve për vendet si Kuba e 
Bjellorusia.  
Komisariati i Lartë për të Drejtat e Njeriut 
i OKB-së, ngriti misione edhe në shtetet 
me gjendje problematike në fushën e të 
drejtave të njeriut si në Afganistan, Bosnjë 
dhe Hercegovinë, Kamboxhia, Kolumbi, 
Guatemalë, Haiti, Kosovë, Sierra Leone, 
Sudan etj. Këto misione mbledhin 
informata dhe i inkurajojnë të drejtat e 
njeriut si p.sh. duke ofruar këshilla në 
rastet e reformave legjislative, ose duke 
marrë pjesë në punën dhe misionet e 
bashkësisë ndërkombëtare. Këto misione, 
rëndom, nuk janë të përhershme. 
 
 Aktivitetet e këtyre institucioneve 
speciale i shërbejnë si mbrojtjes ashtu 
edhe inkurajimit të të drejtave të njeriut. 
Ato e inkurajojnë vetëdijen për të drejtat e 

njeriut dhe marrjen parasysh të tyre në të 
gjitha aktivitetet në mënyrë që zgjidhjet e 
gjetura ta kenë mbështetjen tek të drejtat 
e njeriut. Promovimi i të drejtave të 
njeriut, është në të vërtetë detyrë shumë 
e madhe, të cilën nuk mund ta përmbushin 
vetëm institucionet dhe organizatat 
ndërkombëtare. Promovimi i të drejtave të 
njeriut është para se gjithash, njohja e 
njerëzve me të drejtat e tyre, zgjimi i 
vetëdijes për këto të drejta dhe mësimi i 
njerëzve që t’i përdorin ato. Për këtë 
qëllim, aktorë të ndryshëm, si 
universitetet, sektori arsimor në 
përgjithësi, por edhe OJQ-të, mund të 
inkuadrohen 
Në planin kombëtar, OKB-ja rekomandon 
krijimin e institucioneve kombëtare, për të  
 
promovuar dhe mbrojtur të drejtat e 
njeriut, si institucioni i Avokatit të Popullit 
(Ombudspersoni), ose komisioni kombëtar 
për të drejtat e njeriut. Për këtë qëllim 
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së 
miratoi një varg parimesh përkitazi me 
kompetencat dhe përgjegjësitë, garancitë 
mbi pavarësinë dhe pluralitetin si dhe për 
metodat e operimit (Institucionet 
kombëtare për promovimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut, Rezoluta e AP të 
OKB-së 48/134 e 20 dhjetorit 1993).  
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G. TË DREJTAT E NJERIUT    
  DHE SHOQËRIA CIVILE 
  

Në zhvillimin e sistemit të të drejtave të 
njeriut, ndikimi i shoqërisë civile, e cila 
përfaqësohet kryesisht nga organizatat 
joqeveritare (OJQ-të), ka qenë vendimtar. 
Baza themelore juridike e OJQ-ve është 
liria e bashkimit, e cila mbrohet me Nenin 
22 të Paktit  Ndërkombëtar për të Drejtat 
Civile dhe Politike. Në Kombet e 
Bashkuara, ato përbëjnë një lloj të 
“ndërgjegjes botërore”. Shpesh, OJQ-të 
përcjellin mbrojtjen e interesave konkrete 
si, lirinë e të shprehurit dhe lirinë e 
medieve (OJQ “Neni 19”), ose 
parandalimin e torturës e të trajtimit 
jonjerëzor dhe poshtërues (Organizata 
për Parandalim-in e Torturës, APT). Me 
qëllim të ushtrimit të presionit mbi 
qeveritë, OJQ-të, siç është Amnesty 
International, ndërmarrin procedura të 
veçanta si “apele për veprim urgjent ”. 
Shumë efektive mund të jetë edhe 
strategjia e “mobilizimit të turpit”, e 
ndihmuar nga mediet e pavarura. OJQ-të 
siç janë, Federata Ndërkombëtare e 
Helsinkit (IHF), Grupi Ndërkombëtar i 
Krizave (ICG) ose Human Rights Watch 
(HRW), përmes raporteve shumë 
kualitative, të mbështetura mbi fakte dhe 
vrojtime, ushtrojnë ndikim mbi qeveritë 
dhe mbi bashkësinë ndërkombëtare. Një 
mjet tjetër efektiv i OJQ-ve, është hartimi i 
“raporteve paralele”, krahas raporteve 
zyrtare që shtetet i bëjnë për institucionet 
mbikëqyrëse ndërkombëtare. 

 
Në bazë të një rezolute të Asamblesë së 
Përgjithshme të OKB-së të vitit 1998, 
Deklaratës për Mbrojtësit e të Drejtave 

të Njeriut, duhet që personat dhe OJQ-të, 
që punojnë për të drejtat e njeriut, të jenë 
të lirë dhe të mos pengohen në punën e 
tyre si dhe të jenë të mbrojtur nga çfarëdo 
përndjekje. Në disa shtete, organizatat si 
ajo Amnesty International ose Komiteti i 
Helsinkit, kanë qenë, për punën e tyre, 
objekt kritike, ndërsa në disa raste u ishin 
ekspozuar edhe përndjekjeve. Anekënd 
botës ka jo pak raste të burgosjes së 
aktivistëve të të drejtave të njeriut për 
punën e tyre legale. Është detyrë e shtetit 
që këta aktivistë t’i mbrojë jo vetëm 
përpara organeve të tij, përkatësisht nga 
policia, porse edhe nga grupe të 
dhunshme, siç janë skuadrat e vrasjes që 
marrin ligjin në duart e tyre. Sekretari i 
Përgjithshëm i OKB-së e emëroi në vitin 
2000 një të ngarkuar special për 
Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut, me 
qëllim të implementimit të kësaj deklarate 
të OKB-së. 

 

 Në bashkëpunim me Kombet e 
Bashkuara, me UNESCO-n, me Këshillin e 
Evropës dhe me organizata të tjera 
ndërqeveritare, OJQ-të luajtën shpesh rol 
të rëndësishëm edhe për arsimimin dhe 
mësimin e të drejtave të njeriut duke 
zhvilluar plan-programe mësimore, duke 
përgatitur lëndë mësimore dhe duke 
organizuar programe të trajnimit. Në 
rrafshin global, Dekada Popullore për 
Mësimin e të Drejtave të Njeriut (PDHRE), 
që ishte nismëtare e Dekadës së OKB-së 
për Arsimimin për të Drejtat e Njeriut, e 
bëri të mundshëm instalimin e 
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institucioneve për arsimimin në fushën e 
të drejtave të njeriut në shtete të jugut si 
në Indi, Argjentinë, Mali dhe në Ganë. Në 
fushën e arsimimit kundër racizmit dhe 
kundër diskriminimit, aktive në gjithë 
botën është Lidhja kundër Shpifjes (Anti-
Defamation League - ADL).  
Rrjeti i OJQ-ve, u bë i rëndësishëm 
sidomos në luftën për barazinë e grave 
dhe për mbrojtjen e tyre. OJQ-të si 
UNIFEM-i, CLADEM-i ose WIDE e kanë 
vënë lart në agjendën e tyre të prioriteteve 
arsimimin dhe njohjen e të drejtave të 
njeriut për t’i përkrahur kësisoj gratë me 
qëllim të tejkalimit të pengesave që u dalin 
në udhë barazisë dhe mos-diskriminimit 
të plotë të tyre. Në Afrikë, para sesionit të 
Komisionit Afrikan për të Drejtat e Njeriut 
e të Popujve, OJQ-të takohen rregullisht, 
përcjellin sesionet publike të tij dhe 
organizojnë edhe trajnime të përbashkëta. 
OJQ-ja austriake ETC, bashkëpunon me një 
numër qendrash të tjera për të drejta të 
njeriut në Evropën Juglindore dhe 
organizon, ndër të tjera, edhe një Akademi 
Verore Ndërkombëtare për të Drejtat e 
Njeriut dhe për Sigurinë Njerëzore. Rrjeti 
Ballkanik i të Drejtave të Njeriut është një 
shoqatë e OJQ-ve për të drejtat e njeriut 
me qëllim të shkëmbimit të 
informacioneve dhe të zhvillimit të 

aktiviteteve të përbashkëta, e cila e boton 
edhe një vjetar për të drejtat e njeriut. 
 

 

„Organizatat shoqërore civile e 
ndihmojnë forcimin e zërit të atyre (të 
pafuqishmëve) që u nëpërkëmben të 
drejtat ekonomike e politike. Përmes 
fushatash të ndryshme tematike 
përkitazi me tregtinë e ndershme, 
dhunën kundër grave, shkeljen e të 
drejtave e njeriut dhe ambientit dhe jo 
vetëm përmes këtyre, shoqëria civile 
ndërkombëtare ia ka tërhequr vërejtjen 
botës për rrezikimin e sigurisë 
njerëzore. OJQ-të mund të aftësojnë dhe 
të mobilizojnë në vendet e tyre një varg 
organizatash të shoqërisë civile përmes 
arsimimit në rrafshin e të drejtave për 
ta forcuar marrjen pjesë të qytetarëve 
në proceset ekonomike e politike dhe të 
kujdeset që aranzhmanet institucionale 
të jenë në harmoni me marrëveshjet 
dhe me nevojat e njerëzve.“ (Paragrafi 
88, Human Security Now,   
Commission on Human Security, 2003).  
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H. SISTEMET REGJIONALE PËR   
     MBROJTJEN DHE INKUIRAJIMIN E       
     TË DREJTAVE TË NJERIUT  
 
Përkrah instrumenteve universale për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, janë 
zhvilluar edhe disa sisteme të tjera 
regjionale të të drejtave të njeriut të cilat, 
në përgjithësi, ofrojnë standarde më të 
larta për të drejtat e njeriut dhe për 
implementimin e tyre. 
Përparësia e sistemeve regjionale qëndron 
në aftësinë e tyre për trajtimin më efikas 
të ankesave. Gjykatat mund të marrin 
vendime të plotfuqishme për kompensim 
por, nga disa shtete rëndom merren 
seriozisht edhe rekomandimet e 
komisioneve për të drejtat e njeriut. 
Rezultati nuk është vetëm krijimi i „rasteve 
kryesore“ që ndihmojnë në interpretimin 
dhe sqarimin e dispozitave të 
instrumenteve për të drejtat e njeriut, 
porse edhe ndryshimi në legjislacionin e 
vendit që ai të jetë në pajtueshmëri me 
detyrimet ndërkombëtare në fushën e të 
drejtave të njeriut.  
 
Përveç kësaj, sistemet regjionale kanë 
tendencë të jenë më të ndjeshme ndaj 
çështjeve kulturore e fetare, nëse ka aryse 
serioze për këtë çështje.  
 
 
I. Evropa  
 
Sistemi evropian i të drejtave të njeriut ka 
tri nivele: sistemin e Këshillit të Evropës 
(në vitin 2008: 47 anëtarë), Organizatën 
për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 

(në vitin 2008: 56 anëtarë) dhe Bashkimin 
Evropian (në vitin 2008: 27 anëtarë.) 
Sistemi evropian i të drejtave të njeriut 
është sistemi më i përpunuar regjional. Ai 
është zhvilluar si reagim ndaj shkeljeve 
masive të të drejtave të njeriut gjatë Luftës 
së Dytë Botërore. Thelbin e rendit ligjor 
evropian e përbëjnë të drejtat e njeriut, 
sundimi i ligjit dhe demokracia pluraliste. 

 

Instrumentet evropiane  
të të drejtave të njeriut   
 Konventa për Mbrojtjen e të 

Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut (1950) dhe 14 protokollet 
shtesë 

 Karta Sociale Evropiane (1961) e 
rishikuar në vitet 1991, 1996 dhe 
Protokollet shtesë të viteve 1988 
dhe 1995. 

 Konventa Evropiane për 
Parandalimin e Torturës dhe 
Trajtimit apo Ndëshkimit Çnjerëzor 
dhe Poshtërues (1987). 

 Aktet Finale të Helsinkit dhe procesi 
vazhdues KEBS/OSBE si dhe Karta e 
Parisit për Evropën e Re (1990). 

 Karta Evropiane për Gjuhët 
Regjionale dhe të Minoritare (1992). 

 Konventa Kornizë Këshillit të 
Evropës për Mbrojtjen e 
Minoriteteve Kombëtare (1994) • 
Karta e Bashkimit Evropian për të 
Drejtat Themelore (2000). 
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1. Sistemi i Këshillit të Evropës për të    
    Drejtat e Njeriut  
Pasqyrë 
Instrumenti kryesor i Këshillit të Evropës 
është Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (KEDN) e vitit 1950 dhe 
14 protokollet shtesë të saj. Të një 
rëndësie të veçantë janë protokollet nr. 6 e 
13 për heqjen e dënimit me vdekje, që 
edhe e dallon qasjen Evropiane të të 
drejtave të njeriut nga ajo e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës dhe protokollet 
shtesë nr. 11 e 14 që Komisionin Evropian 
për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykatën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut e 
zëvendësojnë me një Gjykatë të 
Përhershme për të Drejtat e Njeriut dhe e 
përshpejtojnë procedurën e trajtimit të 
lëndëve në këtë gjykatë. Konventa 
Evropiane përmban kryesisht të drejtat 
civile e politike, porse edhe të drejtën për 
arsimim. 

 
Karta Sociale Evropiane e vitit 1961 u 
përpilua që të shtoheshin të drejtat 
ekonomike e sociale, por për shkak të 
kompetencave të Gjykatës kurrë nuk e pati 
rëndësinë që e ka Konventa Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut. Ajo vuajti që në të 
nisur nga sistemi i saj i dobët dhe joefektiv 
për implementim. Megjithatë, që nga fundi 
i viteve të ’80-ta të shekullit 20, krahas 
rritjes së rëndësisë së të drejtave 
ekonomike e sociale në rrafshin universal, 
edhe Kartës Sociale iu kushtua vëmendje e 
re. Ajo u plotësua në vitet 1988 dhe 1995 
dhe ofron që atëherë, në bazë të një 
protokolli shtesë, edhe mundësinë për 
ankesa kolektive. 

 
Një risi të rëndësishme përbën Konventa 
Evropiane për Parandalimin e Torturës 
dhe Trajtimit apo Dënimit Çnjerëzor 
apo Poshtërues e vitit 1987, mbi bazën e 

së cilës u ngrit Komiteti Evropian për 
parandalimin e torturës dhe trajtimit apo 
dënimit jonjerëzor apo poshtërues. 
Komiteti ngarkon delegacione me vizita të 
rregullta ose të rastit (Ad hoc) nëpër 
burgje, qendra të ndalimit dhe në klinika 
të psikiatrisë në të gjitha shtetet 
nënshkruese të Konventës. Në dritën e 
kësaj rrethane, logjika e këtij sistemi është 
efekti parandalues, për ndryshim nga 
mbrojtja ex post facto, që njihet edhe më 
tej nga Konventa Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut dhe nga Gjykata e saj. Në dhjetor 
të vitit 2002, Asambleja e Përgjithshme e 
OKB-së miratoi një protokoll fakultativ 
kundër torturës, i cili një mekanizëm të 
tillë e parasheh për gjithë botën dhe që 
hyri në fuqi në vitin 2006.  

Ndalimi i Dhunës 
 

Konventa Kornizë për Mbrojtjen e 
Minoriteteve Kombëtare (1995) u 
hartua si reagim ndaj rritjes së 
problemeve në fushën e të drejtave të 
minoriteteve në Evropë, pas takimit në 
nivel të lartë të Këshillit të Evropës në 
Vjenë në vitin 1993. Këto probleme janë 
rezultat i shpërbërjes së Bashkimit 
Sovjetik, Republikës Socialiste Federative 
të Jugosllavisë dhe, vështruar më 
gjerësisht, rezultat i procesit të 
vetëvendosjes në Evropën e viteve të 90-ta 
të shekullit 20. 
 
Në pajtim me Konventën, shtetet e kanë 
për detyrë mbrojtjen e të drejtave 
individuale të pjesëtarëve të minoriteteve 
kombëtare dhe, po ashtu, për kushtet që 
minoriteteve ua bëjnë të mundshme që ta 
ruajnë dhe ta zhvillojnë edhe më tej 
kulturën dhe identitetin e tyre. Mekanizmi 
i zbatimit kufizohet, ç’është e drejta, në 
sistemin e raportimit dhe nga një 
komision këshillues prej ekspertësh, i cili i 
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shqyrton raportet dhe kryen punën prej 
misionesh në vende të ngjarjes. 
Komisioni Evropian kundër Racizmit 
dhe Mos-tolerancës (ECRI) 

 
ECRI u themelua në takimin e nivelit të 
lartë të Këshillit të Evropës në vitin 2003 
në Vjenë, për ta përforcuar luftën kundër 
racizmit, urrejtjes ndaj të huajve, 
antisemitizmit dhe mos-tolerancës. Për 
këtë qëllim, në bashkëpunim me shtetet 
anëtare, Komisioni i shqyrton raportet 
përkitazi me situatën në këto fusha dhe 
jep rekomandime të përgjithshme. Njëri 
ndër synimet themelore të tij është 
inkuadrimi i shoqërisë civile në luftën 
kundër racizmit dhe mos-tolerancës si 
edhe thellimi i dialogut intelektual.  
Këshilli i Evropës e ngriti në vitin 1999 
edhe një Komisariat për të Drejtat e Njeriut 
i cili, ndër të tjera, viziton shtete dhe 
përmes raporteve vjetore jep llogari për 
aktivitetet e tij. Përveç kësaj, ky e 
mbikëqyr, mbi bazën e raporteve të cilat ia 
paraqet Sekretariati, praktikën e shteteve 
anëtare në fusha të ndryshme të të 
drejtave të njeriut në kuadrin e Sistemit 
Konfidencial i cili është nën mbikëqyrjen 
e Këshillit të Ministrave. 
 

 

Institucionet Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut  

 
Këshilli i Evropës: 

  
• Gjykata Evropiane e të Drejtave të 

Njeriut (Që nga viti 1998 si gjykatë e 
përhershme) 

• Komiteti Evropian për të Drejtat 
Sociale (i rishikuar në vitin1999) 

• Komiteti Evropian për Parandalimin 
e Torturës dhe të Trajtimit apo 
Dënimit Jonjerëzor apo Poshtërues  
 

 
 

(CPT 1989) 
• Komiteti Këshillues i Konventës 

Kornizë për Minoritete Kombëtare 
(ECRI 1998) 

• Komisioni Evropian kundër Racizmit 
dhe Mos-tolerancës (ECRI, 1993) 

• Komisari Evropian për të Drejtat e 
Njeriut (1999) 

• Komiteti i Ministrave i Këshillit të 
Evropës. 

 
 OSBE: 

 
•  Zyra për Institucione Demokratike 

dhe për të Drejtat e Njeriut (ZIDDNJ, 
1990) 

• Komisari i Lartë për Minoritete 
Kombëtare (OSCE, 1992) 

• I ngarkuari për Lirinë e Medieve 
(OSCE, 1997).  

 
 Bashkimi Evropian: 

 
• Gjykata Evropiane e Drejtësisë 
• Agjencia për të drejtat themelore e 

BE-së (FRAU, 2007), në themelim e 
sipër në Zyrën e Përcjelljes së 
Racizmit dhe Ksenofobisë (EUMC, 
1998) 
 

 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut 

 
Instrumenti kryesor për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut është Gjykata Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut në Strasburg, 
juridiksioni i së cilës është sot i 
detyrueshëm për të gjitha shtetet anëtare 
të Këshillit të Evropës. Me qëllim të 
lehtësimit të kuptimit të legjislacionit 
vendor, në secilin rast përfshihet edhe një 
i ashtuquajturi “gjyqtar vendor”. Secili 
gjyqtar i emëruar e ushtron detyrën e vet 
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për nëntë vite, në kapacitetin e tij 
personal. 
Në mënyrë që një ankesë të jetë e 
pranueshme, duhet të plotësohen katër 
parakushte qenësore: 
a. Shkelja e një të drejte të mbrojtur me    
    Konventën Evropiane për të Drejtat e   
    Njeriut dhe protokollet e saj. 
b. Parashtruesi(t) të jetë (jenë) viktimë/a 
e  asaj shkeljeje. 
c. Shfrytëzimi i gjitha mjeteve juridike   
    efektive vendore. 
d. Ankesa të bëhet brenda afatit kohor   
    më të shkurtër se gjashtë muaj pas   
    shterimit të plotë të mjeteve juridike  
    vendore. Kjo duhet të merret parasysh  
    nga Protokolli shtesë përmes masave   
    të ndryshme të përshpejtimit. 

 
Nëse ankesa do të pranohet vendos një 
dhomë e përbërë nga 7 gjyqtarë që e 
trajton përmbajtjen e lëndës. Vendimi i 
tyre është i plotfuqishëm, përveç nëse 
rasti konsiderohet i një rëndësie të 
veçantë ose paraqet ndonjë risi për 
juridiksionin ekzistues. Aktgjykimet janë 
të detyrueshme dhe mund të parashohin 
edhe kompensim të dëmeve. Zbatimin e 
aktgjykimeve të Gjykatës e përcjell 
Komiteti i Ministrave. Problemi kryesor i 
këtij sistemi është numri shumë i madh i 
ankesave, i cili është rritur nga 1,000 sa 
ishin përafërsisht në vitin 1998, në 50,000 
në vitin 2007, gjë që e ka mbingarkuar 
sistemin.  

 
2. Sistemi i të Drejtave të Njeriut i   
     Organizatës për  Siguri e   
     Bashkëpunim në Evropë (OSBE) 
OSBE-ja, e cila në vitin 1994 e zëvendësoi 
“Konferencën për Siguri dhe Bashkëpunim 
të Evropës” që ishte themeluar 19 vite më 
parë, ka disa veçori të vetat. Ajo nuk ka as 
ndonjë bazë të detyrueshme juridike dhe 

as subjektivitet juridik ndërkombëtar, 
ndërsa deklaratat dhe rekomandimet e saj 
janë vetëm të natyrës politike dhe nuk 
janë të obligueshme për shtetet. Mirëpo, 
katalogët shpesh mjaft të detajuara prej 
deklaratash e rekomandimesh, të 
miratuara nëpër konferenca dhe takime të 
ekspertëve ose në konferenca të rregullta 
dhe që monitorohen nga Këshilli i të 
Deleguarve i shteteve anëtare, paraqesin 
një mekanizëm monitorues mjaft të 
suksesshëm. I ashtuquajturi “Procesi i 
Helsinkit” luajti, gjatë periudhës së Luftës 
së Ftohtë, rol fort të rëndësishëm për 
vënien e marrëdhënieve midis Lindjes e 
Perëndimit dhe sajoi bazën e kooperimit 
për sot 55 shtetet anëtare bashkë edhe me 
SHBA-të dhe Kanadanë. 

 
Nën titullin “dimensionit njerëzor”, OSBE-ja 
ndërmerr një sërë aktivitetesh në fushën e 
të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe në 
atë të të drejtave të minoriteteve në 
veçanti. Këto luajtën një rol të 
rëndësishëm edhe në misionet e OSBE-së 
në terren si p.sh. në Bosnjë-Hercegovinë, 
Serbi, Mal të Zi dhe në Kosovë. Për këtë 
arsye, misionet e OSBE-së kanë seksione të 
të drejtave të njeriut dhe në ato vende 
stacionohen vëzhgues të të drejtave të 
njeriut, për të mbikëqyrë e raportuar mbi 
gjendjen e të drejtave të njeriut, por edhe 
për t’i avansuar të drejtat  
e njeriut dhe, në raste të veçanta, edhe për 
të bashkëvepruar për mbrojtjen e tyre. 
OSBE-ja i përkrah edhe institucionet 
kombëtare të mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut në ato vende në të cilat, si p.sh. 
përkrahjen e institucionit të Avokatit të 
Popullit (Ombudspersonit) në Bosnjë-
Hercegovinë e në Kosovë.  

 
Mekanizma të veçantë u zhvilluan në 
formë të Komisariatit të Lartë për 
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Minoritetet Kombëtare dhe 
Përfaqësuesit Special për Lirinë e 

Medieve ( Liria e të Shprehurit dhe 
Mediet) me zyrat e tyre në Hagë, 
përkatësisht në Vjenë. Komisari i Lartë për 
Minoritete Kombëtare është një lloj 
mekanizmi për parandalimin e 
konflikteve, me mandat që, me  tensionet 
etnike, të merret që në fazën më të 
hershme të paraqitjes së tyre. Në një 
numër shtetesh Evropiane që po 
transformohen në demokraci pluraliste, 
OSBE-ja mund të luajë një rol kyç në 
procesin e zgjedhjeve të lira dhe 
demokratike. Procesi i demokratizimit dhe 
inkurajimit të të drejtave të njeriut 
përkrahen sot nga Zyra për Institucione 
Demokratike dhe të Drejta të Njeriut 
(ODIHR) me seli në Varshavë. OSBE-ja 
luan, më tej, rol të rëndësishëm për 
zgjidhjen e konflikteve dhe për 
rindërtimin pas konflikteve në Evropë dhe 
merret, pjesërisht, edhe me arsimimin për 
të drejtat e njeriut, inkurajimin e të cilave 
e bën përmes projektesh të vetat dhe në 
bashkëpunim me organizata të tjera 
regjionale e ndërkombëtare si p.sh. me 
OJQ-të nën nocionin përmbledhës Edukimi 
për respekt dhe mirëkuptim të përbashkët.  

 
 
3. Politika e Bashkimit Evropian për të  
    Drejtat e Njeriut 
Derisa Komuniteti Ekonomik Evropian i 
krijuar në vitin 1957, fillimisht nuk merrej 
me çështje politike, siç janë të drejtat e 
njeriut, me integrimin politik të Evropës 
drejt Bashkimit Evropian, të drejtat e 
njeriut dhe demokracia u bënë në vitet e 
’80-ta të shek. 20 koncepte kryesore të 
rendit të përgjithshëm juridik të Evropës. 
Rol me rëndësi luajti në këtë mes Gjykata 
Evropiane e Drejtësisë e cila, në fushën e 
të drejtave të njeriut, zhvilloi një 

juridiksionin për të drejtat e njeriut, që i 
ka rrënjët që nga traditat e përbashkëta 
kushtetuese të shteteve anëtare dhe nga 
traktatet ndërkombëtare siç është 
Konventa Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, të ratifikuara nga shtetet anëtare 
të Bashkimit Evropian. Shumë të drejta 
themelore të njeriut siç janë, e drejta për 
pronë, liria e bashkimit, e besimit ose 
parimi i barazisë, u konstruktuan si „baza 
themelore të së drejtës së bashkësisë“ që 
ka rëndësi të madhe për të drejtën e 
përbashkët.  
Në raport me shtetet e treta, Bashkimi 
Evropian zhvilloi, që nga vitet e ’80-ta të 
shek. 20, një politikë të të drejtave të 
njeriut që u reflektua edhe në të 
ashtuquajturat kritere të Kopenhagës 
për njohjen e shteteve të reja të Evropës 
Juglindore. Marrëveshja e Bashkimit 
Evropian, e vitit 1995 shprehimisht u 
referohet neneve 6 dhe 7 të Konventës 
Evropiane të vitit 1950. Pas hyrjes në fuqi 
të Konventës së Lisbonës, Bashkimi 
Evropian duhet ta miratojë atë Konventë 
të vitit 1995. Momentalisht janë duke u 
trajtuar modalitetet sesi mund të 
ratifikohet një dokumentet i Këshillit të 
Evropës nga ana e Bashkimit Evropian. 

 
Në vitin 2000 u thirrë një asamble me 
qëllim të hartimit të Kartës së Bashkimit 
Evropian për të Drejtat Themelore, e 
cila u miratua po atë vit në Samitin e Nicës. 
Tash për tash, kjo kartë është dokumenti 
më modern i të Drejtave të Njeriut në 
Evropë; kjo përfshin, si edhe Deklarata 
Universale për të Drejtat e Njeriut 
(DUDNJ), si të drejtat civile e politike, 
ashtu edhe të drejtat ekonomike, sociale e 
kulturore. Me hyrjen në fuqi të Konventës 
e Lisbonës për Reformim, edhe kjo Kartë 
ka marrë karakter të detyrueshëm ligjor. 
Në marrëveshjet bilaterale, siç janë 
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Marrëveshja Kotonau ose Marrëveshja 
Euromed ose “Marrëveshja për Stabilizim 
dhe Asoociim” me vendet e Evropës 
Juglindore, BE i përfshin që nga viti 1995 
edhe klauzolat për të drejtat e njeriut.  
Bashkimi Evropian ka zhvilluar, si për 
raportet e tij të brendshme ashtu edhe për 
ato ndërkombëtare, një politikë të të 
drejtave të njeriut që është pjesë përbërëse 
e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të 
Sigurisë. Rëndësia që BE-ja në përgjithësi i 
jep kësaj politike të të drejtave të njeriut 
reflektohet edhe përmes publikimit nga 
ana e Këshillit të Bashkimit Evropian të 
Raportin Vjetor për të Drejtat e Njeriut. 
Këshilli deklarohet publikisht për të 
drejtat e njeriut, por është aktiv edhe 
prapa perdeve, përmes një diplomacie të 
orientuar sipas rasteve të të drejtave të 
njeriut dhe bashkë me Komisionin 
Evropian zhvillon dialogë përkitazi me të 
drejtat e njeriut me shumë shtete si p.sh. 
me Kinën e me Iranin.  
Parlamenti Evropian ka një rol prirës në 
marrjen parasysh nga BE të të drejtave të 
njeriut dhe publikon që nga fillimi i viteve 
të ’90-ta të shek. 20 raporte vjetore 
përkitazi me gjendjen e të drejtave të 
njeriut në botë e në Evropë.  
Me iniciativën e tij, përmes Iniciativës 
Evropiane për Demokraci e për të Drejta 
të Njeriut (EIDHR), mund të financohen 
projekte të OJQ-ve nga fusha e të drejtave 
të njeriut dhe demokracia. Zbatimi 
operativ është në kompetenca të 
EuropeAid, në drejtimin e Komisionit 
Evropian, i cili e përcakton strategjinë 
politike. Një vëmendje të veçantë i 
kushtohet luftës kundër torturës dhe 
kundër dënimit me vdekje si dhe fushatës 
për Gjykatën Penale Ndërkombëtare.  

 
Në vitin 2007 u hap në Vjenë Agjencia 
Evropiane për të Drejtat Themelore 

(FRA). Ajo e ka bazën tek Qendra e BE-së 
për Monitorimin e Racizmit dhe Urrejtjes 
ndaj të Huajve (EUMC) e cila, si reagim 
ndaj rritjes së problemeve me racizmin 
dhe me ksenofobinë (urrejtjen ndaj të 
huajëve) ishte ngritur në Vjenë që në vitin 
1998. Që atëherë, kjo Qendër e vrojtonte 
me ndihmën e OJQ-ve situatën në Evropë 
dhe i inkurajonte aktivitetet kundër 
racizmit dhe ksenofobisë. Agjencia, që e 
zuri vendin e kësaj Qendre e ka për detyrë, 
ndër të tjera, mbikëqyrjen e të gjitha të 
drejtave të përmbajtura në Kartën 
Evropiane të të Drejtave Themelore në të 
gjitha shtetet anëtare të BE-së. Mirëpo, 
këtë nuk e bën rregullisht e shterueshëm, 
porse sipas rëndësisë së temave. Për këtë 
qëllim, mbi bazën e një programi 
shumëvjeçar, u hartuan raporte e studime 
dhe në këmbim të ngushtë me shoqërinë 
civile u kërkuan platforma e rrjete. U ngrit 
edhe një komision shkencor. Veprimtaria e 
kësaj agjencie të re e përjashton (ende) 
për organet e BE, bashkëpunimin me 
policinë e me gjyqësinë. Ky mandat porse 
u rishikua në vitin 2009. 
Në vitin 1998 në Marrëveshjen për 
Bashkësitë Evropiane u shtua neni 13, i cili 
e autorizon Bashkësinë për luftë kundër 
diskriminimit për shkak të „racës“ ose të 
prejardhjes etnike, religjionit ose 
përkatësisë një besimi, të moshës, aftësive 
të kufizuara, ose orientimit seksual. Në 
vitin 2000 Këshilli e aprovoi Direktivën 
2000/43/EC për implementimin e 
trajtimit të barabartë pa e marrë parasysh 
„racën“ ose prejardhjen etnike sidomos në 
fushën e punësimit, të drejtën e shkollimit 
dhe të arsimimit të mëtejmë si dhe 
gëzimin e privilegjeve dhe beneficioneve 
sociale, që duhet të aplikohen si në 
sektorin publik ashtu edhe në atë privat të 
BE-së. Në po këtë mënyrë Bashkësia 
Evropiane vuri një fokus për barazinë. Në 
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pajtim me nenin 141 të Marrëveshjes së 
Bashkësisë Evropiane, shtetet anëtare të 
saj duhet ta aplikojnë Parimin e pagesës 
barabar të burrave e grave dhe të 
aprovojnë masa për sigurimin e 
mundësive të barabarta. Ky parim u 
zhvillua më tej përmes urdhëresash dhe 
Direktivën e Këshillit Evropian, si p.sh. 
Direktiva e aktualizuar e trajtimit të 

barabartë. Mos-diskriminimi  
 

II. Amerika   
 

Sistemi Inter-Amerikan i të drejtave të 
njeriut, mbështetet mbi Deklaratën 
Amerikane për të Drejtat dhe Detyrat e 
Njeriut, të miratuar në vitin 1948 bashkë 
me Kartën e Organizatës së Shteteve 
Amerikane (OAS). Komisioni Inter-
Amerikan për të Drejtat e Njeriut i 
themeluar në vitin 1959 nga OAS, i cili 
përbëhet nga 7 anëtarë, është instanca 
kryesore e këtij sistemi.  
Konventa Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut e miratuar më 1969, hyri në fuqi 
në vitin 1978 dhe që atëherë është 
plotësuar me dy protokolle shtesë: me 
njërin për të drejtat ekonomike, sociale e 
kulturore dhe tjetrin për heqjen e dënimit 
me vdekje. Edhe pse selia e Komisionit 
është në Uashington, Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës nuk janë anëtare të 
Konventës. Konventa, parasheh edhe një 
Gjykatë Inter-Amerikane për të Drejtat 
e Njeriut, e cila është themeluar në vitin 
1979 me seli në Kosta Rika, ku ndodhet 
edhe “Instituti Inter-Amerikan për të 
Drejtat e Njeriut”. 

 
Ka më shumë se një instrument ligjor që i 
përcaktojnë të drejtat e grave, por 
vëmendje të veçantë meriton Konventa 
Inter-Amerikane për Parandalimin, 

Dënimin dhe Çrrënjosjen e Dhunës ndaj 
Grave (Konventa e Bélem do Pará), e 
cila hyri në fuqi në vitin 1995. Deri në vitin 
2008, këtë konventë e kanë nënshkruar 32 
nga 35 shtete anëtare të OAS. Sipas kësaj 
Konvente, shtetet duhet t’i paraqesin 
rregullisht Komisionit Inter-Amerikan 
të Grave, të themeluar qysh në vitin 1928, 
raporte kombëtare. Që nga viti 1994 
ekziston edhe një Raportuese speciale 
për të drejtat e grave.  

(  Të drejtat e grave) 
 

 
Sistemi Inter-Amerikan i të 
Drejtave të Njeriut 

 
• Deklarata Amerikane për të 

Drejtat dhe Obligimet e Njeriut 
(1948) 

• Komisioni Inter-Amerikan për të 
Drejtat e Njeriut (1959) 

• Konventa Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut (1969/1978) 

• Protokoli Shtesë për të Drejta 
Ekonomike, Sociale dhe 
Kulturore (1988) 

• Protokoli Shtesë për Heqjen e 
Dënimit me Vdekje (1990) 

• Gjykata Inter-Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut (1979/1984) 

• Komisioni Inter-Amerikan për 
Gratë (1928) 

• Konventa Inter-Amerikane për 
Parandalimin, Dënimin dhe 
Çrrënjosjen e Dhunës ndaj Grave 
(1994) 

• Konventa Inter-Amerikane për 
Përfundimin e të gjitha formave 
të diskriminimit të personave me 
aftësi të kufizuara (1999) 
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Individët, grupet ose OJQ-të, mund t’i 
parashtrojnë Komisionit Inter-Amerikan 
për të Drejtat e Njeriut ankesat e tyre të 
quajtura “peticione”, për të cilat Komisioni 
mund të kërkojë nga shtetet edhe 
informata për masat e ndërmarra në 
fushën e të drejtave të njeriut. Rastet nuk 
mund të shkojnë drejtpërdrejt në Gjykatën 
Inter-Amerikane për të Drejtat e Njeriut, 
porse ato duhet të kalojnë vetëm përmes 
Komisionit, i cili vendos se cilat raste 
duhet të paraqiten në Gjykatë. Gjykata 
mund të hartojë edhe vlerësime juridike si 
p.sh. përkitazi me interpretimin e 
Konventës. Si edhe Komisioni, edhe 
Gjykata, ka 7 anëtarë dhe punon në baza jo 
të përhershme. 

 
Komisioni Inter-Amerikan mund të 
ndërmarrë hetime në vendin e ngjarjes 
dhe mund të hartojë raporte speciale për 
çështjet me interes të veçantë. Ka disa OJQ, 
të cilat i ndihmojnë viktimat e shkeljes së 
të drejtave të njeriut që rastet e tyre t’i 
dërgohen Komisionit Inter-Amerikan për 
të Drejtat e Njeriut dhe Gjykatës. 

 

III. Afrika  
 

Sistemi Afrikan i të Drejtave të Njeriut 
është themeluar në vitin 1981 nga 
Organizata e Unitetit Afrikan (OAU) e 
atëherëshme, me miratimin e Kartës 
Afrikane për të Drejtat Njeriut dhe të 
Popujve, e cila hyri në fuqi në vitin 1986.  
Kjo Kartë parasheh Komisionin Afrikan 
për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve, që 
përbëhet nga 11 anëtarë dhe e ka selinë në 
Banjul të Gambisë. Sot, të 53 shtetet e 
Unionit Afrikan (UA), pasardhës i OUA-së  
 
 
 

që nga viti 2001, e kanë ratifikuar Kartën 
Afrikane e cila, duke marrë për bazë 
Deklaratën Universale për të Drejtat e 
Njeriut, i bashkon të gjitha kategoritë e të 
drejtave të njeriut në një dokument të 
vetëm. Preambula e saj u referohet 
“vlerave të kulturës Afrikane” duke tentuar 
ta inspirojë konceptin afrikan të të 
drejtave të njeriut. Përkrah të drejtave 
individuale, kjo kartë i proklamon edhe të 
drejtat e popujve. Përveç këtyre, kjo kartë 
përmban edhe obligime si p.sh. ato ndaj 
familjes dhe shoqërisë, të cilave në 
praktikë, ç’është e drejta, nuk u kushtohet 
edhe gjithaq kujdes.  

 
Komisioni ka një mandat të gjerë në 
fushën e inkurajimit të të drejtave të 
njeriut dhe mund të pranojë edhe ankesa 
nga individë ose grupe si edhe nga shtete 
(gjë që deri tani ende nuk ka ndodhur 
ndonjë herë). Kriteret e qasjes janë të 
gjera dhe u lejojnë edhe OJQ-ve ose 
individëve që para tij të dalin në emër të 
viktimave.  
Komisioni nuk mund të marrë, ç’është e 
drejta, asnjë vendim juridikisht të 
obligueshëm; ky edhe është njëri ndër 
shkaqet përse përkrah Kartës u miratua 
Protokolli për themelimin e Gjykatës 
Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të 
Popujve, e përbërë nga 11 gjyqtarë, i cili 
hyri në fuqi në vitin  2003. Gjykata, e cili u 
takua për të parë në vitin 2006 dhe që e ka 
selinë në Arusha të Tanzanisë, mund të 
apelohet nga individë, nëse shtetet e kanë 
paraparë këtë shprehimisht në deklaratat 
e veçanta të tyre. Nëse kjo nuk ndodh, 
atëherë ankesat mund të parashtrohen, si 
edhe në sistemin inter-amerikan, vetëm 
përmes Komisionit.  
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Sistemi Afrikan i të Drejtave të 
Njeriut  
 
• Karta Afrikane për të Drejtat e 

Njeriut dhe të Popujve (1981, e 
hyrë në fuqi në vitin 1986) 

• Komisioni Afrikan për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Popujve (1987) 

• Karta Afrikane për të Drejtat dhe 
Mirëqenien e Fëmijës (1990, e 
hyrë në fuqi në vitin 1999) 

• Protokolli mbi Themelimin e një 
Gjykate Afrikane për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Popujve (më 1997, e 
hyrë në fuqi në vitin 2003) 

• Protokolli Shtesë për të Drejtat e 
Grave (2003, e hyrë në fuqi në 
vitin 2005) 

 
 
Mbikëqyrja e rregullt e gjendjes së të 
drejtave të njeriut, duhet të bëhet nga 
Komisioni, mbi bazën e vlerësimit të 
raporteve periodike shtetërore. 
Raportet e tilla janë shpesh të parregullta 
dhe të mangëta. Në harmoni me praktikën 
e OKB-së, Komisioni ka emëruar edhe 
raportues specialë si p.sh. për 
ekzekutime të paligjshme, jashtë 
procedurale e arbitrare, raportuesin 
special për burgje, atë për kushtet e 
arrestit dhe për gratë. Unioni Afrikan 
(UA) aprovoi në vitin 2003 edhe një 
protokoll shtesë për të drejtat e grave, 
që hyri në fuqi në vitin 2005 dhe që deri 
në korrik të vitit 2008 u ratifikua nga 21 
vende.  

 
Në raste të veçanta, siç ndodhi në vitin 
1995, pas procesit të parregullt dhe 
ekzekutimit të nëntë anëtareve të Lëvizjes 
për Mbijetimin e Popullit Ogoni, 
Komisioni, ngarkoi misione për 

hulumtimin e fakteve dhe organizoi edhe 
sesione të jashtëzakonshme. Një pjesë e 
rëndësishme e impulseve i vjen Komisionit 
nga OJQ-të e Afrikës dhe nga pjesa tjetër e 
botës të cilat, pasi t’i kenë regjistruar 
rastet, mund të marrin pjesë në të gjitha 
takimet publike të Komisionit. OJQ-të 
sjellin shpesh raste të shkeljeve të të 
drejtave të njeriut dhe e përkrahin punën 
e Komisionit dhe të raportuesve të tij 
specialë. E rëndësishme është po ashtu, që 
shtetet të kujdesen për aplikimin 
drejtpërdrejt të Kartës në sistemet e tyre 
nacionale të së drejtës. Kjo ndodhi, midis 
të tjerash, në Nigeri, ku si rezultat i OJQ-ve 
nigeriane, siç është p.sh. Projekti i të 
Drejtave Kushtetuese, mundi që rastet e 
shkeljes së Kartës t’i sjell përpara gjyqeve 
nigeriane.  

 
Pas miratimit të Konventës së OKB-së për 
të Drejtat e Fëmijës në vitin 1989, në vitin 
1990 u miratua një Kartë Afrikane për të 
Drejtat dhe Mirëqenien e Fëmijës. Kjo 
hyri në fuqi tek në vitin 1999 dhe deri në 
korrik të vitit 2008, u aprovua nga 38 
shtete anëtare të UA. Në mbështetje të 
kësaj Karte u ngrit Komiteti Afrikan i 
Ekspertëve për të Drejtat dhe Mirëqenien 
e Fëmijës, i cili duhet të takohet së pakut 
një herë në vit.   

 
 

IV. Regjionet e tjera  
 

Për shtetet islamike duhet të përmendet 
Deklarata e Kajros për të Drejtat e Njeriut 
në Islam, e cila qe hartuar nga ministra të 
jashtëm të Organizatës së Konferencës 
Islamike (OIC), por që kurrë nuk u 
ratifikua zyrtarisht. Të gjitha të drejtat e 
përmbajtura në këtë Deklaratë do të duhej 
t’i nënshtrohen sheriatit, gjë që bie ndesh 
me të drejtën ndërkombëtare.  
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Në vitin 1994, nga një grup ekspertësh 
arabë të të drejtave të njeriut, u hartua një 
Kartë Arabe e të Drejtave të Njeriut e 
cila u aprovua nga Këshilli i Ligës së 
Shteteve Arabe e cila, - për shkak të mos 
ratifikimit - kurrë nuk hyri në fuqi.  

 
Përkundër shumë përpjekjeve siç është 
ajo e Konventës për Marrëveshjet 
Regjionale për Stimulimin e Mirëqenies së 
Fëmijës, e cila u lansua në vitin 2002 nga 
Asociacioni i Azisë Jugore për 
Bashkëpunim Rajonal (South Asian 
Association for Regional Cooperation), nuk 
qe e mundshme deri tani -për shkak të 
dallimeve të mëdha që ekzistojnë brenda 
regjionit - të miratohej një instrument 
regjional i të drejtave të njeriut në Azi ose 
të ngrihet një Komision Aziatik i të 
Drejtave të Njeriut. Përpjekjet në vazhdim 
që u bënë në këtë drejtim përbrenda zonës 
regjionale të integrimit ASEAN-it, patën 
për rezultat që në vitin 2007 të aprovohej 
një „Kartë e Bashkimit të Kombeve të 
Azisë Jugore“ në nenin 14 të së cilës 
parashihet edhe një instancë e ASEAN-it 
për të Drejta të Njeriut. 

 

Në nivel të shoqërisë civile, në vitin 1998, 
me rastin e jubileut të 50-të vjetorit të 
Deklaratës Universale për të Drejtat e 
Njeriut, nën udhëheqjen e Qendrës 
Aziatike për Burime Ligjore të Hong 
Kongut, më shumë se 200 OJQ aziatike 
hartuan një Kartë Aziatike për të Drejtat e 
Njeriut, që shihet edhe si “Kartë e Popujve”. 
Ekziston, gjithashtu, edhe një Dialog Euro-
Aziatik, midis Bashkimit Evropian dhe 10 
shteteve të ASEM-it, midis të cilave është 
edhe Kina.  

 
Si një marrëveshje ndër-regjionale 
Marrëveshja për Partneritet e Cotonous 
e vitit 2000, ndërmjet 78 shteteve 
afrikane, karaibike dhe pacifike dhe të 27 
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, 
thirret në nenin 9 (2) sipas të cilit “respekti 
për të drejtat e njeriut, parimet 
demokratike dhe sundimi i ligjit . . . 
përbëjnë elementet kryesore të kësaj 
marrëveshjeje”. Në raste të shkeljeve të 
rënda të të drejtave të njeriut, pas 
procedurës së konsultimeve të 
pasuksesshme, aktiviteti mund të 
ndërpritet. 

 
 

I. JURIDIKSIONI UNIVRSAL DHE      
PROBLEMI I MOSNDËSHKIMIT       

 
Lufta kundër mosndëshkimit dhe ajo për 
përgjegjësi është bërë çështje me përmasa 
të gjera globale. Njëra ndër idetë 
themelore në këtë mes është parandalimi i 
krimeve në të ardhmen, të cilat ndodhin 
kryesisht në formë të shkeljeve të rënda të 

të drejtave të njeriut dhe të së drejtës 
humanitare ndërkombëtare. Garantimi i 
mos-ndëshkueshmërisë për shkelësit e 
mëdhenj të të drejtave të njeriut ishte deri 
tani praktikë në gjithë botën, ashtu që 
sundimtarët jodemokratikë, shpesh herë 
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gjeneralë ushtrish, të binden që pushtetin 
t’ua dorëzojnë qeverive të zgjedhura në 
rrugë demokratike. Kjo nuk bën të 
ngatërrohet me “amnistinë” e cila zbatohet 
për delikte më të vogla menjëherë pas 
përfundimit të luftërave ose të ndërrimit 
të regjimeve. Mos-ndëshkueshmëria është 
e kundërta e parimit të përgjegjësisë e cila, 
në nivel vendor dhe ndërkombëtar, 
jetësohet në përmasa gjithnjë e më të 
mëdha përmes ngritjes së tribunaleve dhe 
gjykatave ndërkombëtare penale speciale 
ose të përgjithshme. 

 
Me qëllim të parandalimit të shkeljeve të 
të drejtave të njeriut, disa konventa 
ndërkombëtare, si ajo e OKB-së kundër 
torturës e vitit 1984, parashohin ndjekjen 
universale të detyrueshme të shkelësve 
të atyre të drejtave. Në rastin e ish-
diktatorit të Kilit, gjeneralit Augusto 
Pinoçet, një gjyqtar spanjoll kërkoi në vitin 
1998 nga Britania e Madhe ekstradimin e 
tij, kërkesë kjo që u aprovua me një 
vendim të jashtëzakonshëm të Dhomës së 
Lordëve, por që nuk u ekzekutua për 
shkak të gjendjes së keqe shëndetësore të 
Pinoçetit. Parimi i juridiksionit universal 
aplikohet si nga Gjykata Penale 
Ndërkombëtare (ICC) ashtu edhe në nivel 
kombëtar. 

 
Kjo donë të thotë që i akuzuari konkret 
për shkelje të rënda të të drejtave të 
njeriut ose duhet që vetë të dalë para 
gjyqit ose që ai t’i dorëzohet atij. Në rastin 
e Çarls Tajlorit, ish-presidentit të Sierra 
Leone-s, iu bë i mundshëm azili i 
përkohshëm në Nigeri. Mirëpo, në mars të 
vitit 2006 ai, megjithatë, u soll përsëri në 
Sierra Leone për të dalë para gjyqit. 

 Kompetent për gjykimin e tij është Gjyqi i 
Special i Sierra Leone-s, në kuadrin e të 
cilit bashkëveprojnë edhe gjyqtarë 
ndërkombëtarë, kompetentë, të cilët po 
për këtë qëllim marrin pjesë edhe në 
sesionet e jashtëzakonshme në Hagë, në 
mënyrë që të pengohet çfarëdo ndikimi i 
mundshëm lokal mbi procedurën. 

 
Forma të tjera të realizimit të 
përgjegjësisë, të cilat jo domosdo duhet 
të rezultojnë me ndëshkimin e kryesve, 
janë “Komisionet e Pajtimit dhe të së 
Vërtetës” të cilat, si forma të drejtësisë jo-
ndëshkuese, janë themeluar në Afrikën e 
Jugut dhe në shtete të tjera. Këto 
komisione u japin viktimave mundësinë, 
që së paku ta mësojnë të vërtetën dhe që 
shoqëria të nxjerr leksione nga e kaluara. 
Në Këshillin e OKB-së për të Drejtat e 
Njeriut është duke u punuar në ndërkohë 
në drejtim të konceptualizimit të një “të 
drejte mbi të vërtetën”.  
 

 
 
Në rastin e Argjentinës, Komisioni Inter-
Amerikan për të Drejtat e Njeriut gjeti se 
ligjet për amnisti, të cilat e garantojnë 
mos-ndëshkueshmërinë, kanë shkelur të  
drejtën për mbrojtje ligjore dhe për 
gjykim të drejtë. Pati, gjithashtu, edhe 
një fushatë ndërkombëtare kundër mos-
ndëshkueshmërisë, në të cilën OJQ-të 
lokale e luajtën rolin kryesor. Dhe, si 
përfundim, në vitin 1998 u abroguan 
ligjet për amnisti. 
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J.  JURISDIKSIONI PENAL       
    NDËRKOMBËTAR    
 

 
Në bazë të Statutit të Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale (GJNP), i 
miratuar  
në Romë në vitin 1998 e që hyri në fuqi në 
vitin 2002, ICC-ja u themelua si gjykatë e 
përhershme në Hagë. Juridiksioni i saj 
mbulon krimet e gjenocidit, krimet kundër 
njerëzimit “të kryera si pjesë e sulmeve të 
gjera sistematike të drejtuara kundër 
popullatës civile”, që përfshijnë rastet e 
dhunimit, të skllavërisë seksuale, 
shtatzënisë me dhunë, ose çfarëdo forme 
tjetër të dhunës së rëndë seksuale, 

( Të drejtat e gruas) dhe, më tej, 
zhdukjes me dhunë të popujve ose të 
veprimeve të ngjashme jonjerëzore, që 
shkaktojnë vuajtje të mëdha, si p.sh. 
dëmtime serioze të shëndetit mental ose 
të atij fizik; krime të luftës dhe të 
agresionit. 
Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-
Jugosllavinë (TNPJ) me seli në Hagë, 
është themeluar në vitin 1993, si gjykatë 
ad hoc nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së, që 
të trajtojë shkeljet masive të të drejtave të 
njeriut dhe të drejtës humanitare në 
territorin e ish-Jugosllavisë. Kështu, 
kompetencat e saj përfshijnë shkeljet e 
rënda të konventave të Gjenevës të vitit 
1949 për mbrojtjen e viktimave gjatë 
konflikteve të armatosura, krimet kundër 
njerëzimit, siç janë vrasja, tortura, 
dhunimi dhe akte të tjera jonjerëzore, të 
kryera gjatë konfliktit të armatosur, si dhe 
krimet e gjenocidit. Për shkak të gjenocidit 
të vitit 1994 në Ruandë, në Arusha të 
Tanzanisë u ngrit Tribunali 
Ndërkombëtar Penal për Ruandën 

(TNPR). Në rastin e Kamboxhias, aplikimi i 
Marrëveshjes midis Kombeve të 
Bashkuara dhe qeverisë së Kamboxhias të  
vitit 2003, për themelimin e Tribunalit të 
Kamboxhias për Krime të Luftës u zvarrit 
për disa kohë, kështu që ky u ngrit vetëm 
disa vite më vonë.  

 
Ndryshe nga rasti i TNPJ-së dhe i TNPR-së, 
juridiksioni i GJNP-së është komplementar 
në kuadrin e juridiksionit vendor. Vetëm 
nëse shteti nuk do ose nuk mundet t’i 
ndjek kryerësit e krimeve, GJNP e merr 
juridiksionin mbi ato raste. Të gjitha 
tribunalet e kanë për bazë parimin e 
përgjegjësisë individuale, pa marrë 
parasysh pozitën zyrtare të të akuzuarit. 
 

 
Gjykata Speciale për Sierra Leonen, e 
përbërë pjesërisht nga gjyqtarë 
ndërkombëtarë, punon që nga viti 2002 
dhe pjesërisht bashkëpunoi edhe me 
Komisionin e së Vërtetës dhe të Pajtimit 
për Sierra Leonen dhe në ndërkohë e 
kreu punën e vet. Kjo gjykatë hetoi 
rastet e vrasjeve, dhunimeve, skllavërisë 
seksuale, shfarosjes, veprave të terrorit, 
robërimit, vjedhjeve dhe të djegieve. 
Qëllimi i kësaj gjykate është t’i 
ndëshkojë vetëm ata individë që mbajnë 
përgjegjësi më të mëdha për vuajtjet e 
popullit të Sierra Leones.  
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K.   INICIATIVAT E TË DREJTAVE 

       TË NJERIUT NË QYTETE  
 

 
  Programet për forcimin e të Drejtave të 

Njeriut në nivel komunal paraqesin një 
qasje të re e cila të drejtat e njeriut i 
përdor si direktiva për zhvillim social e 
ekonomik. Me nismën e Dekadës 
popullore për Arsimimin për të Drejtat e 
Njeriut (PDHRE-së), i cili arsimimin për të 
drejta të njeriut e sheh si strategji të 
zhvillimit shoqëror - disa qytete të Jugut, si 
Rosario (Argjentinë), Thies (Senegal), 
Korogocho (Kenia), Kati (Mali), Dinapur 
(Bangladesh), Bucuy (Filipine), Porto 
Alegre (Brazil) si edhe në Veri Graz-
(Austri) dhe Edmonton (Kanada) e kanë 
shpallur veten “qytete të të drejtave të 
njeriut” ose “bashkësi të të drejtave të 
njeriut”. 

 
Një tjetër nismë e ndërmori qyteti i 
Barcelonës me ç’rast, në bashkëpunim me 
qytetin e Saint Denis-it, u hartua në vitin 
1998 “Karta Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut në Qytete” e cila, deri në 
vitin 2003, është nënshkruar nga më 
shumë se 300 qytete, kryesisht të Evropës 
Mesdhetare. Kjo përmban detyrime 
politike të bazuara në të drejtat 
ndërkombëtare të njeriut, si p.sh. për të 
drejtat të migrantëve. Karta rekomandon 
ngritjen e institucioneve dhe procedurave 
lokale për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut, siç është institucioni i 
ombudspersonit ose i buxhetimi të të 
drejtave të njeriut. Në takimet e tyre të 
rregullta, si p.sh. në atë të Venedikut, 
(2003) dhe të Nürnberg-ut (2005) qytetet 

dhe bashkitë nënshkruese shkëmbejnë 
mes vete përvojat nga ”praktika e mirë”. 
„Koalicioni Ndërkombëtar i Qyteteve 
Kundër Racizmit“, i iniciuar nga UNESCO, 
merret me problemet e racizmit dhe të 
ksenofobisë nëpër qytete në mënyrë që, 
duke e pasur parasysh laryshinë kulturore 
në rritje të banorëve të tyre, ta stimulojnë 
këtë luftë. Koalicione të tilla ekzistojnë 
edhe në rrafshin regjional si p.sh. 
“Koalicioni Evropian i Qyteteve kundër 
Racizmit” (shih: 
http://www.UNESCO.org/shs/citiesagains
tracism). Shumë qytete kanë komisione të 
të drejtave të njeriut e ombudspersonaose 
institucione të tjera që merren me 
mbrojtjen ose me eliminimin e shkeljeve 
të drejtave të njeriut.  

 
Përparësi e strategjisë së inkurajimit të të 
drejtave të njeriut gjithandej nëpër 
bashkësi, pra në nivel lokal, është ajo që të 
drejtat e njeriut mund të trajtohen në 
kontekstin e jetës së përditshme. Metoda 
e propozuar nga PDHRE që aplikohet me 
sukses, nis me incizimin e përbashkët të 
gjendjes në bazë të të cilit konstatohet 
jetësimi dhe shkelja e të drejtave të njeriut 
në qytet dhe që shpie drejt hartimit të një 
strategjie që në të vërtetë duhet kuptuar si 
program pune. Në këtë proces, qytetarët i  
shqyrtojnë aktet juridike dhe politikat mbi 
përdorimin e burimeve të qytetit të tyre. 
Bashkë me autoritetet, ata zotohen në këtë 
mes se të drejtat e njeriut do të jenë për ta 
direktivë për të gjitha vendimet e 
domosdoshme politike ose strategjitë. 
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Për këtë qëllim, ndiqet një qasje 
gjithëpërfshirëse ndaj të drejtave të 
njeriut, që donë të thotë se të gjitha të 
drejtat e njeriut, civile e politike, 
ekonomike, sociale e kulturore, përfshirë 
edhe perspektivën gjinore, trajtohen si një 
tërësi. Me qëllim që njerëzit të 
vetëdijesohen për të drejtat e tyre, rëndësi 
të madhe ka mësimi i të drejtave të njeriut 
dhe aktivitetet e trajnimit. Këto përfshijnë 
programe të trajnimit të trajnerëve për 
kuadrin mësimdhënës, për punëtorë të 
administrates, policë, punëtorë 
shëndetësorë e socialë, udhëheqës të 
shoqatave të fqinjësisë dhe OJQ-ve. Procesi 
mbikëqyret për një periudhë afatgjate nga 
një Komision drejtues, i cili ngërthen në 
vete të gjitha sferat sociale (shih 
http://www.pdhre.org).  
Në ngritje e sipër është një Shoqatë 
Ndërkombëtare e Qyteteve të të Drejtave 
të Njeriut, e cila do ta përmbush vetë-
kontrollimin dhe seriozitetin e anëtarëve 
të saj. PDHRE e ka nisur një fushatë për 
Qytete të të Drejtave të Njeriut e cila për 
qëllim parësor e ka arsimimin për të 
drejtat e njeriut në rrafshin lokal. Përvojat 
e qyteteve të të drejtave të njeriut u 
shpaluan në vitin 2008 përmes një 
publikimi të PDHRE dhe të një filmi 
austriak që u shfaq në Kinë në kuadrin e 
Konferencës së HABITAT-it të Kombeve të 
Bashkuara (shih 
http://www.menschenrechsstadt.at). 
 

Shembull:                                          
Qyteti i parë i të drejtave të njeriut në 
gjithë botën: Rosario, Argjentinë, Gusht 
1997: 
Në shtëpinë e Bashkisë 35 institucione e 
nënshkruan në praninë e kryetarit të 
bashkisë dhe të Shulamit Koenig-ut 
(PDHRE) një vet-obligim. 
Që atëherë:  

 
• Ngritja e një organi drejtues nga OJQ-

të dhe institucione të qeverisë; 
Koordinimi përmes Institutit për 
Gjinitë, për Drejtësi e Zhvillim 
(INSGENAR);  

 Mësimi i të drejtave të njeriut dhe 
programe të trajnimit për policinë e 
për forcat e sigurisë, mësues, 
studentë/e lektorë etj. 

• Ngritja e vetëdijes përmes 
seminaresh, prodhimit të filmave 
p.sh. përkitazi me gjendjen e grave në 
Rosario, gara, publikime etj.  

• Integrimi i popullatës indigjene 
(Quom) 

 
2005: 
Përkrahja për ngritjen e Porto Alegre-s, 
Brasil në shkallë të qytetit të të drejtave të 
njeriut  
 
 
 

 
Shembull: 
Kati, (Mali) Qytet i të Drejtave të Njeriut  
Prill, 2000 
Fillimi i procesit 
Shkurt 2001:  
Asambleja e Përgjithshme e Pjesëmarrësve: 
Themelimi I Komitetit për Orientim dhe 
Koordinim, si dhe i zyrës. 
 
Dhjetor 2001:  
Këshilli i Personave Eminentë 
Këshillëdhënës  
2002/2003:  
Zhvillimi i Plan-programit dhe seminaret 
trajnuese për arsimim mbi të drejtat e 
njeriut. 
Mars 2004 
Seminari ndërkombëtar trajnim për 
trajnerët për arsimimin për të drejtat e 
njeriut; shqyrtimi dhe aplikimi i një plan-
programi për të drejtat e njeriut në shkollat 
fillore; lidhja me rrjetin e qyteteve të tjera 
të të drejtave të njeriut. 
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Shembull: Qyteti i parë i të drejtave të 
njeriut i Evropës: Graz-i, Austri  
Shtator 2000:  
Njoftimi nga Ministrja e Punëve të Jashtme e 
Austrisë Benita Ferrero-Waldner në 
Asamblenë e Mijëvjeçarit të OKB 
Shkurt 2001: 
Vendimi unanim i Këshillit të Bashkisë 
/Qytetit të Graz-it. 
Maj 2001:  
Ceremonia e inaugurimit formal në 
Universitetin e Graz-it, në prezencën e znj. 
Shulamith Koeing, PDHRE. 
Qershor 2002:  
Prezantimi i planit dhe i Planit të Veprimit, i 
hartuar në Kuvendin e Bashkisë së Graz-it, 
me ndihmën e më shumë se 100 individëve 
dhe organizatave. 
Tetor 2003:  
Projekti: Kultura dhe të Drejtat e Njeriut; 
Konferenca për rezultatet e fazës së parë të 
implementimit. 
Mars2004: 

 

 
Ngritja e një zyre për integrim  
Qershor 2006: 
Hyrja e qytetit të Graz-it në Koalicionin 
Evropian të Qyteteve kundër Racizmit  
Prill 2007: 
Ngritja e Këshillit të qytetit të Graz-it për të 
Drejtat e Njeriut  
Shtator 2007 deri në Janar  2008: 
Mbikëqyrja e të drejtave të njeriut gjatë 
fushatës për zgjedhjet komunale nga 
Këshilli për të Drejtat e Njeriut  
Dhjetor 2007: 
Ndarja për herë të parë e Çmimit të qytetit 
të Graz-it për të Drejtat e Njeriut  
Tetor 2008:  
Paraqitja e Raportit të parë vjetor përkitazi 
me gjendjen e të drejtave të njeriut në qytetin 
e Graz-it  
 
Procesi koordinohet nga Qendra Evropiane 
për Trajnim dhe Studime për të Drejtat e 
Njeriut e për Demokraci (ETC) në Graz, si 
Zyrë e Këshillit për të Drejtat e Njeriut.  
 

 
 

L.   SFIDAT GLOBALE DHE        
      MUNDËSITË  PËR TË DREJTAT E   
      NJERIUT 
     
Pas disa dekadave të suksesshme të 
zhvillimit të standardeve, sfida kryesore e 
të drejtave të njeriut, është bërë tani 
implementimi i detyrimeve të ndërmarra. 
Në aplikim janë disa metoda për 
përforcimin e implementimit të të drejtave 
të njeriut, si në nivel lokal e kombëtar, 
ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Në 
mesin e tyre bie edhe qëndrimi më aktiv i 

bashkësisë ndërkombëtare karshi 
zyrtarëve të të drejtave të njeriut në botë, 
përfshirja e të ngarkuarve për të drejtat e 
njeriut në misionet ndërkombëtare 
paqësore dhe institucionalizimi i çështjes 
së të drejtave të njeriut në terren, nga i cili 
duhet të pritet një efekt i rëndësishëm 
parandalues. 
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Respektimi i të drejtave të njeriut në nivel 
lokal dhe kombëtar duhet të forcohet edhe 
përmes ngritjes së kapaciteteve të 
institucioneve vendore për të drejtat e 
njeriut, siç janë p.sh. Qytetet e të Drejtave 
të Njeriut dhe ngritja e institucioneve 
kombëtare për promovimin e të drejtave 
të njeriut në të cilat OJQ-të, si 
përfaqësuese të shoqërisë civile, luajnë një 
rol të rëndësishëm. Edhe sot e gjithë ditën 
ka nevojë të përcaktohen standarde për 
fushat e parapara në konventat për 
mbrojtjen e të drejtave dhe të dinjitetit siç 
janë mbrojtja e njerëzve me aftësi të 
kufizuara dhe e të të gjithë personave nga 
zhdukja ose të drejtat nga fusha si larushia 
kulturore, teknologjia biologjike, teknika 
gjenetike ose nga tregtimi me organe të 
trupit të njeriut.  
Të drejtat ekzistuese të njeriut mund të 
bëhen edhe më transparente përmes 
fokusimit në “të drejtat thelbësore”. I 
këtillë është rasti me Deklaratën pasuese 
të ONP të vitit 1998 përkitazi me të drejtat 
themelore të punës. Sfida të reja mund të 
dalin edhe për shkak të ekzistimit të 
nevojës që t’i kushtohet më shumë 
vëmendje ndërlidhjes së raporteve midis 
të drejtave të njeriut dhe të drejtës 
humanitare, siç janë “standardet themelore 
të së drejtës ndërkombëtare”.  

Të drejtat e njeriut në konfliktet e 
armatosura.  

 
Kjo vlen edhe për raportin midis të 
drejtave të njeriut dhe të drejtës së 
refugjatëve, që konsiston si në shkallën e 
parandalimit të problemeve të refugjatëve, 
ashtu edhe në atë të së drejtës së tyre të 
kthimit. Vendimtare në të dyja këto raste 
është gjendja e të drejtave të njeriut në 
vendin e origjinës. Kjo e drejtë e hap edhe 
raportin midis të drejtave të njeriut dhe 
parandalimit të konfliktit si dhe çështjen 

e aktualizimit të rindërtimit, që duhet të 
pasojnë mbështetjen e të drejtave të 
njeriut dhe të sundimit të ligjit.  

Sundimi i ligjit dhe e drejta për 
demokraci  
Përgjegjësia për shkeljen e të drejtave të 
njeriut dhe respektimin e tyre është bërë 
temë globale, e cila kërkohet jo vetëm nga 
individët, por edhe nga institucionet jo-
shtetërore, kompanitë transnacionale dhe 
nga organizatat ndërqeveritare siç janë, 
Banka Botërore, Fondi Monetar 
Ndërkombëtar (FMN) dhe Organizata 
Ndërkombëtare e Tregtisë (ONT). Në këtë 
kontekst diskutohet edhe “përgjegjësia 
eksterritoriale” për shkeljet e të drejtave 
të njeriut në shtete të tjera, e cila edhe 
fiton kësisoj në peshë. Nën-komisioni i 
OKB-së për Mbrojtjen dhe Promovimin e 
të Drejtave të Njeriut i aprovoi në vitin 
2003 edhe “Normat për përgjegjësinë e 
kompanive transnacionale dhe të 
ndërmarrjeve të tjera ekonomike” të cilat 
për shkak të kundërshtimit të shumë 
qeverive, edhe nuk u aprovuan.  

 
Në bazë të propozimit të Sekretarit të 
Përgjithshëm Kofi Anan të Kombeve të 
Bashkuara u inicua në vitin 2000, Global 
Compact (“Marrëveshja Globale”), për 
ndërmarrjet transnacionale dhe sosh të 
tjera ekonomikisht aktive si qasje e re dhe 
inovative në fushën e të drejtave të njeriut. 
Kompanitë pjesëmarrëse i pranuan të 10-
të parimet themelore nga fusha e të 
drejtave të njeriut, të standardeve të 
punës dhe të mjedisit, luftimit të 
korrupsionit dhe u angazhuan për një 
dialog që do të duhej të ishte i suksesshëm 
në relacion me problemet globale siç është 
p.sh. roli i biznesit në zonat e konfliktit. 

E drejta e punës  
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Një sfidë e re për sigurinë njerëzore është 
mbajtja në fuqi e të drejtave të njeriut në  
luftën kundër kërcënimeve nga terrorizmi. 
Asnjë njeri nuk bën të vihet jashtë ligjit ose 
të zhvishet nga të drejtat e tij të 
patjetërsueshme të njeriut. Njëkohësisht, 
duhet të përmirësohet mbrojtja e 
viktimave të akteve kriminale ose të 
terrorizmit. Këshilli i Evropës i miratoi 
“Udhëzimet e të Drejtave të Njeriut dhe 
Luftës kundër Terrorizmit” si edhe ato të 
“Mbrojtjes së Viktimave të Akteve 
Terroriste”. Sekretari i Përgjithshëm dhe 
Komisarja e Lartë e Kombeve të 
Bashkuara e saktësuan qartë se mbrojtja e 
të drejtave të njeriut duhet të jetë pjesë e 
luftës kundër terrorizmit.  
 
 
 
 
 
 
 

 
„Unë besoj që nuk mund të ketë 
kurrfarë pazarllëku midis të drejtave të 
njeriut dhe terrorizmit. Mbajtja në fuqi 
e të drejtave të njeriut nuk është e 
kundërta e luftimit të terrorizmit: 
Përkundrazi, vizioni moral i të drejtave 
të njeriut - që është respekt i thellë ndaj 
dinjitetit të çdo personi - është arma 
më e fortë kundër terrorizmit. Bërja e 
kompromiseve në kurriz të të drejtave 
të njeriut do ta shpërblente terrorizmin 
me fitore që nuk do të mund ta arrinte 
as vetë. Promovimi dhe mbrojtja e të 
drejtave të njeriut si dhe respektimi me 
përpikëri i të drejtës ndërkombëtare 
duhet, së këndejmi, të jetë në qendër të 
strategjive kundër terrorizmit.“ 
 
Kofi Annan, ish Sekretar i 
Përgjithshëm i OKB-së, 2003. 
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e duhura për t’i mbajtur premtimet e dhëna.” 

 
                              Kofi Anan, ish Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së 2001
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NDALIMI I 
TORTURËS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                               
DINJITETI NJERËZOR DHE INTEGRITETI PERSONAL 

 
TRAJTIMI JONJERËZOR DHE POSHTËRUES 

 
TORTURA 

 

 
 

“Askush nuk bën t’i nënshtrohet torturës apo trajtimeve e dënimeve të tjera 
mizore, çnjerëzore dhe poshtëruese.” 

 
                       Neni 5 i Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

TREGIM ILUSTRUES 
 
Më 25 nëntor të vitit 1991, rreth orës 9:00 
të mëngjesit u ndalova në rrugë nga policia. 
Në ato momente ende nuk kishte probleme. 
Më pas u dërgova në stacionin policor në 
Bobigny. Më dërguan në katin e parë ku 
filluan të më godasin përafërsisht tetë 
persona. U detyrova të bie në gjunjë. Një 
polic më kapi për flokësh dhe më ngriti lart. 
Një polic tjetër më godiste vazhdimisht në 
kokë me një mjet që i ngjate shkopit të 
bejsbollit. Në ndërkohë hyri edhe polici i 
tretë i cili më mëshonte shpinës gjithandej. 
Marrja në pyetje zgjati përafërsisht një orë .  
Më 26 nëntor, gjatë ditës u mora përsëri në 
pyetje nga tre-katër policë. . . 
Kësaj radhe më ngrehën për flokësh dhe më 
rrahën me shkop. Me atë rast më kapën për 
flokësh dhe më goditën me shkop. . .  
Ata vazhduan me sulme deri kah ora 1:00 e 
mëngjesit. Më duket se ky keqtrajtim ka 
filluar diku rreth orës 19:00. Në një 
moment, ata më detyruan të dal në një 
korridor të gjatë ku polici, të cilin unë e 
mbaj për urdhërdhënës më tërhiqte për 
flokësh dhe më detyroi të vrapoj gjerë e 
gjatë korridorit, ndërsa të tjerët kishin zënë 
vend në të dyja anët e korridorit që të më 
rrëzonin … 
Më pastaj më dërguan në një zyrë ku u 
kërcënova me djegie nëse nuk do të flisja. 
Kur refuzova, ata ndezën dy saldatriçe, që 
ishin të lidhura me dy bombola  të vogla të 
mbushura me gaz. Më detyruan të ulem në 
tokë, ku kishin vendosur saldatriçet një 
metër larg këmbëve të mia, nga të cilat më 
parë m’i kishin zbathur këpucët. 
Njëkohësisht vazhdonin të më godisnin. Pas 
këtij keqtrajtimi, ata m’u kërcënuan se do t’ 
ma jepnin një injeksion. 

Kur e pashë atë, e shpërvola mëngën e 
këmishës sime dhe u thash: ‘Vetëm 
vazhdoni, por nuk guxoni; Ashtu siç e kisha 
menduar, ata nuk e zbatuan kërcënimin e 
tyre. . .  
Policët më lanë të qetë për 15 minuta, 
pastaj njëri prej tyre më tha: „Ju arabët 
kënaqeni kur t’ua bëjnë atë punë në 
prapanicë. Ata më kapën, më detyruan të 
zhvishem dhe njëri prej tyre më futi një 
shkop të vogël dhe të zi në anusin tim. 

 
(Kur Z. Selmouni e ritregon këtë skenë, 
menjëherë shkrehet në vaj). 

 
Jam i vetëdijshëm se kjo që ju tregova është 
shumë serioze, por e gjitha është e vërtetë, 
unë kam lënguar nga ai keqtrajtim . . . 

 
Pas shqyrtimit të fakteve dhe provave të 
rastit Selmouni kundër Francës, Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut vendosi 
unanimisht më 28 korrik 1999 se në këtë 
rast është shkelur neni 3 (Ndalimi i 
torturimit) i Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. 

 
Burimi: Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, 1999. Rasti Selmouni kundër 
Francës, Vendimi i 28 korrikut 1999, 
Strasburg, Francë.  

Pyetje për diskutim   
1. Si do ta përshkruani, se ç’i ndodhi  

zotit Selmouni? Çfarë ndjenje e 
mendime  nxiti tek Ju ky tregim? 

2. Çfarë, sipas mendimit Tuaj, duhet bërë 
për parandalimin e ngjarjeve të 
këtilla?  A u janë të njohur 
mekanizmat mbrojtës që ekzistojnë në 
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ndërkohë në rrafshin lokal, regjional 
apo ndërkombëtar?  

3. Si mendoni që shoqëria mund t’i 
përkrah, t’i ndihmojë dhe mbrojë  
viktimat si z. Salmouni? 

4. A do të kishit pasur tjetër qëndrim 
sikur ta dinit se z. Salmouni ishte 
shpërndarës i drogës? Përse? 

 

 
 

ÇFARË DUHET TË DIHET     
 

1. Një botë pa torturë 
 
Një botë e lirë nga tortura dhe nga trajtimi 
jonjerëzor e poshtërues është, edhe në të 
nisur të shek. 21, ende një ëndërr e 
paplotësuar. Organizatat e të drejtave të 
njeriut dhe mediet njoftojnë përditë për 
raste të torturës dhe të keqtrajtimit dhe 
përpiqen që ta forcojnë vetëdijen për 
respektimin ndryshe-ndryshe nga shtetet 
të standardeve të aprovuara.  
Format e rënda të keqtrajtimit brutal 
lidhen shpesh vetëm me shoqëri dhe 
shtete, ku shkeljet e të drejtave të njeriut 
janë përditshmëri. Në fakt, tortura ndodh 
në dy të tretat e shteteve të botës.  
Tortura nuk është, siç merret gjithandej, 
vetëm  fenomen i shoqërive të varfra dhe 
të “pa-civilizuara”, porse ajo ushtrohet 
edhe në shtetet me industri dhe ekonomi 
të zhvilluar. Edhe pse tortura dhe format e 
tjera mizore të keqtrajtimit ekzistojnë në 
mbarë botën ato, megjithatë, ndryshojnë si 
për nga mënyra se si ushtrohen ashtu 
edhe për nga vëllimi e shpeshtësia e 
paraqitjes së saj. 
Në shumë marrëveshje ndërkombëtare e 
regjionale është theksuar se ndalimi i 
torturës është absolut dhe se ky nuk 
njeh kufij. Kjo i takon atij grupi të të 
drejtave të njeriut të cilat konsiderohen të 
patjetërsueshme, që duhet patjetër të 

respektohen e që vlejnë në të gjitha 
rrethanat dhe të cilat nuk lejohet të 
shfuqizohen nga shteti për kurrfarë 
arsyeje. Tortura dhe keqtrajtimi 
konsiderohen të ndaluara edhe sipas të 
drejtës zakonore ndërkombëtare. 
Përkundër këtij ndalimi, si tortura ashtu 
edhe keqtrajtimi dhe trajtimi brutal e 
poshtërues praktikohen edhe sot e gjithë 
ditën: ndoshta pikërisht në këto momente 
këto ushtrohen mbi njerëz që janë privuar 
nga liria, mbi sish që u takojnë grupeve të 
tjera etnike, sociale e kulturore, mbi të rinj 
e të moshuar, mbi gra e burra. Askush nuk 
është i mbrojtur nga tortura; secili mund 
të bëhet, në çdo kohë, viktimë e saj!  
Për një kohë të gjatë, tortura dhe trajtimi 
jonjerëzor e poshtërues janë konsideruar 
vetëm si veçori e skllavërisë dhe e kohëve 
të luftërave, ndërsa para praktikimit të 
tyre në kohën e paqes, thjesht, janë 
mbyllur sytë. Në ndërkohë, falë hetimit të 
rasteve të torturës dhe trajtimit jonjerëzor 
e poshtërues, është bërë e qartë se format 
më të rënda të keqtrajtimit, nuk i takojnë 
vetëm të kaluarës dhe se ato nuk ndodhin 
vetëm në situata lufte. Në rrjedhën e 
zhvillimit të njerëzimit dhe me përparimin 
në rritje, metodat e vjetra e mesjetare të 
torturimit u zëvendësuan me metoda më 
të sofistikuara, por që nuk janë fare më 
pak të vrazhda. 
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Sidoqoftë, qëllimet dhe efektet e këtyre 
metodave nuk kanë ndryshuar. Tortura 
dhe format e tjera të keqtrajtimit 
vazhdojnë të jenë kërcënim serioz për 
sigurinë njerëzore si edhe për integritetin 
fizik e psikik të njerëzve. Është nevojë e 
domosdoshme të bëhen përpjekje të 
përbashkëta për pengimin e aplikimit të 
tyre.  
Zhvillimet bashkëkohore, sidomos në 
fushën e së drejtës ndërkombëtare, si dhe 
përhapja e shpejtë dhe gjithëpërfshirëse e 
informacioneve kanë zgjuar një vetëdije 
për torturën dhe format e tjera të trajtimit 
mizor dhe i kanë kontribuar kujdesit në 
përmasa botërore për këtë temë. Si 
instancat shtetërore ashtu edhe ato jo-
shtetërore dhe organizata të tjera kanë 
filluar që pasojat e keqtrajtimeve mizore 
jo vetëm t’i identifikojnë e t’i përpunojnë, 
porse t’i hulumtojnë edhe cytjet e 
brendshme dhe motivet e tyre  
Janë aprovuar dhe po aplikohen standarde 
ndërkombëtare plotësisht të qarta për 
mbrojtje dhe parandalim nga tortura. Për 
më tepër, është ngritur një numë i madh 
mekanizmash për hulumtimin, dhe 
mbikëqyrjen si në rrafshin nacional ashtu 
edhe në atë ndërkombëtar. Qëllim i këtyre 
është që t’i mbrojnë këto standarde të 
parandalimit dhe të sigurojë respektimin 
dhe ndalimin e padiskutueshëm të 
torturës dhe të formave të tjera të trajtimit 
mizor, johuman dhe poshtërues. 
 
 
 
 

 
Ndalimi i Torturës dhe Siguria 
Njerëzore 
Kërcënimi që rrjedh nga tortura dhe 
keqtrajtimi është një kërcënim i 
drejtpërdrejtë për sigurinë njerëzore dhe 
për sigurinë e çdo personi. Së këndejmi, 
mbrojtja e jetës së njeriut, sigurimi i 
integritetit fizik e psikik të njerëzve është 
shndërruar në interes qendror të 
konceptit të sigurisë njerëzore. Mbrojtja 
e pacenueshmërisë së jetës së çdo njeriu 
është e lidhur ngushtë me ndalimin 
absolut të torturës dhe të çdo forme 
tjetër të keqtrajtimit. Realizimi i plotë i të 
drejtës për jetë dhe për integritet 
personal si dhe ndalimi absolut i torturës 
dhe i formave të tjera të trajtimit mizor, 
jonjerëzor e poshtërues paraqet prioritet 
të ngutshëm në synimet për siguri 
njerëzore. S’ka dyshim që ngritja e 
vetëdijes së njeriut për të drejtat e 
njeriut përmes arsimimit për të drejtat e 
njeriut, bashkë me përmirësimin e 
kornizës ligjore për mbrojtje dhe 
parandalim të torturës e të keqtrajtimit, 
do të bëhen shtyllë bartëse e 
përmirësimit të sigurisë dhe të 
mirëqenies së njerëzimit. Statuti i 
Gjykatës Ndërkombëtare Penale, e 
cilëson torturën katërçipërisht si krim 
kundër njerëzimit dhe krim të luftës dhe 
theks të veçantë vë në mbrojtjen e jetës 
dhe të sigurisë njerëzore. 
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“Njeriu që torturon njeriun është asi 
përbindëshi sa që çfarëdo 
përshkrimi për të do të ishte tallje.” 
Henry Miller, shkrimtar amerikan (1891-
1980) 

 
2. Definicioni dhe përshkrimi i temës  

 

Ç’është tortura?  
 

Sado që ndalimi i torturës është njohur 
gjithandej si e drejtë zakonore (d.m.th. që 
kjo vlen për të gjitha shtetet), definimi në 
një formë të pranueshme për të gjithë i 
fenomenit të torturës dhe i trajtimit mizor 
ishte dhe është sfidë e vazhdueshme. 
Dispozitat e pranuara ndërkombëtarisht 
për ndalimin absolut të torturës, të 
formuluara në një numër tekstesh ligjore 
ndërkombëtare, nuk qenë as edhe deri në 
ditë tonat garanci e mjaftueshme për 
ndalimin e paraqitjes së torturës. Duket se 
në këtë mes ka pasur dhe ka gjithmonë 
hapësirë për shmangie në relacion me 
definicionin, gjë që autoriteteve shtetërore 
u lë hapësirë të gjerë për interpretime të 
ndryshme, sado që, në parim, janë 
deklaruar për pranimin e rregullave 
ndërkombëtare. Një definicion legal të 
torturës, që është aprovuar nga të gjitha 
shtetet nënshkruese, e solli Konventa e 
OKB-së Kundër Torturës dhe Trajtimit 
apo Ndëshkimit tjetër Çnjerëzor e 
Poshtërues (KKT), e vitit 1984 (e  
miratuar  në bazë të Rezolutës 39/46 të 
Asamblesë së Përgjithshme të 10 Dhjetorit 
1984 dhe e hyrë në fuqi më 26 qershor të 
vitit 1987). Definicioni e sqaron torturën 
në Nenin 1 të Konventës si: 
 
 
 

 

“ … veprim me të cilin personit tjetër i 
shkaktohen qëllimisht dhembje a 
vuajtje të rënda, fizike ose 
shpirtërore, me qëllim që të sigurojë 
nga ai ose nga ndonjë person i tretë, 
informacione ose pohime për ta 
dënuar për veprën të cilën ai ose 
ndonjë person i tretë e ka kryer ose 
dyshohet se e ka kryer, ose me qëllim 
që të frikësohet ose detyrohet ai ose 
ndonjë person i tretë, ose për ndonjë 
arsye tjetër të bazuar në 
diskriminimin e cilitdo lloji, kur 
dhembjet ose vuajtjet e tilla 
shkaktohen nga një person zyrtar ose 
nga një person i tretë që vepron sipas 
detyrës zyrtare ose me nxitjen a 
pëlqimin e tij. Ky term nuk përfshin 
vuajtjet ose dhembjet që rezultojnë 
vetëm nga sanksionet ligjore, që u 
përkasin ose janë shkaktuar prej 
tyre..”.  
 

 
Veçori tipike të torturës janë, sipas 
Komitetit kundër Torturës të OKB-së:  
• Veprim i qëllimshëm që shkakton  

vuajtje të madhe shpirtërore ose 
fizike; 

• Veprim që bëhet me qëllim të caktuar 
dhe 

• Veprim që ushtrohet nga një organ 
shtetëror  ose nga një person me 
autorizime zyrtare (ose në emër të 
tyre). 
 

Me rëndësi është të konstatohet që ky 
definicion i së drejtës ndërkombëtare, 
sado që nuk është assesi gjithëpërfshirës 
dhe as që i përmend në hollësi dallimet 
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midis torturës dhe trajtimeve të tjera 
mizore, jonjerëzore ose poshtëruese, i ka 
parasysh megjithatë si dimensionin psikik 
ashtu edhe atë fizik të keqtrajtimeve.  
Kjo konventë, ç’është drejta, nuk i trajton 
në hollësi sanksionet ligjore, që 
parashihen në legjislacionet e shteteve 
konkrete. Kjo mund të shkaktojë në disa 
raste shtrimin e pyetjes nëse këto 
sanksione mund të jenë në kundërshtim 
me synimet dhe me frymën e Konventës. 
Sidoqoftë, ky definicion i kontribuon 
gjithsesi kuptimit të përgjithshëm të 
konstatuar nga Komisioni i OKB-së për 
të Drejtat e Njeriut, sipas të cilit: “të 
gjitha format e torturës dhe trajtimit apo 
ndëshkimit tjetër mizor, jonjerëzor ose 
poshtërues, [. . .] nuk mund të justifikohen 
në asnjë rrethanë, çfarëdo qoftë ajo.” 
Raportuesi Special i OKB-së për torturë, 
vërtetonte se “baza ligjore dhe morale për 
ndalimin e torturës dhe të trajtimit apo 
ndëshkimit tjetër mizor, jonjerëzor apo 
poshtërues është absolute dhe e 
detyrueshme dhe nën kurrfarë rrethanash 
nuk mund t’u nënshtrohet interesave, 
politikave dhe praktikave të tjera.”  
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të 
OKB-së për Përkrahje të Viktimave të 
Torturës më 26 qershor, Këshilli 
Ndërkombëtar për Rehabilitim të 
Viktimave të Torturës, vlerësoi se “tortura 
është një ndër gjërat më të tmerrshme 
që njeriu mund t’ia bëjë tjetrit. Qëllimi i 
torturës është shkaktimi i dhembjeve sa 
më të mëdha viktimës dhe duke mos e 
lënë të vdesë . . .” Shkaktimi i qëllimshëm i 
dhembjeve e vuajtjeve, qofshin fizike ose 
psikike, është karakteristikë si për torturë 
ashtu edhe për trajtim jonjerëzor ose 
poshtërues. Në përcaktimet juridike 
numërohen, sado në mënyrë subtile, 
veçoritë dalluese. Aktet e trajtimit 
jonjerëzor e poshtërues dallohen nga 

tortura sipas natyrës së ushtrimit të vetë 
aktit, motivimi i qëllimshëm i ushtrimit 
të tij, shkalla e përdorimit të dhunës dhe e 
metodave mizore. Me fjalë të tjera, sa më 
mizor dhe i dhimbshëm të jetë një veprim i 
qëllimshëm, gjykata ka predispozita ta 
shqyrtojë atë veprim si rast të torturës.  

 
Metodat e torturës – 

Si bëhet tortura ?   
Në parim, çdo gjë, duke filluar nga uji, 
mjetet shtëpiake mund të përdoren si 
mjete të torturës. Mjetet dhe metodat e 
torturës nuk janë as sot në tërheqje, porse 
janë zhvilluar më tej duke u rritur kësisoj 
edhe mizoria dhe jo-njerzishmëria e tyre. 
Një numër i madh metodash të torturës që 
ushtrohen sot, shpesh nuk lënë asnjë ose 
pothuaj se asnjë gjurmë të dukshme në 
trup, porse kanë veprim të madh në 
organet e brendshme të viktimës dhe në 
shëndetin e tij psikik. Në përgjithësi, 
metodat e torturës mund të klasifikohen 
në dy grupe kryesore: fizike dhe psikike. 
Tortura fizike i shkakton viktimës 
dhimbje të mëdha dhe vuajtje tejet të 
rënda. Në formën e saj më të vrazhdë, 
tortura mund të ketë për pasojë 
gjymtimin, deformimin ose lëngimin e 
përhershëm. Metodat më të shpeshta të 
torturës janë rrahja me kamxhik, me 
objekte të metalta, me gurë, me kabllo e 
me shkop, me shqelma, goditje dhe 
përplasje për muri. Metodat e 
ashtuquajtura “falaka” ose “phalange” 
(rrahja brutale e viktimës në shputa të 
zbathura të këmbëve), përdoren po aq 
shpesh sa edhe metoda e elektroshokut, e 
zhytjes në ujë, kërcënimi me ngulfatje, 
djegie me cigare ose ekspozimi i viktimës 
në temperatura ekstreme të ulëta ose të 
larta. 
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Tortura psikike përfshin teknikat e 
deprivimit e të rraskapitjes, siç janë, 
deprivimi nga ushqimi, uji, gjumi, pajisjet 
higjienike, ose deprivimi nga format e 
komunikimit siç janë izolimi ose 
pamundësia e kontaktimit me të 
burgosurit e tjerë ose të tjerët jashtë 
burgut. Përveç kësaj, ka edhe teknika të 
tjera që e ngritin llojshmërinë e torturës 
psikike - si detyrimi e frikësimi 
përkatësisht prania e detyrueshme e 
personave të tjerë gjatë torturimit; 
kërcënimi me ekzekutim, ose simulimi i 
ekzekutimit, poshtërimi dhe terrorizimi i 
vazhdueshëm etj. Si mjet i paaftësimit fizik 
e psikik të viktimës përdoret shpesh edhe 
dhuna seksuale. Të gjitha këto metoda 
janë gjithsesi shkelje e rëndë e dinjitetit  

njerëzor dhe shkelje e të drejtave të 
njeriut të viktimës. Bota e lirë nga tortura 
do të thoshte një botë e lirë nga shkaktimi 
i qëllimshëm i dhembjes dhe nga 
përdorimi i mjeteve të vrazhda nga njeriu 
ndaj njeriut.  

 
Motivet e torturës 

Përse ushtrohet tortura?   
Marrë në përgjithësi, motivet për torturë 
janë të ndryshme, por pikënisje është më 
së shpeshti epshi i paramenduar dhe me 
qëllim të caktuar. Dëshira për të treguar 
fuqi ose thjesht për ta fshehur ligësinë 
shpijnë tek tortura ose forma të tjera të 
keqpërdorimit të mizor. 

 
 

 
„Tortura paraqet një shkelje mizore të dinjitetit të njeriut. Ajo e çnjerëzon si 
viktimën ashtu edhe dorasin. Dhembja dhe frika që qëllimisht e ushtron një 

njeri ndaj një tjetri lënë plagë të përjetshme: boshte të shtrembëruara të 
kurrizit nga të rëna; kafka të groposura të shkaktuara nga armë , ankthi i 
vazhdueshëm, që viktimën e mban në gjendje të frikës së përhershme. Liria 
nga tortura është një e drejtë themelore e njeriut, që duhet të mbrohet nën 

të gjitha rrethanat.“  
Kofi Annan, ish Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së, 2001. 

 
 

Gjatë periudhave të ndryshme të historisë, 
tortura është përdorur si mjet për ta 
ruajtur pushtetin dhe kontrollin mbi 
kundërshtarët ose njerëzit e tjerë që 
përfaqësonin ide përparimtare dhe të cilët 
paraqitnin kërcënim për autoritetet ose 
regjimet gjegjëse. Tortura është përdorur, 
së këndejmi, kryesisht si metodë e 
shtypjes dhe e represionit politik, pastaj 
dënimit, hakmarrjes si dhe heshtjes së 
kundërshtarëve politik. Tradicionalisht, 
tortura dhe trajtimi mizor aplikohet, edhe 
për të nxjerrë informacione ose pranimin 

e fajit. Duke qenë se këto informacione dhe 
pranime të fajit ndodhin nën ushtrimin e 
dhunës dhe të detyrimit psikik, ato 
përmbajnë së këndejmi një të vërtetë të 
dyshimtë dhe nuk pranohen fare. 
Trajtimet mizore e poshtëruese, aplikohen 
edhe si metoda të kërcënimit, frikësimit 
dhe të dehumanizimit dhe krijimit të 
ndjenjës së pavlefshmërisë dhe 
inferioritetit të viktimës dhe, së fundi, 
shkatërrimin e personalitetit të tyre. Të 
gjitha këto akte, që janë të motivuara nga 
qëllime të ndryshme kanë ndikim të thellë 
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e afatgjatë në personalitetin e viktimave. 
Rehabilitimi psikik dhe këndellja kërkon 
shpesh vite të tëra, ndërsa pasojat nuk 
mund të shërohen plotësisht. Në rend të 
parë janë lëndimet psikike ato që tek 
viktima mbeten për gjithë jetën dhe që 
pengojnë kështu që viktimat t’i rikthehen 
përditshmërisë normale. 

 
Viktimat dhe kryerësit e torturës, 
trajtimi jonjerëzor e poshtërues 
Çdokush mund të bëhet viktimë e torturës, 
sidomos në ato shoqëri ku nuk ekziston 
tradita e sundimit të ligjit, ose në sosh në 
të cilat nuk respektohen, përkatësisht nuk 
aplikohen ligjet dhe obligimet. 
Keqtrajtimet ndodhin më së shpeshti 
nëpër burgje, stacione të policisë dhe 
qendra të tjera të burgimit, por ato nuk 
janë të rralla as në shtëpi private ose 
institucione të specializuara të 
shëndetësisë për të sëmurët e 
pashërueshëm dhe të të sëmurëve 
mentalë. Grup të veçantë të të rrezikuarve 
nga aktet e keqtrajtimeve dhe torturave 
paraqesin sidomos të paraburgosurit dhe 
kriminelët e dënuar të cilët janë të varur 
nga personeli i burgjeve - madje edhe për 
nevojat e tyre elementare. Burgjet janë, 
sipas definicionit, institucione të mbyllura, 
gjë që donë të thotë se personat e mbajtur 
në to nuk shihen nga syri i opinionit publik 
dhe paraqesin, rëndom, një grup për të 
cilin opinioni nuk ka ndonjë mirëkuptim e 
simpati. Viktima të keqtrajtimit mizor e të 
torturës dhe, për pasojë, edhe të 
ritraumatizimit, janë shpesh edhe 
minoritetet, qofshin ato etnike, religjioze, e 
sociale. Edhe të moshuarit dhe personat 
me të meta mendore që jetojnë nëpër 
institucione të specializuara ose spitale, 
shpesh të lënë pas dore ose, thjesht, të 
harruar, mund të jenë gjithashtu viktima 
të praktikave të torturës, nëse për shkak të 

mos-furnizimit me të mira materiale për 
shkak të burimeve nuk u sigurohet një 
standard solid i jetesës dhe nuk e gëzojnë 
përkujdesjen adekuate shëndetësore që 
nënkupton pamundësinë e mplakjes 
dinjitoze. 
Gjithkush, edhe fëmijët, gratë, burrat, të 
rinjtë dhe të moshuarit mund të bëhen 
viktima të torturës. Askush nuk është i 
mbrojtur nga format e ndryshme të 
keqtrajtimeve, madje edhe vetë kryesit 
mund të preken nga ajo. Kryes të torturës 
janë rëndom policë ose ushtarakë që 
veprojnë në detyrë zyrtare. Kryesit e 
trajtimit mizor ose të torturës veprojnë, në 
të shumtën e rasteve, në bazë të urdhrave 
që bien në kuadrin e punës së tyre si pjesë 
të njësive speciale tek të cilat praktikat e 
torturës janë pjesë e jetës së përditshme. 
Aktorë të dhunës mund të jenë gjithashtu, 
me ose pa dashje, edhe personeli mjekësor 
dhe ai i forcave të sigurimit nëpër 
institucionet për njerëz me nevoja speciale 
qoftë si rezultat i lënies pas dore, ose si 
pasojë e mungesës së kontrollit dhe të 
mbikëqyrjes korrekte, si dhe për shkak të 
mungesës së mjeteve dhe trajnimeve 
adekuate. 

 
“Ata luteshin gjithmonë që t’i 
mbytnim. Tortura është më e rëndë 
se vdekja”. 

 
Hose Barrera, torturues nga Hondurasi 

 
 
 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe   

çështje të diskutueshme     
 

Praktikat dhe perceptimet e ndryshme 
kulturore ndikojnë, padyshim, në të 
kuptuarit ndryshe-ndryshe të dispozitave 
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ligjore dhe standardeve ndërkombëtare, 
dhe interpretimi i tyre bëhet shpesh nga 
prizmi i kulturës gjegjëse. Kështu, p.sh. 
dënimet fizike, si shkaktimi i dhembjes me 
shkop ose me kamxhik, si masë 
korrektuese, është i përhapur gjerësisht si 
formë e keqtrajtimit. Në traditën islamike 
dhe të drejtës së sheriatit, dënimet fizike e 
madje edhe amputimet, jo vetëm që janë 
praktikë e pranueshme, por janë të 
lejueshme nga një numër gjykatash fetare 
të cilat, përveç martesës dhe çështjeve të 
trashëgimisë, rregullojnë edhe sfera të 
tjera të jetës fizike e shpirtërore të 
myslimanëve. Për shembull, në krahinën 
Zamafra të Nigerisë, ndëshkimet trupore, 
amputimet dhe dënimi me vdekje, janë 
dënime të parapara sipas kodit penal (të 
janarit të v. 2000), që mbështetet mbi 
parimet e sheriatit dhe përshkruhen si 
dënime të lejueshme me ligj, të kësaj treve. 
Edhe vendimet gjyqësore të gjykatave 
fetare në Arabinë Saudite, Iran, Libi dhe në 
Afganistan, bazohen në parimet e të 
drejtës së sheriatit.  
Shërbimet izraelite të sigurisë, janë 
kritikuar vazhdimisht për përdorimin e 
metodës së “presionit mesatar fizik” në 
raste të marrjes në pyetje. Miratimi i 
rekomandimeve të Komisionit Landau të 
Raportit Hetues të vitit 1987, sipas të cilit 
përdorimi i “masave mesatare të presionit 
fizik” gjatë marrjes në pyetje justifikohet 
nga nevoja sipas rrethanave, ka nxitur 
debate të nxehta. Jo bindëse dhe e 
dyshimtë ishte në këtë rast para se 
gjithash rrethana që ky rekomandim nuk 
dha kurrfarë sqarimi për limitin dhe 
fillimin e “presionit mesatar fizik”. Vetëm 
në rastin Komiteti Publik kundër 
Torturës kundër shtetit të Izraelit, 
Gjykata Supreme e Izraelit vendosi në vitin 
1999 se “presioni mesatar fizik” është 
ilegal, meqë e shkel të drejtën e garantuar 

me kushtetutë të mbrojtjes së dinjitetit 
individual të njeriut. Komiteti i OKB-së 
kundër Torturës, thekson në Konkluzionet 
dhe Rekomandimet e Komitetit kundër 
Torturës, për Izraelin. 23/11/2001: 
“Komiteti vazhdon të mos jetë i bindur dhe 
përsërit brengosjen për mospërfshirjen e 
nocionit të torturës në legjislacionin vendor, 
ashtu siç është i definuar në Konventë.” 
Këta dy shembuj tregojnë se me gjithë 
faktin që standardet për ndalimin e 
torturës janë të pranuara në mënyrë 
universale, interpretimi dhe implementimi 
i tyre mund të ndryshojë nga një vend në 
tjetrin. Megjithatë, mbetet çështje e hapur 
nëse dallimet e tilla konceptuale në një 
kontekst të ndjeshëm kulturor e forcojnë 
ndalimin absolut dhe universal të torturës, 
ose sa u kundërvihen ato qëllimeve dhe 
frymës së të drejtës zakonore dhe 
dispozitave e normave të kodifikuara 
ndërkombëtare. 
Në këtë mes mund të ngrihen edhe një 
varg çështjesh të tjera të kontestueshme 
dhe përgjigjet për to. Për momentin, në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës po 
zhvillohet një debat i nxehtë lidhur me atë 
nëse terrorizmi dallon nga format e tjera 
të krimeve dhe të shkeljes së të drejtave të 
njeriut dhe nëse është e domosdoshme 
futja e standardeve të reja për 
parandalimin dhe luftimin e tij. Disa shtete 
si, Irlanda, Turqia dhe SHBA-të kanë 
miratuar ligjet antiterroriste, në të cilat, në 
krahasim me procedurat e rregullta penale 
kanë inkuadruar procedura më të shpejta 
dhe si rezultat i kësaj janë kufizuar disa të 
drejta dhe liri të njeriut. Pas ngjarjeve të 
11 shtatorit të vitit 2001, sërish vërehet 
hapja e debatit të vjetër nëse me qëllim 
shpëtimi të jetës së të tjerëve, është i 
lejuar torturimi i terroristëve. Lidhur 
ngushtë me këtë dalin edhe disa pyetje, 
nëse viktimat kanë të drejtë për mbrojtje 
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më të madhe sesa kriminelët dhe nëse 
vlera e jetës së një kryesi të krimeve ose 
terrorizmit është e barabartë me vlerën e 
jetës së njerëzve të tjerë. 
Nuk ka ndonjë përgjigje të thjeshtë për 
zgjidhjen e këtyre kontradiktave të 
ndërlikuara dhe dilemave morale, por 
avokatët ndërkombëtarë vazhdimisht 
qëndrojnë në pozicionet se dualiteti i 
standardeve është i papranueshëm dhe se 
standardet ndërkombëtare ligjore nuk 
mund të aplikohen në mënyrë selektive. 
Shumica besojnë se kjo është e vetmja 
mënyrë për ruajtjen e frymës dhe 
funksionimit të ligjit ndërkombëtar, si 
ruajtës i paqes në botë, sigurisë njerëzore 
dhe mirëkuptimit midis shteteve. 

 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja  
 

Që nga viti 1948, janë zhvilluar dhe kanë 
përparuar dukshëm dispozitat 
ndërkombëtare për ndalimin e torturës 
dhe formave të tjera të trajtimit të mizor, 
jonjerëzor ose poshtërues. Një numër 
gjithnjë në rritje i shteteve kanë 
nënshkruar, ratifikuar dhe inkorporuar 
këto përkushtime ligjore ndërkombëtare 
në ligjet dhe në praktikën e tyre vendore. 
Janë zhvilluar sisteme të fuqishme 
regjionale për mbrojtje kundër torturës (si 
për shembull në Evropë) dhe janë krijuar 
edhe mekanizma kombëtare të inspektimit 
dhe të parandalimit të torturës.  
Ndalimin e torturës dhe të praktikave të 
tjera të ngjashme me të dhe aplikimin e 
obligimeve shtetërore e mbikëqyr, në 
rrafshin ndërkombëtar, Komiteti Kundër 
Torturës i OKB-së dhe Raportuesi 
Special për Torturën i OKB-së (deri në 
vitin 2008 ishte austriaku Manfred Novak, 
ndërsa tani është argjentinasi Juan 

Mendez), bashkë me një numër të madh të 
OJQ-ve.  
Mbikëqyrja e Konventës kundër Torturës 
dhe Trajtimeve të tjera Mizore, 
Jonjerëzore e Poshtëruese e 10 dhjetorit 
1984 i është besuar, në pajtim me nenin 
17, një komisioni prej 10 ekspertësh të 
pavarur. Komiteti Kundër Torturës (më tej 
në këtë kapitull Komiteti) e nisi punën më 
1 janar 1988 dhe takohet një herë në vit 
për tri javë në Gjenevë. Detyra e tyre 
konsiston në verifikimin e raporteve 
shtetërore të shteteve nënshkruese të 
Konventës kundër Torturës (Raporti i parë 
dorëzohet një vit pasi të ketë hyrë në fuqi; 
pas kësaj vazhdon detyrimi i raportimit 
çdo katër vjet). Komiteti mund të zhvillojë 
edhe anketa dhe të kërkojë sqarime e 
informacione plotësuese, të lidhura me 
çështje të hapura që dalin në këto raporte 
shtetërore. Vetëm atëherë Komiteti 
vendos përkitazi me ankesat individuale 
ndaj atyre shteteve të cilat, në pajtim me 
nenin 22, e kanë njohur institucionin e 
procedimit të ankesave individuale. Deri 
në shtator të vitit 2007, Komiteti mori 
vendim përkitazi me 240 ankesa.  
Komiteti bashkëpunon ngushtë me Nën-
komitetin e ri për Parandalimin e torturës 
(SPT), me Raportuesin Special të OKB-së 

për Torturën (  Çfarë është mirë të 
dihet), me Komitetin Evropian kundër 
Torturës (CPT) dhe me Fondin e OKB-së 
për Viktimat e Torturës. Raporti i 
hollësishëm për punën e Komitetit 
hartohet dhe botohet për çdo vit.  
 

Zhvillimet e fundit:      
Zhvillim të ri solli Sesioni i 57-të i 
Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së i 
vitit 2002 në Nju Jork, kur u miratua 
Protokolli Shtesë Opcional i KKT-së i 
vitit 1984. Qëllim i Protokollit është 
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pengimi në përmasa universale i torturës 
dhe formave të tjera të keqtrajtimeve 
mizore, duke ngritur sistemin e vizitave të 
rregullta burgjeve nga organet e 
specializuara vendore e ndërkombëtare. 
Kështu, pas hyrjes në fuqi të Protokollit 
shtesë fakultativ, u themelua një trup 
ekspertësh ndërkombëtarë, si Nën-
komitet i Komitetit të OKB-së kundër 
Torturës. Protokolli kërkon nga shtetet që 
të themelojnë edhe instanca, të 
ashtuquajtura “Mekanizma vendorë të 
Parandalimit”. Këto instanca 
ndërkombëtare e vendore do të duhej të 
vizitojnë rregullisht institucionet në të 
cilat njerëzit mbahen të mbyllur kundër 
dëshirës së tyre dhe të japin 
rekomandimet dhe propozimet për 
përmirësimin e gjendjes gjatë qëndrimit të 
tyre në to. Kjo mënyrë e parandalimit, 
sipas modelit të punës së Komitetit 
Evropian kundër Torturës, paraqet një risi 
në kuadër të sistemit të OKB-së për të 
drejtat e njeriut meqë, deri më tani, 
organet ekzistuese ndërkombëtare mund 
të vepronin vetëm pasi të kishin ndodhur 
shkeljet e kësaj natyre.  
Vizita burgjeve është njëra ndër masat më 
efektive për parandalimin e torturës dhe 
për përmirësimin e kushteve gjatë 
kohëzgjatjes së burgosjes. Protokolli 
shtesë fakultativ parasheh, për herë të 
parë, një instrument ndërkombëtar për 
një sistem efektiv të parandalimit përmes 
instancave vendore të ekspertëve.  
Për këtë arsye, ky protokoll konsiderohet 
hap i mirëfilltë drejt forcimit të 
mekanizmave vendorë e ndërkombëtarë 
kundër torturës dhe keqtrajtimeve 
jonjerëzore e poshtëruese. E 
domosdoshme është që dispozitat ligjore 
vendore të harmonizohen me standardet 
ndërkombëtare dhe të ngrihen edhe 
sisteme vendore për parandalim dhe për 

raportimin e torturës. Çrrënjosja e plotë e 
torturës mund të bëhet realitet vetëm 
atëherë kur standardet e pranuara në 
rrafshin ndërkombëtar gjejnë vend në 
sistemet e pavarura të implementimit 
edhe në nivel vendor e lokal të të gjitha 
shteteve anëtare të OKB-së. Për më tepër, 
kusht i pakapërcyeshëm për një sistem të 
pranueshëm të drejtësisë është që 
viktimave të torturës e të trajtimit 
jonjerëzor e poshtërues t’u vihet në 
dispozicion mundësia e rehabilitimit, e 
ndihmës ligjore dhe ajo e kompensimit.  
Tri mënyra kryesore për parandalimin 
efektiv të torturës mund të jenë: 
1. Krijimi i një kornize ligjore efektive 

dhe sigurimi i implementimit të saj. 
Përveç kësaj, duhet të jetësohet 
aplikimi i masave të duhura mbrojtëse 
për parandalimin e torturës - për 
shembull sigurimi i kushteve 
elementare në burg (e drejta për 
avokat, për jurist e për mjek) dhe 
ndalimi i burgimit izolues.  

2. Krijimi i mekanizmave kontrollues 
dhe në veçanti i mekanizmave 
vendorë për vizita burgjeve, si dhe i 
sistemit të vëzhgimit e të raportimit 
nga OJQ-të. 

3. Trajnimi i vazhdueshëm për policë, 
gardianë të burgjeve, avokatë, 
gjyqtarë, mjekë, personelin në 
institucione të psikiatrisë etj. 

Secili individ mund të marrë pjesë në 
aktivitetet për parandalimin e torturës, 
përmes aksioneve e fushatave konkrete. 
Secili individ mund të angazhohet, 
gjithashtu, për ratifikimin e instrumenteve 
ndërkombëtare dhe për implementimin e 
tyre në nivel vendor. Përmes punës pa 
pagesë nëpër OJQ, secili mund t’i 
kontribuojë procesit të vetëdijesimit dhe 
edukimit, si brendapërbrenda familjes 
ashtu edhe në rrafshin lokal e regjional. 
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Viktimat e torturës mund të përkrahen 
edhe përmes sqarimit të problemeve të 
tyre duke i kontribuar kësisoj 
përmirësimit dhe mbrojtjes në të 
ardhmen. Duke ua dhënë viktimave të 
torturës mundësinë që ta dokumentojnë 

dhe të raportojnë për fatin e tyre, këtyre u 
ndihmohet që, në bazë të së drejtës, të 
kërkojnë përgjegjësi nga ushtruesit e 
torturës, dhe kështu të marrin masa ligjore 
kundër tyre. 

 
 

 
 

“Hapeni gazetën tuaj në cilëndo ditë të javës dhe aty çdoherë do të gjeni 
raporte që njoftojnë se në ndonjë vend të botës, dikush është torturuar, 

burgosur ose është ekzekutuar për shkak të mendimeve ose të besimit, të 
cilat ishin të papranueshme për qeverinë e tij.” 

 
Peter Benenson, Themelues i Amnesty International. 

 
 
 

 
 

 
 
 

ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET 
 

 

1. Praktikat e mira              
 

Sot ka gjithandej nëpër botë shumë 
aktivitete, qëllimi i të cilave është 
mobilizimi i shoqërisë kundër praktikave 
të torturës kudo që ato shfaqen në mënyrë të 
vazhdueshme si dhe të edukojë të tjerët si 
masë e parandalimit të trajtimit jonjerëzor 
dhe ofrojë mbështetje ligjore si dhe  
rehabilitim fizik e shpirtëror të viktimave. 
Shumë nga këto praktika të bazuara në 
gjendjen në terren karakterizohen me 
veprim aktiv, ndërsa ca të tjera ia kanë 
vënë vetes për detyrë të ngritin kapacitete 
institucionale vendore dhe të dijes mbi 
komunitetin si metoda për ta penguar dhe 
mbrojtur nga tortura. Rol të rëndësishëm 

luajnë në këtë mes ngritja e kapaciteteve 
institucionale dhe përmirësimi i sistemeve 
ekzistuese të së drejtës. Të gjitha këto 
segmente janë të lidhura dhe të 
kushtëzuara njëra nga tjetra dhe në të 
gjitha këto merren iniciativa. 

 
Praktikat e mira të parandalimit të 
torturës e të keqtrajtimit, mund të jenë: 
• Puna në bazë, fushata të bazuara në 

aksion, lobimi, ngritja e vetëdijes dhe 
aktivitet arsimuese në nivel lokal; 

• ngritja e institucioneve dhe e 
kapaciteteve, ndikimi mbi strukturat 
dhe institucionet ekzistuese përmes 
reformimit të tyre ose ngritja e 
institucioneve të reja me kapacitet për 
zgjidhjen e problemeve. 
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Bordi Këshillëdhënës Austriak i të 
Drejtave të Njeriut  

 
Bordi Këshillëdhënës Austriak i të Drejtave 
të Njeriut u themelua në vitin 1999 mbi 
bazën e rekomandimeve të Komitetit 
Evropian për Parandalimin e Torturës, me 
qëllim të këshillimit të ministrisë së 
punëve të brendshme. Ky bord prodhon 
raporte e rekomandime që kanë të bëjnë 
me strukturën e problemeve të të drejtave 
të njeriut në të gjitha fushat e policisë 
austriake. Ai i mbikëqyr gjashtë komisione 
regjionale, të cilat kanë të drejtë t’i 
vizitojnë të gjitha vendet e ndalimit 
përkatësisht burgjet dhe stacionet e 
policisë, pa i pas paralajmëruar ato. Kjo 
solli përmirësime të dukshme si tek 
qendrat policore të ndalimit.  
 
Burimi: Bordi Këshillëdhënës  i të 
Drejtave të Njeriut.  
http://www.menschenrechtsbeirat.at 
 

 
Aktivitete të Organizatave 
Ndërkombëtare  
 
Raportuesi Special i OKB-së për 
Torturën - Qëllimet, Mandatet dhe 
Aktivitetet 
Me Rezolutën 1985/33, Komisioni i  
OKB-së për të Drejtat e Njeriut vendosi 
për emërimin e një raportuesi special i 
cili e ka për detyrë ekzaminimin e 
çështjeve relevante për torturën, të 
kërkojë dhe të marrë informata të 
besueshme e të sigurta për ato çështje, si 
dhe të reagojë në mënyrë efektive 
përkitazi me ato informacione. 
Raportuesi Special i paraqet Komisionit 
për çdo vit raport të hollësishëm mbi 
aktivitetet e tij/e saj, në të cilin duhet të  
 

 
japë një pasqyrë përkitazi me shfaqjen 
dhe me përmasat e torturës dhe 
njëkohësisht t’u rekomandojë shteteve 
se si mund të pengohet tortura. Mandati 
i Raportuesit Special përfshin të gjitha 
shtetet, pa marrë parasysh nëse shteti e 
ka ratifikuar Konventën Kundër 
Torturës dhe Trajtimit apo Ndëshkimit 
tjetër Mizor, Jonjerëzor e Poshtërues. 
Mandati i Raportuesit Special, përfshin 
tri aktivitete kryesore: përcjelljen e 
komunikatave që përmbajnë kërkesa 
urgjente dhe letra që përmbajnë 
dyshime (rastet e pandehura të 
torturës); organizimin e misioneve 
hulumtuese (vizita nëpër shtete) atje ku, 
sipas njoftimeve, ka raste të torturës jo 
vetëm në raste individuale si edhe 
paraqitja para Komisionit për të Drejtat 
e Njeriut dhe Asamblesë së Përgjithshme 
e raporteve vjetore për veprimtarinë, 
mandatin dhe metodat e punës së 
Raportuesit Special. 
Ndryshe nga organet e tjera të 
themeluara në bazë të së drejtës 
ndërkombëtare, Raportuesi Special 
mund të thirret edhe para shterimit të të 
gjitha instancave të vendit gjegjës që të 
marrë masa kundër rasteve individuale 
me rrezik të torturës (pra, “kërkesat 
urgjente”) ose rasteve të pandehura të 
torturës (“fajësimet”). 
Raportues special i OKB-së për torturën 
është që nga viti 2004 deri në vitin 2008 
ishte austriaku Manfred Novak. Ndër të 
tjera ai e vizitoi Nepalin dhe Kinën. Këtij 
dhe katër raportuesve të tjerë specialë 
nuk iu lejua nga autoritetet e SHBA-së 
vizita e lirë të burgosurve në 
Guantánamo. 
Për t’u informuar përkitazi me 
raportuesin special i shkruani: 
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Special Rapporteur on Torture Office of 
the High Commissioner for Human 
Rights 8-14 Avenue de la Paix 1211 
Geneva 10, Switzerland 
Burimi: Raportuesi special i OKB. 
2002. Fact Sheet No. 4. http:// 
www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs4.htm 
 
 

 
 
Komiteti Evropian për Mbrojtje nga 
Tortura dhe Trajtimet ose 
Ndëshkimet e tjera Jonjerëzore ose 
Poshtëruese (CPT) 
 
Themelimi 
CPT u ngrit mbi bazën e Konventës  
 
 
Evropiane për Mbrojtjen nga Tortura 
ose nga Trajtimet apo Ndëshkimet e 
tjera Çnjerëzore ose Poshtëruese (e 
aprovuar në vitin 1987).  
 
Anëtarësimi 
Përveç anëtarëve të Këshillit të Evropës, 
nga marsi i vitit 2002 ekziston mundësia 
që, në bazë të ftesës së Komitetit të 
Ministrave, edhe shtetet jo-anëtare të 
Këshillit të Evropës të bëhen anëtarë të 
Konventës. Komiteti përbëhet nga 
mjekë, avokatë dhe ekspertë të 
çështjeve policore, të burgjeve dhe të të 
drejtave të njeriut. Numri i anëtarëve 
varet nga numri i shteteve që e kanë 
nënshkruar Konventën. Që nga marsi i 
vitit 2000, kryetar i Komitetit është 
eksperti italian i të drejtave të njeriut 
Mauro Palma, ndërsa nënkryetare është 
ekspertja e së drejtës ndërkombëtare 
Renate Kicker. 
 

 
Mandati 
Komiteti i drejton hulumtimet përkitazi 
me trajtimin e të burgosurve. Ai 
inspekton dhe i vlerëson stacionet 
policore, spitalet e psikiatrisë dhe në 
përgjithësi vendet në të cilat njerëzit 
mbahen të ngujuar, siç mund të jenë, 
vendqëndrimet e azilkërkuesve që 
ndodhen në vendet transite dhe 
aeroportet ndërkombëtare. Anëtarët e 
Komitetit kanë të drejtë të bisedojnë në 
katër sy, në atmosferë private, me 
personat e ndaluar 
 
Metodat e Punës 
Komiteti u bën vizita periodike të gjitha 
shteteve anëtare por, në rast nevoje, ai 
mund të bëjë edhe vizita ad hoc. 
Përshkrimi i gjendjes dhe rezultatet e  
 
 
Komitetit për qeverinë gjegjëse 
përmblidhen në një raport konfidencial, 
në të cilin përmbahen edhe brengosja 
dhe rekomandimet. Konfidencialiteti i 
punës është një bazë e rëndësishme për  
 
 
kredibilitetin e Komitetit dhe, dialogu i 
përhershëm e konstruktiv i CPT-së me 
qeveritë, e ka avancuar pozitën 
ndërkombëtare të tij. Raportet e CPT-së, 
bashkë me komentet e paraqitura nga 
shtetet gjegjëse, mund të publikohen 
nëse për këtë shtetet e japin pëlqimin e 
tyre, gjë që ndërkohë edhe është 
praktikë.  
 
Sanksionet e Mundshme 
Nëse qeveri konkrete refuzojnë të 
bashkëpunojnë, përkatësisht nëse i 
injorojnë rekomandimet e CPT-së dhe  
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situata nuk përmirësohet, CPT-ja mund 
të ushtrojë presion politik mbi to, duke 
lëshuar deklarata publike mbi ato 
qeveri. Deri më tani, Komiteti e ka 
përdorur këtë mundësi pesë herë: 
kundër Turqisë në vitet 1992 dhe 1996, 
kundër Republikës Çeke në 2001, 2003 
dhe në 2007 kundër Republikës Çeke 
dhe në vitin 2001 kundër Federatës 
Ruse. 
Vizitat dhe Raportet e CPT-së 
Deri më 1 shtator 2007 CPT-ja ka bërë 
133 vizita (vizita periodike dhe sosh ad 
hoc), si dhe ka publikuar 186 raporte. 
 
BURIMI: 
http://www.cpt.coe.int/en/about.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„… sepse jam katërmbëdhjetë vjeç„ Është 
vështirë për mua të shkruaj për 
torturën, pasi që tani jam vetëm 
katërmbëdhjetë vjeç. Unë nuk dua të 
mendoj për atë, pasi që tani jam vetëm 
katërmbëdhjetë vjeç. Por, unë duhet të 
mendoj për këtë, meqë qyteti im dhe  
njerëzit e mi janë torturuar. Për këtë 
arsye ne edhe jemi bërë të njohur në 
gjithë botën. Qyteti im është torturuar 
por nuk ka vdekur. Ata u munduan ta 
vrasin Danubin dhe Vukën, por nuk 
patën sukses. Si kanë mundur t’i vrasin 
zemrat e qytetit tim? Dy lumenj si dy 
vëllezër: njëri i vjetër, tjetri i ri. Ata 
lumenj i torturuan me bomba e me 
plumba. Por, ata ende rrjedhin dhe 
zemrat e tyre rrahin ende. Ata tentuan t’i 
vrisnin drunjtë dhe barin, por nuk 
mundën. Si mundën t’i vrisnin 
mushkëritë e qytetit tim? I kanë 
torturuar ato me zjarr dhe tym të zi, por 
ato marrin frymë ende. Unë, pas gjithë 
këtyre viteve, jam kthyer në Vukovar. 
Unë edhe më tutje shoh rrugë, shtëpi, 
shkolla dhe kisha të torturuara . . . Unë e 
ndiej lirinë dhe paqen, por thellë në 
zemrën time, nuk mund të fal, pasi që 
jam vetëm katërmbëdhjetë vjeç.“ 
 
Burimi: Hartim nga një fëmijë i 
Vukovarit më 26 qershor 2001, që është 
prezantuar në Qendrën për Shëndetin 
Mental dhe të Drejta të Njeriut, në 
Zagreb (Kroaci). 
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Aktivitetet e Organizatave Joqeveritare 
(OJQ-të) 
Në vitin 1997, OKB-ja e shpalli 26 
qershorin Ditë Ndërkombëtare për 
Përkrahjen e Viktimave të Torturës. Që 
atëherë, rrjete të 
ndryshme ndërkombëtar 
re nga e gjithë bota, siç 
janë, CINAT-i dhe 
Koalicioni Ndërkombëtar i 
Organizatave. 
 
Aktivitetet e Amnesty International (AI), 
janë një shembull i mirë për gjithë botën 
për një qasje problemit të torturës si 
tërësi- si përmes punës bazike ashtu edhe 
përmes ngritjes së kapaciteteve. Më 28 
maj 1961 avokati britanik Peter Benenson 
e publikoi në gazetën The Observer 
artikullin „Të Burgosurit e Harruar” gjë që 
pati për rrjedhojë themelimin e Amnesty 
International (AI).  
Amnesty International, me sekretariatin e 
tij ndërkombëtar në Londër, ka më shumë 
se një milion anëtarë 
nga mbarë bota dhe 
të parapaguar të 
botimeve të tij e 
donatorë nga më 
shumë se 140 shtete. 
Organizata AI ka më shumë se 7.800 grupe 
profesionale, lokale, të të rinjve, të 
ekspertëve e të profesionistëve në më 
shumë se 100 shtete e regjione. Amnesty 
International është një lëvizje 
demokratike, e vetëqeverisur nga një 

Komitetit Ekzekutiv Ndërkombëtar, që 
përbëhet nga nëntë anëtarë, që zgjidhen 
përkrye çdo dy vjetësh nga Këshilli 
Ndërkombëtar, i cili i përfaqëson degët e 
AI. 
 
Në kuadrin e aktiviteteve vjetore dhe në 
atë të fushave të veprimtarisë së AI bien 
bërja e fushatave, raportimi përkitazi me 
çështje të lidhura me të drejtat e njeriut si 
edhe bashkëpunimi me qeveri përkitazi 
me tema konkrete të të drejtave të njeriut.  
Në vitin 2001, AI e nisi fushatën e quajtur 
„Take a step to 
stamp out 
torture“(Bëje një 
hap për ta zhdukur 
torturën) kundër 
torturës dhe 
keqtrajtimit të grave, 
të fëmijëve, minoriteteve etnike, lesbikeve, 
homoseksualëve dhe të transvestitëve.  
Deri në fund të atij viti, në faqen e 
internetit kundër torturës, 
www.stoptorture.org, u nënshkruan më 
shumë se 35.000 njerëz nga 188 shtete që 
në rastet urgjente të bashkëveprojnë me 
apele përmes e-maileve. 
Në tetor të vitit 2000, AI e miratoi 
Programin 12 pikësh për Parandalimin 
e Torturës, i cili u bë platformë e 
veprimtarisë ndërkombëtare për ndalimin 
e torturës m dhe për forcimin e mekani - 
zmave mbrojtëse, kundër paraqitjes dhe 
institucionalizimit të torturës.     
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Programi 12 Pikësh për Parandalimin 

e Torturës     
 
Amnesty International kërkoi nga të 
gjitha qeveritë që ta implementojnë 
Programin 12 pikësh për Parandalimin e 
Torturës. 
 
1. Dënimi zyrtar i torturës  
Autoritetet e larta të të gjitha shteteve,   
duhet ta demonstrojnë qartazi 
kundërshtimin e tyre ndaj aplikimit të  
torturës. Ato duhet që të gjitha rastet e 
ushtrimit të torturës, kudo që ato 
ushtrohen, t’i dënojnë pa asnjë      
përjashtim dhe të gjitha autoriteteve të     
policisë, të ushtrisë dhe të shërbimeve të 
sigurimit t’ua bëjë të qartë, pa kurrfarë 
mundësie të keqkuptimit, se tortura nuk 
do të tolerohet nën asnjë rrethanë. 
 
2. S’bën të ketë burgim pa kontakte me     
botën e jashtme  
Tortura ndodh shpesh ndaj atyre 
personave që mbahen të izoluar dhe nuk 
kanë mundësi për t’i kontaktuar     
njerëzit jashtë burgut që të dinë se ç’po 
u ndodh atyre. Praktika e burgimit me    
izolim duhet të ndalet. Apelohet tek      
qeveritë që të dëshmojnë se të gjithë të      
burgosurit, menjëherë pas ndalimit të     
tyre, vihen para një instance të     
pavarur gjyqësore dhe që pjesëtarë të    
familjes, avokati dhe mjeku të kenë     
menjëherë kontakt të rregullt e të 
vazhdueshëm me të arrestuarin. 
 
3. S’bën të ketë vende sekrete të 
burgimit 
    Në disa vende, tortura ushtrohet në     
vende sekrete, shpesh pas shpalljes së  të  
 

 
arrestuarit për si „i zhdukur“.  Qeveritë 
duhet të japin siguri se të burgosurit 
mbahen në vende të njohura për publikun 
dhe që përkitazi me arrestimin e tyre dhe 
me vendndodhjen e tyre të njoftohen    
hollësisht anëtarët e familjes, avokatët     
dhe gjyqet.  
 
Familjeve dhe avokatëve     duhet t’u 
ofrohen mjete efektive juridike të cilat 
atyre ua bëjnë të mundshme që në çdo 
kohë ta dinë se në ç’vend ndodhet dhe 
nga cila instancë mbahet i burgosuri. 
Duhet të     sigurohen masa efektive për 
sigurinë e të gjithë të burgosurve.  
 
4. Masat mbrojtëse me rastin e 
marrjes     në pyetje dhe gjatë 
paraburgimit 
Të gjithë të arrestuarit duhet të      
informohen menjëherë për të drejtat e     
tyre, duke përfshirë këtu edhe të     
drejtën për t’u ankuar përkitazi me     
trajtimin e tyre si edhe ndaj vendimit     
nga gjykatësit përkitazi me arrestimin      
e tyre. Nga gjykatësit kërkohet që ta     
shqyrtojnë çdo njoftim për aplikimin e   
torturës dhe të urdhërojnë lirimin e të     
burgosurit, i cili është privuar me të    
padrejtë nga liria. Gjatë marrjes në     
pyetje duhet të jetë i pranishëm një     
avokat. Qeveritë duhet të sigurojnë që     
kushtet në institucionet e     
ndalimit/burgimit t’u përgjigjen 
standardeve ndërkombëtare për    
trajtimin e të burgosurve dhe të kenë   
kujdes të veçantë me rastin e trajtimit     
të grupeve etnike të pambrojtura. Do të 
duhej të kishte një ndarje të 
kompetencave zyrtare midis     
institucioneve përgjegjëse për 
paraburgim dhe të atyre të marrjes në  
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pyetje. Mbi të gjitha, në të gjitha 
institucionet e ndalimit duhet të 
ndodhin    vizita të paparalajmëruara të 
inspektimit, për të cilat nuk bën të ketë 
kurrfarë kufizimesh.  
 
5. Ndalimi me Ligj i Torturës  
 Nga qeveritë kërkohet që, sipas kutit të 
rregullave më të rëndësishme të    
Konventës së OKB-së kundër Torturës     
dhe Trajtimeve apo Ndëshkimeve të 
tjera të Mizore, Çnjerëzore ose 
Poshtëruese si dhe kundër standardeve 
të tjera ndërkombëtare të aprovojnë 
ligje kundër torturës dhe për mbrojtjen 
nga ajo. Shumë nga ndëshkimet trupore 
- qofshin ato të urdhëruara nga gjyqet 
apo përmes shtegut të administrimit - 
duhet të abrogohen. Mekanizmat për 
mbrojtjen nga trajtimet me torturë nuk 
bën të shfuqizohen në asnjë rast, madje 
as në kohë luftërash dhe gjendjesh të     
jashtëzakonshme.  
 
6. Hulumtimi i ankesave për torturim     
Të gjitha ankesat dhe njoftimet përkitazi 
me torturat duhet të hulumtohen 
menjëherë dhe me konsekuencë e me 
paanësi dhe pikërisht nga një instancë  e 
pavarur nga të pandehurit për aplikim të     
torturës. Metodat dhe rezultatet e      
hulumtimit të këtillë duhet të bëhen     
publike. Gjatë kohës së zhvillimit të     
hulumtimeve, zyrtarët e pandehur duhet 
të suspendohen nga puna. Trajtuesit e 
ankesave, dëshmitarët dhe persona të 
tjerë të rrezikuar duhet të mbrohen nga 
frikësimet dhe nga akte të hakmarrjes. 

 
7. Ndjekja e Torturuesve të Pandehur 

Personat përgjegjës për torturë duhet  të 
sillen para gjyqit. Ky parim themelor  
 

 
duhet aplikohet pa njohur kurrfarë 
kufiri, pa marrë parasysh se në ç’vend 
ndodhet dorasi/kryerësi i saj dhe vendin 
në të cilin është ushtruar tortura, pa 
marrë parasysh nënshtetësinë e 
torturuesit dhe atë të viktimës ose sa 
kohë ka kaluar që nga ushtrimi i 
torturës. Tek qeveritë apelohet që ndaj 
torturuesve të pandehur ta aplikojnë të 
drejtën universale ose t’ua ekstradojnë 
ata shteteve të tjera. Gjatë procedurës së     
ndjekjes penale të personave të fajësuar 
për torturë, shtetet gjegjëse duhet të 
bashkëpunojnë njëri me tjetrin.    
Procedura gjyqësore kundër të 
fajësuarve për torturë duhet të jetë në 
harmoni me standardet e ndershmërisë. 
Argumenti i përmbushjes së 
detyrueshme të urdhrave nuk duhet në 
asnjë rast të pranohet si    arsyetim për 
torturat.  
 
8. Të mos vlerësohet asnjë nga    
deklaratat e nxjerra me dhunë       
Qeveritë duhet të sigurojnë që pranimi     
dhe dëshmi të tjera që janë nxjerrë me     
torturim nuk bën të përdoren në asnjë     
procedurë gjyqësore. 
 
9. Arsimimi i Zyrtarëve me Autorizime   
Policore  
Me rastin e arsimimit të të gjithë     
nëpunësve, të cilët janë kompetentë për 
mbikëqyrjen, marrjen në pyetje dhe për 
trajtimin mjekësor të të burgosurve 
duhet që pa lënë kurrfarë mundësie të 
moskuptimit apo të keqkuptimit të 
bëhet e qartë se tortura është vepër 
penale. Ata duhet të mësojnë se është e 
drejtë dhe obligim i tyre që t’i 
kundërvihen secilës kërkesë për 
aplikimin e torturës.  
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10. Kompensimi dhe Dëmshpërblimi      
Viktimat e torturës dhe familjet e tyre     
duhet ta gëzojnë të drejtën që nga shteti 
të kërkojnë dëmshpërblim të     
menjëhershëm. Midis të tjerash, duhet      
kujdesur që ata të marrin një     
kompensim të arsyeshëm e të     
ndershëm financiar, që ata ta gëzojnë të 
drejtën e përkujdesjes shëndetësore     
dhe të masave për rehabilitimin e tyre.  
 
11. Ratifikimi i Marrëveshjeve  
Ndërkombëtare  
Apelohet tek të gjitha qeveritë që pa     
asnjë rezervë t’i ratifikojnë marrëveshjet 
ndërkombëtare të cilat përmbajnë masa 
mbrojtëse kundër torturës, si p.sh.  
Konventën e OKB-së kundër torturës. 
Ato do të duhej t’i njohin mundësitë e 
parapara në Konventë të ankesave ndaj 
individëve  ose shteteve dhe t’i përcjellin 
ato me sqarimet e nevojshme. Qeveritë 
apelohen, më tej, që t’i jetësojnë 
rekomandimet e instancave 
ndërkombëtare dhe të ekspertëve për 
mbrojtjen nga tortura.  
 
12. Përgjegjësia Ndërkombëtare  
Qeveritë duhet t’i përdorin të gjitha     
mundësitë që i kanë në dispozicion që     
sapo të bëhet i njohur një raport për     
torturim në një vend, të intervenojnë tek 
shteti gjegjës. Ato duhet të sigurojnë që 
bartja e armëve dhe  pajisja e know-how 
(njohurive) për policinë ose për forcat e 
sigurisë nuk duhet ta ndihmojnë 
aplikimin e torturës. Qeveritë nuk 
guxojnë që asnjë person ta kthejnë me 
dhunë në një vend, në të cilin atij i 
kanoset rreziku torturimit. Programi i 
mësipërm 12-pikësh u aprovua nga 
Amnesty International në tetor të vitit  
 

 
2000. Ky paraqet një katalog masash i 
cili është i përshtatshëm për mbrojtjen e 
nga tortura e nga keqtrajtimet të atyre  
që ndodhen në arrest shtetëror ose që    
në një mënyrë tjetër gjenden në duar të     
mujshisë së autoriteteve shtetërore.    
Amnesty international kërkon nga    
qeveritë nëpër botë përmbushjen e     
detyrimit të tyre ndërkombëtar të     
mbrojtjes nga tortura dhe dënimin e     
saj, pa marrë parasysh nëse ajo      
ushtrohet nga autoritete të shtetit apo     
nga persona të tjerë. Mbi të gjitha,      
Amnesty international angazhohet     
kundër aplikimit të torturës nga grupe     
politike të armatosura.  
 

 

Kodi i Etikës:   Shoqata Botërore e 
Mjekësisë (WMA) e miratoi në Tokio në 
vitin 1975 një Deklaratë Udhëzuese për 
Mjekët lidhur me Torturën dhe Trajtimet 
apo Dënimet e tjera Mizore, Jonjerëzore e 
Poshtëruese në relacion me Paraburgimin 
dhe me Burgimin. WMA-ja, e vuri qartazi 
në spikamë pozicionin e profesionit të 
mjekut kundër torturës dhe keqtrajtimit, 
duke theksuar se: “mjeku nuk do të 
përkrah, lejojë ose ushtrojë në praktikë 
torturën dhe procedurat e tjera të 
trajtimit apo dënimit mizor, jonjerëzor 
ose poshtërues, pa marrë parasysh se për 
çfarë vepre dyshohet, akuzohet ose 
dënohet viktima e atyre procedurave dhe 
pa marrë parasysh besimet dhe motivet e 
viktimës në asnjë rrethanë, duke 
përfshirë edhe konfliktet e armatosura 
dhe luftën civile.”  
 
Burimi: World Medical Association 
http://www.wma.net 
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2. Trendet    
 
 Gjatë 20 viteve të fundit, është rritur 

në mënyrë drastike tregtia me mjete 
të kryerjes së torturës, siç janë lidhja, 
prangat, shtrëngimi i gishtërinjve, 
shufrat e hekurit, kamxhikët dhe  
instrumentet e elektroshokut. Sipas 
raportit të Amnesty International, 
“Stop Tregtisë së Torturës” të vitit 
2001, numri i shteteve të njohura për 
prodhim ose furnizim me mjete të 
elektroshokut është rritur nga 30, sa  
ishte gjatë viteve të 1980-ta, në më 
shumë se 130 në vitin 2000. Sipas 
Raportit të fundit Botëror për të 
Burgosurit të Mbretërisë së Bashkuar, 
gjatë 10 viteve të fundit, në 200 shtete 
dhe territore të pavarura, është 
shënuar një rritje e të burgosurve prej 
69%. Një mundësi për ta ndalur këtë 
trend është ndalimi i mjeteve/veglave 
të    torturimit. BE dha një shembull të 
mirë në këtë drejtim kur në korrik të 
vitit 2006 e lëshoi një Urdhëresë për 
ndalimin e tregtimit me mjete/vegla të 
torturimit. 

 Momentalisht, pothuajse në të gjitha    
vendet e botës, po rritet numri i   
personave të burgosur. Në mënyrë   
drastike dhe paralelisht po rritet edhe    
numri i grave dhe i fëmijëve të 
burgosur rëndë për personelin dhe 
për drejtuesit e burgjeve dhe e bën të 
domosdoshëm trajnimin e tyre të 
mëtejshëm si dhe ngritjen e vetëdijes 
për të drejtat e njeriut. 
 

 
 
 
 
 

3. Kronologjia  
 

Ndalimi i Torturës dhe i Trajtimeve 
apo Dënimeve tjera Mizore, 
Jonjerëzore dhe Poshtëruese - Fazat e 
Ndërtimit 
 
 1948: Deklarata Universale për të  
 Drejtat e Njeriut 
 1949: Katër Konventat e Gjenevës 
 1957: Standardet Minimale të OKB-

së për Trajtimin e të Burgosurve 
 1966: Pakti Ndërkombëtar për të  
 Drejtat Civile e Politike 
 1979: Kodi i Sjelljes për Zyrtarët e 

Zbatimit të Ligjit 
 1982: Parimet mbi Etikat edicinale 

elevante për Rolin e Personelit 
Shëndetësor, veçanërisht për 
Mjekun në Mbrojtjen e të 
Burgosurve dhe të Paraburgosurve 
kundër Torturës dhe Trajtimit apo 
Dënimit tjetër Mizor, Çnjerëzor ose 
Poshtërues 

 1984: Konventa Kundër Torturës 
dhe Trajtimit apo Dënimit tjetër 
Mizor, Çnjerëzor ose Poshtërues e 
OKB-së 

 1990: Rregullat e OKB-së për 
Mbrojtjen e të Miturve të Privuar 
nga Liria 

 1998: Statuti i Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale 

 2002: Protokolli Opcional i OKB-së 
për Konventën kundër Torturës dhe 
Trajtimit apo Dënimit tjetër Mizor, 
Çnjerëzor ose Poshtërues 

 2006 Hyrja në fuqi e Mekanizmit 
universal të Parandalimit dhe 
ngritja e Nën-komitetit për 
Parandalim (SPT), pas CAT 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
Ushtrimi 1: Torturimi i terroristëve? 

  
 

Pjesa I: Hyrje 
Terrorizmi dhe torturimi i terroristëve 
dhe i kryesve të krimeve, kanë nxitur 
debat të nxehtë, sidomos pas sulmeve të 
11 shtatorit të vitit 2001. Shumë njerëz 
kanë shprehur mendime të ndryshme 
dhe brengat e tyre lidhur me këtë 
çështje. Përmes një propozimi për 
diskutim, do të mund të tentohej të 
bëhej identifikimi i argumenteve për dhe 
kundër pyetjeve të parashtruara, analiza 
e tyre në kuadër të kornizës së parimeve 
të të drejtave të njeriut, si dhe diskutime 
të tjera për çështje të ngjashme. 
 
Pjesa II: Njoftime të Përgjithshme  
Lloji i Ushtrimit 
Qëllimet: 
Formimi i opinionit, shkëmbimi dhe 
mbrojtja e opinionit, përvetësimi i dijes 
dhe ngritja e vetëdijes për mënyrën e 
trajtimit të problemeve të lidhura me 
çështjen e torturës, demonstrimi i faktit 
se të drejtat e njeriut, normat ligjore dhe 
sundimi i ligjit, mund të jenë kornizë që 
e ndihmon shumë kuptimin e kësaj teme 
të ndërlikuar  
Grupi i synuar: Të rinj e të rritur 
Madhësia e grupit: rreth 20  
Kohëzgjatja: 90 minuta 
Materialet: kartela me ngjyrë, kopje të 
materialeve të parapërgatitura letër-
pankartë, marker, lapsa. 
Përgatitja: Mblidh artikuj të shkoqitur 
nga gazetat lokale ose ndërkombëtare, 

dhe fotografi si edhe deklarata të 
politikanëve, të ekspertëve të të drejtave 
të njeriut. 
Përgatit një kopje të standardeve 
ndërkombëtare e regjionale për 
ndalimin e torturës. Pjesëmarrësit duhet 
të mbledhin dhe të sjellin me vete 
ndonjë gjësend që ka të bëjë me temën. 
Shkathtësitë: Ngritja e shkathtësive për 
argumentim dhe e aftësive për kritikë, 
komunikim dhe menaxhim të 
konflikteve 
Tema e diskutimit: A bën që terroristët 
të torturohen, për ta shpëtuar jetën e të 
tjerëve? 
Rregullat e diskutimit: para se të fillojë 
diskutimi, kërko nga pjesëmarrësit që 
ata vetë t’i caktojnë rregullat e tyre dhe 
kujdesu që i gjithë grupi të pajtohet dhe 
t’i pranojë e t’u përmbahet rregullave të 
propozuara. Vendosi rregullat në një 
vend që duken dhe konsultoni ato vetëm 
nëse paraqitet ndonjë problem ose 
debat. 
Moderatori duhet të kujdeset që në 
listën e përpiluar nga pjesëmarrësit, 
gjithsesi të përfshihen edhe të dyja këto 
rregulla: 
• Vetëm një person mund të flasë në 

njëjtën kohë. 
• Grupi duhet të caktojë një shenj, 

përmes të cilit do të shprehet me 
respekt mospajtimi ose pakënaqësia 
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Pjesa III: Informacion specifik  
 
Përshkrimi i ushtrimit/ndarja: 
Që në fillim kërkohet nga pjesëmarrësit 
e grupit që me një fjali ose me një fjalë të 
kumtojnë se për ç’arsye e kanë zgjedhur 
gjësendin e sjell me vete. Menjëherë pas 
kësaj, si hyrje në temë, sillen pjesët e 
zgjedhura nga gazetat, nëse ato janë në 
kundërthënie me deklarimet e zyrtarëve 
publikë, me dokumente e marrëveshje 
përkitazi me të drejtat e njeriut, e që 
kanë të bëjnë me temën. Pjesëmarrësit 
ndahen në dy grupe të vogla dhe secilit 
(grup) i jepen nga 45 min. kohë që të 
kërkojnë argumente si PËR ashtu edhe 
KUNDËR torturimit të terroristëve në 
dritën e parimeve të Deklaratës 
Universale të të Drejtave të Njeriut si 
dhe të marrin në konsideratë aspekte 
morale e etike. Në vazhdim, në formë 
fjalësh kyçe, argumentet paraqiten para 
grupit të madh në një flipikartë prej 
letre. Djathtas argumentet PËR ndërsa 
majtazi argumentet KUNDËR torturës. 
Pastaj pyeten të gjithë pjesëmarrësit 
nëse pajtohen me renditjen e propozuar 
të argumenteve. Moderatori përpiqet 
pra që në bazë të listës ta nxisë 
diskutimin përkitazi me qasjet e 
ndryshme temës dhe aspektit të të 
kuptuarit ndryshe-ndryshe të saj 
(përafërsisht 45-60 min.)  
Ky diskutim në grupin e madh duhet të 
drejtohet me respekt dhe me 
sensibilitet. Asnjëri nga pjesëmarrësit 
nuk duhet ta fitojë mbresën se 
propozimi i tij është i pavend e madje 
budallallëk.  
Reagimi: Pas diskutimit, të gjithë 
pjesëmarrësve u jepet nga një kartë e 
kuqe dhe e gjelbër. Nga ata kërkohet që 

në to t’i shkruajnë mbresat e tyre 
pozitive e negative përkitazi me 
mënyrën e diskutimit si dhe të 
organizimit të tij. Në fund, këto karta 
lexohen me zë. Diskutuesit munden, 
natyrisht, që kartat e tyre t’i ngulin në 
mur ose t’i mbajnë për vete. 
 
Këshilla metodologjike: 
Është kuptimplote dhe e dobishme të 
bëhen pesë minuta pauzë (për t’u 
qetësuar) në rastet kur paraqitet rreziku 
që diskutimi të dalë jashtë kontrollit ose 
që ai të bëhet i nxehtë e emocional. Në 
këtë mes ndihmon edhe lënia kohë herë 
pas here për t’u menduar sidomos nëse 
ndër pjesëmarrësit nis të paraqitet huti 
e hidhërim. Moderatori duhet të 
përpiqet gjithmonë që argumentet e 
ndryshme t’i mbledh, t’i sqarojë 
eventualisht t’i zbusë ato. Ai nuk duhet 
kurrë të pozicionohet haptazi. 
 
Propozime variacionesh 
Nëse doni që kësaj përmbajtjeje t’i jepni 
më shumë strukturë, ekziston mundësia 
që pjesëmarrësve t’u shpërndahet një 
Handout -një material i ashtuquajtur 
“Shkallët e Torturimit“. 
 

 
Shkallët e torturës (Drejtuesi i 
torturës) 
• Dikush pohon se ka vënë një 

bombë. Për të shpëtuar jetët e të 
tjerëve, ne duhet ta torturojmë•  

 
• Dikush është i dyshuar për vënien 

e një bombe. Ne duhet ta 
torturojmë për të zbuluar më 
shumë. 
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 Dikush e njeh dikë që dyshohet 

se ka vënë një bombë. Për t’i 
zbuluar planet e bombëvënësit 
ne duhet ta torturojmë mikun tij. 

• Dikush ka bindje të njëjta 
politike me bombëvënësin. 
Bashkëmendimtarët e 
bombëvënësit duhet të 
torturohen për t’u mësuar më 
shumë për ata që kanë të njëjtat 
bindje politike dhe që e 
përkrahin atë.  

• Dikush ka refuzuar t’i tregojë 
policisë se ku fshihet i dyshuari. 
Ky person duhet të torturohet, 
në mënyrë që të tjerët të mos 
guxojnë të veprojnë ashtu. 
 

 
Ndërsjelltasi mund të lexohen shkallët 
konkrete të „drejtuesit të torturimit“, 
pasi që ato t’u jenë paraqitur 
pjesëmarrësve njëra pas tjetrës. Ata që 
ende janë për përdorimin e njërës nga 
pikat e lexuara që e parashohin 
përdorimin e torturës, bëjnë një hap 
përpara, ndërsa ata që janë kundër nuk 
lëvizin nga vendi. 
 
Burimi: Nancy Flowers et al. 2000. 
The Human Rights Education Handbook. 
Effective Practices for Learning, Action 
and Change. Minneapolis: Human Rights 
Resource Center of the University of 
Minnesota  
 
 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Të drejtat e ngjashme: e drejta për jetë, 
dënimi me vdekje, siguria njerëzore. 
Ushtrimi II:  

Transparentet kundër torturës 

 
Pjesa I: Hyrje  
Format e torturimit dhe të trajtimeve e 
të ndëshkimeve të tjera mizore, 
jonjerëzore e poshtëruese nuk janë të 
dukshme qartazi në shikim të parë. S’ka 
porse dyshim që njerëzit e kanë të 
mbështetur ndjesinë se cilat trajtime 
mund të shihen për jonjerëzore, mizore 
ose poshtëruese. Përmes ushtrimit të 
mëposhtëm, pjesëmarrësve duhet t’u 
jepet guximi që ta vënë në aksion dijen e 
tyre.  
 
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: akti kreativ  
Qëllimet: 
Zhvillimi kreativ i mundësive të 
përafrimit për arritjen e qartësisë së 
kompleksitetit të temës.  
Grupi i synuar: të rinjtë dhe të rriturit 
Madhësia e grupit: 10 deri 20 persona 
të ndarë në 4 ose në 5 grupe 
Kohëzgjatja: dy orë 
Materialet:  
Flip-kartë dhe transparente, lapsa, 
ngjyra, piktura e fotografi rrëqethëse si 
dhe rrëfime të viktimave të torturimit, të 
të burgosurve, ndëshkimeve etj. 
Përgatitja: Mbledhja e materialit 
fotografik e tekstual përkitazi me temën, 
përgatitja e kopjeve të standardeve 
ndërkombëtare e vendore të të drejtave 
të njeriut përkitazi me ndalimin e 
torturës. 
Shkathtësitë: Mendimi kreativ, aftësitë 
për aplikimin e ideve kreative. 
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Pjesa III: Informacion specifik 
Përshkrimi i ushtrimit/Hyrje  
Nga pjesëmarrësit kërkohet që përmes 
një shkëmbimi idesh t’i paraqesin 
përsiatjet, imagjinimet dhe mendimet e 
tyre përkitazi me temën. Nocionet më të 
rëndësishme varen në një letër e flip-
kartës në vend të dukshëm. Së fundi, 
pjesëmarrësit takohen në grupe prej 
katër ose pesë personash dhe 
pjesëmarrësve të tjerë ua shpërndajnë 
gjithë materialin e përgatitur për temën. 
Pjesëmarrësve u jepet kohë e 
mjaftueshme që t’i shikojnë e t’i lexojnë 
pikturat, fotografitë dhe raportet që 
përmbajnë paraqitje të përvojës. Çdo 
grupi i jepet pastaj një letër e madhe 
transparenti dhe nga materiali në 
disponim e zgjedh atë që do të dojë ta 
përdor për model të transparentit të tij. 
Si shtesë, pjesëmarrësit mund të 
hartojnë tekste ose fotografi të vetat. Në 
fund, transparentet e gatshme u 
paraqiten pjesëmarrësve të tjerë dhe 
secili grup raporton për përsiatjet dhe 
ndjenjat gjatë punës në transparentin e 
tyre. 

Reagimi: Nga të gjithë pjesëmarrësit veç 
e veç kërkohet që me një fjalë ose me një 
fjali t’i karakterizojnë përvojat që i 
fituan nga ushtrimi. Në një raund tjetër 
ata do të pyeten ç’ju duk për si më e 
mira dhe nëse puna në grup e pengoi 
apo e hutoi atë. 
 
Këshilla metodologjike: 

Me rastin e përdorimit të fotografive 
ose të raporteve rrëqethëse duhet, 
parimisht, të kihet kujdes e konsideratë 
që aplikimi i tyre të jetë së pakut në 
kuadrin e konstelacionit të grupit. 

 
Pjesa IV: Vazhdimi  
Pikërisht për të rinjtë mund të jetë 
interesant që, për të mësuar nga 
aktiviteti dhe përvojat e të tjerëve, të 
ftohet p.sh. AI ose ndonjë grup tjetër 
aktiv lokal. Varësisht nga rrethanat, 
ekziston mundësia që, nga një takim i 
këtillë, të niset një fushatë e re e grupit.  

 
Të drejta e tema të ngjashme: e drejta 
për jetë, dënimi me vdekje, siguria 
njerëzore. 
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  LIRIA NGA VARFËRIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ZVOGËLIMI I PADREJTËSIVE 

 
EKZISTENCA E SIGURT  

 
QASJA NË RESURSE 

 
PJESËMARRJA 

 
STANDARDET OPTIMALE PËR JETË 

 

 
 

“Çdokush … e ka të drejtën e gëzimit të të drejtave të patjetërsueshme 
ekonomike, sociale e kulturore, të domosdoshme për zhvillimin e lirë të 
personalitetit dhe të dinjitetit të tij … Çdokush ka të drejtë të punojë . . . 
Çdokush ka të drejtë për një standard jetese që e siguron shëndetin dhe 
mirëqenien e tij dhe të familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, 
veshmbathjen, banesën, kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme 
sociale . . . Çdokush ka të drejtë për arsimim . . .” 

 
Nenet 22, 23, 25, 26 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948 
 

 



TREGIM ILUSTRUES 
 

 
“Duke vdekur nga uria në një vend të 
suficitit”.  
dështuan të mbjellat dhe nuk kishte punë, 
fshatarët e Mundiarit filluan të kërkojnë 
ushqim në xhungël. Por nuk gjetën asnjë 
ushqim, ata gjetën vetëm bar. Kështu, 
shumica e 60 familjeve e kaluan verën duke 
ngrënë barin sama - që rëndom përdoret 
për të ushqyer bagëtinë. Por, duke qenë se 
njerëzit nuk janë të lindur të hanë bar, 
fshatarët filluan shumë shpejt të 
ligështohen dhe faqet e tyre nisën të 
shteroheshin shumë. Ata ankoheshin për 
kaps e për letargji. Dhe, në fund, filluan të 
vdesin.  
 
Një fshatari, Murarit  iu desh të shihte me sy 
të vetë se si ngadalë po i vdiste e gjithë 
familja. Fillimisht i vdiq i ati Ganpati, e 
pastaj edhe e shoqja Bordi. Katër ditë më 
vonë, ai humbi edhe të bijën. 
 
E njëjta gjë ndodhi gjithandej nëpër këtë 
pjesë të lënë pas dore të Indisë së 
brendshme veriore, e cila dikur ishte e 
mbuluar nga pyje të gjelbra, kurse tani e 
bërë e papëlleshme nga thatësia.  
Brenda dy mujave të kaluar, më shume se 
40 persona të fisit Saharija (Sahariya) 
vdiqën nga uria. Afër 60 milionë tonelata 
teprica të grurit mbahen në depot e 
qeverisë. Sipas çfarëdo standardi, kjo 
tepricë paraqet një mal të madh me ushqim. 
Këto rezerva paraqesin, sipas të gjitha 
standardeve, një sasi të bollshme ushqimi. 
Për fat të keq, asnjëra nga këto tonelata 
nuk arriti as  në katundin Mundiar e as në 
ndonjë katund tjetër të largët të pjesës së 
thellë të Ragjastan-it (Rajasthan) juglindor. 

Zyrtarisht, në Indi nuk vdes askush nga 
uria. Sipas sistemit publik për shpërndarjen 
e ushqimit, katundarët që bien nën nivelin e 
varfërisë, kanë të drejtë për kartela 
ushqimore, të cilat ua bëjnë të mundshme 
që nëpër dyqane shtetërore të blejnë 
drithëra të subvencionuara nga qeveria. 
Por në Bhoyal e në vende të tjera, ky sistem 
dështoi. Sikundër tregojnë katundarët, 
sarapanqi (udhëheqësi lokal i katundit), 
kartelat e ushqimit ua shpërndau të gjithë 
miqve e pjesëtarëve të fisit të tij. Ai shënoi, 
gjithashtu, emrat e të gjitha vejushave që 
kanë të drejtë për pension shtetëror. Nga 
ana tjetër, pronarët e dyqaneve shtetërore 
refuzuan t’ua shesin drithërat e lira 
sahariasëve të largët dhe i shitën ato në 
tregun e zi. Kur saharijasit filluan të vdesin, 
pronarët e dyqaneve i plotësuan kartelat e 
tyre, duke u munduar ta mbulojnë kësisoj 
marrinë që e kishin bërë.  
 
Niveli i paushqyeshmërisë në Indi – shtet 
me më shumë se një miliard  banorë - është 
ndër më të lartit në botë. Përafërsisht  
gjysma e fëmijëve të Indisë janë të ushqyer 
pamjaftueshëm, ndërsa 50% e grave të saj 
vuajnë nga anemia. Por, megjithëkëtë, 
shumica e tepricave të drithërave të Indisë 
ose hedhen poshtë ose e hanë minjtë e 
gjirizit.  
Në Indi, më së shumti vuajnë ata të shkallës 
së fundme të sistemit hierarkik të kastave. 
Komunitete të fiseve, që përbëjnë afër 30% 
të popullsisë së distriktit të Baranit 
(Baran), janë viktima të padrejtësisë 
historike. Para pavarësisë së vitit 1947, 
saharijasit mbijetuan nga gjuetia dhe nga 
rritja e bagëtive. Pas pavarësisë, zyrtarët i 
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larguan ata nga xhungla dhe e konfiskuan 
tokën e tyre. Saharijasit u detyruan të 
kërkonin punë si bujq. Meqë atë verë u 
dështuan të mbjellat, ata nuk patën punë, 
kështu që nuk patën as ushqim. 
 
‘’Një grua 50 vjeçare e cila përgatiste 
darkën e sajchapattis  prej samas – farë e 
barit të egër, tha: “Politikanët nuk janë të 
interesuar për ne”. 

 
Burimi: Luke Harding, 2002. Pjesë nga 
“Dying from hunger in a land of surplus: 
caste and corruption connive to keep food 
from India’spoor. The Guardian, 15. 
nëntor,2002. 

Pyetje për diskutim  
 

1. Çfarë deprivimesh e nënshtrimesh u      
ushtruan ndaj të varfërve të Baran-it? 
Si i vlerësoni këto, “Shkelje e të drejtës  
për . . .” 

2. Çfarë ndjenje zgjon te Ju kjo përvojë    
dhe ç’mendoni se duhet bërë? 

3. Krahasoje gjendjen e varfërisë në  
Baran me përvojat e varfërisë në 
vendin tënd. Çfarë janë përfytyrimet 
tuaja, sipas përvojës suaj, për 
varfërinë? 

4. A vëreni ndonjë lidhje midis rritjes së    
varfërisë dhe sigurisë njerëzore? A 
mendoni se trajtimi i njerëzve siç u      
përshkrua në tregimin ilustrues, mund     
të ndikojë në sigurinë njerëzore? Nëse    
po, çfarë efektesh mund të ketë ai? 
 

 
 

ÇFARË DUHET TË DIHET    
 
 
 

1. Hyrje  
Edhe pse varfëria shihet si fenomen 
historik, format në të cilat ajo po shfaqet 
sot, e bëjnë atë gjithnjë e më komplekse. 
Ky kompleksitet është rezultat i shumë 
faktorëve, përfshirë këtu edhe ndërrimin e 
natyrës së marrëdhënieve ndërmjet 
njerëzve, raporteve të shoqërisë me 
faktorët dhe me proceset e prodhimit si 
dhe parashikimet e qeverive e të 
institucioneve ndërkombëtare, siç janë 
Banka Botërore, Fondi Monetar 
Ndërkombëtar ose Kombet e Bashkuara, 
lidhur me dimensionet e ndryshme të 
varfërisë. 
Koncepti i varfërisë është zhvilluar në 
rrjedhën e kohës. Varfëria, e cila më parë  
 

shihej vetëm në kontekstin e të ardhurave, 
tani shihet si koncept multidimensional, i 
cili rrjedh dhe është i lidhur ngushtë me 
politikën, gjeografinë, historinë, kulturën 
dhe me veçoritë sociale. Në shtetet në 
zhvillim, varfëria është e përhapur 
gjithandej dhe karakterizohet me uri, 
mungesë të tokës dhe mungesës së 
burimeve të mjaftueshme për jetë, politika 
joefektive të riprodhimit, papunësia, 
analfabetizmi, epidemitë, mungesa e 
shërbimeve mjekësore dhe mungesa e ujit 
të mjaftueshëm. Në vendet e zhvilluara, 
varfëria manifestohet përmes 
përjashtimeve shoqërore, rritjes së 
papunësisë dhe pagesës së ulët. Në të dyja 
rastet, varfëria ekziston për shkak të 
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mungesës së drejtësisë, barazisë, sigurisë 
njerëzore dhe të paqes. 
Varfëria nënkupton pamundësinë e qasjes 
në botën përplot me mundësi. Si pasojë e 
mungesës së lirisë politike, 
mospjesëmarrjes në proceset e 
vendimmarrjes, mungesës së qeverisjes së 
mirë, mungesës së sigurisë personale, 
pamundësisë për pjesëmarrje në jetën e 
komunitetit dhe kërcënimeve për barazi të 
qëndrueshme dhe barazi në mes të 
gjeneratave, të varfrit nuk kanë mundësi 
ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Faktorët që 
i mbajnë të varfrit të zhytur në varfëri janë 
privimi nga ndikimi ekonomik, social e 
politik dhe mbi resurset.  
 

 
Varfëria dhe Siguria Njerëzore 
Varfëria është shkelje e drejtpërdrejtë e 
sigurisë njerëzore. Varfëria, jo vetëm që 
kërcënon ekzistencën e një numri të 
madh të njerëzve, por i kontribuon 
lëndueshmërisë së tyre përmes dhunës, 
keqtrajtimit (në formë të „mbylljes së 
gojës“) të tyre rë rrafshin social, politik e 
ekonomik. Varfëria është, siç tha një 
grua në Bjellorusi, turpruese e 
poshtëruese dhe e lëndon dinjitetin e 
çdo personi.  
 
Amartya Sen e vinte në spikamë 
domosdoshmërinë e luftës për drejtësi 
globale dhe për sigurinë njerëzore: 
„Detyrat e ngutshme përmbajnë si 
sqarimin konceptual ashtu edhe 
promovimin e diskutimit publik, si 
plotësim për identifikimin e projekteve 
konkrete për aktivitete që synojnë 
ndryshime institucionale në rrafshin e 
drejtësisë dhe të mbrojtjes së sigurisë 
themelore të njeriut. Kuptimi më i mirë i 
konflikteve dhe i vlerave duhet të jetë i  
 

 
lidhur me gjurmimin e të drejtës për 
shëndetin, arsimimin, mënjanimin e 
varfërisë, zvogëlimin e pabarazisë midis 
gjinive dhe të pasigurisë.“  
 
(Burimi: Komisioni për Sigurinë 
Njerëzore. 2001. Raport nga Takimi i 
Dytë.) 
 
Varfëria është si gjendje e skamjes ashtu 
edhe e lëndueshmërisë. Pabarazia dhe 
diskriminimi midis popujve e shkel të 
drejtën e të varfërve për të jetuar në 
siguri e me dinjitet.  
 

 
 
 
2. Definicioni dhe përshkrimi i temës  

      
 

Ka disa definicione për varfërinë dhe 
format e saj të shfaqjes: 
• Nga pikëpamja e të ardhurave, një 

person definohet si i varfër nëse niveli i 
të ardhurave të tij/saj është nën nivelin 
e përcaktuar të varfërisë. Shumë shtete 
e kanë aplikuar nivelin minimal të 
pagave për mbikëqyrur përparimin në 
uljen e varfërisë. Kufiri i varfërisë është 
definuar ashtu që secili të ketë aq të 
ardhura me të cilat mund të blejë sasi 
të mjaftueshme të artikujve ushqimorë. 
Sipas Raportit të UNDP për 
Zhvillimin Njerëzor të vitit 1997 
“varfëria nënkupton mohimin e 
mundësive dhe zgjidhjeve themelore për 
zhvillim njerëzor, pra për të bërë jetë të 
gjatë, të shëndoshë e kreative, për të 
gëzuar standarde dinjitoze për jetë, liri, 
dinjitet, vetërespekt dhe respekt për të 
tjerët.” 
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• Indeksi i Varfërisë Njerëzore (UNDP, 
HDR 1997), i shfrytëzon indikatorët 
themelorë të deprivimit si jeta 
mesatare e shkurtër, mungesa e 
arsimimit themelor dhe mungesa e 
qasjes tek resurset publike e private 
për të dëshmuar se varfëria njerëzore 
është më shumë sesa varfëria e 
definuar mbi bazën e të ardhurave. 

• Nga perspektiva e të drejtave të njeriut, 
Komisariati i Lartë për të Drejtat e 
Njeriut, e sheh varfërinë si “një gjendje 
e njeriut e karakterizuar nga mungesa e 
vazhdueshme e alternativave dhe e 
sigurisë si dhe nga mospasja e 
mundësive për të shijuar një standard 
adekuat të jetesës dhe të të drejtave të 
tjera themelore civile, kulturore, 
ekonomike, politike e sociale.“ 

• Në dokumentin udhëzues Qasja e të 
Drejtave të Njeriut në Strategjitë për 
Uljen e Varfërisë të Komisariatit të 
Lartë për të Drejtat e Njeriut, të 
shtatorit të vitit 2002, varfëria shihet si 
“formë ekstreme e deprivimit”. Raporti 
sugjeron që varfëri mund të 
konsiderohet mosekzistimi i atyre 
mundësive që në një apo formën tjetër, 
duhet të shihen si të dorës së parë. 
Natyrisht që këto, në shoqëri të 
ndryshme, mund të definohen ndryshe-
ndryshe. Sido që të jetë, në të gjitha 
shoqëritë si nevoja të dorës së parë 
vlerësohen nevoja për ushqyeshmëri të 
mjaftueshme, shmangia e 
vdekshmërisë së hershme dhe asaj që 
mund të parandalohet, nevoja për 
strehim  adekuat, shkollimi themelor, 
garantimi i sigurisë personale, qasja e 
barabartë në sistemin e drejtësisë, 
mundësia e shfaqjes në publik pa turp, 
mundësia për të fituar të mira 
materiale për jetë si dhe pjesëmarrja në 
jetën shoqërore.  

Debatet se si të indeksohet dhe matet 
varfëria vazhdojnë ende, por 
kompleksiteti i jetës njerëzore lë të 
kuptohet se varfëria gjithmonë do të jetë 
në kërkim të një definicioni. 
Paqëndrueshmëria dhe mungesa 
(deprivimi), si nocione skajshmërisht 
subjektive, nuk mund të vendosen në 
kuadër të një kornize të ngurtë që do të 
ishte e përdorshme për të gjithë.  

 
Dimensionet e varfërisë. Fenomeni i 
varfërisë kuptohet ndryshe-ndryshe, 
varësisht nga kushtet e ndryshme 
ekonomike, sociale, kulturore e politike. 
Për të ecur një hap përpara, do të duhej 
bërë përpjekje që fjalët që përdoren në 
definimin e varfërisë (si p.sh. drejtësia, 
paqëndrueshmëria, dinjiteti, siguria, 
mundësitë etj) të vendosen në kontekstin 
e jetës reale.  

 
Mjetet e ekzistencës – Mohimi i qasjes në 
tokë, pyje e ujë, përmes ligjeve shtetërore 
të pylltarisë, nuk ua lejojnë popujve 
indigjenë të trevave rurale të mbledhin 
ushqim për vete e për bagëtinë, të cilat 
përndryshe do të duhej t’u takonin. Në 
kontekstin urban, p.sh. ndonëse qyteti ka 
nevojë për fuqi punëtore nga trevat rurale, 
nuk merr asnjë përgjegjësi për strehimin, 
arsimimin dhe për sigurimin shëndetësor 
dhe i shtyn ata kësisoj edhe më thellë drejt 
paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë. 
Diskriminimi i mbështetur mbi 
përkatësinë klasore të shoqërisë, 
përkatësinë etnike dhe të „racës“ shpien 
në masë të konsiderueshme drejt mohimit 
të qasjes së këtyre grupeve në resurset 
natyrore, që janë të domosdoshme për 
mbajtjen në jetë e kësisoj edhe për të 
drejtën për të jetuar me dinjitet.  

E drejta për punë 
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Nevojat elementare – Mohimi i ushqimit, i 
arsimimit dhe i kushteve normale për jetë 
e për banim, bëhet edhe përmes 
komercializimit të ujit, energjisë elektrike, 
shkollës e të spitaleve si shërbime 
elementare, duke shtyrë ngritjen e 
çmimeve përtej mundësisë së të varfërve, 
duke i detyruar ata t’i shesin edhe ato pak 
prona dhe ta bëjnë një jetë nën nivelin 
njerëzor. Kjo nënkupton vetvetiu marrjen 
e së drejtës së tyre për të jetuar me 
dinjitet.  

E drejta për shëndetin, e drejta për 
arsimimin  
 
Drejtësia - Mohimi i së drejtës si e tillë ose 
e drejtësisë për kohë të caktuar, si p.sh. në 
shumë shtete të varfrit nuk kanë qasje në 
sistemin gjyqësor për arsye të kostos së 
lartë. Të rinjtë e lagjeve të varfra, pakicat 
etnike, racore ose fetare janë të parët që 
dyshohen si të pandehur për krime, pa 
marrë parasysh nëse këta i kanë bërë apo 
jo ato krime, ashtu sikundër që as grave 
nuk u ndihmon policia kur ndaj tyre 
ushtrohet dhuna në familje, sepse ajo 
konsiderohet si çështje private. Ndodhë 
shpesh që rastet që kanë të bëjnë me 
pagimin e kompensimeve punëtorëve ose 
me rehabilitimin e personave të dëbuar, 
gjyqet t’i zvarrisin ato nën ndikimin e 
shtetit ose të lobistëve, të cilat ua rëndojnë 
edhe më ekzistencën. 
 

Sundimi i ligjit  
 
Organizimi – Mohimi i të drejtës për 
organizim, marrje të pushtetit dhe të 
rezistencës ndaj padrejtësive ndërlidhet 
edhe me varfërinë sepse ajo interferon në 
lirinë e punëtorëve për t’u organizuar për 
kushte më të mira pune.  
 

Pjesëmarrja - Mohimi i së drejtës për 
pjesëmarrje dhe ndikim në vendimmarrje 
për çështje të lidhura me jetën si p.sh. 
harmonizimi në rritje midis interesave të 
politikës dhe atyre të kompanive ua 
rrudhin qytetarëve hapësirën për 
pjesëmarrje efektive në çështjet publike 
siç janë shërbimet themelore. 
Analfabetizmi dhe mungesa e informimit 
si rezultat i dëbimit, ua marrin refugjatëve 
të drejtën të vendosin vetë  për të 
ardhmen e tyre. Shumica e romëve, për 
shkak të dyndjeve të përhershme të tyre, 
në të shumën e rasteve nuk shënohen as 
në listat e votuesve dhe për këtë arsye fare 
nuk mund të votojnë. 
 
Dinjiteti njerëzor - Mohimi i të drejtës për 
të jetuar me dinjitet si p.sh. në viset rurale, 
pjesëtarët e kastave, minoritetet etnike, 
racore e fetare, që e përbëjnë pjesën më të 
madhe të njerëzve të patokë dhe të 
pronarëve të parcelave të vogla, janë të 
detyruar të heqin dorë nga dinjiteti i tyre, 
kundrejt një page minimale. Fëmijët, në 
vend se të jenë në shkolla, detyrohen të 
bëjnë punë prej të eksploatuarish në 
industrinë e riciklimit të mbeturinave, 
përpunimit të lëkurës dhe bujqësisë. 
 
Grupet e predestinuara për varfëri 

 
Sado që varfëria është fenomen i përhapur 
gjithandej nëpër botë, ajo i godet në rend 
të parë gratë e fëmijët. 

 
Feminizimi i varfërisë si rezultat i rritjes 
së migrimit të meshkujve, papunësisë dhe 
shtimit të ekonomive të orientuara kah 
eksporti, me rroga minimale, po 
shndërrohet në një problem qenësor. 
Pjesa më e madhe e punëve të kryera nga 
gratë mbetet e pa-dokumentuar dhe e 
papaguar. Në shumë degë të ekonomisë, 
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meshkujt preferohen më shumë se gratë, 
meqë ato konsiderohen si „fuqi e butë 
punëtore“. Në shumë shoqëri gratë as nuk 
kanë në pronësi e as kontroll mbi tokën, 
ujin, pronën dhe resurset e tjera, kështu që 
ato përballen me barriera të mëdha sociale 
e kulturore në jetësimin e të drejtave të 
tyre.  

Të drejtat e gruas 
 
Varfëria ua merr fëmijëve mundësitë për 
shfrytëzimin e potencialit të tyre njerëzor 
dhe i bën të cenueshëm ndaj dhunës, 
trafikimit, eksploatimit dhe abuzimit të 
tyre. Shkalla e lartë e vdekshmërisë së 
fëmijëve shkaktohet më së shpeshti për 
shkak të ushqimit së pamjaftueshëm; 
bollëku me fëmijë është shpesh edhe një 
shkas i varfërisë. Me urbanizimin e 
shpejtë, po rritet vazhdimisht edhe numri i 
fëmijëve që jetojnë në rrugë. Afër 113 
milion fëmijë nga e gjithë bota (97% e të 
cilëve ndodhen në vendet në zhvillim) nuk 
kanë shkuar kurrë në shkollë dhe bëhen 
kështu viktima të ekspolatimit ose të 
punës. Për më tepër, komercializimi në 
rritje i arsimit dhe i shërbimeve 
shëndetësore, ua rrëmben fëmijëve të 
shumë vendeve të drejtat e garantuara me 
kushtetutë e me ligje 

 

Përse varfëria po vazhdon?  
Qeveritë e pjesës veriore të Evropës, të 
cilat e kontrollojnë ekonominë gjithandej 
nëpër botë, mjaftohen t’i tolerojnë e ruajnë 
strukturat e tregtisë e të financave, të cilat 
e përqendrojnë pasurinë në botën e 
industrializuar dhe vendet e popujt e 
varfër i përjashtojnë nga pasuria globale. 
Kjo gjendje shpie tek ndarja e pabarabartë 
midis Veriut e Jugut. Është mjaft 
interesant fakti se si në vendet e zhvilluara 
ashtu edhe në ato në zhvillim, hendeku 

midis të pasurve e të varfërve po rritet 
përditë e më shumë.  
 
Programet e Bankës Botërore për 
Rregullimin Strukturor dhe pakot e 
Fondit Monetar Ndërkombëtar për 
stabilizim, premtuan krijimin e mundësive 
të punësimit, të pagave, mirëqenies dhe të 
zhvillimit ekonomik, përmes integrimit të 
sistemeve nacionale të ekonomisë në një 
sistem global. SAP-s që tentojnë ta zhdukin 
varfërinë përmes disiplinës fiskale pa i pas 
rishikuar padrejtësitë në kuadër të 
sistemit të shpërndarjes, mund ta forcojnë 
varfërinë edhe më shumë, sepse shtetet 
harxhojnë shumë para për shlyerjen e 
borxheve, duke e lënë pas dore dedikimin 
e atyre parave për nevojat e shërbimeve 
elementare, siç janë, shëndetësia, arsimi 
dhe strehimi. 

Praktikat e mira – Dokumente 
strategjike për zvogëlimin e varfërisë 

 
Globalizimi neo-liberal e vendos 
përqendrimin tek prodhimtaria për 
eksport, duke injoruar të drejtat 
elementare të njerëzve për plotësimin e 
nevojave vetanake për jetë më të denjë. 
Shmangia e shtetit nga përgjegjësitë që ka 
në fushat e kujdesit për shëndetin, 
arsimin, ushqim dhe strehimin, si dhe 
mungesa e rrjetit të sigurisë i vë të varfrit 
nën presion. Inflacioni, ngecja e punësimit 
dhe erozioni i të ardhurave reale përmes 
liberalizimit dhe privatizimi i prek 
gjithashtu në radhë të parë të varfrit.  
Raporti për Zhvillimin Njerëzor i UNDP-së 
vitit 2002, thekson se gjatë gjysmës së 
dytë të shekullit XX, rritja e shpejtë 
ekonomike në vendet tashmë të pasura të 
Evropës Perëndimore, Amerikës Veriore 
dhe Oqeanisë, në raport me rritjen e 
ngadalshme ekonomike të nën-kontinentit 
të Indisë dhe zhvillimin tejet të 
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ngadalshëm të Afrikës, i kontribuuan edhe 
më shumë rritjes së pabarazisë globale. 
Madje edhe në vendet e OECD-së 
(Organizatës për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim Ekonomik), më së shumti u 
pasuruan pikërisht të pasurit: të ardhurat 
në segmentin më të lartë (1% e familjeve) 
u rritën rreth 140%, ose tri herë më 
shumë se mesatarja, duke e rritur kështu 
në mënyrë drastike pabarazinë në të 
ardhura, e cilat pati për pasojë lindjen e të 
“varfërve të rinj”. 
 
• 5% e njerëzve më të pasur të botës 

kanë të ardhura 114 herë më të 
mëdha se 5% e më të varfërve. 

 
• Të ardhurat e 25 milion amerikanëve 

më të pasur janë gati të barabarta me 
të ardhurat e afër 2 miliard njerëzve 
më të varfër të botës. 
 

Një e katërta e popullatës së botës jeton 
sot në varfëri të thellë dhe e shtyrë në 
margjina të shoqërisë. Sipas raportit të 
UNDP të vitit 2002 për Zhvillim Njerëzor, 
diku rreth 1.2 miliard njerëz duhet të 
mbijetojnë me më pak se $1 në ditë. 
Përkitazi me zhvillimin njerëzor raporti i 
vitit 2005 konstaton se metoda e matjes 
nuk pranohet më gjithandej tërësisht, 
sepse për mbikëqyrjen e arritjes së 
qëllimeve të zhvillimit të mijëvjeçarit 
duhen të dhëna më specifike. Sipas këtij 
raporti, mbikëqyrja e zhvillimit në këtë 
proces sjell të dhëna alarmante si p.sh. 
parashikimi, se nëse vazhdohet me 
politikat aktuale do të dështojë zvogëlimi i 
vdekshmërisë së fëmijëve dhe nuk mund 
të përmbushet as synimi i garantimit për 
shkollim elementar, kështu që 47 milionë 
fëmijë nuk do të mund në vitin 2015 të 
shkojnë në shkollë. Derisa në fushën e 
qasjes për ujë të pijshëm ashtu edhe në atë 

të disponimit me vaksinimet themelore 
janë bërë përparime, ka mungesa të 
arritjes më efektive në rrafshin e 
alfabetizmit. Sipas Raportit për Zhvillimin 
Njerëzor të vitit 2005 gjithandej nëpër 
botë ka më shumë se 800 milionë 
analfabetë. Një temë tjetër e rëndësishme 
mbetet lufta kundër vdekshmërisë së 
fëmijëve; kjo vihet në spikamë në Raportin 
e vitit 2005 për Zhvillimin Njerëzor në të 
cilin theksohet se gjatë vitit 2005 në çdo 
tre sekonda vdiste një fëmijë nën moshën 
tre vjeçare. Duhet të bëhet më shumë p.sh. 
në luftën kundër HIV/AIDS dhe në 
politikat e disa nga shtetet e prekura më së 
shumti, të cilat këtë temë e mohojnë ose e 
injorojnë ose madje i forcojnë stereotipet 
të cilat sigurisht që nuk u kontribuojnë 
jetësimit të qëllimeve zhvillimore të 
mijëvjeçarit.  

 
 

3. Perspektivat ndërkulturore dhe  

    çështje të diskutueshme    
 

Varfëria relative dhe varfëria absolute 
 
Varfëri relative donë të thotë që një person 
ose një grup personash janë të varfër në 
relacion me të tjerët ose në relacion me 
atë që në shoqërinë konkrete 
konsiderohet të jetë standard i denjë për 
jetesë. Varfëri absolute donë të thotë që 
njerëzit janë të varfër në relacion me atë 
që konsiderohet të jetë standard i 
kërkesave minimale. Një person i cili, sipas 
standardeve amerikane, konsiderohet i 
varfër absolut, sipas standardeve të 
Afrikës, mund të konsiderohet i varfër 
relativ.  
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Jim Harvey, banor i Possilpark-ut të 
Glasgow-it, njërit ndër distriktet më të 
varfra të Britanisë së Madhe, flet për 
përvojën e tij me varfërinë, e cila mund të 
cilësohet si varfëri relative: Varfëria! 
Çfarë donë të thotë kjo për mua? E pra, 
unë jam 48 vjeçar, i martuar, me familje 
që nuk është e varur nga unë. Jetoj në 
Possilpark, në veri të Glasgow-it. Sido që 
ta marrësh, unë i takoj klasës punëtore. 
Por, këtu ka vend për diskutim, meqë unë 
jam tani e disa vite i papunë dhe i varur 
nga beneficionet. E, ç’është pra varfëria? 
Për mua kjo do të thotë të jesh ‘pa para 
në xhep’. Pa qenë sa duhet i zoti që ta 
ngrit stilin e jetesës dhe pa pasur mundësi 
të marr pjesë në aktivitete të lira. Përkrye 
të gjithave, këtu është edhe stigma e 
varfërisë. Këtu gjejnë vend edhe rastet a 
apatisë, e ndjenjës se je i pafuqishëm, i 
ndrydhur, i pavlerë dhe i përjashtuar, . . . 
Përse? Përse unë? . . .” 
Burimi: Lothian Anti-Poverty Alliance.  
 

 
Edhe pse nevojat elementare ekonomike 
të Jim-it mbulohen, ai e përjeton 
përjashtimin e stagnimin, dhe nuk është i 
lumtur me ekzistencën e tij të thërmuar 
dhe pafuqinë. Kjo tregon se Jim-i, në 

relacion me të tjerët në bashkësinë e tij që 
janë aktivë në fushën sociale e politike, 
është relativisht i varfër 
 
Përjashtimi shoqëror  
Ndonëse përjashtimi shoqëror përdoret 
shpesh si sinonim i “varfërisë relative”; 
këto koncepte nuk janë, megjithatë, 
identike. Përjashtimi shoqëror mund të 
shpie drejt varfërisë, por edhe ky mund të 
jetë pasojë e varfërisë. Në rastin e Jim-it, 
përjashtimi shoqëror ka shkaktuar 
pushimin e ekzistimit të tij politik, derisa 
në rastin e komunitetit Saharias të 
Rajasthan-it, varfëria e tyre ekonomike 
dhe skamja, kanë qenë instrumente të 
përjashtimit të tyre nga shoqëria. 
 

Pyetje për diskutim   
  
A nënkupton rritja e popullsisë 
automatikisht edhe varfëri më të madhe?  
Është mendim i përgjithshëm se shtimi i 
lartë i popullsisë në vendet e pazhvilluara 
dhe në ato në zhvillim, është përgjegjës 
për përhapjen e varfërisë në këto vende. 
Ky argumentim mbrohet nga disa qeveri të 
Jugut e të Veriut, me qëllim të largimit të 
vëmendjes nga çështjet qendrore, të cilat 
janë shkaktarë të mirëfilltë të varfërisë në 
këto shtete. Këto çështje janë, marrja dhe 
eksploatimi i lëndëve të para për hir të 
interesave komerciale të shteteve të 
industrializuara duke ua marrë kësisoj 
bashkësive të drejtën e posedimit të 
resurseve si dhe mosdhënien e mjeteve 
financiare për shërbime elementare, siç 
janë psh. arsimi, shëndetësia dhe uji, 
kushtet për investime që në mënyrë të 
dukshme do të zvogëlonin mortalitetin 
dhe sëmundjet e fëmijëve e të grave; si dhe 
shtimi i konflikteve dhe i luftërave për 
përfitimin e kontrollit mbi resurse, që 
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rezulton me jo-stabilitet politik, shoqëror 
e ekonomik. 
Argumenti sipas të cilit numri i madh i të 
varfërve në një vend është pengesë për 
përparimin e atij kombi nuk është i 
pranueshëm, sepse të këtilla janë në të 
vërtetë strategjitë e rishpërndarjes të 
shumë qeverive që në të vërtetë do të 
duhej të ishin përgjegjëse për ndarje të 
drejtë të fitimeve  nga zhvillimi. Gjithashtu 
edhe pikëpamja sipas së cilës të varfrit na 
qenkan fajtorë për përdorimin e lëndëve 
të para dhe për përkeqësimin e gjendjes së 
mjedisit është e diskutueshme, meqë të 
pasurit kanë nivel më të lartë të konsumit 
se sa të varfrit. 
A do të shpie zhvillimi i qëndrueshëm drejt 
uljes së varfërisë?  
Varfëria i detyron skamnorët të bëjnë një 
jetë të paqëndrueshme. Mungesa e 
shërbimeve higjienike dhe e sistemeve për 
asgjësim të mbeturinave si dhe mungesa e 
derivateve, mund t’i detyrojë të varfrit të 
përdorin metoda që i kontribuojnë 
përkeqësimit të gjendjes së mjedisit. 
Vetëm nëse shtetet e industrializuara 
vendosin t’i respektojnë obligimet e marra 
karshi botës dhe t’i zvogëlojnë emisionet e 
gazrave, të zhvillojnë standarde më 
efecientë të energjisë dhe ta kontrollojnë 
bartjen e kapitalit përtej kufijve, mund të 
arrihet një zhvillim konstant i cili mund të 
shpie tek zvogëlimi i varfërisë.  

 
A mund të financohet çrrënjosja e varfërisë?  
Po, është e mundshme. Është llogaritur se 
shuma shtesë e çmimit për plotësimin e 
nevojave elementare sociale të njerëzve në 
shtetet në zhvillim, kap shifrën prej afër 
40 miliardë dollarë amerikanë në vit, që 
paraqet përafërsisht 1/8 e buxhetit të 
mbrojtjes të SHBA-ve për vitin 2001/02, 
ose 8 miliardë dollarë më pak se të 
ardhurat neto të njeriut më të pasur për 

vitin 2001/02. Pjesa më e madhe e këtyre 
mjeteve do të mund të sigurohej përmes 
riorganizimit të shpenzimeve aktuale të 
qeverive nacionale, bankave multilaterale 
(Bankës Botërore, Bankës Aziatike për 
Zhvillim etj) dhe të organizatave të tjera 
humanitare.  
Financimi i çrrënjosjes së varfërisë do të 
ishte shumë më i lehtë sikur institucionet 
ndërkombëtare siç janë Banka Botërore, 
Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe 
qeveritë anëtare të OECD-së, të vendosnin 
t’ua falnin borxhet ekzistuese disa 
qeverive dhe t’u shtrohen kërkesa që ato 
mjete financiare t’i investojnë për 
çrrënjosjen e varfërisë sipas nevojave 
sociale të mjediseve të tyre.  
Shpenzimet e llogaritura do të 
zvogëloheshin edhe më shumë, sikur 
shtetet konkrete të vendosnin të 
ndërmarrin reforma radikale në fushën e 
shpërndarjes së pasurisë e të resurseve 
dhe nëse vendosin t’u japin prioritet më të 
lartë shpenzimeve për zhvillim sesa 
shpenzimeve për mbrojtje. 

 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja    
 

Gjatë seancës së takimit të Mijëvjeçarit të 
OKB-së në vitin 2000, krerë të shteteve 
dhe qeveritë e pranuan përgjegjësinë e 
tyre kolektive për respektimin e parimeve 
të dinjitetit njerëzor, të barazisë dhe të 
drejtësisë në rrafshin global. Ata i 
vendosën tetë qëllime për zhvillim dhe 
për çrrënjosjen e varfërisë që do të 
duhej të përmbusheshin deri në vitin 
2015. Këto qëllime përmbajnë: 
Zhdukjen e varfërisë së skajshme dhe të 
urisë, jetësimin e shkollimit fillor në gjithë 
botën, stimulimin e barazisë gjinore dhe 
fuqizimin e grave, zvogëlimin e 
vdekshmërisë së fëmijëve, përmirësimin e 
shëndetit të nënave, sigurimin e 

112      LIRIA NGA VARFËRIA           



vazhdueshmërisë dhe krijimin e një 
partneriteti në përmasa botërore të 
zhvillimit. 
 

 
Qëllimet e Zhvillimit gjatë 
Mijëvjeçarit të OKB-së  
Qëllimi 1: 
Zhdukje e varfërisë ekstreme dhe urisë 
Qëllimi 2: 
Arritja e shkollimit primar për të gjithë  
Qëllimi 3: 
Të promovohet barazia gjinore dhe 
fuqizimi i gruas 
Qëllimi 4: 
Të zvogëlohet vdekshmëria e fëmijëve.  
Qëllimi 5: 
Të përmirësohet shëndeti i nënave. 
Qëllimi 6: 
Të luftohen HIV/AIDS, malaria dhe 
sëmundjet e tjera ngjitëse.  
Qëllimi 7: 
Të përmirësohet mbrojtja e ambientit. 
Qëllimi 8: 
Të krijohet një partneritet për zhvillim 
në përmasa botërore.  
Burimi: Qëllimet e OKB-së për 
Zhvillim gjatë Mijëvjeçarit 2000.  
http://www.undp.org/mdg 
 

 
Globalizimi dhe veprimet e tij 
kundërthënëse shkaktoi forma të reja të 
varfërisë. Për më tepër, këto forma të reja 
po shfaqen nëpër shoqëri të cilat janë në 
nivele të ndryshme të zhvillimit shoqëror-
politik e ekonomik dhe që përbëhen nga 
njerëz të besimeve, religjioneve dhe 
kulturave të ndryshme. Për shembull, 
ndikimi i globalizmit tek popujt e Afrikës 
është i ndryshëm nga ai në Indi, kryesisht 
për shkak të kushteve të ndryshme 
shoqërore-politike dhe ekonomike që janë 
në Afrikë, në krahasim me ato në Indi. 

Këto dallime të dukshme midis kulturave e 
regjioneve të ndryshme gjeografike, kanë 
ndikuar edhe në mënyrën e perceptimit të 
njerëzve ndaj kërcënimeve nga varfëria 
dhe nga margjinalizimi i shoqërisë. 
Prandaj, përqendrimi bazë duhet të jetë 
zhvillimi i mëtejshëm i kuadrit të 
strukturës për monitorimin e formave 
të ndryshme të varfërisë, si në nivelin 
global, ashtu edhe në atë lokal, si dhe 
aftësimi i njerëzve për rezistencë e luftë 
kundër forcave eksploatuese. 
Karta e OKB-së dhe Deklarata Universale 
për të Drejtat e Njeriut, deshën që pas 
Luftës së Dytë Botërore të ofronin për të 
gjithë njerëzit një kornizë morale për 
ndërtimin e një sistemi të ri të të drejtave 
e detyrimeve të mbështetur tek garantimi 
i dinjitetit njerëzor, paqja dhe siguria 
njerëzore për të gjithë njerëzit. 
Pikërisht aplikimi i të drejtave të njeriut e 
mundëson përgjigjen ndaj natyrës 
multidimensionale të varfërisë. Kjo qasje 
është më shumë se mirëqenie dhe pranon 
se liria nga varfëria është e mundshme 
vetëm atëherë ku të varfrit aftësohen 
përmes arsimimit për të drejtat e 
njeriut. Kjo qasje vërteton se të varfrit 
kanë të drejta ligjore, kurse shteti dhe 
strukturat jo-shtetërore e kanë për 
obligim ligjor t’i përmbushin ato. Derisa 
shteti e mban përgjegjësinë t’i jetësojë të 
drejtat e njeriut të të gjithë njerëzve që 
jetojnë brenda juridiksionit të tij, 
strukturat e tjera shtetërore e jo-
shtetërore e kanë për obligim t’i 
kontribuojnë këtij procesi duke e 
përkrahur këtë. Kjo është e rëndësisë 
qenësore për ngritjen e sistemeve të 
drejta, të ndershme dhe jo-proteksioniste 
të tregtisë multilaterale, për përkrahjen 
adekuate financiare dhe për të siguruar se 
të varfrit kanë hise në procesin zhvillimor 
të kësaj bote të globalizuar.  
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Këto vlera gjejnë vend në deklaratat 
politike siç janë Deklarata e Rios, Agjenda 
21, Deklarata e Kopenhagës, Platforma 
Aksionale e Pekinit për Veprim dhe 
Agjenda e Habitatit, të përpiluara nga 
shtete të ndryshme si plan zhvillimor për 
çrrënjosjen e varfërisë dhe si parakushte 
të domosdoshme për zhvillim të 
qëndrueshëm. 

 
Trupat e traktateve (të OKB-së) që 
monitorojnë varfërinë 
Trupat monitorues të OKB-së i 
kontrollojnë në harqe kohore të rregullta 
raportet e shteteve, pranojnë ankesa, 
shfaqin vërejtjet e tyre mbi to dhe u 
parashtrojnë shteteve, organizatave 
ekonomike, agjencioneve të OKB-së e të 
tjerëve rekomandime për ta përmirësuar 
gjendjen e të drejtave të njeriut dhe për 
zvogëlimin e varfërisë.  

 
Nga vërejtjet përfundimtare të Komitetit 
për të Drejtat Ekonomike, Sociale e 
Kulturore të OKB-së  bërë raporteve të 
shteteve që janë palë të Paktit (PNDESK), 
shihet se mungesa e qartësisë përkitazi me 
statusin e Paktit në të drejtën, mungesa e 
përmbushjes së obligimeve të marra sipas 
të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të 
njeriut dhe mungesa e informacioneve të 
mjaftueshme përkitazi me instrumentet e 
Paktit janë faktorë pengues. Raportet 
trajtojnë ngarkesën me borxhe, mungesën 
e të dhënave, përhapjen e korrupsionit në 
përmasa të gjera në sektorin publik, 
regjimet ushtarake që i bishtnojnë 
drejtësisë dhe ndikimet me rrënjë të thella 
të fesë dhe konstatojnë se këto janë 
pengesa për zbatimin në jetë të strategjive 
për zvogëlimin e varfërisë.  
Edhe pse numri i shteteve që i ratifikuan 
konventat, gjatë viteve të ’90-ta u rrit 
dukshëm, në praktikë ekziston një hendek 

e disproporcion i madh midis detyrimeve, 
qëllimeve politike dhe implementimit 
faktik të atyre konventave. Kërcënimet më 
të madha në këtë mes janë mungesa e 
vullnetit politik të qeverive dhe obligimet 
kundërthënëse në rrafshin ndërkombëtar 
siç është ajo e WTO (si p.sh. TRIPS-i, që 
mund të shpijnë drejt ngritjes së kostove 
të ilaçeve për t’i kënaqur pangopësinë e 
korporatave, dhe kështu duke ua mohuar 
njerëzve të drejtën e tyre elementare për 
jetë të shëndetshme dhe dinjitoze) dhe 
shpërndarja joadekuate e resurseve, janë 
kërcënimet kryesore për realizimin e 
shumë zotimeve  

 
Raportuesit Specialë dhe Ekspertët e 

Pavarur     
Komisioni për të Drejtat e Njeriut ka 
emëruar dy ekspertë të pavarur, njëri nga 
të cilët ka mandat të raportojë mbi 
përparimet e grupit punues përkitazi me 
implemetimin e së drejtës për zhvillim 
(Rezoluta 1998/72), ndërsa tjetri e ka për 
detyrë të zhvillojë punë kërkimore dhe të 
raportojë përkitazi me ndikimin e 
varfërisë së skajshme mbi të drejtat e 
njeriut (Rezoluta 1998/25). Eksperti i 
Pavarur për Varfërinë e Skajshme, i 
vlerëson hapat e ndërmarrë në rrafshin 
nacional e ndërkombëtar për sigurimin e 
gëzimit të të drejtave të njeriut nga ata 
njerëz që jetojnë në varfëri të skajshme; 
ai/ajo i hulumton pengesat e lindura në 
ndërkohë dhe përparimin e arritur tek 
gratë e burrat që jetojnë në varfëri të 
skajshme dhe parashtron edhe 
rekomandime e propozime në rrafshin e 
asistencës teknike dhe rrafsheve të tjera 
për tkurrjen e madje edhe për zhdukjen e 
varfërisë  
Ekspertja e pavarur raportonte në 
njoftimin e saj për Komisionin e të 
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Drejtave të Njeriut [E/CN.4/2001/54, 16 
shkurt 2001] observime e njohuri të 
rëndësishme se si mund të ndryshohet 
gjendja e të varfërve. Për plotësimin e 
këtyre kërkesave kusht themelor është 
arsimimi për të drejtat e njeriut për t’i 
forcuar kësisoj të varfrit që ta ndryshojnë 
fatin e tyre. Procesi i arsimimit për të 
drejtat e njeriut e ndihmon dhe e 
përmirëson analizimin kritik të të gjitha 
gjendjeve e rrethanave me të cilat 
përballen të varfrit. Procesi i arsimimit për 
të drejtat e njeriut u vë këtyre në 
dispozicion dije të nevojshme, aftësi dhe 
kapacitete për t’u përballur me ato forca 
që i mbajnë ata të varfër. Arsimimi për të 
drejtat e njeriut ua jep atyre mujshinë e 
krijimit të organizatave dhe atë të 
themelimit të rrjeteve për vetë-ndihmë, në 
mënyrë që të mund të kërkojnë e ta 
vazhdojnë përparimin drejt realizimit të të 
gjitha drejtave të njeriut deri tek 
çrrënjosja e plotë e varfërisë. Në raportin e 
saj të vitit 2004, ekspertja e pavarur Anne-
Marie Lizin e Belgjikës njofton se vetëm 
me „buxhetin e përgjithshëm për ushtrinë 
për vitin 2003 nëpër gjithë botën, do të 
mbuloheshin shpenzimet për ndërtimin e 
të gjitha shkollave për fëmijët prej 0 deri 
në 18 vjet për të cilat ka nevojë Afrika dhe 
rrogat e mësuesve do të paguheshin 15 
vjet pa ndërprerje.“  
 

 
Zhvillimi dhe Çrrënjosja e Varfërisë 
Synimi: deri në vitin 2015, të 
përgjysmohet përqindja e popullatës së 
botës, që ka më pak se një dollar të 
ardhura në ditë dhe të përgjysmohet 
përqindja e popullsisë që vuan nga uria. 
 
 
 
 

 
Strategjitë për Zhvillim 
Varfëria në të ardhura  
• Përkrahja e iniciativave ekonomike e 

shoqërore të shteteve që 
përqendrohen në uljen e varfërisë; 

• Forcimi i resurseve me qëllim 
mundësimi të shërbimeve 
elementare sociale; 

• Asistimi në ndërtimin kapaciteteve 
për vlerësimin dhe planifikimin e 
masave kundër varfërisë. 

 
Uria 
• Regjistrimi i aktiviteteve të 

ndërmarra që nga Samiti Botëror i 
Ushqimit të vitit 1996 dhe propozimi 
i planeve të reja në nivel kombëtar e 
ndërkombëtar për jetësimin e 
synimeve lidhur me urinë; 

• Garantimi se politikat e tregtisë së 
ushqimit, të bujqësisë dhe sosh të 
tjera e stimulojnë sigurinë për 
ushqim për të gjithë përmes një 
sistemi afarist të drejtë e të 
barabartë. 

• Favorizimi i bujqve të vegjël dhe 
përkrahja e përpjekjeve të tyre për 
përmirësimin e vetëdijes ndaj 
mjedisit dhe përdorimit të 
teknologjive më të lira e më të 
thjeshta. 

 
Burimi: Asambleja e Përgjithshme e 
OKB-së, 2001: Road Map Towards the 
Implementation of the United Nations 
Millennium Declaration. 
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ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET 
 

 
Në bazë të përvojës së OJQ-ve dhe 
organizatave të tjera humanitare, është 
krijuar konsensusi se hapa fondamentalë  
si reformat agrare, kontrollimi nga të 
varfrit i burimeve të jetesës dhe i 
resurseve, zhdukja e analfabetizmit dhe 
shkollimi, kujdesi për shëndetin si dhe 
strehimi e ushqimi duhet të jenë të 
garantuara. Ofrimi i lopëve hibride në 
vend të tokës atyre që nuk kanë tokë, ose 
dhënia e kredive për blerjen e tokës, pa 
trajtuar edhe nevojat e tjera të 
infrastrukturës siç është rasti kur bagëtitë 
varen nga sistemi i ujitjes, si dhe ofrimi i 
shkollimit plotësues në vend të shkollimit 
të plotë për fëmijët e punëtorëve,  janë 
qasje që nuk kanë funksionuar! Këto 
vetëm sa e vazhduan varfërinë. Problemet 
kryesore janë mungesa e vullnetit politik 
dhe shpërndarja.  
Çrrënjosja efektive e varfërisë është 
treguar e suksesshme atëherë kur ajo 
është ndërmarrë në nivelin lokal, e 
decentralizuar. Ajo është e suksesshme 
vetëm atëherë kur të varfrit bëhen 
subjekte pjesëmarrëse dhe jo vetëm 
objekte të proceseve zhvillimore, për t’u 
arritur kësisoj që zhvillimi njerëzor të 
arrihet në bazë të drejtësisë.  
 

 
Përvojat e përgjithshme e specifike të 
nismave lokale, nacionale e 
ndërkombëtare në fushën e luftimit 
të varfërisë  
• Varfëria është po aq problem social, 

kulturor e politik, sa është edhe 
problem ekonomik. 
 

 
• Fuqizimi politik e ekonomik i të 

varfërve, janë mjete për çrrënjosjen e 
varfërisë. 

• Qasja në burimet e informacionit dhe 
arsimimi për të drejtat e njeriut, ua 
bën të mundshme shtresave 
margjinale të shoqërisë të 
vetëdijesohen aktivisht për të drejtat 
e tyre për ta ndryshuar kështu 
gjendjen e tyre të jetesës.  

• Sigurimi i punës me pagë të 
mjaftueshme për jetesë dhe qasja në 
resurset që e sigurojnë ekzistencën, 
janë ndër mjetet për uljen e varfërisë.  

• Ulja e varfërisë do të duhej të 
shoqërohej me zvogëlimin e 
pabarazisë. Prioritet duhet të jenë si 
eliminimi i të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj gruas, ashtu edhe 
i diskriminimit të bazuar në klasë, 
racë ose përkatësi etnike.  

• Varfërinë e zvogëlojnë  investimet më 
të mëdha për arsimin, shëndetësinë, 
strehimin, ujin, higjienën publike dhe 
furnizimin me ushqime të 
mjaftueshme.  

• Shteti me institucionet e tij ka rol të 
rëndësishëm në luftimin e varfërisë, 
sidomos tani në epokën e 
globalizimit. 

• Përgjegjësia më e lartë e 
institucioneve ndërkombëtare e 
vendore të ndihmës për zhvillim do 
të shpinte drejt ngritjes së drejtë e të 
barabartë ekonomike. 

• Shumë shtete në botë nuk janë në 
gjendje ta zhdukin varfërinë  
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menjëherë. Përpjekjet e tyre duhet të 
përkrahen dhe të plotësohen me 
ndihma ndërkombëtare dhe përmes 
kooperimit. 

• Edhe shlyerja e borxheve është e 
lidhur drejtpërdrejt me uljen e 
varfërisë. Sikur borxhet e falura të 
kushtëzoheshin me investime në 
arsim, shëndetësi dhe sektorë të tjerë 
shoqërorë, kjo do t’i kontribuonte 
drejtpërdrejt uljes së borxheve. 

• Lufta dhe konfliktet e ngritin 
varfërinë. Përpjekjet për çrrënjosjen 
e varfërisë pa sigurimin e kushteve të 
paqes e të sigurisë së mirëfilltë, janë 
të gjykuara të dështojnë. 
 

 

1. Praktika të mira         
 

Të varfrit janë të denjë për kredi  
Banka Grameen e nisi punën në vitin 1976 
në qytezën Jorba-Bangladesh, si një 
shoqëri e vogël aksionare. Deri në vitin 
2002, ajo pati 2.4 milionë huamarrës, 95% 
e të cilëve janë gra. Me 1175 degë, ajo 
ofron shërbime në 41.000 vendbanime, 
duke përfshirë më shumë se 60% të 
popullsisë së Bangladeshit. 
Banka Grameen synon t’i mobilizojë të 
varfrit dhe t’i shtyj ata përpara përmes 
akumulimit të kapitalit lokal dhe krijimit 
të pasurisë. Qëllim i Bankës është që 
shërbimet e saj t’i zgjerojë tek gra e burra 
të viseve rurale të Bangladeshit, ta 
eliminojë eksploatimin nga huadhënësit, 
ta favorizojë pavarësimin në vend të 
papunësisë dhe njerëzve të dëmtuar t’ua 
sjell një formë organizimi të cilën ata e 
kuptojnë dhe në kuadër të së cilës mund të 
sillen në kuptimin e zhvillimit autonom 
social-ekonomik përmes ndihmës së 
ndërsjellë.  

Duke u përqendruar tek ai grup njerëzish 
që konsideroheshin si huamarrës me 
shkallë të lartë rreziku, kjo bankë dëshmoi 
se të varfrit janë të denjë për kredi. Duke 
qenë se kjo bankë trajton barrën e 
dyfishtë, si atë të gjinisë, ashtu edhe me 
varfërinë të cilët përballen gratë, kjo ia 
doli të inicionte ndryshime të rëndësishme 
tek pronësia mbi mjetet e prodhimit dhe 
kushtet e prodhimit në hapësirat rurale. 
Këto ndryshime janë të rëndësishme jo 
vetëm për ngritjen e të varfërve përtej 
kufirit të varfërisë, por edhe pse, me 
përkrahjen e saj subtile nxiti një valë 
kreativiteti nëpër katunde. Veprime të 
ngjashme si këto të Bankës Grameen 
synojnë të ndërmerren edhe në disa shtete 
fqinje. Në vitin 2006 angazhimi i Bankës 
Gramen u shpërblye me Çmimin Nobel për 
Paqe që iu dha themeluesit të saj 
Mohammed Yunus. http://www.grameen-
info.org/bank 

 
Iniciativa e Malit 20 -20 
Pas samitit botëror për çështje sociale në 
Kopenhagë në vitin 1995, Mali e miratoi 
nismën e njohur si 20 - 20, e cila 
nënkupton që afër 20% e buxhetit të 
përgjithshëm dhe 20% e ndihmave 
ndërkombëtare do të duhej të përdoren 
për financimin e shërbimeve elementare 
të asaj shoqërie. Po ashtu, që nga viti 1995, 
muaji tetor u shpall „Muaj i Solidaritetit 
dhe i Luftës kundër Përjashtimit“. 
  
Dokumente Strategjike për Uljen e 
Varfërisë (PRSP)  
Me Iniciativën e Shteteve të Varfra me 
Borxhe të Larta (HIPC) në vitin 1999 u 
arrit marrëveshja që strategjitë kombëtare 
për reduktimin e varfërisë të jenë bazë e të 
gjitha huave dhe të lehtësimit të borxheve 
nga ana e Bankës Botërore dhe të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar Ky angazhim 
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reflektohet me zhvillimin e PRSP-ve nga 
autoritetet shtetërore. Në janar të vitit 
2003, trembëdhjetë shtete të Afrikës (në 
mesin e të cilave edhe Mali), katër shtete 
të Amerikës Latine, dy shtete të Evropës 
dhe të Azisë Qendrore, një shtet i Azisë 
dhe një shtet i Lindjes së Afërme, ia 
prezantuan Bankës Botërore dhe Fondit 
Monetar Ndërkombëtar PRSP-të e tyre. 

 
Të gjitha PRSP-të u zhvilluan mbi bazën e 
pesë parimeve themelore  të cilat bazohen 
në zhvillimin dhe implementimin e 
strategjive për uljen e varfërisë: 
• drejtimin nga vetë shtetet- me 

përfshirje të gjerë të shoqërisë civile 
dhe të  sektorit privat në të gjitha 
nivelet e operacionalizimit; 

• orientimi në rezultate - përqendrimi në 
ato rezultate që do t’u sjellin dobi të 
varfërve; 

• mirëkuptimin për natyrën 
shumëdimensionale të varfërisë; 

• orientimin për partneritet - përfshirja 
dhe pjesëmarrja e koordinuar e 
partnerëve të zhvillimit (bilateral, 
multilateral dhe përmes OJQ-ve); 

• perspektivën afatgjate e të uljes së 
varfërisë. 

Burimi: 
http://www.worldbank.org/poverty/strat
egies/overview.htm 
PRSP-të iu ekspozuan kritikave nga grupe 
të ndryshme të shoqërisë civile, sepse në 
to ka të meta esenciale siç është psh. ajo që 
struktura financiare e tyre është e varur 
në shkallë të lartë nga ndihma nga jashtë 
dhe nga investimet e huaja të 
drejtpërdrejta. Pjesëmarrja e 
përfaqësuesve të interesave të grupeve 
margjinale mbetet çështje e hapur meqë 
shpesh nuk ka asnjë mekanizëm për 
pjesëmarrjen e tyre; përkundrazi ka 
pengesa të tjera si psh. mungesa e 

informatave dhe e dokumenteve të ofruara 
në gjuhët lokale të cilat ata i kuptojnë. 
Këto dhe kufizimet e tjera duhen pasur 
parasysh në të ardhmen.  
 
Uji ynë nuk është për shitje 
Këshilli i Kanadezëve është organizatë e 
rëndësishme e kontrollit të qytetarëve 
kanadezë, me më shumë se 100.000 
anëtarë dhe me më shumë se 70 degë 
lokale në gjithë vendin. Si institucion pa 
anësi partiake, ky këshill i përkrah 
pjesëtarët e parlamentit, bën hulumtime 
dhe fushata nëpër gjithë vendin me qëllim 
të vënies së problemeve të nxehta 
nacionale në qendër të vëmendjes. 
Meriton të përmenden ruajtja dhe 
përmbajtja e programeve sociale, 
reformimi i demokracisë, promovimi i 
drejtësisë ekonomike, mbrojtja e 
sovranitetit të Kanadasë, zhvillimi i 
alternativave të tregtisë së lirë me prirje të 
ndërmarrjes dhe ruajtja e mjedisit.  
 
Në vitin 1999 këshilli e nisi një fushatë të 
suksesshme për mbrojtjen e kanadezëve 
dhe mjedisit të tyre nga efektet e eksportit 
të lartë të ujit dhe efektet e privatizimit të 
ujit. Kjo fushatë u lind si rezultat i bindjes 
se uji është një e mirë publike, i cili u 
takon të gjithëve dhe të cilin askush nuk 
ka të drejtë ta përvetësojë ose të përfitojë 
nga ai. 
Duke vërejtur interesat vetjake të 
kompanive dhe investitorëve, të cilët 
liqenet e ujit të pastër, lumenjtë dhe 
rezervat nëntokësore të ujit të Kanadasë, i 
shohin si të nevojshme të përfshihen në 
resurse të reja për shfrytëzim, kjo fushatë 
mobilizoi opinion dhe veprimtarinë 
publike kundër përvetësimit dhe 
privatizimit të këtij burimi që nuk ka 
çmim. 
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Me qëllim të njohjes së kundërshtimit 
kundër privatizimit në rritje nëpër botë 
dhe vjedhjes së të mirës së përgjithshme 
të quajtur ujë dhe për ta paraqitur këtë 
kundërshtim si vizion për të ardhmen e 
planetit, këshilli dhe shumë organizata të 
tjera e lansuan në shkurt të vitit 2002 në 
Forumin Social Botëror në Porto Alegro të 
Brazilit Marrëveshjen Globale mbi Ujin.  
Ky propozim u prezantua në gusht të vitit 
2002 në Samitin Botëror për Zhvillim të 
Qëndrueshëm, në Afrikën Jugore. Puna e 
këshillit u zgjerua edhe në shërbimet e 
tjera bamirëse siç janë, shëndeti, arsimi, si 
dhe tregtia e çështjet e investimit. 
http://www.canadians.org 

 
Një e ardhme e qëndrueshme 
Praktika holandeze e vlerësimit të 
përmasave të veprimit të “gjurmës 
ekologjike” në sektorët kryesorë, 
përfshirë energjetikën dhe bujqësinë, si 
dhe vet-obligimi i tyre që qëllimet 
kohësisht të përcaktuara t’i arrijnë brenda 
kohës së paraparë, me qëllim të uljes së 
shkallës së ndikimit negativ të gjurmëve të 
tyre, është një shembull pozitiv i 
zvogëlimit të dëmtimit të ambientit nga 
qeveria e një shteti të industrializuar. 
Përveç kësaj, shteti i paraqet rregullisht 
raporte Komisionit të OKB-së për Zhvillim 
të Përhershëm, bashkë me raportet për 
zbatimin e Agjendës 21. 
 
Liria nga uria 
OJQ-të, si Food First (Ushqimi së Pari) 
me seli në Kaliforni, SHBA-ve ose Rrjeti 
Aksional dhe Informative Ushqimi së 
Pari (Food First Information and Action 
Network - FIAN) e pranishme nëpër 
gjithë botën u angazhuan për mënjanimin 
e padrejtësive që e shkaktojnë urinë. 
kredo e tyre është se të gjithë njerëzit e 
kanë të drejtën elementare për ushqim 

dhe se ata duhet ta kenë kontrollin e 
vërtetë demokratik mbi burimet e 
domosdoshme për ta ushqyer veten dhe 
familjet e tyre. Organizatat po punojnë në 
atë drejtim që t’i shkundin të varfrit, të 
jenë të vetëdijshëm për forcat vetanake të 
tyre që përmes hulumtimeve, analizave, 
arsimimit dhe lobimit, t’i shpijnë përpara 
ndryshimet sociale, t’i thyejnë mitet e t’i 
identifikojnë pengesat e problemet 
themelore në mënyrë që t’i ndryshojnë e 
mënjanojnë ato dhe evaluojnë sa më 
shumë alternativa shpresëdhënëse dhe t’i 
publikojnë ato. për këtë shih 
http://www.foodfirst.org 

 
Drejtësia Ekonomike 
Koalicioni për Lirinë nga Borxhet (FDC) 
me seli në Filipine punon vetëm për 
zhvillimin njerëzor: për barazi (duke 
përfshirë barazinë gjinore), për të drejtat 
ekonomike dhe drejtësinë; zhvillimin e 
barabartë e të qëndrueshëm; i cytin 
qeveritë të funksionojnë sipas rregullave 
dhe ta përkrahin luftën për krijimin e 
marrëdhënieve globale ekonomike të 
leverdishme ndërmjet kombeve të 
ndryshme. FDC-ja, përkrah fushatën 
botërore për faljen e borxheve shteteve 
më të varfra.  Ajo ka trajtuar edhe një varg 
çështjesh të tjera, përfshirë sigurinë e 
ushqimit, shpenzimet publike dhe 
ndikimin e politikave ekonomike mbi 
gratë. Puna e FDC ngërthen funksione me 
kompetencë në fushën e arsimimit, të 
informimit publik, të mobilizimit masiv, 
hulumtimit dhe analizës së politikave, 
ndërtimit të aleancave dhe të punës së 
rrjeteve provinciale. 
 
për këtë shih 
http://www.freedomfromdebtcoalition.or
g 
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Marrëveshja e Kotonou-s 
Marrëveshja e Partneritetit midis 
shteteve të AKP-së dhe BE-së që u 
miratua  më 23 qershor të vitit 2000 në 
Kotonu (Cotonou) theksin e veçantë e vë 
mbi sigurinë e ushqimit. Neni 54 i 
kushtohet kryekëput sigurisë së ushqimit, 
duke e vënë në spikamë rolin e 
rëndësishëm që kjo e ka në garantimin e 
sigurisë e të mirëqenies njerëzore. Kjo 
marrëveshje e tregon edhe zhvillimin e 
prioriteteve në strategjitë aktuale të BE-së 
në rrafshin e ndihmave për zhvillim në 
lidhmëni me sigurinë njerëzore. 

 

2. Trendet    
 

Përparimet në shtegun e arritjes së 
synimeve të zhvillimit gjatë 
mijëvjeçarit – A janë shtetet duke e 
ndjekur kursin? 
Shumë shtete kanë arritur suksese të 
dukshme por për të tjera, kryesisht vendet 
më të varfra, duket se është e vështirë të 
besohet se do t’i jetësojnë synimet e tyre. 
Analiza për pesë nga tetë synimet 
zhvillimore të mijëvjeçarit - vdekshmëria e 
fëmijëve, regjistrimi në shkolla, barazia 
gjinore në fushën e arsimimit, qasja për 
ujë e higjienë - tregoi këto rezultate në 
Raportin e OKB-së për Zhvillimin e 
Njerëzimit të vitit 2005: 50 shtete me një 
popullsi prej më së pakut 900 milionë - 
ndër to 24 në Afrikë, në jug të Saharasë - 
shkojnë së prapmi në vend se përpara në 
raport me më së pakut një synim të 
zhvillimit gjatë mijëvjeçarit. Edhe më keq  
 
 
 
 
 
 

 
– 65 shtete nuk do të arrijnë që deri pas 
vitit 2040 ta jetësojnë madje as edhe një 
nga synimet e zhvillimit gjatë mijëvjeçarit. 
Kjo i godet kryesisht, por jo vetëm, të 1,2 
miliardë banorët e tyre.  
 

 
Synimet zhvillimore specifike për fëmijët 
Qëllimi: Zvogëlimi i vdekshmërisë së 
fëmijëve 
Qëllimi: Shkollimi fillor i të gjithë fëmijëve 
Numri i shteteve  
          I arritën synimet 
          Nuk i arritën synimet 
Burimi: UNDP, 2005. Raporti për 
Zhvillimin Njerëzor 
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3. Kronologjia 

 
 
 
Liria nga varfëria - përcaktimet më të 
rëndësishme në dokumentet 
ndërkombëtare 
 
1948:   Deklarata Universale për të 

Drejtat e Njeriut (Nenet 22, 23, 
25, 26). 

1961:    Karta Sociale Evropiane, e 
monitoruar nga Komiteti 
Evropian për të Drejtat Sociale. 

1965:    Konventa Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit Racor (Neni 5, 
e monitoruar nga Komiteti për 
Eliminimin e Diskriminimit 
Racor). 

1966:    Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e 
Kulturore (Nenet 6, 7, 9, 11, 12, 
13, e monitoruar nga Komiteti 
për të Drejtat Ekonomike, 
Sociale e Kulturore) 

1979:    Konventa për Eliminimin e të 
Gjitha Formave Diskriminimit 
ndaj Grave (Nenet 10, 11, 12, 
13, 14, e monitoruar nga 
Komiteti për Eliminimin e 
Diskriminimit Kundër Grave). 

 

 
 
1981:    Karta Afrikane për të Drejtat e 

Njeriut dhe të Popujve (Nenet 
14 - 17, 20 -22, e monitoruar 
nga Komisioni Afrikan për të 
Drejtat e Njeriut dhe të  
Popujve). 

1988:    Protokolli Shtesë i San 
Salvadorit për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale e Kulturore, 
i Konventës Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut, i monitoruar 
nga Komisioni Inter-amerikan 
për të Drejtat e Njeriut. 

1989:    Konventa për të Drejtat e 
Fëmijës (Neni 27, e monitoruar 
nga Komisioni për të Drejtat e 
Fëmijës 

1998:    Eksperti i pavarur përkitazi me 
varfërinë  

2000:    Miratimi i synimeve zhvillimore 
gjatë mijëvjeçarit nga Asambleja 
e Përgjithshme e OKB-së  

2005:    Dokumenti përfundimtar i 
Konferencës Botërore e 
vërteton deklarimin e shteteve 
të botës për synimet zhvillimore 
gjatë mijëvjeçarit dhe për 
mënjanimin e varfërisë. 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
Ushtrimi I: “E gjithë bota në një katund”       

                                                    
Pjesa I: Hyrje  
Ky ushtrim ka të bëjë me pabarazitë dhe 
mungesat me të cilat të varfrit 
ballafaqohen në kontekstin e 
instrumenteve ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut.  

 
Pjesa II: Informim i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Detyra e Punës  
Qëllimet: Ky ushtrim e synon 
sensibilizimin e të rinjve për çështjet e 
pabarazisë në shpërndarjen e pasurisë dhe 
të resurseve në botë. Ky ushtrim i 
ndihmon të rinjtë që statusin e tyre 
vetanak të jetesës ta vënë në relacion me 
varfërinë në botë dhe me të drejtat e 
njeriut. Ky ua jep atyre edhe mundësinë të 
konstatojnë se pabarazitë dhe 
padrejtësitë, përballë të cilave gjenden të 
varfrit e botës, duhet patjetër të 
ndryshohen në mënyrë që të sigurohet 
zhvillimi i barabartë i të gjithëve.  
Grupi i synuar: fëmijët dhe të rinjtë 
Madhësia e grupit/ përafërsisht 20 
njerëz 
Kohëzgjatja: 90 minuta 
Përgatitja: Kopje të mjaftueshme të 
materialit për ushtrimin  
Materialet: Fotokopje të fletës të punës, 
tabelë/letër pankartë, lapsa me 
ngjyrë/markerë. 
 
Aftësitë e përfshira: aftësi analitike, 
aftësi reflektive, aftësi për diskutim. 
 
Pjesa III. Informata specifike  

Përshkrimi i ushtrimit/Hyrje: 
Shpërndarja pjesëmarrësve e fletëve të 
punës. Ata duhet t’i përcjellin udhëzimet 
sipas rendit të lexuar të tyre dhe t’i 
shënojnë ato në fletën e punës. 
Pjesëmarrësit duhet të imagjinojnë se e 
gjithë bota (me rreth 6 miliardë banorë) 
është reduktuar në 10 banorë të një 
katundi. 
1. Ndër qëllime të para është të 

rrumbullakësohet ajo figurë që i 
korrespondon gjendjes personale 
financiare (figura e parë = njeriu më i 
pasur në botë; figura e dytë = njeriu më 
i varfër në botë).  

2. Të shlyhen të pesë çelësat e fundit në 
rendin e dytë. Ata përfaqësojnë 50%  të 
popullsisë së botës (= pesë banorë të 
katundit), që vuajnë nga uria dhe nga 
ushqimi i pamjaftueshëm. 

3. Të shlyhen të tetë shtëpitë e fundit. 
80% e popullsisë së botës (= tetë 
banorë të katundit) jetojnë në shtëpi 
varfanjake, janë të pastrehë ose në 
arrati.  

4. Të shlyhen të shtatë librat e fundit të 
radhës së katërt. 70% e popullsisë së 
botës (= shtatë banorë të katundit) nuk 
janë në gjendje të lexojnë; nuk kanë 
shkuar pothuaj se kurrë në shkollë.  

5. Të shlyhen të gjashtë tubat e e parat ë 
bankënotave në radhën e pestë dhe me 
numrin 6 të shënjohet personi i parë në 
radhën e parë. Një person i katundit i 
zotëron 60% të pasurisë së 
përgjithshme, gjë që donë të thotë se 
pjesa tjetër e banorëve duhet ta ndajë 
40%-shin e saj.  

6. Në radhën e gjashtë, hunda e burrit të 
parë që rri para kompjuterit ngjyroset 
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kuq. Vetëm 1% e njerëzve kanë një 
kompjuter të vetin (kjo është e 
barabartë me një të dhjetën e 
kompjuterit në këtë radhë)  

7. Të vizatohet një rreth përqark njërës 
nga tufat. Vetëm 1% e popullsisë së 
botës ka qasje në shkollimin e lartë  

8. Trajtojeni edhe një herë fletën e punës 
dhe mendoni nëse doni që juve vetë 
dhe pasurinë tuaj ta ri-poziciononi.  

 
Dhe tani kërko nga pjesëmarrësit të 
dëgjojnë këto deklarime: 
• Nëse keni ushqim për ta ngrënë 

shujtën e ardhshme në shtëpi, nëse 
keni rroba, kulm mbi kokë dhe vend 
për të fjetur, atëherë ju jeni ndër tre 
njerëzit më të pasur në botë. 

• Nëse ju (ose prindërit tuaj) keni para 
në bankë, disa në kuletën tuaj dhe disa 
të holla të tjera të imëta në komodinë, 
atëherë ju përfaqësoni njërin ndër 
personat më të pasur në këtë fletë 
pune.  

 
Pjesëmarrësve të ushtrimit ua kumtoni 
statistikat e fundit të marra nga raporti i 
fundit i UNDP mbi Zhvillimin e Njerëzimit 
dhe/ose nga Raporti për Zhvillimin të 
Banës Botërore lidhur me një shtet ose 
grup shtetesh për fushën e arsimit, 
shëndetësisë, ujit, higjienës, shpenzimeve 
ushtarake etj,. Njoftimet më të 
rëndësishme për këtë gjenden në Raportin 
e UNDP mbi Zhvillimin e Njerëzimit 
dhe/ose në „World Development Report“ 
të Bankës Botërore.  

 
 
 
 

Reagimi 
Nga grupi kërkohet tani që të shkëmbejnë 
mendime e ndjesi përkitazi me informatat 
që i patën marrë më parë. Në këtë pjesë 
mund të përpunohen më tej:  
• Diskutimi përkitazi me padrejtësitë e 

dallimet transparente që zbulohen në 
të dhënat. Kundërthëniet që dalin nga 
shënimet. 

• Marrja qëndrim ndaj realitetit vetanak 
të jetës  

• Shkelja e të drejtave të njeriut në 
raport me varfërinë. 

• Synimet dhe prioritetet për një 
zhvillim drejt së mirës.  
 

Udhëzime  praktike: Derisa janë duke e 
studiuar e përpunuar materialin, 
pjesëmarrësit duhet të inkurajohen që të 
shkëmbejnë mendimet e tyre me të tjerët. 
Detyrë e moderatorit është që 
pjesëmarrësve në ushtrim t’ua vë në 
dispozicion materialin dhe të cyt 
diskutimin rreth tij. 
 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Pjesëmarrësit mund të inkurajohen që 
(duke u bazuar në ushtrimin e sjell këtu), 
të bëjnë aktivitete të lidhura me arsimimin 
për të drejtat e njeriut për t’i sensibilizuar 
kështu njerëzit në ambientet e tyre për 
tema të lidhura me të drejtat e njeriut.  
 
Ushtrimi i mësipërm u nxor nga Media 
Education Curriculum (Abhivyakti/Indi) 
shih http://www.abhivyakti.org. dhe u 
adaptua si fletë pune. 
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Fleta e punës 

 
 

Ushtrimi II: Varfëria absolute e relative  

Pjesa 1: Ndarja                                 
 

Shpesh duket sikur varfëria është shumë 
larg prej nesh, sikur ajo i paska për atdhe 
shtetet në zhvillim. Megjithatë, edhe në 
shtetet me industri të zhvilluar shumë 
njerëz janë të rrezikuar nga varfëria ose 
edhe janë goditur nga ajo. Cilat janë 
dallimet midis varfërisë absolute e asaj 
relative dhe si reflektohet varfëria në 
rrafshin lokal në rrethin e ngushtë të 
pjesëmarrësve?  

 
Pjesa II. Informata të përgjithshme  
Lloji i ushtrimit: Krijimi i një kolazhi  
Synimet:  
• Zhvillimi i vetëdijes për dallimet midis 
varfërisë absolute e relative; të arrihet 
sensibilizimi i pjesëmarrësve për varfërinë 
në rrethin e afërm të tyre.  
Grupi i synuar: të rriturit/ të rriturit e rinj 
Madhësia e grupit: 20 ose më pak, grupet 
e punës nuk bënë të përfshijnë më shumë 
se  4-5 pjesëmarrës.  
Kohëzgjatja: 90 minuta 
Përgatitja:  

• Letër transparente, lapsa, markerë, 
ngjitës  

• Gazeta, revista, faqe interneti, 
transparente e sosh të tjera me 
fotografi e me artikuj për njerëzit që 
jetojnë në varfëri – kudo qoftë në botë 
apo krejt afër. 

• Deklarata/citate nga persona që 
jetojnë në varfëri. 

Përgatitja: Mbledhja e materialeve të cilat 
paraqesin situata të jetës së njerëzve në 
varfëri. Përgatitja në numër të 
mjaftueshëm i materialeve të shpërndara 
për dallimet midis varfërisë absolute dhe 
asaj relative. 
Aftësitë:kreativitet, aftësi empatike 
 
Pjesa III. Informacion specifik  
Përshkrimi i ushtrimit/Hyrje: Së pari, me 
zë lartë lexohet handout-i për dallimet 
midis varfërisë absolute e asaj relative. Në 
vazhdim, moderatori duhet të sigurohet se 
të gjithë pjesëmarrësit e kanë kuptuar 
drejt përmbajtjen e tekstit. Me rastin e 
ndarjes në grupe, do të duhej pasur kujdes 
që secili grup të përbehet nga më së 
shumti pesë pjesëmarrës. Secili grup 
duhet të vendos nëse dëshiron ta bëjë një 
kolazhi për varfërinë absolute apo një të 
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tillë për varfërinë relative. Grupeve u 
ndahet sasi e mjaftueshme e letrës 
transparent, lapsash, ngjyrave e ngjitësit. 
Në fund, nga gazetat, revistat, faqet e 
internetit dhe transparentet e vëna 
përpara, pjesëmarrësit i zgjedhin sipas 
dëshirës ato materiale që u duken të 
përshtatshme për formësimin e kolazhit të 
tyre dhe i vendosin ato mbi një letër të 
madhe transparentesh. Pjesëmarrësve u 
lejohet që në tërësinë e veprës së tyre të 
inkuadrojnë edhe tekste e fotografi të 
vetat.  
Më pastaj, prezantohen kolazhe të 
ndryshme të krejt grupit. 
Cilat janë dallimet në pasqyrimin e 
varfërisë absolute dhe të asaj relative? A 
ka edhe elemente të përbashkëta? Cilat 
mund të jenë pika kritike të varfërisë 
relative?  

 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Një ushtrim, vazhdimi i të cilit mund të 
jetë një diskutim përkitazi me paraqitjen e 
varfërisë relative në rrethin e vetë 
pjesëmarrësve. Si ndodh varfëria relative 
në një shoqëri të bollëkut? Në ç’formë 
reflektohet varfëria relative? Çfarë 
përgjegjësie mban shteti? Me çfarë 
paragjykimesh e vështirësish 
konfrontohen njerëzit që jetojnë në varfëri 
relative? Çfarë përvojash të kësaj natyre 
kanë vetë pjesëmarrësit? 
 

 
Material për shpërndarje: Varfëria 
absolute - Varfëria relative  
 
Varfëria Absolute 
Nocionin varfëri absolute e futi në 
përdorim Robert Strange McNamara, 
ish-president i Bankës Botërore. Ai e 
definonte varfërinë absolute kështu:  
 

 
„Varfëri në nivelin absolut është jeta 
buzë ekzistencës. Absolutisht të varfër 
janë njerëzit që nën mungesat më të 
këqija dhe në gjendje të lënies pas dore 
e me dinjitet të nëpërkëmbur luftojnë 
për ekzistencë, gjendje kjo që fuqia jonë 
e gjykimit, e fantazisë sonë intelektuale, 
e raporteve të privilegjuara nuk mund 
ta parafytyrojë.“. Kështu, për 
„absolutisht të varfër“, Banka Botërore i 
sheh ata njerëz që kanë në dispozicion 
më pak se 1 dollar amerikan në ditë. Me 
këtë shumë kaq të vogël nuk mund të 
sigurohen as edhe gjërat më 
ekzistenciale për të mbijetuar, kështu që 
uria (dhe vdekja nga ajo) e 
karakterizojnë ose e rrezikojnë përditë 
jetën e atyre personave.  
 
Indikatorë të tjerë të varfërisë 
absolute 
sipas Asociacionit Ndërkombëtar për 
Zhvillim (IDA): 
 
Të ardhurat për krye banori (AKB)) < 
150 US$/vit 
Sasia e kalorive të përdorura, sipas 
shteteve < 2.160 - 2.670/ditë 
Jeta mesatare < 55 vjet 
Vdekshmëria e fëmijëve > 33/1.000 
Nataliteti > 25/1.000 
Varfëria absolute paraqitet kryesisht në 
shtetet në zhvillim, por edhe në shtetet 
e industrializuara ka tek-tuk individë që 
bien nga rrjeti social.  
 
Varfëria relative  
Anasjelltas me varfërinë absolute, 
nocioni varfëri relative ka të bëjë me 
varfërinë në krahasim me ambientet 
gjegjëse shtetërore, sociale e kulturore 
të një njeriu. Për si relativisht të varfër  
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përbrenda shteteve të OECD-së, WHO i 
definon ata persona të cilët kanë në 
dispozicion më pak se gjysmën e të  
ardhurave mesatare të shtetit gjegjës të 
tyre në muaj. Varfëria relative shumë 
shpesh nuk donë të thotë vetëm kushte 
banimi në banesë të vogël e të pa-
ngrohur sa duhet dhe ushqim jo i mirë e 
heqje dorë nga disa artikuj të konsumit, 
porse edhe varfërim social e kulturor 
sepse marrja pjesë në aktivitete sociale,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
si p.sh. shkuarja në teatër, kinema, në 
ekskursionet me klasën, vështirësohet 
për shkak të mungesës së mjeteve 
financiare. 
Burimi: Beisenherz, Heinz Gerhard. 
2002. Kinderarmut in der 
Wohlfahrtsgesellschaft. Wiesbaden: 
Leske + Budrich. 
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MOS-DISKRIMINIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                   
E DREJTA PËR MOS-DISKRIMIMIN 

 
                                                    RACIZMI DHE KSENOFOBIA 

 
                                                                     MOS-TOLERANCA DHE PARAGJYKIMET 

 

 
 
 

„Çdokujt i përkasin të gjitha të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë 
Deklaratë, pa kurrfarë dallimesh në pikëpamje të racës, ngjyrës së lëkurës, 
gjinisë, gjuhës, besimit fetar, bindjes politike ose çfarëdo bindjeje tjetër, të 
prejardhjes kombëtare ose shoqërore, të pasurisë, apo të ndonjë statusi 
tjetër„ 

 
                  Neni 2, Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948. 



TREGIM PËR ILUSTRIM 

 
 

Tribunës së një fushe të njohur të sportit në 
Toowoomba, Queensland, Australi, iu vu në 
vitin 1960 emri „E.S. ‚Nigger’ Brown Stand“, 
për nder të një personaliteti të famshëm të 
sportit -Mr. E.S. Brown. Fjala „Nigger“ („një 
shprehje fyese për të zinjtë“) doli në një 
tabelë të madhe të shpalljeve në tribunë. 
Zoti Brown, i cili vdiq në vitin 1972, ishte 
me prejardhje nga anglo-saksonë të bardhë 
dhe e kishte marrë këtë shprehje fyese për si 
nofkë të veten. Përveç kësaj, kjo shprehje u 
përdor në kumtimet publike të lidhura me 
këtë fushë të sportit dhe në komentimet e 
lojërave.  
Në vitin 1999 zoti. S., një australian me 
prejardhje nga aborigjenët, kërkoi nga 
autoritetet përgjegjëse të fushës së sportit 
që nga aty të hiqet kjo shprehje të cilën ky e 
ndjente si fyese dhe shkelje të dinjitetit. Për 
këtë kërkesë u soll më parë edhe mendimi i 
të gjithë anëtarëve të bashkësisë. Këta nuk 
patën kurrfarë vërejtje kundër përdorimit 
të shprehjes raciste në këtë fushë të sportit, 
dhe duke u mbështetur në këtë ata i 
kumtuan parashtruesit të kërkesës se nuk 
do të ndërmerret asgjë përkitazi me këtë 
kërkesë. Në një tubim publik, të cilin e 
drejtonte një pjesëtar prominent nga 
radhët e bashkësisë aborigjene dhe në të 
cilin merrnin pjesë edhe një numër 
aborigjenësh lokalë, kryetari i bashkisë dhe 
kryetari i fushës së sportit e kumtuan 
vendimin se emri “E.S. ‚Nigger‘ Brown“ për 
nder të një sportisti zulmëmadh mbetet në 
këtë objekt dhe se, në të mirë të pajtimit, 
nuk do të përdoren ose ekspozohen më në të 
ardhmen, për qëllime të shkeljes së dinjitetit 
në bazë të racës dhe për fyerje“. 
Në vazhdim, duke u mbështetur tek vendimi 
federal i njohur si Akti i Diskriminimit i vitit 

1975, paraqitësi i kërkesës ngriti padi tek 
Gjykata Federale. Ky kërkoi mënjanimin e 
kësaj shprehjeje raciste nga areali i fushës 
së sportit dhe kërkim faljeje nga autoritetet 
përgjegjëse Por, Gjykata Federale e refuzoi 
këtë padi. Kjo u arsyetua me sqarimin se 
paditësi nuk arriti të dëshmojë se kjo (padi) 
paraqet ndonjë vepër e cila „ishte e 
menduar që, nën çfarëdo rrethanash, ta 
sulmojë, ta fyejë ose ta dekurajojë një 
australian ose një australiane nga radhët e 
indigjenëve“ dhe se vendimi i marrë nuk 
është ndonjë veprim i nxjerrë „duke u 
mbështetur tek raca”. Këtë padi e refuzoi 
edhe Gjyqi i Lartë i Australisë. 
Në një ankesë vetanake, drejtuar Komitetit 
për Eliminimin e Diskriminimit Racor të 
OKB-së, parashtruesi i kërkesës kërkoi 
mënjanimin e shprehjes fyese nga tabela e 
shpalljeve, kërkim faljeje si dhe ndryshimin 
e të drejtës australiane për ta pasur kësisoj 
një mjet efektiv juridik për ndalimin e 
shprehjeve ose transparenteve raciste. Në 
vendimin e tij, Komiteti e solli sqarimin se 
kujtimi për një sportist të respektueshëm 
duhet të manifestohet në mënyra të tjera e 
jo përmes paraqitjes në një tabelë 
transparente publike të shpalljeve që 
konsiderohen si raciste. Së këndejmi, 
Komiteti u rekomandoi përgjegjësve (të 
fushës së sportit) të ndërmarrin masat e 
nevojshme për mënjanimin e kësaj 
shprehjeje fyese nga ajo tabelë e shpalljeve 
dhe ta njoftojnë Komitetin për punën e bërë 
në lidhje me këtë.  

 
Burimi: Komiteti i OKB-së Kundër 
Diskriminimit Racor 14 prill 2003. UN-
Doc. CERD/C/62/D/26/2002. 
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Pyetje për diskutim  
1. Cila është porosia e kësaj ngjarjeje? 
2. Cilat të drejta janë shkelur? 
3. Ç’ndërmori z. S. për t’i mbrojtur të 

drejtat e tij? 
4. Përse gjyqet kombëtare nuk e 

plotësuan kërkesën e tij?  
5. Përse autorin e kësaj kërkese nuk e 

përkrahu bashkësia lokale e 
aborigjenëve?  

 
6. A ka stereotipe e paragjykime 

kundrejt një grupi konkret personash? 
Nëse po, cilat janë ato?  

7. A keni dëgjuar për raste të ngjashme 
në vendin tuaj?  

8. Cilat shkaqe për sjelljen raciste i njihni 
ju vetë? 
 

 
 

ÇFARË DUHET TË DIHET    
 
1. Zhvillimi historik: “Diskriminimi – 

një luftë e vazhdueshme për trajtim 
të barabartë.  

 
 
Provoni të gjeni një person që gjatë 
gjithë jetës së tij/saj, nuk ka qenë 
ndonjëherë subjekt i ndonjë forme të 
diskriminimit! Do të shihni se nuk do të 
mund të gjeni asnjë të tillë! 
 

 
Parimi themelor i të drejtave të njeriut 
është se të gjitha qeniet njerëzore kanë të 
drejta të barabarta dhe duhet të trajtohen 
njësoj. Kjo ide i ka rrënjët tek ideja se secili 
njeri i ka të drejtat dhe dinjitetin e vet që 
nga lindja e tij. Në planin politik e qytetar 
secila qeveri duhet t’ua garantojë të njëjtat 
të drejta dhe privilegje të gjithë 
qytetarëve, sepse të gjithë janë të 
barabarta para ligjit, dhe njësoj duhet ta 
shijojnë lirinë dhe drejtësinë. Por kjo e 
drejtë natyrore për trajtim të barabartë 

asnjëherë nuk i është garantuar njerëzve 
as sot e as në t kaluarën.  
 
Që nga fillimi i njerëzimit, diskriminimi 
paraqet, në një apo formë tjetër, problem 
për gjithë njerëzimin. Diskriminim e 
përjetuan gjithandej popujt indigjenë e 
minoritetet, në pyjet e Ekuadorit, në ishujt 
e Japonisë, në rezervate të Dakotës Jugore, 
përkatësisht hebrenjtë, aborigjenët e 
Australisë dhe romët e Evropës. 
Diskriminimi i godet punëtorët migrantë, 
refugjatët, azilkërkuesit si dhe njerëzit me 
ngjyrë të lëkurës. Fëmijët merren me të 
keq e torturohen, gratë trajtohen si qenie 
njerëzore më pak të vlefshme; viktima të 
diskriminimit janë edhe të sëmurët nga 
HIV, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe ata 
me orientim tjetër seksual. Kjo shfaqet 
madje edhe në vetë fjalorin tonë të 
përditshëm, përmes të cilit ndonjëherë, 
me qëllim ose pa qëllim, e veçojmë veten 
nga të tjerët. Diskriminimi shfaqet në aq 
shumë forma, sa që mund të thuhet se 
secili njeri në njëfarë forme e mase është 
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prekur nga ai. Këtë të vërtetë duhet pasur 
parasysh secili që merret me temën e 
diskriminimit. 
 
Ky modul përqendrohet në ato forma që 
sjellin pasojat më të rënda e shkatërruese - 
diskriminimin e bazuar në racë, ngjyrë, 
origjinë kombëtare, e kësisoj me racizmin 
dhe diskriminim racor si dhe me sjellje të 
ngjashme, si ksenofobia dhe mos-
toleranca. 
 
Vështruar historikisht, ndryshimet në 
fizionomi janë përdorë që në fillet e 
historisë së njerëzimit gabimisht për të 
bërë dallimin midis “racave superiore” dhe 
“racave inferiore” më pak të vlefshme” për 
t’i klasifikuar njerëzit mbi bazën e 
pandehur biologjike të “përkatësisë 
racore”. U bënë përpjekje që njëfarë si 
arsyetimi shkencor i kësaj të nxirrej nga 
teoria e seleksionimit natyror e Çarls 
Darvinit. Forma të ndryshme të 
diskriminimit dhe të racizmit ka në 
sistemin e kastave në Indi ashtu si edhe në 
Greqinë antike dhe te botëkuptimi i 
superioritetit kulturor kinez. Mesjeta u 
karakterizua me përndjekjen e hebrenjve. 
Në shekujt 16 e 17 sundimi kolonial i 
Spanjës, aplikoi në kolonitë e saj në 
Amerikën e Jugut një sistem modern racist 
të klasave, parimi superior i të cilit ishte 
pastërtia e gjakut. Viktima të këtij sistemi 
qenë amerikanët autoktonë dhe skllevërit 
e skllavet e sjella nga Afrika. Fuqi të tjera 
koloniale i morën këto struktura dhe i 
bënë për themel të shoqërive koloniale të 
tyre. Në “botën e re”, shprehja “negro 
(zezak)” u bë sinonim për anëtarin skllav 
të „racës inferiore”, si kontrast karshi 
racës „superiore“ të të bardhëve. 
Ideologjia e racizmit arriti në fund të 
shekullit 18 dhe në fillim të atij 19 
dimensione të reja. Pas Luftës Civile në 

Amerikë, nëpër shtetet e Konfederatës 
(shtetet jugore të SHBA-ve), pasuan 
trazira racore dhe terrorizimi i të zinjve 
nga Ku-Klux Klan-i Edhe kolonialistët 
evropianë nxorën privilegje nga kjo 
ideologji dhe nga pranueshmëria e shtrirë 
nëpër botë e darvinizmit social në shek. 19 
për t’u etabluar dhe për ta mbajtur pozitën 
dominante sunduese në kontinentin e 
Afrikës. Shekulli 20 pa forma ekstreme të 
racizmit, urrejtjen racore të regjimit nazist 
në Evropë, diskriminimin e 
institucionalizuar racor të sistemit të 
aparteidit në Afrikën e Jugut ose 
gjenocidin e motivuar në baza etnike në 
ish Jugosllavi e në Ruanda. 
 
Mbi bazën e këtyre përvojave historike, 
ndalimi i diskriminimit është paraparë me 
shumë legjislacione kombëtare e me 
konventa ndërkombëtare. Megjithatë, 
diskriminimi për shkak të „racës“, ngjyrës, 
kombësisë si dhe të besimit fetar, gjinisë 
ose orientimit seksual etj, paraqet edhe 
sot ndër shkeljet më të shpeshta të të 
drejtave të njeriut në mbarë botën.  

Të Drejtat e Gruas dhe Liria e 
Besimit  
 

 
Diskriminimi dhe Siguria Njerëzore 
Një ndër aspektet kryesore të sigurisë 
njerëzore është sigurimi i kushteve 
gjegjëse të gjithë njerëzve, në mënyrë që 
këta të mund t’i ushtrojnë e t’i zgjerojnë 
shanset për zgjedhje dhe aftësitë e tyre 
pa asnjë rrezik. Çdo lloj i diskriminimit i 
pengon njerëzit që në mënyrë të 
barabartë të ushtrojnë të drejtat dhe 
mundësitë e tyre dhe kjo rezulton jo 
vetëm në pasiguri ekonomike e 
shoqërore, porse ndikon në mënyrë 
katastrofale mbi ndjenjën për vlerën  
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individuale, vetëvendosjen dhe 
dinjitetin njerëzor të personit të 
diskriminuar. Diskriminimi racor, 
shkelja e të drejtave të pjesëtarëve të 
grupeve më të lëndueshme, 
minoriteteve dhe migrantëve duhet parë 
edhe si shkaqe të konflikteve serioze 
dhe si rrezik për paqen e për stabilitetin. 
Njohja e dinjitetit të lindur dhe e të 
drejtave të barabarta të të gjithë 
pjesëtarëve të familjes së njerëzimit, 
sikundër është deklaruar në 
Preambulën e Deklaratës Universale për 
të Drejtat e Njeriut, është baza për liri, 
drejtësi dhe paqe në botë  
Prandaj, tejkalimi de facto i pabarazive 
të bazuara në racë, gjini, përkatësi 
etnike, religjion, gjuhë apo çfarëdo 
kushtëzimi tjetër social, duhet të jenë 
prioritete të larta në agjendën e sigurisë 
njerëzore. 
 

 
2. Definicioni dhe përshkrimi i çështjes  

 
 

Ka një varg termash profesionalë si 
racizëm, ksenofobi, paragjykim dhe mos-
tolerancë. Diskriminimi ngërthen më vete 
elemente të të gjitha këtyre fenomeneve. 
Para se të ofrohet një definicion, duhet të 
ndriçohen me kujdes e të dallohen dy 
aspekte të rëndësishme të temës: 

 
Pikëpamja ose veprimi: 
Ekziston një dallim i dukshëm midis 
bindjes dhe mendimit personal në njërën 
anë dhe midis ushtrimit të tij përmes një 
veprimi nga ana tjetër e që janë të 
motivuar nga ato pikëpamje dhe bindje. 
Derisa bindja vepron vetëm në sferën 
private të individit, nga manifestimi i tij në 
praktikë gjithmonë pësojnë persona të 

tjerë. Si pasojë, ne mund të identifikojmë 
fenomenet si racizmi, ksenofobia ose 
paragjykimet si ideologji, mendime apo 
opinione personale, sepse teorikisht tilla 
opinione mund të jenë pjesë e mentalitetit 
të njerëzve. Përderisa këto bindje nuk 
manifestohen, ato nuk e lëndojnë askënd 
andaj edhe nuk mund të sanksionohen. Në 
praktikë, sidoqoftë, pikëpamjet dhe 
bindjet raciste dhe ksenofobike, zakonisht 
çojnë në veprime që prekin të tjerët, midis 
të tjerash në formë fyerjeje, turpërimi, 
poshtërimi ose madje edhe në formë 
dhune trupore. Veprimet e këtilla mund të 
karakterizohen qartë si diskriminim dhe, 
nën rrethana konkrete, edhe të 
dënueshme me sanksione ligjore. 

Liria e besimit dhe liria e mendimit  
 

Kryerësit e diskriminimit – shteti ose 
individët: 
Një çështje tjetër e rëndësishme është ajo 
që ka të bëjë me sulmuesin ose kryerësin. 
Në sistemin ndërkombëtar për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut dhe në të drejtën e 
mos-diskriminimit tradicionalisht ka 
mbizotëruar mendimi se kemi të bëjmë 
me mbrojtjen e individit nga ndërhyrja e 
shtetit. Së këndejmi, si aktorë kryesorë 
merren shtetet, ndërsa diskriminimi nga 
individë mbeti pak a shumë i pa vërejtur 
dhe i pa sanksionuar. Ky perceptim 
ndryshoi tek kohëve të fundit që, fundja, i 
ka rrënjët tek zhvillimet e reja të luftës 
kundër racizmit dhe diskriminimit në 
rrafshin ndërkombëtar, që pati për 
rezultat një perceptim më gjithëpërfshirës 
të nocionit të diskriminimit. Kësisoj u 
morë në konsideratë rrethana që shumë 
atakime diskriminuese ndodhin nga 
aktorë privatë, jo-shtetërorë. 
Si shembull mund të përmendet qëndrimi 
i përhapur gjithandej nëpër botë i 
qiradhënësve të cilët banesat e tyre nuk ua 
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japin me qira migrantëve, refugjatëve ose 
personave me lëkurë të zezë. Përfshirja e 
rregullave të mos-diskriminimit në 
sektorin privat ende është burim i 
kundërthënieve, shpesh duke e lënë atë 
sektor si një zonë të hirtë pa rregulla të 
qarta. 
Zhvillimi më i ri që do të duhej të 
përmendej në këtë mes është Udhëzimi i 
BE për Mos-diskriminimin. Me këtë 
udhëzim obligohen shtetet anëtare të BE-
së të ndalojnë diskriminimin në sektorin 
privat, përkatësisht në tregun e punës dhe 
në qasjen tek mallrat dhe shërbimet.  

 
Definicioni për diskriminimin  

 
Në përgjithësi, diskriminim konsiderohet 
çdo formë e dallimit, e përjashtimit, e 
kufizimit ose e preferencës me qëllim të 
mohimit ose refuzimit të të drejtave të 
barabarta dhe mbrojtjes së tyre. Si i këtillë, 
diskriminimi paraqet mohim të parimit të 
barazisë dhe fyerje të dinjitetit njerëzor. 
Varësisht nga arsyet për trajtim të tillë të 
pabarabartë, mund të flasim për 
“diskriminim në baza racore, etnike, të 
ngjyrës, gjinisë, religjionit, orientimit 
seksual, etj”. 
Megjithatë, nuk mundet që secili dallim të 
definohet automatikisht si diskriminim në 
kuptimin e shkeljes së të drejtave të 
njeriut. Përderisa ky dallim është i bazuar 
në kritere të arsyeshme dhe objektive, ai 
mund të justifikohet. Shembull: Pothuajse 
në të gjitha shtetet, punësimi në ushtri, 
polici, ose tek autoritetet e tjera publike 
është i kufizuar vetëm për shtetasit e 
vendit gjegjës dhe kjo nuk bie ndesh me 
ndalimin e diskriminimit.  
E, pra çfarë janë “kriteret e arsyeshme dhe 
objektive”. A mund të vlejnë këto njësoj në 
shoqëri të ndryshme? Këto paqartësi 

tregojnë përse parimi i trajtimit të 
barabartë është njëri ndër parimet më të 
kontestueshme të të drejtave të njeriut, 
sepse barazia formale nuk do të thotë 
edhe pozitë e barabartë faktike.  
Një shembull i diskrepancës së këtillë 
është mësimi në gjuhën amtare sepse, 
nëse çdo nxënës do të trajtohej në mënyrë 
ligjërisht të barabartë, shkollat do të 
pengoheshin të ofronin kurse në gjuhën 
amtare gjë që, përsëri do të thoshte trajtim 
i pabarabartë për ata që nuk e flasin (në 
masë të duhur) gjuhën e ligjërimit të 
shumicës së nxënësve. Masa përkrahëse si 
këto janë të dëshirueshme, jo-
diskriminuese dhe të domosdoshme për ta 
stimuluar arsimimin kulturor të të gjithë 
nxënësve - edhe të atyre që u përkasin 
minoriteteve. 

 

Tri elementet e diskriminimit: Në 
përgjithësi, mund të indetifikohen tri 
elemente që janë të përbashkëta për të 
gjitha format e diskriminimit: 
 veprimet, që janë kualifikuar si 

diskriminuese, si dallimi, përjashtimi, 
kufizimi dhe preferimi. 

 shkaqet e diskriminimit, pra shpesh 
veçoritë personale si „raca“, ngjyra, 
prejardhja, origjina kombëtare/etnike, 
gjinia, mosha, aftësitë e kufizuara 
fizike etj. 

 qëllimet dhe/ose pasojat e 
diskriminimit, të cilat kanë për qëllim 
e edhe për pasojë, që viktimat të mos 
mund t’i ushtrojnë dhe/ose t’i gëzojnë 
të drejtat dhe liritë e tyre themelore.  
 

Duke u nisur nga kjo pikë, duhet bërë më 
tej një dallim midis diskriminimit të 
drejtpërdrejtë dhe atij të tërthortë. Me 
diskriminim të drejtpërdrejtë (duke e 
shpjeguar qëllimin) kemi të bëjmë kur një 
aktor synon të diskriminojë kundër një 
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personi ose grupi. Ndërsa me diskriminim 
të tërthortë (që lidhet me pasojat) kemi të 
bëjmë kur një rregull apo normë në dukje 
neutrale favorizon ose dëmton një person 
apo një grup konkret.  
 

 
Shembull për diskriminimin e 
tërthortë: Rregulli neutral i veshjes, 
ndalimi i mbulimit të kokës, në praktikë  
mund t’i dëmtojë ose t’i favorizojë në 
masë të dukshme pjesëtarët e një grupi 
konkret.  
 

 
Veçori të tjera të rëndësishme të 
diskriminimit: Rëndom, grupi dominant 
për nga numri e diskriminon grupin më 
pak të fuqishëm dhe numerikisht më të 
vogël. Dominimi mund të mbështetet në 
epërsinë numerike (shumica kundër 
pakicës) ose mbi mujshinë (“klasa e lartë” 
kundër “klasës së ulët”). Njëri grup e 
trajton tjetrin si më pak të vlefshëm dhe 
shumë shpesh ia mohon atij të drejtat 
themelore të njeriut. Sipas Beti A. Rerdon 
nga Universiteti i Kolumbias në SHBA, kjo 
donë të thotë se “diskriminimi paraqet 
mohimin e dinjitetit njerëzor dhe të 
drejtave të barabarta kundrejt të 
diskriminuarve”. 

 
Një aspekt tjetër është diskriminimi 
pozitiv ose “veprimi afirmativ” 
(“Affirmative Action”), siç quhet në SHBA 
politika e synimit të barazisë. Ky lloj 
diskriminimi nënkupton masat e veçanta, 
të përkohshme të cilat synojnë arritjen e 
barazisë së mirëfilltë dhe tejkalimin e 
formave të institucionalizuara të 
diskriminimit. Si diskriminim i 
institucionalizuar cilësohen ligjet, politikat 
dhe zakonet, të cilat në një shoqëri, 
organizatë ose institucion shpijnë 

sistematikisht në trajtim të pabarabartë 
dhe në diskriminim. Masat afirmative janë 
të debatueshme sepse ato, sado që 
përkohësisht, e favorizojnë njërin grup në 
relacion me tjetrin, për t’i kompensuar 
pabarazitë e mëhershme. Kësisoj synohet 
që grupit konkret (grave ose minoriteteve 
etnike) t’u jepet tani mundësia që t’i 
gëzojnë të drejtat e liritë themelore, para 
se gjithash atyre në fushën e arsimimit, të 
punës  dhe të ekonomisë.  
Masat e diskriminimit pozitiv duhet të 
vlejnë gjithmonë brenda një harku kohor 
të përcaktuar, derisa barazia të jetë 
instaluar de facto. Nën këso rrethanash, 
këto masa nuk mund të shihen si 
diskriminim, porse si strategji drejt 
luftimit të diskriminimit. 
 

 
Çfarë mendoni për këto masa? 

 
 
 A do të thotë se ndalimi i 

diskriminimit është obligimi i vetëm 
drejt trajtimit formal të barabartë? 

 Ç’mendoni për nocionin e 
mundësive të barabarta? Diskutoni 
përkitazi me pikëpamjen sipas së 
cilës mundësitë e barabarta mund të 
bëjnë që njerëzit në situata të njëjta 
të trajtohen jo barabar, në mënyrë 
që të kompensohen pabarazitë e të 
kaluarës? 

 Cilat lloje të masave janë të 
arsyetueshme - ato që pengojnë apo 
ato që favorizojnë?  

 
 

Racizmi  
Racizmi shkakton dëme, duke izoluar dhe 
lënduar njerëzit dhe duke shkaktuar 
ndarje midis komuniteteve. Si racizmi 
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aktiv, ashtu edhe pranimi pasiv i 
privilegjeve të bazuara në racë e dëmtojnë 
shëndetin mental dhe fizik si të viktimës, 
ashtu edhe të kryesit të padrejtësisë 
racore. Shkaqet dhe pasojat e racizmit, 
bashkë me ato të mos-tolerancës janë 
komplekse. Ato përmbajnë zbrazësi ligjore 
dhe diskriminimin, disatvantazhin 
ekonomik e arsimor, margjinalizimin 
social e politik, si dhe stigmatizimin psikik. 
Është dëshmuar se diskriminimi lë pasoja 
afatgjata në shëndetin, sepse viktimat e 
diskriminimit janë në stres të përhershëm. 
Të shpeshta janë sëmundjet 
psikosomatike dhe auto-agresive. 
 
Mund të duket befasuese, që për racizmin 
nuk ka ndonjë definicion të pranueshëm 
gjithandej, sepse mendimet përkitazi me 
kuptimin dhe me dimensionin e tij janë 

shumë larg njëri-tjetrit. Racizmi mund të 
kuptohet si bindje me vetëdije ose pa 
pavetëdije e superioritetit natyral të një 
“race” mbi tjetrën, ose si një qëndrim dhe 
sistem veprimi që p.sh. “propozon 
vendosjen e një rregulli “racor”, etablimin e 
një hierarkie të përhershme të një grupi me 
pretendimin se është reflektim i ligjeve të 
Zotit”. Ky definicion për racizmin, qëndron 
midis mënyrës së trajtimit të racizmit si 
koncept i modernes që e ka burimin tek 
teoritë kinse shkencore të racave dhe 
kuptimit të racizmit si manifestim i 
sistemeve arkaike fisnore. Vetë nocioni 
racizëm shkakton shumë debate, sepse 
termi nënkupton ekzistimin e racave të 
ndryshme, e cila shkencërisht 
konsiderohet e gabueshme.  

 
 

 
 

„Nuk mund që një person i cili për shumë vite është mbajtur në 
pranga ta lirosh, ta vësh në linjën e startit e t’i thuash “Tani mund të hysh 

në garë me të tjerët” dhe të besosh se ke vepruar plotësisht drejt. Nuk 
mjafton vetëm t’i hapësh dyert. Të gjithë shtetasit tonë duhet të mund edhe 

të ecin përmes këtyre dyerve  ... Ne nuk e mëtojmë vetëm barazinë në 
drejtësi e në teori, porse e synojmë një barazi si fakt dhe si rezultat”. 

 
Lindon B. Xhonson, ish President i SHBA-ve, 1965. 

 
 
 
 

Sot, “racizmi” shihet si konstrukt social. 
Theksi vihet më shumë mbi dallimet 
kulturore dhe më pak mbi veçoritë 
biologjike, prandaj mund të flitet për një  
“racizëm kulturor” të lindur rishtazi. Nën 
këtë nocion mund të vendosen shumica e 
perceptimeve të “racistëve” të ditëve tona. 
Ç’është e drejta, edhe vetë nocioni “racë” 
është vetvetiu racist. Termi racizëm në 

kuptimin e definimit si formë e të 
menduarit mund të shihet tërësisht i 
shkoqur nga nocioni “racë”. 
Racizmi mund të jetë i rrezikshëm edhe si 
qëndrim, por pa veprim aktiv ky nuk 
mund të vihet nën sanksionim ligjor. Idetë 
raciste nuk mund të karakterizohen, pra, si 
shkelje e të drejtave të njeriut. Kjo sepse 
vetë liria e mendimit dhe ajo e bindjes janë 
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vetë të drejta themelore të njeriut, të cilat 
deri në njëfarë shkalle janë në 
konkurrencë me ndalimin e diskriminimit. 
Natyrisht që menjëherë shtrohet pyetja se 
si një qëndrim kundërnjerëzor mund të 
mbrohet përmes të drejtave të njeriut. Kjo 
çështje është vendosur në mënyra krejt të 
ndryshme nga gjyqe të ndryshme. Shumë 
shpesh, liria e mendimit është vlerësuar si 
e mira më e lartë. Vetëm nëse këto 
qëndrime shpijnë drejt politikave 
diskriminuese, dokeve e zakoneve sociale 
ose drejt ndarjes kulturore të krejt një 
shoqërie, mund të flitet për veprime 
diskriminuese racore të dënueshme. Këto 
veprime mund të realizohen ose nga “raca 
mbizotëruese” duke krijuar një regjim 
hierarkik, ose nga individë që ushtrojnë 
kontroll mbi të tjerët. 
Varësisht nga forca e përdorur dhe nga 
raporti midis viktimës e kryerësit, racizmi 
shfaqet në nivele të ndryshme: 
 në nivel personal (qëndrimet, bindjet, 

vlerat personale) 
 në nivel ndër-personal (sjelljet ndaj të 

tjerëve) 
 në nivel kulturor (vlerat dhe normat e 

një strukture shoqërore) 
 në nivel institucional (ligjet, zakonet, 

traditat dhe praktikat) 
 

 Sistemi i aparteidit i Republikës 
së Jugut paraqet një formë të 
institucionalizuar të racizmit dhe të 
diskriminimit racor, sepse ligjet e 
aparteidit i izoluan të zinjtë nga të 

bardhët.  çfarë është mirë të dihet 
 

Diskriminimi racor: Konventa 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Racor e OKB-së (KEDR)) e 
vitit 1965, përmban një definicion ligjor 

përmbledhës për diskriminimin racor, i 
cili shërben si bazë e shumë definicioneve 
dhe instrumenteve të tjera që kanë të 
bëjnë me diskriminimin: 
 

 
“Në këtë Konventë, shprehja “diskriminim 
racor” shënjon çdo dallim, përjashtim, 
kufizim, ose preferencë që bazohet mbi 
racën, ngjyrën, prejardhjen kombëtare 
ose etninë, që ka qëllim apo efekt të 
anuloj dhe dëmtoj njohjen, gëzimin ose 
ushtrimin, në kushte barazie, të të 
drejtave të njeriut dhe të lirive themelore 
në fushat politike, ekonomike, shoqërore 
e kulturore ose në çdo fushë tjetër të jetës 
publike.”  
Neni 1 i ICERD 
 

 

Me hartimin e kësaj Konvente (  
Standardet Ndërkombëtare, Implementimi 
dhe Mbikëqyrja), Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 
reagoi kundër akteve anti-semitike, rritja e 
të cilave, veçanërisht në Luftën e Dytë 
Botërore në territorin e Rajhut të Dytë dhe 
në shtetet satelite të tij, e trishtuan botën 
në vazhdimësi.  

 
Dhuna racore është veprim me pasoja të 
rënda i racizmit, e sajuar nga një veprim 
konkret - dhunë ose nëpërkëmbje - e 
ushtruar mbi një person ose mbi një grup 
në bazë të „racës“, ngjyrës, prejardhjes 
kombëtare ose origjinës etnike. 
Konstruktimi i një grupi si kërcënim, është 
element thelbësor i një mjedisi shoqëror e 
politik ku ndodhin akte të dhunës, të 
bazuara mbi urrejtjen.  
Racizmi dhe dhuna e motivuar racore janë 
pjesë e storieve të lajmeve nëpër gjithë 
botën, Kështu, p.sh. në SHBA njihen 
aktgjykimi Rodney Kings përkitazi me 
„trazirat racore“ dhe kundërthëniet që 
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përcollën procesin gjyqësor që iu bë O. J. 
Simpson-it. 
Në dekadat e fundit të luftimit të racizmit 
e të diskriminimit racor, termi racizëm 
mori një kuptim më të gjerë. Këtu 
përfshihet edhe pranimi se të gjitha 
shoqëritë e botës janë të prekura e kësisoj 
edhe të penguara nga racizmi. Bashkësia 
ndërkombëtare e mori për obligim që t’i 
hetojë çështjet themelore të racizmit dhe 
t’i drejtojë reformat e domosdoshme për 
parandalimin e shpërthimit të konflikteve 
racore ose të bazuara mbi diskriminimin 
racor. Për fat të keq, me gjithë përpjekjet 
për shuarjen e të gjitha politikave të 
bazuara në këtë, këto teori e praktika (të 
diskriminimit) po gjejnë përkrahës dhe po 
marrin përditë forma të reja, siç janë p.sh. 
“spastrimet etnike” mizore e kriminale në 
ish Jugosllavi, në Darfur të Sudanit e në 
Ruanda - që janë shembuj ekzemplarë të 
këtij fenomeni. 

 
Urrejtja ndaj të huajve (Ksenofobia) 

 
Meqë urrejtja ndaj të huajve - ksenofobia, 
është përshkruar si frikë nga të huajt dhe 
nga shtete të huaja, ajo shënjon edhe 
qëndrimet, paragjykimet dhe mënyrën e 
sjelljes, për të refuzuar e shtyrë larg vetes 
dhe shpesh për të përbuzur persona të 
tjerë. Këto veprime e gjejnë si mbështetje 
pikëpamjen se të tillët janë ardhës ose të 
huajë për komunitetin, shoqërinë e për 
identitetin kombëtar. Me fjalë të tjera, 
ksenofobia është ndjenjë e bazuar mbi 
ndjenjat që nuk ka mbështetje tek bindjet 
dhe idetë racionale dhe shpie kësisoj tek 
formula e thjeshtësuar e skenarit “e mira - 
e keqja”. Urrejtja ndaj të huajve ose 
ksenofobia është, megjithatë, një ide ose 
bindje. Së këndejmi, nga e drejta 
ndërkombëtare dhe ato nacionalet 

dënohen vetëm manifestimet e sjelljeve në 
formë diskriminuese. 
Dallimi midis racizmit dhe urrejtjes 
ndaj të huajve nuk është i rëndësishëm 
në rrafshin juridik, sepse edhe veprimet e 
tyre mbi viktimat janë, në të shumtën e 
herës, të njëjta. Njerëzve u rrëmbehen, në 
të dyja rastet, potenciali dhe mundësitë 
për plotësimin e planeve dhe të ëndrrave 
të tyre, u lëndohet seriozisht vetëbesimi 
dhe vlerësimi për veten, kurse në miliona 
raste kjo u kushton njerëzve edhe me jetët 
e tyre. Të rënda janë pasojat e racizmit 
dhe të “diskriminimit racor” sidomos tek 
fëmijët. Këta, si dëshmitarë ose si të 
goditur drejtpërdrejtë u eksponohen 
ndjenjës së thellë të frikës dhe asaj të 
tronditjes. Racizmi shkakton frikë, e cila e 
lëndon besimin në vete të vetë fëmijës dhe 
besimin e tij ndaj të tjerëve. Nëse ndonjë 
fëmijë është bërë vetë viktimë e racizmit, 
kjo frikë ia hap dyert toneve raciste, 
fjalëve e stereotipeve dhe ndikon në 
formësimin e mendimit të tij për veten dhe 
për grupin që i takon.  
 

 
Në një panel të OKB-së në Nju Jork, ku u 
diskutua përkitazi me ndikimin e racizmit 
tek fëmijët, një grua nga Kongo ua kallëzoi 
të pranishmëve përvojat e saj të para me 
racizmin. Kjo e kishte përjetuar këtë edhe 
para se të lindej, kur një motër medicinale 
ngurroi ta ndihmonte të ëmën e rrëfyeses 
gjatë lindjes së vështirë në spital sepse ajo, 
për dallim nga motra medicinale, vinte nga 
një pjesë tjetër e vendit. Gjatë kohës sa po 
rritej, mësoi shumë shpejt se raportet e saj 
familjare, - populli së cilës kjo i përkiste, 
gjuha që e fliste dhe regjioni në të cilin 
jetoi, ndikuan mbi çdo aspekt të jetës së 
saj dhe se që nga fëmijëria e ndjeu veten të 
pavlefshme, të pasigurt dhe të paaftë. 
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Forma të afërta: mos-toleranca dhe 

paragjykimet  
Mos-toleranca: Universiteti Penn State 
(The Penn State University) sqaron në 
rregulloren e tij se mos-toleranca është 
“një qëndrim, ndjenjë apo një bindje 
përmes të cilit një individ e shfaq 
përbuzjen ndaj individëve ose grupeve të 
tjera, duke u bazuar mbi veçori siç janë, 
raca, ngjyra, origjina kombëtare, gjinia, 
orientimi seksual ose bindjet politike e 
fetare”. 
Paragjykimi: Definicioni klasik i 
paragjykimit, është ai të cilin e ka dhënë 
psikologu i famshëm Gordon Allport, i cili 
thekson se “paragjykimi është një antipati 
e bazuar në përgjithësime të gabuara dhe 
jo-fleksibile; mund të ndjehet e të shprehet; 
mund të drejtohet ndaj një grupi ose ndaj 
një individi të atij grupi.” 
Të dyja këto nocione mund të jenë 
motivim për çfarëdo veprimi 
diskriminues. Mos-toleranca dhe 
paragjykimet konsiderohen shpesh si baza 
dhe pikënisja e sjelljeve të tjera “specifike”, 

siç janë racizmi dhe ksenofobia. Aplikimi i 
paragjykimit etnik është zhvilluar tani 
vonë dhe e përshkruan pretendimin, 
ndjenjën e superioritetit të një grupi 
kundrejt të tjerëve. Në kontekstin 
evropian, mund të përmenden p.sh. 
paragjykimet anti-turke, anti-polake ose 
anti-ruse. Sapo të jenë sulmuar tiparet 
kulturore ose fetare të një grupi konkret, 
paragjykimet përngjasin fort me “racizmin 
kulturor”.  

 
Këto dy fenomene, paragjykimet dhe mos-
toleranca, janë më të vështirat për t’u 
trajtuar e për t’u luftuar. Përse? 
Paragjykimet, kështu ndodhë shpesh, nuk 
mund të hetohen menjëherë, sepse ato 
kultivohen ose mësohen në rrjedhë të 
kohës. Në këtë mes mund të jetë e vështirë 
të tërhiqet vija ndarëse midis edukimit për 
mendim të pavarur dhe edukimit që 
mishëron të menduarit me elemente të 
paragjykimeve ose të indoktrinimit.  

 

 
 

„ Nëse një ditë kur zgjohemi në mëngjes dhe i biem n’ fije se të gjithë 
njerëzit i takojnë të njëjtës racë dhe kanë të njëjtën ngjyrë dhe se kanë të 
njëjtën prejardhje atëherë, më së voni kah mesdita do të gjejmë arsye të 

tjera për paragjykime”. 
 

George Aitken 
 

 
Edhe nocioni tolerancë nxjerr probleme. 
Toleranca nuk duhet kuptuar si durim i 
tjetrit, porse pranim i tjetrit si të 
barabartë. Sa duhet të jetë njeriu tolerant 
ndaj mos-tolerancës?  Me rëndësi është të 
dihet se sjellja jo-tolerante nuk bën të  

durohet e aq më pak të tolerohet. Mos-
toleranca duhet të kundërshtohet me 
guxim civil, që donë të thotë distancim nga 
diskriminimi dhe secili të veprojë sipas 
mundësive që i ka. 
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Pyetje të ndjeshme  
 Kush vendos sa larg mund të shkojë 

toleranca? 
 A ka tanimë norma ose standarde të 

pranueshme për dallimin midis 
tolerancës e mos-tolerancës ? Nëse 
jo, a ka mundësi që të vihen këto?  

 A ka ndryshime regjionale apo 
kulturore për sa i përket kuptimit të 
këtyre normave?  

 
 
Kufizimet dhe standardet e zhvilluara në 
sistemin ndërkombëtar të të drejtave të 
njeriut paraqesin një shkallë minimale 
përfundi së cilës mund të konstatohet se 
shoqëritë dhe individët sillen me mos-
tolerancë dhe shkelin të drejtat e njeriut.  
 

 
Askush nuk lind si racist, porse si i tillë 
zhvillohet në rrjedha të jetës së tij. Ai që 
nuk e vë veten përpara frikës nga e 
huaja, e injoron atë. Kësisoj, injoranca 
është një shkak elementar i racizmit. Ish 
sekretari i përgjithshëm i OKB-së Kofi 
Annan thoshte me rastin e Ditës 
Ndërkombëtare për Eliminimin e 
Diskriminimit Racor më 21 mars, 1999: 
„Injoranca dhe paragjykimet janë 
shërbëtorë të propagandës ... Misioni ynë 
është që injorancës t’i dalim përballë me 
dije, fanatizmit me tolerancë dhe izolimit 
me dorën e shtrirë e me zemërgjerësi. 
Racizmi mund, duhet dhe do të 
mënjanohet.“ 
 

 

Standardet ndërkombëtare  
Leksionet e mësuara nga skllavëria, 
kolonializmi dhe nga Lufta e Dytë 
Botërore, shpien drejt përfshirjes të 

parimeve të mos-diskriminimit në shumë 
kushtetuta kombëtare e në konventa 
ndërkombëtare. Konventa më e 
rëndësishme ndërkombëtare përkitazi me 
diskriminimin racor është Konventa 
Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit Racor, që ka hyrë 
në fuqi më 1969. Kjo konventë është e 
bazuar në parimin e dinjitetit dhe të 
barazisë dhe dënon çdo formë të 
diskriminimit racor, si dhe udhëzon 
shtetet t’i implementojnë të gjitha masat e 
nevojshme për eliminimin e diskriminimit 
racor. Konventa u dëshmua si mjet i 
rëndësishëm për luftimin e diskriminimit 
racor dhe deri tani (gjendja: 1 korrik, 
2008) u ratifikua nga 173 shtete. 
Obligimet në relacion me parimin e mos-
diskriminimit shtetet duhet t’i aplikojnë në 
rrafshe të ndryshme dhe të respektohen 
nga sektori privat i prodhimit dhe, në disa 
raste, edhe nga individët. 
Parimi themelor i mos-diskriminimit u 
garanton individëve një „sjellje“ konkrete 
të shteteve dhe të autoriteteve të tyre. Prej 
këndej, për shtetet ekziston obligimi që ta 
respektojnë, ta mbrojnë dhe ta jetësojnë 
parimin e mos-diskriminimit. 
Obligimi për respektim: Shteteve u 
ndalohet t’i shkelin të drejtat dhe liritë 
themelore. Shtetet janë, kësisoj, të 
obliguara t’i respektojnë të drejtat e 
qytetarëve të tyre dhe t’i prek këto vetëm 
nëse ka arsye e legjitime. Kjo donë të thotë 
që shtetet duhet ta respektojnë barazinë 
individuale dhe nuk guxojnë që 
organizatat diskriminuese as t’i përkrahin 
financiarisht e as t’i tolerojnë.  
Obligimi për mbrojtje: Shtetet duhet t’i 
mbrojnë të gjithë njerëzit nga shkelja e të 
drejtave të tyre. Në relacion me 
diskriminimin, kjo donë të thotë se shteti 
duhet ta luftojë diskriminimin racor edhe 
midis individëve. Duke qenë se nga këto 
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preket edhe sfera private, ky detyrim 
është ndonjëherë i kontestueshëm. Me 
përjashtim të Evropës, nuk u arrit pajtimi 
sa dhe deri ku mund të shtrihet ky detyrim 
i shteteve. 
Obligimi për jetësim: Shteti duhet të 
sigurojë aplikimin efektiv të të drejtave të 
garantuara përmes masave adekuate 
juridike, administrative-teknike, gjyqësore 
e masave të tjera mbrojtëse. Neni  5 i 
KEDR-së kërkon nga shtetet anëtare të tij 
t’ua garantojë trajtimin e barabartë të 
gjithë njerëzve përpara ligjit.  
Detyrimet në sektorin privat (OJQ-të, 
mediet, etj.): Përveç shtetit, një rol 
madhor për luftimin e diskriminimit racor 
e të racizmit e ka edhe sektori privat. 
Aktorët e saj përbëjnë pjesën më të madhe 
të shoqërisë dhe, normalisht, mënyra më 
efektive e luftimit të racizmit dhe të 
“diskriminimit racor” është nga brenda 
shoqërisë civile përmes qasjes nga „lartë 

poshtë“. Praktika të mira 
 

Programet e trajnimit dhe të arsimimit: 
Racizmi, ksenofobia dhe qëndrimet e 
ngjashme, paraqiten shpesh në forma të 
rafinuara e tinëzare, prandaj shpesh është 
e vështirë të identifikohen. Mund të 
ndodhë shumë lehtë që këto të na shpijnë 
tek bindja se racizmi ushtrohet vetëm nga 
të tjerë prandaj edhe na qenka përgjegjësi 
e të tjerëve. Për t’iu kundërvënë me sukses 
mendimeve të këtilla, racizmi duhet të 
konsiderohet sfidë me të cilën mund të 
konfrontohemi vetëm me forcimin e një 
kulture të të drejtave të njeriut në të gjitha 
rrafshet e shoqërisë. Studiuesit dhe 
ekspertët e të drejtave të njeriut duhet të 
kenë respekt e mirëkuptim ndaj larushisë 
së njerëzve e të kulturave.  
Racizmi është një fenomen shumështresor 
dhe duhet, së këndejmi, të luftohet në të 
gjitha rrafshet me një varg masash. Kjo 

luftë përmban edhe zbatimin sistematik të 
vlerave intelektuale si dhe respektin e 
mirëkuptimin për larushinë etnike e 
kulturore në edukimin e të rinjve sepse 
para se gjithash përmes arsimimit të 
fëmijëve dhe të të rinjve parimet e të 
drejtave të njeriut mund të transmetohen 
në mënyrë efektive dhe të fusin rrënjë në 
shoqëri.  

 Në shumë vende ofrohen 
programe trajnimi për mësues e 
mësuese, në mënyrë që t’i përkrahin këta 
se si të sillen kundrejt rasteve raciste 
nëpër shkolla. Komisioni Evropian kundër 
Racizmit dhe Mos-tolerancës (ECRI) 
pohonte në një hulumtim të tijin, se në 
shtetet anëtare të tij po hetohen përditë e 
më shpesh raste të përjashtimit nga 
mësimi i nxënësve të cilët u përkasin 
minoriteteve. ECRI kërkonte nga 
autoritetet lokale të shkollave që t’u 
përkushtohen këtyre problemeve, kudo 
qoftë që ekzistojnë.  
Në rrjedhat e procesit përgatitor të 
Konferencës Botërore Kundër Racizmit, u 
raportuan edhe shumë cytje dhe ide 
interesante të tjera. Kështu, p.sh., plan-
programet mësimore dhe librat shkollorë 
në disa pjesë të Afrikës përmbajnë 
material që i përket luftimit të 
paragjykimeve. Në Evropë po përhapet një 
nismë për rrjetin e shkollave të cilat do të 
duhej të hartonin një kod të sjelljes në të 
cilin, si parim prirës në pasqyrën 
edukuese të shkollave, do të 
bashkëshkrihej pranimi i parimit të mos-
diskriminimit. Në shumë shtete ekziston 
shkëmbimi i programeve shkollore, që 
është motivuar që nxënësit e vendeve të 
ndryshme t’i prezantojnë kulturat e veta 
dhe të mësojnë gjuhë të tjera. Qeveritë dhe 
OJQ-të i inkorporojnë programet e 
trajnimit për shumëllojshmërinë e 
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kulturave dhe për sensibilizimin në 
arsimimin për të drejtat e njeriut duke e 
përkrahur kësisoj mirëkuptimin për 
secilin kontribut të çdo kombi. E 
rëndësishme është përkrahja dhe 
vlerësimi i numrit imponues të plan-
programeve ekzistuese, që aplikohen në të 
gjitha rrafshet e arsimimit dhe i njohurive 
historike e intelektuale në rritje për 
stimulimin e të kuptuarit të të drejtave të 
njeriut.  
Roli vendimtar i medieve: Për fat të keq, 
stacione radio-televizive propagandojnë 
nëpër gjithë botën urrejtje, diskriminim si 
dhe diskriminimin mbi bazën e „racës“. 
Forca e medieve shihet qartë në rastin e 
„Radio Mille Collines“ të Ruandës, e cila 
cyste masakrën e hutuve ndaj tutsive gjatë 
luftës civile të vitit 1994. Nuk bën të 
harrohet as roli me peshë i internetit në 
përhapjen e mendimeve dhe të 
informacioneve.  

Trendet, Liria e mendimit  
 

3. Perspektivat ndërkulturore dhe 

çështje të diskutueshme  
 

Racizmi dhe diskriminimi racor janë 
probleme globale që manifestohen në 
mënyra të ndryshme. Edhe pse fjala 
racizëm spontanisht kuptohet si e lidhur 
me diskriminimin nga ana e të bardhëve, 
nuk ka asnjë shoqëri që të jetë plotësisht e 
lirë nga racizmi. Antisemitizmi, 
„diskriminimi racor“ ose superioriteti i 
imagjinuar ndeshen të përqendruara në 
regjione të dominuara nga njerëz me 
prejardhje nga Evropa, porse edhe në Azi, 
në Afrikë e në Amerikën Latine.  
Të shumtë janë shembujt nga hapësira e 
Azisë. Koreanët në Japoni, për shkak të 
prejardhjes së tyre nga Koreja, nuk kanë të 
drejtë të mbajnë pozita publike. Deri vonë, 

minoritarët kinezë në Indonezi nuk 
guxonin ta kremtonin publikisht Vitin e Ri 
tradicional kinez. Sistemi historik i 
kastave i Indisë, nuk i diskriminon vetëm 
dalitët (njerëz në sistemin social 
hinduistik pa përkatësi në ndonjë kaste), 
por ka njoftime për përdhunime masovike 
dhe masakra të organizuara nga ana e 
„kastave të larta“ ndaj atyre që njihen si 
„kasta të ulëta“.  
Edhe në shtete të Afrikës racizmi është 
pjesë e jetës së përditshme: me mijëra 
aziatikë u dëbuan nga lëvizje të ndryshme 
raciste nga pjesët lindore e qendrore të 
Afrikës. „Akti për licencimin tregtar të 
Kenias, Ugandës dhe Zambias“ i rezervoi 
për qytetarët e këtyre vendeve disa 
sektorë të veçantë biznesi, ndërsa 
aziatikëve ua lejonin drejtimin e dyqaneve 
vetëm nëse kanë marrë licencë e cila duhet 
të rinovohet çdo vit. Së fundi, nuk bën të 
harrohet (edhe) diskriminimi ndërmjet 
fiseve të ndryshme. Pjesëtarët e fiseve që 
nuk janë në pushtet, përjetojnë në jetën e 
përditshme të tyre, për shkak të „racës“ së 
tyre diskriminim dhe padrejtësi të 
rrezikshme edhe për jetën e tyre.  
Në Evropë po lindet sot diskriminimi - 
njëri ndër rastet më të vrazhda të 
përçmimit dhe të shkeljes së të drejtave të 
njeriut - ndaj romëve, një grupi prej  rreth 
8 milionë njerëzish të shkapërderdhur 
gjithandej nëpër kontinent. Sado që këta 
nuk ishin, që nga fillet e historisë së tyre, 
popullatë me vendbanime të ngulitura ata 
detyrohen përherë që të asimilohen. Në 
disa vende, gjuha e tyre është e ndaluar 
dhe prindërve ua marrin fëmijët. 
Komuniteti i romëve e përjeton edhe sot e 
gjithë ditën diskriminimin në shumë 
aspekte të jetës si në punë, strehim, 
arsimim, qasjen tek autoritetet shtetërore 
dhe institucionet e shëndetësisë.  
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Në punimet e Konferencës së Tretë 
Botërore kundër Racizmit në Durban, 
në vitin 2001 doli në dritë edhe një aspekt 
tjetër interesant: kuptimi dhe interpretimi 
ndryshe-ndryshe i fjalës „racizëm“ në 
Afrikë, nga njëra anë, dhe në Evropë e në 
Amerikën e Veriut, nga ana tjetër. Shumë 
vendeve të Evropës dëshironin që nga 
Protokolli ta shlyenin fjalën racë, sepse kjo 
na qenka shkencërisht e gabueshme. 
Delegacionet e Afrikës dhe të Karaibeve e 
refuzuan këtë pikëpamje. Sipas këtij 
qëndrimi, Perëndimit nuk do të duhej t’i 
jepej rasti që duke e shlyer këtë nocion ta 
fsheh historinë nën rrogoz. 

 

Një aspekt tjetër, i diskutuar po 
ashtu me emocione në këtë Konferencë, 
ishin mendimet e ndryshme përkitazi me 
çështjen nëse edhe antisemitizmi mund të 
shihet si formë e racizmit, sado që ky është 
i varur nga judaizmi si grup religjioz apo 
grup etnik. Kjo dilemë mbeti, si edhe 
shumë të tjera, e pazgjidhur. 
  

 
Antisemitizmi ka një vend prominent-
tragjik në historinë e Evropës. Urrejtja 
dhe armiqësia e manifestuar me dhunë 
kundrejt hebrenjve si minoritet fetar ose 
etnik ekziston edhe sot veçse  
ndonjëherë e fshehur apo kamufluar me 
mjeshtri. Me ngritjen e fashizmit në të 
nisur të shek. 20 antisemitizmi u bë 
pjesë e kësaj ideologjie. Përmes 
Holokaustit në mënyrë sistematike u 
vranë gjashtë milionë hebrenj,  vetëm 
pse ishin të tillë.  
Edhe sot e gjithë ditën vazhdojnë sulmet 
mbi bashkësitë e hebrenjve dhe vlerat 
kulturore të tyre dhe një numër i madh 
grupesh neo-naziste e deklarojnë  
 

 
publikisht qëndrimin e tyre anti-semitik. 
Për fat të keq, antisemitizmi si qëndrim 
ka rrënjë të thella jo vetëm në qarqet 
neo-naziste, porse edhe në gjithë 
popullsinë. Përkrah kësaj, ka edhe një 
numër në rritje të faqeve të internetit 
dhe literaturë që e madhështojnë 
propagandën naziste gjë që paraqet një 
zhvillim në përmasa botërore që 
shkakton brengosje.  
Ka disa vite që antisemitizmi është 
rritur, e që është njëra nga format e 
veçanta të racizmit dhe që po 
manifestohet me rritje të incidenteve. 
Kjo temë u prek në Konferencën e OSBE-
së kundër Antisemitizmit dhe Formave 
të tjera të Mos-tolerancës, që u mbajt në 
qershor të vitit 2005 në Kordoba të 
Spanjës.  
Në studimet e veta të botuara në vitet 
2004 e 2005, Qendra Evropiane në 
Vjenë për Vëzhgimin e Racizmit dhe të 
Urrejtjes ndaj të Huajve konstatonte një 
rritje të antisemitizmit. Institucioni 
pasues i këtij të Vjenës, Agjencia për të 
Drejtat Themelore, e nisi veprimtarinë e 
vet në vitin 2007. 
 

 
 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja  
 

Rrethana që diskriminimi është njëra ndër 
format më të shpeshta të shkeljeve të të 
drejtave të njeriut, tregon sa ka mbetur të 
bëhet ende një copë e madhe pune në këtë 
fushë. Në parim, implementimi i 
instrumenteve ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut është përgjegjësi e 
shteteve, prandaj nga shtetet duhet të 
zbatohen instrumentet që e luftojnë 
diskriminimin racor.  
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Një implementim i efektshëm i 
standardeve ndërkombëtare mund të 
garantohet vetëm nëse ekzistojnë sisteme 
efektive të mbikëqyrjes dhe mekanizma të 
fortë të zbatimit në jetë të tyre. Përkrah 
theksimit të detyrimeve të shteteve 
nënshkruese, Konventa për Eliminimin e 
Diskriminimit Racor e OKB-së e themeloi 
në vitin 1969 edhe Komitetin për 
Eliminimin e Diskriminimit Racor, që 
është trupi i parë dal nga traktatet e OKB-
së, që do të duhej ta mbikëqyr, kontrollojë 
dhe ta shpie përpara zbatimin e 
Konventës. Në këtë sistem ka, tri mënyra 
të procedimit: 
 Sistemi i raportimit: Të gjitha shtetet 

anëtare duhet të raportojnë. 
 Ankesat e shteteve ndaj shteteve: 

Ekziston një sistem i ankimit të 
shteteve ndaj shteteve.  

 Ankesat individuale: Individë ose 
grupe, që përbrenda një shteti janë 
bërë viktima të diskriminimit, e kanë 
të drejtën e paraqitjes së peticionit tek 
Komiteti.  

Meqë këtyre dekadave të fundit racizmi 
dhe diskriminimi racor po paraqiten 
gjithnjë e më shpesh, bashkësia 
ndërkombëtare i forcoi përpjekjet për 
luftimin e këtyre fenomeneve. Komisioni 
për të Drejtat e Njeriut i OKB-së e emëroi 
një raportues special përkitazi me format 
aktuale të racizmit, i cili i gjurmon rastet e 
racizmit dhe të diskriminimit racor. Këtë 
pozicion e mban aktualisht Githu Muigai 
nga Kenia.  
Të gjitha instrumentet regjionale të të 
drejtave të njeriut (p.sh. Konventa 
Amerikane e të Drejtave të Njeriut, Karta 
Afrikane e të Drejtave të Njeriut dhe të 
Popujve, Konventa Evropiane e të Drejtave 
të Njeriut) përmbajnë rregulla kundër 
diskriminimit. Këto rregulla janë 
plotësuese, që donë të thotë se këto mund 

të pretendohen vetëm në lidhje me një të 
drejtë tjetër të konventës përkatëse nëse 
një gjykim është paraparë. Protokolli 
shtesë nr. 12 i Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, që është në fuqi që nga 
prilli i vitit 2005, përmban një ndalim të 
përgjithshëm të diskriminimit (neni 1) dhe 
e bën të mundshme, kësisoj, parashtrimin 
e ankesave përkitazi me forma të 
ndryshme të diskriminimit, pavarësisht 
nga pretendimet për shkelje të të drejtave 
të tjera. Këshilli i Evropës themeloi në 
vitin 1993 një instancë ekspertësh, 
Komisionin Evropian kundër Racizmit 
dhe Mos-tolerancës (ECRI), me qëllim të 
mbikëqyrjes së rregullt të situatës aktuale 
dhe të përpjekjeve të shteteve kundër 
diskriminimit. Në rrjedhë e sipër është 
raundi i katërt i të 47 shteteve anëtare. 
Një instrument tjetër i rëndësishëm i 
mbikëqyrjes janë zyrat e ombudsman-it 
(avokatit të popullit)  kundër 
diskriminimit ose të racizmit. Këto janë 
ngritur rëndom në rrafshin nacional dhe 
luajnë rol të madh në dokumentimin e 
rasteve të diskriminimit, të informimit për 
rregullat nacionale e ndërkombëtare dhe 
për vënien në punë të ndihmës së 
mundshme juridike.  
Instrumentet dhe mekanizmat 
ndërkombëtarë u aplikuan në 
dhjetëvjetëshat e fundit për mbikëqyrjen 
dhe aplikimin e parimit të mos-
diskriminimit. Përkundrazi, rëndësia e 
masave parandaluese dhe strategjitë si 
sistemet e paralajmërimit, procedurat e 
ngutshme, sistemi i vizitave si dhe 
rëndësia e informimit të shoqërisë civile 
dhe e arsimimit për të drejtat e njeriut, u 
nënçmuan për kohë të gjatë, gjë që pati 
për pasojë zvarritjen në luftimin efektiv të 
fenomeneve të racizmit dhe të 
diskriminimit racor që nga rrënjët e tyre.  
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Në vitin 2005, FBI-së në  SHBA, iu 
raportuan 7.160 (përgjithësisht në 
zvogëlim e sipër) incidente kriminale të 
motivuara nga paragjykimet: 
• 54,7% të motivuara nga 

paragjykime racore  
• 17,1%të motivuara nga mos-

toleranca fetare  
 14,2% të motivuara nga orientimi 

seksual  
 0,7%  të motivuara nga paragjykime 

karshi njerëzve me aftësi të 
kufizuara  

Për po këtë vit autoritetet njoftuan për 
4.691 sulme raciste, të motivuara nga 
urrejtja, ndër të cilat  
68,2% ishin sulme ndaj zezakëve dhe  
19,9% sulme ndaj të bardhëve 
 
Burimi: Federal Bureau of 
Investigation. U.S. Department of 
Justice. 2006. Uniform Crime Reports. 
Hate Crime Statistics, 2005. 
 

 
Diskrepanca midis të drejtës pozitive 
dhe aplikimit të saj në praktikë: 
Konventat, deklaratat dhe planet e 
veprimit të ratifikuara janë hapat e parë 
drejt një strategjie të mirëfilltë për 
luftimin e racizmit e të diskriminimit. Këto 
mund ta tregojnë veprimin e tyre vetëm 
nëse aplikohen dhe implementohen 
tërësisht në praktikë. Për një implementim 
efektiv, të cilit në praktikë ia zënë udhën 
interesa të ndryshme politike, është i 
nevojshëm një vullnet i fortë politik. Në 
këtë kontekst, nuk bën të nënçmohet roli 
me peshë i organizatave joqeveritare dhe i 
institucioneve lokale, sepse këto bëjnë 
fushata të ndryshme, projekte dhe lobim 
të çmueshëm. Përveç kësaj, këto ushtrojnë 
presion mbi qeveritë që këto t’i 

përmbushin obligimet e tyre nacionale e 
ndërkombëtare. 

 
Diskriminimi midis aktorëve jo-
shtetërorë: Një problem tjetër përkitazi 
me mbrojtjen eficiente nga diskriminimi 
është rrethana që parandalimi i 
diskriminimit në sferën private është ende 
një „zonë e papërcaktuar ligjërisht“. 
Sikundër u mbarështua, në kuadrin e 
sistemit të të drejtave të njeriut me ligj 
mund të sanksionohen vetëm veprimet 
diskriminuese një sferën publike (të 
shkaktuara nga autoritetet shtetërore) dhe 
nga individë privatë, që veprojnë në jetën 
publike. Në harkun kohor midis viteve 
2000 deri 2003 Bashkimi Evropian aplikoi 
tri udhëzime kundër diskriminimit, që 
kanë të bëjnë me sferën private. Udhëzimi 
2000/78/EG krijoi një kuadër të 
përgjithshëm për barazinë në punësim e 
në profesion, ndërsa Udhëzimi 
2000/43/EC e implementoi parimin e 
trajtimit të barabartë të personave pa 
marrë parasysh racën ose prejardhjen 
etnike të tyre. Të dyja këto dokumente e 
zgjeruan konceptin e trajtimit të barabartë 
midis burrave e grave, për të ofruar një 
mbrojtje më të gjerë që është në harmoni 
me nevojat e shoqërisë së sotme.  
Udhëzimi 2002/73/EG paraqet një 
zhvillim dhe përshtatje rrethanave të 
shekullit 21 të parimit të trajtimit të 
barabartë midis burrave e grave në fushën 
e punësimit. Me direktivat/udhëzimet 
2003/109/EG u krijua së fundi baza për 
mbrojtjen nga diskriminimi i të huajve me 
leje të vlefshme qëndrimi. Të gjitha 
direktivat/udhëzimet që u përmendën, 
duhej të aplikoheshin që nga tetori i vitit 
2005 përkatësisht janari i vitit 2006 në 
legjislacionet juridike të shteteve anëtare 
të BE-së. Kundër shkeljes së të drejtave, që 
garantohen përmes këtyre ligjeve, mund 
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të parashtrohet padi në gjyqet civile. Kjo 
shihet si gur themeli i zhvillimit të 
legjislaturës në fushën e mos-
diskriminimit.  

 
 

 

“Shpesh është më lehtë të 
zemërohemi për padrejtësitë që 

ndodhin në gjysmën tjetër të 
rruzullit të Tokës, sesa për shtypjen 

e diskriminimin që ndodh gjysmë 
blloku banesash larg nga shtëpia 

jonë.” 
 

Carl T. Rowan 
 
 
Ç’ mund të bëjmë ne? 
Sfida e vërtetë nuk është mbrojtja ose 
dënimi, por parandalimi nga diskriminimi, 
para se të ndodh ai. Prandaj, është e 
domosdoshme të trajtohen qëndrimet,  
 
 
 
 
 

 

bindjet, veprimet dhe sjelljet gjegjëse. Kjo 
detyrë e rëndë mund të zgjidhet vetëm 
përmes arsimimit institucional për të 
drejtat e njeriut, informimit në rrafshin 
lokal dhe bashkëpunimit të plotë të 
autoriteteve nacionale në bashkëpunim 
me aktorët jo-shtetërorë. 
Si vëzhgues i një akti racist ose 
diskriminues: Është i rëndësishëm 
zhvillimi i guximit civil, ndërhyrja në rast 
nevoje, paraqitja e rasteve ose e 
incidenteve të vërejtura tek autoritetet 
dhe zyrat kompetente, si dhe t’i qasemi 
për ndihmë instancave kombëtare e 
ndërkombëtare siç janë zyra e Avokatit të 
Popullit, gjyqet apo Komiteti për 
Eliminimin e Diskriminimit Racor të OKB-
së. 
Në përgjithësi, çdo individ mund të mësojë 
se si bashkëpunojnë institucionet lokale, 
në përkrahje të raporteve pozitive midis 
njerëzve dhe të dialogut përkitazi me 
mbrojtjen nga racizmi dhe mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut në mjedisin e tij. 
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ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
  

 

1. Praktikat e mira     
 

Kodet vullnetare të sjelljes në sektorin 
privat  
Shumë kompani multinacionale (p.sh. 
Nike, Reebok, Daimler Chrysler, 
Volkswagen, Hennes & Mauritz) kanë 
nxjerrë me vetiniciativë kode të sjelljes 
për vete dhe për partnerët e tyre, me 
qëllim të parandalimit edhe të 
diskriminimit racor. 

 
Klauzolat kundër diskriminimit në 
marrëveshjet prokurimeve publike 
 
Qeveria e Suedisë e nxori një ligj i cili nga 
firmat private kërkon, para përmbylljes së 
kontratave publike, një certifikim se këto 
do t’u përmbahen të gjitha ligjeve për anti-
diskriminimin dhe në firmat e tyre do ta 
stimulojnë trajtimin e barabartë. Nëse nuk 
u përmbahen këtyre detyrimeve, kontrata 
gjegjëse mund të anulohet. Këtë ligj e kanë 
zbatuar, në ndërkohë, edhe shumë qytete 
(si psh. Graz-i, Londra, Galway)  
 
Koalicioni Ndërkombëtar i Qyteteve 
kundër Racizmit: UNESCO e solli në vitin 
2004 në jetë një iniciativë që racizmin ta 
luftojë (edhe) në rrafshin komunal. Në një 
program dhjetë pikësh, shtetet anëtare u 
obliguan që t’i përkrahin përkatësisht t’i 
zbatojnë në jetë iniciativat kundër 
racizmit. Ky rrjet fort i suksesshëm 
përfshin në ndërkohë më shumë se 70 
qytete dhe koordinohet nga qyteti i  

 

 
Nürnberg-ut. Më shumë njoftime për këtë 
mund të gjeni tek: 
www.UNESCO.org/shs/citiesagainstracis
m 
 
Luftimi i racizmit në Ligën Evropiane të 
Futbollit (UEFA). “Unioni i Shoqatës 
Evropiane të Futbollit” (UEFA), ka nxjerrë 
një plan veprimi dhjetë pikësh, i cili 
përmban një varg masash të cilat nga 
klubet kërkohet që t’i përkrahin fushatat 
anti-raciste të zyrtarëve e të lojtarëve dhe 
të tifozëve. Plani përmban masa siç janë, 
zbatimi i masave disiplinore kundër 
lojtarëve që bëjnë vepër të dënueshme të 
sharjeve dhe ndaj brohoritjeve publike me 
përmbajtje raciste. Për më tepër, UEFA 
përkrah financiarisht FARE – Rrjeti 
Evropian i Futbollit kundër Racizmit 
(Football against Racism in Europe 
Networ). Ky rrjet i përkrah e i koordinon 
veprimet për luftimin e racizmit e të 
ksenofobisë në futbollin evropian, si në 
nivelin lokal, ashtu edhe në atë 
ndërkombëtar. 
 
Ndalimi i Aparteid-it. Në rastin “AZAPO 
kundër Presidentit të Republikës së Afrikës 
së Jugut” në Komisionin e Pajtimit dhe të 
Vërtetës të Afrikës së Jugut, 
zëvendëspresidenti i atëhershëm i 
Gjykatës Kushtetuese, gjyqtari Mahomed 
theksoi se “për dekada me radhë, historia e 
Afrikës së Jugut ka qenë e   dominuar nga 
konflikti i thellë midis minoritetit të bardhë, 
i cili rezervoi për vete kontrollin mbi të  
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gjitha instrumentet politike të shtetit, dhe 
shumicës së zezë që vazhdoi t’i rezistojë atij 
dominimi. Të drejtat themelore të njeriut u 
bënë shkaku kryesor i këtij konflikti, meqë 
rezistenca e atyre që u dënuan për shkak të 
kërkesave të tyre, hasi në ligje që ishin 
zhvilluar për të dobësuar efektivitetin e 
kësaj rezistence.” Menjëherë pas marrjes 
së pushtetit në vitin 1948, Partia 
Nacionale që erdhi në pushtet e nisi 
nxjerrjen e ligjeve me qëllim që “racat” në 
Afrikën e Jugut t’i ndante veçmas dhe e futi 
në përdorim nocionin “Aparteid”. Të 
bardhët kishin trajtim më të mirë në çdo 
sferë të jetës. Përfundimisht, pas 
legalizimit të Kongresit Nacional të Afrikës 
(ANC) dhe organizatave të tjera çlirimtare 
si dhe lirimit të drejtuesve të tyre nga 
burgjet, si p.sh. lirimin e udhëheqësit, 
presidentit të ardhshëm të Afrikës së 
Jugut, Nelson Mandela, nisi procesi i 
demokratizimit të Afrikës së Jugut. Pas më 
shumë se tri dekadave të shtypjes, në prill 
të vitit 1994 u mbajtën zgjedhjet e para të 
lira në Afrikën e Jugut. Gjurmët e veprimit 
të diskriminimit janë të dukshme edhe sot 
e gjithë ditën dhe do të duhet të kalojë 
edhe shumë kohë derisa ato të zhduken. 
Gur themel i këtij zhvillimi qe ndalimi i 
diskriminimit përmes kushtetutës dhe 
Kodit të të Drejtave (Bill of Rights) të 
Afrikës së Jugut. 
 
 

2. Trendet      
 
Raporti midis varfërisë, racizmit dhe 
ksenofobisë 
Një lidhje e mundshme midis varfërisë, 
nga njëra anë dhe racizmit e ksenofobisë 
nga ana tjetër mund të vëzhgohet nga 
këndvështrime të ndryshme. A mund ta 
shkaktojnë racizmi e ksenofobia 
varfërinë? A mund të shpie vetë varfëria 
drejt formave aktive ose pasive të racizmit 
e të ksenofobisë? Përgjigje të 
pakontestueshme për këto pyetje nuk ka. 
Interpretimi i rezultateve të studimeve 
dhe i vëzhgimeve të ndryshme është 
skajshmërisht i diskutueshëm. Megjithë 
një numër gjithnjë në rritje i ekspertëve e 
pohon një lidhje midis këtyre fenomeneve.  
Në shumë pjesë të botës, varfëria është 
çështje e prejardhjes etnike. Sipas 
Departamentit Shtetëror të SHBA-ve për 
Bujqësi, gjasat që familjet afro-amerikane 
dhe ato hispanike të përballen me pasiguri 
për ushqimin dhe me urinë janë tri herë 
më të mëdha sesa tek të bardhët. 
Imigrantët, që përbëjnë një pakicë të 
popullsisë, konfrontohen gjithandej nëpër 
botë me mungesën e plotësimit të 
nevojave të tyre. Shkak i kësaj është 
shpesh racizmi, p.sh. me barrierat që ky ia 
vë barazisë në tregun e punës.  
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„Racizmi i poshtëron të urrejturit dhe urrejtësit, sepse racistët  duke e 
mohuar njerëzinë e të tjerëve e humbin njerëzinë e vet. Si edhe tribalizmi , 

fundamentalizmi, homofobia, dhe të gjitha  reaksionet e tjera të 
sipërfaqshme të një personi kundrejt të tjerëve, racizmi përqendrohet në atë 

ÇFARË je ti dhe e injoron KUSH je ti. Racizmi e do „ne“ dhe i urren  „të 
tjerët“, pa e kuptuar asnjëherë identitetin e vërtetë të “tjerëve”. 

 
Timothy Findley 

 
 
Fort të diskutueshme janë teoritë përkitazi 
me ekzistimin e tendencave raciste tek 
shtresat e ulëta shoqërore. Disa ekspertë e 
shohin përhapjen në rritje të racizmit tek 
popullata e skamur e një shkalle më të ulët 
të arsimimit. Prej këndej ata e nxjerrin 
përfundimin se skamja, e ndërlidhur me 
shkallën e ulët të arsimimit, mund të shpie 
me shumë gjasë tek qëndrimet raciste, sa 
do që racizmi ekziston edhe tek „klasat e 
larta“. Shkaqet e këtij racizmi mund t’i 
kenë rrënjët tek konkurrenca për vendet e 
punës, për banesat etj. 

 
Racizmi në internet 
Interneti është bërë forum për më shumë 
se 1,5 miliardë (gjendja: korrik, 2008) 
përdorues në gjithë botën dhe paraqet një 
medium të rëndësishëm për të gjithë 
aktorët e shoqërisë. Potenciali informativ-
argëtues i internetit nuk bën t’i fsheh anët 
e errëta të këtij rrjeti. Grupe raciste, të 
dhunshme e ekstremiste mësuan shpejt 
dhe nga ky rrjet i përhapur në përmasa të 
gjera nxorën përfitime për veten e tyre.  
Racizmi në internet paraqet një problem 
në rritje. Raporti vjetor i Qendrës 
Evropiane për Monitorimin e Racizmit dhe 
Ksenofobisë (European Monitoring Centre 
on Racism and Xenophobia - EUMC) i vitit 

1999 vinte në spikamë se në vitin 1995 
kishte vetëm një faqe interneti e cila e 
cyste urrejtjen racore. Në nëntor të vitit 
1997 u bënë 600 faqe interneti, në janar 
1999 dihej për 1.429 të tilla dhe në vitin  
2001 madje 4.000 sosh. Shifrat e zeza janë 
dukshëm më të larta; numri aktual i tyre 
nuk mund të përcillet më.  
Luftimi i ekstremizmit në internet fsheh 
në vete vështirësi të mëdha teknike e 
juridike. Përmes Protokollit shtesë të 
Konventës për Krimet Kibernetike të 
Këshillit të Evropës të vitit 2003 
materialet raciste në internet 
konsiderohen ilegale. Ky protokoll i bën 
veprat raciste e ksenofobike, të përhapura 
përmes sistemeve kompjuterike, të 
dënueshme dhe ky duhet të shërbejë si 
model udhërrëfyes në këtë fushë.  

 
Anti-islamizmi: Situata e pas 11 
shtatorit 2001 
Vetëm një javë pas sulmit të 11 shtatorit të 
vitit 2001, në territorin e SHBA-ve, u 
raportuan 540 sulme ndaj qytetarëve 
amerikanë me prejardhje arabe dhe më së 
pakut 200 sulme mbi sikët me prejardhje 
nga India në krahasim me vitin 2000 kur 
pati 600 sulme të raportuara ndaj 
araboamerikanëve. 
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Burimi: gjatë tërë vitit 2001 (Amnesty 
International, 2001). Crisis Response 
Guide  

Liria e Besimit  
 

Të njëjta janë shifrat edhe në Evropë. 
Fragmenti i mëposhtëm nga një artikull i 
New York Times mund të merret si 
shembull i personalizuar dhe pikënisje për 
një diskutim:  
(...) Sima (Seema) është 18 vjeçe dhe sapo e 
ka mbaruar shkollën e mesme. E lindur në 
Bangladesh, ajo e ka kaluar gati gjysmën e 
jetës në këtë shtet, në Woodside, Queens. Ajo 
është e vogël, serioze dhe si fëmija më i 
madh nga tre fëmijët e një familjeje 
imigrante dhe, siç e pranon edhe vetë, 
pesimiste. Për çdo hap që e bën, ajo mendon 
në pasojat e mundshme për familjen e saj 
(...). Anglishtja e Simas është ajo e Queens-it 
edhe pse hetohet një nuancë e bengalishtes. 
Ajo është qytetare e SHBA-ve. Por në të 
vërtetë, ajo thotë se nuk mund ta shohë 
veten si amerikane. „Para se gjithash unë 
jam bengaleze“ thotë ajo, para se të zbulojë 
hutinë se çfarë e bënë akëcilin të jetë 
amerikan. (…). Pyetjeve lidhur me atë se ç’e 
bën akëcilin të jetë amerikan, u sillen nëpër 
krye edhe vajzave si kjo. Është 11 shtatori 
dhe pasojat e tij, që i sollën këto ndryshime 
vendimtare. Disa javë pas këtyre sulmeve, 
vajzat myslimane dilnin në publik pa shami 
në kokë. (Sima është myslimane por nuk 
mban shami koke) Djemtë e rinj i rruan 
mjekrat. Të tjerë u rrahën pse mbanin 
turban; sa do që nuk ishin myslimanë. Babai 
i saj, punëtor në një restorant, frikësohej se 
do ta humbte vendin e punës. Nëna e saj 
nuk guxonte të ecte në Salwar Kameez-et 
tradicionale nga stacioni i metrosë deri në 
shtëpi. Më së keqi megjithatë ishte në 
shkollë. Një mësues i brohoriti bombardimit 
të Afganistanit dhe ajo ngriti dorën të thotë 
diç për fatin e popullsisë civile të 

Afganistanit. Shoqet e klasës e përqeshën. 
Një mësues tjetër tha për një simpatizues të 
Talibanit nga Kalifornia, Gjon Vallker Llind-
in (John Walker Lindh), se kishte rënë nën 
ndikimin e magjisë islame. Sima u shtang. 
‘Islami nuk është as shtrigë e as ndonjë 
shprehje magjike” (...) tha ajo. 
 
Burimi: Somini Sengupta, New York 
Times,7. korrik 2002. Bearing the weight 
of the world, but on such narrow shoulders. 
(Fragment) 

 

Pyetje për diskutim  
 Cilat të drejta janë shkelur në këtë 

tregim? 
 Ç’do të mund të bënin viktimat për t’i 

përfituar të drejtat e veta? 
 Çfarë pyetjesh ia keni shtruar vetes 

pas sulmeve të 11 shtatorit? 
 A mendoni se ngjarjet e 11 shtatorit e 

lejojnë shkurtimin e të drejtave 
ekzistuese të njeriut? 

 Kush vendos se kujt cilat të drejta i 
takojnë? 
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2. Kronologjia  
 

 
1945  Karta e Kombeve të Bashkuara 

(Neni 1, paragrafi 3) 
1948 Deklarata Universale për të  

Drejtat e Njeriut e OKB-së (Neni 
1, 2) 

1960 Deklarata e UNESCO -s kundër 
diskriminimit në arsim 

1965 Konventa Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit Racor (CERD) 

1973 Konventa Ndërkombëtare për 
Ndalimin dhe Dënimin e Krimit 
të Aparteidit (Neni 1, paragrafi 
1) 

 
1978  Deklarata e UNESCO -s mbi 

Racën dhe Paragjykimet Racore 
1978 Konferenca e Parë Botërore e 

Gjenevës për Luftimin e 
Racizmit dhe Diskriminimit 
Racor 

1983 Konferenca e Dytë Botërore e 
Gjenevës për Luftimin e  

 

 
 

Racizmit dhe Diskriminimit 
Racor 

1998  Zyra Evropiane për Monitorimin 
e Racizmit dhe të Ksenofobisë 
(EUMC) 

2001 Konferenca e Tretë Botërore e 
Gjenevës për Luftimin e 
Racizmit dhe Diskriminimit 
Racor, Ksenofobisë dhe 
Formave të ngjashme të Mos-
tolerancës (Deklarata dhe 
Programi i Veprimit) 

2000-2005 Sipas nenit 13 të 
Konventës së Amsterdamit, 
ligjet kundër diskriminimit 
hynë në fuqi në të gjitha shtetet 
anëtare të BE-së  

2004 Koalicioni Evropian i Qyteteve 
Kundër Racizmit (ECCAR) 

2005  Hyn në fuqi Protokolli Shtesë nr. 
12 i KEDNJ për ndalimin e plot 
të diskriminimit  

2007  Agjencia për të Drejtat Themelore 
e Bashkimit Evropian (FRA) 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 

 
Ushtrimi I. “Të gjithë njerëzit lindin me 

të drejta të barabarta”  
 

 
Pjesa I: Hyrje 
 
Biseda për diskriminimin mund t’i mësojë 
njerëzit për origjinën e tij si dhe 
mekanizmat për ta luftuar, por nuk mund 
të jetë më mbresëlënëse dhe udhëzuese 
sesa të ndjesh emocionet si një viktimë e 
diskriminimit. Kështu që ky aktivitet lejon 
pjesëmarrësit të identifikojnë 
diskriminimin dhe ta përjetojnë atë. 
 
Pjesa II. Informata të përgjithshme  
Lloji i ushtrimit: Refleksion personal  
Qëllimet: Pjesëmarrësve u jepet mundësia 
që ta njohin diskriminimin si ndjenjë dhe 
si dituri.  
Grupi i synuar: Të rriturit e rinj dhe të 
rriturit 
Madhësia e grupit: më së shumti 15-20 
Kohëzgjatja: 45 minuta 
Shkathtësitë: Ndershmëria 

 
Pjesa III: Informacion Specifik  
 
 
Përshkrimi i ushtrimit/udhëzimi  
Pjesëmarrësit rreshtohen përgjatë një vije 
bazë të përcaktuar, për ta bërë të qartë se 
secili/secila prej tyre është i/e lindur me 
të drejta të barabarta. Si përpara ashtu 
edhe prapa do të duhej të kishte mjaft 
vend. Njëri/njëra nga pjesëmarrësit lexon 
tani ngadalë një listë me deklarime 
përkitazi me arsye të ndryshme të 

diskriminimit (katalogu i pyetjeve). Të 
gjithë pjesëmarrësit që mendojnë se 
akëcili deklarim konkret ka të bëjë me ata 
lëvizin, sipas udhëzimit të 
trajnuesit/moderatorit, një hap përpara 
ose prapa. Në fund të listës, grupi do të 
jetë tërhequr tanimë dhe 
trajnuesi/moderatori do të duhej t’i lus 
pjesëmarrësit që edhe për një copë herë të 
rrinë brenda, në mënyrë që secili të mund 
ta shënjojë pozitën e vet, para se grupi të 
takohet rishtazi. 
Reagimi: Pjesëmarrësit tubohen në formë 
rrethi nëpër karrige dhe i përmbledhin 
ndjenjat e mendimet e tyre të përfituara 
gjatë ushtrimit.  
Këshilla metodologjike: Ky ushtrim 
kërkon mirëbesim në një masë të madhe 
të pjesëtarëve të grupit, sepse 
pjesëmarrësve u duhet, përpara syve të të 
tjerëve, të marrin qëndrim përkitazi me 
disa pyetje personale e intime, nëse ky 
ushtrim do të duhej të ishte i suksesshëm.  
Së këndejmi është e domosdoshme që 
secili pjesëmarrës që më parë të fitojë një 
shkallë besimi përbrenda grupit, nëse një 
gjë e tillë nuk ekziston nga që më parë.  
 
Katalogu i pyetjeve: 
(+ një hap para, - një hap prapa) 
 
„Raca“/prejardhja (etnike): 
+ Gjuhë amtare e kujt është shqipja  
- Familjes së kujt iu desh të largohet nga 
atdheu dhe të arratisej  
- Kush është pjesëtar i një grupi etnik që 
në vendin tuaj është minoritet  
+ Cili mund të mbështetet në sigurinë e 
mjaftueshme financiare nga familja e vet  
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+ Kush e ka të mbaruar maturën 
+ Kush e ka të kryer shkollimin universitar 
ose një shkollë të lartë  
+ Kujt iu desh që një herë apo më shpesh 
ta përsëritë klasën  
+ Cili rrjedh nga familje në të cilën kishte 
shumë libra  
+ Cili i ka mësuar dy nga gjuhët e 
poshtëshënuara: anglisht, latinisht, 
frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, 
rusisht, portugalisht  
-  Kush është ose ka qenë i varur nga një 
bursë, ndihmë sociale ose nga paga nga 
fondi i të papunësuarve  
Gjinia: 
- Kush është burrë 
- Kush është grua  
- Kush ka vetë fëmijë  
 
Religjioni: 
+ Cili është mysliman suni, shia apo i takon 
ndonjë sekti sufist? 
- Cili është katolik, ortodoks ose 
evangjelist?  
- Cili i takon një bashkësie fetare  
jomyslimane apo të jokrishtere? 
- Cili është i padeklaruar për nga feja?  
 
Gjymtimi, sëmundja, dhuna: 
- Cili ka ose ka pasur brenda familjes 
problem me alkoolin ose drogat  
- Cili ka pasur ose ka dëmtime apo 
pengesa trupore të përhershme  
- Cili është jetim pa njërin apo pa të dy 
prindërit apo i adoptuar  
- Cili e ka përjetuar dhunën në familje  
- Cili ka kaluar kohë të gjatë në një 
strehimore  
- Cili është dënuar për ndonjë kundërvajtje 
apo vepër penale?  
 
Mosha: 
+ Cili është më i ri se 45 vjeç  
- Cili është më i moçëm se 45 vjet 

- Cili e ka në shtëpi një pjesëtarë të 
familjes për të cilin përkujdeset  
 
Orientimi seksual: 
- Cili është homo-, bi- ose transseksual  
+ Cili jeton në një partneritet 
heteroseksual  

 

Ushtrimi II: Syzet kulturore  
 
Pjesa I: Hyrje  
Në të shumtën e herës, sjelljet dhe ritet në 
kultura të tjera gjykohen në bazë të 
përvojave personale. Gjykimet e këtilla të 
heshtura shpijnë shpejt tek një 
interpretim i ngutshëm i të huajës e së 
këndejmi tek lindja e paragjykimeve. 
Ushtrimi që vijon do të duhej t’u 
ndihmonte pjesëmarrësve që t’i hetojnë 
mekanizmat e kësaj fare dhe t’i shoshitin 
edhe një herë mendimet aprioristike dhe 
stereotipet.  
 
Pjesa II: Informim i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Luajtja/aktrimi i roleve 
Qëllimi: hetimi i paragjykimeve vetanake, 
rishikimi i mendimeve aprioristike   
Grupi i synuar: Të rinj, të rritur  
Madhësia e Grupit: më së shumti deri 20 
Koha: 90 minuta 
Materialet: Një kupë me kikirikë  
Përgatitja: Shpërndarja e materialeve me 
përshkrimin e kulturës në ishullin 
Albatros 
Shkathtësitë: transparencë kundrejt 
kulturave të tjera  
 
Pjesa  III: Informim specifik  
Përshkrimi i ushtrimit: Pjesëmarrësit 
arritën për vizitë në ishullin Albatros. 
Duke qenë se këta nuk e kuptojnë gjuhën e 
banorëve të ishullit, janë të shtrënguar që 
përfundimet përkitazi me kulturën t’i 
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nxjerrin nga mënyra e sjelljes dhe nga ritet 
e këtyre banorëve. Një pjesëmarrës dhe 
një pjesëmarrëse paraqiten të gatshëm që 
të luajnë rolin e dy banorëve të ishullit. 
Pas një kohe të shkurtër për përgatitje kur 
këta, të veçuar nga pjesa tjetër e grupit, 
marrin njohuri për kulturën në Albatros, 
vijnë rishtazi brenda në dhomë dhe 
aktrojnë tri skena të vogla.  
Përshëndetja: Të dy banorët e ishullit ecin 
ngadalë nëpër rrethin e karrigeve dhe u 
afrohen secilit me radhë dhe shikojnë që 
kurrkush të mos i ketë vendosur këmbët 
njërën mbi tjetrën, porse që të gjithë rrinë 
në tokë me të dyja këmbët. Me këtë rast 
gruaja ec pas burrit, ndërsa banori i 
ishullit i prek burrat e tjerë, ndërsa 
banorja e ishullit i prek edhe burrat edhe 
gratë.  
Ushqimi: Banorët e ishullit ulen të hanë, 
burri ulet në një karrige ndërsa gruaja 
gjunjëzohet në tokë përskaj burrit. Kjo ia 
ofron burrit një kupë me kikirikë dhe han 
ndonjë nga ata, pasi të ketë ngrënë burri. 
Marrja e energjisë: Burri ia vë gruas 
dorën në zverk, ndërsa ajo gërmuqet dhe 
me ballë e prek tokën tri herë. Në fund, të 
dy banorët e ishullit zënë vend përsëri në 
rrethin me karrige.  
Reagimi: 
Çfarë ndjesish dhe perceptimesh u ranë në 
sy pjesëmarrësve nga tri skenat e shkurtra 
përkitazi me kulturën dhe me raportet 
midis gjinive në Albatros? Në përmbyllje, 
lexohet teksti  „Kultura në Albatros“ dhe 
flitet edhe një herë se cilat mënyra të 
sjelljes së banorëve të ishullit u kishin 
dhënë shkas pjesëmarrësve/vëzhguesve 
t’i cilësonin (për të gabueshme) dhe për 
ç’arsye.  
 
Vazhdimi: 
Në përmbyllje të ushtrimit dhe të 
vlerësimit, pjesëmarrësit mund të shkrijnë 

mend se cilat nga situata të kësaj fare i 
kanë përjetuar në përditshmërinë e tyre 
dhe kur këta, në mbështetje të kulturës 
vetanake të parë me syze të tyre, i kanë 
vlerësuar kulturat e tjera ose mënyrat e 
tyre të sjelljeve.  
Të drejta e tema të ngjashme: Liria e 
Besimit, Të drejtat e Minoriteteve  
 

 
Materiali i shpërndarë: Kultura në 
Albatros 
Njerëzit në Albatros janë popull shumë 
paqësor e miqësor. Tek këta nderohet 
në mënyrë të veçantë Hyjnesha e Tokës, 
me të cilën këta mbajnë kontakt, ashtu 
që mundësisht gjithmonë të dyja këmbët 
i mbajnë në kontakt me tokën ose, 
madje,  ulen përtokë. Së këndejmi, 
kikirikët janë në Albatros ushqim i 
shenjtë. Në këtë ishull gratë gëzojnë 
respekt të lartë, sepse ato jetojnë e 
prodhojnë si edhe hyjnesha e Tokës. Së 
këndejmi, këto edhe kanë privilegje të 
veçanta: Ato bën të ulen në tokë, ndërsa 
burrat duhet të ulen në karrige. Për t’i 
mbrojtur gratë, burrat duhet me 
vetiniciativë t’i kërkojnë (provojnë 
shijen) së pari të gjitha ushqimet. Burrat 
mund të marrin kontakt me hyjneshën e 
Tokës vetëm përmes grave, ashtu që 
gruas që e drejton një ritual, ia vënë 
dorën mbi zverk. Një pjesë e energjisë së 
marrë kalon kësisoj tek gruaja. Por, 
burrat nuk guxojnë t’i prekin gratë pa 
pëlqimin paraprak të tyre. 
 

 
Ushtrim i adaptuar nga: Susanne Ulrich. 
2001. Achtung (+) Toleranz, Wege 
demokratischer Konfliktregelung. 
Praxishandbuch für die politische Bildung. 
München: Bertelsmann. 
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E DREJTA NË SHËNDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RRJEDHOJAT SOCIALE 

 
TË ARRITURAT SHKENCORE 

 
TË DISPONUARIT DHE KUALITETI 

 

 
 
 

“Çdokush ka të drejtë për një nivel jetese që e siguron shëndetin dhe 
mirëqenien e tij dhe të familjes së tij, duke përfshirë këtu ushqimin, 

veshmbathjen, strehimin, kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme 
sociale.” 

Neni  25,  Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948 

 
 



TREGIM ILUSTRUES 
 
Maryam është 36 vjeçe dhe është nënë e 
gjashtë fëmijëve. Ajo është rritur në një fshat 
larg nga qendrat urbane. Ajo e ndërpreu 
shkollimin pas përfundimit të klasës së dytë. 
Prindërit e saj ishin të varfër, kurse shkolla 
ishte katër kilometra larg nga shtëpia e saj. 
Babai i saj besonte se arsimimi i femrës qenka 
vetëm humbje kohe dhe energjie, meqë vajzat 
lindin për t’u martuar e jo që ato vetë ta 
sigurojnë jetesën e vet. Kur Maryam i mbushi 
12 vjet, sipas zakoneve vendore, iu bë synet 
(në rastin e femrave është e barabartë me 
gjymtim gjenital). Ajo u martua si 16 vjeçe me 
një njeri rreth të 50-ve. Babai i saj mori nga 
dhëndri një sasi të mirë parash si pajë për 
nusen. Një vit më vonë ajo e lindi një djalë. 
Fëmija u lind i vdekur. Spitali regjional ishte 
10 km larg katundit dhe nuk kishte pavijon të 
lindjes. Gjatë shtatzënisë, bashkëshorti e 
rrihte shpesh Maryamin dhe ajo besonte se 
për këto arsye fëmija edhe u lind i vdekur. 
Megjithatë, familja e saj dhe shumë banorë të 
tjerë të katundit e fajësuan Miriamin për 
dështim. 
Miriami nuk kishte dëshirë të kishte 
marrëdhënie seksuale më bashkëshortin e saj. 
Ajo kishte frikë nga ai dhe nga shtatzëni të 
tjera. Bashkëshorti i saj konsideronte se ka të 
drejtë për marrëdhënie seksuale me të dhe 
rregullisht e detyronte Miriamin. Miriami nuk 
donte të mbetej shtatzënë përsëri, por nuk 
kishte tjetër zgjidhje. Ajo vizitonte mjekët 
popullorë dhe merrte përzierje të ndryshme 
barishtesh dhe mbante edhe hajmali që nuk 
patën sukses. Ajo rrallë kishte kohë të shkonte 
për kontroll në spital dhe zakonisht shkonte 
kur i sëmurej njëri nga fëmijët, kurrë nuk 
mundi të bisedonte me motrën (medicinale) 
për kontracepsion. Motra medicinale, edhe 
pse dukej se e kuptonte gjuhën lokale të 
Maryamit, preferonte të bisedonte në gjuhën 
dominuese që flitej në kryeqytet dhe të klasës 

së arsimuar të njerëzve. Motra medicinale 
kishte mbjell frikë tek Maryam. 
Jeta e saj qe një sagë e gjatë e dhunës, 
varfërisë dhe e skamjes. Miriami e pati të 
vështirë që gjatë shtatzënive të shpeshta dhe 
rritjes së fëmijëve t’i mbante shpirtin e trupin 
bashkë. Ajo nisi ta punojë një copë tokë, që të 
mund t’i ushqejë fëmijët e vet, sepse 
bashkëshorti kurrë nuk i jepte para të 
mjaftueshme për këtë. Ajo kërkoi ndihmë nga 
prindërit e saj dhe nga një misionar kalimtar. 
Të gjithë e këshilluan që t’i bindet 
bashkëshortit dhe ia kujtuan asaj se vendi i saj 
është tek bashkëshorti dhe familja. 
Një ditë, bashkëshorti e akuzoi Maryamin se 
ajo e paska tradhtuar me një burrë tjetër. Ai 
pretendonte ta ketë parë atë duke qeshur dhe 
biseduar me një katundar në një ditë tregu. 
Kur ajo u përgjigj, ky filloi ta godasë 
pandërprerë, duke i thënë lavire dhe duke u 
zotuar së do t’i hakmerrej për atë çnderim që 
ia paska bërë. Maryam kishte pësuar lëndime 
të rënda; ajo mendonte të kishte edhe brinjë 
të thyera. Për disa javë rresht ajo nuk mundi 
të dilte jashtë shtëpisë. Ajo nuk kishte as para 
e as mundësi të shkonte në spital për trajtim, 
ose për të arritur deri atje. Askush në katund 
nuk i ndihmoi, edhe pse kishte disa që 
mendonin se bashkëshorti i saj e kishte 
tepruar. Gruaja është çështje e burrit të saj. 
Duke mos pasur mundësi të shkojë në treg për 
të shitur ose të kujdesej për kopshtin e saj, 
Maryam-i dhe fëmijët e saj, gati sa nuk vdiqën 
nga uria. 
Maryam-i e ndjente se edhe në të ardhmen do 
të ketë dhunë. Ajo frikësohej për jetën e saj 
dhe jetën e fëmijëve të saj. Ajo pa në ëndërr 
vdekjen e saj dhe e dinte se duhet të shkonte. 
Posa filloi prapë të ecte, ajo mori me vete dy 
më të vegjlit dhe u largua nga katundi. Ajo 
tani jeton në një katund tjetër, si refugjate 
brenda shtetit të saj, duke jetuar në frikë se 
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bashkëshorti i saj do ta gjejë dhe do ta kthejë 
në shtëpi. 
Burimi: marrë nga Organizata Botërore e 
Shëndetësisë (WHO), 2001. Training 
Curriculum: Gender and Rights in 
Reproductive Health. 

 

Pyetjet për diskutim  
Në rregulloren të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë (WHO) të vitit 1946, shëndeti 
është definuar si: “gjendje e mirëqenies së 
plotë fizike, mendore e sociale, e jo vetëm 
mungesë e sëmundjes ose e plogështisë”. 
Diskutoni, në bazë të këtij definicioni, pyetjet 
e mëposhtme: 
1. Kur filluan problemet e Maryam-it? 
2. Si ishte trajtuar ajo nga ata që ishin më të 

fuqishëm (babai, bashkëshorti, motra 
medicinale dhe misionari)? Përse? 

3. Çfarë ishte ndikimi i varfërisë në jetën e 
Maryam-it dhe fëmijëve të saj? A 
mendoni se Maryam-i dhe bashkëshorti i 
saj ishin njësoj të varfër? 

4. Varësisht nga statusi dhe fuqia që kanë 
në bashkësi, si do t’i rangoje në 
bashkësinë e Maryam-it secilin grup (pra 
burrat, gratë dhe fëmijët)? Shpjego! 

5. Çfarë informata do t’i nevojiteshin 
Maryam-it për t’i ndryshuar rrethanat e 
jetës së saj dhe të fëmijëve të saj? 

6. Sa ka qenë e dobishme për Maryam-in 
qendra regjionale shëndetësore?  

7. Trajtoje tabelën e dhënë më poshtë: Këtu 
janë dhënë shembuj të raporteve midis 
shëndetit dhe të drejtave të njeriut. Cilat 
raporte kanë të bëjnë drejtpërdrejt me 
çështjet e prezantuara në tregimin për 
Maryam-in? 
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ÇFARË DUHET TË DIHET  
 
 

 
„Si qenie njerëzore, ne ia dëshirojmë 
vetes t’i kemi të gjitha: ta gjejmë fatin 
dhe t’i ikim vuajtjes. Kërkesa jonë për 
shëndet, për mirëqenie të plotë trupore e 
shpirtërore është shprehje e asaj që secili 
njeri do të dëshironte të jetë gjithmonë 
shëndosh dhe asnjëherë i sëmur. Së 
këndejmi, shëndeti i mirë nuk është 
çështje e interesit thjesht personal, porse 
një çështje universale, ndaj së cilës të 
gjithë ne kemi përgjegjësi.  
Dalai Lama. 
 

 
1. E drejta për shëndet në kontekst më 
të gjerë  

 
E drejta e njeriut për shëndet paraqitet si 
një kompleks, ndërthurje e çështjeve të 
ndërlidhura mes vete, sepse shëndeti dhe 
mirëqenia në të gjitha fushat dhe aspektet  
e jetës janë të lidhura ngushtë njëra me 
tjetrën. Të drejta specifike për shëndetin 
mund të gjenden nëpër dokumente 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Në 
esencë, të gjitha të drejtat e njeriut janë të 
ndërlidhura dhe të ndërvarura mes vete, 
gjë që bën që përmbushja apo edhe 
neglizhimi dhe shkelja e tyre si e drejtë e 
njeriut nuk ka të bëjë vetëm me njërën nga 
ato (të drejta) të veçanta e të izoluara, 
porse me një varg të të drejtave.  
Kjo ndërlidhje bëhet më e qartë kur 
merret parasysh se një e drejtë njerëzore 
(p.sh. shëndeti), kërkon plotësimin e të 
gjitha nevojave njerëzore, qofshin ato 
fizike, siç janë nevoja për ajër, ujë, ushqim, 
seks, apo nevoja sociale e psikologjike, siç 

janë, nevoja për dashuri, shokë, familje e 
shoqëri. 
Të drejtat e njeriut kanë të bëjnë me 
obligimet që i kanë shtetet për t’i 
kontribuar përmbushjes së këtyre 
nevojave dhe për t’ua mundësuar grupeve 
dhe individëve të jetojnë me dinjitet. Pas 
Luftës së Dytë Botërore, Karta e Kombeve 
të Bashkuara e bëri të qartë se shtetet 
anëtare kanë obligime ndaj të drejtave të 
njeriut. E drejta për shëndet u bë 
eksplicite në Deklaratën Universale për të 
Drejtat e Njeriut të vitin 1948, në Nenin 25 
të së cilës thuhet: “Çdokush ka të drejtë që 
gjatë gjithë jetës së tij dhe të familjes së tij 
të ketë një standard jetese që ia siguron 
shëndetin dhe mirëqenien e tij e të familjes 
së tij, duke përfshirë këtu ushqimin, 
veshmbathjen, strehimin, kujdesin mjekësor 
dhe shërbimet e nevojshme sociale, … ”. 
 
Një definicion i gjerë dhe vizionar për 
shëndetin është dhënë edhe në 
rregulloren e preambulës së Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë (WHO), në të 
cilën shëndeti përcaktohet si: “mirëqenie e 
plotë trupore, mendore e sociale dhe jo 
vetëm mungesë e sëmundjeve ose e 
plogështisë.” Kjo pikëpamje e tërësishme 
për shëndetin, e nënvizon faktin se pjesa 
më e madhe e politikës që e përcakton 
shëndetësinë, bëhet jashtë sektorit të 
zakonshëm të shëndetësisë dhe kjo ndikon 
edhe mbi determinantet sociale të 
shëndetësisë.  
 
Organizata Botërore e Shëndetësisë po 
merret sot gjithnjë e më shumë me 
operacionalizimin e të drejtës për shëndet 
në punën e saj me theks të veçantë në tri 
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rrafshe: përkrahja qeverive në zhvillimin e 
një sistemi shëndetësor që mbështetet 
mbi të drejtat e njeriut, forcimin e aftësive 
të OBSH-së që veprimtarinë e saj ta 
zhvillojë mbi bazën e së drejtës për 
shëndetin si dhe avancimin e së drejtës 
për shëndet në kuadër të së drejtës 
ndërkombëtare dhe proceseve që lidhen 
me zhvillimin. Për këtë qëllim, OBSH ka 
përgatitur një dokument për pozicionim 
karshi të drejtave të njeriut dhe shëndetit, 
në mënyrë që të drejtat e njeriut të 
integrohen më mirë në punën e 
organizatave dhe për t’u siguruar se të 
drejtat e njeriut kuptohen si pjesë 
qenësore e sistemeve nacionale të 
shëndetësisë. 

 
Siguria Njerëzore dhe Shëndeti  
 
Shtimi i numrit të konflikteve të 
armatosura dhe i situatave emergjente, 
si dhe numri fort i madh i refugjatëve që 
kërkojnë mbrojtje nga luftërat dhe 
fatkeqësitë natyrore, e vënë të drejtën 
për jetë, në qendër të së drejtës për 
shëndet. Organizatat ndërkombëtare siç 
janë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq, Mjekët për të Drejtat e Njeriut, 
Mjekët pa Kufij dhe Mjekët e Botës i 
motivojnë profesionistët shëndetësorë 
si dhe bashkëpunëtorët e tjerë në fushën 
e shëndetësisë, të përcaktojnë kritere 
me qëllim të sigurimit të së drejtës për 
shëndet në situata të krizave dhe të 
rrethanave të tjera të pasigurisë së 
njerëzve. Një nga problemet qenësore 
për shëndetësinë publike dhe pengesat 
serioze për realizimin e të drejtës për 
shëndet është dhuna. Për çdo vit, në 
botë vdesin miliona njerëz si pasojë e 
lëndimeve të shkaktuara nga dhuna. 
Disa të tjerë mbijetojnë, mirëpo e  
 

 
vazhdojnë jetën me të meta fizike e 
psikike. Dhuna mund të ndalohet. Ajo 
është rezultat i faktorëve kompleksë të 
shoqërisë dhe të mjedisit. Është 
dëshmuar se përdorimi i dhunës është 
më i shpeshtë në vendet me përvoja të 
dhunës kolektive, të luftës ose të luftës 
civile. 
 

 
2. Definicioni dhe përshkrimi i temës 

 
 
Shëndeti dhe të drejtat e njeriut 
Midis shëndetësisë dhe të drejtave të 
njeriut ekzistojnë lidhje e ndërthurje të 
rëndësishme. Disa nga fushat e ndërlidhjes 
janë: dhuna, tortura, skllavëria, 
diskriminimi, uji, ushqimi, strehimi, dhe 
zakonet tradicionale. 
Përkushtimi i Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut ndaj të drejtës për 
shëndet si pjesë e një standardi adekuat 
për jetesë, është bërë më se i qartë në 
nenin 12 të Paktit Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e Kulturore 
(PNDESK) të vitit 1966. Ky pakt është 
miratuar në të njëjtën kohë me Paktin 
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile e 
Politike (PNDCP). Dallimi në dy kategori 
nga të dyja traktatet ishte simptomë i 
tensioneve gjatë Luftës së Ftohtë, me ç’rast 
shtetet e Lindjes u dhanë prioritet të 
drejtave të parapara me PNESK, ndërsa 
shtetet e Perëndimit në qendër të 
vëmendjes i vunë të drejtat civile e 
politike, si të drejta kryesore në 
kompleksin e të drejtave të njeriut. Deri në 
gusht 2008, PNDCP është ratifikuar nga 
159 shtete, ndërsa PNDESK nga 162 
shtete; SHBA-të i kanë nënshkruar të dyja, 
por kanë ratifikuar vetëm PNDCP, ndërsa 
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Kina i ka nënshkruar të dyja, por ka 
ratifikuar vetëm PNDESK.  
 

 

„Aspiratë e imja është që 
përfundimisht shëndeti të mos shihet si 
një dhunti që njeriu ia dëshiron vetes, 
por si një e drejtë e njeriut për të cilën 

duhet të luftohet.“ 
Kofi Annan 

 
Teksti i nenit 2 të PNDESK, përcaktimi 
thelbësor për të drejtën për shëndetin 
thekson: 
 

 
1. Shtetet palë të këtij traktati e njohin të 

drejtën e çdo personi për të gëzuar 
standardin sa më të lartë të të qenurit 
fizikisht dhe mendërisht i 
shëndetshëm.  

2. Hapat e domosdoshëm që shtetet palë 
të këtij traktati duhet t’i ndërmarrin 
për ta siguruar jetësimin e plotë të 
kësaj të drejte, përfshijnë: 

a. Zvogëlimin e shkallës së fëmijëve që 
linden të vdekur; uljen e shkallës së 
vdekshmërisë së fëmijëve si dhe ato 
për zhvillimin shëndosh të fëmijëve; 

b. Përmirësimin e të gjitha aspekteve të 
higjienës së mjedisit dhe të higjienës së 
punës; 

c. Parandalimin, trajtimin dhe luftimin e 
sëmundjeve epidemike, endemike, 
profesionale dhe sëmundjeve të tjera; 

d. Krijimin e parakushteve që në rast të 
sëmundjeve, secilit t’i sigurohet 
shërbimi shëndetësor dhe përkujdesja 
mjekësore në rast të sëmundjes. 

 
 
Edhe konventat regjionale për të drejtat e 
njeriut e definojnë po ashtu të drejtën për 
shëndet, si p.sh. në nenin 11 të Kartës 

Sociale Evropiane të vitit 1961, e reviduar 
më 1996, nenin 10 të Protokollit Shtesë të 
Konventës Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut në Fushën e të Drejtave 
Ekonomike, Sociale e Kulturore të v. 1988 
dhe nenin 16 të Kartës Afrikane për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Popujve të vitit 
1981. 
 
Qeveritë u qasen në forma të ndryshme 
obligimeve të përcaktuara në nenin 12 të 
PNDESK, ashtu që organi i autorizuar për 
monitorimin e aplikimit të traktatit, me 
qëllim të sqarimit të obligimeve të 
shteteve, publikoi Komentin e 
Përgjithshëm nr. 14 të aprovuar në maj të 
v. 2000 si një tekst interpretues të paktit. 
Në këto komente të përgjithshme 
theksohet se sa fort realizimi i të drejtës 
për shëndet mbështetet në përmbushjen e 
të drejtave të tjera. Këto janë: e drejta për 
jetë, ushqim, strehim, punë, arsimim e 
participim, gëzimi i të arriturave 
shkencore dhe aplikimi i tyre, liria për të 
kërkuar, marrë dhe përhapur 
informacione të çdo lloji, mos-
diskriminimi, ndalimi i torturës dhe liria e 
bashkimit, tubimit dhe ajo e vendit të 
banimit.  

 
Pasja në disponim, qasja,   

pranueshmëria dhe cilësia      
 

Komenti i Përgjithshëm 14 përcakton edhe 
katër kritere përmes së cilave vlerësohet e 
drejta për shëndetin: 
Pasja në disponim, që përfshin 
funksionimin e shëndetësisë publike, dhe 
sigurimin shëndetësor si me të mirat ashtu 
edhe me shërbime shëndetësore dhe me 
programe që duhet të jenë në dispozicion 
në përmasa të mjaftueshme. 
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Qasja ndaj objekteve, të mirave dhe 
shërbimeve për shëndetësi kërkojnë mos-
diskriminim, qasje reale fizike, rritje të 
efektivitetit  dhe informim adekuat. 
Pranueshmëria, kërkon që të gjitha 
objektet, të mirat dhe shërbimet 
shëndetësore të jenë të pranueshme në 
pajtim me etikën mjekësore dhe me etikën 
gjegjëse. Përveç kësaj, duhet të 
përcaktohen proporcionaliteti dhe 
sensibiliteti në çështje të lidhura me 
gjininë dhe moshën, respektimi i 
konfidencialitetit dhe këto masa të shpijnë 
me gjithë mend drejt përmirësimit të 
shëndetit dhe gjendjes shëndetësore të 
nevojtarëve. 
Kualiteti, kërkon që shëndetësia, të mirat 
dhe shërbimet shëndetësore të jenë 
shkencërisht dhe medicianalisht të 
përshtatshme dhe të cilësisë së mirë.  
 
Mos-diskriminimi 
Diskriminimi i bazuar në gjini, prejardhje 
etnike, moshë, prejardhje shoqërore, 
besim fetar, aftësi fizike ose mendore të 
kufizuara, status shëndetësor, orientim 
seksual, kombësi, status civil, politik ose 
ndonjë status tjetër, mund ta pengojë 
realizimin e të drejtës për shëndet. Me 
rëndësi të veçantë janë Deklarata 
Universale për të Drejtat e Njeriut, 
Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin 
e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor  
e vitit 1965 dhe Konventa Ndërkombëtare 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Gruas e vitit 1979, 
meqë të gjitha këto i referohen qasjes në 
shëndetësi dhe kujdesit mjekësor pa 
kurrfarë diskriminimi. Nenet 10, 12 dhe 
14 të Konventës Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Gruas i vërtetojnë të 
drejtat e barabarta të grave në qasjen për 
kujdesin ndaj shëndetit, duke përfshirë 

këtu planifikimin e familjes, shërbimet e 
përshtatshme për reproduktimin 
shëndetësor dhe shtatzëninë si dhe 
shërbimet shëndetësore familjare. 

Mos-diskriminimi 
 

Deklarata e Pekinit dhe 
Platforma për Veprim (1995) e vë 
theksin mbi pikëpamjen e 
pacenueshmërisë së të drejtës për shëndet 
dhe nevojën e përfshirjes së plotë të 
pjesëmarrjes së gruas në shoqëri, si vijon: 
“Shëndeti i grave përfshin mirëqenien e 
tyre emocionale, sociale e fizike si dhe 
përcaktohet nga konteksti i jetës së tyre 
shoqërore, politike e ekonomike si dhe nga 
ajo biologjike. Kushte të domosdoshme 
për sigurimin e shëndetit optimal, barazisë 
si dhe ndarjes së përgjegjësive brenda 
familjes, për gratë janë zhvillimi dhe 
paqja“. Këto parime janë bërë pjesë e 
standardeve të pranuara duke u bërë pjesë 
e sistemit të OKB-së dhe përmes  
 

 

„Njeriu është ilaç për njeriun“ 
 

Fjalë e urtë e Wolofëve. 
 
 
angazhimit të organizatave joqeveritare 
(OJQ-ve). Gratë, fëmijët, njerëzit më të 
meta si edhe popujt autoktonë, bien në 
mesin e grupeve më të lëndueshme dhe të 
margjinalizuara, që pothuaj se rregullisht 
kanë probleme me shëndetin, si pasojë e 
diskriminimit.  
 
E drejta për t’i gëzuar të mirat e të 
arriturave shkencore 
Përhapja e madhe e SIDA-s e ka bërë të 
qartë se sa domosdoshmëri e ngutshme 
është që njerëzit në shtetet në zhvillim të 
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kenë qasje në barërat dhe zbulimet 
shkencore. Qasja e kufizuar ndaj terapisë 
anti-retrovirale (me ilaçe), e ka zgjuar 
vetëdijen se për gjendjen më të mirë të 
mundshme të shëndetit njerëzit në gjithë 
botën duhet të kenë mundësi t’i përdorin 
përvojat shkencore dhe t’i përcjellin të 
arriturat e hulumtimeve shkencore. 
Qeveritë e kanë njohur të drejtën e 
paraparë me nenin 15 të PNDESK të secilit 
për t’i “gëzuar përfitimet e arritjeve 
shkencore dhe aplikimit të tyre”. Ky nen 
përmban detyrimet e shteteve që 
shkencën dhe kërkimet shkencore t’i 
ruajnë, zhvillojnë e përhapin. E drejta për 
të përfituar nga barërat që shpëtojnë 
jetën, pengohet nga të drejtat e pronësisë 
intelektuale që i mbrojnë të drejtat e 
patentës të kompanive farmaceutike . 
Politikat e disa shteteve, si ato të Afrikës 
së Jugut, Indisë, Brazilit e Tajlandës, gjetën 
rrugë që t’i ikin mbrojtjes së të drejtës së 
patentës dhe në Organizatën Botërore të 
Tregtisë (WTO) që në vitin 2001 u mbajt 
në Doha, u arrit pajtimi që mbrojta e 
këtyre patentave “duhet të interpretohet e 
të implementohet në atë mënyrë që t’i 
përkrahin të drejtat e anëtarëve të WTO-së 
për mbrojtjen e shëndetit publik, e në 
mënyrë të veçantë të promovimit të qasjes 
të gjithëve në medikamente” Në këtë mes, 
konferenca e pati për bazë të drejtën e çdo 
shteti “të përcaktojë se ç’e përbën 
emergjencën kombëtare ose rrethanat e 
tjera të gjendjes ekstreme të ngutshme 
(duke lejuar përjashtime në mbrojtjen e 
patentës) dhe duke lënë të kuptohet se 
rastet e krizës së shëndetit publik, përfshirë 
atë të HIV/AIDS, tuberkulozes, malaries dhe 
epidemive të tjera, mund ta përbëjnë 
emergjencën kombëtare dhe rrethanat e 
tjera të gjendjes ekstreme..  
Burimi: WTO. 2001. Doha Declaration on 
the TRIPS Agreement and Public-Heath 

Globalizimi dhe e drejta në shëndet 
Që nga vitet e 1970-ta të shek. 20, 
ekonomia botërore ndryshoi në mënyrë 
dramatike, si pasojë e globalizimit, gjë që 
pati ndikim të drejtpërdrejtë e të tërthortë 
mbi shëndetësinë. Ndryshime pozitive 
qenë p.sh. rritja e mundësive për punësim, 
përhapja e njohurive shkencore si dhe 
shansi më i madh për një standard 
shëndetësor më të lartë nëpër gjithë 
botën, i mundësuar falë bashkëpunimit 
midis qeverive, shoqërisë civile dhe 
korporatave. Ç’është e drejta, edhe pasojat 
negative ishin të shumta, sepse 
liberalizimi i tregtisë, investimet në shtetet 
me standarde të ulëta të punës dhe hedhja 
në treg e prodhimeve të reja gjithandej 
nëpër botë, në disa raste si pasojë të 
dështimit të qeverive ose të mungesës së 
rregullimit të mjaftueshëm, shkaktoi 
pabarazi midis shteteve dhe brenda vetë 
tyre dhe si rrjedhojë pati ndikime negative 
mbi shëndetësinë. Qeveritë nuk u treguan 
të afta që të zvogëlojnë pasojat e 
mundshme negative të rritjes së 
qarkullimit të mallrave, të parave e të 
shërbimeve, njerëzve, kulturave dhe të 
dijes përtej kufijve nacionalë. 
Njëkohësisht, kompanitë multinacionale iu 
shmangën me sukses përgjegjësive. 
Kështu p.sh., sipas Grupit Punues për 
Shëndetësi dhe Ekonomi të Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë, substancat e 
dëmshme si duhani, tregtohen lirshëm pa 
mbrojtjen adekuate të shëndetit të 
popullatës. 
Konfrontimi i ligjeve dhe i praktikave të 
afarizmit me legjislaturën mbi të drejtat e 
njeriut  u motivua në pjesën më të madhe 
të tij nga shqetësimet lidhur me të drejtën 
për mbrojtje të shëndetit. Një shembull i 
ngritjes së vetëdijes për nevojën e 
ekzistimit të një rregullimi më të gjerë, ka 
të bëjë me licencat farmaceutike. Në 
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Deklaratën e përmendur më sipër të Doha-
s (2001), anëtarët e WTO-së, pranuan se 
në raste emergjente (Neni 5) qeveritë 
mund të lëshojnë licenca të detyrueshme 
për prodhimin e barërave, pastaj që 
shtetet që nuk kanë kapacitet për 
prodhim, duhet të ndihmohen për 
sigurimin e barërave (Neni 6), si dhe që 
shtetet e zhvilluara duhet t’u ndihmojnë 
shteteve në zhvillim për sigurimin e 
transferit të teknologjisë dhe të njohurive 
në fushën e farmaceutikëve (Neni 7). 
Kësisoj, nevojat e shëndetësisë publike u 
vunë mbi të drejtat e marrësve të 
patentave. Njëkohësisht Rregullat e 
Marrëveshjes TRIPS lejuan, nga ana tjetër, 
lidhjen e marrëveshjeve multilaterale, me 
të cilat kjo pozitë me prioritet e të drejtës 
për shëndetësi, në raste të veçanta, mund 
të kufizohet. 

 

Shëndeti dhe mjedisi    
E drejta për mjedis të shëndetshëm, e 
përcaktuar në Rezolutën 45/94 të 14 
dhjetorit 1990 të Asamblesë së 
Përgjithshme të OKB-së, kërkon për 
njerëzit të drejtën për “të jetuar në mjedis 
adekuat për shëndetin dhe mirëqenien e 
tyre”. Kjo e drejtë është njohur në 
kushtetutat e 90 shteteve, duke përfshirë 
këtu shumicën e kushtetutave që janë 
miratuar pas Konferencës së Rios për 
Mjedis dhe Zhvillim (1992). Samiti Botëror 
i Rio de Zhanerios dhe plani i miratuar si 
Agjenda 21 (1992), krijuan një kornizë 
strategjike që çështjet sociale, ekonomike 
e ato të lidhura me ambientin, i paraqiti si 
shtylla të një zhvillimi konstant, të varura 
njëra nga tjetra. Sigurimi dhe pastërtia e 
ujit dhe e ajrit, si dhe furnizimi adekuat me 
ushqim të cilësisë së lartë janë të lidhura 
ngushtë me një mjedis të shëndoshë dhe 
me jetësimin e të drejtës për shëndetin. 
Megjithëkëtë, statistikat e mëposhtme 

tregojnë, edhe dhjetë vite pas Agjendës 21, 
pamjaftueshmërinë e përpjekjeve për 
arritjen e synimeve të dëshiruara: 
 800 milionë njerëz vuajnë nga uria; 
 1.5 miliard njerëz nuk kanë qasje në ujë 

të pijshëm; 
 2.5 miliardë njerëzve u mungojnë 

shërbimet e kënaqshme higjienike; 
 5 milionë njerëz, kryesisht gra dhe 

fëmijë, vdesin çdo vit nga sëmundjet që 
janë të lidhura me mungesën e ujit 
cilësor. 
 

 

„Në qendër të zhvillimit të 
qëndrueshëm janë njerëzit. Ata kanë 

të drejtë për shëndetin dhe për një 
jetë produktive në harmoni me 

natyrën“  
Deklarata e Rios për Mjedisin dhe 

Zhvillimin, 1992 DEKLARATA E RIOS, 
1992 

 
 
Në një ankesë individuale që në vitin 1996 
iu parashtrua Komisionit Afrikan për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Popujve, shumë 
OJQ theksonin se qeveria ushtarake ishte e 
përzier përmes një kompanie shtetërore të 
naftës dhe firmës Shell Petroleum dhe se 
këto kompani për shkak të helmimit të 
tokës po i shkaktonin dëme mjedisit dhe 
probleme shëndetësore popullit Ogoni. Në 
tetor të vitit 2001, Komisioni Afrikan e 
shpalli Nigerinë fajtore për shkeljen e 
shtatë neneve të Kartës Afrikane për të 
Drejtat e Njeriut e të Popujve, duke 
përfshirë shkeljen e të drejtës për 
shëndetin. Ky vendim është një rast i 
rëndësishëm precedent për përgjegjësinë 
që e ka shteti për ta mbrojtur mjedisin dhe 
shëndetin e popullsisë indigjene kundër 
efekteve të aktiviteteve të tilla. 
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Samiti Botëror për Zhvillim të 
Qëndrueshëm (WSSD) i mbajtur në 
Johanesburg më 2002, e shqyrtoi 
implemetimin e Agjendës 21. Plani i 
Johanesburg-ut që rezultoi nga ky samit, 
përkitazi me implementimin, e theksonte 
detyrimin për përmirësimin në gjithë 
botën të sistemeve të informimit për 
shëndetësinë dhe të përhapjes së dijes për 
shëndetin, zvogëlimin e përhapjes së HIV-
it, reduktimin e elementeve helmuese në 
ajër e në ujë si dhe lidhjen e problemeve 
shëndetësore me çrrënjosjen e varfërisë. 
Gjatë dhjetë viteve të fundit u zhvillua një 
parim i ri për drejtimin e aktiviteteve të 
njeriut që do të duhej të ruante e mbronte 
nga dëmet për mjedisin dhe shëndetin e 
njerëzve: parimi i veprimit të paraparë ose 
parimi i parandalimit. Ky parim, i 
definuar dhe i formuluar në vitin 1998 në 
Wisconsin/SHBA nga një grup 
ndërkombëtar i përbërë nga shkencëtarë, 
zyrtarë të qeverive, juristë e aktivistë të 
sindikatave dhe grupeve të lëvizjes për 
mjedisin, kërkon nga rekomanduesit e një 
teknologjie të re, që siguria e saj të 
dëshmohet para se ajo të arrijë te publiku 
ose të ndikojë mbi mjedisin. Dhe, së fundi, 
por jo edhe më pak e rëndësishme, të 
gjitha vendimet që aplikojnë parimin e 
parandalimit, duhet të jenë të hapura, të 
marra mbi baza demokratike dhe duhet të 
përfshijnë palët e prekura. 

 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe  

çështje të diskutueshme  
 
Deklarata e Vjenës e vitit 1993, 
(Dokumenti përfundimtar i Konferencës 
Botërore për të Drejtat e Njeriut) 
konstaton se dallimet kulturore duhet të 
pranohen, por në atë mënyrë që ato të mos 
e vënë në pyetje universalitetin e të 
drejtave të njeriut. Mbi këtë themel është 

formuluar edhe Komenti i Përgjithshëm 
nr.14 për Drejtën në Shëndet, duke 
kërkuar që institucionet shëndetësore, të 
mirat medicinale dhe shërbimet 
shëndetësore duhet të jenë të pranuara 
dhe përshtatshme edhe në sferën 
kulturore. Një aspekt kulturor i të drejtës 
për shëndetin është p.sh. mbi-theksimi  i 
sistemit biomjekësor dhe me këtë ai i 
mirëkuptimit se si mund të realizohet e 
drejta për shëndetin. Sidoqoftë, në shumë 
vende të botës, në praktikën e 
përkujdesjes shëndetësore mbizotëron 
mjekësia tradicionale. Në Afrikë, 80% e 
popullsisë kënaqet me aplikimin e 
mjekësisë tradicionale në përmbushjen e 
nevojave të tyre për përkujdesjen ndaj 
shëndetit. Mjekësia tradicionale aplikohet 
gjerësisht edhe në Azi (sidomos në Kinë), 
në Amerikën Latine dhe ndër popujt 
indigjenë të Australisë e të Amerikës (te 
më shumë se 40%). Organizata Botërore e 
Shëndetësisë (OBSH), e definon mjekësinë 
tradicionale si terapi e cila “përfshin 
përdorimin e bimëve mjekësore, me 
preparate  nga shtazët e mineralet dhe 
terapive pa ilaçe, terapive manuale e 
spirituale.”(WHO Fact Sheet  No. 134, 
2003). Aplikimi i mjekësisë tradicionale  
është i lidhur ngushtë me të drejtat 
kulturore, ligjet për mbrojtjen e pronësisë 
intelektuale, të drejtën për tokë dhe me të 
drejtën për zhvillim të qëndrueshëm. Duke 
e njohur përhapjen e gjerë të mjekësisë 
tradicionale dhe përparësitë e saj si dhe 
rëndësinë e terapive ekonomikisht dhe 
kulturalisht të pranueshme e adekuate, me 
qëllim ndihme përdorimit racional të 
mjekësisë tradicionale në vendet në 
zhvillim, OBSH e zhvilloi Strategjinë e 
Mjekësisë Tradicionale (2002-2005). 
Në rastet e tjera, e drejta për shëndet 
mund të neglizhohet ose mund të shkelet 
për shkak të raporteve jo të barabarta 
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asimetrike të forcës të pushtetit 
përbrenda grupeve mbi baza të gjinisë, 
moshës, racës, besimit fetar, përkatësisë 
etnike etj. Edhe këtu duhet të aplikohet 
parimi i mos-diskriminimit. Gjymtimi 
gjenital i femrave është një praktikë e 
përhapur gjerësisht në Afrikë dhe në pjesë 
të Lindjes së Afërme. Kjo praktikë, e cila 
shpesh gabimisht i atribuohet fesë, ka një 
traditë prej më shumë se  2000 vjeçare. 
Kjo praktikë mund ta dëmtojë seriozisht 
shëndetin fizik dhe psikik të vajzave e të 
grave. 
Kjo konstatohet në një deklaratë të 
përbashkët të vitit 1996 të OBSH-së, 
UNICEF-it dhe Fondit të Popullsisë të OKB-
së: 
“Nuk është e pranueshme që bashkësia 
ndërkombëtare të qëndrojë pasive në emër 
të një vizioni të shtrembëruar të 
multikulturalizmit. … Kultura … nuk është 
statike, porse përmes përshtatjes dhe 
reformimit, në lëvizje të vazhdueshme. 
Njerëzit do t’i ndryshojnë sjelljet e tyre, nëse 
i kuptojnë rreziqet dhe mungesën e 
dinjitetit të praktikave të rrezikshme dhe 
arrijnë që të heqin dorë nga praktikat e 
këtilla, pa pas humbur kështu aspekte 
vërtetë të kuptimta të kulturave të tyre.“ 
(http:/www.unfpa.org/swp/1997box 
16.htm) 

 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja    
 

Respektimi, mbrojtja dhe jetësimi i të 
drejtës në shëndet 

 
Përgjegjësia e shtetit për t’u siguruar 
anëtarëve të shoqërisë gëzimin e 
standardeve më të larta të shëndetësisë, 
rezulton në një varg detyrimesh. Detyrimi 
për respektimin e së drejtës për 
shëndetin nënkupton se shteti nuk mund 

të ndërhyjë ose ta shkel këtë të drejtë. Një 
shembull do të ishte refuzimi në nivel 
shteti i ofrimit të përkujdesjes 
shëndetësore ndaj grupeve konkrete, si 
p.sh. ndaj minoriteteve etnike ose të 
burgosurve, ose moslejimi arbitrar që 
gratë të trajtohen nga mjekë meshkuj, 
edhe pse nuk ka numër të mjaftueshëm të 
mjekeve. Mbrojtja e të drejtës për 
shëndetin nënkupton që shteti duhet t’i 
pengojë aktorët jo-shtetërorë të ndërhyjnë 
në cenimin e kësaj të drejte të njeriut. 
Shembull do të ishte parandalimi i 
korporatave që t’i hedhin mbeturinat 
toksike në vende të furnizimit të 
popullatës me ujë. Në raste të shkeljes 
ligjore gjegjëse, shteti duhet t’u ofrojë 
njerëzve një formë të zhdëmtimit. Kjo 
donë të thotë edhe se shteti është i 
obliguar të nxjerr ligje adekuate si p.sh. 
ligjin që e rregullon dhe e  mbikëqyr 
menaxhimin e hedhurinave helmuese. 
Jetësimi i të drejtës për shëndetin 
nënkupton që shteti duhet ta sigurojë 
qasjen aktive në ofrimin e përkujdesjes 
për shëndetin. Për shembull, duhet që 
popullata të ketë në dispozicion numër të 
mjaftueshëm spitalesh dhe që në rrafshin 
e shërbimeve të tyre këto të jenë të 
orientuara nga nevojat e popullatës. Shteti 
duhet ta publikojë vendndodhjen, 
shërbimet dhe kërkesat e spitaleve. Kjo 
nuk mund të sigurohet nëse përkujdesja 
për shëndetin i lihet në dorë ekskluzivisht 
vetëm sektorit privat. 

 
Kufizimet e së drejtës së njeriut në 
shëndet 
Disa të drejta të njeriut janë aq qenësore  
sa që kurrë nuk mund të kufizohen. Këto 
janë, liria nga tortura e nga skllavëria, e 
drejta për gjykim të drejtë dhe liria e 
mendimit. Të drejta të tjera mund të 
kufizohen, nëse ky kufizim shkon në të 
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mirë të mirëqenies së përgjithshme. 
Mbrojtja e të drejtës për shëndetin, në 
kuptimin e shëndetësisë publike, u përdor 
nga shteti si shkas për kufizimin e të 
drejtave të tjera. Në përpjekje për ta 
penguar përhapjen e sëmundjeve ngjitëse, 
u kufizuan shpesh të drejta të tjera. 
Kufizimi i lirisë së lëvizjes, ngritja e 
karantinave ose izolimi nga njerëzit janë 
masa që u aplikuan për ndalimin e 
përhapjes së sëmundjeve të rënda ngjitëse 
siç janë ebola, sida, tifoja dhe tuberkulozi. 
Këto masa qenë ndonjëherë të tepruara. 
Për ta penguar shkeljen e të drejtave të 
njeriut në emër të shëndetit publik, shteti 
duhet të ndërmarrë masa restriktive, të 
cilat mund të aplikohen vetëm kur nuk ka 
zgjidhje tjetër. Parimet e Sirakuzës 
parashikojnë një kornizë të definuar për 
aplikimin e masave restriktive:  
 

 
 Kufizimi është i paraparë me ligj 

dhe zbatohet në harmoni me ligjin;  
 Kufizimi është në interes të një 

qëllimi legjitim të së mirës së 
përgjithshme; 

 Kufizimi është i domosdoshëm në 
një shoqëri demokratike, për ta 
arritur qëllimin; 

 Nuk ka masa më të buta e më pak 
restriktive, me ndihmën e të cilave 
do të arrihej qëllimi i synuar;  

 Kufizimi nuk është planifikuar e as 
nuk ka hyrë në fuqi me arbitraritet, 
që d.m.th. në një mënyrë të 
palejueshme e diskriminuese. 

 
 
Mekanizmat e mbikëqyrjes  
Me qëllim të sigurimit se qeveritë po i 
përmbushin obligimet e marra për 
respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e 
të drejtës për shëndetin, janë të 

nevojshëm mekanizma si në nivelin 
vendor, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. 
Në rrafshin nacional mund të marrin pjesë 
p.sh. komisione të qeverisë, 
ombudspersonat dhe OJQ-të. në 
procedurat formale të monitorimit nëse 
shteti ka ratifikuar traktatin që e garanton 
të drejtën në shëndet (në këtë rast 
PNDESK-në) Secili shtet që është palë i 
traktatit duhet t’ia dorëzojë raportin 
organit kompetent të monitorimit të 
traktatit, në këtë rast Komitetit për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e Kulturore. 
Gjatë kësaj kohe të shqyrtimit, edhe OJQ-të 
paraqesin raporte të tyre, të cilat shpesh 
quhen „raporte paralele“. Këto raporte 
paralele, sjellin këndvështrimin e 
shoqërisë civile dhe nuk është e 
domosdoshme të përputhen raportet e 
qeverisë. Secili informacion i parashtruar 
merret në konsideratë nga trupi 
monitorues i traktatit (komiteti) gjatë 
përgatitjes së Komenteve Përfundimtare 
dhe Observimeve. Edhe pse nuk ka rrugë 
për t’i detyruar shtetet të zbatojnë të 
gjeturat dhe rekomandimet e raportit, ky 
raport është pjesë e prezantimit publik, 
dhe shteti gjegjës, mund të mos ketë 
dëshirë të akuzohet për abuzim me të 
drejtat e njeriut, sepse kjo ndër të tjera 
mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në  
marrëdhëniet me shtetet e tjera. 
Komisioni i atëhershëm për të Drejtat e 
Njeriut i Kombeve të Bashkuara vendosi 
në vitin 2002 emërimin e një Raportuesi 
Special për të drejtën e secilit që të gëzojë 
standardin më të lartë të mundshëm për 
shëndetin fizik e psikik. Raportuesi special 
mbledh informata dhe zhvillon dialog me 
qeveritë dhe me palët e interesuara, 
raporton rregullisht për gjendjen e të 
drejtës për shëndetin gjithandej nëpër 
botë dhe për aplikimin e kësaj të drejte në 
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legjislaturat nacionale nga politika dhe në 
praktikën e administrimit.  
Ai përshkruan shembuj të mirë për një 
aplikim të këtillë dhe i parashtron 
rekomandimet e nevojshme. Raportuesi 
special mund të ndërmarrë udhëtime në të 

gjitha vendet dhe të reagojë edhe ndaj 
fajësimeve përkitazi me shkeljen e të 
drejtës për shëndetin. Ai gjithashtu ka 
vizituar edhe Organizatën Botërore të 
Tregtisë.

 
 

ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
 

1. Praktika të mira    
Tregimet për suksese në Kamboxhia, 
Ugandë, Senegal, Tailandë, në qytete të 
Zambias e në shtete me të ardhura në 
nivel të lartë, tregojnë se konceptet 
gjithëpërfshirëse të parandalimit janë 
efektive. Këtë e tregojnë dëshmitë e 
mëposhtme: 
• Ndryshimi i sjelljes mund të arrihet 

vetëm atëherë nëse ka informim 
adekuat tematik lokal; nëse janë 
trajnuar shkathtësitë e negocimit e të 
vendimmarrjes dhe nëse është arritur 
mbështetja sociale e ligjore, qasja për 
masa parandaluese si p.sh. 
prezervativë e gjilpëra të pastra dhe 
nëse ka një motivim të përgjithshëm 
për ndryshim. 

• Asnjë masë e vetme e parandalimit nuk 
mund të shpie drejt ndonjë ndryshimi 
rrënjësor të sjelljes së popullatës. 
Programet parandaluese të nivelit 
kombëtar duhet të përqendrohen në 
komponentë të larmishme dhe të 
zhvillohen përmes inkuadrimit të 
popullatës civile, të cilës i janë 
dedikuar ato masa.  
 
 

 
• Programet për parandalimin e 

përgjithshëm, duhet të aplikohen 
sidomos tek të rinjtë. 

 Partneritetet janë qenësore për sukses. 
Programet e larmishme që u dedikohen 
shoqërive të larmishme kanë nevojë 
për partneritete të larmishme p.sh. 
duke u përfshirë edhe të infektuarit me 
HIV/AIDS. 

• Lidershipi politik është shumë i 
rëndësishëm për një veprim efecient.  
 

Juritë e qytetarëve dhe politikat e 
shëndetësisë publike 
Juritë e qytetarëve (Citizen Juries), janë 
një model i ri i marrjes së vendimeve për 
politikat e shëndetësisë publike. Në 
Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, 
Skandinavi e në SHBA, këto organe kanë 
nga 12-16 qytetarë reprezentativë, të cilët 
e përfaqësojnë popullatën e gjerë të cilët i 
verifikojnë informatat që u janë dhënë 
atyre, u shtrojnë pyetje ekspertëve, 
diskutojnë, marrin vendim dhe i 
publikojnë konkluzionet e tyre. Autoriteti 
urdhërdhënës, duhet ta kthejë përgjigjen 
brenda një kohe të caktuar. Në Mbretërinë 
e Bashkuar, disa studime të tipit „pilot“ 
kanë treguar se këto juri të qytetarëve 
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janë më të suksesshme për trajtimin e 
problemeve komplekse dhe se gjejnë 
zgjidhje më solide se sa anketat, grupet e 
fokusit ose tubimet publike. Është e qartë 
se qytetarët e rëndomtë janë të gatshëm të 
inkuadrohen drejtpërdrejt në procesin e 

vendimmarrjes dhe se ata kanë 
përfytyrime të qarta përkitazi me atë se 
çfarë shëndetësie publike dëshirojnë për 
veten dhe për familjet e tyre. 

 

 

 
„Sapo bimët miqësore kishin dëgjuar se shtazët paskan vendosur [që 

njerëzve t’u sjellin sëmundje], ato vendosën nga ana e tyre, që t’u ndihmojnë 
njerëzve. Secili lis apo drizë, çdo bar, barishte e myshk u ofrua  si bar 

shërues  për njërën nga sëmundjet që i kishin përmendur shtazët e insektet. 
Që nga kjo kohë, sa herë që një Cherokee plagosej apo pllakosej nga një 
sëmundje apo shihte ëndrra të këqija, mjekët popullorë të tyre i pyesnin 
bimët dhe gjenin gjithmonë një bar mjekues. Këtu e ka fillin mjekësia e 

popullit të Cherokee-ve para shumë-shumë kohësh.“ 
Legjendë e fisit Cherokee, përkitazi me origjinën e mjekësisë 

 
 

Betimi i Malikondës 
Gjatë viteve të ’80 të shek. 20, një 
organizatë e vendore e Senegal-it zhvilloi 
një plan mësimor për zgjidhjen e 
problemeve, në të cilin inkuadroi të gjithë 
banorët e katundit për t’i mësuar të drejtat 
e tyre të njeriut dhe aplikimin e këtyre 
njohurive të reja në jetën e tyre të 
përditshme. Programi u ofroi 
pjesëmarrësve rastin që të merreshin me 
trajtimin e problemeve si ato të 
shëndetësisë, higjienës, problemeve të 
mjedisit dhe të menaxhimit të know-how 
financiar e material. OJQ-ja TOSTAN e 
inicioi një program në Malikonda 
(Malicounda), një katund me 3.000 
banorë. Malikonda është një vend i një 
grupi katundesh të Bambara-s, në të cilin 
ende praktikohet infibulacioni, që është 
njëra nga format më brutale të gjymtimit 
të plotë gjenital të femrave. Pas diskutimit 
publik për kohë të gjatë, duke përfshirë 
edhe organizimin e shfaqjeve teatrale në 

rrugë, të cilat përqendroheshin në 
problemet e infektimit, rrezikut në rast të 
lindjeve dhe dhembjeve të shkaktuara nga 
infibulacioni gjatë marrëdhënies seksuale, 
i gjithë fshati u betua për dhënien fund të 
kësaj praktike të gjymtimit gjenital të 
femrave. Kjo u bë e njohur si Betimi i 
Malikondës. Në atë kohë, dy kryepleq iu 
qasën kumtimit të kësaj nisme edhe nëpër 
katunde të tjera. Deri në shkurt të vitit 
1998, këtë betim e dhanë edhe banorët e 
trembëdhjetë katundeve, ndërsa deri në 
korrik të po atij viti, edhe pesëmbëdhjetë 
katunde të tjera i dhanë fund praktikës së 
infibulimit dhe, kësisoj, kjo lëvizje fitoi 
edhe vëmendje ndërkombëtare. Më 13 
janar të vitit 1999, Kuvendi Kombëtar i 
Senegalit nxori ligjin për ndalimin e 
gjymtimit gjenital të femrave. Vetëm akti i 
miratimit nuk do të ishte i mjaftueshëm 
për ta zhdukur këtë praktikë. Fuqia e këtij 
ligji mbështetej në kontrollin shoqëror në 
katunde dhe përmes demonstrimit të 
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vullnetit publik, duke iu bashkëngjitur 
Betimit të Malikondës. Trajnimi i TOSTAN-
it e vuri në spikamë lidhshmërinë midis të 
drejtës për shëndetin dhe të drejtave të 
tjera. 

 

Libri i kujtimeve         
Në shumë vende, librat e kujtimeve janë 
bërë metodë e rëndësishme për hapjen e 
komunikimit për HIV-in brenda familjeve 
dhe në veçanti për nënat HIV pozitive për 
t’ua shpjeguar fëmijëve gjendjen e tyre. 
Përmes kësaj, prindërit e sëmurë për 
vdekje dhe fëmijët e tyre punojnë bashkë 
në përpilimin e librit të kujtimeve, i cili 
shpesh është një album që përmban 
fotografi, anekdota dhe kujtime të tjera 
familjare. 
 
Në Ugandë, përdorimin e librave të 
kujtimit e ka filluar Organizata TASO për 
përkrahjen e AIDS-it në fillim të viteve të 
’90-ta të shek. 20. Që nga viti 1998, 
Shoqata Kombëtare e Grave me AIDS ka 
promovuar me ndihmën e shoqatës PLAN-
Uganda këtë qasje në shkallë të gjerë. 
Shoqata ka vërtetuar se nënat e infektuara 
me HIV kanë vështirësi të mëdha të 
komunikojnë me fëmijët për sëmundjet e 
tyre dhe se librat e kujtimeve ishin një 
rrugë e mirë për këto gra që idenë për 
HIV-in ta fusin në jetët e fëmijëve të tyre 
dhe të diskutojnë me ata për ndikimin që 
ka kjo sëmundje. Këto libra ua sjellin 
ndërmend fëmijëve origjinën e tyre në 
mënyrë që të mos e humbin ndjenjën e 
përkatësisë. Libri promovon edhe 
parandalimin e HIV-it, sepse fëmijët i 
përjetojnë dhe i kuptojnë vështirësitë 
nëpër të cilat kalon prindi i tyre, kështu që 
nuk duan ta përjetojnë të njëjtin fat. 

 

Të varurit nga narkotikët dhe të 
burgosurit  
Nëpër gjithë botën të varurit nga 
narkotikët dhe të burgosurit bien ndër 
grupet më të ndjeshme për sa i përket të 
drejtës për shëndetin. Tek të dyja këto 
grupe e drejta për shëndetin shpesh 
pothuaj se nuk zbatohet fare. Shkaku është 
statusi i tyre prej kriminelësh. Këta nuk 
kanë fare qasje për informim, arsimim dhe 
elementet themelore të sistemeve gjegjëse 
të shëndetësisë dhe të atyre sociale. Në 
vitet e ’89-ta të shek. 20 në Britaninë e 
Madhe e në Holandë nisi të zbatohej një 
model i zvogëlimit të dëmit (Harm 
Reduction) i cili që atëherë, në forma të 
adaptuara, përdoret në gjithë botën. Ky 
model ka për qëllim që t’i reduktojnë 
dëmet dhe rreziqet si të individëve të 
varur nga narkotikët ashtu edhe për 
bashkësitë e tyre përmes një pakoje 
masash, të cilat përmbajnë masa të 
shkallëzuara që nga lënia e narkotikëve e 
deri tek përdorimi i tyre i sigurt. Në 
Holandë u synua në këtë mes 
dekriminalizimi i narkotikëve, ndërsa 
gjetiu u kërkua një ndryshim i pikëpamjes 
karshi keqpërdorimit të narkotikëve, që e 
përcakton statusin e trajtimit të të varurve 
nga narkotikët në harmoni  me normat e të 
drejtave të njeriut. U tregua se në shoqëri 
në të cilat u zbatuan programe të këtilla, se 
tek të varurit nga narkotikët pati një rënie 
të infektimeve me HIV/AIDS- dhe të 
infektimeve të tjera që barten përmes 
gjakut. Duhet përmendur në këtë mes se 
shtetet në të cilat u aplikuan masa për 
pasje në dispozicion të lokaleve për lënien 
e sigurt të narkotikëve, dhënia e gjilpërave 
sterile dhe programe të informimit e të 
rehabilitimit, janë njëkohësisht shtete 
nënshkruese të marrëveshjeve 
ndërkombëtare për kontrollimin e 
narkotikëve; asnjëri nga këto shtete nuk 

E DREJTA NË SHËNDET      173      
E DREJTA NË SHËNDET      175      



shohin ndonjë konflikt midis kontrollit të 
narkotikëve dhe këtyre masa.  
 
Deklarata e Montréal-it për Paaftësitë 
Mendore  
Deklarata e Montréal-it përkitazi me 
paaftësinë mendore, e aprovuar më 6 tetor 
2004 WHO e PAHO (Pan American Health 
organization) është shprehje e një 
ndryshimi paradigmatik të pikëpamjes 
përkitazi paaftësinë mendore. Kjo 
deklaratë ua lejon shteteve e organizatave 
ndërkombëtare një defininim të ri të 
paaftësisë mendore dhe të drejtave të 
personave me një paaftësi të tillë 
Deklarata kërkon nga bashkësia 
ndërkombëtare sigurimin e plotë të të 
drejtave të njeriut personave me paaftësi 
mendore. Kjo ka të bëjë në rend të parë me 
të drejtën për barazi, mos-diskriminim 
dhe të drejtën e vetëvendosjes. Deklarata 
niset nga një pikëpamje thjesht 
biomedicinale dhe i jep krah pozicionit të 
së drejtave të njeriut në pikëpamje të 
shëndetit dhe të të metave. Sado që 
deklarata nuk është ligjërisht e 
obligueshme, ajo paraqet një rregullim 
dhe një standard të cilit shtetet duhet t’i 
përmbahen në të ardhmen.  
 
 

„Që të arrihet sukses në 
ndalimin e praktikës së gjymtimit 

gjenital të femrës kërkohet një 
ndryshim rrënjësor të qëndrimit të 

shoqërisë kundrejt të drejtave të 
grave.“  

Efua Dorkenoo, themeluese e 
Foundation for Women‘s Health, Research 

and Development. 
 

 
SARS-i dhe të drejtat e njeriut  

Epidemia SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome), e cila nisi në nëntor të v. 2002 
dhe në korrik të v. 2003 u vu nën kontroll, 
pati për pasojë më shumë se 900 të vdekur 
nga 8.400 të infektuar. Reagimi i shteteve 
më të prekura nga kjo epidemi 
(Kina/Hong Kongu, Vietnami, Tajvani e 
Kanadaja) i tregoi ndërlikimet në rrafshin 
e të drejtave të njeriut të epidemive të 
këtilla dhe e nënvizoi nevojën që të drejtat 
e njeriut të respektohen edhe në raste të 
rreziqeve të këtilla. Në qendër të 
vëmendjes qenë në këtë mes liria e shtypit 
dhe e drejta individuale për shëndetin 
kundrejt detyrimit të shtetit për ruajtjen e 
sigurisë, përfshirë këtu edhe të drejtën për 
vendosjen e masave të karantinës. OBSH e 
përmendte shprehimisht Vietnamin si një 
shembull të suksesshëm në luftimin e 
kësaj epidemie, ku brenda 45 ditësh nga 
shpërthimi i saj ishin infektuar 65 njerëz, 
5 nga të cilët vdiqën. OBSH vinte në 
spikamë se Vietnami e përmbushi më së 
miri ngushtimin e hendekut të së drejtës 
për shëndetin me rastin e luftimit të SARS-
it dhe burimin e këtij suksesi e gjente tek 
faktorët e mëposhtëm: një shëndetësi 
nacionale e shtrirë gjerë dhe funksionale; 
trajtimi efektiv; mbikëqyrja dhe izolimi i 
personave të prekur; bashkëpunimi 
funksional me OBSH-në dhe me partnerë 
të tjerë; njoftimi me kohë i opinionit për 
shpërthimin e epidemisë; një politikë 
transparente e informimit dhe e 
publikimeve elektronike dhe 
bashkëpunimi i mirë i institucioneve 
lokale dhe i atyre ndërkombëtare.  

 

2. Trendet        
 

Strategjitë për integrimin e të drejtave 
të njeriut dhe zhvillimit shëndetësor 
Qasja shëndetësisë nga perspektiva e të 
drejtave të njeriut, paraqet një kornizë, 
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në kuadër së cilës shtetet veç e veç dhe 
bashkësia ndërkombëtare duhet ta 
marrin përgjegjësinë që të arriturat e 
deritanishme dhe kërkesat për 
shëndetin e njerëzve t’i sigurojnë në 
harmoni me standardet e të drejtave të 
njeriut. Shkalla e inkuadrimit të të 
drejtave të njeriut gjatë planifikimit të 
strategjive, analizës së rrethanave 
sociale e psikike për shëndetin dhe për 
sigurimin e shëndetit, tregon për një 
zhvillim pozitiv drejt jetësimit të së 
drejtës për shëndetin. Në vazhdim, disa 
trende aktuale: 

 
Fusha në të cilat ka përvoja në 
ndërlidhjen midis shëndetësisë dhe 
të drejtave të njeriut si në praktikën 
e qeverive e të partnerëve të tyre 
ashtu edhe në literaturën 
profesionale : 
 Të drejtat reproduktive e seksuale 
 HIV/AIDS-i 
 Parandalimi nga tortura e nga 

trajtimi i dhunshëm 
 Dhuna kundër grave 
 Sëmundjet ngjitëse 
 
Fusha në të cilat strategjitë dhe 
programet, kanë nisur ta reflektojnë 
vetëdijen mbi vlerat e ndërlidhjes së 
shëndetësisë dhe të drejtave të 
njeriut: 
 Të drejtat e popujve indigjenë 
 Pasojat bioetike dhe konsekuencat 

e teknikës së modifikimit gjenetik 
 Shëndeti i nënës dhe i fëmijës 
 Të drejtat e personave me aftësi të 

kufizuar 
 Marrëveshje tregtare të veçanta 

dhe ndikimi i tyre në të drejtën e 
shëndetit 

 Rehabilitimit pas fatkeqësive  
 

 
 Zbutja e varfërisë 
 
Fusha në të cilat ka fare pak 
hulumtime e edhe më pak praktikë 
në integrimin e shëndetësisë dhe të 
drejtave të njeriut janë:  
 Shëndeti në vend të punës  
 Sëmundjet kronike 
 Ushqimi  
 Mjedisi (ajri, uji, peshkimi, etj) 
 

 
 

3. Statistikat: 
Në vazhdim gjeni një përmbledhje të të 
dhënave statistikore, të cilat e spikasin 
domosdonë e një perspektive më të fortë 
të të drejtave të njeriut në fushën e 
shëndetësisë:  
• Çdo shtet i botës është në ndërkohë 

palë e së pakut një konvente për të 
drejtat e njeriut që përfshin të drejta 
relevante, përfshirë të drejtën për 
shëndetin dhe një numër të drejtash 
të ndërlidhura me kushtet e 
nevojshme për shëndetin. 
Burimi: WHO. 2002: 25 Questions and 
Answers on Health and Human Rights. 

• Dhuna është gjithandej nëpër botë 
ndër shkaqet kryesore të vdekjes së 
njerëzve të moshës 15-44. Nga dhuna 
vdesin gjithsej 14% meshkuj dhe 7% 
femra. 

Burimi: WHO. 2001. WHO World Report 
on Violence. 

 
 

„Informacioni dhe statistika janë 
mjete efikase për krijimin e një 
kulture të përgjegjësisë dhe të 

jetësimit të të drejtave të njeriut“ 
UNDP. 2000. 
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Shpenzimet publike për (në % të PBB -GDP) 
 Vendi Arsimi (2000-2002) Shëndetësia (2002) Shpenzimet për 

ushtrinë (2003) 
 Australia 4,9 6,5 1,9 
 Austria 5,7 5,4 0,8 
 Burkina Faso  2,0 1,3 
 Gjermania 4,6 8,6 1,4 
 Gjeorgjia 2,2 1,0 1,1 

 India 4,1 1,3 2,1 
 Kina  2,0 2,7 
 Kuba 9,0 6,5  
 Mali  3,2 1,9 
 Mbretëria e Bashkuar   5,3 6,4 2,8 
 Suedia 7,7 7,8 1,8 

 Zimbabve 4,7 4,4 2,1 
 SHBA 5,7 6,6 3,8 

(Burimi: UNDP. 2005. Human Development Report 2005.) 

 
 

 

Shpenzimet për Shëndetësinë (në % të PBB) 
Vendi Publik (% i PBB) Privat (% të PBB) Për krye banori  

(PPP US$) 
Australia 6,5 6,0 2.699 

Austria 5,4 2,3 2.220 
Burkina Faso 2,0 2,3 38 
Gjermania 8,6 2,3 2.817 
Gjeorgjia 1,0 2,8 123 

India 1,3 4,8 96 
Kina 2,0 3,8 261 
Kuba 6,5 1,0 236 
Mali 2,3 2,2 33 
Mbretëria e Bashkuar 6,4 1,3 2.160 

Suedia 7,8 1,4 2.512 

Zimbabve 4,4 4,1 152 
SHBA 6,6 8,0 5.274 
(Burimi: UNDP. 2005. Human Development Report 2005.) 

 
 

 

Mosha mesatare e llogaritur që nga lindja (2003) 
Vendi Popullsia e 

gjithëmbarshme 
Gratë Burrat 

Australia 80,3 82,8 77,7 

Austria 79,0 81,8 76,0 
Burkina Faso 47,9 49,2 46,8 

Gjermania 78,7 81,5 75,7 
Gjeorgjia 70,5 74,3 66,6 
India 63,3 65,5 61,8 
Kina 71,6 73,5 69,9 
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Kuba 77,3 79,2 75,5 

Mali 47,9 48,5 47,2 
Mbretëria e Bashkuar 78,4 80,6 76,0 
Suedia  80,2 82,4 77,9 
Zimbabve 36,9 36,5 37,3 
SHBA 77,4 80,0 74,6 

(Burimi: UNDP. 2005. Human Development Report 2005.) 

 
 

 
 

 

 

Vdekshmëria e nënave  
Vendi Shkalla e vdekshmërisë së nënave – e 

përditësuar më 2000 (për 100.000 linlindje)   
Australia 8 
Austria 4 
Burkina Faso 1.000 
Gjermania 8 

Gjeorgjia 32 
India 540 
Kina 56 
Kuba 33 
Mali 1.200 
Mbretëria e Bashkuar 13 
Suedia 2 

Zimbabve 1.100 
SHBA 17 
(Burimi: UNDP. 2005. Human Development Report 2005.) 

 
 

 

Përdorimi i dhunës kundër grave nga një partner intim (Përqindja e grave që u 
sulmuan) 
 

Vendi Përqindja % 
Bangladeshi 47 
Barbados 30 
Filipinet 10 

Kolumbia 19 
Nikaragua 28 
Zelanda e Re 35 
Zvicra 21 
(Burimi: UNDP. 2000. Human Development Report 2000.) 

 
 

 

 

Rritja e paramenduar e jetimëve si pasojë e AIDS-it, 2001-2010 
 

Regjioni 2001 2010 
Gjithsejtë 14 milionë 25 milionë 
Afrika 9 milionë 20 milionë 
Amerika Latine/Karaibet 578.000 898.000 
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Azia 1,8 milionë 4,3 milionë 
(Burimi: WHO. 2002. 25 Questions and Answers on Health and Human Rights.) 

 
 

Diskriminimi në rrafshin e të ardhurave- të varfrit marrin më pak nga 
ndihmat publike: Shkalla prej 1 deri 50, vlera më e ulët 1 
Vendi Më të pasurit Më të varfrit 
Bregu i Fildishtë 31 10 
Gana 33 11 

Guineja 45 5 
(Burimi: UNDP. 2000. Human Development Report 2000.) 

 
 
 

4. Kronologjia 
 

 
1946: Kushtetuta e Organizatës 

Botërore të Shëndetësisë 
1966: Miratimi i Paktit Ndërkombëtar 

për të Drejtat Ekonomike, Sociale 
e Kulturore 

1975: Deklarata për shijimin e 
përparimit të shkencës e të 
teknologjisë në interes të paqes 
dhe në të mirë të njerëzimit 

1975: Deklarata për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara  

1978: Deklarata e Alma Ata-s 
1991: Parimet për Mbrojtjen e 

Personave me Sëmundje Mentale 
dhe për Përmirësimin e Kujdesit 
për Shëndetin Mental 

1991: Parimet e Kombeve të Bashkuara 
për Personat e Moshuar 

1992: Konferenca e Kombeve të 
Bashkuara për Mjedisin dhe 
Zhvillimin (UNCED) 

1993: Deklarata për Eliminimin e 
Dhunës ndaj Grave 

1994: Konferenca Ndërkombëtare mbi 
Popullatën dhe Zhvillimin (ICPD) 

1995: Konferenca e Katërt Botërore për 
Gratë (FWCW) 

 

 
1997: Deklarata Universale për 

Gjenomin e Njeriut dhe të Drejtat 
e Njeriut 

1998: Deklarata për të Drejtat dhe 
Detyrat e Individëve, Grupeve e 
Organeve të Shoqërisë për 
Promovimin dhe Mbrojtjen e të 
Drejtave Ndërkombëtarisht të 
Njohura dhe Lirive Themelore 

1998: Parimet bazë për Zhvendosjen e 
Brendshme 

2002: Samiti Botëror për Zhvillim të 
Qëndrueshëm 

2002: Emërimi i Raportuesit Special për 
të Drejtat e Njeriut 

2003: Deklarata Ndërkombëtare për të 
Dhënat Gjenetike të Njeriut 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 

 
Ushtrimi I: Krijimi i një gjendjeje 
optimale fizike e mentale dhe sociale të 

gjendjes së shëndetit.   
 
Pjesa I: Hyrje 
Për shumë njerëz, koncepti mbi shëndetin 
nuk është zhvilluar ende aq sa të përfshijë 
si nevojat e gjera të shoqërisë ashtu edhe 
statusin e individit.  
Ky ushtrim ua mundëson pjesëmarrësve 
që t’i hetojnë elementet e shumta të 
gjendjes më të mirë të shëndetit dhe t’i 
shkëmbejnë ato me anëtarët e tjerë të 
grupit me qëllim të krijimit të një koncepti. 

 
Pjesa II: Informim i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Brainstorming dhe 
refleksion përbrenda grupit  
Qëllimet: Vetëdijesimi për konceptin e 
gjerë të shëndetit, që është më shumë se 
“mungesa e sëmundjes”; zhvillimi i 
ndërgjegjes për të drejtën për shëndetin; 
krijimi i lidhjes midis shëndetit e nevojave 
të tjera themelore; krijimi i lidhjes midis 
nevojave themelore dhe të drejtave të 
njeriut. 
 
Grupi i synuar: Të rritur të rinj dhe të 
rritur 
Madhësia e grupit: 10-30 njerëz 
Kohëzgjatja: dy orë 
Materiali: Fletë pankartash, markerë dhe 
ngjitës, kopje të Deklaratës Universale për 
të Drejtat e Njeriut  
Shkathtësitë: Komunikimi verbal, analiza 
përbrenda grupit  

 

 
Rregullat brainstroming 
Të gjithë pjesëmarrësit, përfshirë edhe 
moderatorin, do të ulen në karrige të 
vendosura në formë rrethi, ose do të ulen 
në tokë. Kjo metodë krijon ndjenjën e 
barazisë midis të gjithëve. Ky ushtrim 
kërkon të menduarit shpejt të 
pjesëmarrësve. Moderatori duhet të mbajë 
rend përmes këtyre masave: 
1. Të gjithë pjesëmarrësit t’i parashtrojnë 
idetë e tyre; këta duhet ta lejojnë 
mbajtësin e një procesverbali që të 
përshkruajë deklaratat e të gjithëve. 
2. Gjatë fazës së rishkrimit, pjesëmarrësit 
duhet ta dëgjojnë me vëmendje 
raportuesin e secilit grup, që në gjuhë të 
përshtatshme të fushës së të drejtave të 
njeriut prezantojnë listat.  

 
Hyrje në temë: 
Që në hyrje në temë, moderatori e lexon 
definicionin e “shëndetit”, sipas 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë. 
Preambula e Kushtetutës së OBSH-së e 
definon shëndetin si “gjendje e mirëqenies 
së plotë trupore, mendore e sociale dhe jo 
vetëm gjendja e lirë nga sëmundja dhe 
plogështia“. Në vazhdim, moderatori 
shtron pyetje të lidhura me definimin, 
p.sh. atë se cilat elemente janë të 
domosdoshme që ky status të jetësohet 
gjerësisht në shoqërinë gjegjëse.  
Nëse grupi në fillim është i ngadalshëm, 
moderatori mund të kërkojë nga grupi, të 
jepen përgjigje të shpejta, sipas radhës si 
janë të ulur. Të gjitha idetë shkruhen në 
fletë pankarte me shkronja aq të mëdha në 
mënyrë që ato t’i shohin të gjithë 
pjesëmarrësit. Asnjë ide nuk bën të 
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përjashtohet. Sapo grupi t’i ketë shteruar 
të gjitha idetë, ndonjëri nga pjesëmarrësit 
i lexon të gjitha idetë, ndërsa moderatori 
kërkon nga secili pjesëmarrës veç e veç që 
t’i sqarojnë përsiatjet e tyre. Pjesëmarrësit 
mund t’i shtrojnë pyetje njëri-tjetrit për 
temat e shtruara. (Kohëzgjatja: 
përafërsisht një orë.) 

 
Hapi i parë: 
Moderatori shpërndan kopjet e Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut dhe 
sqaron se të gjitha nevojat e shënuara në 
letra për shëndetin, janë të drejta të 
njeriut. Për shembull, në kuptimin e gjerë, 
e drejta për jetë sipas Nenit 3 të DUDNJ-së 
e përkrah të drejtën për shëndetin. 

 
Hapi i dytë:  
Moderatori i lut pjesëmarrësit të ndahen 
në grupe me nga 4-6 persona. Secili grup i 
merr listat e trajtuara dhe i përcakton në 
secilën prej tyre, ato që i bien fushës së të 
drejtave të njeriut. Secili grup e zgjedh 
raportuesin e vet, detyrë e të cilit është 
prezantimi në plenum i konkluzioneve të 
grupit. Gjatë kohës së punës në grupe të 
vogla, moderatori e viziton dhe e vëzhgon 
secilin grup dhe, nëse kërkohet nga ai/ajo, 
edhe e ndihmon atë. (Kohëzgjatja: rreth 30 
minuta). 

 
Hapi i tretë:  
Moderatori e mbledh përsëri gjithë grupin 
dhe përfaqësuesit e secilit grup i 
prezantojnë konkluzionet e tyre. Njëri nga 
pjesëmarrësit e shkruan listën e re të të 
drejtave të njeriut, të cilat e mbështesin të 
drejtën për shëndetin. Edhe kjo listë 
vendoset në mur. Në ndërkohë, grupi 
mund të shtrojë pyetje. Kjo listë mbetet në 
mur, për referim të mëvonshëm. 
(Kohëzgjatja: rreth 30 minuta). 
 

Hapi i katërt: Që moderatori ta vlerësojë 
sesionin, ai/ajo i lut pjesëmarrësit të 
tregojnë se ç’kanë mësuar nga ky ushtrim 
dhe çfarë përmirësimesh propozojnë për 
këtë ushtrim.  

 
Këshilla metodologjike  
Ky është një ushtrim që duhet ta nxisë 
mendimin e pavarur, individual. 
Moderatori duhet t’u japë zemër 
pjesëmarrësve që t’i përdorin idetë e tyre, 
të mendojnë me kokë të veten dhe të 
ndërmarrin hulumtime vetanake. 
Moderatori nuk bën ta luajë rolin e 
“ekspertit” që përgjigjet për të gjitha 
pyetjet “i ka në xhep”. 
Në të dyja pjesët e ushtrimit, pra në atë të 
nxitjes së ideve dhe në atë të mendimeve 
të grupit, të gjithë pjesëmarrësit duhet të 
flasin. Nëse një ose disa persona 
mbizotërojnë në diskutimet e grupit, 
moderatori duhet ta aplikojë rregullin që 
një person nuk mund të flasë më shumë se 
një herë, deri sa të mos jenë dëgjuar të 
tjerët. Me sqarime të nevojshme do të 
duhej të vihet në spikamë vlefshmëria e 
përgjithshme e të drejtave të njeriut, që 
paraqet një përmbledhje nga DUDNJ të 
konceptit të njohjes së dinjitetit njerëzor. 

 
Ushtrimi II Qasja në medikamente 

 
 

Pjesa I: Hyrje  
Realizimi i së drejtës për 
medikamentet/ilaçet nuk është siguruar 
për të gjithë ata që lëngojnë apo janë të 
sëmurë. Në Afrikë, p.sh. vdesin me miliona 
njerëz për shkak se nuk kanë mundësi t’i 
paguajnë ilaçet e prodhuara nga koncerne 
të mëdha farmaceutike, që do t’ua 
fashisnin ose së pakut do t’ua mbanin 
sëmundjen në nivelin ekzistues. Për këtë 
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arsye, mbi qeveri është bërë presion nga 
OJQ-të që në vende të tyre të sjellin ilaçe të 
riprodhuar (gjenerike) më të lira nga 
vende të tjera. Kundër kësaj praktike, nga 
ana tjetër, industria e farmaceutikës 
ankohet se po u shkelet e drejta e tyre e 
pronësisë.  
Ushtrimi që pason e simulon një proces 
fiktiv që në vitin 2001 u mbajt në Gjykatën 
Supreme të Afrikës së Jugut, pasi që 
koncerne të mëdha farmaceutike e kishin 
paditur shtetin dhe OJQ-të për shkelje të 
së drejtës së tyre të patentës.  

 
Pjesa II: Informim i përgjithshëm 
Lloji i Ushtrimit: Aktrimi i një fiksioni 
Qëllimet: Të kuptuarit e kompleksitetit të 
të drejtave të njeriut; vlerësimi i kërkesave  
Madhësia e grupit: 15 deri më së shumti 
140 pjesëmarrës  
Grupi i synuar: Të rinj e të rinj të rritur 
Kohëzgjatja: 2-3 orë 
Materialet: Rrotulla letre për proces, letër 
pankartash dhe lapsa.  
Përgatitja: Përpunimi i rrotullave të letrës 
për proces  
Shkathtësitë Aftësia për komunikim, 
empatia.  
 
Pjesa III: Informata specifike për 
ushtrimin  
Përshkrimi i ushtrimit:  
Drejtuesi i grupit ua prezanton 
pjesëmarrësve përmbajtjen e situatës që 
është baza e këtij procesi. Nën presionin e 
OJQ-ve të ndryshme, qeveria e një shteti të 
Afrikës vë në qarkullim dhe shet ilaçe të 
riprodhuara (generika) të sjella nga jashtë. 
Disa koncerne farmaceutike shohin në 
këtë veprim shkelje të së drejtës së tyre të 
patentës dhe në mbështetje të kësaj të 
drejte e kanë hedhur në gjyq qeverinë dhe 
OJQ-të. 

Pjesëmarrësit ndahen në katër grupe, 
secili nga të cilët paraqet një palë të 
procesit. Në fund, drejtuesi i grupit i 
shpërndan rrotullat e letrës për proces 
dhe secilit grup i jepen deri 20 minuta 
kohë që të përgatitet për procesin pasues 
dhe ta formulojë pozicionin e vet. Që të 
katër grupet do të duhej t’i zgjedhin 
zëdhënësit të cilët do t’i kumtonin 
argumentet e trajtuara.  
Në procesin fiktiv marrin pjesë këto 
palë:  
 Gjykatësi/Gjykatësja: i peshon 

/vlerëson  argumentet e parashtruara 
të tri palëve të tjera dhe e nxjerr 
kësisoj gjykimin e vet. 

 Përfaqësuesit e industrisë së 
farmaceutikës: janë të interesuar për 
fitimet, prandaj nuk duan që të drejtën 
e patentës ta japin në të mirë të të 
sëmurëve. 

 Përfaqësuesi i qeverisë: Qeveria, nën 
presionin e OJQ-ve i shpërndan dhe i 
shet me çmime të ulëta ilaçet e lira të 
riprodhuara (generika), të sjella nga 
jashtë. Në esencë edhe (qeveria) e ka 
të njëjtën pikëpamje si edhe 
koncernet farmaceutike.  

 Përfaqësuesit e OJQ-ve: kanë ushtruar 
presion mbi qeverinë që ilaçet e lira 
(generika) ose t’i fal ose t’i shesë me 
çmim të ulët. 

Derisa grupet përgatiten, do të duhej të 
sigurohej lokali për procesin në radhë. Më 
në fund, pjesëmarrësit zënë vend; 
gjykatësi/gjykatësja i përshëndet të 
pranishmit dhe i lutet tani secilit grup që 
ta parashtrojnë pozicionin dhe argumentet 
e tyre. Fundja, i takon 
gjykatësit/gjykatëses që ta kumtojë 
vendimin e vet së pakut përkitazi me 
pjesën më të madhe të mendimeve dhe 
kërkesave të shfaqura. Së fundi, në një 
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ushtrim të shlirshëm, pjesëmarrësit i 
shpalosin letrat e veta. 
Reagimi: Pjesëmarrësit ulen në karriget 
që janë vendosur në rreth. Si e ka ndjerë 
veten secili pjesëmarrës në rolin që e 
aktroi? A janë paraqitur konflikte të 
ndërgjegjes gjatë vlerësimit të të drejtave 
të ndryshme të njeriut?  
Në fund të ushtrimit, drejtuesi i grupit 
mund ta lexojë një fragment nga arsyetimi 
i vendimit të dt. 19 prill 2001: “Qëllim i 
qasjes për ilaçet më të lira (...) është vlerë e 
pranuar dhe, në kontekstin e epidemisë së 
HIV/AIDS një obligim në përputhje me 
kushtetutën i rangut të lartë në lidhmëni 
me obligimin e shtetit që t’i respektojë, t’i 
mbrojë e t’i sigurojë një varg prej të 
drejtave themelore, midis tyre të drejtën 

mbi dinjitetin njerëzor dhe jetën (që vlejnë 
si bazë për të gjitha të drejtat e tjera) (...) 
Sulmi i paditësit (d.m.th. i koncerneve 
farmaceutike) mbi ligjin, nuk ka kurrfarë 
baze meritore.“ 

 
Të drejtat dhe tema të afërme:  
Globalizimi, Diskriminimi  
 
Adaptuar nga: bpb, Deutscheses Institut 
für Menschenrechte, Europarat. 2005. 
Kompass. .Menschenrechtsbildung für die 
schulische und außerschulische Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
http://kompass.humanrights. 
ch/cms/front_content.php 
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TË DREJTAT E GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERSPEKTIVA E TË DREJTAVE TË NJERIUT E PARË  
 

NË RRAFSHIN GJINOR 
 

FUQIZIMI I GRUAS 
  

 
 
 

„Përparimet e grave si dhe arritja e barazisë në mes të grave dhe meshkujve 
janë çështje të të drejtave të njeriut dhe kusht për drejtësi shoqërore dhe 
nuk duhet të jenë të izoluara si çështje të grave“ 

 
Deklarata dhe Platforma Aksionale e Konferencës Botërore të Grave në Pekin, 

1995. 

 
 
 



TREGIM ILUSTRUES 
 
Rast i vërtetë: Tregimi i Maria da Penha 
Maja Fernandez  
Më 29 maj të vitit 1983, Maria da Penha 
Maja Fernandez, sa ishte duke fjetur, u 
qëllua me armë nga bashkëshorti i saj 
Marco Antonio Heredia Viveiros. Për fat të 
mirë ajo mbeti gjallë, sadoqë mori lëndime 
serioze. Përkrah traumave të tjera fizike e 
shpirtërore, ajo lëngoi edhe nga paralizimi i 
pashërueshëm i boshtit të kurrizit. Vetëm 
dy javë pasi ishte lëshuar nga spitali, 
bashkëshorti tentoi ta mbyste me rrymë, 
kur kjo po lahej në banjë. Pas këtij sulmi të 
dytë, Zyra e Prokurorit Publik ngriti 
aktakuzë kundër z. Viveiros. Gjykatës së 
Parë të Qarkut së Fortalezza-s iu deshën 
tetë vjet që të vendoste për rastin. Më 4 maj 
të vitit 1991, juria e shpalli z. Viveiros fajtor 
për sulm dhe tentim vrasje dhe e dënoi atë 
me 10 vjet burg. Pas një ankese, në vitin 
1966 u mbajt procesi i dytë me ç’rast z. 
Viveiros u dënua me 10 vjet e gjysmë burg. 
Mbrojtja e tij e përsëdyti ankesën. Për shkak 
të zvarritjeve në sistemin juridik nuk qe e 
mundshme që të merrej një vendim 
përkitazi me këtë krim. 
Më 20 gusht të vitit 1998, Maria de Penna 
Maja Fernandez dhe Qendra për Drejtësi 
dhe të Drejtë Ndërkombëtare (CEJIL) dhe 
Komiteti Latino-Amerikan dhe i Karaibeve 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Grave 
(CLADEM), i parashtruan ankesë 
Komisionit Inter-amerikan për të Drejtat e 
Njeriut, duke pretenduar se Republika e 
Brazilit ka dështuar për më se 15 vjet të 
ndërmarrë masa efektive për ndjekjen dhe 
dënimin e z. Viveiros. Ankuesit, përveç 
argumentimit për shkelje të Nenit 1, 
paragrafi 1 (obligimi për të respektuar të 
drejtat), nenit 8 (e drejta për gjykim të 

drejtë), nenit 23 (e drejta për mbrojtje të 
barabartë) dhe nenit 25 (e drejta për 
mbrojtje gjyqësore) të Konventës 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut, në lidhje 
me nenet 2 e 18 të Deklaratës Amerikane 
për të Drejtat dhe Detyrimet e Njeriut, 
pretendonin edhe për shkelje të neneve 3 e 
4 të Konventës Inter-amerikane për 
Parandalimin, Dënimin dhe Çrrënjosen e 
Dhunës ndaj Grave dhe neneve 5 dhe 7 të 
Konventës së rëndësishme të Belem do 
Paros (Belém do Paró). Si edhe në rastet e 
tjera, shteti i Brazilit nuk e komentoi këtë 
ankesë. Në raportin e tij të  16 prillit të vitit 
2001, Komisioni Iner-Amerikan vendosi që 
Brazili e kishte shkelur të drejtën e Maria 
de Penha Maja Fernandezit për gjykim të 
drejtë dhe mbrojtje gjyqësore nga ana e 
shtetit të Brazilit. Për më shumë, Komisioni 
vendosi që Brazili kishte shkelur edhe nenin 
7 të Konventës së Belém do Parós. Si 
rezultat i këtij raporti, në vitin 2002, gati 
20 vjet pas tentimit të parë për ta vrarë 
gruan e tij, z. Viveiros u arrestua dhe u 
dërgua në burg. 

Pyetje për diskutim  
1. Cilat janë temat kryesore për të 

drejtat e grave që u ngritën në këtë 
rast?  

2. Si mund të arrihet drejtësia, nëse 
qasja ndaj gjyqeve dhe respektimi i 
dispozitave ligjore në rrjedhën e 
procesit varen nga gjinia e viktimës? 

3. A mjaftojnë ligjet dhe rregulloret për 
t’i garantuar mundësitë e barabarta 
për të gjithë njerëzit? Me çka, tjetër, 
mund të sigurohet trajtimi i barabartë 
i burrit dhe i gruas? 
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4. A mund të parandalohen veprimet e 
ngjashme? Mendohuni se çfarë 
mekanizmash mund të përdoren në 

nivelin lokal, regjional e 
ndërkombëtar për ta arritur këtë. 

 
 

ÇFARË DUHET TË DIHET  
 
1. Të drejtat e gruas  
 
Grave i është dashur që për kohë të gjatë 
të luftojnë për njohjen dhe pranimin e tyre 
si qenie njerëzore me vlerë të plotë dhe 
për pranimin e të drejtave të tyre 
themelore. Për fat të keq, kjo luftë nuk ka 
përfunduar ende. Edhe pse situata e tyre 
është përmirësuar gati në gjithë botën, 
strukturat sociale dhe paragjykimet janë 
ato që ende po e pengojnë implementimin 
e plotë dhe të menjëhershëm të të drejtave 
të grave. Shekulli i XX-të solli shumë 
përmirësime dhe keqësime, por as gjatë 
kësaj kohe të paqes e të përparimit, grave 
dhe të drejtave të tyre nuk u është 
kushtuar ndonjë vëmendje e posaçme. 
Sidoqoftë, në të gjitha periudhat e 
historisë, mund të gjenden heroina që 
luftojnë për të drejtat e tyre, qoftë me 
armë ose me fjalë. Për shembull, Eleonor 
Ruzevelt, ngulte këmbë që në Deklaratën 
Universale për të Drejtat e Njeriut të vitit 
1948, në nenin 1 të draftit, në vend të “të 
gjithë njerëzit janë vëllezër”, të përdorej 
formulimi “të gjitha qeniet njerëzore janë 
të barabarta”. Këto ndryshime e bënë të 
qartë se të drejtat e njeriut u takojnë të 
gjitha qenieve njerëzore, pa marrë 
parasysh nëse janë femra apo meshkuj 
dhe që barazia të jetë një ndër parimet 
themelore të të drejtave të njeriut. 

Parimi i barazisë, sado që, siç është 
rregulluar me ligj, shprehimisht nuk bën 
ndonjë diferencim midis grave e burrave, 
ky parim bëhet shpesh burim i 
diskriminimit të fshehtë ndaj grave. Për 
shkak të pozitave dhe roleve të ndryshme 
që kanë gratë e burrat në shoqëri, barazia 
“de iure” rezulton shpesh me diskriminim 
“de facto”. Kjo situatë i detyroi aktivistët e 
të drejtave të grave ta shpijnë përpara 
dallimin midis barazisë formale dhe asaj 
reale. 
Në shumë situata, angazhimet formale, të 
mbështetura mbi bazën e hipotezës për 
barazinë e të gjithë njerëzve, nuk u 
ndihmuan domosdo njerëzve të dëmtuar. 
Është i nevojshëm një definim 
përmbajtjesor i barazisë, i cili i merr në 
trajtim pluralitetin, dallimet, 
disavantazhet dhe diskriminimin. Siç 
thekson Dairian Shant-i në artikullin e saj 
„Barazia dhe Struktura e Diskriminimit“ 
“neutraliteti nuk e lejon ndjenjën e 
dëmtimit duke i përjashtuar disa njerëz të 
përfitojnë nga trajtimi i barabartë. Prandaj 
përqendrimi duhet të orientohet drejt 
theksimit të rezultateve të barabarta ose 
përfitimeve të barabarta”. Barazia e 
mirëfilltë midis grave e burrave mund të 
arrihet vetëm përmes jetësimit të barazisë 
formale e të asaj përmbajtjesore.  
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“Përkthimi i fuqisë në numrave 

në fuqi të veprimit për gratë, nga 
gratë dhe në bashkëpunim me 

burrat, është ajo që do të ndodhë në 
mileniumin e ardhshëm“ 

 
Azza Karam, 1998 

 
 
Gjinia dhe përhapja e konceptit të 
gabueshëm për të drejtat e grave 

 
Koncepti “gjini” nuk ka të bëjë vetëm me 
gratë dhe me të drejtat e tyre, por është 
një koncept më kompleks, meqë përfshin 
si burrat ashtu edhe gratë. Për herë të parë 
u përdor në vitet e ‘70-ta nga Susan Moller 
dhe u definua si “institucionalizim i 
ngulitur thellë i dallimit të gjinive e që e 
përshkojnë shoqërinë tonë”. Që atëherë, kjo 
u zhvillua më tej në gjithë botën si rezultat 
i zhvillimeve dinamike politike, shoqërore 
dhe i transformimeve ekonomike. Neni 7 i 
Statutit të Romës i Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale i vitit 1998 e 
definoi gjininë, pasi që përfaqësues të 
shteteve e kishin diskutuar intensivisht 
konceptin e gjinisë, si “të dyja gjinitë, burri 
e gruaja, në kontekstin e shoqërisë sonë” 
me ç’rast  shumë nga sish e refuzuan 
zgjerimin e këtij koncepti mbi baza të 
orientimit seksual.  
 
Megjithatë, edhe sot e gjithë ditën është i 
përhapur koncepti sipas të cilit gratë 
duhet të njihen si grup specifik në vend se 
të pranohen si gjysma e popullsisë së 
botës, gjysma e popullsisë të secilit vend, 
të çdo fisi dhe të shumë bashkësive. Ky lloj 
koncepti mund të gjendet edhe nëpër 
dokumente në të cilat gratë vendosen në 
një paragraf ose kapitull bashkë me grupet 

e tjera të rrezikuara, siç janë popujt 
indigjenë, të moshuarit, njerëzit me aftësi 
të kufizuara dhe fëmijët. Ajo që i lidh të 
gjitha këto grupe është fakti se të gjithë ata 
e kanë përjetuar dhe ende e përjetojnë 
diskriminim, si dhe se nuk kanë mundur 
dhe ende nuk mund t’i gëzojnë në tërësi të 
drejtat e tyre. 
 
Gjinia është një kategori e dobishme për 
t’u analizuar, që ndihmon të kuptojmë se 
si gratë dhe burrat në shoqëri marrin 
përgjegjësi, role dhe pozita të ndryshme. 
Përfshirja e analizave gjinore në teorinë e 
në praktikën e të drejtave të njeriut, na 
sensibilizon në veçanti ndaj dallimeve 
midis grave e burrave në shoqëri dhe për 
mënyrat e ndryshme të shkeljes së të 
drejtave të grave. 
 
Është e qartë se duhet promovuar opinioni 
për ndjeshmërinë ndaj gjinive, me qëllim 
të arritjes së të drejtave të barabarta për 
të gjithë, pa dallim gjinie, ngjyre, race dhe 
religjioni. 
 

 
Siguria njerëzore dhe gratë 
 
Siguria njerëzore dhe statusi i grave janë 
të lidhura ngushtë njëra me tjetrën, 
sepse konfliktet ekzistuese po e 
keqësojnë me qëllim gjendjen e 
pabarazisë e të dallimeve midis gjinive. 
Gratë, fëmijët dhe të moshuarit përbëjnë 
numrin më të madh të refugjatëve dhe të 
të shpërngulurve përbrenda vendit dhe 
do të duhej të gëzonin vëmendje të 
veçantë dhe mbrojtje efektive. Siguri 
njerëzore është edhe sigurimi i qasjes së 
barabartë dhe për të gjithë njësoj i 
arsimimit, institucioneve sociale e atyre 
të punësimit edhe gjatë kohës së paqes. 
Grave u mohohet shpesh qasja e plotë në 
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këto fusha. Gratë dhe sidomos fëmijët 
mund të përfitojnë nga një interpretim i 
sigurisë njerëzore nga perspektiva e të 
drejtave të njeriut, gjë që donë të thotë 
se nuk mund të arrihet kurrfarë sigurie 
njerëzore nëse nuk respektohen të 
drejtat e njeriut në tërësi. Së këndejmi, 
çrrënjosja e çdo forme të diskriminimit 
të grave e të fëmijëve, do të duhej të 
ishte prioritet i katalogut të kërkesave. 
Me interes të veçantë për sigurinë 
njerëzore është natyrisht edhe gjendja e 
grave gjatë konflikteve të armatosura. 

 
 
2. Definicioni dhe përshkrimi i temës 

 
 
Për t’u kuptuar më mirë kërkesat e sotme 
të grave për të drejtat e tyre ndihmon një 
vështrim historikut të Lëvizjes së Grave.  
 

 
Një vështrim historik 
 
Revolucioni francez, shënjon fillimin e 
luftës së grave për njohjen e tyre si 
qenie njerëzore të barabarta. Në këtë 
epokë nuk u lind vetëm kërkesa e 
përgjithshme për të drejtat civile e 
politike, porse u zhvilluan edhe lëvizjet e 
para të grave për liri e për barazi. Njëra 
ndër përkrahëset qe francezja Olimp de 
Guzh e cila e shkroi Deklaratën për të 
Drejtat e Gruas dhe Qytetares. Ajo, si 
edhe shumë bashkëmendimtare të saj 
femra, e paguan përkushtimin e tyre me 
gijotinë. 
“Gruaja lindet e lirë dhe është e 
barabartë me burrin në të gjitha të 
drejtimet.” 
 
 
 

 
Neni 1 i Deklaratës për të Drejtat e 
Gruas dhe Qytetares, 1791. 
 
Edhe Britania e Madhe ka një histori të 
gjatë e me ndikim të Lëvizjes së Grave 
për Barazi. Jo pa të drejtë, Britania e 
Madhe quhet shpesh edhe “atdheu i 
feminizmit”. Qysh në vitet e 1830-ta, 
gratë britanike kërkuan të drejtën e 
votës. Lufta e tyre për të drejtën e votës 
zgjati më shumë se 70 vite dhe u 
zhvillua me mjete të ndryshme. Suksesi i 
parë u realizua në v. 1918, kur grave 
britanike të moshës mbi 30 vjeçe iu njoh 
e drejta aktive e votës. Fusha të tjera të 
negocimit ishin qasja në arsimim, të 
drejtat e grave të martuara në pronë dhe 
e drejta për të mbajtur pozita publike. 
 
Sidomos në Britani të Madhe dhe në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për 
përmbushjen e kërkesave të tyre gratë 
përdorën edhe masa drastike, madje 
edhe greva të urisë. Aktivistja e njohur 
Emily Davison (Emili Devjison), zgjodhi 
vdekjen, kur në v. 1913 me rastin e një 
gare të vrapimit të kuajve, me qëllim u 
hodh para kalit të Mbretit Xhorxhi i V-të. 
 
Këshilli Ndërkombëtar i Grave u 
themelua në vitin 1888, dhe vazhdon të 
ekzistojë edhe sot. Ky këshill e ka selinë 
në Paris dhe kontribuon në mënyrë 
aktive për të siguruar të drejtat e grave 
përmes takimeve ndërkombëtare, 
seminareve dhe punëtorive ndër-
regjionale e vendore, pastaj përmes 
programeve intensive për zhvillim të 
projekteve në bashkëpunim me 
agjencionet ndërkombëtare, rezolutave 
të përpiluara dhe të miratuara në 
Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së si  
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dhe përmes bashkëpunimit në të gjitha 
nivelet me organizatat e tjera 
joqeveritare dhe planit trevjeçar të 
veprimit në secilin nga pesë komitetet e 
tij të përhershme. 
 
Organizata e parë ndërqeveritare e cila i 
trajtoi të drejtat e grave është Komisioni 
Inter-Amerikan për Gratë që për 
regjionin e Amerikës Latine është 
themeluar në vitin 1928. Meritë e këtij 
trupi është përpilimi i Konventës Inter-
amerikane për Nënshtetësinë e Grave, e 
cila në vitin 1933 u miratua nga 
Organizata e Shteteve Amerikane (OAS). 
Kjo konventë nxiti një debat përkitazi 
me atë sesi regjioni ishte duke ndërtuar 
një bazë ligjore që do të merrej me të 
drejtat e njeriut. 
 
Që nga fillet e hershme të OKB-së, në 
vitin 1945 gratë tentuan të vepronin në 
kuadrin e strukturës së OKB-së dhe të 
bënin të dukshme e të arsyeshme 
prezencën e tyre në përmbajtjen dhe 
implementimin e instrumenteve dhe 
mekanizmave për të drejtat e njeriut. 
Komisioni për Statusin e Grave i cili e 
ka mandatin për promovimin e të 
drejtave të grave në gjithë botën, u 
themelua në vitin 1946. Kryesuesja e 
parë e tij ishte Bogil Boegstrup nga 
Belgjika. Ky komision promovoi 
përfshirjen eksplicite të të drejtave të 
grave në Deklaratën Universale për të 
Drejtat e Njeriut. Edhe pse gratë që nga 
fillimi i kontribuuan në mënyrë të 
barabartë evolucionit të sistemit 
ndërkombëtar politik, ekonomik e 
social, problemeve të vetë atyre iu 
kushtua vëmendje minimale. Verbëria 
me dekada të tëra kundrejt gjinive në  
 

 
dokumente për të drejtat e njeriut, i 
verboi edhe vetë njerëzit. Të drejtat e 
njeriut të më shumë se gjysmës së 
njerëzimit u fshehën nën rrogoz dhe 
pothuaj se u harruan, gjë që shpie deri 
tek përfundimi se në ligjet nacionale e 
ndërkombëtare nuk mund të ketë 
neutralitet për sa u përket gjinive, sa 
kohë që në gjithë botën ka shoqëri që 
nuk janë neutrale ndaj gjinive dhe edhe 
më tej i diskriminojnë gratë.  
 

 
Pabarazia në shumë fusha të jetës së 
përditshme, varfëria në mesin e grave dhe 
diskriminimi ndaj vajzave ishin rrethanat 
që i shtynë Kombet e Bashkuara në vitet të 
’70-ta të shek. 20, të vendosin për 
proklamimin e Dekadës së Kombeve të 
Bashkuara për Gratë: Barazia, Zhvillimi 
dhe Paqja, nga viti 1976 deri më 1985. 
Dekada u kurorëzua me miratimin në vitin 
1979 të Konventës për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave (KEDG). Kjo Konventë është 
instrumenti më i rëndësishëm për 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
grave. Gratë u njohën kësisoj për herë të 
parë si qenie njerëzore të barabarta. 
Konventa përmban si të drejta civile e 
politike ashtu edhe sosh ekonomike, 
sociale e kulturore, duke i bashkuar 
kështu dy kategori të cilat edhe ashtu 
trajtohen veçmas, në një dokument të 
vetëm. Konventa i rregullon temat që u 
përkasin jetës publike e private të grave. 
Shumë nene merren me rolin e gruas në 
familje e në shoqëri, me 
domosdoshmërinë e ndarjes së 
përgjegjësisë përbrenda familjes dhe me 
urgjencën e zbatimit të ndryshimeve në 
sistemet sociale e kulturore që e 
shkaktojnë pozitën e nënshtruar të gruas. 
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Vetëm përmes ndryshimesh të këtilla 
elementare mund të arrihet njohja e të 
drejtave të gruas nëpër gjithë botën. Sapo 
një shtet të jetë bërë anëtar i kësaj 
konvente, ai merr obligimin që menjëherë 
ta zhvillojë dhe ta zbatojë, me të gjitha 
mjetet që ai i ka në dispozicion, një 
strategji për mënjanimin e diskriminimit 
të gruas. 
 

 

“Diskriminimi i gruas shënjon 
në këtë konventë çdo dallim të 
mbështetur mbi gjininë, çdo përjashtim 
ose kufizim i cili për qëllim ose për 
pasojë e ka dëmtimin ose rrënimin e 
barazisë së njohur midis burrit e gruas, 
të drejtën për ushtrimin e të drejtave të 
njeriut dhe lirive elementare nga ana e 
gruas - pa marrë parasysh gjendjen e saj 
familjare - në fushën politike, 
ekonomike, sociale, kulturore, të 
shtetësisë ose të çfarëdo fushë tjetër.“  
Neni 1 i KEDG. 
Përveç kësaj, KEDG kërkon nga shtetet 
anëtare që t’u përmbahen këtyre pikave: 
• Parimin e barazisë midis gruas e 

burrit ta përfshijnë në kushtetutat e 
tyre kombëtare dhe në ligjet 
përkatëse; 

• Ta sigurojnë zbatimin praktik të 
parimit të barazisë; 

• Të miratojnë legjislaturë përkatëse 
dhe masa të tjera adekuate, duke 
përfshirë edhe sanksione nëse është 
nevoja, për ndaljen e çdo 
diskriminimi ndaj grave; 

• Të parashohin masa të njëjta për 
mbrojtjen e të drejtave të grave e të 
burrave; 

• Të distancohen nga çdo veprim ose 
praktikë diskriminuese ndaj grave  
 

 
dhe të arrijnë që autoritetet publike 
dhe institucionet publike t’i 
përmbahen këtij detyrimi; 

• T’i ndërmarrin të gjitha masat e 
përshtatshme për ta eliminuar çdo 
lloj të diskriminimit të ushtruar nga 
persona, organizata ose ndërmarrje; 

• T’i anulojnë të gjitha dispozitat 
nacionale penale që mund të 
paraqesin diskriminim ndaj grave; 

• Ta sigurojnë zhvillimin e plotë dhe 
përkrahjen e grave në mënyrë që ato 
të mund t’i ushtrojnë të drejtat e tyre 
dhe liritë themelore në masë të 
barabartë me burrat; 

• T’i ndryshojnë skemat dhe modelet 
sociale e kulturore të sjelljes së burrit 
e të gruas; 

• Ta arrijnë zhdukjen e paragjykimeve 
dhe të çfarëdo praktike tjetër 
zakonore e të mënyrave të tjera të 
sjelljes, që mbështeten mbi idenë e 
inferioritetit ose të superioritetit të 
njërës apo tjetrës gjini, ose mbi rolet 
stereotipe të burrit e të gruas; 

• Ta sigurojnë një edukim familjar që 
në vete ngërthen mirëkuptimin 
adekuat të amësisë si funksion social 
dhe njohjen e përgjegjësisë së 
përbashkët të burrit e të gruas për 
përkujdesjen ndaj rritjes së fëmijëve 
dhe zhvillimit të tyre, duke e bërë të 
qartë se qëllim parësor është interesi 
i fëmijëve; 

• Të ndërmarrin të gjitha masat e 
përshtatshme për t’i zhdukur të 
gjitha format e trafikimit të grave dhe 
të shfrytëzimit të grave përmes 
prostitucionit;  

• Ta sigurojnë votimin aktiv e pasiv të 
grave në të gjitha zgjedhjet dhe 
referendumet; 
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• Ta sigurojnë të drejtën e barabartë të 

grave e të burrave për marrjen, 
ndërrimin dhe mbajtjen e shtetësisë; 

• T’u sigurojnë grave të drejta të 
barabarta me burrat në fushën e 
arsimimit. 

 
 
Më 6 tetor të vitit 1999, Asambleja e 
Përgjithshme e OKB-së miratoi njëzëri një 
vendim që çau rrugë për gratë, të bazuar 
në konsensus, që përmbahet në nenin 21 
të Protokollit Opsional të Konventës 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave. Që tani e tutje 
u bë e mundshme që Komitetit të KEDG-
së mund t’i parashtrohen ankesa 
individuale. Më 1 tetor 2008 Protokolli 
kishte 92 shtete anëtare. 
Komiteti për zhdukjen e çdolloj 
diskriminimi të gruas trajtoi deri në korrik 
të v. 2008 dhjetë ankesa individuale; 
zhvilloi hulumtime dhe e paraqiti një 
raport përkitazi me hulumtimet e bëra në 
shtetin e Meksikës.  
Burimi: Komiteti i CEDAW-it, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/c
edaw/index.htm 

 

 Konferenca Botërore për të 
Drejtat e Njeriut e mbajtur në Vjenë në 
qershor të vitit 1993, mblodhi rreth vetes 
mijëra aktivistë e ekspertë për të drejtat e 
njeriut. 
Deklarata e Vjenës dhe Programi për 
Veprim e vënë në spikamë përkrahjen dhe 
mbrojtjen e patjetërsueshme të të drejtave 
të grave e të vajzave të cilat janë pjesë 
esenciale përbërëse e sistemit universal të 
të drejtave të njeriut. Pjesëmarrja e plotë 
dhe e barabartë e grave në jetën politike, 
civile, ekonomike, sociale dhe kulturore në 

nivel vendor, regjional dhe ndërkombëtar 
si dhe çrrënjosja e të gjitha formave të 
diskriminimit të bazuar në gjini, u 
përmendën si objektiva parësore të 
bashkësisë ndërkombëtare. 
Komisioni për Statusin e Grave (CSW) 
organizoi, në kuadër të mandatit të tij, 
katër konferenca globale të mëdha, me 
qëllim të trajtimit të të drejtave të grave si 
të drejta të njeriut. 
 
• Meksiko Siti, 1975 
• Kopenhagë, 1980 
• Najrobi, 1985 
• Pekin, 1995 
 
Krahas kësaj, në vitin 2000 në Nju Jork u 
mblodh në Takimi i 23-të Special i 
Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, për 
temën “Gratë 2000: Barazia Gjinore, 
Zhvillimi dhe Paqja në shekullin XXI”. 
Qëllim i këtij tubimi ishte vlerësimi i 
progresit të përkushtimeve që qeveritë i 
kishin marrë me rastin e anëtarësimit në 
Konferencën Botërore të Grave të Pekinit 
në vitin 1995. Kjo edhe është arsyeja, 
përse ky takim është quajtur ndryshe 
“Pekini + 5”. 
 

 Platforma për Veprim e 
Pekinit, e miratuar në vitin 1995 në 
Konferencën e Katërt Botërore të 
Kombeve të Bashkuara për Gratë, ka një 
rëndësi të posaçme, sepse preambula dhe 
12 kapitujt e saj përbëjnë programin më të 
plotë për të drejtat e grave me një analizë 
të situatës së grave dhe hulumtimit të 
politikave, strategjive dhe masave për 
përkrahjen e të drejtave të grave 
gjithandej nëpër botë. I është kushtuar një 
vëmendje e veçantë 12 fushave 
mëposhtme: varfëria, arsimimi, konfliktet 
e armatosura, ekonomia, procesi i 
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vendimmarrjes, mekanizmat instituciona- 
le të të drejtave të njeriut, mediet, mjedisi, 
vajzat si dhe masat institucionale e 
financiare. 

 
Gratë dhe Varfëria 
Për t’u kuptuar ndikimet e ndryshme të 
varfërisë mbi gratë e mbi burrat, është e 
domosdoshme të shikohet ndarja e tregut 
të punës në botë mbi bazën e gjinive. 
Shumë shpesh, gratë bëjnë punë të 
shtëpisë, përmbushin pa pagesë dhe pa 
sigurim obligimet për përkujdesjen ndaj 
fëmijëve, ndaj të sëmurëve e të moshuarve 
sado që kontributi i tyre në rrafshin 
ekonomik e social është i domosdoshëm 
dhe do të duhej të respektohej më shumë. 

 
Ndarja e punës sipas gjinive është njëra 
ndër dimensionet strukturore të varfërisë 
që i prek gratë. Funksioni biologjik i 
amësisë është një dimension tjetër 
strukturor, i cili kuptohet edhe si funksion 
social dhe si përgjegjësi sociale i 
prindësisë.  

 
 

“Derisa varfëria prek gjithë 
familjen, gratë e mbajnë, si rezultat i 

ndarjes së punës dhe përgjegjësive 
për mirëqenien familjare në baza 
gjinore, barrën proporcionalisht 

shumë më të madhe, duke tentuar 
që nën kushte të mundësive gjithnjë 

e më të pakta, ta menaxhojnë 
konsumimin përbrenda familjes” 

 
Platforma për Veprim e Pekinit 1995 
 

 

Varfëria krijohet edhe si shkak i pagesës 
së pabarabartë për të njëjtën punë ose për 
shkak të mohimit apo të kufizimit të qasjes 

në arsimim ose shërbime publike e sociale, 
si dhe për shkak të mohimit ose të  
kufizimit të së drejtës së trashëgimisë dhe 
të pronësisë mbi tokën. 
Dimensioni politik i varfërisë e tregon 
pabarazinë e të drejtave midis anëtarëve 
të shoqërisë sonë, gjë që sajon pengesë të 
madhe në qasje të tyre ndaj të drejtave 
civile, politike, ekonomike, sociale e 
kulturore. Varfëria e zvogëlon qasjen ndaj 
informimit dhe ndaj mundësive për 
pjesëmarrje në organizata publike e në 
procese të vendimmarrjes. Në kontekstin e 
migracionit, varfëria shpie edhe drejt 
shtimit të trafikimit të grave, sidomos në 
Amerikën Latine, në Azi dhe në Evropën 
Juglindore. 
 
Gratë dhe Shëndeti 
Shëndeti i grave përfshin mirëqenien e 
tyre emocionale, sociale e fizike dhe 
përcaktohet nga rrethanat shoqërore, 
politike e ekonomike si edhe nga biologjia. 
Shëndeti riprodhues shihet si gjendje e 
mirëqenies së plotë fizike, mentale, 
shoqërore dhe e shëndetit seksual, me 
qëllim të përmirësimit të jetës dhe të 
raporteve personale. Raportet e barabarta 
midis grave e burrave në çështjet e 
marrëdhënieve seksuale dhe ato të 
reproduktimit, kërkojnë respekt dhe 
pajtim të ndërsjellë, e edhe ndarje të 
përgjegjësive. Sikundër e tregon edhe rasti 
i Filipineve, realiteti është tjetër: 
 
 

“Shkaku kryesor i vdekjes së grave të 
moshës kur janë të afta të lindin varet 
nga shtatzënia dhe nga lindja. 
Gjakderdhjet e rënda pas lindjes janë në 
krye të listës, të përcjella nga sëmundjet 
e shkaktuara nga gjakderdhja gjatë 
shtatzënisë (pre-eklampsia dhe 
eklampsia). 
 

TË DREJTAT E GRAVE       195      



 

 
„Statistikat kiliane të vitit 1996 tregojnë se burrat i realizojnë 63% të të 
arriturave ekonomike dhe nuk kryejnë as edhe një punë përbrenda 

amvisnisë, ndërsa gratë i kontribuojnë të arriturave ekonomike me 37% 
dhe duhet t’i kryejnë 100% punët e shtëpisë. Shoqëria i përkrah këto 

përmasa të punës së papaguar dhe e krijon kështu bazën strukturore të 
varfërisë tek gratë.” 

 
Rosa Bravo. 1998. 

 

 
 

 
Një nga gjashtë shtatzënësi në Filipine 
përfundon me abort ilegal, meqë ato ose 
janë të paplanifikuara ose të 
padëshiruara. Llogaritet se çdo vit 
bëhen rreth 300.000 deri në 400.000 
abortime ilegale, shumica prej të cilave 
përfundojnë me komplikime siç janë 
helmimi i gjakut ose vdekja. Së pakut 2 
milionë gra të moshës kur mund të 
lindin dëshirojnë ta aplikojnë 
planifikimin e familjes, por që për 
shkaqe të ndryshme, përfshirë edhe 
mungesën e qasjes tek institucionet për 
planifikimin e familjes, ende nuk mund 
ta bëjnë këtë. Llogaritet se 7 milion gra 
të moshës reproduktive, u ekspozohen 
rreziqeve të shtatzënisë ose pse janë 
shumë të reja (nën moshën 18 vjeçe), 
pse kanë qenë shtatzëna katër ose më 
shumë herë radhazi dhe për shkak të 
tyre janë sëmurë … edhe përkundër 
këtyre rreziqeve për çdo vit ka 2,6 
milionë gra shtatzëna. Shkalla e 
vdekshmërisë së nënave arrin në 172 
vdekjeve në 100.000 lindje të fëmijëve 
të gjallë, ndërsa vdekshmëria e 
porsalindurve arrin në 36 vdekjeve në 
1000 të lindur të gjallë, që bie ndër më 

të lartat në botë. 
Burimi: Domini M. Torevillas, 2002 

 Shëndeti. 
 

 
Gratë dhe dhuna 
Në shumë shoqëri gratë edhe vajzat janë 
viktima të dhunës fizike, seksuale e 
psikologjike, pavarësisht nga të ardhurat e 
tyre, nga statusi social dhe nga ambienti 
kulturor në të cilin jetojnë. Gratë bien 
viktimë e dhunimeve, e keqpërdorimit 
seksual, turpërimit seksual dhe 
kërcënimeve. Skllavëria seksuale, 
shtatzënia e imponuar, prostitucioni i 
detyruar, sterilizimi, abortimi, zgjedhja 
prenatale (qysh para lindjes) e gjinisë dhe 
mbytja e foshnjave vajza, bien gjithashtu 
ndër vepra të dhunës së ushtruar ndaj 
grave. Të gjitha këto akte e shkelin ose e 
pengojnë të drejtën e grave që t’i gëzojnë 
të drejtat dhe liritë e tyre themelore. 
Prandaj miratimi me konsensus i 
Deklaratës për Eliminimin e Dhunës 
Ndaj Grave në vitin 1993 nga Asambleja e 
Përgjithshme e OKB-së, si mjet për 
parandalimin e dhunës ndaj grave, është 
një sinjal me peshë të veçantë. Përveç 
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kësaj, në vitin 1994 u emërua Raportuesi 
Special për Dhunën ndaj Grave. 

Zbatimi dhe mbikëqyrja 
 

 
Me dhunë ndaj grave duhet të 
kuptohen, por pa u kufizuar në to, 
veprimet e mëposhtme:  
 
a) Dhuna fizike, seksuale e psikike në 
familje, duke përfshirë rrahjen, abuzimin 
seksual të fëmijëve vajza në familje, 
dhunën e lidhur me pajën, dhunimin 
përbrenda bashkëshortësisë, gjymtimin 
gjenital të femrave dhe praktikat e tjera  
tradicionale të dëmshme për gratë, si dhe 
 

 
 
 
 
 
 

 
dhunën jashtë bashkëshortësisë të lidhur 
me shfrytëzim; 
b) Dhuna fizike, seksuale dhe psikike që 
ndodh brenda komunitetit të gjerë duke 
përfshirë dhunimin, abuzimin seksual, 
ngacmimin dhe kërcënimin seksual në 
vend pune, institucione arsimore e gjetiu, 
si dhe trafikimin e grave dhe 
prostitucionin e detyrueshëm; 
c) Dhuna fizike, seksuale e psikike që 
realizohet apo tolerohet nga shteti, kudo 
që ushtrohet ajo. 
 
Neni 2 i Deklaratës për Eliminimin e 
Dhunës Ndaj Grave, 1994. 
 

 

 

“24 gra nga Polonia, Rusia, Italia, Shqipëria dhe Turqia, u liruan nga 
policia pas bastisjes së një shtëpie publike në Gjermani, ku ishin mbajtur si 
skllave dhe ishin detyruar në prostitucion. Dy gra ishin mbyllur për gati 7 
muaj pa e parë asnjëherë dritën e diellit. Një bandë prej 16 të dyshuarish 
nga Turqia, Italia dhe Shqipëria ishin arrestuar, kurse policia po i kërkon 
edhe gjashtë të tjerë. Pretendohet se tre policë të Luedenscheid-it kishin 
bashkëpunuar me rrjetin e trafikantëve. Ky operacion ishte ndër më të 

mëdhenjtë kundër një rrethi të krimit të organizuar në Gjermani.“ 
 

Erich Reimann, 1996. 
 

 
Përveç sistemit ekzistues ndërkombëtar, 
parandalimit ose çrrënjosjes së dhunës 
ndaj grave i janë përkushtuar edhe disa 
organizata regjionale. Kështu, p.sh., 
sistemi inter-amerikan i të drejtave të 
njeriut mbrojtjen e grave e parasheh me 

Konventën Inter-amerikane për 
Parandalimin, Dënimin dhe 
Çrrënjosjen e Dhunës Ndaj Grave të 
miratuar në vitin 1995 në Belém do Pará. 

       Praktika të mira 
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Këshilli i Evropës e miratoi më 16 maj 
2005 Konventën për Luftimin e 
Trafikimit me Qeniet Njerëzore me 
qëllim që ta parandalojë tregtimin me 
qeniet njerëzore, viktimat faktike dhe ato 
potencialisht të mundshme si dhe 
nxjerrjen e aktorëve përpara drejtësisë. 
Konventa hyri në fuqi më 1 shkurt 2008. 
Kjo duhet parë si një hap i rëndësishëm në 
fushën e ndihmës për viktimat si trajtim i 
obligueshëm psikologjik, kryesisht për 
femrat viktima të trafikimit me qeniet 
njerëzore.  

 
Gratë dhe konflikti i armatosur 
Gratë bëhen shpesh viktimat e para gjatë 
luftës dhe konfliktit të armatosur. Në 
artikullin e saj „Fronti i Dytë: Logjika e 
Dhunës Seksuale“, Ruth Seifert 
përshkruan se në shume raste goditja e 
femrave është strategji ushtarake për ta 
shkatërruar armikun. Dhunimi, që ndodh 
shpesh në konfliktet e armatosura, është 
krim dhe mund të jetë madje edhe 
gjenocid nëse dhunimi bëhet me qëllim që 
një grup ose një pjesë të tij ta shkatërrojë 
në tërësi siç thuhet nga Tribunali Penal 
Ndërkombëtar i Ruandës në rastin e Jean 
Paul Akayesu-s. “Spastrimet etnike” si 
strategji e luftës dhe dhunimi si një nga 
metodat e saj, duhet të merren në thumb 
dhe nuk bën që edhe më tutje të të mbeten 
pa u dënuar. Statuti i Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale i vitit 1998, sjell 
për herë të parë në histori, një deklarim 
eksplicit përkitazi me krimet si dhunimi, 
shtatzënësia e detyruar, prostitucioni i 
detyruar etj. dhe parasheh një sistem që 
do të sillte drejtësi si për aktorët e dhunës 
ashtu edhe për viktimat.  

 
Vetëm rrallë ndonjëherë gratë luajnë rol 
aktiv në marrjen e vendimeve që kanë për 
pasojë ndezjen e konflikteve të 

armatosura. Anasjelltas, ato përpiqen që 
edhe në vlugun e konflikteve ta ruajnë 
rregullimin ekzistues social dhe me gjithë 
forcën që e kanë të sigurojnë një jetë 
relativisht normale.  
Krahas kësaj, mbi shpatulla të grave bie 
një peshë përpjesëtimisht shumë e madhe 
e pasojave të konfliktit të armatosur, siç 
thuhet në fletushkën informative të 
Qendrës Botërore të Studimeve për Gruan, 
përkitazi me rindërtimin pas konflikteve  
Shumë gra mbeten të veja dhe përballen 
me barrën e madhe të detyrës për 
mbajtjen e familjes dhe njëkohësisht të 
përballen me traumat personale të 
shkaktuara nga dhuna e drejtpërdrejt mbi 
to. Të gjithë këta faktorë duhet të 
planifikohen në misionet e ardhshme 
paqësore, për t’i përkrahur gratë në 
përmbushjen e nevojave të tyre të veçanta.   

 
Gratë dhe Resurset natyrore 
Fragmenti nga studimi i Vadana Shiva-s, 
„Monokulturat, Monopolet, Mitet dhe 
Mashkullizimi i Bujqësisë“ tregon se gratë 
në Indi luajnë rol të madh në ruajtjen e 
diturisë për pasuritë natyrore dhe për 
mjedisin. Rrethana që gratë kanë 
mbledhur e shumuar farëra me mijëra 
vjet, nuk ka të bëjë vetëm me Indinë, porse 
me gjithë botën. Përmes përdorimit dhe 
menaxhimit me kujdes të resurseve 
natyrore, gratë u kanë siguruar mjete për 
jetesë familjeve dhe bashkësive të tyre. 

 
Shkatërrimi i resurseve natyrore ka 
ndikim negativ në shëndetin, mirëqenien 
dhe në cilësinë e jetës së popullsisë në 
tërësi por, për shkak të ndarjes shoqërore 
të punës, në veçanti i prek gratë. Për më 
tepër, dituritë, aftësitë dhe përvojat e tyre, 
rrallë merren në konsideratë nga 
vendimmarrësit, të cilët kryesisht janë 
burra. 

198      TË DREJTAT E GRAVE           



 
“Fenomeni i biopiraterisë, përmes së cilës 
korporatat e Perëndimit po ua vjedhin 
grave të shteteve në zhvillim dijen 
kolektive dhe inovacionet e grumbulluara 
të tyre me shekuj, po merr përmasa 
epidemike. Kjo “biopirateri” po 
arsyetohet tani si një partneritet i ri midis 
industrisë agrare dhe grave të shteteve 
në zhvillim. Për ne, vjedhja nuk mund të 
jetë bazë e partneritetit.“ 
Vandana Shiva, 1998 
 

 
Vajzat 
Në shumë shtete, fëmijët vajza përballen 
me diskriminim që në fazat më të 
hershme, në fëmijëri dhe në kohën e 
miturisë. Si rezultat i sjelljeve dhe i 
praktikave të dëmshme siç janë, gjymtimi 
gjenital i femrave, preferenca për fëmijë 
meshkuj, martesat e hershme, shfrytëzimi 
seksual dhe praktikat e lidhura me 
shëndetësinë dhe ndarjen e pabarabartë të 
ushqimit, moshën e miturisë, në disa 
vende të botës vajzat e arrijnë më pak se 
djemtë. Në ato shoqëri ku djemtë 
preferohen më shumë se vajzat, praktika e 
mbytjes së foshnjave vajza është shumë e 
përhapur. Për shkak të mungesës së 
ligjeve mbrojtëse ose të zbatimit të gabuar 
të tyre, vajzat janë, sidomos në rrafshin e 
dhunës seksuale, të ekspozuara që të jenë 
viktima. Në shumë regjione të botës, vajzat 
përballen me diskriminim në qasjen në 
arsim dhe shkollim në nivele më të larta.  
 
 

Shembull nga një gazetë e Indisë 
„Në një incident më të ri të mbytjes së 
foshnjave vajza, në një katund të këtij 
distrikti, një vajzë e porsalindur u mbyt 
me helm nga prindërit dhe nga gjyshi e 
gjyshja. Superintendanti (kryeshefi) MN  i  

 
rrethit Manjunatha i kumtoi policisë të 
shtunën se prindërit dhe gjyshi e gjyshja u 
arrestuan dhe në bazë të Nenit 302 të 
IPC-së, (vrasje) ndaj tyre u ngrit padi. 
Zyrtari administrativ i katundit 
Mollahallo Pudur parashtroi ankesë se 
Kavitha, kishte lindur fëmijën e tretë, por 
që ky fëmijë u helmua. Ajo ishte vajza e 
tretë me radhë andaj e kishin helmuar 
atë. 
 
Burimi: India Info, 17.12.2000, 
http://newsarchives.indiainfo.com/ 
2000/12/17/17female.html 

 
 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe 

çështje të diskutueshme  
 
Koncepti i universalitetit është i një 
rëndësie qendrore për të drejtat e njeriut 
dhe i domosdoshëm sidomos për të drejtat 
e gruas. Diversiteti kulturor përdoret 
shpesh si arsyetim ose si pengesë për 
jetësimin e plotë të të drejtave të grave. 
Dokumenti i mëposhtëm, që u miratua në 
vitin 1993 gjatë punimeve të Konferencës 
Botërore për të Drejtat e Njeriut në Vjenë, 
është një arritje esenciale për gratë:  
 

 
“Platforma aksionale konstaton se të 
gjitha të drejtat e njeriut - të drejtat 
civile, kulturore, ekonomike, politike e 
sociale duke përfshirë këtu edhe të 
drejtën për zhvillim, në harmoni me 
Deklaratën dhe me Programin Aksional 
të Vjenës, që u miratua nga Konferenca 
Botërore për të Drejtat e Njeriut vlejnë 
për të gjithë dhe janë konkrete, të 
pandashme, reciprocikisht të varura dhe 
të ndërlidhura. Konferenca konstaton se  
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të drejtat e grave e të vajzave janë pjesë e 
patjetërsueshme, integrale dhe të 
pandashme të të drejtave të përgjithshme 
të njeriut. Shijimi i plotë dhe i barabartë i 
të gjitha të drejtave të njeriut dhe të lirive 
themelore nga gratë e vajzat është 
çështje e dorës së parë e qeverive dhe e 
Kombeve të Bashkuara dhe shumë të 
rëndësishme për përkrahjen e kërkesave 
të grave në çështje esenciale.”  
Konferenca e Vjenës për të Drejtat e 
Njeriut, 1993.  
 

 
Megjithë përhapjen e gjerë të konceptit të 
universalitetit, shumë sfera të jetës së 
përditshme të grave janë edhe më tutje 
burim të shumë kundërthënieve. Në disa 
religjione, gratë nuk gëzojnë trajtim të 
njëjtë me burrat. Në këto vende, mohimi i 
qasjes së barabartë në arsimim dhe 
mundësitë e punësimit si dhe përjashtimi 
nga vendimmarrja politike konsiderohen 
si normale. Në disa raste ekstreme, 
politikat dhe qëndrimet e tilla paraqesin 
kërcënim për sigurinë personale të grave 
dhe për të drejtën e tyre për jetë. 

 
Një grua e re ishte dënuar në vitin 2002 në 
Nigeri sipas ligjit të sheriatit me vdekje me 
goditje me gurë. Sipas Amnesty 
International të Australisë, krimi që ishte 
pretenduar se e kishte bërë Amina Lawal, 
ishte lindja e fëmijës jashtë lidhjes 
martesore. Ky aktgjykim shkaktoi reagim 
të madh ndërkombëtar dhe parashtroi 
pyetjen mbi pajtueshmërinë e disa 
praktikave kulturore dhe fetare me 
universalitetin e të drejtave të njeriut. 
Një praktikë tjetër fetare, që ndikon mbi 
jetën e gruas, është tradita Hindu e Sati-ve 
ose Sutte-ve tek të cilët vejusha digjet për 
së gjalli me kufomën e bashkëshortit të 

vdekur. Kjo praktikë, ç’është e drejta, ishte 
ndaluar që në vitin 1829 nga qeveria 
britanike, megjithatë rasti fundit i 
përdorimit të kësaj praktike është shënuar  
në vitin 2002. 
 
Pjesëmarrja e gruas në politikë po 
vlerësohet sot e gjithë ditën, më shumë se 
kurrë si fort e rëndësishme, sepse gratë 
mund t’i mbrojnë kështu interesat e tyre. 
Këtyre 50 viteve të fundit, në gjithnjë e më 
shumë shtete grave iu njoh e drejta aktive 
dhe pasive e votimit. Le të shpresohet se 
kjo do të rezultojë me një politikë më të 
ndjeshme në gjithë botën. 

Demokracia 
 

Që nga rrëzimi i komunizmit, në shtetet 
postkomuniste, gratë fitojnë 25% më pak 
se kolegët e tyre meshkuj për punë të 
njëjtë e me kualifikime të njëjta. Brenda 
Bashkimit Evropian, neni 141 i 
Marrëveshjes për Themelimin e Bashkimit 
Evropian kërkon pagesë të njëjtë për 
gratë dhe burrat që bëjnë punë të njëjtë 
dhe kanë kualifikime të njëjta. Në 
realitet, shumë nga shtetet anëtare të BE-
së janë ende larg përmbushjes së këtij 
synimi.  

Puna 
 

Edhe zakonet e traditat paraqesin burim 
të rrezikut për gratë dhe vajzat. Gjymtimi 
Gjenital i Femrave, është aplikuar deri 
tani përafërsisht në mbi 135 milionë gra e 
vajza të botës. Dy milionë vajza të tjera i 
eksponohen rrezikut të madh për t’u 
gjymtuar, që donë të thotë se çdo ditë 
mund të gjymtohen 6.000 vajza. Gjymtimi 
gjenital aplikohet kryesisht në disa pjesë 
të Afrikës e të Lindjes së Mesme. Si 
rezultat i migrimeve, ky gjymtim u soll 
edhe në disa pjesë të Azisë, Pacifkut, 
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Amerikës Veriore e asaj Latine dhe në 
Evropë. 

 
Tradita e martesës së fëmijëve, 
shkakton tek vajzat edhe probleme 
shëndetësore. E përhapur shumë në Azi, 
martesa e hershme rezulton me shtatzëni 
të hershme dhe shkakton kësisoj 
vdekshmërinë e nënave, që tek vajzat e 
moshës 10 deri në 14 vjeçe është pesë herë 
më e lartë se tek gratë e moshës 20 e 24 
vjeçe, theksohet në Raportin e Komitetit të 
OJQ-së në kuadër të UNICEF-it. Në 
Raportin për Vajzat dhe për HIV/AIDS-in, 
të po këtij komiteti, konstatohet më tej se 
vajzat janë në rrezik të lartë nga infektimi 
me virus, qoftë përmes nënave të tyre, ose 
nga dhuna seksuale.  

 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja  
 

Zbatimi i plotë i të drejtave të gruas 
kërkon angazhim të veçantë në 
interpretimin e ri të shumë instrumenteve 
të të drejtave të njeriut dhe zhvillim të 
mekanizmave të rinj për sigurimin e 
barazisë gjinore.  

 
Sa i bie zbatimit të të drejtave të gruas, 
ekzistojnë pikëpamje të ndryshme të cilat 
do të duhej të respektoheshin jo vetëm 
nga qeveritë, porse edhe nga shoqëria 
civile. 
• Rregulli themelor është përhapja e 

njohurive përkitazi me instrumentet e 
me mekanizmat për të drejtat e gruas 
përmes arsimimit formal e joformal 
për të drejtat e njeriut në kuadër të 
sistemit të arsimit. Gratë mund t’i 
praktikojnë të drejtat e tyre vetëm 
nëse i dinë ato.  

• Një hap tjetër është inkurajimi i grave 
që ta mbikëqyrin përmbushjen e 

obligimeve të marra përsipër nga 
shtete të tyre, sipas marrëveshjeve të 
ratifikuara nga ato. Nëse obligimet e 
shteteve nuk janë përmbushur, OJQ-të 
munden dhe duhet që përmes një 
raporti paralel të tyre ose në kuadër të 
raportit shtetëror t’i drejtohen 
komisionit gjegjës. Gratë duhet të 
inkurajohen që raporte alternative t’i 
dërgojnë Komitetit të KEDG-së dhe 
organizatave të tjera. Raportet 
shtetërore ia lejojnë shoqërisë civile 
që nga qeveritë e tyre të kërkojnë 
përgjegjësi për obligimet dhe 
miratimet në nivel ndërkombëtar. 
Përveç kësaj, gratë i kontribuojnë 
ngritjes së shkallës së njohjes të 
sistemit të raportimit të KEDG-së. 

• Në ato vende të cilat ende nuk e kanë 
ratifikuar Protokollin Opsional të 
KEDG-së, duhet të organizohen 
fushata për ratifikimin e tij sa më të 
shpejtë. Ratifikimi nënkupton që këto 
shtete e njohin kompetencën e 
Komitetit për Eliminimin e çdo Lloji të 
Diskriminimit të Gruas për pranimin 
dhe shqyrtimin e ankesave 
individuale të shtetasve të tyre.  

• Një hap i rëndësishëm në drejtim të 
implementimit të plotë të të drejtave 
të gruas është edhe trajnimi i 
femrave avokate për përdorimin e 
instrumenteve për të drejtat e 
njeriut. Kjo sepse, fare pak gra i 
njohin instrumentet ndërkombëtare 
të të drejtave të njeriut e edhe më pak 
sosh i njohin mundësitë që mund të 
rezultonin nga ato instrumente. 
 

Konferenca Botërore për të 
Drejtat e Njeriut e mbajtur në vitin 1993 
në Vjenë, përkrahu krijimin e mekanizmit 
të ri të Raportuesit Special për Dhunën 
ndaj Grave. Pas zonjës Radhika 
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Coomaraswamy-it nga Shri Lanka, që nga 
gushti i v. 2003 këtë post e ushtron Jakin 
Ertürk nga Turqia. Si pjesë e detyrës së saj, 
ajo viziton vende të ndryshme dhe e 
ekzaminon nivelin e dhunës ndaj grave 
atje. Ajo jep edhe rekomandime, se si 
shtetet përkatëse mund t’i harmonizojnë 
praktikat e tyre me normat 
ndërkombëtare në fushën e të drejtave të 
njeriut. 
 

Përkundër përmirësimeve të dukshme që 
u bënë këtyre 30 viteve të fundit në fushën 
e të drejtave të gruas, ngritja e mendësisë 
ultra-konservatore e fundamentaliste solli 
në shumë shoqëri, një shkallë të lartë 
regresiviteti për të drejtat e gruas. Kjo 
rrethanë e përforcon rëndësinë fort të 
madhe të jetësimit të plotë të të drejtave të 
njeriut, pa marrë parasysh çmimin që 
duhet paguar për të.  

 
 

 
“Pjesëmarrja e grave në politikë nuk mund të shikohet më vetëm si një 

shërbim i ofruar grave nga institucionet ende të dominuar nga burrat, por 
si një përgjegjësi dhe obligim për të krijuar një botë më të barabartë dhe më 

demokratike.” 
Bengt Save-Soderbergh, 

Sekretar i përgjithshëm i IDEA International 
 

 
 
 

ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET 
 

1. Praktikat e mira    
 
Gjatë viteve të fundit, qeveritë dhe 
organizatat joqeveritare i janë 
përkushtuar procesit të vështirë të 
përpunimit të normave juridikisht të 
obligueshme ligjore për sigurimin e të 
drejtave të gruas dhe të projekteve të  
 
vlefshme për realizimin në praktikë të 
standardeve të synuara, edhe ashtu të 
sanksionuara me ligj. 
Siç e tregon shembulli i miratimit në mars 
të vitit 2000 të Komentit të Përgjithshëm 
nr. 28 të Komitetit të OKB-së për të Drejtat 

e Njeriut, tanimë ka nisur një interpretim 
sensitiv i gjinive në kuadër të 
instrumenteve ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut. Duke e interpretuar 
nenin 3 të Paktit Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile dhe Politike përkitazi me të 
drejtën e barabartë të burrit e të gruas për 
ushtrimin e të gjitha të drejtave të tyre 
civile e politike, Komitetit i rishikoi të 
gjitha nenet e Paktit me një ndjeshmëri më 
të hollë rreth çështjeve gjinore.  
 
Në vitin 1992 CLADEM-i, Komiteti i 
Shteteve Latino-Amerikane dhe i atyre të 
Karaibeve për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Gruas e inicioi një fushatë për hartimin e 
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një Deklarate të Përgjithshme të të 
Drejtave të Njeriut me Perspektivë 
Gjinore, në të cilën morën pjesë organizata 
nga e gjithë bota. Kjo Deklaratë tani 
përdoret si deklaratë “paralele” për 
qëllime arsimimi. Qëllimi i saj është që 
gratë, jo vetëm të inkurajohen të mësojnë 
për të drejtat e njeriut, por që edhe në këtë 
kuadër t’i shprehin e shpalosin në gjuhë të 
tyre përvojat, nevojat dhe dëshirat e tyre.  

 
Miratimi i Konventës Inter-amerikane 
për Parandalimin, Dënimin dhe 
Çrrënjosjen e Dhunës ndaj Grave, në 
vitin 1995 në Belém do Pará të Brazilit, 
paraqet njërin ndër gurët themeltarë të 
rëndësishëm në historinë e të drejtave të 
gruas. Kjo Konventë u përgatit nga 
Komiteti i Grave gjatë një procesi 
pesëvjeçar. Konventa paraqet një kornizë 
politike e juridike për një strategji 
esenciale për luftimin e problemit të 
dhunës, sepse kjo Konventë i obligon të 
gjitha shtetet anëtare që të ndërmarrin 
strategji zyrtare për parandalimin e 
dhunës dhe për ndihmën për viktimat. 
Këtë konventë e kanë ratifikuar pothuaj se 
të gjitha shtetet e rajonit.  

 Në kuadër të Kartës Afrikane për 
të Drejtat e Njeriut e të Popujve, me 
qëllim të sigurimit të një leximi në frymën 
e sensibilitetit gjinor është hartuar një 
“Protokol Shtesë për të Drejtat e Grave në 
Afrikë”. Ky Protokoll u aprovua më 11 
korrik 2003 nga Unioni Afrikan; hyri në 
fuqi më 25 nëntor 2005 dhe deri në korrik 
2008 u ratifikua nga 23 shtete.  

 
Me librin e vet “Pasaporta drejt 
Dinjitetit” dhe me videon „Gratë e 
mbajnë Qiellin” Dekada Popullore për 
Arsimim me të Drejtat e Njeriut 
(PDHRE) i kontribuoi dukshëm 

përparimit të të drejtave të gruas. 
Pasaporta drejt Dinjitetit ngërthen në vete 
hulumtimin  në përmasa botërore të 12 
sferave të Platformës së Pekinit dhe i 
krahason obligimet ligjore me realitetin në 
shumë vende  duke u mbështetur nga 
njëra anë mbi raportet e ekspertëve dhe, 
nga ana tjetër, në bazë të përvojave të 
përjetuara nga dora e parë. Një manual 
tjetër, „Në Mes të Tregimeve të Tyre dhe 
Realiteteve Tona“, u përpunua në vitin 
1999, me rastin e përvjetorit të 20-të 
KEDG dhe si pjesë e serisë Gratë e Mbajnë 
Qiellin, në Institutin e Vjenës për Zhvillim 
e për Bashkëpunim dhe të Seksionit për 
Bashkëpunim në Fushën e Zhvillimit në 
kuadër të Ministrisë Austriake të Punëve 
të Jashtme. Këta dy manualë janë material 
bazë i rëndësishëm për trajnimin e 
aktivisteve për të drejtat e njeriut.  
Organizata joqeveritare gjermane “Terre 
des Femmes” organizoi në vitin 2000 një 
fushatë kundër trafikimit të grave dhe e 
përkrahu projektin Malinkowa në Minsk, 
(Bjellorusi) që tërheq vërejtjen se gratë 
duhet të informohen dhe t’u tërhiqet 
vërejtja se mund të bëhen viktima të 
trafikimit, të abuzimit seksual dhe të 
prostitucionit të detyruar. Vëmendje të 
veçantë zgjoi fushata kundër 
prostitucionit të detyruar në mjetet e 
informimit pikërisht në kohën e 
Kampionatit Botëror të Futbollit në vitin 
2006. Moto e fushatës vjetore e vitit 2007 
ishte „Dhuna kundër Gruas është 
Përditshmëri“.  
Burimi: http://www.terredesfemmes.de 
 

2. Trendet   
 

Gjatë dekadës së fundit, OJQ-të e grave 
qenë aktive në një numër temash të 
lidhura me të drejtat e njeriut dhe me ato 
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humanitare. Një grup grash mori pjesë në 
Konferencën e Romës të vitit 1998 për 
përpilimin e Statutit për Gjykatën 
Ndërkombëtare Penale, për t’u siguruar që 
hartuesit do t’i merrnin seriozisht në 
konsiderim çështjet e grave dhe se do t’i 
inkorporonin ato në atë statut. Grave iu 
dashtë ta kuptojnë shumë shpejt se 
çështjet e grave nuk mund të mbrohen e të 
shtyhen përpara pa një komision të 
organizuar. Statuti i Romës, që hyri në fuqi 
më 1 korrik 2002, tregon se ato patën 
sukses. 
 
Me Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare 
Penale të vitit 1998, e drejta 
ndërkombëtare humanitare e arriti një 
shkallë të re zhvillimi. Zhvillimet në 
hapësirat e ish-Jugosllavisë dhe të 
Ruandës treguan se mbrojtja e grave dhe e 
të drejtave të tyre duhet të bëhen pjesë e 
një Gjykate Ndërkombëtare Penale. Deri 
më 1 prill të vitit 2003, Statutin e Romës e 

ratifikuan 107 shtete dhe 139 shtete e 
nënshkruan atë.  
 

Në Statutin e Romës veprat konkrete 
penale, që më së shpeshti ushtrohen mbi 
gratë, për herë të parë u cilësuan në formë 
eksplicite si vepra të ndëshkueshme. 
Kështu, p.sh. neni 7 (1) përcakton se 
„dhunimi, skllavërimi seksual, prostitucioni 
i detyruar dhe shtatzënësia e detyruar, 
sterilizimi i detyruar ose çfarëdo forme 
tjetër e dhunës seksuale“ janë krime 
kundër njerëzimit. Për më tepër, vëmendje 
e veçantë u është kushtuar viktimave dhe 
dëshmitarëve, sepse duhet të përmbushet 
“siguria, mirëqenia fizike dhe psikike, 
dinjiteti dhe sfera private e viktimave dhe e 
dëshmitarëve” Janë paraparë gjithashtu 
mundësitë për seanca jo publike si dhe 
deklarata përmes viedeo-link-ut. Të gjitha 
këto masa u ndikuan edhe nga përvojat e 
të dyja tribunaleve ad-hoc për ish 
Jugosllavinë dhe për Ruandën.  
Burimi: http://www.iccnow.org 
 

 
“Në këtë pikë dua t’ua shpreh nderimet e mia grave të Grupit të Grave Drejtësi Gjinore 

që i parashtruan përvojat e grave në kohë të luftërave, që i identifikuan strategjitë për 
trajtimin e lëndimeve, që e tejkaluan opozitën intensive të shumë përfaqësueseve në 
negociatat tek Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe arritën të sigurojnë që dhunimi, 

skllavërimi seksual, shtatzënësia e detyruar dhe format e tjera të dhunës seksuale e të 
dhunës që mbështetet mbi gjininë u përfshinë në statutin e ICC-së”. 

 

Mary Robinson, ish Komisare e Lartë e OKB-së për të Drejtat e Njeriut 
 

 
Lëvizjet e grave patën sukses që kërkesat e 
tyre të zbatohen edhe në nivel kombëtar. 
Në Ugandë, gratë deputete të parlamentit 
ia dolën që të nxirrej një ligj të ri mbi 
tokën, i cili ua dha grave të drejtën e 
trashëgimisë mbi tokat e bashkëshortëve 
të tyre. Kësisoj gruaja mundet që edhe pas 
vdekjes së bashkëshortit vetë ta mbajë 

veten. Pas këtij suksesi, u ndërmorën 
iniciativa të reja, si p.sh. një ligj i cili 
dhunën në familje dhe poligaminë i cilëson 
të dënueshme me ligj. 
 
Burimi: 
http://www.oneworld.org/pis2/sept 
98/17_03_046.html 
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„Shumica e rasteve të dokumentuara 
ndodhën midis vjeshtës 1991 dhe fundit 
të vitit 1993, me një koncentrim rastesh 
midis prillit dhe nëntorit të v. 1992. Sado 
që u raportua për dhunime të grave 
myslimane, kroate e serbe, shumica e 
rasteve kishte të bënte me dhunime të 
grave myslimane të Bosnjë dhe 
Hercegovinës (BiH) nga burra serbë. 
Dhunuesit ishin ushtarë, paramilitarë, 
policë lokalë e qytetarë civilë. Numri i 
dhunimeve është i kontestueshëm. Një 
delegacion i Bashkësisë Evropiane e 
përmendte shifrën prej 20.000; Ministria 
e Punëve të Brendshme e BiH njoftonte 
për 50.000, ndërsa Komisioni i Ekspertëve 
nuk deshi të spekulonte me shifra.“ 
Catherine N. Niarchos. 1995. 
 

 
3. Kronologjia  
 

 
1791 Deklarata për të Drejtat e Gruas 

dhe Qytetares e Olympe de 
Gouges (Olimpe de Guzh) 

1888    Themelimi i Këshillit 
Ndërkombëtar të Grave 

1921    Konventa Ndërkombëtare për 
Ndalimin e Trafikimit të Grave e 
të Fëmijëve dhe Protokolli Shtesë 

1933    Konventa Ndërkombëtare për 
Ndalimin e Trafikimit të Grave të 
moshës madhore 

1950    Konventa Ndërkombëtare për 
Ndalimin e Trafikimit të 
Personave dhe Eksploatimin e 
Prostitutave  

1953  Konventa për të Drejtat Politike të 
Grave 

1957 Konventa për Shtetësinë e Grave 
të Martuara 

1962    Konventa për Deklarimin e 

Vullnetit për Martesë, Moshën 
Mesatare për Martesë dhe 
Regjistrimin e Martesave 

1967 Deklarata për Eliminimin e të 
gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Grave 

1975 Konferenca e parë Botërore e 
Kombeve të Bashkuara për Gratë 
(Meksiko Siti) 

1976  Fillimi i Dekadës së OKB-së për 
Gratë: Barazia, Zhvillimi dhe 
Paqja 

1979 Konventa për Eliminimin e të 
gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Grave 

1980 Konferenca e dytë Botërore për 
Gratë (Kopenhagë) 

1985 Konferenca e tretë Botërore për 
Gratë (Najrobi) 

1985 Miratimi i Strategjisë të Najrobit 
për Avancimin e Grave deri në 
vitin 2000 

1993  Konferenca Botërore e Vjenës për 
të Drejtat e Njeriut  

1995  Konferenca e katërt Botërore për 
Gratë në Pekin 

1998    Statuti i Romës i Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale 

1999   Protokolli Opsional për KEDG 
2000  Seanca e 23-të e Jashtëzakonshme 

e Asamblesë së Përgjithshme të 
OKB-së për Gratë 2000: Barazia e 
Gjinive, Zhvillimi dhe Paqja për 
Shekullin 21 

2003    Protokolli Shtesë i Kartës për të 
Drejtat e Grave në Afrikë 

2005    Pekini+10: Rishikimi dhe 
Shqyrtimi i Rezultateve të 
Konferencës Botërore të Grave të 
v. 1995 në Pekin dhe i atyre të 
Seancës 23 të Jashtëzakonshme 
të Asamblesë së Përgjithshme të 
vitit 2000.  
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
Ushtrimi I: KEDG për të gjithë        

 
 

Pjesa 1: Hyrje 
Qëllim i këtij ushtrimi është të kuptuarit 
më mirë të efektit të veprimit të 
Konventës për Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit të Gruas 
(KEDG)-it tek jo-juristët të cilët nuk e 
njohin terminologjinë juridike. 

 
Pjesa II: Informata të përgjithshme 
 Lloji i ushtrimit: Diskutim  
Qëllimet: Zgjimi i vetëdijes për të drejtat e 
grave, familjarizimi me terminologjinë 
juridike, shqyrtimi i qëndrimeve të 
ndryshme për të drejtat e grave; diskutimi 
i instrumenteve juridike për punë në 
fushën e të drejtave të grave. 
Grupi i synuar: Të rinj e të rritur 
Madhësia e grupit: 20 -25 njerëz; Puna 
në grupe të vogla dhe diskutim plenar. 
Kohëzgjatja: afërsisht 60 minuta. 
Materialet: Kopje të KEDG-së, letër e 
lapsa. 
Shkathtësitë: Përshkrimi i terminologjisë 
juridike, komunikimi, bashkëpunimi dhe 
vlerësimi i pikëpamjeve të ndryshme. 

 
Pjesa III: Informata specifike  
Përshkrimi i ushtrimit: Pas një 
prezantimi hyrës për KEDG-në, 
moderatori i ndan pjesëmarrësit në grupe 
të vogla me nga katër ose pesë  persona. 
Secilit grup i jepet një pjesë e KEDG-së  me 
detyrë që ta përkthejë në gjuhën jo-
juridike, përkatësisht në gjuhën e 
përditshme. Bën që të gjitha grupeve t’u 
jepen për “përkthim” të njëjtat nene, gjë që 

diskutimin do ta bënin më të tendosur 
sepse mund të dalin pikëpamje të 
ndryshme përkitazi me formulimet.  
Rezultati i “përkthimeve” prezantohet 
përpara grupit dhe diskutohet. Në 
vazhdim, pjesëmarrësit do të duhej ta 
trajtonin gjendjen në vendin (shtetin) e 
vet. Një diskutim, së paku i disave apo të 
gjitha pyetjeve të mëposhtme do të mund 
të ishin të dobishme për gjykimin e 
ndryshimeve të mundshme:  
• A përcaktohen të drejtat e grave ndaras 
nga të drejtat e njeriut në shoqërinë tuaj? 
Si bëhet ky dallim: me ligj? Sipas traditës? 
• A është kjo ndarje e hapur? A është kjo 
një “realitet jetësor” për të cilin nuk flitet? 
• A i përfshin kjo të gjitha gratë? Nëse jo, 
cilat gra janë më të prekurat? 
• Përshkruani shembuj të ndarjes gjinore? 
• Si reagojnë gratë ndaj kësaj ndarjeje? 
• A ka të drejta konkrete që burrat i 
gëzojnë si të ishin diçka krejt normale, 
ndërsa grave u duhet angazhim i veçantë 
për t’i gëzuar ato? 
• A ka fusha të jetës për të cilat duhet të 
pritet që gratë duhet/mund t’i gëzojnë 
vetëm përmes ndërmjetësimit të burrave? 
Cilat janë pengesat e autonomisë së grave? 
• Ç’thotë kushtetuta e vendit tuaj përkitazi 
me të drejtat e grave? A ka dallime midis 
realitetit jetësor e kushtetutës? 
• A dini për ndonjë padi aktuale përkitazi 
me të drejtat e grave? Për çka është fjala? 
Me cilat të drejta ka të bëjë ajo padi? 
• A e njohin juristët në përgjithësi KEDG-
në dhe instrumentet e tjera ligjore që 
merren me të drejtat e grave? 

 
Këshilla metodologjik 
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Puna në grupe të vogla prej katër ose pesë 
personash, mundëson diskutime më 
intensive dhe pjesëmarrësve të qetë ose të 
marrshëm ua mundëson pjesëmarrjen në 
diskutim. Për t’u siguruar i njëjti nivel i 
formimit, rezultatet e punës në grup 
duhet, ç’është e drejta, gjithmonë t’i 
prezantohen grupit më të madh dhe të 
diskutohen.  
Sugjerime për variacione: Varësisht nga 
gjendja e interesit të pjesëmarrësve dhe e 
temës së seminarit, ushtrimi mund të 
zhvillohet me çdolloj dokumenti ligjor. 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Një vazhdim i përshtatshëm i këtij 
aktivitetit do të ishte organizimi i një 
fushate për të drejtat e grave. 
Të drejta e tema të afërta: Të drejtat e 
njeriut në përgjithësi, të drejtat e 
minoriteteve. 

 
Ushtrimi II: Gjuha e shenjave e grave 

dhe e burrave  
 
Pjesa I: Hyrje 
Pjesa I : Ndarja 
“Ajo që thua është 10% e porosisë – kurse 
90%” e saj është mënyra se si e thua atë”. 
Shumica e njerëzve pothuaj se nuk janë 
fare të ndërgjegjshëm se sa gjuha e trupit 
(mimika) ndikon mbi paraqitjen dhe 
komunikimin, e aq më pak rrethana që 
burrat e gratë veprojnë ndryshe-ndryshe 
jo vetëm përmes fjalëve, porse edhe 
përmes lëvizjeve e gjesteve. 

 
Pjesa  II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Përvoja personale  
Qëllimet: Sensibilizimi për forma të 
komunikimit; Përkrahja/stimulimi i 
empatisë; Kuptimi i roleve (aktrimit) 
gjinore 

Grupi i synuar: Të rinj dhe të rritur; djem 
e vajza nga mosha 12 vjeçare 
Madhësia e grupit: 20-25 njerëz; puna në 
grupe të vogla e çifte plus të gjithë bashkë. 
Kohëzgjatja: afërsisht 60 minuta. 
Përgatitja: Pjesëmarrësit duhet të kenë 
hapësirë të mjaftueshme për të lëvizur. 
Shkathtësitë: Aftësi kreative, aktrim 

 
Pjesa III: Informacion specifik  
Përshkrimi i ushtrimit/ ndarja: Së pari, 
pjesëmarrëset femra e marrin gjuhën e 
shenjave tipike për meshkujt, ndërsa 
pjesëmarrësit meshkuj mimikën tipike për 
femrat, psh. mënyrat tipike të ecjes, uljes 
ose të bisedës me të tjerët, në situata të 
ndryshme. Pjesëmarrësit nuk do të duhej 
të flisnin vetëm për gjuhën e shenjave të 
akëcilës gjini, porse të provojnë edhe 
gjestikulacione e pozicione të ndryshme. 
Më pas, moderatori duhet t’ua 
demonstrojë pjesëmarrësve sjelljet 
specifike sipas gjinive dhe gjuhën e 
shenjave gjatë (mimikës) në situata të 
ndryshme (p.sh. me vizatime ose 
fotografi). Pjesëmarrësit duhet të përpiqen 
t’i imitojnë pozicionet e paraqitura dhe të 
mendojnë se si ndjehen në pozicione 
konkrete.  
Pas këtij ushtrimi fillestar, grupi duhet të 
ndahet në çifte (preferohet ndarja në çifte 
të përziera për nga gjinia). Secili çift do të 
duhej që në formë aktrimi rolesh t’i 
aktrojnë skenat e mëposhtme dhe t’ua 
prezantojnë gjithë grupit:  
• Babai është hidhëruar në vajzën pse 
është kthyer vonë në shtëpi. 
• Një djalë i ri mundohet të hyjë në bisedë 
me një grua në rrugë. 
• Një kolege e re kërkon ndihmë nga një 
koleg i saj, sepse ajo ende nuk di shumë 
për firmën.  
• Një çift bashkëshortësh është në 
restorant. Paguan dhe shkon. 
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Pas shfaqjes së skenave të aktruara, një 
pikë e mundshme e diskutimit mund të 
jetë efekti i mimikës konfuze, përkatësisht 
ajo se si reagon shoqëria nëse një grua 
reagon si burrë dhe anasjelltas.  
 
Këshilla metodologjike: Një përvojë 
shumë interesante për pjesëmarrësit do të 
ishte ndërrimi i roleve femër/mashkull që, 
ç’është e drejta, është edhe punë e vështirë 
për njerëz të kulturave në të cilat ka një 
ndarje fort të rreptë e shumë të ndryshme 
të rolit të gjinive. Së këndejmi, moderatori 

duhet ta peshojë saktësisht se ç’mund të 
presë, pa rrezikuar ndonjë“rebelim”. 
Pjesa IV: Vazhdimi 
 
Një vazhdim i përshtatshëm do të ishte 
për shembull analizimi i komunikimit të 
grave e të burrave p.sh. në një diskutim 
ose në një film.  
 
Të drejta e tema të afërta 
Të drejtat e njeriut në përgjithësi, të 
drejtat e minoriteteve 
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 SUNDIMI I LIGJIT DHE  
GJYKIMI I DREJTË 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KONCEPTI I SUNDIMIT TË LIGJIT NË SHOQËRITË DEMOKRATIKE 

 
GJYKIMI I DREJTË – ELEMENT THELBËSOR I SUNDIMIT TË LIGJIT 

 
ELEMENTE TË GJYKIMIT TË DREJTË 

 

 
 

“Sundimi i ligjit është më shumë se vetëm përdorimi formal i 
instrumenteve ligjore, ai është edhe një garant për sundimin e drejtësisë 

dhe për mbrojtjen e të gjithë pjesëtarëve të shoqërisë nga përdorimi i tepërt 
i dhunës së ushtruar nga qeveria” 

 
Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, 1986

 
 



TREGIM ILUSTRUES 
 
Në mëngjesin e hershëm të 16 dhjetorit 
1988, z. A u arrestua në shtëpinë e tij sipas 
paragrafit 12 të Aktit Britanik për 
Ndalimin e Terrorizmit të vitit 1984 
përkitazi me një tentim për atentat me 
bombë ndaj personelit ushtarak. Z.A. u 
dërgua në stacionin policor në Castlereagh 
(Kastelreg). Ai tregon se menjëherë pas 
arritjes kërkoi avokat për vete. Z. A u mbajt 
në arrest sipas Criminal Evidence Order 
(Urdhërit për Evidencën Penale) të vitit 
1988. Meqë z. A. nuk e njihte ligjin e ri, 
kërkoi sërish të binte në kontakt me një 
avokat. Kjo kërkesë iu refuzua. Gjatë asaj 
dite, z.A. u morë në pyetje nga dy ekipe të 
përbëra me nga dy kriminalistë. Herën e 
fundit u intervistua në mesnatë. 
 
Më 17 dhjetor të vitit 1988 , z. A. u ankua 
tek një mjek për keqtrajtimin që i ishte bërë 
gjatë dy intervistave të ditës paraprake. 
Mjeku mori shënime në fletoren e tij lidhur 
me pretendimet e z. A. se gjatë intervistës së 
dytë dhe të tretë, ai ishte rrahur 
vazhdimisht dhe herë pas here ishte 
grushtuar pas kokës. Përveç kësaj, ai ishte 
goditur edhe në bark.  
 
Në fund, i pandehuri u morë në pyetje po 
atë ditë për të shtatën e të tetën here. Z. A. e 
ndërpreu heshtjen dhe dha përgjigje të 
hollësishme përkitazi me shumë pyetje, me 
ç’rast e pranoi edhe pjesëmarrjen e tij në 
mbarimin dhe vendosjen e bombës. Gjatë 
intervistës së shtatë, z. A. e nënshkroi një 
deklaratë të gjatë, në të cilën në mënyrë 
mjaft të detajuar e përshkroi pjesëmarrjen 
e tij në vënien dhe në aktivizimin e bombës. 
Më 18 dhjetor 1988, z. A iu lejua të 
konsultohej me avokatin e tij, me ç’rast ky i 

fundit mori shënime përkitazi me 
pretendimet e z. A. se është keqtrajtuar. 
Avokati vendosi që këto ankesa të mos ia 
paraqesë policisë. 
Me 19 dhjetor 1988, z. A, bashkë me të 
tjerët, u akuzua nga Gjykata Mbretërore e 
Belfastit për bashkëfajësi në shkaktimin e 
eksplodimit, posedim të eksplozivit me 
qëllim të përdorimit me paramendim për 
komplot me qëllim vrasjeje, si dhe për 
anëtarësim në Ushtrinë Republikane të 
Irlandës (IRA). 
 
Më 17 dhjetor 1990, në Gjykatën 
Mbretërore të Belfastit filloi gjykimi ndaj z. 
A. dhe të bashkë-akuzuarve të tjerë, nga një 
gjyqtar i vetëm dhe pa juri. Z. A deklaroi se 
nuk e ndjente veten fajtor. Padia bazohej në 
pranimet që z. A. i kishte dhënë gjatë 
marrjes së tij në pyetje dhe sidomos në 
deklaratën me shkrim që e kishte 
nënshkruar vetë i pandehuri. Përndryshe z. 
A. nuk dha në këtë seancë gjyqësore asnjë 
deklaratë. Megjithatë, gjyqtari që e 
drejtonte seancën, e dënoi z. A. me njëzet 
vjet burgim. 
 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut e 
vendosi këtë rast më 6 qershor të vitit 2000. 
Gjykata vendosi se gjatë gjykimit ishte 
shkelur e drejta për gjykim të drejtë, që 
parashihet me nenin 6 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
Burimi: Gjykata Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut 2000. Rasti Magee v. 
Mbretëria e Bashkuar. Gjykimi i 6 
qershorit 2000.  

Pyetjet për Diskutim  
1. Cilat ishin, sipas mendimit tuaj arsyet 

e trajtimit të këtillë të z. A.?  
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2. Cilat të drejta janë shkelur në këtë 
rast? 

3. A do të ndryshonte diçka sikur z. A. t’i 
caktohej më herët një avokat? 

4. Çfarë duhet të bëhet që të pengohen 
raste të tilla? 

5. A dini mekanizma ndërkombëtarë 
mbrojtës që do të duhej të 
aplikoheshin në këso rastesh?  

 
 

ÇFARË DUHET TË DIHET  
 
 

1. Hyrje  
 

Paramendojeni veten të ulur në sallën e 
gjyqit si i akuzuar, pa e ditur vetë arsyen 
përse ndodheni aty. Hutia ngrihet edhe më 
kur gjyqtari fillon ta lexojë me zë 
aktakuzën ndaj jush. Vepra, për të cilën 
akuzoheni, nuk është konsideruar kurrë 
më parë si ilegale, sepse ajo as në 
legjislacionin aktual nuk cilësohet si e tillë. 
Askush nuk u përgjigjet pyetjeve tuaja, 
ndërsa ju ndjeheni plotësisht i paaftë për 
t’u mbrojtur vetë dhe për më tepër as nuk 
u është caktuar një avokat. Ndërkaq, bëhet 
edhe më keq: kur fillon dëgjimi i 
dëshmitarëve, ju shihni se së pakut njëri 
 

 
nga ata flet në një gjuhë që ju nuk e 
kuptoni, e aty nuk ka përkthyes. Gjatë 
gjykimit, nga gjyqtari mësoni se kjo qenka 

seanca e dytë me radhë dhe se e para 
paska pas qenë mbajtur pa praninë tuaj. 
Dhe, sa më shumë të zgjasë seanca aq më e 
qartë bëhet për ju se të gjithë qenkan të 
bindur në fajësinë tuaj dhe se e vetmja 
dilemë qenka se çfarë do të jetë dënimi 
juaj. 
Ky shembull tregon se ç’mund të ndodhë 
kur shkelen të drejtat për gjykim të 
drejtë. E drejta për gjykim të drejtë, e cila 
njihet edhe si „administrim i drejtë i 
drejtësisë“ është njëra ndër elementet 
thelbësore të sundimit të ligjit.  

 

 

Sundimi i ligjit   
Sundimi i ligjit prek shumë fusha të 
politikave dhe përbëhet nga aspekte 
politike, kushtetuese, juridike dhe atyre të 
të drejtave të njeriut. Çdo shoqëri e cila 
përqafon demokracinë duhet t’i pranojë të 
drejtat e  njeriut dhe primatin e ligjit si 
principe themelore.  
Sado që sundimi i ligjit është një shtyllë e 
shoqërisë demokratike, (ende) nuk ka 
konsensus të përgjithshëm përkitazi me të 
gjitha elementet e tij. Sidoqoftë duket që 
është jashtë çdo kontesti që të drejtat e 
qytetarëve mund të mbrohen në mënyrë 
të kënaqshme nga akte të dhunës së 
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sovranit vetëm nëse ato janë të mbrojtura 
me ligj. Këto ligje duhet të jenë publikisht 
të njohura, të aplikohen barabar dhe të 
zbatohen në mënyrë efektive. Kësisoj 
bëhet e qartë që përdorimi i forcës 
shtetërore duhet të jetë i mbështetur mbi 
ligjet të cilat janë nxjerrë sipas kushtetutës 
dhe qëllim i të cilave është mbrojtja e 
lirisë, e gjyqësisë dhe e sigurisë juridike. 

 
Konferenca Botërore e Vjenës për të 
Drejtat e Njeriut e vitit 1993 e riafirmoi 
lidhjen e pandashme midis parimit të 
sundimit të ligjit, mbrojtjes dhe 
promovimit të të drejtave të njeriut. 
Mungesa e sundimit të ligjit u cilësua në 
këtë Konferencë për si njëra nga pengesat 
më të mëdha për implementimin e të 
drejtave të njeriut. Sundimi i ligjit e 
siguron bazën për rregullimin e drejtë të 
raporteve midis njerëzve dhe shërben si 
mbështesë i procesit demokratik. Sundimi 
i ligjit e garanton edhe përgjegjësinë e 
pushtetarëve dhe kontrollimin e tyre 
përmes ligjit.  

 

Për më tepër, një sistem gjyqësor i fortë 
kryen jo vetëm rol korrektues por rol të 
fuqishëm parandalues. Ai mund të 
ndihmojë në zvogëlimin shkallës së krimit 
dhe korrupsionit, duke kontribuar kështu 
në realizimin e lirisë nga frika. Në situatat 
pos-konfliktuoze, si p.sh në Bosnjë dhe 
Hercegovinë, është e rëndësishme të 
rivendoset sundimi i ligjit dhe e drejta për 
gjykim të drejtë në mënyrë që të 
përmirësohet siguria njerëzore përmes 
mjeteve juridike, administrimit të 
paanshëm të drejtësisë dhe qeverisjes së 
mirë. Këto janë mjetet themelore përmes 
të cilave qytetarët mund të rifitojnë 
sigurinë dhe besimin në shtetin dhe 
autoritetet e tij. 
Edhe në lidhje me rritjen ekonomike dhe 
zhvillimin, një ambient i favorshëm për 
klimën e investimeve, është fuqishëm i 
lidhur me funksionimin e mirë të 
administratës dhe drejtësisë. Kështu, 
zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia sociale, 
të cilat garantojnë sigurinë sociale dhe 
ekonomike dhe drejtpërdrejtë 
kontribuojnë në lirinë nga uria, janë 
gjithashtu të varura nga sundimi i ligjit 
dhe gjykimi i drejtë.     

 

 
 

 „Po, sundimi i ligjit fillon që në shtëpi. Por, në shumë fusha ky mbetet 
sipërfaqësor. Urrejtja, korrupsioni, dhuna dhe përjashtimi mbeten të 
pandëshkuara. Të dobëtit nuk kanë ndihmë efektive ligjore, ndërsa 
pushtetarët i manipulojnë ligjet për të mbetur në pushtet dhe që të 
pasurohen. Herë pas here, në kuadër të luftës së domosdoshme kundër 
terrorizmit, shkelen madje edhe të drejtat civile.“ 

 
Kofi Annan, ish Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së, 2004. 
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Zhvillimi historik i Sundimit të Ligjit 
Rrënjët e idesë për sundimin e ligjit mund 
të ndiqen deri në Greqinë antike. Filozofë 
si Aristoteli e vinin parimin e sundimit të 
ligjit mbi prarimin e sundimit me dhunë. 
Rregulla të mënyrës së të kuptuarit tonë 
aktual të sundimit të ligjit gjenden në 
Anglinë mesjetare. Mbreti Uilliam 
Pushtuesi vendosi qysh ë në vitin 1066 
një pushtet qendror. Edhe pse mbreti e 
simbolizonte vënien në jetë të pushtetit 
qendror qeveritar, legjislativ e gjyqësor, ai 
nuk qëndroi vetë mbi ligjin – ishte ligji ai 
që e bëri atë mbret. Duke u nisur nga 
kuptimi i këtillë, gjykatat u forcuan e 
bashkë me këto u forcua edhe ndikimi i 
parlamentit e i aristokracisë mbi sistemin 
nacional dhe e themeluan monarkinë e 
parë parlamentare në Evropë.  
Boshti i zhvillimit të sundimit të ligjit 
ishin Magna Charta (1215) e cila 
aristokratëve u siguronte të drejta civile e 
politike dhe Habeas Corpus Acte (1679) i 
cili njerëzve në arrest ua jepte të drejtën e 
pamohueshme për t’u njoftuar për arsyet 
e kufizimit të lirisë së tyre. 
Në kontinentin e Evropës, parimi i 
sundimit të ligjit e fitoi rëndësinë e tij në 
shekujt 17 e 18 para prapavijës së 
revolucioneve qytetare. Sot, parimi i 
sundimit të ligjit është gjithandej nëpër 
botë parim esencial bazë i pothuaj se të 
gjitha institucioneve vendore e regjionale. 
 

Sundim i Ligjit, Gjykimi i Drejtë dhe 
Siguria Njerëzore 
Siguria njerëzore është e rrënjosur në 
sundimin e ligjit dhe gjykimin e drejtë dhe 
nuk mund të realizohet pa to. Parimet e 
sundimit të ligjit dhe të gjykimit të drejtë 
kontribuojnë drejtpërdrejtë në sigurinë e 
personit dhe garantojnë që asnjëri të mos 
persekutohet dhe arrestohet në mënyrë 
arbitrare dhe se çdonjërit i është e 

rëndësishme për t’u theksuar është se 
PNDCP, Konventa për të Drejtat e Fëmijës, 
Karta Afrikane për të Drejtat dhe 
Mirëqenien e Fëmijës dhe Konventa 
Amerikane për të drejtat e njeriut me 
theks të veçantë u referohen të miturve. 
Kështu p.sh., nenet 6 e 14 të PNDCP-së 
garantojnë që në rastin e arrestimit të të 
miturve, duhet të merret parasysh mosha 
e tyre dhe të stimulohet risocializimi i 
tyre. Së këndejmi, është detyrë e shteteve 
anëtare që t’i krijojnë bazat ligjore për  
 

 

Gjatë verës dhe vjeshtës së vitit 2002, një 
seri vrasjesh e terrorizoi Uashington DC. 
Gjatë kësaj kohe, nga një snajperist pa 
asnjë arsye u vranë dhjetë njerëz dhe tre 
të tjerë u plagosën. Më 24 tetor, policia 
arrestoi dy njerëz: 42 vjeçarin John Allen 
Muhammad dhe shoqëruesin e tij 17 
vjeçar John Lee Malvo. Ky i dyti, edhe pse i 
mitur, përballet tani në shtetin Virgjinia 
me rrezikun të dënohet me vdekje. Ky rast 
nxiti një debat publik, nëse ndonjëherë do 
të jetë e arsyetueshme t’i shqiptohet 
dënimi me vdekje një 17 vjeçi. Më 23 
dhjetor 2003, pasi që John Lee Malvo u 
gjet fajtor për pjesëmarrje në vrasjet me 
snajper, juria në Chesapeake, Virgjinia, 
vendosi ta përjashtonte dënimin me 
vdekje dhe rekomandoi shndërrimin e tij 
në burg të përjetshëm të pakusht. Në 
pajtim me këtë rekomandim, John Lee 
Malvo u dënua zyrtarisht më 10 mars 
2004.  
Burimi: American Bar Association – 
Defending Liberty Pursuing Justice. Lee 
Boyd Malvo. 
http://www.abanet.org/crimjust/juvjus/
malvo.html  
Me një vendim të Gjykatës Supreme të 
SHBA-ve të 1 marsit 2005, u ndalua me 
ligj ekzekutimi i dënimit me vdekje për 
fëmijët të cilët në kohën e kryerjes së 
veprës penale ishin nën 18 vjeç. 
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çështje relevante siç janë përcaktimi se 
nga cila moshë ndiqen veprat penale dhe 
deri në ç’moshë, sipas ligjit, ata trajtohen 
si të mitur, ekzistimi i gjyqeve dhe 
procedurave të veçanta, ligjet që 
përcaktojnë procedurat kundër të miturve 
dhe se si tërë këto aranzhime të veçanta 
për të mitur e marrin parasysh “dëshirën 
për promovimin e rehabilitimit të tyre”.  
garantuar një proces gjyqësor i drejtë, i 
udhëhequr nga gjyqtarë të pavarur dhe 
paanshëm. Drejtësia në procedurat 
gjyqësore është e pashkëputshme nga 
drejtësia dhe garanton besimin e 
qytetarëve në një juridiksion të bazuar në 
ligj dhe paanshmëri 

 
 
 
 
 

Gjykimi i drejtë si element kryesor i 

sundimi të ligjit   

Sundim i ligjit, do të thotë në radhë të parë 
ekzistim i ligjeve të njohura për popullin 
dhe ekzistim i ligjeve jo-diskriminuese. 
Vetëm ekzistimi i ligjeve nuk do të thotë 
asgjë, nëse ato nuk zbatohen efektivisht. 
Prandaj, shteti duhet të krijojë institucione 
si gjykata, prokurori dhe polici, të cilat do 
ta garantojnë mbrojtjen e ligjshmërisë. 
Këto institucione janë vetë të lidhura nga 
garancitë për të drejtat e njeriut, të 
parapara nga traktatet universale dhe 
regjionale për të drejtat e njeriut, siç janë  
dhe me liritë themelore, siç janë p.sh. Pakti 
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile e 
Politike (PNDCP), Konventa Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, 
Konventa Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut dhe Karta e Afrikane për të Drejtat 
e Njeriut dhe të Popujve.  

 
 

Ekzekutimi i  fëmijëve kryerës të veprave penale nga viti 1990 
 

Viti Ekzekutimi i 
dorasit të mitur 

Ekzekutimet 
nëpër botë 

Vendet në të cilat u ekzekutuan dorasë të mitur 

1990 2  Iran (1), SHBA (1) 
1991 0   
1992 6  Iran (3), Pakistan (1), Arabia Saudite (1), SHBA (1) 
1993 5  SHBA (4), Jemen (1) 
1994 0  -- 
1995 0  -- 
1996 0  -- 
1997 2  Nigeri (1), Pakistan (1) 
1998 3  SHBA (3) 
1999 2  Iran (1), SHBA (1) 
2000 6  Kongo (Rep.Dem.) (1), Iran (1), SHBA (4) 
2001 3  Iran (1), Pakistan (1), SHBA (1) 
2002 3  SHBA (3) 
2003 2  Kinë (1), SHBA (1) 
2004 4  Kinë (1), Iran (3) 
2005 8 nuk janë në 

dispozicion 
Iran (8) 

 
(Burimi: Amnesty International: http://web.amnesty.org) 
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2. Definicioni dhe përshkrimi i gjykimit 
të drejtë  
 

 Çfarë është një gjykim i drejtë? 
E drejta për gjykimin e drejtë konsiston në 
zhvillimin e drejtë të procedurës së 
gjykatave civile e të atyre penale. 
Administrimi i drejtë i gjyqësisë konsiston 
nga dy aspekte: ai institucional (p.sh. 
pavarësia dhe paanësia e gjykatës) dhe ai 
procedural (p.sh. drejtësia gjatë seancës 
dëgjimore). Parimi i sundimit të ligjit dhe i 
gjykimit të drejtë ngërthen më vete një 
varg të drejtash individuale që e 
mundësojnë dhe e sigurojnë rrjedhën e 
drejtë që nga momenti i dyshimit deri në 
zbatimin e vendimit.  
 

 
Standardet elementare të të drejtave 
të akuzuarit  
1. Të gjithë personat duhet të jenë të 

barabartë para gjyqit dhe të gjithë e 
kanë të drejtën për standardet 
minimale për gjykim të drejtë; 

2. Çdonjëri e ka të drejtën e qasjes së 
lirë në mjetet efektive dhe të drejta 
gjyqësore; 

3. Gjyqi ose tribunali duhet patjetër të 
jetë kompetent, i pavarur dhe i 
paanshëm dhe të mbështetet mbi 
ligjin.  

4. Çdonjëri e ka të drejtën në një 
proces të drejtë dhe publik. 
Megjithatë, në raste konkrete të 
jashtëzakonshme, mund të 
përjashtohet pjesëmarrja e publikut.  

5. Çdo person i akuzuar për një vepër 
penale konsiderohet i pafajshëm 
derisa fajësia e tij të mos provohet 
edhe ligjërisht. 

6. Çdonjëri ka të drejtë që rasti i tij të  
 

 
trajtohet brenda një afati të 
pranueshëm kohor.  

7. Çdokush ka të drejtë të gjykohet në 
praninë e tij. I akuzuari ka të drejtë 
të mbrohet vetë ose nga një 
mbrojtës i zgjedhur prej tij. Nëse ai 
nuk ka ndihmë juridike ai duhet të 
njoftohet për këtë të drejtë. Në çdo 
rast kur interesi i drejtësisë e 
kërkon, të akuzuarit duhet t‘i 
garantohet ndihma juridike pa 
pagesë nëse ai nuk ka mjete të 
mjaftueshme financiare për ta 
paguar atë. 

8. I akuzuari ka të drejtë që vetë ose 
përmes mbrojtësit të tij t’u shtrojë 
pyetje dëshmitarëve që e ngarkojnë 
dhe të kërkojë thirrjen dhe marrjen 
në pyetje të dëshmitarëve nën të 
njëjtat kushte, që vlejnë për 
dëshmitarët që e ngarkojnë atë. I 
akuzuari ka të drejtë që të mos 
detyrohet të dëshmojë kundër vetes 
ose ta pranojë fajin.  

9. I akuzuari ka të drejtë ta ketë 
ndihmën falas të një përkthyesi 
nëse nuk e kupton ose nuk e flet 
gjuhën që përdoret në gjyq. 

10. Askush nuk mund të dënohet për 
një veprim ose mosveprim që, në 
kohën e kryerjes së tij, nuk ishte 
cilësuar  si vepër penale sipas të 
drejtës kombëtare ose të asaj 
ndërkombëtare (nulla poena sine 
lege). Poashtu nuk bën të shqiptohet 
dënim më i rëndë se ç’ishte i 
paraparë në kohën e kryerjes së 
veprës.  

 Burimi: Fragment nga instrumentet më 
të rëndësishme të OKB-së për të drejtat 
e njeriut.  
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Dispozitat ndërkombëtare për të drejtën 
në gjykim të drejtë si p.sh. neni 14 i 
PNDCP-së, që përmes Komentit të 
Përgjithshëm 32 nga Komiteti i të Drejtave 
të Njeriut u konkretizua në v. 2007, 
aplikohen nga të gjitha gjykatat e 
tribunalet, pa marrë parasysh nëse janë të 
zakonshme apo të specializuara. Shumë 
shtete kanë edhe gjykata ushtarake ose 
të veçanta, të cilat (po ashtu) gjykojnë 
qytetarët. Arsye për krijimin e gjykatave të 
tilla është që, përmes rregullave të 
jashtëzakonshme, të aplikohen procedura 
të veçanta që nuk janë në përputhshmëri 
me standardet normale të drejtësisë. 
PNDCP nuk i ndalon këto forma të 
gjykatave, megjithatë konstaton qartë që 
dënimet e shqiptuara nga gjykata të këtilla 
janë vetëm raste të veçanta dhe se do të 
duhej të merren vetëm nën kushte të tilla 
që janë në pajtim me garancionet 
mbrojtëse të nenit 14 të PNDCP-së. 
 
 

 
Normat më të rëndësishme 
ndërkombëtare për sundimin e ligjit 
dhe të drejtën për gjykim të drejtë 
1948  Deklarata Universale për të 

Drejtat e Njeriut, nenet 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

1948 Deklarata Amerikane për të 
Drejtat e Obligimet e Njeriut 
neni. XXVI 

1985 Rregullat Standarde Minimale të 
OKB-së për Administrimin e 
Drejtësisë për të Mitur (Rregullat 
e Pekinit) 

1985 Parimet Themelore të OKB-së 
mbi Pavarësinë e Gjyqësisë 

1984 Protokolli Suplementar i 
Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, nenet 1, 2, 3, 4 
 

 
1984 Konventa Kundër Torturës dhe  

Trajtimeve e Ndëshkimeve të 
tjera Mizore, Jonjerëzore ose dhe 
Poshtëruese, neni 15 

1985 Konventa Inter-amerikane për 
Parandalimin dhe Dënimin e 
Torturës 

1949 Konventa e Gjenevës (III) mbi 
Trajtimin e Robërve të Luftës, 
neni. 3 (d) (konfliktet e 
armatosura jo ndërkombëtare), 
nenet 17, 82-88 (konfliktet e 
armatosura ndërkombëtare)  

1950 Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, neni 6 

1949 Konventa e Gjenevës (IV) mbi 
Mbrojtjen e Popullatës Civile në 
kohëra të Luftërave, neni. 3 (d) 
(konfliktet e armatosura jo 
ndërkombëtare), nenet 33, 64 - 
67, 70 – 76 (konfliktet e 
armatosura ndërkombëtare) 

1965 Konventa Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit Racor, neni. 5 
(a), 6 

1966 Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile e Politike, neni 14 

1969 Konventa Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut, nenet 8, 9 

1977 Protokolli Suplementar i 
Konventës së Gjenevës i 12 
gushtit 1949 për Mbrojtjen e 
Viktimave të Konflikteve të 
Armatosura Ndërkombëtare 
(Protokolli I), nenet. 44 (4), 75 

1977 Protokolli Suplementar i 
Konventës së Gjenevës i 12 
gushtit 1949 për Mbrojtjen e 
Viktimave të Konflikteve të 
Armatosura Jo-Ndërkombëtare 
(Protokolli II), neni. 6 
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1979 Konventa Ndërkombëtare për 

Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit të Gruas neni. 
15 

1981 Karta Afrikane e të Drejtave të 
Njeriut e të Popujve (Karta e 
Banjul-it), neni 7, neni 26 

1989 Konventa Ndërkombëtare mbi të 
Drejtat e Fëmijës, nenet 37, 40 

1990 Parimet Themelore të OKB-së 
mbi Rolin e Avokatëve  

1990 Udhëzimet e OKB-së mbi Rolin e 
Prokurorëve 

1994 Konventa Interamerikane për 
Pengimin, Dënimin dhe 
Eliminimin e Dhunës mbi Gratë 
(Konventa e Belém-do Pará), 
neni 4 (f), (g) 

1994 Karta Arabe e të Drejtave të 
Njeriut, nenet 6-10, 16, 18 (e pa-
ratifikuar) 

1998 Deklarata e Kombeve të 
Bashkuara për Mbrojtjen e 
Mbrojtësve të të Drejtave të 
Njeriut  

2007 Konventa Ndërkombëtare për 
Mbrojtjen e të gjithë Personave 
nga Zhdukja, neni 11 

2007 Komiteti i OKB-së i të Drejtave të 
Njeriut, Komenti i Përgjithshëm 
nr. 32: neni 14: E Drejta për 
Barazi para Gjyqeve dhe për 
Gjykim të Drejtë.  
 

 
Barazia para ligjit dhe para gjykatës         

 
 
Njëri ndër parimet themelore të sundimit 
të ligjit është garantimi i barazisë. Ky e 
ndalon aplikimin e ligjeve diskriminuese 
dhe përfshin të drejtën për qasje të 

barabartë dhe të drejtën për trajtim të 
barabartë nga gjykatat.  
Aspekti më i rëndësishëm praktik i këtij 
parimi është barazia e armëve, që 
përfshin idenë se secila palë në procedurë 
duhet të ketë mundësi të barabarta për të 
prezantuar rastin dhe se asnjëra palë nuk 
duhet të gëzojë ndonjë përparësi në 
relacion me palën kundërshtare. 

 
Një aspekt tjetër i rëndësishëm i trajtimit  
barabartë nga gjykatat, është ai se çdo i 
akuzuar ka të drejtë që për raste të njëjta 
të trajtohet në mënyrë të barabartë dhe pa 
kurrfarë diskriminimi si të gjithë të 
akuzuarit e tjerë. Megjithatë, duhet 
mbajtur mend që trajtimi i barabartë nuk 
do të thotë trajtim identik. Në gjendje 
faktike të ngjashme, edhe procedura e 
trajtimit është e ngjashme. Anasjelltas, aty 
ku gjendjet faktike janë të ndryshme, 
parimi i barazisë kërkon trajtim të 
ndryshëm, të diferencuar. 

 
Qasja në mjetet efektive dhe të drejta 
gjyqësore 
Normat e gjykimit të drejtë kanë një varg 
elementesh që e përbëjnë administrimin e 
drejtë të drejtësisë. Këto elemente i 
përshkruajnë deri në njëfarë shkalle 
veçoritë e institucioneve gjyqësore dhe 
përfshijnë shumë parametra, përmes të 
cilëve mund të vlerësohet rregullsia e 
rrjedhës së procesit. Megjithatë para se të 
arrihet tek momenti që të bëhen të tilla 
vlerësime, individi duhet të ketë 
mundësinë që rasti i tij ose i saj të 
trajtohet nga gjykata.  
Një gjë e rëndësishme që vihet në pah për 
rastet e shkeljes së të drejtës për qasje në 
gjykatë, është se shteti nuk mund të 
kufizojë ose eliminojë rishikimin gjyqësor 
në fusha të caktuara ose për një klasë të 
caktuar të individëve.    
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Qasja e lirë në gjykatë nuk duhet të 
garantohet vetëm për gjykimet civile. 
Qasja në gjykata është njësoj e 
rëndësishme për udhëheqjen e rregullt të 
një procedure penale, sepse garanton 
mbrojtje nga dënimi nga një trup gjyqësor 
i cili nuk i aplikon kriteret e gjykimit të 
drejtë. 
Gjykimet për vepra civile e penale duhet të 
jenë të tilla që edhe mund të kontestohen. 
Kjo donë të thotë që në nivel nacional 
duhet të ngrihen instanca që i verifikojnë 
vendimet e instancës së parë dhe të 
parandalohet kështu arbitrariteti.  
 
Pavarësia dhe paanësia 
Një parim tjetër themelor i funksionimit të 
një sistemi të sundimit të ligjit janë gjyqet 
e pavarura e të paanshme. Duke u bazuar 
në parimin e ndarjes së pushtetit, pushteti 
gjyqësor duhet të jetë plotësisht e ndarë 
nga ajo e legjislativit dhe e ekzekutivit. 
 

 
Në Egjipt, sipas Amnesty International, në 
rastet kur kemi të bëjmë me sigurinë 
nacionale ose me terrorizmin, shumë 
shpesh ndodh që civilët të gjykohen në 
gjykata ushtarake ose në sosh speciale, të 
ngritura mbi bazën e rregullave për 
gjendjen e jashtëzakonshme, mënyra e 
procedimit të të cilave  nuk është në 
frymën e standardeve ndërkombëtare të 
gjykimit të drejtë. Kësisoj, të akuzuarve 
nuk iu njihet e drejta për një gjykim të 
pavarur dhe të paanshëm si dhe e drejta 
për rishikim të gjithanshëm gjyqësor të 
dënimeve të tyre nga një instancë më e 
lartë.  
 
Burimi: Amnesty International, 2006 
 
 
 

Pavarësia e gjyqtarëve është një nga 
shtyllat e gjyqësisë së pavarur. Nëse 
gjyqtarët mund të shkarkohen në çdo kohë 
nga qeveria ose nga autoritete të saj, 
atëherë nuk mund të sigurohet pavarësia 
institucionale e tyre. Nëse edhe vetë gjyqet 
ose gjyqtarët janë nën kontrollin ose nën 
ndikimin e personave jo-gjyqësorë, 
atëherë nuk mund të garantohet kurrfarë 
gjykimi i drejtë. Shembuj të këtij kontrolli 
janë: kushtet e pagesës së gjyqtarëve, 
përmes mundësive që degë të tjera të 
qeverisë të lëshojnë urdhra për gjykatat, 
ose përmes kërcënimeve për transferimin 
e gjyqtarëve në poste të tjera nëse 
vendimet e tyre nuk janë në pajtueshmëri 
me pritshmëritë ose udhëzimet. 
 
Vendimet e gjykatës nuk mund të 
ndërrohen nga autoritetet jo-gjyqësore, 
përveç në rastet kur me kushtetutë 
garantohet e drejta e amnistisë, që 
zakonisht përmbushet nga kryetari i 
shtetit. 

 
Normat për gjykim të drejtë nuk kërkojnë 
ndonjë strukturë specifike të përbërjes së 
trupit gjykues. Nuk është përcaktuar nëse 
trupi gjykues duhet të përbëhet vetëm nga 
gjyqtarë profesionistë, i kombinuar me 
gjyqtarë porotë, ose kombinime të tjera. 
Megjithatë, ka standarde 
ndërkombëtarisht të njohura për 
pavarësinë e gjyqësisë, të cilat përmbajnë 
edhe dispozita përkitazi me emërimin e 
gjyqtarëve. Asnjë instrument 
ndërkombëtar i mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut nuk kërkon gjykim me trup 
gjykues. Megjithatë nëse shteti e ka krijuar 
sistemin e trupave gjykues, atëherë 
dispozitat e pavarësisë dhe të 
paanshmërisë vlejnë poashtu edhe për 
panelet gjyqësore. 
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Dëgjimi publik 
Me qëllim që të nxitet besimi ndaj rrjedhës 
së procedurës dhe që të sigurohet 
mbrojtja e dëgjimit të drejtë të palëve, 
procedura duhet të jetë e hapur për 
publikun e gjerë. Kjo kërkesë mbështet 
mbi rregullën sipas së cilës drejtësia jo 
vetëm që duhet të ushtrohet, por që ajo 
duhet të jetë edhe transparente. 
Dëgjimi publik, parasheh dëgjimin e 
prezantimeve gojore përkitazi me 
gjendjen faktike të rastit, në të cilat mund 
të marrin pjesë publiku dhe shtypi. Për 
këtë arsye, gjykatat duhet ta kumtojnë 
kohën dhe vendin e dëgjimeve të 
prezantimeve gojore. Parimi i publicitetit 
duhet të respektohet në tërësi, përveç 
nëse ekziston ndonjë arsye e 
justifikueshme që e lejon përjashtimin e 
publikut. 

 
Arsyet për kufizime ndaj publikut janë 
theksuar në vetë instrumentet 
ndërkombëtare. Këtu bien p.sh. kufizimi i 
publikut me qëllim të mbrojtjes së moralit 
(p.sh. në raste të dëgjimit që ka të bëjë me 
veprat seksuale), të rendit publik dhe të 
sigurisë kombëtare në një shoqëri 
demokratike. Me arsye të tjera të kufizimit 
të publikut kemi të bëjmë, nëse ky është 
në interes të mbrojtjes së jetës private të 
një pale dhe, në raste speciale, kur 
publiciteti mund t’i rrezikojë dispozitat e 
një aktgjykimi të drejtë dhe adekuat. Në 
rastet kur publiku përjashtohet nga 
gjykimi, aktgjykimi duhet të publikohet 
përveç nëse ai ka të bëjë me disa 
përjashtime të përcaktuara në mënyrë 
strikte, si p.sh. interesi i të rinjve ose 
çështjet familjare.  
 
E drejta e prezumimit të pafajësisë  
E drejta për t’u prezumuar i pafajshëm do 
të thotë se çdo person i akuzuar për një 

vepër penale, ka të drejtën e prezumimit 
të pafajësisë dhe duhet të trajtohet si i 
tillë, përderisa ai ose ajo vërtetohet se janë 
fajtorë duke u bazuar në ligj në një gjykim 
të drejtë. Ky parim vlen që nga momenti i 
dyshimit dhe përfundon me vërtetimin e 
aktgjykimit nga instanca e fundit. Së 
këndejmi, prokuroria duhet ta dëshmojë 
fajësinë e personit të akuzuar dhe nëse ka 
dyshime të arsyeshme (mbi pafajësinë) i 
akuzuari nuk bën të shpallet fajtor. 
 
E drejta e prezumimit të pafajësisë kërkon 
nga gjyqtarët dhe nga juritë të përmbahen 
nga paragjykimi i çfarëdo rasti. Kjo ka të 
bëjë edhe me të gjithë zyrtarët e tjerë që 
janë pjesë e procedurës. Nuk kemi të 
bëjmë me shkelje të prezumimit të 
pafajësisë nëse zyrtarët e informojnë 
publikun përkitazi me hetimet dhe me 
këtë rast e përmendin edhe emrin e të 
dyshuarit. Me shkelje të prezumimit të 
pafajësisë kemi të bëjmë nëse lëshohet 
ndonjë komunikatë se i dyshuari na qenka 
fajtor.  
 
E drejta për të heshtur dhe e drejta për të 
mos dëshmuar kundër vetvetes ose  
fajësimit të vetvetes bien poshtu në 
kuadrin e prezumimit të pafajësisë. E 
drejta për të heshtur do të thotë që heshtja 
të mos cilësohet si pranim i fajësisë ose i 
pafajësisë. E drejta për të mos dëshmuar 
kundër vetvetes ose për ta pranuar 
fajësinë përmban edhe ndalimin e 
ushtrimit të çfarëdo presioni mbi të 
fajësuarin.  

 
E drejta për t’u gjykuar në kohë të 
arsyeshme  
Periudha kohore e kohëzgjatjes së 
procedurës që sipas ligjit, konsiderohet si 
e arsyeshme, nuk përfshin vetëm kohën 
deri kur nis procedura, porse edhe 
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kohëzgjatjen e procedurës - përfshirë këtu 
edhe mundësinë e ankesës tek një gjykatë 
më e lartë deri edhe në gjykatën supreme 
ose tek një instancë tjetër e fundit, 
gjyqësore.  
 
Se ç’nënkuptohet me kohëzgjatje të 
pranueshme dhe çfarë konsiderohet si 
zvarritje varet nga lënda që trajtohet. Këtu 
do të inkuadroheshin p.sh. kompleksiteti i 
rastit, qëndrimi i palëve, përmasa e 
kërkesave të parashtruesit (arsyeja e 
aktpadisë) dhe menaxhimi i rastit nga 
autoritetet.  
 
Më tej do të duhej të merret parasysh që e 
drejta për gjykim të drejtë në kohë të 
arsyeshme, në të drejtën penale është 
edhe e drejtë e viktimës. Parimi themelor i 
kësaj të drejte pasqyrohet mirë edhe 
përmes kësaj fjalie: “Zvarritja e drejtësisë 
është mohim i së drejtës.”  
 
E drejta për  mbrojtje të pranueshme 
dhe e drejta e pranisë me rastin e 
kumtimit të gjykimit 

 
Çdo person i akuzuar për një vepër 
kriminale ka të drejtë të mbrohet vetë ose 
përmes ndihmës juridike. E drejta për 
avokat para fillimit të seancës kryesore 
penale është e lidhur ngushtë me të 
drejtën për avokat në seancën kryesore. 
Rregullat përcaktojnë përgjithësisht që me 
rastin e qartësimit të pikave të akuzës, i 
akuzuari ka të drejtë “të jetë i pranishëm 
gjatë procesit dhe të mbrohet vetë ose ta 
ketë ndihmën e një mbrojtësi të zgjedhur 
prej tij; Nëse nuk ka mjete financiare për ta 
paguar mbrojtësin, duhet t’i sigurohet 
mbrojtësi pa pagesë, nëse këtë e kërkon 
interesi i drejtësisë.  
 
Burimi: Neni 14 (3) (d) i PNDCP-së.  

 
Përmbajtje të së drejtës për mbrojtje të 
pranueshme dhe e së drejtës për të qenë i 
pranishëm me rastin e kumtimit të 
gjykimit 
 e drejta për të qenë i pranishëm gjatë 

gjykimit 
 e drejta për ta mbrojtur veten 
 e drejta për ta zgjedhur vetë 

mbrojtësin 
 për të qenë i njoftuar mbi të drejtën 

për mbrojtës dhe 
 në mungesë të mjeteve financiare, të 

marrë ndihmë ligjore pa pagesë. 
 

 
Varësisht nga serioziteti i dënimit të 
mundshëm, shteti nuk është i obliguar që 
për çdo rast gjyqësor të caktojë mbrojtës 
ligjor. Për shembull, Komiteti i OKB-së për 
të Drejtat e Njeriut ka konstatuar se çdo 
personi të akuzuar për vepër penale për të 
cilën parashihet dënimi me vdekje, duhet 
t’i caktohet mbrojtësi obligativ sipas ligjit. 
Një personi të akuzuar për tejkalim të 
shpejtësisë nuk është e domosdoshme që 
në llogari të shtetit t’i caktohet mbrojtësi. 
Sipas Gjykatës Inter-amerikane për të 
Drejtat e Njeriut, mbrojtësi mund të 
caktohet vetëm atëherë nëse ai është i 
domosdoshëm për t’u përmbushur dëgjimi 
i drejtë.  
Po u caktua mbrojtësi, duhet pasur 
parasysh se i akuzuari ka të drejtë për një 
mbrojtës me përvojë, të aftë dhe efektiv. I 
akuzuari ka të drejtë gjithashtu për 
komunikim konfidencial me mbrojtësin e 
vet. 

 
Edhe pse ekziston e drejta për të qenë i 
pranishëm gjatë gjykimit, në raste të 
jashtëzakonshme dhe për shkaqe të 
arsyeshme, gjykimet mund të mbahen 
edhe në mungesë të të akuzuarit, Mirëpo, 
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kurrë nuk bën që të përjashtohet prania e 
mbrojtësit në procedurë. 

 
E drejta për t’i njohur dëshmitarët dhe 
për t’u shtruar atyre pyetje  
Këto dispozita garantojnë që të akuzuarit i 
kanë të njëjtat mundësi ligjore si edhe 
prokurori për të detyruar praninë e 
dëshmitarëve të prokurorit dhe marrjen e 
tyre në pyetje. Mbrojtësi mundet që, në 
mbështetje të parimit të barazisë së 
armës, t’i marrë dëshmitarët në pyetje dhe 
të marrë qëndrim përkitazi me rezultatet e 
dëshmive që e ngarkojnë klientin e tij.  

 
Megjithatë ekzistojnë disa kufizime për 
marrjen në pyetje të dëshmitarëve të 
prokurorit. Këto kufizime varen para se 
gjithash nga sjelljet e të akuzuarit kundrejt 
dëshmitarit, nëse p.sh. dëshmitari i 
frikësohet hakmarrjes ose edhe nga 
mospasja në dispozicion e dëshmitarëve.  

 
 

E drejta për përkthyes 
Nëse i akuzuari nuk e kupton ose nuk e flet 
gjuhën që përdoret në gjyq, ai ose ajo ka të 
drejtë për një përkthyes pa pagesë, duke 
përfshirë gjithashtu edhe përkthimin e 
dokumenteve. E drejta për përkthyes 
aplikohet për të gjithë shtetasit dhe jo-
shtetasit që nuk e zotërojnë sa duhet 
gjuhën e gjyqit. E drejta për përkthyes 
mund të kërkohet që nga momenti i 
marrjes së të akuzuarit në pyetje nga 
policia ose nga gjyqtari hetues. Gjatë 
procesit gjyqësor, përkthyesi përkthen 
gojarisht për të akuzuarin dhe për gjyqin. 

 
Parimi nulla poena sine lege  
Fraza latine “nulla poena sine lege”, do të 
thotë thjesht se askush nuk mund të 
dënohet për një vepër që në kohën e 
kryerjes së saj nuk ishte e dënueshme me 

ligj, edhe nëse ligji ka ndryshuar ndërkohë. 
Poashtu, nuk mund të jepet dënim më i 
rëndë se ai që ka qenë i aplikueshëm në 
kohën kur është kryer vepra penale. 
Ndalimi i retroaktivitetit të ligjit, siguron 
që një personi të mos i kanoset rreziku që 
papritmas të dënohet për ndonjë veprim i 
cili në kohën e ndodhjes ishte në pajtim 
me ligjin. Prandaj, aplikimi i parimit të jo-
retroaktivitetit të ligjit është i 
domosdoshëm për realizimin e sigurisë 
ligjore. 

 
 
„Rastet e Mbrojtësve të Murit“ 
Në rastet e ashtuquajtura të mbrojtësve 
të Murit u shtrua pyetja nëse pas rënies 
së Murit të Berlinit dorasët mund të 
dënohen për vrasje, sado që sjellja e tyre 
e tillë mbrohej nga drejtësia e RDGJ-së 
ndërsa nga regjimi ishte madje e 
dëshirueshme. Me këtë rast fjala ishte 
për „urdhrin për gjuajtje“ të ushtarëve 
kufitarë në rastet e kalimit ilegal të 
kufirit. Duke u mbështetur në aplikimin 
e të ashtuquajturës Formulë e 
Radbruch-it, sipas së cilës në rast të 
kundërthënies së pazgjidhshme midis të 
drejtës së shkruar dhe të drejtës 
materiale, siguria e drejtësisë duhet të 
zmbrapset. Gjykata Supreme Federale, 
me një vendim me peshë edhe përtej 
kufijve të Gjermanisë, e pohoi fajësinë e 
dorasëve që u vërtetua edhe nga Gjykata 
Kushtetuese e Gjermanisë. Në këtë 
kontekst u morë parasysh që gjatë kohës 
së RDGJ-së e drejta për jetën zinte 
vendin më të lartë në hierarkinë e 
vlerave të të drejtave të njeriut.  
Formula e Radbruch-it e pasqyron 
zhvillimin nga një prizëm formal i 
sundimit të ligjit në një ide të së drejtës 
natyrale të sundimit të ligjit. Më së voni  
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në lidhje me Ligjet e Nürnberg-ut do të 
duhej të hetohej se e drejta pozitive si 
kriter formal mund të keqpërdoret, për 
t’i legjitimuar shkeljet më të rënda të të 
drejtave të njeriut dhe se shteti i së 
drejtës duhet përherë t’i ruajë të drejtat 
e njeriut. 
 

 
E drejta për t’u liruar nga burgu 
kundrejt deponimit të kaucionit  
Pjesa më e madhe e legjislacioneve 
parashohin që një i dyshuar mund të 
lirohet nga burgu hetues përmes 
deponimit të një sigurie financiare. Nëse 
sistemi juridik nacional e lejon këtë të 
drejtë, kjo nuk duhet të mohohet, 
përkatësisht të mos lejohet në mënyrë 
arbitrare, megjithëse gjyqtari zakonisht ka 
diskrecion në marrjen e vendimit të tij.  
 
3. Perspektiva ndërkulturore  
dhe çështje të diskutueshme 

 
 
Parimi i sundimit të ligjit është sot i 
pranuar gjithandej. Përkundër kësaj, ka 
ndryshime thelbësore kulturore që shihen 
po u krahasuan interpretimet e ndryshme 
të elementeve të sundimit të ligjit, në 
shtete të ndryshme. Dallimi më i theksuar 
i sundimit të ligjit është ai midis kuptimit 
amerikan dhe të atij aziatik. Juristët 
amerikanë, tentojnë që sundimit të ligjit 
t’ia atribuojnë disa veçori specifike të 
sistemit të tyre të drejtësisë, siç janë 
gjykimi me juri, të drejta më të mëdha për 
të akuzuarin dhe një ndarje të qartë midis 
pushteteve të shtetit. Juristët aziatikë e 
theksojnë, nga ana e tyre, rëndësinë e 
aplikimit të barabartë e efektiv të ligjeve, 
pa ia nënshtruar atyre domosdo pushtetin 
e qeverisë. Ky koncept më i ngushtë i 

sundimit të ligjit, mund të karakterizohet 
më mirë si sundimi me ligj (rule by law) 
sesa sundimi i ligjit (rule of law) dhe është i 
lidhur ngushtë me nocionin e “stili i 
demokracisë aziatike”. 
 
Nenet 2 dhe 3 të PNDCP-së e ndalojnë 
dallimin midis gjinive. Përkundër kësaj, e 
drejta islamike e kodifikuar– sheriati – i 
kufizon, në disa shtete, të drejtat e grave 
për gjykim të drejtë, sepse gratë nuk i 
kanë përpara gjyqit të drejtat e barabarta 
me burrat. 

 
Mohimi i së drejtës për delikte dhe vrasje 
në emër të nderit gjithashtu e kufizon 
sundimin e ligjit dhe të drejtën për gjykim 
të drejtë. 
Human Rights Watch i definon deliktet e 
lidhura me nderin si „veprime dhune, në 
të shumtën e herës vrasje, të kryera nga 
ana e pjesëtarëve meshkuj familjes ndaj 
pjesëtarëve femra të familjes, të cilat 
konsiderohet se i kanë sjell turp familjes. 
Arsyet për këtë janë të ndryshme dhe 
shtrihen që nga tradhtia ndaj 
bashkëshortit, nga refuzimi i femrës të 
lejojë që ta martojnë në bazë të aranzhimit 
ose pse është bërë viktimë e dhunimit e deri 
tek dëshira e gruas për t’u shkurorëzuar – 
madje edhe nga bashkëshorti abuziv.”  
Sipas vlerësimit të OKB-së brenda një viti, 
në gjithë botën, bëhen deri në 5.000 vrasje 
në emër të nderit. Vrasjet e këtilla, në të 
shumtën e rasteve, nuk ndëshkohen. 
Kështu p.sh. në Jordani, vrasësi dënohet 
me një vjet burg nëse ai deklaron se „ka 
vepruar në gjendje të tërbimit për shkak të 
sjelljes jo të ligjshme ose amorale të 
viktimës“. Nëse familja e viktimës heq 
dorë nga kompensimi material, dënimi 
mund të zbritet edhe deri në gjashtë muaj.  
(neni 98 i Ligjit Penal). 
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Me iniciativën e Britanisë së Madhe dhe të 
Turqisë, Asambleja e Përgjithshme e OKB-
së e aprovoi në Nju Jork në v. 2004 një 
rezolutë për mënjanimin e vrasjeve 
përbrenda bashkëshortësisë. Kjo rezolutë 
apelon tek shtetet anëtare që t’i pengojnë 
vrasjet në emër të nderit, t’i ndjekin 
penalisht dorasët dhe t’i mbrojnë viktimat. 
Turqia ka ndërmarrë që nga vitit 2003 në 
këtë kontekst reforma të ndryshme në 
fushën e kodit penal dhe ka sjell dënime të 
larta për vrasjet në emër të nderit. 

Liritë Fetare 
Disa probleme me të cilat përballen 
shtetet gjatë procesit të demokratizimit, 
nuk janë të kushtëzuara mbi bazën e 
dallimeve kulturore. Shpesh ndodh që 
qytetarët, sistemet juridike të shteteve që 
karakterizohen me sistemi i klientelizmit, 
lidhjeve mbi baza të akraballëkut ose që 
janë të korruptuara, i kushtojnë pak 
kujdes këtij problemi. Pasojë e qëndrimit 
të këtillë mund të jenë rritja e krimit dhe e 
dhunës. Vendosja e një sistemi funksional 
të sundimit të ligjit kërkon kohë dhe mjete 
të larta financiare. Për më tepër, etablimi i 
një sistemi të pavarur të gjyqësisë është 
më i vështirë në ato vende ku liderët 
politikë nuk tregojnë respekt ndaj vlerave 
demokratike dhe lirive civile.  
Megjithatë, edhe në botën e globalizmit 
ekonomik, kërkesa ndërkombëtare për 
siguri, llogaridhënie dhe transparencë, të 
cilat mund të përmbushen vetëm nga 
regjimet që garantojnë respektimin e 
sundimit të ligjit, vazhdon të rritet. 

 
4. Zbatimi dhe mbikëqyrja 

 
Zbatimi 
Mbrojtja e të drejtave të njeriut fillon që 
nga niveli nacional. Për rrjedhojë, 
implementimi i sundimit të ligjit varet nga 
vullneti i shtetit për të ngritur një sistem 

të tillë i cili e garanton sundimin e ligjit 
dhe zhvillimin e procedurave të drejta 
gjyqësore. Shtetet, duhet të ngritin si 
struktura institucionale që janë të 
domosdoshme për rrjedhën e drejtë të 
procedurës dhe të respektimit të ligjeve, 
ashtu edhe t’i kumtojnë publikisht ligjet e 
rregulloret që e garantojnë procedurën e 
drejtë dhe të kujdesen për zbatimin e tyre.  

 
Koncepti i sundimit të ligjit është i lidhur 
ngushtë me idenë e demokracisë dhe i 
domosdoshëm për zhvillimin e lirë të 
ekonomisë së tregut. Shumë studime të 
rasteve të shteteve konkrete që ndodhen 
në procesin e demokratizimit, tregojnë që 
etablimi i sundimit të ligjit nuk ecën në 
drejtimin e dëshirueshëm, nëse liderët 
politikë të akëcilit shtet nuk janë të 
gatshëm t’i bëjnë për vete parimet 
themelore të demokracisë. Kësisoj bëhet 
më e lehtë lindja e korrupsionit dhe e 
strukturave të krimit të organizuar. 
Duket se forcimi i sundimit të ligjit është e 
vetmja mundësi për luftimin e 
korrupsionit, e që të mos e lejojë 
udhëheqësinë politike të zgjedhur rishtazi 
që të rrëshqasë në pellgun e 
autoritarizmit, si dhe të stimulojë 
respektimin e të drejtave të njeriut 
përmes një sistemi funksional të kontrollit 
të ndërsjellë. Por, si mund të jetësohet kjo 
në jetën e përditshme? Tre hapa janë të 
domosdoshëm. Së pari, duhet që ligjet 
ekzistuese të rishqyrtohen dhe sfera të 
reja legale të kodifikohen. Së dyti, duhet 
forcuar institucionet që garantojnë 
rrjedhën e drejtë të gjyqësisë, p.sh përmes 
arsimimit suplementar të gjykatësve. Hapi 
i fundit, që sigurisht edhe është më i 
vështiri për t’u implementuar, duhet që 
respektimi i ligjeve të vije edhe nga ana e 
qeverisë – në rend të parë për ta siguruar 
pavarësinë e gjyqësisë. 
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Ekzistojnë instanca të veçanta këshilluese 
për sigurimin e sundimit të ligjit siç është 
p.sh. Komisioni i Venedikut i Këshillit të 
Evropës, ose instanca profesionale të 
juristëve, që i vëzhgojnë e ndihmojnë 
qeveritë për përmbushjen e plot të 
detyrave të tyre. 

 
Mbikëqyrja 
Në shumicën e shteteve, respektimi i të 
drejtave të njeriut është i garantuar me 
kushtetutë. Kushtetutat garantojnë 
rëndom që shkelja e pandehur e të 
drejtave të njeriut mund të trajtohet nga 
gjykatat nacionale, vendore. Marrëveshjet 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i 
garantojnë të drejtat e njeriut. Sapo një 
shtet të jetë bërë palë e marrëveshjeve të 
kësaj natyre, ai obligohet t’i garantojë 
dispozitat e tyre dhe t’i zbatojë ato në 
nivelin nacional. Megjithatë rregullat 
ndërkombëtare nuk e përcaktojnë 
hollësisht si shtetet gjegjëse duhet t’i 
aplikojnë ato rregulla. Kjo varet nga rendi 
ligjor i secilit shtet veç e veç.  
Disa marrëveshje për të drejtat e njeriut, 
siç është PNDCP, kanë mekanizma të 
mbikëqyrjes, të cilat duhet ta mbikëqyrin 
dhe ta garantojnë zbatimin e dispozitave 
të të drejtave të njeriut. Ky mekanizëm 
përbëhet nga sistemi i raportimit, i cili 
shtetet që i kanë ratifikuar ato 
marrëveshje, i obligon që në intervale të 
caktuara kohore t’i raportojnë organit 
monitorues ndërkombëtar për gjendjen e 
zbatimit të dispozitave të marrëveshjes në 
rrafshin nacional. Kështu, për shembull, 
Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, 
konstaton nëse secili shtet i ka 
përmbushur obligimet e veta sipas 
marrëveshjes dhe jep këshilla e 
rekomandime për përmirësimin e zbatimit 
të të drejtave të njeriut. Përveç kësaj, 

publikohen të ashtuquajturat Komente të 
Përgjithshme përkitazi me interpretimin 
e PNDPC-së, si p.sh. Komentet e 
Përgjithshme nr. 13 të vitit 1984 të nenit 
14 të PNDPC-së. Në versionin e përpunuar, 
këto u ribotuan në vitin 2006.  

 
Disa konventa për të drejtat e njeriut, 
përmbajnë edhe mekanizmin e ankesës. 
Pas shfrytëzimit të të gjitha mjeteve ligjore 
të vendit, ekziston mundësia që individi të 
parashtrojë të ashtuquajturën 
“komunikatë” për shkeljet e supozuara të 
të drejtave të njeriut të cilat janë të 
garantuara me traktat. Mundësitë e këtilla 
ekzistojnë sipas Protokollit Opcional të 
PNDPC-së, sipas Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut (neni 34), Konventës 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut (neni 
44) dhe Kartës Afrikane për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Popujve (neni 55). Sipas 
këtyre traktateve, personat mund t’ua 
dërgojnë ankesat e tyre Komitetit të OKB-
së për të Drejtat e Njeriut, Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
Komisionit Inter-amerikan për të Drejtat e 
Njeriut ose Komisionit Afrikan për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Popujve. Këto 
instanca i shqyrtojnë ankesat që u janë 
drejtuar. Nëse konstatohet një shkelje, 
shteti gjegjës duhet t’i marrë masat e 
nevojshme që ta ndryshojë praktikën e 
qasjes ose ligjin dhe viktimës t’i ofrojë 
dëmshpërblim. Në kuadër të procedurave 
të veta tematike, Komisioni i OKB-së për të 
Drejtat e Njeriut ka emëruar raportues 
specialë për ekzekutime të paligjshme, 
jashtëgjyqësore e arbitrare (1982), si 
dhe për pavarësinë e gjyqtarëve e të 
avokatëve (1994), dhe një grup punues 
për arrestime arbitrare (1991). 
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ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
 

1. Praktika të mira             
 

Ndihma zhvillimore për vendosjen e 
sistemit gjyqësor funksional 
Shumica e shteteve të Perëndimit si dhe 
organizata ndërkombëtare po i ndihmojnë 
reformat në fushën e sundimit të ligjit. Për 
shembull, Rusia u ndihmua me 58 milionë 
dollarë kredi nga Banka Botërore; projekte 
të tjera në Azi e në Amerikën Latine 
financohen nga SHBA-të, Gjermania, 
Holanda, Danimarka, Bashkimi Evropian 
dhe Banka Evropiane për Rindërtim e 
Zhvillim. Edhe disa shtete aziatike e sosh 
të Amerikës Latine. kanë marrë ndihma të 
konsiderueshme financiare. Ndihma e 
këtillë qe më e vogël në Lindjen e Afërt 
dhe në Afrikë. U përkrahën edhe projekte 
për forcimin e sundimit të ligjit në 
rindërtimin e shoqërive të pasluftës, si 
psh. në Bosnjë e Hercegovinë dhe në 
Kosovë. 

 
Zyra për Institucionet Demokratike 
dhe për të Drejtat e Njeriut (ODIHR) - 
OSBE 
Zyra për Institucionet Demokratike dhe 
për të Drejtat e Njeriut është institucioni 
më i rëndësishëm i OSBE-së - tanimë një 
koncept i sigurisë, i cili përfshin: mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut, zhvillimin e 
shoqërive demokratike me theks të 
veçantë mbi zgjedhjet, ngritjen e 
institucioneve dhe drejtimin e shtetit, 
forcimin e sundimit të ligjit dhe stimulimin 
e respektimit të ndërsjellë e të 
mirëkuptimit midis njerëzve e kombeve.  
Ky institucion i OSBE-së merret me 
mbikëqyrjen e zgjedhjeve dhe me  

 
zhvillimin e institucioneve të zgjedhjeve 
dhe të të drejtave të njeriut si dhe me 
sigurimin e ndihmës teknike për 
institucionet e gjyqësisë. Përveç kësaj, ky 
institucion ofron seminare me qëllim të 
arsimimit të vazhdueshëm për avokatë, 
gjyqtarë, prokurorë, nëpunës të qeverisë 
dhe përfaqësues të shoqërisë civile. 
Përmes propozimeve konkrete të lidhura 
me reformën, kjo zyrë kontribuon që 
rregullimet juridike nacionale të sillen në 
harmoni me parimet e OSBE-së  Selia e 
ODIHR është në Varshavë dhe drejtohet 
nga austriaku Christian Strohal. 

 
Rezoluta për Respektimin dhe Forcimin 
e Pavarësisë së Gjyqësisë (Afrikë) 
 
Kjo rezolutë u përpilua në vitin 1996 nga 
Komisioni Afrikan për të Drejtat e 
Njeriut e të Popujve. Kjo e njeh rëndësinë 
e një gjyqësie të pavarur, jo vetëm për hir 
të baraspeshës sociale, por edhe për hir të 
zhvillimit ekonomik. Kjo rezolutë apelon 
tek të gjitha shtetet e Afrikës që të 
ndërmarrin masa ligjore që e garantojnë 
pavarësinë gjyqësore dhe ta pajisin 
gjyqësinë me burime të mjaftueshme për 
përmbushjen e funksioneve të saj. Me 
qëllim të sigurimit të pavarësisë së 
gjyqtarëve është shumë e rëndësishme që 
ata të kenë mjete të mjaftueshme për një 
jetë dinjitoze dhe kushte të pranueshme 
për punë. Për më tepër, shtetet duhet të 
përmbahen nga ndërmarrja e çfarëdo 
veprimi që do të kërcënonte drejtpërdrejt 
ose tërthorazi pavarësinë e gjyqtarëve.  
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2. Trendet   
 
Tribunalet  ndërkombëtare 
Pas krimeve në Ruandë e në ish Jugosllavi, 
bashkësia ndërkombëtare vendosi të 
veprojë. U themeluan dy tribunale ad hoc, 
për t’i dënuar krimet e tmerrshme që u 
bënë gjatë luftërave dhe konflikteve të 
armatosura. Edhe pse deri më tani këto 
tribunale e bënë punën e tyre me sukses, 
ato edhe u kritikuan për shkaqe të 
ndryshme. Pika të kritikës qenë 
pretendimi se ato na qenkan gjykata 
ilegale; për pasigurinë përkitazi me 
rregullat e procedurës (meqë gjyqtarët 
mund t’i ndërrojnë ato sipas nevojave të 
tyre); për mosekzistim të kompensimit 
për ata që janë akuzuar gabimisht ose për 
paragjykimet kundër të paditurve. Duke 
nxjerrë mësim nga këto të meta, bashkësia 
ndërkombëtare iu qas ndryshe themelimit 
të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC). 
Statuti i Romës i Gjykatës Ndërkombëtare 
Penale u la shteteve palë më shumë 
përgjegjësi dhe u mendua më shumë për 
parimet themelore dhe për procedurën e 
drejtë. Kështu p.sh. u aplikuan pagesa për 
zhdëmtim personave të arrestuar e të 
dënuar me të padrejtë (neni 84 i Statutit të 
Romës) dhe rregulla për mbrojtjen e 
viktimave dhe të dëshmitarëve (neni 68 i 
Statutit të Romës) 
 
Ndërmjetësimi dhe arbitrazhi 
Me qëllim të shkarkimit të gjyqeve dhe me 
qëllim të shkurtimit të procedurave, 
shtetet po angazhohen përditë e më 
shumë në procedurat alternative të 
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve 
(ndërmjetësim dhe arbitrazh). Një arsye 
tjetër është mundësia e krijimit të 
situatave “Win-Win” (“fitues-fitues”) të 
cilat ofrojnë zgjidhje të pranueshme për të 

gjitha palët. Sidomos gjyqet e SHBA-ve 
janë më pak të afta që të merren me 
numrin e madh të kërkesave brenda kohës 
optimale.  
Derisa procedurat gjyqësore e kanë për 
qëllim marrjen e vendimit përkitazi me të 
drejtat juridike, ndërmjetësimi merr 
parasysh edhe nevojat dhe interesat e të 
gjitha palëve dhe mund të arrijë rezultate 
më të mira në çështjet siç janë biznesi, 
marrëdhëniet familjare dhe ato fqinjësore. 

 
Ndërmjetësimi ua bën të mundshme 
palëve zgjidhjen me marrëveshje të 
grindjeve me ndërmjetësimin e një pale të 
tretë. Arbitrazhi është formë e zgjidhjes 
së grindjes në bazë të vendimit të një 
arbitri, i cili është i detyrueshëm për palët. 
Shume shtete e kërkojnë ndërmjetësimin e 
obligueshëm në fazën paraprake. Nevoja 
për gjykim del vetëm atëherë kur 
ndërmjetësimi nuk sjell zgjidhje. Në SHBA 
e në Australi mbahen rregullisht të 
ashtuquajturat “javë të pajtimit”. Gjatë 
kësaj kohe, ndërmjetësohet në të gjitha 
rastet e lidhura me gjyqin. Dhe, me të 
vërtetë, një numër i madh i rasteve 
zgjidhet me sukses (për shembull, 70% në 
shtetin e Ohajo- të SHBA-ve). Por, përsëri 
dikush mund të argumentojë se palëve u 
është mohuar qasja në gjykatë, pasi që 
alternativa e një procedure të gjatë e të 
shtrenjtë gjyqësore, mund të ushtrojë 
njëfarë presioni mbi palët për të gjetur një 
zgjidhje. 

 
Ngritja e publicitetit të gjykimeve 
Gjatë viteve të fundit është rritur 
popullaritetit i “televizionit Reality”. Gati se 
gjithçka’ mund të shihet live në televizion, 
duke filluar nga ndjekja me vetura, 
programet e mbijetesës e deri tek jeta e 
përditshme e njerëzve brenda një shtëpie. 
Edhe proceset gjyqësore në televizion  
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kanë shikuesit e tyre, në numër bukur të 
madh. Pa marrë parasysh se a bëhet fjalë 
për gjykime të vërteta ose drama 
televizive, drejtësia mund të shikohet tani 
nga krevati, duke pirë një birrë të ftohtë 
dhe duke ngrënë kikirikë. Kjo natyrisht që 
zgjon disa pyetje kritike të natyrës morale. 
Derisa nga njëra anë, publiciteti i gjykimit 
është qendror për gjykim të drejtë, shfaqja 
e këtillë në televizion ka të bëjë, nga ana 
tjetër, krejt pak me shfaqjen e drejtësisë 
në mënyrë të drejtë. Më shumë mund të 
flitet për kureshtjen për sensacione dhe 
me lojë me emocionet afatshkurtra të 
shikuesve. Kundërmasa të qëlluara do të 
mund të zhvilloheshin përmes rregullave 
etike nga shoqata të avokatëve ose nga 
autoritetet shtetërore të gjyqësisë. 
 
Ri-vendosja e sundimit të ligjit në 
shoqëritë e post konfliktuoze  
Gjatë viteve që shkuan mund të vërehej se 
Kombet e Bashkuara dhe organizata të 
tjera ndërkombëtare u përqendruan më 
me forcë në ngritjen e strukturave të 
sundimit të ligjit në regjionet e dikurshme 
të përfshira në luftëra. Ky përqendrim solli 
me vete formulimin e disa parimeve të 
cilat bashkësia e shteteve duhet t’i ketë 
parasysh në projektet për rindërtim pas 
konflikteve: 
• Ndihma për përtëritjen e sundimit të 

ligjit duhet të jetë në harmoni me 
kulturën vendore dhe të ngrihet mbi 
bazën e përvojës vendore.  

• Reformat e sundimit të ligjit duhet t’i 
nënshtrohen një debati publik që ta 
sigurojë kësisoj pranimin nga 
shoqëria.  

• Duhet të krijohen komisione nacionale 
të të drejtave të njeriut  

• Inkorporomi i elementeve adekuate të 
drejtësisë dhe të sundimit të ligjit në 
mandatet paqeruajtëse. 

• Kombet e Bashkuara duhet të kenë 
personel e mjete të mjaftueshme 
financiare në mënyrë që të 
planifikohet sundimi i ligjit në 
operacionet e paqeruajtëse.  

Për t’i tejkaluar deficitet në politikën e 
deritanishme të misioneve paqësore, 
Komisioni për Sigurinë Njerëzore 
propagandon një strategji 
gjithëpërfshirëse të sigurisë njerëzore, e 
cila duhet t’i përfshijë pesë fusha:: Njëra 
prej tyre është „qeverisje dhe fuqizim“. Nën 
këtë titull duhet të themelohen 
institucione, të cilat i mbrojnë njerëzit dhe 
e forcojnë sundimin e ligjit. 

 
Deklarata e Ministrave të Jashtëm të G8 
për Stimulimin e Sundimit të Ligjit  

 
Ministrat e punëve të jashtme të shteteve 
G8- publikuan në takimin e tyre në 
Potsdam më 30 maj 2007 një deklaratë të 
përbashkët për stimulimin e sundimit të 
ligjit. Në këtë deklaratë u theksua se: 
„Sundimi i ligjit i kontribuon 
bashkëveprimit më të mirë e më intensiv të 
shoqërive dhe të ekonomive popullore si 
përbrenda tyre ashtu edhe secilës veç e veç. 
... Me qëllim që globalizimi të jetësohet në 
mënyrë paqësore, në mënyrë konstante dhe 
në të mirë të të gjithëve, duhet të 
respektohen parimet themelore të 
prioritetit të së drejtës, barazia përpara 
ligjit, përgjegjësia përpara ligjit, siguria e 
drejtësisë, transparenca në çështjet juridike 
dhe në procedura, parimi i qasjes së hapur e 
të barabartë për mbrojtje juridike për të 
gjithë, pavarësisht nga gjinia raca, 
religjioni, klasa, besimi ose veçori të tjera, 
të mbrojtjes nga aplikimi arbitrar i ligjeve 
dhe zhdukjen e korrupsionit.“  

 
Presidenca gjermane u ngarkua në 
gjysmën e dytë të vitit 2007, që ta thirr një 
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konferencë profesionale në të cilën do të 
ftoheshin aktorë joqeveritarë, përfaqësues 
të Kombeve të Bashkuara, bankat për 
zhvillim dhe organizata regjionale, që ta 
zhvillojnë një dialog për stimulimin e 
sundimit të ligjit.  
Burimi: Qendra për Informim e G8, 2007. 
G8 Foreign Ministers’ Meeting: Chair’s 
Statement. 
http://www.g7.utoronto.ca/foreign/formi
n 070530.htm 

 
3. Kronologjia  
 

 
Normat më të rëndësishme 
ndërkombëtare për sundimin e ligjit 
dhe të drejtën për gjykim të drejtë 
1948 Deklarata Universale për të 

Drejtat e Njeriut 
1950 Konventa Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut dhe Liritë 
Themelore 

1966 Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile e Politike 

1969 Konventa Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut 

1982 Raportuesi Special i OKB-së për 
 

 
 Ekzekutime të Jashtëligjshme, 
dhe Arbitrare 

1984 Komente të Përgjithshme Nr. 13 i 
nenit 14 të PNDCP-së 

1985 Parimet Themelore të OKB-së 
për Pavarësinë e Gjyqësisë 

1985 Rregullat Standarde Minimale të 
OKB-së për Administrimin e 
Drejtësisë për të Mitur (Rregullat 
e Pekinit) 

1986 Karta Afrikane për të Drejtat e 
Njeriut e të Popujve 

1990 Udhëzimet e OKB-së për Rolin e 
Prokurorëve 

1990 Parimet Themelore të OKB-së 
për Rolin e Avokatëve 

1991 Grupi Punues i OKB-së për 
Arrestime Arbitrare 

1994 Raportuesi Special i OKB-së për 
Pavarësinë e Gjyqtarëve dhe të 
Avokatëve 

1998 Statuti i Romës për Gjykatën 
Ndërkombëtare Penale 

2007 Komente të Përgjithshme Nr. 32 
përkitazi me nenin 14 të PNDCP-
së. 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
Ushtrimi I: Të dëgjohesh ose të mos 

dëgjohesh?  
 

Pjesa I: Hyrje  
Ky ushtrim ka të bëjë me aktrim, luajtjen e 
roleve dhe ka për qëllim demonstrimin e 
rregullave dhe të procedurave të gjykimit. 
 
Pjesa II: Informata të përgjithshme për 
ushtrimin  
Lloji i ushtrimit: Luajtje e roleve 
Qëllimet: Provë e sjelljes në një situatë në 
gjyq, kuptimi i idesë së një gjykimi të 
drejtë publik, zhvillimi i shkathtësive 
analitike e demokratike  
Grupi i synuar: Të rritur të rinj dhe të 
rritur 
Madhësia e grupit: Së pakut 6  
Kohëzgjatja: rreth 90 minuta 
Përgatitja: 
Lokali mësimor rregullohet sikur jetë sallë 
e gjyqit. Një tryezë për gjyqtarin vendoset 
në krye të vendit, ndërsa dy të tjera anash, 
njëra përballë tjetrës - një për të akuzuarin 
dhe mbrojtësin dhe tjetra për ekipin e 
prokurorisë. 
Shkathtësitë: Mendim kritik dhe aftësia 
për të analizuar, komunikimi, formimi i 
mendimit. 

 
Pjesa III: Informata specifike për 
luajtjen e roleve  
Përshkrimi i ushtrimit: Pjesëmarrësit 
duhet ta aktrojnë një situatë në gjyq sipas 
dy skenarëve të ndryshëm, një herë pa 
mbrojtës/avokat dhe një herë me të. 
Pjesëmarrësit i zgjedhin vetë rolet që do t’i 
luajnë: 
 

 Njëri person që është akuzuar 
gabimisht për një vepër penale, p.sh. 
për vjedhje ose për plaçkitje. 

 Dy ose tre persona si ekip i 
prokurorisë. 

 Tre ose katër persona që e 
dokumentojnë, në tabelë ose në letër 
pankarte, rrjedhën e aktakuzës dhe të 
procesit dhe i shënojnë elementet 
kryesore. 

 Një person si gjyqtar. 
Ekipit të prokurorisë i jepen dhjetë minuta 
kohë që t’i formulojë pikat e aktakuzës. 
Në skenarin e parë, i akuzuari nuk ka 
avokat mbrojtës dhe ai nuk mund të 
mbrohet vetë. Pjesëmarrësit e tjerë janë 
vetëm audiencë, publik në gjyq. Pjesa 
tjetër e pjesëmarrësve është vetëm publik, 
prandaj nuk ka të drejtë vote. Ekipi i 
prokurorisë e paraqet aktakuzën dhe 
gjykatësi merr vendim, pa përjashtim, 
vetëm në bazë të kësaj aktakuze.  
Pas kësaj, për skenarin e dytë, caktohet një 
gjyqtar tjetër i cili do ta marrë vendimin 
përfundimtar “fajtor ose jo-fajtor”. Përveç 
kësaj, caktohet edhe një ekip mbrojtës prej 
dy ose tre personash. Kësaj radhe, i 
akuzuari ka të drejtë të flasë para gjyqit 
dhe ekipi mbrojtës ta thotë fjalën 
përfundimtare. Edhe pjesëmarrësit në 
publik mund t’i shprehin mendimet e tyre. 
Gjyqtari i ri duhet ta sjell vendimin e vet 
duke i peshuar të gjitha deklaratat. 
Reagimi 
Pjesëmarrësit mblidhen sërish në plenum. 
Së pari pyeten aktruesit se sa mundësi 
patën që të ndikojnë tek vendimi i 
gjykatësit dhe sa realist ishte aktrimi, 
simulimi.  
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 Çfarë dallimesh kishte midis 
aktrimeve, përse? 

 Si e ndjenë veten pjesëmarrësit në 
skenarin e parë? 

 A mund të paramendohen “në jetën e 
përditshme” skenarët si ai i pari?  
 

Këshilla metodologjike: 
Qëllimi i aktrimit të roleve nuk bën të 
kumtohet para fillimit të shfaqjes, sepse 
efekti i befasimit të pjesëmarrësve mund 
të ketë efekt më të madh dhe nuk do ta 
pengonte aktrimin. Duhet pasur kujdes 
sidomos me rastin e luajtjes së roleve në 
skenën e parë. - sidomos nëse i akuzuari 
bëhet nervoz dhe i frikësuar. Në kësi rasti, 
trajnuesi/moderatori duhet ta ndërpresë 
aktrimin. Ndërprerja e aktrimit nuk duhet 
të kuptohet si mossukses, porse që kjo 
tregon sa realist mund të jetë një simulim i 
këtillë. 
 
Propozime për variacion  
Për variantin e dytë të aktrimit, në vend të 
gjyqtarit mund të caktohen edhe gjyqtarë 
porotë. Gjatë vlerësimit duhet të trajtohet 
çështja se çfarë dallimi ka midis gjyqtarëve 
porotë dhe gjyqtarit si person.  

 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Lexojeni nenin 10 të DUDNJ-së. 
“Me rastin e konstatimit të të drejtave dhe 
obligimeve si edhe me rastin e ngritjes së 
aktakuzës për ndonjë vepër penale, secili 
person e ka të drejtën për barazi të plotë, 
për gjykim të drejtë e publik, para një gjyqi 
të pavarur e të paanshëm”  
Me fjalë të tjera, kjo donë të thotë se çdo 
gjykim duhet të jetë publik - pra që i 
akuzuari të jetë i pranishëm dhe që 
aktakuza të ngrihet në prani të tij, 
përkatësisht të familjes ose të komunitetit 
të tij.  

Personat që një të akuzuar e kanë sjell 
para gjyqit, nuk duhet të jenë nën 
ndikimin e palës së tretë. Në kuadrin e 
roleve të luajtura, përbrenda grupit do të 
duhej të diskutohej fakti që secilit duhet t’i 
ofrohet mundësia që ta parashtrojë vetë 
rastin e tij. Kjo vlen si për rastet penale 
ashtu edhe për procedurat gjyqësore 
civile.  
Pjesëmarrësve u vihet në dispozicion 
definicioni i OKB-së, se mbi cilët faktorë 
mbështet një gjyq i paanshëm: i pavarur 
dhe i paanshëm donë të thotë që gjyqi 
duhet ta gjykojë secilin rast drejt dhe në 
bazë të provave dhe se nuk guxon që për 
shkaqe politike t’i japë përparësi njërës 
palë.  
Gjuha profesionale juridike në shumë 
dokumente gjyqësore ndikon që, në rastet 
e të akuzuarve të papërfaqësuar, rrjedha e 
procesit të mund të ndiqet me shumë 
vështirësi. Çfarë masash mund të merren 
në raste të këtilla?  

 
Të drejta dhe tema të afërta: Prezumimi 
i pafajësisë, njohja para ligjit si 
personalitet, e drejta për mbrojtës 
kompetent, demokracia 
Burimi: adaptim nga: United Nations 
Cyberschoolbus 2003, 
http://www.un.org/cyberschoolbus/hum
anrights/declaration/10.asp 

 
Ushtrimi II: “Si mund t’i mbrosh ata 

njerëz?  
Pjesa  I: Hyrje  
Ky ushtrim shërben që, në bazë të 
zgjidhjeve, vendimeve përkitazi me rastet 
gjyqësore, të identifikohen paragjykimet 
dhe të kthjellohet nocioni i gjykimit të 
drejtë. 
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Pjesa II: Informata të përgjithshme për 
diskutim  
Lloji i ushtrimit: Diskutim 
Qëllimet: Identifikimi i paragjykimeve dhe 
i kufijve të vëzhgimit neutral, zhvillimi i 
shkathtësive analitike e demokratike. 
Grupi i synuar: Të rritur të rinj e të rritur 
Madhësia e grupit/organizimi social: 
sipas dëshirës  
Kohëzgjatja: rreth 60 minuta 
Materialet: Materialet shpërndarëse 
(Handout) 
Përgatitja: Përgatitet materiali 
shpërndarës i deklaratës së avokatit 
mbrojtës Gerry Spence (shih më poshtë).  
Shkathtësitë: Mendimi kritik dhe 
shkathtësitë analizuese, formimi i 
mendimit, komunikimi, marrja në 
konsideratë e të gjitha aspekteve, 
parashtrimi i pikëshikimeve të ndryshme 
përkitazi me një temë.  

 
Pjesa III: Informata Specifike  
Për marrjen e vendimit përkitazi me 
temën, nga pjesëmarrësit kërkohet që të 
pandehurit të prezantohen (ose u shfaqet 
një videokasetë me kriminelë me zulmë)  
Mundet edhe që një listë kriminelësh të 
shkruhet në tabelë ose në letër pankarte.  
Material i përgatitur shpërndahet bashkë 
me deklaratën e avokatit Gerry Spence me 
përgjigjen e tij pyetjes së shtruar shpesh e 
“si mund t’i mbroni këta njerëz”? Tani, 
pjesëmarrësit e nisin një diskutim 
përkitazi me të drejtat e të akuzuarve.  
• A duhet që çdonjëri të konsiderohet i 

pafajshëm derisa nuk provohet fajësia 
e tij? 

• A do të duhej që, nëse jeni akuzuar për 
vepër penale, ta keni të drejtën për ta 
mbrojtur veten? 

• A i duhet që çdokujt t’i lejohet ndihma 
juridike?  

• A duhet të jenë të gjithë të barabartë 
para ligjit? 

Nëse dëshirohet që diskutimi të mund të 
përmblidhet shkurt, disa argumente mund 
të shkruhen në letër pankarte. 

 
Reagimi: 
Pjesëmarrësit do të duhej që në një raund 
të reagimit ta përmbledhin shkurt 
diskutimin:  
• Përse avokatët i mbrojnë kriminelët? 
• A mendoni se këta avokatë duhet të 

shihen njëlloj si kriminelët të cilët ata i 
mbrojnë? Nëse po, përse?  

Këshilla metodologjik: 
Si hyrje në këtë temë mund të shfaqet një 
videokasetë ose që pjesëmarrësve t’u 
lexohet një artikull përkitazi me kriminelë 
të njohur si p.sh. për ata të kohës së 
nazizmit në Gjermani, për ata të Ku Klux 
Klanit në SHBA dhe të diktatorëve të 
Amerikës Latine ose të Azisë. Akëcili 
pjesëmarrës mund t’u referohet edhe 
rrethanave lokale e aktuale, p.sh. njerëzve 
që nga populli gjykohen për kryerje 
krimesh të rënda. Në kësi rasti, 
pjesëmarrësi duhet t’i ketë parasysh 
emocionet që mund t’i shkaktojë ky debat. 
Pikëpamjet e pjesëmarrësve nuk duhet të 
gjykohen porse, megjithatë, duhet 
konstatuar qartë se të drejtat e njeriut 
vlejnë për të gjithë dhe se ato nuk mund të 
mohohen asnjëherë.  

 
Propozime për variacion: 
Të diskutohet neni 11 i Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut. Pas 
shkrimit të këtij neni në letër pankarte do 
të duhej nënvizuar se secili njeri duhet të 
konsiderohet si i pafajshëm derisa të mos 
jetë dëshmuar fajësia e tij. Ai që është 
akuzuar për krim, duhet ta ketë gjithmonë 
të drejtën që ta mbrojë veten. Asnjë njeri 
nuk ka të drejtë ta gjykojë ose ta dënojë  
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njeriun tjetër për diçka që nuk e ka bërë. 
Prezumimi i pafajësisë dhe e drejta për 
mbrojtje janë dy parime të rëndësishme të 
theksuara në këtë nen.  
Në lidhje me këtë mund të bëhet edhe 
vazhdimi i ushtrimit “të dëgjohesh ose të 
mos dëgjohesh?”. 
 
Pjesa IV: Vazhdimi  
I lexoni nenet 6 e 8 të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut. Neni 6: 
“Çdokush ka të drejtë të pranohet si subjekt 
juridik para ligjit”. Shpjegojeni kuptimin e 
këtij neni: secili njeri ka të drejtë ta gëzojë 
gjithandej të drejtën e mbrojtjes ligjore. 
Definicioni: Para ligjit çdo person është 
dikushi, të cilin sistemi juridik duhet ta 
njohë si subjekt i mbrojtjes juridike dhe 
me përgjegjësitë e lidhura me atë 
(mbrojtje).  
Neni 8: “Çdokush ka të drejtë për ndihmë 
juridike efektive përpara gjyqeve 
kompetente kombëtare kundër veprimeve 
që në bazë të kushtetutës ose të ligjit janë 
shkelje e të drejtave themelore.”. Kjo donë 
të thotë se ndihma juridike duhet të jepet, 
nëse ato të drejta nuk respektohen nga 
shteti. 
 
Burimi: adaptuar nga: Correspondence 
Bias in Everyday Life, Carleton College, 
Minnesota, USA. 
http://carleton.edu/curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiali për shpërndarje: 
 
“Si mund t’i mbrosh këta njerëz?” 
 
Gerry Spence, avokat: 
 
“ E po mirë, a mendoni se një i akuzuar 
duhet të gjykohet para se të varret? 
Nëse po, atëherë a duhet që ai gjykim të 
jetë i drejtë? Nëse gjykimi duhet të jetë i 
drejtë, a duhet që i akuzuari të ketë 
avokat mbrojtës? Nëse i lejohet avokati, 
a duhet që ai avokat të jetë kompetent? 
E po mirë, nëse avokati mbrojtës e di se i 
akuzuari që ky e mbron është fajtor, a 
duhet ai të përpiqet që ta humb rastin? 
Nëse jo, a duhet që ai të bëjë më të 
mirën brenda mundësive të tij që 
prokurorisë t’ia bëjë të mundshme 
parashtrimin e plotë të dëshmive? Dhe, 
nëse ai bën krejt çfarë mundet dhe 
prokuroria nuk ia del t’i parashtrojë 
dëshmitë pa asnjë mungesë dhe juria e 
shpallin të akuzuarin të pafajshëm, kujt 
do t’ia lini pastaj fajin? A e fajësoni 
avokatin mbrojtës, i cili e bëri mirë 
punën e vet, apo prokurorinë, e cila 
dështoi?” 
 
Burimi: adaptim nga Harper’s                       
Magazine, 1997 
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LIRIA E BESIMIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIRIA E MENDIMIT, E NDËRGJEGJES DHE E BESIMIT 

 
LIRIA E MARRJES DHE E NDËRRIMIT TË BESIMIT OSE TË BINDJES  

 
LIRIA E MANIFESIMIT TË KËTYRE TË DREJTAVE 

  

 
 

„Çdokush e ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të 
besimit; kjo e drejtë e nënkupton edhe lirinë e ndërrimit të besimit apo të 
bindjes, si edhe lirinë që njeriu, qoftë vetë ose në bashkësi me të tjerët, ta 

shfaq publikisht ose privatisht besimin apo bindjen e vet përmes ligjërimit, 
ushtrimit, lutjes dhe riteve fetare.“ 

 
Neni 18, Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut. 1948. 

 
 



TREGIM ILUSTRUES 
 
Dhabihullah Mahrami u arrestua në v. 1995 
dhe në v. 1996 u dënua me vdekje për shkak 
të braktisjes së fesë (d.m.th. për shkak të 
ndërrimit të fesë islame dhe kalimit të tij në 
besimin Baha’i-ve). Dënimi i tij me vdekje u 
shndërrua në v. 1999 në dënim me burg të 
përjetshëm. Amnesty International e trajtoi 
që nga v. 1966 si të burgosur të ndërgjegjes, 
u angazhua për lirimin e tij të 
menjëhershëm dhe të pakusht dhe rastin e 
tij e vuri në spikamë në raportin me titullin 
e mëposhtëm: 
 
„Iran: Dhabihullah Mahrami: I burgosur i 
Ndërgjegjes“ (AI Index: MDE 13/34/96). 
Sipas njoftimeve të tjera, Dhabihullah 
Mahrami u gjend më 15 dhjetor 2005 i 
vdekur në qelinë e tij të burgut Yazd. 
Familja e tij u njoftua se ai paska vdekur 
nga një sulm në zemër. Kufoma e tij iu dha 
familjes dhe ai  u varros. U njoftua, ç’është e 
drejta se pak para vdekjes, Dhabihullah 
Mahrami ishte në gjendje të mirë 
shëndetësore. Për ndonjë sëmundje të 
zemrës nuk dihej asgjë, sado që ky, në burg, 
sipas të gjitha gjasave, duhej të punonte 
punë të rënda fizike dhe që kjo e shtron 
pyetjen nëse pikërisht kjo do ta ketë 
shkaktuar apo së pakut ta ketë ndihmuar 
vdekjen e tij. Gjithashtu u tha se ai ka marrë 
edhe kërcënime për vdekje. 
 
Në një shkresë drejtuar Ajatollah Mahmoud 
Hashemi Shahroudi-t, shefit suprem të 
sovranit juridik, Amnesty International 
kërkonte që secili hetim përkitazi me 
vdekjen e  Dhabihullah Mahrami-t në burg 
duhet të zhvillohet në përputhje me Parimet 
e OKB-së të Ndalimit Efektiv dhe Hetimit të 
të Ekzekutimit Ilegal, Arbitrar dhe pa Gjyq 

( Sundimi i Ligjit dhe Gjykimi i Drejtë) 
dhe që fajtorët për vdekjen e tij të merren 
në përgjegjësi. Sipas të gjitha gjasave, 
komuniteti i Baha‘i-ve në Iran torturohet 
sistematikisht e gjithnjë e më shumë. Më së 
pakut 66 persona u arrestuan në vitin 2005 
për shkak të identitetit të tyre si Baha‘i ose 
për shkak të aktiviteteve paqësore në emër 
të Baha’i-ve. Shumica e këtyre personave u 
liruan përsëri. Sipas njoftimeve, ata ndejën 
në burg më së pakut një muaj, midis të 
cilëve edhe Mehran Kawsari e Bahram 
Mashhadi, që u dënuan me një, përkatësisht 
tri vjet burgim për shkak të një letre të 
hapur drejtuar presidentit të atëhershëm 
Sayed Mohammad Khatami, në të cilën ata 
kishin kërkuar dhënien fund të shkeljes së të 
drejtave të Baha’i-ve. 
Burimi: Amnesty International. 2006. 
Iran: Inquiry needed in the death of Baha‘i 
prisoner of conscience. Amnesty 
International Public statement. 
http://web.amnesty.org/library/index/en
g MDE130042006?open&of=eng-IRN 
 

Pyetjet për Diskutim  
 
1. Cilat janë, sipas mendimit tuaj, arsyet 

e trajtimit të këtillë të zotit Mahrami? 
2. A keni dëgjuar për ndodhi të ngjashme 

në vendin apo në regjionin tuaj? 
3. Cilat standarde ndërkombëtare të të 

drejtave të njeriut u shkelën? 
4. Si mund të pengohet shfaqja e 

situatave të tilla? 
5. Çfarë organizatash ndërkombëtare 

dhe çfarë procedurash ekzistojnë për 
t’ju drejtuar në situata të tilla? 
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ÇFARË DUHET TË DIHET    
 
 
1. Liritë e besimit: një rrugëtim ende i 
gjatë  
Miliona njerëz besojnë në një forcë të 
mbinatyrshme, që na drejton shpirtërisht. 
Ndodh që të detyrohemi ta mohojmë 
besimin tonë ose që për shkak të tij t’i 
braktisim familjet tona; ne mund të 
përndiqemi, të burgosemi e madje edhe të 
na vrasin.  
Në shekullin III para Erës së Re, në Indi 
budistët u persekutuan për shkak se 
besonin në mësimet e Budës. Duke filluar 
nga shekulli IX pas Krishtit, e njohur si 
“Periudha e Errët“ e Evropës, “në emër të 
Zotit” u përndoqën besimtarët myslimanë 
dhe të jo-krishterët e tjerë. Më pastaj, 
Evropën e tronditi ekspansioni i 
Perandorisë Osmane dhe përhapja e 
besimit islam. Hebrenjtë u ngujuan nëpër 
geto, jo vetëm nga të krishterët por më 
parë edhe nga myslimanët. Zhdukja e 
popullatës autoktone të Amerikës Latine 
ndodhi poashtu në rrjedhën e krishterimit.  
Si në të kaluarën, ashtu edhe tani, njerëzit 
u kërcënuan dhe kërcënohen për shkak të 
fesë apo të besimit të tyre. Mundësia për 
të besuar në diçka dhe për ta shfaqur atë 
besim, njihet dhe mbrohet si liri e 
ndërgjegjes dhe e fesë dhe është së 
këndejmi jo vetëm temë e së drejtës, porse 
edhe çështje morale. Besimi fetar 
depërton thellë në jetën private të njeriut, 
sepse besimi shpreh bindjet dhe 
botëkuptimet më të brendshme.  
Feja është njëra ndër veçoritë kryesore 
për shprehjen e identitetit kulturor të 
njeriut. Kjo edhe është arsyeja përse liritë 
fetare janë njëra ndër temat mjaft të 
ndjeshme. Sjellja ndaj kësaj duket që  

 
shpesh shkakton më shumë vështirësi se 
temat e tjera të të drejtave të njeriut. 
Një tjetër problem e ka vështirësuar 
rregullimin e lirive religjioze në kuadër të 
së drejtës ndërkombëtare. Në gjithë botën 
feja e besimi janë elemente kyçe të 
politikës. Besimi religjioz dhe liritë e 
besimit përdoren shpesh si kërkesa 
politike dhe keqpërdoren për qëllime të 
marrjes së pushtetit, kështu që krijohen 
shpesh argumente të orientuara keq nëse 
ndërlidhen religjioni e politika.  
 
Mbrojta adekuate është bërë këtyre viteve 
të fundit gjithnjë e më e ngutshme, sepse 
mos-toleranca dhe persekutimi për shkak 
të përkatësisë së cilido religjion në gjithë 
botën qëndrojnë në ballë të shumë 
konflikteve tragjike, të urrejtjes mbi baza 
etnike, racizmit dhe përkatësisë së një 
grupi. Në konfliktet aktuale midis 
besimtarëve e jobesimtarëve; midis 
religjioneve tradicionale dhe atyre „të 
reja“ ose midis shteteve me një fe zyrtare 
ose religjion dominant dhe atyre të 
besimit tjetër, rol me peshë luan 
përndjekja për shkak të religjionit. 
 
Sot, shkelje të lirive të besimit ndodhin 
nëpër gjithë botën, me shtypjen e 
orientimeve të ndryshme fetare në 
Birmani, në Kinë, (p.sh. ujgurët myslimanë 
në Xinjiang ose budistët e Tibetit), në Iran 
(Baha’i-të), në Korenë e Veriut, Sudan, 
Arabinë Saudite, Eritrea, Pakistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan. Shkeljet e 
këtilla vijnë që nga forcimi i 
fundamentalizmit të krishterë në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës e deri tek 
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intensifikimi i ekstremizmit fetar në islam, 
nga format e reja të antisemitizmit (dmth. 
frikë dhe urrejtje nda hebrenjve dhe 
judaizmit) në shumë vende e deri tek 
islamofobia (d.m.th. frikë e urrejtje ndaj 

myslimanëve, përkatësisht islamit) 
gjithnjë në rritje dhe shpesh e padukshme, 
sidomos pas sulmeve mbi Uashingtonin e 
Nju Jorkun më 12 shtator 2001.

 
 

 

“Asnjë njeri nuk është i lidhur për nga natyra me ndonjë kishë (besim) të 
caktuar apo me ndonjë sekt, por secili i bashkëngjitet vullnetarisht asaj 

shoqërie në të cilën beson se e gjen thirrjen nga Zoti ose nderimin për Zotin. 
Arsyeja e vetme e bashkëngjitjes së tij, është shpresa për shpëtimin, prandaj 

ajo edhe është arsyeja e vetme për të qëndruar në atë shoqëri . . . Së 
këndejmi, kisha (besimi) është një shoqëri anëtarësh që vullnetarisht janë 

bashkuar për këtë qëllim. 
Xhon Lok, Letra përkitazi me tolerancën, 1689 

 

 
 

Fatkeqësisht, ka edhe shumë raste të tjera 
që e bëjnë të qartë nevojën e një trajtimi të 
së drejtës së besimit; sidomos në rastet 
kur këto shkelje janë në lidhmëni me 
ekstremizmin. Ky fenomen duhet të 
trajtohet veçmas.  
 

Çfarë do të duhej ditur  
 

 

“Nuk ka paqe midis kombeve pa 
paqe midis religjioneve; Nuk ka 

paqe midis  religjioneve pa dialog 
midis religjioneve. Nuk ka dialog 

midis religjioneve, pa  hulumtimin e 
bazës së religjioneve.“ 

 
Hans Küng, President i Fondacionit 

për Etikë Globale. 

 
 
 

 
Liria e Besimit dhe Siguria Njerëzore 
Liria nga frika është vlera themelore e 
sigurisë njerëzore. Kjo vlerë themelore 
po rrezikohet fort me shkeljen e lirisë së 
besimit. Sakohë që ne nuk mund t’i 
besojmë konceptit tonë për “Zotin”, 
univerzumin (gjithësinë) liria dhe 
siguria jonë personale do të mbetet e 
paarritshme. Kërcënimet ndaj lirisë së 
mendimit, besimit, të ndërgjegjes nuk 
dëmtojnë vetëm individë porse edhe 
bashkësitë në zhvillimin dhe në 
sigurimin e integritetit të tyre. 
Sakohë që diskriminimi e persekutimi 
mbi baza religjioze ushtrohet në mënyrë 
sistematike ose edhe institucionalizohet, 
ato mund të rezultojnë jo vetëm me 
tensione midis bashkësive porse edhe 
në kriza ndërkombëtare. Faktorët e 
pasigurisë mund të rrjedhin nga 
individë, grupe ose nga shtete. Ky 
kërcënim gjithpërfshirës dhe i  
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pranishëm gjithandej i sigurisë 
personale i bazuar në besim ose 
religjion, kërkon masa të posaçme 
mbrojtëse. Arsimimi dhe mësimi për të 
drejtat e njeriut është çelësi për 
respektimin e mendimit dhe të besimit 
të tjetrit. Mësimi për respektin, 
tolerancën dhe dinjitetin njerëzor nuk 
mund të arrihen me forcë. Ky qëllim 
mund të arrihet vetëm me një obligim 
afatgjatë të të gjitha palëve për ngritjen 
si të sigurisë individuale ashtu edhe të 
asaj globale. 
 

 
 

2. Definicioni dhe përshkrimi i temës  

Ç’është religjioni?  
As në filozofi e as në sociologji nuk ka 
ndonjë definicion të përgjithshëm të 
religjionit. Megjithatë, ka disa elemente të 
përbashkëta në definicionet e ndryshme të 
propozuara. 
 
Në pikëpamje etimologjike, fjala religjion 
rrjedh nga folja latinisht religere dhe e ka 
kuptimin “lidh; rilidh ”. Religjioni është ai 
që i lidh besimtarët me diçka “absolute”, 
që mund të konceptohet ose me 
personalen ose me jo-personalen. 
Religjioni përmban në vete një varg ritesh 
e ritualesh, rregullash e rregullimesh, të 
cilat ua mundësojnë individëve ose 
bashkësive ta lidhin ekzistencën e tyre me 
një “Zot” ose me më shumë “Zota”. Sipas 
Milton J. Yinger religjioni është “një sistem 
i paramendimeve dhe i praktikave përmes 
të cilave njerëzit luftojnë me problemet 
themelore të  jetës. “ 
Sa për krahasim, në Fjalorin Juridik të 
Black-ut’ religjioni definohet si një “raport 
i njerëzores me Hyjnoren, ta nderoj, 

adhuroj, t’i bindet dhe nënshtrohet 
mandatit dhe urdhrave të qenieve 
mbinatyrore ose superiore. Në kuptimin e 
tij më të gjerë, religjioni përfshin të gjitha 
format e besimit për ekzistimin e një fuqie 
superiore, e cila ushtron pushtet mbi 
njerëzit duke u përcaktuar atyre sanksione 
ose rregulla të sjelljes dhe shpërblime ose 
dënime në të ardhmen”. 
Ky dhe të gjitha definicionet e tjera, 
përfshijnë pranimin e ekzistimit të një 
diçkaje më të lartë, të shenjtë, absolute ose 
të paimagjinueshme, qoftë ajo e 
personalizuar apo jo. “Absolutja” ka 
funksion normativ dhe nga besimtarët 
pritet t’i respektojnë mësimet dhe 
rregullat e sjelljes sipas religjionit të tyre, 
si rrugë për arritjen e kësaj “absolutje”. 
Gjithashtu, duhet që besimtarët ta 
shprehin besimin e tyre religjioz në forma 
të ndryshme të lutjes dhe të adhurimit. 
Rëndom, anipse jo gjithmonë, ngrihet një 
kishë ose një institucion tjetër juridik me 
qëllim të organizimit të grupit ose të 
ceremonisë së lutjes. 
 

Ç’është besimi?   
Besimi është koncept më i gjerë se 
religjioni. Besimi përfshin religjionin, por 
nuk kufizohet vetëm në kuptimin e tij 
tradicional. Law Dictionary, i Black’-ut e 
definon atë si “besim në vërtetësinë e një 
pohimi, i cila ekziston subjektivisht në 
mendje dhe i cila nxitet përmes argumentit, 
bindjes apo dëshmisë që është adresuar 
përmes një  gjykimi“. 
 
Në kundërshtim me konceptin e ngushtë 
intelektual mbi besimin si një akt i 
refleksionit, besimi nënkupton një akt të 
besimit ose mbështetje në diçka supreme 
(që mund të jetë personale ose jo, si katër 
të Vërtetat Fisnike të Budizmit). 
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Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut e 
ka definuar mbrojtjen e religjionit ose të 
besimit në Komentin e Përgjithshëm nr. 22 
përkitazi me nenin 18 të PNDCP-së: „Neni 
18 e mbron besimin teist, joteist dhe atë 
ateist, si edhe të drejtën e mosdeklarimit të 
asnjë religjioni ose asnjë besimi“. Në 
Komentin e Përgjithshëm më tutje thuhet 
edhe se „nocionet religjion ose besim duhet 
që të zbërthehen gjerësisht. Neni 18  nuk 
është kufizuar në përdorimin e këtij termi 
vetëm për religjionet tradicionale ose për 
religjionet ose rryma të besimit me veçori 
institucionale ose në praktikat që u 
korrespondojnë atyre të religjioneve 
tradicionale. Komiteti e përcjell, së 
këndejmi, me brengosje çdo tendencë 
diskriminimi të cilitdo religjion ose cilitdo 
besim për çfarëdo arsye qoftë, edhe nëse ato 
janë themeluar rishtazi ose paraqesin 
minoritet religjioz dhe janë objekt i 
armiqësisë së një bashkësie të religjionit 
mbisundues.“  
 
Burimi: Kombet e Bashkuara, Komiteti i 
të Drejtave të Njeriut, 1993. Komenti i 
Përgjithshëm nr. 22 (48) përkitazi me nenin 
18 të Traktatit Civil. UNDok. 
CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 4 i 27 shtatorit 
1993. 

 
Asnjë besim tjetër, pa marrë parasysh 

nëse ai është i natyrës politike, kulturore, 
shkencore ose ekonomike nuk bie në 
kuadrin e kësaj mbrojtjeje dhe duhet të 
trajtohet ndarazi.  
 

Liria e Mendimit dhe e Medieve. 
 

Ç’është liria e besimit?  
Në të drejtën ndërkombëtare, liritë e 
besimit mbrohen si liri të mendimit, 
ndërgjegjes dhe të religjionit.  

Këto tri liri themelore aplikohen njësoj 
ndaj bindjeve teistike e religjioze dhe 
përfshijnë të gjitha besimet me konceptin 
metafizik të universit. 
 
Në kuptimin e ngushtë, liria e religjionit 
dhe e besimit përfshin lirinë për religjionin 
e besimin dhe lirinë nga religjioni dhe 
besimi, të cilat mund të kuptohen si të 
drejta për të pranuar ose për të mos 
pranuar një normë e botëkuptim religjioz. 
Liria e mendimit dhe e ndërgjegjes 
mbrohet njësoj si edhe liria e religjionit 
dhe e besimit. Kjo përfshin lirinë e 
mendimit në të gjitha çështjet, bindjet 
personale si dhe lidhjen me një religjion 
ose besim, që mund të manifestohet 
individualisht ose përmes një bashkësie. 
Siç e tregon numri i madh i „të burgosurve 
të ndërgjegjes”, liria e ndërgjegjes 
shkelet mjaft shpesh në gjithë botën. Këta 
të burgosur, në të shumtën e rasteve u 
takojnë minoriteteve religjioze. Tregimi i 
sjell më sipër për baha’i-un Dhabihullah 
Mahrami është vetëm një nga shembujt e 
panumërt. Liria e mendimit dhe e 
ndërgjegjes, si dhe liria për ta zgjedhur 
dhe ndërruar një religjion ose besimin, 
mbrohet pa rezervë. Askush nuk mund të 
detyrohet t’i zbulojë mendimet e tij/ të saj 
ose t’i takojë një religjioni ose besimi. 
 
Standardet ndërkombëtare 
Legjislatura mbi të drejtat e njeriut i 
shmanget kontroversës së definimit të 
religjionit e të besimit. Ajo përmban një 
katalog të të drejtave për mbrojtjen e 
lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të 
religjionit e të besimit. Për ta kuptuar më 
mirë kompleksitetin e lirive religjioze, 
mund të bëhet një klasifikim i tyre në tri 
nivele: 
1. Liritë e praktikimit individual të 

dokeve e zakoneve konkrete  
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2. Liritë e praktikimit kolektiv të dokeve 
e zakoneve  

3. Liritë e institucioneve të caktuara, 
konkrete 
 

Liritë e praktikimit individual të dokeve 
e zakoneve: 
Neni 18 i Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut i identifikon liritë 
religjioze si të drejta të “të gjithëve”, që 
do të thotë se i mbron barabar fëmijët, të 
rriturit, vendorët dhe të huajt dhe që liria 
e religjionit nuk mund të kufizohet as 
në raste krizash as në raste lufte. Lista e 
lirive individuale religjioze, e parashikuar 
me nenin 18 të PNDCP-së, sjell një listë të 
hollësishme të të drejtave që u përgjigjen 
standardeve minimale, të pranuara 
ndërkombëtarisht: 
 

 
 Lirinë për ushtrimin e ceremonisë 

së lutjes ose të tubimit në lidhje me 
një religjion ose me një besim dhe 
lirinë për të rregulluar e për të 
mbajtur vende të destinuara për 
këtë qëllim; 

 Lirinë për të prodhuar, blerë dhe 
përdorur gjësende e materiale që 
janë të lidhura me ritet e me 
zakonet e një religjioni dhe besimi; 

 Lirinë për të kërkuar dhe për të 
marrë ndihma financiare vullnetare 
nga individë e nga institucione; 

 Lirinë për të shkolluar, emëruar, 
zgjedhur, ose caktuar eprorët fetarë 
të përshtatshëm ose për t’i caktuar 
ata në bazë të trashëgimisë e që janë 
në pajtim me kërkesat dhe me 
standardet e religjionit ose të 
besimit gjegjës;  

 Lirinë e mbajtjes së ditëve të lira si 
dhe të kremteve e të ceremonive në  
 

 
 pajtim me parimet e një religjioni 

ose të një besimi; 
 Lirinë religjioze në vend të punës; 

këtu bien e drejta për t’u lutur si 
dhe respektimi i rregullave të 
veshjes dhe të dietës/ushqimit; 

 Lirinë për t’u mbledhur e bashkuar 
për të kryer dhe zbatuar ritet; 

 Lirinë për ta deklaruar lirshëm 
besimin; 

 Të drejtën për ta ndërruar apo për 
ta refuzuar një religjion ose 
botëkuptim; 

 Të drejtën për mësim religjioz në 
interesa të mirëqenies së fëmijës. 

 
 
Liritë e ushtrimit kolektiv të dokeve e 
zakoneve   
Të drejtat e religjionit, gëzimin e lirive të 
përmendura më lart nuk u mundësojnë 
vetëm individëve. Një religjion ose 
botëkuptim mund dhe zakonisht 
manifestohet në bashkësi me të tjerët, 
prandaj edhe manifestohet shpesh në 
vende publike. Së këndejmi, e drejta për 
tubim e për bashkim i garantohet edhe një 
bashkësie besimtarësh. 

 
Liritë e institucioneve konkrete: 
Institucionet, që ngrihen me qëllime 
religjioze, e gëzojnë po ashtu mbrojtjen e 
plotë përmes lirive religjioze. Këto organe 
mund të jenë shtëpi të kultit ose 
institucione arsimore që merren me 
çështje religjioze, por mund të jenë edhe 
OJQ. 
 
 

Të drejtat e tyre përfshijnë: 
• Lirinë për të themeluar dhe mbajtur 

institucione adekuate bamirëse ose 
humanitare; 
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• Lirinë për të hartuar, publikuar e 

përhapur publikime relevante në 
këto fusha; 

• Lirinë për të ofruar mësime për 
religjion ose botëkuptim nëpër vende 
të përshtatshme. 

 
Burimi: UNO. 1981. Deklarata për 
Eliminimin e të gjitha Formave të 
Diskriminimit në bazë të Religjionit ose të 
Bindjes UN-Dok. A/ RES/36/55 të 25. 
nëntorit 1981. 
 
 

Parimi i trajtimit të barabartë  
Diskriminimi e mos-toleranca mbi baza 
religjioze, pra çdofarë dallimi, përjashtimi, 
kufizimi, ose preference e bazuar në 
religjion ose në besim, është i ndaluar. 
Ndalimi i diskriminimit dhe i mos-
tolerancës religjioze nuk vlen vetëm për 
jetën publike, por ka të bëjë edhe me sferën 
private të individëve, në të cilën janë 
rrënjosur thellë botëkuptimet religjioze dhe 

ato të llojeve të tjera.    Mos-
diskriminimi 
 
Arsimimi 
Prindërit kanë të drejtë të vendosin se në 
çfarë religjioni dëshirojnë t’i edukojnë 
fëmijët e tyre. Dispozita “në interesin më të 
mirë të fëmijës”, do të duhej që lirinë e 
prindërve ta kufizojë vetëm aq sa një 
praktikë e prindërve të mos e dëmtojë 
shëndetin fizik ose mental të fëmijës. Si 
praktikë e tillë mund të jetë p.sh. refuzimi 
nga prindi i një ilaçi apo pengimi i fëmijës 
që të shkojë në shkollë. Si shembull shërben 
refuzimi i infuzionit të gjakut që mund ta 
shkaktojë vdekjen e fëmijëve të 
Dëshmitarëve të Jehovait, besimi i të cilëve 
nuk e lejon infuzionin e gjakut.  

Në sferën publike, shtetet e kanë për 
obligim të ofrojnë arsimimin, i cili e mbron 
fëmijën nga mos-toleranca e diskriminimi 
religjioz. Përveç kësaj, do të duhej që 
sistemi i arsimit t’i përfshijë në plan-
programet mësimore edhe lirinë e 
mendimit, të ndërgjegjes dhe të religjionit.  

 

Pyetje për diskutim  
• Si rregullohet mësimi i religjionit në 

vendin tuaj? 
• A e trajtojnë plan-programet shkollore 

dhe librat mësimorë të vendit tuaj 
lirinë e religjionit e të besimit, 
përfshirë edhe lirinë për të mos 
besuar? 

• A ka masa për mbrojtjen e pavarësisë 
së mësimit të religjionit?  
 

Manifestimi i besimit 
Liria për ta manifestuar besimin religjioz 
përfshin mbrojtjen e gjuhës së religjionit, 
të doktrinës, të zakoneve, të ceremonisë së 
lutjes dhe të festave fetare. Ne kemi të 
drejtë të flasim për besimin tonë, ta 
mësojmë atë, ta praktikojmë vetë ose 
bashkë me të tjerë dhe t’i zbatojmë 
rregullat përkitazi me ushqimin, veshjen 
ose të përdorim një gjuhë të caktuar, si 
dhe t’i praktikojmë ritualet e lidhura me 
besimin tonë. Manifestimi i religjionit ose i 
besimit e nënkupton edhe mundësinë e 
shmangies së veprimeve që nuk janë në 
pajtim me rregullat e besimit tonë. 
Veprime të tilla mund të jenë refuzimi i 
dhënies së betimit, shërbimi ushtarak, 
pjesëmarrja në ceremoni fetare, pranimet 
ose një trajtim mjekësor. 

 
Kufijtë e lirive religjioze 
Sado që besimi, si të thuash, mbrohet pa 
asnjë rezervë, praktikimi ose manifestimi i 
besimit mund t’i arrijë kufijtë, nëse ai i  
prek interesat e të tjerëve.  
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Kufizimet e të drejtës së manifestimit të 
besimit religjioz duhet të jenë 
proporcionale dhe të mbështetura me ligj. 
Ato mund të vihen vetëm atëherë kur kjo 
është e domosdoshme për ta mbrojtur 
sigurinë e rendin publik, shëndetin, 
moralin ose të drejtat dhe liritë themelore 
të të tjerëve. Kufizimi i këtyre lirive lejohet 
për shembull te rastet e flijimit të 
njerëzve, të vetëflijimit, gjymtimit gjenital 
të femrave, skllavërisë, prostitucionit, 
synimeve kundër shtetit dhe praktikave të 
tjera që e kërcënojnë shëndetin dhe 
integritetin fizik të njerëzve. 

 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe  

çështje të diskutueshme  
 

Shteti e feja 
Njëri ndër dallimet më të mëdha 
gjithandej nëpër botë përkitazi me 
mbrojtjen e lirive fetare ka të bëjë me 
raportet midis shteteve dhe 
religjioneve ose besimeve të tyre. Ka 
disa modele bazë të raportit midis shtetit e 
fesë: ngritja e religjioneve shtetërore, 
kisha të etabluara, neutralitet shtetëror 
kundrejt feve dhe institucioneve të tjera, 
mosekzistim i ndonjë religjioni zyrtar, 
ndarje midis shtetit e kishës dhe, së fundi, 
mbrojte e grupeve religjioze ose të 
besimit, të pranuara me ligj. 
Standardet ndërkombëtare nuk kërkojnë 
ndarje të shtetit nga kisha, që donë të 
thotë njëkohësisht se konventat 
ndërkombëtare nuk sanksionojnë ndonjë 
model konkret të raportit midis shtetit 
dhe ndonjë besimi. Para se gjithash, ideja e 
shoqërive sekulare që ta ndajnë religjionin 
nga çështjet publike nuk ka gjetur vend në 
të drejtën ndërkombëtare.  
I vetmi kriter ndërkombëtar konsiston në 
mos-diskriminimin në asnjë mënyrë në 
raportin shtet-kishë, të atyre që nuk i 

takojnë një religjioni zyrtar ose një 
orientimi të besimit të pranuar.  
Mirëpo, nëse një religjion pranohet si 
veçori përbërëse e identitetit kombëtar, 
është pikëpyetje nëse mund të garantohet 
trajtimi i barabartë i feve të tjera të 
ndryshme ose i feve të minoriteteve. Sipas 
pikëpamjes së Perëndimit, një raport 
neutral midis religjionit e shtetit e bën më 
shumë të mundshëm garantimin e 
mbrojtjes së plotë të lirive religjioze të 
individit. Për krahasim, e drejta 
tradicionale islame ose e drejta e sheriatit, 
si kontrast i pikëpamjes së Perëndimit, e 
lidh shtetin dhe fenë, sepse konsideron se 
një sistem i tillë mundëson mbrojtje më të 
mirë të lirive religjioze për bashkësinë. Kjo 
mund të kundërshtohet, ç’është e drejta, 
me rrethanën që në raste të lidhjes së 
shtetit me një kishë ose religjion konkret, 
ka gjasë që pjesëtarët e minoriteteve nuk e 
gëzojnë të njëjtën mbrojtje. 

 

Pyetjet për Diskutim  
• Cili është qëndrimi i vendit tuaj ndaj 

besimeve? 
• A i pranon vendi juaj institucionet e 

feve të ndryshme? 
• A mendoni se është e mundshme të 

vendoset një sistem i barabartë i të 
gjitha feve, sa kohë që favorizohet 
(vetëm) njëra? 

• A është, sipas mendimit tuaj, legjitime 
të lejohen parti politike religjioze? 
 

Apostatizia - liria për ta zgjedhur dhe 

ndërruar fenë  
Akti i apostazisë, braktisjes së një 
religjioni, për ta marrë një tjetër ose për të 
bërë stil jete prej sekularisti është - 
përkundër rregullimeve ndërkombëtar- 
një temë e diskutueshme shumë midis 
kulturave.  
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Një person është apostat, nëse ai ose ajo e 
braktis një religjion dhe e merr një 
religjion tjetër ose vazhdon të jetojë si 
sekular. Gjatë historisë, islamizmi, 
krishterimi dhe religjionet e tjera kanë 
marrë qëndrim dhe i kanë dënuar 
apostatët, “tradhtarët” e orientimit të tyre 
të besimit të mëparshëm. Dënimi për ata 
ka qenë, shpesh, ekzekutimi.  
 
Në shumë shtete , në të cilat shoqëria e ka 
për bazë ligjin e islamit, të drejtën e 
sheriatit, apostatizia vazhdon të dënohet 
shumë rëndë. Pakistani, Malajzia, Egjipti 
janë ekzemplarë për shumë shtete në të 
cilat për heqje dorë publikisht nga 
islamizmi mund të shqiptohet dënimi me 
burgim të përjetshëm, ose madje edhe me 
ekzekutim.  
 
Në praktikë, kjo donë të thotë që nuk 
ekziston e drejta për ta zgjedhur ose 
ndërruar religjionin. 
Kjo është në kundërthënie të qartë me të 
drejtën ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut. Secili njeri ka të drejtë që besimin 
e vet ta zgjedh lirshëm dhe pa detyrim. 
Debati përkitazi me këtë zhvillohet me 
ngarkesë emocionale, sepse kjo prek 
bindje të thella dhe i përket kuptimit 
ndryshe-ndryshe të lirisë së religjionit. 
Sjellja ndaj apostazisë i ilustron dallimet 
kulturore për sa i përket kuptimit të lirisë 
së religjionit dhe të lirive të tjera dhe 
duket se kjo e veçon “Perëndimin” nga 
“pjesa tjetër e botës”.  

 

Pyetje për diskutim  
• A besoni se njerëzit, në praktikë, mund ta 
zgjedhin lirshëm besimin e tyre ose ta 
ndërrojnë atë? A mund të shkaktojë kjo një 
përplasje me të drejtat e tjera të njeriut? 

 

Proselitizmi - E drejta për përhapjen e 
besimit 
Sa kohë që nuk aplikohet detyrimi e 
dhuna, secili njeri e ka të drejtën e 
përhapjes së besimit të tij dhe, përveç 
kësaj, t’i bind të tjerët që të kalojnë në një 
religjion tjetër. 
Përderisa nuk përdoret shtrëngimi dhe 
forca, njeriu ka të drejtë ta përhap besimin 
e tij dhe t’i inkurajojë të tjerët që të 
konvertohen në një religjion ose besim 
tjetër. Ky veprim njihet si „proselitizim“ 
ose „evangjelizim“. 
Me rastin e promovimit të programeve 
misionare të religjioneve të huaja në 
Evropën Qendrore e Lindore dhe në 
Afrikë, kanë lindur konflikte midis kishave 
lokale dhe religjioneve të huaja për 
vendësit, të cilat mbështesin programe të 
misionimit. Në disa raste, qeveritë i kanë 
ndaluar madje aktivitetet e tilla. Të drejtat 
e njeriut kërkojnë nga qeveritë ta mbrojnë 
të drejtën e lirisë së mendimit dhe që 
besimtarëve t’u garantohet mbrojtja që të 
zhvillojnë forma të pa-dhunshme të 
proselitizmit, siç janë apelet për “zgjimin e 
ndërgjegjes” ose ekspozimi i posterëve 
dhe i reklamave.  
 
Përdorimi i dhunës për ta diktuar 
konvertimin është katërçipërisht shkelje e 
të drejtave të njeriut. Ç’është e drejta, në të 
drejtën ndërkombëtare nuk është sqaruar 
ende se çfarë mund të nënkuptohet si 
detyrim. Duhet të dalë në dritë një 
„rrethanë e detyrueshme“ që proselitizmit 
t’i vihet një limit psh. ai i përdorimit të 
parave, dhuratave ose privilegjeve për ata 
që konvertohen ose i proselitizmit në 
lokacione në të cilat njerëzit janë të 
vendosur me fuqinë e ligjit (në dhoma 
mësimi nëpër shkolla, në ndërtesa 
ushtarake, burgje e në institucione të 
ngjashme). 
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Yshtja për urrejtjen fetare dhe liria e 
mendimit  
Në të nisur të vitit 2006, grupe të të 
drejtave të njeriut në Angli ngulmonin që 
ligji i ri „Kodi për Urrejtjen Raciste dhe 
Religjioze“, i cili e krijoi edhe deliktin e 
„nxitjes për urrejtjen religjioze“ nuk duhet 
ta ndalojë të drejtën për të kritikuar e për 
të përqeshur besimin dhe praktimin e fesë 
si pjesë të lirisë së mendimit të lirë. Ky ligj 
edhe u ndryshua, pikërisht mbi baza të 
këtyre kërkesave.  

Liria e Mendimit dhe Liria e Shtypit  
 

Refuzimi i shërbimit ushtarak për 
shkaqe të ndërgjegjes  
Kundërthënia ndërkulturore përkitazi me 
të ashtuquajturin refuzim i shërbimit 
ushtarak për shkaqe të ndërgjegjes 
vazhdon edhe sot. Shërbimi i obligueshëm 
ushtarak mund të mohohet nëse shërbimi 
ushtarak i akëcilit nënkupton edhe 
vrasjen, e cila nuk është në përputhje me 
besimin e tij dhe nëse me këtë lindin 
dallime në dëm të personave të besimit 
tjetër.  
Njëfarë trendi drejt njohjes së kësaj të 
drejte nga legjislaturat nacionale mund të 
vërehet në disa shtete, në të cilat si 
shërbim alternativ ofrohet shërbimi civil, 
(si p.sh. në Austri, Francë, Kanada ose në 
SHBA). Një njohje e këtillë nuk ekziston 
psh. në Greqi, në Kili dhe sidomos jo në 
Izrael, kështu që për refuzim të bartjes së 
një arme akëcilin e pret burgu.  

 

Pyetje për Diskutim  
• A ka në vendin tuaj „të burgosur të 

besimit“? 
• A ka, sipas mendimit tuaj, nevojë që 

refuzimi për të vrarë të njihet në 
mënyrë eksplicite nga e drejta 
ndërkombëtare?  

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja  
 

Problemi themelor i zbatimit të së drejtës 
së religjionit është mungesa e një 
mekanizmi efektiv për zbatimin e nenit 18 
të PNDCP-së.  
Deklarata e OKB-së për Eliminimin e të 
gjitha Formave të Mos-tolerancës dhe të 
Diskriminimit në Bazë të Religjionit ose të 
Bindjes e vitit 1981 ka njëfarë veprimi 
juridik, meqë kjo Deklaratë vlen si 
konfirmim i të drejtës zakonore 
ndërkombëtare.  
Ç’është e drejta, një deklaratë nuk është 
njësoj si një marrëveshje ndërkombëtare, 
së këndejmi, edhe nuk është obligative. 
Përkundër mendimit të përbashkët të 
bashkësisë ndërkombëtare për 
domosdonë e një konvente, deri më tani 
nuk ka ndonjë konsensus përkitazi me 
përmbajtjet.  
 
Raportuesi Special për Lirinë e Religjionit 
dhe të Besimit u caktua që në v. 1986, për 
ta mbikëqyrur zbatimin e Deklaratës së 
OKB-së të vitit 1981. Detyrë e tij është 
kryesisht t’i identifikojë rastet dhe 
aksionet e qeverive, të cilat nuk janë në 
harmoni me rregullat e Deklaratës. Përveç 
kësaj, ai duhet të japë rekomandime 
përkitazi me masat e krijuara, të cilat 
pastaj do të aplikohen nga shtetet. 
Përndjekja dhe diskriminimi i motivuar 
nga religjioni godet individë e bashkësi të 
të gjitha orientimeve të besimit nëpër 
gjithë botën. Incidentet shtrihen që nga 
shkeljet e parimit të trajtimit të barabartë 
në rrafshin religjioz e deri tek e drejta për 
jetë, paprekshmëria trupore dhe siguria 
njerëzore e individit.  
 
Edhe instrumentet regjionale e trajtojnë 
zbatimin e lirisë së religjionit: Komisioni 
Afrikan i të Drejtave të Njeriut mori p.sh. 
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vendim përkitazi me një rast në Sudan, që 
aplikimi i sheriatit duhet të jenë në pajtim 
me obligimet ndërkombëtare. Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut në 
Strasburg është njëri ndër instrumentet 
më efektive për zbatimin e lirisë së 
religjionit në rrafshin regjional përbrenda 
Evropës. Këtë e dëshmojnë shumë 
vendime, siç është edhe gjykimi që para 
pak kohësh u morë për Kishën 
Scientologjike (shih Gjykata Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, 2007. Fall Church of 
Scientology Moscow v. Russia. Gjykimi i 5. 
prillit 2007). 

 
Masat e parandalimit dhe strategjitë e 
ardhshme 
Para se të mund të vazhdohet puna në 
drejtim të një konvente të obligueshme 
ligjore, me qëllim të zhvillimit të një 
kulture të bashkëjetesës multi-religjioze, 
duhet të promovohet më fort Deklarata e 
OKB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Mos-tolerancës dhe të Diskriminimit të 
bazuar në Religjion e në Besim e vitit 1981 
për ta zhvilluar kështu një kulturë të 
multireligjiozitetit të jetesës njëri pranë 
tjetrit. Vëmendje e posaçme duhet t’i 
kushtohet me këtë rast rolit të arsimimit, 
si metodë kryesore e luftimit të mos-
tolerancës dhe diskriminimit religjioz. 
Sipas të drejtës ndërkombëtare, shtetet e 
kanë për obligim që ta luftojnë dhunën e 
diskriminimin në rrafshin e besimit. OJQ-
të, organizatat religjioze dhe ato laike kanë 

po ashtu një rol të qartë që t’i paraqesin 
shkeljet nga shtetet dhe nga aktorë jo-
shtetërorë, në mënyrë që të përndjekurit 
të mund të mbrohen më mirë dhe që 
përmes fushatave informuese dhe sosh 
arsimuese ta stimulojnë tolerancën.  
 
Çfarë mund të bëjmë ne? 
Ne mund t’ia nisim parandalimit të 
diskriminimit e të persekutimit religjioz, 
ashtu që, së pari, t‘i respektojmë të drejtat 
e të tjerëve. Toleranca religjioze na dikton 
që t’i respektojmë pjesëtarët e 
orientimeve të tjera të besimit, pa marrë 
parasysh nëse mendojmë se besimi i tyre 
është apo jo i drejtë. Kjo kulturë e 
tolerancës dhe e respektit kërkon nga ne 
që të refuzojmë të diskriminojmë, 
denigrojmë dhe nënvlerësojmë ata që 
mendojnë ndryshe nga ne dhe ta 
respektojmë të drejtën themelore për 
të qenë i ndryshëm.  
 
Kjo donë të thotë gjithashtu edhe refuzim i 
diskriminimit të të tjerëve në punësim, 
strehim dhe në qasje shërbimeve sociale, 
vetëm pse ata i përkasin një besimi tjetër. 
Për më tepër, ne na duhet respekti për të 
filluar me ndryshimin e botëkuptimeve. Që 
ta mësojmë artikulimin e respektit për të 
tjerët, duhet që të zhvillohet një dialog 
ndërfetar midis besimtarëve dhe 
jobesimtarëve mbi një bazë të përbashkët.  

 

 
 
 
 

250      LIRIA E BESIMIT           



ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
 
 
1. Praktikat e mira     

 
Dialogu ndërfetar për pluralizëm 
religjioz 
Gjatë dy dekadave të fundit, çështjet e 
pluralizmit religjioz e kulturor kanë 
ringjallur interesimin e kishave dhe të 
bashkësive religjioze. Shtysa për 
ndërtimin e marrëdhënieve të frytshme 
midis njerëzve të besimeve të ndryshme 
është përditë e më e dukshme. Me 
interesimin në rritje për dialog, u rrit edhe 
një praktikë dhe ua bëri të mundshme 
bashkësive të ndryshme religjioze ta 
arrijnë një mirëkuptim të ndërsjellët më të 
mirë dhe të bashkëpunojnë më ngushtë në 
fushat e arsimimit, zgjidhjes së 
konflikteve, si dhe në përditshmërinë e 
jetës së komuniteteve. OJQ 
ndërkombëtare për stimulimin e dialogut 
religjioz e të paqes, janë: 
• Këshilli Botëror i Kishave (World 

Council of Churches); 
• Konferenca Botërore e Religjioneve për 

Paqen me grupin e saj punues të 
përhershëm “Religjioni dhe të drejtat e 
njeriut”; 

• Parlamenti Botëror i Religjioneve; 
• Fondacioni i Etikës Globale; 
Krahas këtyre, një numër i madh 
iniciativash lokale e regjionale, e 
shpijnë përpara zgjidhjen e konflikteve 
dhe parandalimin e tyre përmes dialogut 
nëpër gjithë botën:  
• Në Lindjen e Mesme, Klerikët për Paqe 

mbledh rabinë, priftërinj, pastorë e 
imamë në Izrael e në Bregun 

Perëndimor, për aksione të 
përbashkëta dhe si dëshmitarë për 
paqe e drejtësi në rajon; 

• Në Indinë Jugore, Këshilli i Hirësisë 
tubon hindu, të krishterë, myslimanë, 
budistë, zoroastrianë, hebrenj dhe 
sikhsë, në përpjekje për të gjetur 
bashkërisht zgjidhje për konfliktet në 
bashkësi (Komunalizmi); 

• Në Pacifik, përfaqësues të Kërkimi 
Ndërfetar mbledh bashkë në një 
tryezë përfaqësues të shumë 
religjioneve të Fixhi-it, për t’i tejkaluar 
paragjykimet dhe për ta stimuluar 
respektin e ndërsjellë. 

• Në Evropë, “Projekti: Evropa 
Ndërfetare” është i pari i llojit të tillë, 
që në Sarajevë e në Graz bashkon 
politikanë të qyteteve dhe 
përfaqësues të religjioneve të 
ndryshme nga e gjithë Evropa. 

• Qyteti i Grazit ka ngritur një Këshill 
Ndër-religjioz që i diskuton problemet 
që dalin në bashkëjetesën e 
orientimeve religjioze dhe për këtë u 
jep këshilla politikanëve.  
 

Pyetje për Diskutim  
 

“Në dialog, bindja dhe çiltërsia e mbajnë 
balancën e peshojës ”  
Si mund të zbatohet kjo, si individualisht 
ashtu edhe në bashkësi? 
Worldwide Ministries - Guidelines for 
Interfaith Dialogue. 
http://www.pcusa.org/ worldwide 
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 “Religjionet për Paqe” përmes 

Arsimimit   
 
Arsimimi ndër-religjioz inkurajon 
respektin për njerëzit e feve të tjera dhe i 
përgatit nxënësit për t’i lënë anash 
barrierat e paragjykimeve e të mos-
tolerancës. 
 
• Në Izrael, projekti i quajtur “Vlerat e 

përbashkëta/Burimet e ndryshme” 
mblodhi në një vend hebrenj, 
myslimanë e të krishterë, për t’i 
studiuar së bashku tekstet e shenjta, 
në kërkim të vlerave të përbashkëta, 
që do të mund t’i zbatonin në jetën e 
tyre të përditshme dhe eventualisht të 
dilnin me një libër për përdorim 
shkollor; 

• Në Tajlandë e në Japoni, kohëve të 
fundit, Kampet Etike për të Rinj sollën 
në një vend përfaqësues të bashkësive 
religjioze të këtyre shteteve për 
programe trajnimi për vizionin e 
lidershipit, etikës e moralit, 
shërbimeve shoqërore dhe forcimin e 
pajtimit. 

• Në Gjermani, Angli dhe në shtete të 
tjera, mësimdhënësit janë duke 
analizuar trajtimin e traditave 
religjioze në librat shkollore, në 
pikëpamje të trajtimit të traditave 
religjioze të cilat, tani për tani, i janë të 
panjohura publikut që u kushtohen 
ato libra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trendet    
 

Kultet, Sektet dhe Lëvizjet e Reja 
Religjioze 

 
Xhakarta (16 korrik 2005): 
Nënpresidenti Jusuf Kalla e dënoi 
sulmin e rreth 1.000 myslimanëve në 
selinë kryesore të sektit Ahmadiyah-në 
qytetin Bogor në jug të Xhakartas. Sekti 
Ahmadiyah ishte denoncuar më parë 
nga grupet radikale myslimane  
gjithandej nëpër botë si heretik. E 
armatosur me shkopinj e me gurë, 
masa shkretoi zyra dhe krejt distriktin. 
Policia e ftuar përpiqej ta ndalte sulmin, 
por nuk mundi t’ia dilte në krye me 
numrin e madh të sulmuesve. Burimi: 
The Jakarta Post. 16. Juli 2005. VP 
condemns mob attack on 
Islamicsect.http://www.indonesia/otta
wa.org/information/details.Php?type= 
news&id=12 

 
 
Liria e religjionit nuk ngërthen më vete 
mbrojtjen e vetëm religjioneve 
tradicionale të botës. Lëvizjet e reja 
religjioze dhe religjionet e vogla kanë 
gjithashtu të drejtë për mbrojtje të 
barabartë. Ky parim është i rëndësisë së 
veçantë në dritën e ngjarjeve të fundit, kur 
lëvizjet e religjioneve të reja janë bërë 
shënjestër e diskriminimit dhe e 
represionit të herëpashershëm. Këto 
lëvizje të reja njihen me disa emra të 
ndryshëm dhe ka nevojë të studiohen më 
për së afërmi. Termet “kult” ose “sekt” 
përdoren për t’iu referuar grupeve të 
ndryshme religjioze, të cilat në besim dhe 
praktika të tyre dallojnë prej religjioneve 
kryesore. Të dyja këto shprehje janë me 
më shumë kuptime. Megjithatë mund të 
thuhet se sekti i referohet një grupi të 
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ndarë nga religjioni ëmë, ndërsa një “kult” 
shihet rëndom si një sistem jo-
konvencional ose i paautorizuar i 
botëkuptimit religjioz, i cili shpesh 
karakterizohet me rituale të çuditshme. 
Duke qenë se që të dyja këto terme 
definohen si “devijim nga norma” 
pikëpamjet lidhur me atë se ç’e përbën një 
sekt ose një kult, dallojnë varësisht nga 
drejtimi religjioz. Derisa budizmi dhe 
hinduizmi do t’i përdornin këto terme si 
neutrale, bota e Perëndimit u jep këtyre 
kuptimin negativ. Këto vlerësime nuk 
rrjedhin vetëm prej faktit se grupet e 
këtilla dallojnë nga norma, porse edhe prej 
faktit se ato janë të asoociuara me 
përkushtimin e plotë ose me 
keqpërdorime në baza financiare. Grupet e 
krijuara si biznese komerciale më pare 
sesa si grupe religjioze nuk mbrohen nga 
liritë e religjionit. Një shembull i njohur 
dhe i kontestueshëm është Kisha e 
Scientologjisë të cilës në disa shtete, ndër 
to sidomos në Gjermani, nuk i është dhënë 
e drejta e lirisë religjioze, sepse është 
trajtuar si ndërmarrje biznesi.  

 

Pyetje për Diskutim  
 

• A mbrohen besimet e vogla në vendin 
tuaj dhe nëse po, si? 

• A kanë ato të drejta dhe përkrahje të 
barabartë si besimi(et) kryesore? 
 

Gratë dhe feja? 
Përgjatë historisë, gratë u diskriminuan e 
diskriminohen edhe sot pothuaj nga të 
gjitha fetë. Dhe, vetëm tani vonë u shtrua 
çështja e lirive të tyre religjioze.  
Diskriminimi i grave në religjione është i 
dyfishtë: Nga njëra anë, atyre u mungon 
liria e manifestimit të fesë së tyre, pasi që 
në disa religjione ato nuk kanë qasje të 

barabartë në shërbimet fetare, në lutje, 
nuk predikojnë dhe nuk udhëheqin. Nga 
ana tjetër, në disa besime, ato mund të 
jenë edhe viktima, kudo që rregullat 
fetare, praktikat dhe zakonet i dënojnë 
gratë ose, në raste ekstreme, ua rrezikojnë 
edhe jetën: 
• Përqindja e vajzave të reja të 

gjymtuara në gjenitale (syneti 
femëror) në vendet rurale të Egjiptit 
është 95%. Gjymtimi gjenital i 
femrave është traditë religjioze dhe 
kulturore në shumë shtete dhe 
kritikohet ashpër nga sistemi 
ndërkombëtar për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut. Si pasojë e këtij 
gjymtimi, mund të shkaktohen 
probleme të rënda shëndetësore, që 
mund të rezultojnë edhe me vdekje. 

• Martesat e dhunshme të cilat shpesh 
rezultojnë me skllavërim të gruas, 
zbatohen sidomos në disa pjesë të 
Nigerisë, në Sudan, Pakistan dhe në 
rajone të tjera. Në këto raste, nuk 
duhet pëlqimi i gruas për martesë. 
Nganjëherë ndodh që “gratë” të mos 
jenë më të moçme se nëntë vjeçe. 

• Dhunimi si formë specifike e 
“spastrimit etnik”: Përkatësia 
religjioze ka qenë në shumë raste 
arsyeja e dhunimeve masive në ish-
Jugosllavi, Gjeorgji, Sudan, Ruandë ose 
në Çeçeni. Shtatzënitë e imponuara të 
grave pas dhunimeve, bënë që ato të 
damkosen publikisht si të dhunuara 
dhe u panë kështu edhe si të 
pandershme duke u rritur kësisoj 
shkalla e dëmtimit psikik të tyre. 
Midis viktimave pati edhe vajza të 
moshës 7-14 vjeçe.  
 

Ekstremizmi religjioz dhe pasojat e tij 
Duket se si pasojë e sulmeve mbi Qendrën 
Tregtare Botërore dhe mbi Pentagonin më 
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11 shtator 2001 si dhe e sulmit mbi 
metronë e qytetit të Londrës më 7 korrik 
2005, terrorizmi ka instrumentalizuar 
besimin religjioz më shumë se kurrë 
ndonjëherë. Shumë njerëz po arrijnë në 
përfundimin se këto ngjarje tragjike janë 
vetëm maja e Ajsbergut dhe se paraqesin 
kulmin e lidhjes midis terrorizmit dhe 
fesë: rrëmbimi i aeroplanëve, bombardimi 
i ambasadave të Perëndimit në shtetet me 
popullata dominuese myslimane, pa e pas 
harruar “çështjen e Palestinës” dhe 
konfliktet e tjera me “intensitetit më të 
ulët” në botë, po e mobilizojnë religjionin 
për qëllime politike. 
Sido që të jetë, kjo ndërlidhje është shumë 
e rrezikshme; ajo po e ndan botën sipas 
skenarit “të mirët” dhe “të këqijtë” dhe i 
damkos kështu njerëzit në bazë të 
botëkuptimit të tyre. Por, jo të gjithë 
terroristët ose ekstremistët janë religjiozë, 
ashtu sikundër as që të gjithë besimtarët 
nuk janë terroristë. Kur sulmet 
ekstremiste sillen në lidhje me fenë, pra 
kur kryerësit e bëjnë krimin “në emër të 
Zotit”, atëherë religjioni dhe liritë e tij 
keqpërdoren për t’i mbuluar veprimet ose 
kërkesat e motivuara politikisht. 
Ushtrimi i terrorizmit në emër të fesë nuk 
është kurrfarë dëshmie e përplasjes së 
kulturave e bazuar mbi besimin religjioz, 
porse ky dëshmon një përplasje të 
injorancës dhe mos-tolerancës, sepse 
ekstremizmi paraqet një rrezik global për 
krejt botën dhe jo të lidhur vetëm për një 
shoqëri ose fe.  
E vetmja mundësi e luftimit të efektshëm 
të ekstremizmit është ndërprerja e 
spirales së dhunës, e cila prodhon përherë 
e më shumë dhunë.  
 
 
 
 

 
„Aq sa religjioni mund të përdoret 
gabimisht për ta arsyetuar terrorizmin, 
po aq gabimisht mund të përdoren 
edhe aktet „antiterroriste“ nga qeveritë, 
për t’i arsyetuar veprimet që i minojnë 
të drejtat e njeriut dhe e ngushtojnë 
lirinë e religjionit“ 
Burimi: OSBE. 2002. Konferenca për 
Lirinë e Religjionit dhe Luftimi i 
Terrorizmit, Baku. 

 
 

 

Pyetjet për Diskutim   
 

• Cilat janë arsyet kryesore të 
konflikteve brenda dhe ndërmjet 
bashkësive religjioze. A dini për 
ndonjë shembull nga përvoja juaj 
personale? 

• Çili do të duhej të ishte, sipas 
mendimit tuaj, roli i feve në kërkim të 
paqes dhe të zgjidhjes së konflikteve? 
Mendoni në shembuj ku religjionet 
kanë shërbyer si sponsorizues të 
paqes.  
 

 
3. Kronologjia  
 
1776 Kodi i të Drejtave i Virxhinias, 

Amandamenti i Parë  
1948 Deklarata e Kuvendit Ekumenik 

të Kishave (ÖRK) për Lirinë e 
Religjionit 

1948 Deklarata Universale për të 
Drejtat e Njeriut (nenet 2 dhe 18) 

1948 Konventa për Parandalimin dhe 
Dënimin e Krimeve të Gjenocidit 
(neni 2) 
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1950 

 
Konventa Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (neni 9) 

1965 Deklarata e Koncilit të Vatikanit 
përkitazi me Lirinë e Religjionit 

1966 Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile e Politike (nenet 18, 
20, 24, 26f) 

1969 Konventa Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut (nenet 12, 13, 
16f, 23) 

1981 Karta e Afrikane e të Drejtave të 
Njeriut dhe të Popujve (nenet 
2,8,12) 

1981 Deklarata e OKB-së për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Mos-tolerancës dhe të 
Diskriminimit të bazuar në 
Religjion ose Besim 

1990 Konventa e OKB-së për të Drejtat 
e Fëmijës (neni 14) 
 

 
1992 

 
Deklarata e OKB-së për të Drejtat 
e Personave, të Minoriteteve 
Etnike, Religjioze ose Gjuhësore 
(neni 2) 

1993 „Deklarata përkitazi me Etos-in 
Botëror“ e Parlamentit të 
Religjioneve të Botës, Çikago 

1994 Karta Arabe e të Drejtave të 
Njeriut (neni 6) 

1998 Karta Aziatike e të Drejtave të 
Njeriut 

2007 Deklarata e OSBE-së përkitazi me 
Mos-tolerancën dhe 
Diskriminimin ndaj Myslimanëve 

2001 Konferenca Këshilluese Botërore 
e Kombeve të Bashkuara për 
Lirinë e Religjionit e të Besimit, 
për Tolerancën e për Mos-
diskriminim (Madrid) 
 

 
 

 
 
USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
 
 

Ushtrimi 1: Fjalët që lëndojnë  
 
Pjesa I: Hyrje  
Ky ushtrim ka për qëllim t’i tregojë kufijtë 
e lirisë së shprehjes së mendimit, kufijtë 
në të cilët hasim p.sh. nëse ajo që themi 
bie ndesh e në konflikt me ndjenjën 
religjioze dhe me besimin e të tjerëve. 

 
Pjesa II: Informim i Përgjithshëm 
Lloji i  ushtrimit: diskutim 

Qëllimet: Të zbulohen dhe të pranohen 
ndjenjat religjioze të të tjerëve, 
identifikimi i kufijve të së drejtës së 
shprehjes së lirë të mendimit. 
Grupi i synuar: Të rritur të rinj dhe të 
rritur 
Madhësia e grupit: 8 – 25 
Kohëzgjatja: së paku një orë 
Materiali: letër pankarte e markerë teksti 
Përgatitja: Të konstatohet se ka në 
dispozicion mjaft material për të shkruar 
dhe letër pankarte  
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Shkathtësitë: Dëgjimi i të tjerëve, 
ndjeshmëria dhe pranimi i mendimit të të 
tjerëve. 

 
Pjesa III: Informata specifike për 
ushtrimin 
Përshkrimi i ushtrimit/Hyrje: 
Pjesëmarrësit trajtojnë në një debat idesh 
komentet dhe stereotipet lënduese që 
kanë të bëjnë me ndërgjegjen ose me 
besimin religjioz të të tjerëve e për të cilat 
ata e dinë se ato janë ofenduese dhe 
poshtëruese. Nga deklaratat e gjetura, 
grupi zgjedh pastaj disa nga komentet më 
ofenduese dhe i shkruan ato në letrën 
pankartë. Grupi i madh ndahet në grupe 
më të vogla (4 deri në 6 persona). Njëri  
 
 
pjesëmarrës e lexon përpara grupit të 
vogël komentin e parë. Në këtë kohë i 
gjithë grupi është pajtuar se ky koment 
është ofendues për të tjerët. Së fundi, 
diskutohet rreth arsyes përse ky koment, 
kjo vërejtje i lëndon ndjenjat e tjetrit dhe 
nëse është e lejueshme/nëse guxon që 
njerëzve t’u thuhen gjëra pa i pasur 
parasysh ndjenjat e të tjerëve. Në vazhdim, 
do të duhej të diskutoheshin mundësitë e 
veprimit në një rast të këtillë. Këto pyetje 
përsëriten për të gjitha komentet e 
zgjedhura. 
Reagimi: Si e ndjejnë veten pjesëmarrësit 
gjatë diskutimit.  
A qe vështirë të pranohet se të gjitha 
komentet/vërejtjet mund t’i lëndojnë e 
godasin të tjerët dhe a qe vështirë që, 
megjithatë, ta ruajnë gjakftohtësinë? Çfarë 
kufijsh do të duhej vënë, kur kemi të 
bëjmë me atë që mund/bën të thuhet për 
besimin dhe për mendimin/ndjenjat e të 
tjerëve? A bën ta themi gjithmonë atë që 
mendojmë?  

Këshilla metodologjike: Drejtuesi i grupit 
duhet të kujdeset që diskutimi të ketë 
rrjedhë diskrete e me respekt; nuk bën 
kurrsesi që ai t’i rëndojë komentet sipas 
ndonjë hierarkie ose t’i vlerësojë ato 
subjektivisht. 
Propozime për variacion: Një ushtrim 
përmbyllës e rrumbullakësues do të mund 
të ishte një “Letër të Gjithëve”. Emrat e 
pjesëmarrësve shkruhen në letra të vogla 
dhe secili e nxjerr një të tillë. Secili ia 
shkruan disa fjalë të këndshme (kinse po 
shkruan një letër të shkurtër) personit, 
emrin e të cilit e ka nxjerrë si me short. Ky 
ushtrim është i përshtatshëm, 
përgjithësisht, si ushtrim përmbyllës për 
aktivitete që zgjojnë mendime 
kontradiktore dhe emocione.  
 
Pjesa IV: Vazhdimi  
Nëse grupi vazhdon të punojë, është 
kuptimplotë përcaktimi i rregullave të 
diskutimit, të cilat do të ngjiteshin në mur, 
në mënyrë që të gjithë ta kenë rastin që në 
rast pasigurie, t’u referohen atyre. 
Të drejta të afërta: E drejta e shprehjes së 
lirë të mendimit  

 
Burimi: United Nations. 2004. Teaching 
Human Rights. Practical Activities for 
Primary and Secondary Schools. United 
Nations Publications. 
http://www.ohchr.org/english/about/pu
blications/training.htm 

 
Ushtrimi II: Feja e fqinjit tim dhe e imja 

  
 

Pjesa I: Hyrje  
Bazë e këtij ushtrimi është parimi i mos-
diskriminimit dhe ndalimi i mos-
tolerancës së bazuar në botëkuptime 
religjioze. Ky ushtrim është i përshtatshëm 
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sidomos për pjesëmarrës orientimesh të 
ndryshme të besimit ose edhe për ta 
paraqitur multi-religjiozitetin në vend.  

  
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Ushtrim i shumanshëm 
Qëllimet: përpunimi dhe mësimi për 
domosdoshmërinë e tolerancës, 
përpunimi i nuancave të lirive të 
religjionit; zgjimi dhe zhvillimi i 
kreativitetit dhe i gjykimit; përvetësimi i 
njohurive përkitazi me shumëllojshmërinë 
e religjioneve në vend. 
Grupi i synuar: të rritur të rinj dhe të 
rritur. Me një modifikim të vogël, ky 
ushtrim mund të përdoret edhe me nxënës 
të të gjitha moshave. 
Madhësia e grupit: 5 – 30 
Kohëzgjatja: 2-4 orë 
Materialet: Pankarta, letër pankarte dhe 
markerë teksti, fotografi nga lëvizje të 
ndryshme religjioze, lapsa, ngjyra, letër, 
argjilë (botë), dru, tel etj.  
Përgatitja: Zgjedhja e fotografive 
përkitazi me lëvizjet e ndryshme 
religjioze.  
Shkathtësitë: Shkathtësitë sociale: të 
dëgjohen të tjerët, analizimi, komunikimi 
njëri me tjetrin, shkathtësitë e të 
menduarit kritik: shprehja e mendimit 
personal, të menduarit refleksiv, 
shkathtësitë kreative: të kuptuarit dhe 
përdorimi i metaforave, shpikja e 
simboleve ilustruese. 

 
Pjesa III: Informata specifike 
Përshkrimi i ushtrimit 
Pjesa e parë: 
Drejtuesi i grupit shpërndan nëpër tokë 
fotografi të pjesëtarëve, simbole, festa etj. 
të lëvizjeve të ndryshme të besimit. 
Zgjedhja për këtë qëllim mund të varet nga 
qëllimi i ushtrimit gjegjës. Sido që të jetë, 
në kuadër të këtij materiali duhet të 

përfshihen të gjitha bashkësitë e njohura 
në vend. Të këtilla ka, në përgjithësi më 
shumë se ç’mund të mendohet në të parë. 
Nëse e lejon përbërja e grupit, mund të 
zgjidhen edhe fotografi të bashkësive 
fetare që nuk janë ose ende nuk janë 
njohur dhe respekti ndaj tyre është i 
vockël ose madje edhe negativ. Secili nga 
pjesëmarrësit e zgjedh njërën nga 
fotografitë, të cilën ai nuk do kurrsesi ta 
tolerojë. Në fund, secili e parashtron 
fotografinë e zgjedhur dhe sqaron me këtë 
rast përse ai nuk mund ta tolerojë atë 
pjesërisht ose në tërësi.  
Në një vlerësim të shkurtër, 
përfundimisht, reflektohet i gjithë procesi: 
Përse paraqitja në një fotografi konkrete e 
huton akëcilin? A u zgjodhën të njëjtat 
fotografi nga më shumë pjesëmarrës? 
Nëse po, përse? Cila fotografi nuk u zgjodh 
nga asnjëri pjesëmarrës dhe përse? Ku 
mund të bien religjionet në konflikt njëri 
me tjetrin?  
Pasi që secili ta ketë parashtruar 
fotografinë e zgjedhur, drejtuesi i grupit 
sqaron se cilat religjione janë deri tani të 
pranuara në vend. 
Pjesëmarrësit i paraqesin në një debat të 
shkurtër njohuritë që i kanë përkitazi me 
religjionet e zgjedhura. Në vazhdim, 
drejtuesi i grupit e shpërndan materialin 
bazë përkitazi me bashkësitë fetare dhe 
pjesëmarrësit tubohen përsëri në grupe, 
me ç’rast secili zgjedh njërin nga 
religjionet ekzistuese kështu që në fund 
mund të shpërndahen edhe grupimet që 
vlerësohen për si negative. Për një takim 
multi-religjioz, secili grup punon në një 
këngë, një fotografi, një multiplikim, 
aktrim rolesh ose diç të ngjashme që i 
pasqyron doket dhe besimet e këtij 
religjioni. Për t’u përgatitur për këtë, 
pjesëmarrësve u jepen 40 minuta kohë. 
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Pastaj, secili grup e prezanton kontributin 
e vet kreativ.  
Edhe pjesa e dytë do të duhej të 
përmbyllej me një vlerësim të shkurtër: 
Çfarë mund të mësojnë pjesëmarrësit nga 
këto prezantime? A kanë prezantimet e 
ndryshme diç të përbashkët? Sa duhet të 
dihet për religjionet e tjera, që ato të mund 
të prezantohen pa keqkuptime? A është 
tani, pasi mësuan më shumë për 
religjionet e tjera, më lehtë t’i kuptojnë 
ato? 

 
Këshilla metodologjik: Për gjithë 
ushtrimin duhet që më parë të sigurohet 
se të gjithë pjesëmarrësit do të sillen me 
respekt karshi ndjenjave religjioze të të 
tjerëve. Për këtë qëllim, do të duhej që ky 
ushtrim të mos konsiderohet si një njohje 
e pjesëmarrësve midis vetes. Drejtuesi i 
grupit konstaton se prezantimi i dokeve të 
ndryshme nuk i lëndon ndjenjat e të 
tjerëve ose se i diskriminon ata. Ushtrimi 
do të duhej të shërbente, fundja, që t’i 
pasqyrojë ritet e mënyrat e ndryshme të 
lutjes dhe jo që ritet e veta t’i paraqesin si 
të vetmet të vërteta ose t’i shquajë ato.  

Nëse, edhe përkundër instruksioneve të 
dhëna më parë, disa pjesëmarrës e ndjejnë 
veten të diskriminuar, ata duhet të kenë të 
drejtë që prezantimin ta ndërpresin në 
çdo kohë. Është punë e mençur sikur të 
gjithë pjesëmarrësit të merren vesh për 
një shenj për të gjithë (p.sh. një copë letër 
e kuqe, që do të mbahej lart) për ta ndalur 
një prezantim që hidhëron ose lëndon, apo 
që bazohet vetëm në keqkuptime e në 
informacione të gabueshme. Pasi të jetë 
ndalur parashtrimi, duhet të zhvillohet një 
diskutim përkitazi me ndjesitë e 
personave që marrin pjesë.  

 
Pjesa IV:Vazhdimi  
Duke u nisur nga përvojat nga ky ushtrim, 
grupi mund të diskutojë përkitazi me 
çështjen edhe çfarë diskriminimesh të 
tjera mund të ketë dhe mbi bazën e cilës 
analizë.  
Të drejta të afërta  
Mos-diskriminimi, Liria e Mendimit 
 
Burimi: adaptim sipas UN Cyberschoollus. 
http://www. Cyberschoollus.un.org. 
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E DREJTA PËR ARSIMIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONUESHMËRIA DHE QASJA E BARABARTË NË ARSIMIM  

 
FUQIZIMI PËRMES TË DREJTËS PËR ARSIMIM  

 

 
 
 

“….Arsimi duhet të jetë i orientuar drejt zhvillimit të plotë të 
personalitetit të njeriut dhe drejt forcimit të respektimit të të drejtave të 

njeriut e të lirive themelore …..” 
 

Neni 26(2), Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut. 1948

 
 



TREGIM ILUSTRUES 

 
Tregimi për Maja-n 
“Quhem Maja. U linda 14 vjet më parë në 
një familje të varfër fshatare. Pata shumë 
vëllezër e motra, prandaj askush nuk u 
gëzua kur unë linda. Kur isha ende shumë e 
vogël, u mësova t’i ndihmoja nënës dhe 
motrave të mia më të mëdha në punë të 
shtëpisë. E laja dyshemenë, laja rroba dhe 
bartja ujë e dru zjarri. Disa nga shokët e mi 
luanin jashtë, por unë nuk mund t’u  
bashkëngjitesha.  
Qesh shumë e lumtur kur m’u lejua të 
shkoja në shkollë. Takova shokë të rinj dhe 
mësova të shkruaj e të lexoj. Por, kur arrita 
në klasën e katërt, prindërit e mi ma 
ndërprenë shkollimin. Babai im thoshte se 
nuk ka të holla që ta paguante shkollimin 
tim. Po ashtu, në shtëpi kishin nevojë për 
mua për t’i ndihmuar nënës dhe të tjerëve. 
Sikur të kisha mundësi të lindem edhe një 
herë, do të preferoja të isha djalë.” 
 
Burimi: UNO. 2000. The Milenium Report. 
 
 

Pyetje për Diskutim  
1. Cilat janë problemet kryesore të 

rrëfyera në këtë rast? A ju dhimbset 
Maja? A mendoni se ka një mundësi t’i 
ndihmohet asaj që të dalë nga varfëria 
dhe t’i sigurohet qasja në shkollim? 
Nëse po, si? 

2. A i dini arsyet përse është kaq e lartë 
përqindja e grave analfabete? 

3. A mendoni se ka dije të ndryshme? 
Nëse po, cila dije është e rëndësishme? 
Cili lloj i dijes po e humb rëndësinë? 

4. A besoni se e drejta për arsimim gëzon 
sot prioritet në gjithë botën?  

5. Përgjegjësi e kujt është zhdukja e 
mosdijes dhe e analfabetizmit? 

6. Çfarë masash do të mund të merreshin 
për zhdukjen e analfabetizmit? 

7. A është arsimimi i rëndësishëm për 
gëzimin e të drejtave tjera të njeriut? 
Nëse po, përse? 

8. A besoni se arsimimi mund t’i 
kontribuojë sigurisë njerëzore? Nëse 
po, si? 
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ÇFARË DUHET TË DIHET    
 
1. Hyrje  

 
Përse e drejta e njeriut për arsimim? 
Në prag të shekullit 21, afër një miliard 
njerëz nuk mund ta lexojnë një libër ose ta 
shkruajnë emrin e tyre. Kjo shifër paraqet 
1/6-n e popullatës së botës përkatësisht 
popullatën e gjithëmbarshme të Indisë dhe 
ky numër është në rritje.  
E drejta për arsimim mund të cilësohet si 
“e drejtë e fuqizimit”. Një e drejtë e tillë ia 
lejon individit të ketë më shumë kontroll 
mbi rrjedhën e jetës, sidomos kontrollin 
mbi veprimet e shtetit që kanë të bëjnë me 
individin. Me fjalë të tjera, zbatimi i një të 
drejte që fuqizon i mundëson personit 
ushtrimin e të drejtave të tjera. 
Gëzimi dhe ushtrimi i shumë të drejtave 
civile-politike, siç janë p.sh. e drejta për 
informim, e drejta e shprehjes së lirë të 
mendimit, e drejta për të zgjedh dhe për 
t’u zgjedhur si dhe shumë të tjera varen 
nga shkalla minimale e arsimimit. E drejta 
për t’u arsimuar nuk e bën të mundshëm 
ushtrimin e vetëm të të drejtave që u 
përmendën, porse edhe shijimin e të 
drejtave ekonomike-sociale, si e drejta për 
zgjedhjen e punës, e drejta për të marrë 
pagë të njëjtë për punë të njëjtë, ose e 
drejta për t’i gëzuar të mirat e përparimit 
shkencor e teknik dhe për të pasur qasje 
në arsimim të lartë. Këto të drejta mund të 
jetësohen në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, 
vetëm nëse është arritur një minimum i 
arsimimit. 
Po kjo vlen edhe për të drejtën e 
pjesëmarrjes në jetën kulturore. Për 
minoritetet etnike e gjuhësore, e drejta për 
arsimim është së këndejmi një faktor  
 
 

 
qenësor për ruajtjen dhe forcimin e 
identitetit kulturor të tyre. 
Arsimimi mund të nxisë (edhe pse nuk 
garanton) mirëkuptimin, tolerancën, 
respektin e miqësinë ndërmjet kombeve, 
grupeve etnike apo religjioze dhe mund t’i 
kontribuojë krijimit dhe forcimit të një 
kulture universale të të drejtave të njeriut. 

 
 

 

„Jeto ashtu sikur do të vdisje 
nesër. Mëso ashtu sikur të mos 

vdesësh kurrë.“ 
 

Mahatma Ghandi 

 
 

 
Arsimimi dhe Siguria Njerëzore 
Mohimi dhe shkelja e të drejtës për 
arsimim e dobëson aftësinë e njerëzve 
që ta zhvillojnë personalitetin e tyre, ta 
mbajnë dhe ta mbrojnë vetveten dhe 
familjet e tyre, si dhe të marrin pjesë 
përpjesëtimisht në jetën shoqërore, 
politike e ekonomike. E parë në 
kontekstin e shoqërisë, mohimi i të 
drejtës për arsimim e kërcënon 
demokracinë dhe përparimin shoqëror 
si paqen ndërkombëtare dhe sigurinë 
njerëzore. Mungesa e sigurisë njerëzore 
i pengon fëmijët që të shkojnë në 
shkollë. Kjo ka të bëjë katërçipërisht me 
fëmijët në konflikte të armatosura, para 
se gjithash me fëmijët-ushtarë. Por, 
varfëria si rrezik për sigurinë njerëzore 
mund të jetë arsye edhe për mohimin  e 
të drejtës për arsimim. E drejta për dije  
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përmes arsimimit për të drejtat e njeriut 
mund të jetë një kontribut jetësor për 
sigurinë njerëzore. Përmes arsimimit 
për të të drejtat e njeriut dhe ato 
humanitare, mund të pengohen shkeljet 
e të drejtave të njeriut në shtete apo 
regjione të përfshira në konflikte të 
armatosura dhe të lehtësohet rindërtimi 
shoqëror pas përfundimit të konflikteve. 

 
 

Arsimimi është më shumë se sa të mësohet 
leximi, shkrimi dhe llogaritja. Vetë fjala me 
prejardhje latine educare e ka kuptimin “i 
prij akëcilit të dalë jashtë“, përkatësisht 
“edukoj, rris“.** E drejta e njeriut për 
arsimim ngërthen mundësinë dhe qasjen në 
arsimim fillor, të mesëm dhe atë të lartë. 
Sado që nocioni e drejta për arsimim 
ngërthen një koncept të gjerë, ky modul 
merret kryesisht me arsimimin fillor dhe 
bazik, meqë shumica e popullatës së botës 
është e privuar madje për gjithë jetën edhe 
nga bazat themelore të të mësuarit. 
E drejta e njeriut për arsimim, siç është 
përshkruar në Kodin e të Drejtave të 
Njeriut të Kombeve të Bashkuara, kërkon 
arsimimin “elementar dhe bazik” pa pagesë 
e të detyrueshëm. Megjithatë, shtete të 
ndryshme e interpretojnë këtë kërkesë në 
mënyra të ndryshme. Në Evropë, Amerikën 
Veriore, Australi dhe në disa pjesë të Azisë 
Jugore, „arsimimi elementar” nënkupton 
arsimimin shtrihet edhe në arsimimin e 
plotë sekondar (niveli i shkollës së mesme). 
Ndërsa rreth 20 shtete të botës nuk e kanë 
përcaktuar fare moshën për arsimim të 
detyrueshëm. 
 
 
 

                                                
** Sqarim i përkthyesit. 

 
Zhvillimi Historik 
Para kohës së iluminizmit, arsimimi 
ishte në Evropë kryesisht në duar të 
prindërve dhe të kishës.  
Vetëm pas lindjes së shtetit modern 
sekular, arsimimi nisi të shihej si çështje 
publike dhe përgjegjësi e shtetit. Në 
fillim të shekujve 16 e 17, filozofë të 
shquar si Xhon Lok (John Locke) e Zhan 
Zhak Ruso me shkrimet e tyre i 
kontribuuan dukshëm konceptimit 
modern të të drejtës individuale për 
arsimim. 
Sa për krahasim, instrumentet klasike të 
të drejtave të njeriut si Kodi i të Drejtave 
(Bill of Rights) i vitit 1689, Deklarata e 
Virgjinias për të Drejtat e vitit 1776, 
Deklarata Amerikane e Pavarësisë e vitit 
1776 apo Deklarata Franceze për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Qytetarit e vitit 
1789, nuk përmbanin asnjë pasus i cili 
do merrej veçmas dhe sidomos me të 
drejtën për arsimim. Me lindjen e 
lëvizjeve liberale e socialiste në 
shekullin 19, arsimimi u bë sërish pjesë 
përbërëse qendrore e të drejtave të 
njeriut.  
Rrymat liberale e antiklerikale ndikuan 
edhe mbi definimin e të drejtës për 
arsimim që, me qëllim që t’u 
kundërviheshin pushtetit të kishës e të 
shtetit, u formuluan si mbrojtje dhe 
stimulim i idesë për lirinë e shkencave, 
të hulumtimit dhe të mësimdhënies.  
Të drejtat për arsimim u njohën 
shprehimisht në gjysmën e dytë të 
shekullit 19. Kushtetuta e Rajhut 
gjerman e vitit 1871, përmbante në 
kapitullin “Të Drejtat Themelore të 
Popullit Gjerman”, edhe të drejtën për 
arsimim. Edhe kushtetuta Gjermane e 
Vajmarit e vitit 1919 përmban një  
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kapitull për “Arsimimin dhe Shkollën”. 
Të dyja këto dokumente e njohin 
shprehimisht detyrën e shtetit që t’i 
garantojë arsimimin e lirë dhe shkuarjen 
e domosdoshme në shkollë.  

Traktatet e nënshkruara pas Luftës së 
Parë Botërore përmbanin edhe 
sigurimin e të drejtave për arsimim të 
minoriteteve. E ashtuquajtura “Karta e 
Lidhjes së Kombeve për Mirëqenien e 
Fëmijës” e vitit 1924, i priu njohjes 
ndërkombëtare të së drejtës për 
arsimim. Në shekullin 20, e drejta për 
arsimim u përfshi në kushtetutat 
nacionale ose në marrëveshjet 
ndërkombëtare ose në nivel të ligjeve 
të rëndomta.  
Kështu, e drejta për arsimim 
përmendet shprehimisht në 
kushtetutat e më shumë se të 50 
shteteve, midis të cilave p.sh. në ato të 
Nikaraguas, Qipros, Spanjës, Vietnamit, 
Irlandës, Egjiptit, Japonisë, Paraguait 
dhe të Polonisë. Mbretëria e Bashkuar 
dhe Peruja e kanë njohur të drejtën për 
arsimim në nivelin e ligjeve të 
rëndomta, ndërsa p.sh. Koreja e Jugut, 
Maroku e Japonia e kanë njohur këtë të 
drejtë si në kushtetutë ashtu edhe në 
legjislaturën e rëndomtë. Kushtetuta e 
SHBA-ve nuk përmend fare të drejtën 
për arsimim. Disa të drejta konkrete 
për arsimim i kanë zhvilluar gjyqet e  

 
 

 
nivelit shtetëror e të atij federal të 
SHBA-ve, sidomos ato në pikëpamje të 
barazisë së mundësive për arsimim.  

 
Burimi: Douglas Hodgson. 1998. The 
Human Right to Education. 

 
 

 
 

2. Definicioni dhe përshkrimi i temës 

 
 

Përmbajtja e të drejtës për arsimim 
dhe obligimet e shteteve  
E drejta për arsimim ka rrënjë solide në të 
drejtën ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut. 
Kjo është pranuar në shumë dokumente 
universale e regjionale përkitazi me të 
drejtat e njeriut, si p.sh. në Deklaratën 
Universale për të Drejtat e Njeriut (Neni 
26), Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale e Kulturore (Neni 13 
dhe 14) Konventën për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit kundër 
Gruas (Neni 10) dhe në Konventën mbi të 
Drejtat e Fëmijës (Neni 28 dhe 29).  
 
 

 

 

„Shtetet nënshkruese e njohin të drejtën për arsimim. Ato pajtohen se 
arsimimi duhet të jetë i orientuar drejt zhvillimit të plotë të personalitetit të 

njerëzve dhe të vetëdijes për dinjitetin e tyre dhe se duhet ta forcojë 
respektimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive elementare. Ato pajtohen, 

më tej, se arsimimi duhet t’i mundësojë secilit të luajë një rol të dobishëm në 
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një shoqëri të lirë, që këta ta stimulojnë mirëkuptimin, tolerancën dhe 

miqësinë midis të gjithë popujve dhe të gjitha grupeve racore, etnike e 
religjioze si dhe se duhet ta përkrahin punën e Kombeve të Bashkuara për 

ruajtjen e paqes.” 
 

Neni 13 (1) i PNDESK 
 

 
 
Në nivel regjional duhet të përmenden 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut 
(Neni 2 i Protokollit të Parë), Konventa 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut (Neni 
13 i Protokollit Shtesë të Konventës 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut në 
sferën e të drejtave ekonomike, sociale e 
kulturore) dhe Karta Afrikane për të 
Drejtat e Njeriut e të Popujve (Neni 17). 
E drejta themelore për arsimim ia jep 
secilit person të drejtën që nga qeveria 
përkatëse të kërkojë një formë adekuate të 
sjelljes ndaj tij. Shtetet e kanë për obligim 
t’i respektojnë, t’i mbrojnë dhe t’i 
përmbushin të drejtat për arsimim. 
Obligimi për respektim ia ndalon shtetit 
që të veprojë në kundërshtim me të drejtat 
dhe liritë e pranuara, ose të ndërhyjë apo 
ta kufizojë ushtrimin e këtyre të drejtave e 
lirive. Shtetet duhet ta respektojnë, ndër të 
tjera, të drejtën e prindërve që për fëmijët 
e tyre të zgjedhin vetë midis shkollave 
private e publike dhe të sigurojnë 
edukimin moral e religjioz të fëmijëve në 
përputhje me bindjen e tyre. Nevoja për 
arsimimin të barabartë të djemve e të 
vajzave duhet të respektohet ashtu si edhe 
të drejtat e të gjitha grupeve religjioze, 
etnike e gjuhësore.  
 
Obligimi për mbrojtje kërkon që shtetet, 
përmes legjislaturës ose masave të tjera, të 
ndërmarrin hapa që ta sanksionojnë dhe 

ta ndalojnë shkeljen e të drejtave dhe të 
lirive individuale nga persona të tretë. 
Shtetet duhet të kujdesen që shkollat 
publike ose private të mos zbatojnë 
praktika diskriminuese apo të 
sanksionojnë dënime trupore. 
 
Detyrimi për përmbushje, i përmendur 
në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale e Kulturore (PNDESK) 
paraqet një obligim të përmbushjes të 
vazhdueshme të kësaj të drejte. Mund të 
ketë dallime midis sjelljes dhe detyrimeve 
me synime të suksesit. Detyrimi për një 
sjellje konkrete ka të bëjë me veprimin 
konkret apo me masat që duhet t’i 
përmbush akëcili shtet. Shembulli më i 
mirë për këtë është neni 14 i PNDESK, 
sipas të cilit, shtetet e reja obligohen, sa 
kohë që nuk sigurojnë ende arsimim të 
detyrueshëm fillor, që brenda dy vitesh “ta 
përpilojnë dhe ta aprovojnë një plan të 
veprimit i cili e parasheh jetësimin hap pas 
hapi, brenda një kohe të arsyeshme, të 
parimit themelor që arsimimi elementar i 
detyrueshëm të jetë falas për të gjithë. 
 
 

Standardet që duhet të plotësohen: 
• Arsimim fillor i detyrueshëm dhe pa 

pagesë; 
• Ekzistimi i mundësisë për qasje të të 

gjithëve në arsimimin sekondar; 
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• Qasja në arsimim të lartë për të 

gjithë, sipas kriterit të aftësive; 
• Arsimim themelor për ata që nuk e 
• kanë kryer arsimimin fillor; 
• Ngritja e një sistemi adekuat të 

bursave dhe përmirësimi i 
përhershëm i pozitës së 
mësimdhënësve  

 
Burimi: Neni 13 (2) i PNDESK  
 
 

Kjo donë të thotë që përmirësimi i qasjes në 
arsimim për të gjithë, në bazë të parimit të 
barazisë dhe të mos-diskriminimit e të 
lirisë për ta zgjedhur shkollën dhe llojin e 
përmbajtjes së lëndës mësimore, paraqet 
frymën dhe bërthamën qenësore të së 
drejtës për arsimim.  
 
Komenti i Përgjithshëm nr. 13 i Komitetit 
për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 
Kulturore, identifikon katër elemente të 
detyrimeve të shteteve përkitazi me të 
drejtën për arsimim. Këto janë: 
Disponueshmëria, mundësia për qasje, 
pranueshmëria dhe përdorshmëria  

 

Disponueshmëria  
 
Detyra për të siguruar arsimim fillor të 
detyrueshëm dhe pa pagesë, është 
padyshim një pjesë thelbësore e së drejtës 
për arsimim. Sigurimi i ekzistimit të 
shkollave fillore falas për të gjithë fëmijët, 
kërkon angazhim të konsiderueshëm 
politik e financiar. Sado që shteti nuk është 
ofruesi i vetëm i arsimimit, megjithatë ai 
është, fundja, përgjegjës kryesor për 
ofrimin e shkollimit fillor dhe objekteve 
shkollore për të gjithë fëmijët e moshës 

shkollore. Nëse kapaciteti i pranimit i 
shkollave fillore është më i vogël se numri i  

fëmijëve të moshës shkollore, atëherë 
shteti nuk e ka përmbushur obligimin e tij.  

Edhe sigurimi i arsimimit të mesëm e të 
lartë është pjesë e rëndësishme përbërëse 
e së drejtës për arsimim. Kërkesa për “një 
edukim falas që do të realizohej hap pas 
hapi” nuk do të thotë se shteti mund ta 
lirojë veten nga obligimet që ai ka në këtë 
fushë.  
 
Qasja 
Si minimum, qeveritë janë të detyruara që 
mbi parimin e barazisë dhe të mos-
diskriminimit, tua sigurojnë të gjithëve 
qasjen në institucionet arsimore si vajzave 
po ashtu edhe djemve, si burrave edhe 
grave.  
Obligimi afirmativ i qasjes së barabartë në 
institucionet e arsimimit përfshin si qasjen 
fizike ashtu edhe atë konstruktive. E para 
përfshin qasjen faktike, që duhet të 
sigurohet edhe për të vjetrit dhe për ata 
me aftësi të kufizuara. Qasja konstruktive 
donë të thotë që duhet të hiqen barrierat 
përjashtuese, për shembull duke i shlyer 
nga librat dhe nga strukturat e arsimimit 
konceptet stereotipe përkitazi me rolet e 
ndryshme të burrave e të grave, siç thuhet 
p.sh. në neni 10 të Konventës për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit kundër Gruas. 
 
Pranueshmëria 
Ish Raportuesja Speciale për të Drejtën në 
Arsimim, Katarina Tomashevski, ka 
konstatuar në njërin nga raporte të saj se 
shteti është i detyruar të sigurojë që të 
gjitha shkollat t’u përmbahen kritereve 
optimale të parapara dhe se kujdesen që 
ofrimi i lëndës mësimore të jetë i 
pranueshëm si për prindërit ashtu edhe 
për fëmijët  Ky element përfshin të drejtën 
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e zgjedhjes së tipit të shkollimit dhe të 
drejtën për themelim, mbajtje, drejtim dhe 
kontroll mbi institucionet private 
arsimore. Arsimimi duhet të jetë i cilësisë 
së mirë dhe i përshtatshëm në rrafshin 
kulturor. Nxënësit dhe prindërit kanë të 
drejtë të jenë të lirë nga indoktrinimi dhe 
nga studimi i detyrueshëm i materialeve 
që nuk janë në përputhshmëri me besimin 
religjioz apo me bindje të tjera të nxënësit. 
Angazhimi i autoritetit të sistemit publik 
të arsimimit që t’ua diktojë njerëzve 
ndërrimin e besimit të tyre, duhet të 
konsiderohet për si përpjekje e paligjshme 

për përhapjen e fesë. Liria e 
Religjionit. 

 

 
Arsimimi i një gruaje donë të 

thotë arsimim i një familjeje, i një 
bashkësie, i një kombi“. 

Proverb afrikan 
 

 
Përshtatshmëria  
Ajo që fëmija mëson në shkollë 
përcaktohet rëndom nga nevojat e tij të 
mëvonshme si i rritur. Kjo donë të thotë që 
sistemi arsimor duhet të jetë i aftë për 
përshtatje, në kuptimin që ky duhet ta 
marrë në konsideratë si „mirëqenien e 
fëmijës“ ashtu edhe zhvillimin social në 
rrafshin nacional e ndërkombëtar. 
Përkundër obligimit të qeverive që të 
sigurojë se e drejta për arsimim 
respektohet, mbrohet dhe përmbushet, 
përgjegjësia nuk bie ekskluzivisht mbi 
shtetin. Është po ashtu detyrë edhe e 
shoqërisë civile që ta stimulojë dhe ta 
përkrah aplikimin e plotë të së drejtës për 
arsimim.  
Dekada e Alfabetizmit e Kombeve të 
Bashkuara 2003-2012 niset nga 

rrethana që 20% e popullatës së rritur të 
botës nuk ka shkollë fillore të mbaruar. 
Alfabetizmi ka rëndësi themelore për 
zgjerimin e aftësive njerëzore dhe për 
pjesëmarrjen në rrafshin ekonomik, social 
e politik të njerëzve në shoqëritë e ditura 
të së sotmes. Analfabetizmi është rëndom 
pasojë e varfërisë së skajshme. Tek gratë 
konstatohet shkallë më e ulët e 
alfabetizimt se tek burrat. Nga 771 milionë 
analfabetë tej e tej botës, 132 milionë janë 
të moshës midis 15 e 24 vjeçe. (Burimi: 
UNESCO . 2005. Education for All Global 
Monitoring Report 2006).Brengosje 
kryesore paraqet sidomos shkalla ende e 
ulët e alfabetizimt në pjesët e varfra të 
botës. Sipas Rezolutës 56/116 të 
Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të 
Bashkuara, përmes së cilës është shpallur 
dekada, alfabetizimi është në qendër të 
mësimit gjatë gjithë jetës, duke siguruar 
shkollimin fillor për të gjithë dhe e duke 
ndihmuar përshtatjen kushteve që janë në 
ndryshim të vazhdueshëm. Mësimi gjatë 
gjithë jetës ose arsimimi për të gjithë 
gjatë gjithë jetës duhet të jetë pjesë 
përbërëse  e shoqërive të ardhshme 
globale të dijes. Në këtë kontekst, kujdes të 
veçantë meriton edhe arsimimi i orientuar 
kah shkathtësitë teknike e profesionale.  

 
Përqindja e Alfabetizmit sipas 

Regjioneve dhe Gjinive, 2000-2004 
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Burimi: UNESCO , 2005. EFA Global 
Monitoring Report 2006. 
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Konferenca Botërore për të Drejtën për 
Arsimim dhe të Drejtat në Arsimim e 
vitit 2004 e ka spikatur në „Deklaratën e 
Amsterdam-it“ sigurimin domosdo të 
qasjes për arsimim, me ç’rast të drejtat e 
të gjithë nxënësve duhet të jenë të 
siguruara mbi bazën e parimit të mos-
diskriminimit. Kjo deklaratë apeloi tek 
qeveritë dhe tek organizatat 
ndërkombëtare, ndër të tjera, që t’i 
zgjerojnë mundësitë e shkollimit të 
grupeve të rrezikuara si migrantët, 
minoritetet etj. Duhet të përmirësohet 
edhe kualiteti i punësimit të mësuesve, të 
ndërmerren masa për zvogëlimin e 
dhunës në shkolla dhe të mbulohet nevoja 
në rritje për mësim gjatë gjithë jetës.  

 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe 

çështje të kontestueshme  
Po u pasqyrua një pamje krahasuese e 
botës si tërësi, shihet se sot ka dallime të 
mëdha përsa i përket zbatimit të së drejtës 
për arsimim. Vërtet, ka oscilime të 
jetësimit të kësaj të drejte nga regjioni në 
regjion. 
Shumica e fëmijëve, që nuk shkojnë në 
shkollë, gjenden në Afrikë, në Jug të 
Saharasë dhe në Azinë Lindore. Një fëmijë 
i lindur edhe sot në Mozambik mund të 
llogarisë mesatarisht në një shkollim 
formal katërvjeçar; një fëmijë i lindur 
Francë ka në dispozicion 15 vite shkollim 
të kualitetit të një cilësie larg më të lartë. 
Mesatarisht në Azinë Lindore shkollohen 
tetë vjet, që është sa gjysma e nivelit të 
vendeve me të ardhura të larta. Derisa 
dallimi për sa i bie shkollës fillore mund 
edhe të jetë zvogëluar, hendeku midis 
vendeve të pasura e të varfra në 
pikëpamje të numrit mesatar të viteve të 
arsimimit po rritet. Kjo edhe para se të 
merren në konsideratë dallimet midis 
kualitetit të arsimimit: Më pak se gjysma e 

fëmijëve të Zambias janë në gjendje që pas 
mbarimit të shkollës fillore ta japin 
provimin elementar të alfabetizmit. Qasja 
në arsimimin e lartë mbetet privilegj i 
qytetarëve të shteteve me të ardhura të 
larta. Këto pabarazi të ditëve tona në 
rrafshin e arsimimit janë pabarazitë 
globale, sociale e ekonomike të së 
nesërmes. 

 
Shembulli i Ugandës: Në gjysmën e dytë 
të viteve të ’90-ta prioritetet për 
zvogëlimin e varfërisë kaluan tek arsimi. U 
aplikua shkollimi i detyrueshëm fillor dhe 
u rritën investimet publike për arsimin. 
Midis viteve 1997 e 2003 numri i 
nxënësve të regjistruar në shkollën fillore 
u ngrit në vitin 2003 nga 5,3 në 7,6 
milionë. Niveli i ndjekjes së mësimit për 
20% -shin e më të varfërve të popullsisë 
është i barabartë me 20% -shin e më të 
pasurve dhe gjithashtu u mbyll hendeku i 
paritetit gjinor të nxënësve në nivelin e 
shkollimit primar. Regjistrimi i 
përgjithshëm duket i arritshëm, 
megjithatë shkalla e lënies së shkollës e 
bënë arritjen e arsimimit të përgjithshëm 
deri në vitin 2015 të pasigurt.  
 
Nëse trendet aktuale zhvillohen edhe më 
tej kështu, Synimi i Zhvillimit të 
Mileniumit (MDG) për arritjen e arsimimit 
universal fillor deri në vitin 2015 do të 
shtyhet për afër një dekadë. Rreth 47 
milionë fëmijë nuk do të shkojnë në 
shkollë në vitin 2015, 19 milionë nga këta 
në në Afrikën në Jug të Saharasë (Burimi: 
UNDP. 2005. Raporti mbi zhvillimin 
njerëzor). 

 
Çështja e gjuhës së mësimit shkaktoi disa 
kundërthënie. Për pjesëtarët e një 
minoriteti gjuhësor të një vendi nuk ka një 
të drejtë të pranuar të përgjithshme 
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ndërkombëtare të njeriut për mësimin e 
gjuhës amtare në shkollë. Neni 27 i 
PNDESK konstaton se përdorimi i një 
gjuhe nuk duhet të mohohet, porse hesht 
përsa i përket dhënies mësim në gjuhën 
amtare.  
Në Konventën Kornizë për Mbrojtjen e 
Pakicave Kombëtare të vitit 1995, Këshilli 
i Evropës e ka njohur të drejtën e të 
mësuarit të gjuhës amtare, por nuk e ka 
njohur shprehimisht të drejtën për të 
marrë mësim në gjuhën amtare. 
Karta Evropiane për Gjuhë Rajonale e të 
Pakicave e vitit 1992 ka shkuar një hap më 
larg ashtu që shteteve që këtë kartë e 
nënshkruan rishtazi, shkollimin në gjuhë 
amtare ua ofron si opsion. Qëllimi i këtij 
rregullimi është dygjuhësia e 
minoriteteve, që do të pranohej edhe nga 
shteti. Megjithatë ka minoritete që nuk 
janë përfshirë me këtë mbrojtje e që nuk e 
kanë madje as të drejtën që në shkolla ta 
mësojnë gjuhën amtare të tyre, si p.sh. 
romët në Evropë dhe aborigjenët në 
Australi. 
Kërkimet shkencore kanë treguar se 
shkollimi fillor në një gjuhë të huaj, p.sh. 
frëngjisht në Afrikën e Veriut, mund ta 
ketë për rezultat një nivel më të ulët të 
suksesit të nxënësve. Së këndejmi, 
Akademia Afrikane e Gjuhës në Bamako të 
Malit kërkoi të drejtën për mësim në 
gjuhën amtare në shkollat fillore.  
Përkundër përparimeve të dukshme në 
përpjekjet që fëmijëve t’iu bëhet i 
mundshëm gëzimi i plotë i të drejtës për 
shkollim, ka ende shumë punë për t’u bërë 
që të plotësohen këto qëllime. Kështu, ka 
ende probleme të pazgjidhura të 
diskriminimit, të pabarazisë, lënies pas 
dore e shfrytëzimit nga të cilat goditen në 
rend të parë vajzat, gratë ose minoritetet. 
Raporti i UNICEF-it përkitazi me gjendjen 
e fëmijëve në botë i vitit 2006 me titull „Të 

Përjashtuar e të Padukshëm“ ose raporti i 
Human Rights Watch, „Duke i Dështuar 
Fëmijët Tanë: Kufizimet në të Drejtën për 
Arsimim“ japin shumë shembuj të të qenit 
i përjashtuar.  
 

 
„Aplikimi efektiv i të drejtës së 

fëmijës për arsimim  është në rend të 
parë çështje e vullnetit. Vetëm 

vullneti politik i qeverive dhe ai i 
bashkësisë ndërkombëtare mund të 

jetë në gjendje ta përkrah këtë të 
drejtë qenësore ashtu që kjo e drejtë 

t’i plotësohet secilit individ dhe t’i 
kontribuojë përparimit të çdo 

shoqërie.” 
Amadou-Mahtar M’Bow, ish drejtor i 

përgjithshëm i UNESCO –s 
 

 
Shoqëritë duhet, së këndejmi, t’i forcojnë 
angazhimet e tyre kundër praktikave 
sociale e kulturore të cilat pengojnë që 
fëmijët dhe grupet e tjera t’i gëzojnë 
plotësisht të drejtat e tyre për arsimim 
dhe në këtë mënyrë t’i kontribuojnë 
sigurisë njerëzore. 

 
Qasja në të drejtën për shkollim të 
grupeve të brishta  
Nga UNESCO dhe organizata të tjera janë 
identifikuar grupe të ndryshme të cilat 
kanë vështirësi të veçanta në rrafshin e 
qasjes për arsimim në bazë të barazisë. 
Këtu bien vajzat, gratë, minoritetet etnike, 
religjioze ose gjuhësore, popujt indigjenë, 
njerëzit me aftësi të kufizuara, grupe të 
fëmijëve e të rinjve të lënë pasdore si dhe 
grupe të margjinalizuara sociale e 
ekonomike, si p.sh. ushtarët e 
demobilizuar. Këto grupe janë bërë objekt 
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i brengosjes dhe i masave ndërkombëtare, 
që shprehet edhe në raportimin e 
detyrueshëm të shteteve.  
Nevojat e shkollimit të njerëzve me aftësi 
të kufizuara meritojnë vëmendje të 
posaçme. Korniza aksionale që u aprovua 
në vitin 1994 nga Konferenca e 
Salamankas, u deklarua për një shkollim 
gjithëpërfshirës. Sipas kësaj, shkollat 
duhet „t’i pranojnë të gjithë fëmijët pa 
marrë parasysh gjendjen fizike, 
intelektuale, sociale, emocionale gjuhësore 
ose gjendje të tjera.“ të tyre. 

 
Të drejtat e njeriut në shkolla  
Përkundër obligimit që del nga neni 26 (2) 
i DUDNJ-së, të drejtat e njeriut në shkolla 
shpesh nuk respektohen. Fëmijët u janë 
ende të eksponuar dënimeve trupore ose 
duhet të punojnë. Atyre nuk u janë 
sqaruar, përkatësisht nuk janë informuar 
për të drejtat që u takojnë e që përmbahen 
në Konventën për të Drejtat e Fëmijës, e 
cila është ratifikuar nga anëtarë të 
Kombeve të Bashkuara, me përjashtim të 
SHBA-ve dhe të Somalisë. 

 Të Drejtat e Fëmijës  
 

Së këndejmi duhet të kërkohet më me 
ngulm mësimi i të drejtave të njeriut dhe 
të stimulohet demokracia në shkollë. Edhe 
mësuesit kanë nevojë për mbrojtje nëse 
p.sh. autoritetet bëjnë presion mbi ta ose 
nëse u mohohet rroga optimale gjë që 
është në kundërshtim me Konventat e me 
rekomandimet gjegjëse të UNESCO-s. Një 
problem tjetër, që ka arritur në qendër të 
vëmendjes, është dhuna në shkolla. 
Shembuj të mirë mund të shërbejnë të 
8.000 shkollat e UNESCO -s-në 177 shtete 
(Gjendja: korrik, 2008).  
 
 

4. Zbatimi dhe Mbikëqyrja  
Që nga themelimi në vitin 1945, Kombet e 
Bashkuara e kanë pranuar 
domosdoshmërinë e një „bashkëpunimi 
ndërkombëtar për zgjidhjen e problemeve 
ndërkombëtare të natyrës ekonomike, 
sociale, kulturore ose humanitare.“ (neni. 1 
(3), i Kartës së OKB-së). 
Përmes transferimit të informimit, dijes 
dhe teknologjisë, bashkëpunimi 
ndërkombëtar bëhet i domosdoshëm për 
zbatimin efektiv të së drejtës për arsimim, 
sidomos për fëmijët në vendet më pak të 
zhvilluara. E drejta për arsimim është 
edhe një parakusht për zhvillimin 
ekonomik. Sigurimi i arsimimit do të duhej 
që nga të gjitha shtetet të trajtohej si një 
investim afatgjatë me prioritet të lartë, 
sepse kësisoj përkrahen resurset 
individuale humane për procesin e 
zhvillimit nacional.  
Institucionet financiare ndërkombëtare si 
Banka Botërore dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar e spikasin rëndësinë e 
shkollimit si investim në zhvillimin e 
kapitalit njerëzor. Megjithatë, janë vetë 
këto institucione, që i kanë detyruar 
qeveritë që, si rezultat i programeve të 
tyre të përshtatjes strukturore, t’i 
shkurtojnë investimet publike, midis tyre 
edhe ato në arsim. 
Konferenca Botërore Shkollimi për të 
Gjithë, e mbajtur në Jomtien të Tailandës 
në vitin 1990 deklaroi se rregullimi efektiv 
i shkollimit fillor për të gjithë varet nga 
përkushtimi dhe vullneti politik, që duhet 
të mbështetet nga politikat adekuate dhe 
përkrahëse në rrafshin e financave, 
ekonomisë, të tregtisë, punës, punësimit 
dhe të shëndetësisë.  
Një studim i UNICEF-it  në nëntë shtete ka 
identifikuar gjashtë tema bazë, trajtimi i të 
cilave është i domosdoshëm për ta 
siguruar përmbushjen e qëllimit për 
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suksese më të mëdha në sigurimin e të 
drejtës për arsimimin fillor universal. Këto 
janë: obligimet politike e financiare, roli 
qendror i sektorit publik, zvogëlimi i 
shpenzimeve për shkollimin në amvisni 
private si dhe integrimin e reformave të 
arsimit dhe të zhvillimit me strategjitë e 
tjera të zhvillimit njerëzor.  
Forumi Botëror i Arsimit në Dakar në 
vitin 2000 qe konferenca më e madhe e 
evaluimit, e ndërmarrë ndonjëherë në 
fushën e arsimit. Në këtë Forum ishin 
përfaqësuar 164 shtete e, përkrah tyre, 
edhe 150 grupime të shoqërisë civile, para 
se gjithash OJQ. Përgatitjet për këtë Forum 
qenë fort të hollësishme. U mblodh vëllim i 
konsiderueshëm informacionesh që e 
ilustronin situatën në shtete gjegjëse. 
Midis tyre pat disa shtete që kishin arritur 
përparime të dukshme, përderisa shtete të 
tjera përjetonin vështirësi gjithnjë e më të 
mëdha në fusha të ndryshme të arsimit. Si 
depërtim i këtij Forumi shihet miratimi i 
Planit të Veprimit Kornizë të Dakarit. 

Çfarë do të duhej ditur, Trendet  
 

 
Forumi Botëror për Arsimin i Dakarit 
ofroi rastin për një start të ri të 
mbështetjes së programeve të Arsimimit 
për të Gjithë (Education for All-EFA): 
Iniciativa për HIV/AIDS e për Arsimim; 
Kujdesi i Hershëm për Fëmijët dhe 
Arsimimi; E Drejta e Arsimit për 
Personat me Aftësi të Kufizuara; Drejt 
Gjithëpërfshirjes; Shkollimi për 
Popullatën Rurale; Shkollimi në Situata 
të Jashtëzakonshme e në Kriza; 
Koncentrimi i Resurseve për Shëndetësi 
Efektive Shkollore; Mësuesit dhe Cilësia 
e Arsimimit; Iniciativa e OKB-së për 
Arsimimin e Vajzave; Alfabaetizmi në 
kuadër të Dekadës së OKB-së për 
Alfabetizmin. 

Për zbatimin e plotë të së drejtës për 
arsimim është e nevojshme një përkrahje 
e fortë institucionale. UNESCO, si 
organizatë e specializuar e Kombeve të 
Bashkuara ka rol prirës, sepse arsimimi 
është njëra ndër detyrat kryesore të saj. 
Në bashkëpunim me organizata të tjera si 
UNICEF e ONP, pati rolin prijatar në 
inicimin e reformave të arsimimit dhe të 
përkrahjes për zbatimin e plotë të së 
drejtës për arsimim. Kjo shihet në 
shumësinë e instrumenteve që 
përcaktojnë standarde; të shumë 
dokumenteve e raporteve si dhe të shumë 
faktorëve ndërkombëtarë, takimeve, 
grupeve punuese dhe aktiviteteve për 
koordinimin dhe bashkëpunimin midis 
shteteve, organizatave ndërkombëtare 
ndërshtetërore dhe të OJQ-ve.  
UNESCO është së këndejmi agjenci prijëse 
për bashkëpunimin ndërkombëtar në 
fushën e arsimit. Në rrafshin shtetëror, 
komisionet kombëtare i ndihmojnë 
UNESCO-s, që puna e saj në 193 shtetet 
anëtare të ketë efekt real. 
 

 
Veprimtaria e UNESCO-s ndjek tri 
qëllime strategjike: 
• Inkurajimin e arsimit si e drejtë 

elementare e njeriut; 
• Përmirësimin e cilësisë së arsimit; 
• Inkurajimin e eksperimenteve 

shkollore, inovacionit dhe përhapjes 
së informacionit e të praktikës së 
mirë si dhe dialogun politik në fushën 
e arsimit.  

 
 
UNESCO ka zhvilluar një varg 
mekanizmash, të cilat i kontribuojnë 
zbatimit më efektiv të rregullave të 
miratuara dhe përmbushjes më të mirë të 
obligimeve të marra përkitazi me të 
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drejtën për arsim. Raportet e rregullta, 
të cilat janë të detyrueshme të paraqiten 
nga shtetet, shërbejnë për informim 
përkitazi me masat që duhet të 
ndërmerren në rrafshin kombëtar, për t’i 
përmbushur obligimet që dalin nga 
konventat e nënshkruara nga shtetet. 
Kështu, p.sh. palët nënshkruese të 
Konventës kundër Diskriminimit të vitit 
1960 në fushën e arsimimit si dhe në bazë 
të një rekomandimi që vlen për të gjithë të 
po atij viti madje të gjitha shtetet anëtare 
të UNESCO-s janë të obligueshme që në 
harkun kohor prej pesë deri në shtatë 
vitesh t’i paraqesin Konferencës së 
Përgjithshme të UNESCO-s raporte 
përkitazi me rregullimet legjislative e 
administrative dhe për masat e tjera që i 
kanë ndërmarrë e që e mundësojnë 
zbatimin e Konventës. Përgjegjës për 
verifikimin e raporteve të shteteve anëtare 
është Komisioni për Konventat dhe 
Rekomandimet. 
 
Krahas kësaj, Këshilli Administrativ i 
UNESCO-s e inicioi në vitin 1978 një 
procedurë konfidenciale për verifikimin 
e ankesave ndaj shteteve anëtare lidhur 
me pandehjet për shkeljen e të drejtave të 
njeriut që bien nën kompetencat e 
UNESCO -s. Qëllim i kësaj procedure është 
zgjidhja e problemeve në frymën e 
bashkëpunimit, të dialogut dhe të pajtimit.  
 
Për mbikëqyrjen e zbatimit të së drejtës 
për arsim i dobishëm është përdorimi i 
indikatorëve të besueshëm, krahasimet në 
nivelin ndërkombëtar dhe i rankimit të 
shteteve. Në sektorin e arsimit, indikatorët 
e këtillë janë kuotat e alfabetizmit, 
përqindjet e shkollimit, të aftësimit 
plotësues, statistikat e maturimit dhe ato 
të ndërprerjes së shkollimit para kryerjes 
së tij, statistikat për relacionin mësues-

nxënës dhe të dhëna për shkallën e 
përqindjes së shpenzimeve publike për 
arsimin në krahasim me shpenzimet në 
sektorë të tjerë si p.sh. për ushtrinë. Në 
këtë pikëpamje, Raporti Global i 
Monitorimit të EFA-s, të cilin UNESCO, që 
nga vitit 2002 e përpunon për çdo vit, ka 
vendosur standarde të reja të cilat e 
plotësojnë Raportin Vjetor të UNICEF-it 
për „Gjendjen e Fëmijëve të Botës“, i cili ka 
një fokus më të gjerë. 
 
Komisioni për të Drejtat e Njeriut i 
Kombeve të Bashkuara, pararendës i 
Këshillit për të Drejtat e Njeriut, ka 
themeluar në vitin 1998 institucionin e 
Raportuesit Special për të Drejtën për 
Arsimim. Ky duhet të raportojë gjerësisht 
përkitazi me gjendjen e jetësimit të së 
drejtës për arsim në gjithë botën, duke 
përfshirë këtu atë të qasjes në shkollimin 
fillor si dhe për problemet rreth zbatimit 
të kësaj të drejte. Raportuese e parë 
speciale u emërua Katarina Tomashevski, 
e cila u fokusua në të drejtën e arsimit 
duke e zbatuar qasjen e bazuar në të 
drejta. E zhgënjyer për shkak të 
përkrahjes së pamjaftueshme të detyrës së 
saj, ajo dha dorëheqje nga ky mandat pas 
gjashtë vitesh. Në vitin 2004, vendin e saj 
si Raportues i ri Special për të Drejtën për 
Arsim, e zuri Vernor Muñoz Villalobos. 

 
Ka një theksim në rritje i zbatueshmërisë 
së të drejtës për arsim përpara gjyqeve 
nacionale e ndërkombëtare, për të cilin e 
ka tërhequr vërejtjen edhe Raportuesi 
Special për të Drejtën për Arsim në 
raportin e tij të viti 2005. Çështjet 
themelore kanë të bëjnë me diskriminimin 
në fushën e arsimit, sidomos sa i përket 
qasjes së barabartë arsimit.  
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Komiteti për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale e Kulturore i OKB-
së është përgjegjës për mbikëqyrjen e 
zbatimit të Paktit Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e Kulturore në 
shtetet anëtare. Ai i verifikon raportet 
nacionale dhe zhvillon dialog me shtetet 
anëtare për ta siguruar zbatimin sa më 
efektiv të mundshëm të të drejtave të 
parapara në Pakt. Në pikëpamje të së 
drejtës për arsim, ai bashkëpunon ngushtë 
me UNESCO-n. E rëndësishme për një 
zbatim të përmirësuar të së drejtës për 
arsim do të ishte gatishmëria më e madhe 
e shteteve që detyrimin për raportim ta 
marrin seriozisht. Në këtë kontekst, 
dobiprurës do të ishte vënia në punë edhe 
e të ashtuquajturave “Raporte në hije” të 
OJQ-ve si dhe avokimin e shoqatave 
profesionale të fushës së arsimit. 
 
Probleme të zbatimit  
Për të arritur zbatimin efektiv, të drejtat 
sociale, ekonomike e kulturore kanë 
shpesh nevojë për investime të larta dhe 
për një periudhë kohore të gjatë. Në fakt, 
sektori i arsimit paraqet në disa shtete 
investimin më të rëndësishëm.  
Varfëria është shpesh pengesa më e 
madhe për një fëmijë që ta realizojë të 

drejtën për shkollim.  Liria nga 
Varfëria. Nuk është problem se fëmijët nuk 
kanë shkolla për t’i ndjekur. Në të vërtetë, 
më shumë se 90% e fëmijëve në shtetet në 
zhvillim e nisin shkollimin fillor. Problem i 
madh është shkalla e lartë e ndërprerjes së 
shkollimit dhe fakti që fëmijët duhet ta 
përsërisin klasën. Varfëria ua bën 
familjeve të vështirë mbulimin e pagesave 
për shkollim, libra dhe materiale shkollore 
ose, nëse shkolla është pa pagesë, që 
fëmijët t’i çojnë në shkollë në vend se t’i 
dërgojnë të punojnë, në mënyrë që të 

heqin dorë nga kontributi i tyre për 
buxhetin e ligsht familjar të tyre. Mungesa 
e mjeteve financiare i pengon autoritetet 
shtetërore në ndërtimin dhe mirëmbajtjen 
e shkollave, në ngritjen e kolegjeve për 
shkollimin e mësuesve, në emërimin e 
mësuesve kompetentë dhe në personelin 
administrativ, në blerjen e materialeve 
mësimore dhe mjeteve të tjera si dhe në 
sigurimin e kënaqshëm të mjeteve të 
transportit për nxënësit. E gjithë kjo varet 
drejtpërdrejt nga mjetet ekonomike të 
akëcilit shtet.  
Një studim i Save the Children Fund tregoi 
se disa shtete afrikane, nën peshën e 
borxheve, qenë të shtrënguara t’i ngritin 
pagesat për shkollat dhe kështu familjeve 
t’ua rrisin shpenzimet për shkollim. Për 
këtë arsye me miliona fëmijë nuk shkuan 
kurrë në shkollë ose nuk arritën ta 
mbaronin shkollimin fillor.  
Një faktor qenësor është përhapja e gjerë e 
punës së fëmijëve. Për fat të keq, shumë 
familje i shfrytëzojnë këto të ardhura 
sekondare për ta gjetur shfrimin e tyre. Ky 
problem trajtohet në mënyrë të veçantë 
nga ILO - Organizata Ndërkombëtare e 
Punës (ONP). Kështu, që nga viti 1999 
ekziston Konventa e ONP kundër Formave 
më të Këqia të Punës së Fëmijëve si dhe 
shumë programeve të tjera përkatëse  
 

„Në Zambia, një fëmijë mesatar ec 
këmbë çdo mëngjes 7 km.; pa pas 
hëngër gjë, i lodhur, i ushqyer 
pamjaftueshëm dhe lëngon nga skrrajat. 
Ai ose ajo ulet në klasë me rreth 50 
nxënës të tjerë që janë në gjendje të 
ngjashme me të tijën. Përqendrimi i tyre 
është minimal. Akustika është e keqe, 
nuk ka shkumësa dhe nuk ka fletore të 
mjaftueshme.“ 

Burimi: UNICEF. 1999. The State of the 
World’s Children 1999. 
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Varfëria dhe puna e fëmijëve paraqet 
pengesa të mëdha sidomos për 

shkollimin e vajzave.  (Të Drejtat e 
Grave). Shumë vajza janë të shtrënguara 
që për të mbijetuar, qysh në moshë të 
njomë të marrin mbi vete punë të rënda. Jo 
vetëm kaq, por nga ato pritet që t’u 
përshtaten nevojave të familjes dhe të 
marrin mbi vete punë të rënda, ato 
konfrontohen edhe me obligimet sociale, 
me lindjen në moshë të re dhe me 
botëkuptimet tradicionale. Këto pikëpamje 
tradicionale përkitazi me shkollimin e 
vajzave, edhe pse të njëanshme dhe 
dritëshkurtra, arrijnë ende të 
mbizotërojnë, duke pasur për rezultat 
mungesën e motivimit të prindërve për t’i 
dërguar vajzat në shkollë Në mënyrë të 
veçantë dëmtohen grupe konkrete 
vajzash, si ato të bashkësive indigjene ose 
të atyre nomade, minoriteteve etnike dhe 
ato që vetë e mbajnë veten si dhe fëmijët 
me aftësi të kufizuara.  Është, së këndejmi, 
detyrë në rritje në përmasa 
ndërkombëtare  që vajzave t’u sigurohet 
qasje adekuate për arsimim dhe t’u 
mundësohet kështu përmbushja e aftësive 
të tyre njerëzore.  

 
 

 
„Arsimimi nuk është shteg për t’i 

ikur varfërisë. Ai është shteg për ta 
luftuar varfërinë.“ 

 
Julius Nyerere (1922-1999), 

politikan tanzanias 
 

 
Duke marrë shkas tek Forumi 
Ndërkombëtar për Arsimin, i mbajtur në v. 
2000 në Dakar, u iniciua një „Iniciativë 10-
vjeçare e Arsimimit e Kombeve të 

Bashkuara për Vajzat“ e cila ka për synim 
ngritjen e ndërgjegjes, përmirësimin e 
shkollimit të vajzave dhe mënjanimin e 
pabarazive të bazuara mbi gjininë. 

 Puna 
 

„HIV/AIDS, që në vitin 2004 shkaktoi 
vdekjen e më shumë se 3 milionë njerëzve, 
ndikoi thellë në situatën e sistemit të 
arsimit, sidomos në Afrikën në Jug të 
Saharasë, Keni, Tanzani e Zambia ku në 
vitin 2005 në secilën nga to humbën jetën 
më së pakut nga 600 mësues. Për shkak të 
AIDS-it, ndjekja e mësimit në shkolla është 
bërë problemi kryesor për shkollat në 
Afrikë.“ 
Burimi: UNESCO . 2005. EFA Global 
Monitoring Report, 2006. 

 
Konfliktet e armatosura nacionale e 
ndërkombëtare dhe luftërat civile mund ta 
ndërpresin mënyrën normale të jetës. 
Ndjekja e rregullt e shkollës mund të bëhet 
e pamundshme, nëse shkollat janë në ose 
afër regjionit në konflikt. Sado që shkollat 
janë nën mbrojtje të së Drejtës 
Ndërkombëtare Humanitare, ato bëhen 
shpesh objekte sulmi. Në vitin 2003 pati 
36 konflikte të armatosura në 28 vende. 
90% e viktimave qenë civilë. Godinat 
shkollore dhe mësuesit qenë shpesh caqe 
dhe fusha të betejës. Kështu p.sh. në 
përleshjet përkitazi me pavarësimin e 
Timorit Lindor u shkatërruan 95% e 
klasave mësimore dhe në Kolumbi në vitin 
2003 u vranë 83 mësues.  
Burimi: UNESCO . 2005. EFA Global 
Monitoring Report 2006.  

Të drejtat e njeriut në konflikte të 
armatosura  
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A e keni ditur se …  
 
…arritja e shkollimit universal fillor 
brenda një dhjetëvjetëshi në të gjitha 
vendet në zhvillim do të kushtonte nga 
tetë miliardë dollarë amerikanë në vit. 
Kjo është e barabartë me vlerën e 
investimeve globale ushtarake dhe të 
spekulimeve monetare në tregjet 
botërore brenda shtatë ditësh ose më pak 
se gjysma e asaj që prindërit amerikanë-
veriorë shpenzojnë brenda një viti për 
lodra për fëmijë dhe më pak se gjysma e 
asaj që evropianët shpenzojnë për lojëra 
kompjuterike dhe për ujë mineral. 
 

Burimi: Kevin Watkins. 1999. Education 
Now. Break the Cycle of Poverty. 

 
 

 
„Nuk ka ndonjë mjet më efektiv 

për zhvillimin, sesa shkollimi i 
vajzave“ 

 
Kofi Annan, ish Sekretar i 

Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara 
 

 
 

 
  

 
ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET 
 
1. Praktikat e mira         

 
•   Në Egjipt, qeveria po e integron me 

sukses konceptin e shkollave të 
komunitetit miqësore ndaj vajzave në 
sistemin formal të arsimit, dhe ka 
lansuar një pako gjithëpërfshirëse 
reformash, me qëllim të gjenerimit të 
shkollave të shëndetshme dhe që e 
përkrahin shëndetin.  

•   Malavi  (1994), Uganda (1997), 
Tanzania (2002) dhe Kenia (2003) i 
ulën shpenzimet e prindërve për 
shkollim të fëmijëve duke ua i hequr 
pagesat për shkollim. Disa shkolla i 
hoqën edhe uniformat për nxënësit.. 

•   „Busti Program“ në Pakistan, që është 
një punë e përbashkët midis OJQ-ve të 
vendosura në Karaçi dhe UNICEF-it, 
synon ngritjen e shkollimit 
shëndetësor nëpër shtëpi për fëmijët 
që pastaj mund të pranohen në shkolla. 
Fëmijët janë të moshës midis pesë e 
dhjetë vjeçe, gati tri të katërtat prej 
tyre janë vajza. Kjo iniciativë pati për 
rezultat që të rritet ndjeshëm numri i 
vajzave dhe balanca të jetë në anën 
tyre, ngase u bë i mundshëm shkollimi 
në shtëpi. Programi ngriti më shumë se 
200 shtëpi-shkolla, në të cilat mësonin 
më shumë se 6.000 nxënëse. çmimi 
është 6 US-dollarë për njësi, gjë që 
është larg më lirë se shpenzimet 
mesatare në shkollat fillore shtetërore. 
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•   Mauritania miratoi ligje për t’i ndaluar 
martesat e hershme, shkollimin fillor e 
bëri të detyrueshëm dhe moshën 
mesatare të fëmijëve për punë e ngriti 
në 16 vjeç. U themelua një „Këshill i 
Fëmijëve“, për ta kërkuar zbatimin e 
Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe 
për themelimin e gjyqeve për të rinj në 
të gjitha qytetet.  

•   Në distriktin Mashan, në Kinë u 
preferuan të jepeshin kredi ose të holla 
për zhvillim e katundeve e amvisërive 
që marrin masa efektive për dërgimin e 
vajzave në shkollë.  

•  Republika Popullore e Laos-it po 
zbaton një program për ndarjen e drejt 
sipas gjinive, i cili vajzave në regjione 
të populluara nga minoritete ua 
siguron shkollimin fillor. Qëllim 
afatgjatë është pjesëmarrja më e 
madhe e grave në zhvillimin socio-
ekonomik, duke ngritur në vazhdim 
përmirësimin e nivelit të arsimit.  

• Në Mumbai (dikurë Bombai) në Indi, 
„Pratham Mumbay Education 
Initiative“, një partneritet midis 
mësuesve, grupeve të bashkësive, 
sponsorëve ekonomik dhe 
përfaqësuesve të qeverisë, ngriti më 
shumë se 1.600 shkolla dhe ndihmoi në 
këtë mes modernizimin e më shumë se 
1.200 shkollave. 

•   Në Afganistan, ku vajzat kishin qenë të 
shkyçura nga sistemi i arsimit zyrtar, 
UNICEF-i e ndërmori që nga viti 1999 
hapin e guximshëm që të përkrah 
shkollat-shtëpi për vajza e djem. Në 
fund të vitit 2001 në këto shkolla 
mësonin më shumë se 58.000 fëmijë.  

•   Projekti CHILD në Tailandë, i cili nisi 
me faljen e kompjuterëve të përdoruar, 
vëmendje të posaçme i kushton lidhjes 
midis mësimit dhe shëndetit të 
fëmijëve. 

• Në Mali Programi Dhjetëvjeçar i 
Zhvillimit për Arsimin (Decennial 
Development Program on Education) ka 
synuar që në vitin 2008 përqindja e 
regjistrimit të nxënësve në shkolla të 
arrijë në 75%.  

• Në Argjentinë, për shkak të krizës 
ekonomike, investimet për arsimin 
mungojnë në shkallë dramatike.  

 
Në vitin 2004 Spanja e dha pëlqimin për një 
propozim të Argjentinës për një shkëmbim 
„Borxhe për Arsim“. Në pajtim me këtë, 
Argjentina i derdhi 100 milionë dollarë 
amerikanë në një konto të veçantë për 
arsimin, në vend se me këto të holla t’ia 
kthente borxhin Spanjës Ky fond do të duhej 
t’u ndihmonte 215.000 nxënësve në tri 
regjionet më të varfra të vendit.  

 
Burimet: UNESCO . 2005. EFA Global 
Monitoring Report 2006; UNICEF. 
1999/2001. Annual Reports 1999/2002; 
Kevin Watkins. 1999. Education Now. 
 

 
Projekti e Drejta për Arsimim u hartua 
nga Raportuesja Speciale e Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtën për Arsimim në v. 
2001, me qëllim që ta ngrit transparencën e 
punës së saj dhe të krijojë një forum për të 
drejtën për arsimim. Me ndihmën e një 
faqeje interneti për të drejtat e njeriut, që 
në tërësi i është kushtuar të drejtës për 
arsimim, projekti i përkrah të gjitha të 
drejtat e njeriut përmes arsimimit, 
ndërmerr vlerësimin e jetësimit global të së 
drejtës për arsimim, u kontribuon 
strategjive të arsimimit dhe e mundëson 
ekspozimin dhe kundërshtimin e shkeljeve 
të të drejtave të njeriut. (www.right-to-
education.org). 
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2. Trendet   
                                                      
Korniza e Dakarit për Aksion 
- Arsimim për të Gjithë që u 
miratua në Konferencën 
Botërore të Arsimit në Dakar 
(Senegal) më 28 prill 2000, e 
shpreh detyrimin e 
bashkësisë ndërkombëtare 
për realizimin e të drejtës për arsimim. 
Korniza aksionale formulon gjashtë qëllime, 
për ta arritur shkollimin fillor për të gjithë 
deri në vitin 2015: 
 

 
1. Zgjerimi dhe përmirësimi i 

përkujdesjes së hershme të fëmijëve 
dhe arsimimi, sidomos për fëmijët e 
rrezikuar e të lënë pas dore; 

2. Sigurimi që deri në v. 2015 të gjithë 
fëmijët, sidomos vajzat, fëmijët që 
jetojnë nën rrethana të vështira, si 
dhe ata që i përkasin minoriteteve 
etnike, të kenë qasje në shkollimin e 
lirë e të detyrueshëm fillor të 
kualitetit të mirë; 

3. Sigurimi, që nevojat për mësim të të 
gjithë të rinjve dhe të të rriturve të 
plotësohen përmes qasjes së 
barabartë në programet mësimore e 
të shkathtësive për jetë; 

4. Dyfishimi i alfabetizmit të të rriturve 
deri në v. 2015, sidomos ai i grave 
dhe sigurimi i qasjes së drejtë  për 
arsimimin fillor për të gjithë të 
rriturit;  

5. Mënjanimi i disparitetit gjinor në 
shkollimin fillor dhe në atë të 
mesmin deri në vitin 2005, arritja e 
barazisë gjinore deri në vitin 2015, 
me një përqendrim në sigurimin e 
plotë të qasjes së plotë e të  
 

 
6. barabartë për shkollim me kualitet 

të lartë për vajzat; 
7. Përmirësimi cilësor i të gjitha 

aspekteve të arsimit dhe sigurimi i 
aftësive të të gjithëve, me qëllim që 
të gjithë të arrijnë rezultate të 
njohura dhe të matshme, sidomos 
në alfabetizim dhe në shkathtësitë e 
rëndësishme për jetë. 

 
 
 
Arritja e shkollimit fillor universal për të 
gjitha vajzat e djemtë si dhe e qasjes së 
barabartë të gjinive dhe aftësimi i grave 
përmes mënjanimit të pabarazisë gjinore në 
shkollimin fillor e të mesëm, i preferuar për 
deri në v. 2005 dhe shkollimi në të gjitha 
nivelet për vajzat e djemtë deri në vitin 2015 
u përkrah në Takimin e Mijëvjeçarit të 
Kombeve të Bashkuara në shtator të vitit 
2000, përmes synimeve të ranguara nën dy e 
tre nga tetë sosh sa përmbaheshin në 
Synimet Zhvillimore të Mijëvjeçarit. 
(MDGs). 
 
As MDG të tjera, përkatësisht synime të tjera 
si zvogëlimi i shkallës së vdekshmërisë së 
fëmijëve si dhe përmirësimi i shëndetit të 
nënave ose luftimi i HIV/AIDS nuk mund të 
arrihen pa politikë adekuate të arsimit. 
Shembuj përkatës janë „Iniciativat Prijëse 
EFA“, që janë një mekanizëm i përbashkët i 
më shumë partnerëve për përkrahjen e 
arsimimit për të gjithë - paraqesin 
pikësynime si iniciativa përkitazi me 
ndikimin HIV/AIDS mbi arsimin.  
 

Banka Botërore, e cila më parë ishte 
qortuar se nuk e pat mbështetur sa duhet 
shkollimin e lirë fillor, e nisi në vitin 2002 
një të ashtuquajturën. EFA Fast Track 
Initiative (Iniciativa e Shtegut të Shpejtë). 
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Kjo (iniciativë) është një partneritet global 
midis donatorëve dhe shteteve në 
zhvillim, për ta arritur një progres 
universal të shpejtë në fushën e shkollimit 
fillor. Shtete me të ardhura më të ulëta, që 
tregojnë angazhim të përnjëmendtë për ta 
arritur synimin e dytë të Qëllimeve 
Zhvillimore të Mijëvjeçarit, mund të 
marrin ndihma shtesë nga Bashkësia e 
Donatorëve që është nën bashkëdrejtimin 
e UNESCO -s dhe të Bankës Botërore.   
Burimi: http://www1.worldbank.org/edu 
cation/ 

 
 
 

Komercializimi i  arsimit  
Kommercializimi i arsimit u rrit për shkak të 
globalizimit. Arsimi po bëhet kësisoji më 
shumë se sa një e mirë e përgjithshme mbi 
baza të një të drejte të njeriut. Institucionet 
private të arsimit, që janë ngritur si 
ndërmarrje ekonomike, mund ta varrosin 
arsimin publik. Bashkimi Evropian nuk bëri 
në raundin e Doha-s të negociatave për 
tregtinë ndërkombëtare asnjë ofertë në 
fushën e shërbimeve në arsim, për t’i dalë 
përballë këtij trendi dhe si përgjigje ndaj 
brengosjeve gjegjëse të shoqatave 
profesionale. 
 

 1998  2002 

  Gjithsejtë  mashk.    fem. fem.% Gjithsejtë  mashk.   fem. fem. % 

(Shifrat në mijë) 
 

 (Shifrat në mijë)  

Gjithsejtë në botë 106.268 54.067 61.201 58 99.303 44.722 54.581 55 
         
Vendet në zhvillim 102.052 42.971 59.081 58 95.459 42.701 52.758 55 

         

Vendet e industrializuara 1.911 961 950 50 2.367 1.285 1.091 46 
         

Vendet në tranzicion 2.304 1.135 1.170 51 1.468 736 732 50 
         

Afrika në Jug të Saharasë 44.581 20.648 23.933 54 40.370 18.367 22.003 55 
         

Shtetet arabe 8.491 3.501 4.991 59 6.906 2.882 4.025 58 
         

Azia Qendrore 77 37 400 52 635 294 34 54 
         

       Azia Lindore dhe Paqësori 8.309 4.158 4.151 50 14.782 7.410 7.372 50 
         

Azia Jugore e Perëndimore  35.722 12.534 23.189 65 30.109 12.698 17.411 58 
         

Amerika latine dhe Karibiku 3.620 1.623 1.997 55 2.084 858 1.226 59 
         

Amerika e Veriut dhe Evropa Perë. 1.429 718 711 50 1.848 1.012 836 45 
         

Evropa Qendrore e Lindore 3.340 1.510 1.830 55 2.569 1.203 1.366 53 

 
Burimi: UNESCO . 2005. EFA Global Monitoring Report 2006. 
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3. Kronologjia  
 
1946 Kushtetuta e UNESCO-s: Ideali i 

Barazisë dhe i Mundësive të 
njëjta për Arsim. 

1948 Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara e aprovoi 
Deklaratën e Përgjithshme për të 
Drejtat e Njeriut. Arsimimi u 
deklarua si një e drejtë themelore 
e të gjithë njerëzve.  

1959 Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara e aprovoi 
Konventën mbi të Drejtat e 
Fëmijës. U përcaktua e drejta e 
çdo fëmije për arsimim 

1960 Konventa dhe Deklarata e 
UNESCO-s kundër Diskriminimit 
në Fushën e Arsimit 

1965 Konventa Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Racor e proklamon 
të drejtën e të gjithëve për 
shkollim, pa e marrë parasysh 
racën apo prejardhjen etnike.  

1966 Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e 
Kulturore: Nenet 13 e 14 e 
garantojnë të drejtën e të gjithëve 
për shkollim.  

1973 Konventa e OBP-së (ILO) për 
Moshën Minimale të Punësimit  

1979 Konventa Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit të 
Grave kërkon barazinë e grave 
për shkollim.  

1985 Konferenca e Tretë Botërore e 
Grave në Pekin. Arsimimi shpallet 
themel i përmirësimit të statusit 
të grave.  

1989 Konventa për të Drejtat e Fëmijës  

1990 Deklarata Botërore „Shkollimi  

 
Përparime përkitazi me arsimimin 
për të gjithë: Rezultate të përziera 
 
Trende pozitive prej vitit 1998 
• Regjistrimi në shkollat fillore u rrit 

shumë në Afrikën në Jug të Saharasë 
dhe në Azinë Veriore. Në këtë 
regjion tani ka 20 milionë më shumë 
fëmijë në shkolla.  

• Regjistrimi i vajzave në shkollat 
fillore u rrit shumë, sidomos në 
vendet e varfra  

• Në mënyrë të theksuar u rritën 
investimet publike dhe ndihma 
zyrtare për arsimin.  

 
Sfida që mbeten edhe më tej  
• Më shumë se 100 milionë fëmijë 

ende nuk kanë qasje në shkollimin 
fillor; 55% e tyre janë vajza  

• Vetëm 47 nga 163 vende e kanë 
arritur qëllimin e arsimimit të 
përgjithshëm; 

• Vetëm 20 shtete të tjera janë në 
plotësim e sipër të këtij synimi deri 
në vitin 2015  

• Sado që ka një varg shembujsh 
pozitivë për shtete, që kanë 
vendosur t’i heqin pagesat e 
shkollimit, 89 nga 103 shtete në të 
cilat u survejuan, kërkojnë ende 
pagesa për shkollimin fillor, gjë që 
është në kundërshtim me obligimet 
e sanksionuara në nenin 13 të 
PNDESK. 

• Sipas një verifikimi, synimi i 
barazisë gjinore nuk u përmbush, 
deri në vitin 2005, në 94 nga 149 
shtete. Në 86 vende ekziston rreziku 
që ky synim nuk do të përmbushet 
as deri në vitin 2005 
Burimi: UNESCO . 2005. EFA Global 
Monitoring Report 2006. 
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për të Gjithë“ në Jomtien, 
Tailandë. Konferenca e prezantoi 
një konsensus global përkitazi me 
një vizion të zgjeruar të 
shkollimit fillor. Konferenca u 
sponsorizua nga UNDP,UNESCO, 
UNICEF, Banka Botërore dhe nga 
UNFPA.  

1993 Takimi E-9-i Arsimit i nëntë 
shteteve me popullsi më të 
madhe të shteteve në zhvillim në 
Nju Delhi, Indi. Përfaqësuesit e 
qeverive e marrin përsipër që 
arsimimin fillor tej e tej botës ta 
arrijnë deri në vitin 2000. Plani i 
Veprimit Botëror për Arsimimin 
dhe Demokracinë u aprovua në 
Montreal. 

1994 Konferenca Botërore Arsimimi 
për Nevoja të Veçanta: Qasja dhe 
Cilësia në Salamanka, Spanjë. 
Pjesëmarrësit deklaruan se të 
gjitha shtetet duhet ta aprovojnë 
këtë në kuadrin e strategjive 
nacionale të arsimit dhe ta 
sigurojnë një „arsimim 
gjithëpërfshirës“. 

1994 Konferenca Ndërkombëtare e 
Kajros përkitazi me Popullsinë e 
me Zhvillimin. Shtetet 
pjesëmarrëse u obliguan për 
përkrahjen dhe përmbushjen e 
qasjes universale dhe të drejtë e 
cilësore në fushën e arsimit, me 
qëllim të mënjanimit të skamjes, 
dhe se do ta përkrahin punën dhe 
integrimin social. Vëmendje e 
veçantë do të duhej t’i kushtohej 
arsimimit të vajzave.  

1997 Konferenca Ndërkombëtare 
përkitazi me punën e bërë nga 
fëmijët. 
 

 

1998 Emërimi i Raportuesit Special për 
të Drejtën për Arsim. 

1999 Komiteti për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale e Kulturore e 
harton Komentin e vetë nr. 13 
përkitazi me të drejtën për 
arsimim.  

1999 Konventa e OBP-së kundër 
Formave më të Këqija të Punës së 
Fëmijëve.  

2000 Seanca e Mijëvjeçarit e Kombeve 
të Bashkuara i aprovon Synimet 
Zhvillimore përkitazi me 
arsimimin fillor dhe qasjen në të, 
të të gjithë fëmijëve deri në vitin 
2015. 

2000 Korniza Aksionale e Dakarit 
aprovohet në Forumin Botëror 
për Arsimim në Senegal.  

2003 Shpallet Dekada e Alfabetizmit e 
Kombeve të Bashkuara (2003-
2012). 

2004 Konferenca Botërore në 
Amsterdam përkitazi me të 
drejtën për arsimim dhe të 
drejtat në arsim.  

2005 Dekada e OKB-së „Arsimim për 
zhvillim e vazhdueshëm 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 

 
Ushtrimi I: Performo 

  
 

Pjesa I: Hyrje  
Ky ushtrim synon thellimin e kuptimit për 
temat e trajtuara në këtë modul.  

 
Pjesa II: Informim i Përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Luajtje rolesh, 
pantomimë 
Qëllimet: Duke i vënë në një situatë të 
pazakonshme, pjesëmarrësit mund ta 
zhvillojnë kuptimin dhe gjykimin përkitazi 
me qëndrime të ndryshme.  
Grupi i synuar: Të rinj, të rritur  
Madhësia e grupit: rreth 20 
Koha: 90 minuta 
Materialet: Letër pankartë, markerë 
teksti, kopje të katër elementeve të 
obligimeve të shteteve (Disponueshmëria, 
Qasja, Pranueshmëria, Përshtatshmëria) 
nga moduli E Drejta për Arsim 
Shkathtësitë: Aktrim, kapaciteti i 
ndjeshmërisë, kreativiteti 
 
Pjesa III: Informacion specifik 
Përshkrimi i ushtrimit: Drejtuesi i grupit 
u sqaron pjesëmarrësve, se qëllim i 
ushtrimit që pason është një pasqyrim 
artistik i të drejtës për arsimim. Për fillim, 
ai ua lexon pjesëmarrësve kuptimet e 
sakta të të katër elementeve të obligimeve 
të shteteve dhe sigurohet se pjesëmarrësit 
i kanë kuptuar drejt përmbajtjet. Pas kësaj, 
pjesëmarrësit ndahen në katër grupe të 
vogla. Secili grup e zgjedh njërin nga ato 
katër elemente, për kuptimin e të cilit 
donë të paraqesë diçka. Pjesëmarrësit i 

mbledhin së pari idetë e tyre në një letër të 
madhe e pastaj kanë 30 minuta kohë që ta 
skicojnë një pjesë pantomimike dhe ta 
provojë atë. Në këtë mes duhet pasur 
kujdes që secili pjesëtar i grupit ta ketë 
nga një rol në këtë pjesë.  
Derisa pjesëtarët e tjerë janë të ulur në 
karrige duke formuar një rreth, grupet i 
shfaqin njëri pas tjetrit pantomimat e tyre. 
Pas aktrimit, çdo pjese i kushtohen pesë 
deri në dhjetë minuta diskutim dhe 
vlerësim. Me këtë rast, mendimin e vet 
mund ta shprehin si shikuesit ashtu edhe 
vetë aktorët.  

 
Reagimi: Pasi që të gjitha grupet t’i kenë 
aktruar e t’i kenë diskutuar pjesët e tyre, 
në një ushtrim të shkurtër relaksues 
pjesëmarrësit i „shkundin“rolet e tyre. Në 
vazhdim do të duhej të flitej përkitazi me 
aktrimin. Si e kuptuan pjesëmarrësit këtë 
ushtrim? A ishte ky më i thjeshtë apo më i 
vështirë se ç’e kishin paramenduar? Cilat 
qenë aspektet më të vështira, çfarë qe më 
së vështiri për t’u aktruar? A mësuan 
pjesëmarrësit diç të re? A pati dallime ose 
të përbashkëta midis grupeve? Nëse po, 
cilat ishin ato? 

 
Këshilla metodologjike: Një luajtje 
rolesh/aktrim mund të marrë shumë 
forma, por në të gjitha formësimet 
pjesëmarrësit prodhojnë pjesë teatrale të 
shkurtra të cilat normalisht tek vetë 
aktruesit dhe tek publiku zgjojnë ndjenja 
të thella. Së këndejmi, drejtuesi do të 
duhej që së pari të cyt vlerësimin e 
ushtrimit e më pastaj të hetohen rezultatet 
në rrafshin e relevancës së tij përkitazi me 
të drejtat e njeriut. 
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Mundësitë e tjera: 
• Drejtuesi i grupit mundet që në një 

moment shumë intensiv të thërrasë 
stop! dhe t’i lus aktorët që t’i 
përshkruajnë ndjenjat e tyre në këtë 
moment ose t’i lus pjesëtarët e tjerë, 
që ta analizojnë këtë ndodhi.  

• Drejtuesi i grupit mund ta ndërpresë 
shfaqjen pa paralajmërim dhe t’i lus 
aktruesit që t’i ndërrojnë rolet dhe ta 
vazhdojnë shfaqjen në këtë përbërje 
të re. 

• Pas secilit aktrues mund të qëndrojë 
edhe një person tjetër. Drejtuesi i 
grupit e ndërpret shfaqjen herë pas 
here dhe e pyet „hijen“ se ç’mendon, 
çfarë ndjen karakteri i tij/saj dhe 
përse.  
 

Pjesa IV: Vazhdimi 
Të lexohen/të shikohen pjesë teatrale ose 
literaturë tjetër që për përmbajtje e kanë 
një temë që i përket të drejtave të njeriut 
dhe me (të gjithë) pjesëmarrësit të 
organizohet shfaqja e një pjese teatrale.. 

 
Të drejta dhe tema të afërta: Të gjitha të 
drejtat e njeriut, të drejtat sociale e 
kulturore 

 
Ushtrimi II: Arsimimi për të Gjithë? 

Pjesa I: Hyrje 
„Arsimimi për të Gjithë“ ishte njëri nga 
qëllimet që qe formuluar në vitin 2002 nga 
Forumi Botëror për Arsimin që u mbajt në 
Dakar, Senegal. Mirëpo, jetësimi i kësaj të 
drejte është i ndërlidhur me shumë gjëra 
të tjera dhe ndikohet nga shumë faktorë të 
tjerë.  
Pjesa II: Informacion i Përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Refleksioni, zbatimi 
kreativ  

Në këtë ushtrim, pjesëmarrësit do të duhej 
që me ndihmën e materialit që u jepet, të 
krijojnë kartela për një lojë për memorie 
(Memory-Spiel), në të cilën bëhet i qartë 
kompleksiteti i temës së arsimimit dhe 
varshmëria e tij me fushat e tjera. 
Synimet: Aktualizimi i rrethanës se arsimi 
është e drejtë e njeriut; Zhvillimi i 
mirëkuptimit për vështirësitë e synimit 
„Arsimimi për të Gjithë“. 
Grupi i synuar: Të rinj e të rritur. 
Madhësia e grupit: deri në 25 
Koha: 2-3 orë 
Materialet: Kopje të neneve relevante të 
DUDNJ; Artikuj, raporte, materiale etj. 
përkitazi me kompleksitetin e të drejtës së 
njeriut për arsimim dhe ndërlidhja e 
arsimimit me fusha të tjera të lidhura me 
këtë temë; kartela të vogla katrore (rreth 8 
cm x 8 cm) nga kartuçi i fortë, lapsa, 
gërshërë.  
Përgatitja: Mbledhja e materialeve të 
nevojshme  
Shkathtësitë: Shkathtësitë kreative, 
hetimi i ndërvarjeve komplekse  
 
Pjesa III: Informacion specifik 
Përshkrimi i Ushtrimit/Ndarja: 
Pjesëmarrësit ndahen në grupe të vogla 
me nga tre-katër persona. Pas kësaj, 
drejtuesi i shpërndan materialet e sjella 
me vete dhe grupeve u lihet mjaft kohë që 
t’i shikojnë të gjitha ato në qetësi dhe që, 
përfundimisht, t’i zgjedhin ato tekste që 
ata duan t’i përdorin si bazë të Memory-
kartelave të tyre. Në këtë mes, dy kartëza 
përbëjnë gjithmonë një palë të përbashkët: 
Në njërën nga të dy kartelat shënjohet një 
kod (p.sh. vajza, paratë, uria), ndërsa në 
tjetrën përshkrimi i në formë fjalësh kyçe, 
në ç’mënyrë lidhet kodi gjegjës me fushën 
e arsimit. Sapo të jenë gati të gjitha 
kartëzat palë, mund të fillojë loja në grupin 
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e madh (nëse ka shumë pjesëmarrës, loja 
mund të zhvillohet e ndarë në dy herë). 
 
Ide për kartelat-palë  
Gratë/Vajzat - Qasja e kufizuar për vajzat 
në arsim.  
Minoritetet - Qasja e kufizuar në arsim  
Armatimi - Krahasimi i shpenzimeve të një 
shteti në lëmin e arsimit dhe të armatimit  
Globalizimi - Pasojat e globalizimit për 
sistemin e arsimit të një shteti ose në 
përmasa botërore.  
Paratë - Pa para s’ka arsimim? 
Ushqimi - ai që duhet të punojë për ta 
mbajtur familjen e vet, s’ka kohë të shkojë 
në shkollë dhe të arsimohet më tej. 
Arsimimi për të Drejtat e Njeriut - 
shfrytëzimi i MRB, kush e mban 
përgjegjësinë për këtë ? 

 
Reagimi: Pjesëmarrësit flasin radhazi 
përkitazi me përvojat nga ushtrimi 
paraprak. A qe e vështirë të gjenden 
kartelat-palë? A u ndihmoi pjesëmarrësve 
kompleksiteti i të drejtës së njeriut për 
arsimim dhe ndërvarësia e tij me fusha të 
tjera që këta (pjesëmarrësit) të fitojnë një 
proces njohjeje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshilla metodologjike: Drejtuesi i grupit 
duhet të ketë kujdes që të sajohen gjithsej 
më së paku 20 kartela-palë, në mënyrë që 
më pastaj të bëhet e mundshme një lojë 
kuptimplote.  
 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Pjesëmarrësit mund të diskutojnë 
përkitazi me çështjen se çfarë mundësish 
(në vendin e tij) mund të ketë për t’iu 
afruar përmbushjes së synimit „Arsimimi 
për të gjithë“ ose madje edhe për ta 
jetësuar atë. 
Po qe se kemi të bëjmë me një grup shumë 
kreativ, nën rrethana gjegjëse, rezulton 
mundësia e inicimit të një fushate 
aksionale.  

 
Të drejta e tema të afërta: Globalizimi, 
pjesëmarrja politike  

 
Burimi: adaptuar nga: Deutsches Institut 
für Menschenrechte, (bot.) Këshilli i 
Evropës, 2005. Kompass: Ein Handbuch 
zur Menschenrechtsbildung für die 
schulische und außerschulische 
Bildungsarbeit. 
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TË DREJTAT E FËMIJËS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FUQIZIMI DHE MBROJTJA E FËMIJËS 

 
BASHKËVEPRIMI DHE E DREJTA E PËRKUJDESJES  

 
MOSDISKRIMINIMI I FËMIJËVE 

 
INTERESI MË I MIRË I FËMIJËS  

 

 
 

“Të gjitha masat që ndërmerren për fëmijët, qofshin ato të marra nga 
institucione publike apo nga ato private të përkujdesjes sociale, nga gjyqet, 
nga autoritetet e administratës apo nga organet legjislative, interesi më i 

mirë i fëmijës duhet të jetë synim mbizotërues ....” 
 

Neni 3, Konventa për të Drejtat e Fëmijës, e Kombeve të Bashkuara, 1989 
 

 



TREGIM ILUSTRUESE 
 
Ndëshkimi trupor i fëmijëve  
Përgjigja e fëmijëve pyetjes „Çfarë mendon 
ti, përse i rrahin fëmijët“?“ 
- „Nëse (fëmijët) janë të lazdruar dhe 

janë grindur, atëherë ata rrihen nga 
nëna apo nga babai i tyre.“ (një i ri 6 
vjeçar) -  

- „[Fëmijët i rrahin] nëse kacafyten me të 
tjerë, nëse hedhin gurë apo sende të 
tjera (një i ri 7 vjeçar) 

-  „Ndoshta pse vizaton në tepih [ose] ti 
vizaton në kauç [ose] nuk mban rregull 
në dhomën tënde -nëse luan me ngjyra. 
Ose nëse e hedh dhe e thyen gotën që 
nëna e ka përzemër. (një vajzë 5 vjeçe) 

- „Pra nëse është koha që të vesh rregull 
në dhomën tënde dhe ti pate vetëm një 
orë kohë dhe këtë një orë kohë e humbe 
duke lexuar një libër, mund të të 
rrahin.“ (një i ri 6 vjeçar) 

- „Nëse prindërit u thonë të mos bëjnë diç 
por ata e bëjnë“ (një vajzë 6 vjeçe) 

 
Burimi: Willow, Carolyne und Tina 
Hyder. 
1998. It hurts you inside - Children talking 
about Smacking. Fragmente mund të 
nxirren nga: 
http://www.childrenareunbeatable.org.uk 
 

Pyetje për diskutim  
1. Përse njerëzit i rrahin fëmijët e tyre? 
2. A është rrahja formë e lejueshme e 

disiplinimit të fëmijëve? 
3. Cilat do të ishin alternativat në vend të 

ndëshkimit trupor?  
4. Përse vetëm 16 shtete në krejt botën e 

kanë ndaluar ndëshkimin trupor në 
familje, në shkollë  dhe në të drejtën 
penale? 

5. Si do të reagonit ju vetë përkitazi me 
këtë?  

 
Fëmijët në konflikte të armatosura 
“Unë u rrëmbeva nga Lord’s Resistance 
Army (LRA) kur unë dhe nëna ime ishim 
duke shkuar në fushë ... Një vajzë tjetër e 
rrëmbyer tentoi të ikte, por e zunë. Rebelët 
na thanë se ajo tentoi të ikte, prandaj duhej 
vrarë. Ata i detyruan fëmijët e rinj që ta 
vrisnin vajzën e zënë në ikje. Ata na thanë 
se nëse iknim, do të na i vrisnin familjet. 
Ata na detyruan të ecnim një javë ditë. Disa 
nga fëmijët më të vegjël nuk mundnin ta 
mbanin hapin, sepse ne qemë të shtrënguar 
të ecnim pa pushim, pra i vranë edhe ata … 
Disa nga fëmijët vdiqën nga uria. Unë 
ndjehesha si e vdekur kur pash se sa shumë 
fëmijë vdiqën apo u vranë. Mendoja se do të 
më vrasin edhe mua.  .” 
Sharona 13 vjeçe ishte rrëmbyer nga 
Lord’s Resistance Army), një grup rebelësh 
në pjesën veriore të Ugandës, të cilët 
luftojnë kundër qeverisë, por të cilët 
terrorizojnë edhe popullsinë lokale, 
sidomos duke grabitur fëmijë, për t’i 
angazhuar ata si fëmijë-ushtarë. Në më 
shumë se 85 vende nëpër botë fëmijë nën 
moshën 18 vjeçe rekrutohen për ushtritë 
nacionale ose për grupe opozitare të 
armatosura; rreth 300.000 fëmijë marrin 
pjesë aktive në konflikte të armatosura.  
 
Burimi: Human Rights Watch. 1997. The 
Scars of Death: Children abducted by the 
Lord’s Resistance Army in Uganda. New 
York: Human Rights Watch.  
 

Pyetje për diskutim  
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- Cilat mund të jenë shkaqet që të 
rriturit i përdorin fëmijët për të 
luftuar? 

- Çfarë duhet të ndërmerret që fëmijët-
ushtarë të hiqen nga kjo spirale e 
dhunës? 

- Çfarë pasojash ka për fëmijën dhe për 
shoqërinë, përdorimi i fëmijëve në 
luftëra?  

 
 

ÇFARË DUHET TË DIHET!      

 
 

1. Lufta për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijës 
 
Diskutimi për të drejtat e fëmijëve është 
ndonjëherë një përvojë e çuditshme dhe 
ambivalente. Në vështrim të parë, secili do 
të pajtohej për të drejtën e të rinjve që të 
kenë kulm mbi krye, për jetë me familje e 
me shokë; për mundësinë që ta zhvillojë 
personalitetin dhe talentin e vet; 
mbrojtjen nga dëmtimi dhe e drejta për t’u 
respektuar dhe për t’u marrë seriozisht. 
Sapo të shtrohet pyetja se kush është 
përgjegjës për realizimin e këtyre të 
drejtave të formuluara si synime të 
arritshme, njeriu ballafaqohet me 
pikëpamje e interpretime nga më të 
ndryshmet.  
 
Këtë e tregon p.sh. një vështrim mbi 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës (KDF) 
të OKB-së. Kjo Konventë e aprovuar në 
vitin 1985 vuri gurin themeltar për 
mbrojtjen në përmasa ndërkombëtare të 
të drejtave të fëmijës. Dhe, kjo është një 
histori e suksesit, në kuptimin që KDF 
është marrëveshja ndërkombëtare e të 
drejtave të njeriut ratifikuar më së shumti 
nga shtetet - me 193 shtete palë - përfshirë 
këtu të gjitha shtetet anëtare të OKB-së 

(me përjashtim të SHBA-ve, Somalisë dhe 
Sudanit Jugor, ndonëse SHBA-t e kanë 
nënshkruar, ndërsa dy shtetet e fundit 
kanë paralajmëruar ratifikim të këtij 
dokumenti në të ardhmen). Kështu, 
Konventa për të Drejtat e Fëmijës 
përcakton standarde universale në fushën 
e të drejtave të fëmijës. Përballë faktit 
pozitiv të vendosjes së standardeve në 
këtë fushë, qëndron një realitet i ashpër sa 
i përket zbatimit në jetë të kësaj Konvente.  
Rishikimi i OKB /UNICEF për Dekadën e të 
Drejtave të Fëmijëve me rastin e Seancës 
së Jashtëzakonshme të OKB-së në v. 2002 
e vuri në pah rrethanën që mundësitë e 
mbijetesës së fëmijëve në Afrikën në Jug të 
Saharasë, janë përkeqësuar. Vështruar 
globalisht, ka edhe sot 149 milionë fëmijë 
të ushqyer pamjaftueshëm dhe 100 
milionë fëmijë që nuk shkojnë në shkollë.  
Për këto arsye, pritja dhe shpresat ishin të 
mëdha kur në maj të vitit 2002 me mijëra 
deputetë qeverish dhe përfaqësues të 
organizatave joqeveritare dhe më shumë 
se 600 të rinj (të moshës nga shtatë deri 
në 18 vjeçe) u takuan në Nju Jork, gjatë 
Konferencës së Jashtëzakonshme të OKB-
së përkitazi me fëmijët.  
Megjithatë, Plani i ri i Veprimit („A World 
Fit for Children/Një Botë e Përshtatshme 
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për Fëmijët“), që u miratua në fund të 
Konferencës e për të cilin u punua gati dy 
vite, solli vetëm me sukses të pjesshëm. 
Njëra ndër pikat me të koklavitura të 
debatit ishte, si për çudi, statusi i 
Konventës për të Drejtat e Fëmijës në 
Dokumentin Përmbyllës të Asamblesë, 
meqë disa shtete (midis të tjerash SHBA-
të) u shprehën përgjithësisht kundër një 
Dokumenti të bazuar mbi të drejtat e 
fëmijës.  

 
 

„Një bebe është mendim i Zotit, 
se bota duhet të ekzistojë edhe më 

tej“ 
 

Carl Sandburg. 

 
 

 
Të Drejtat e Fëmijës dhe Siguria 
Njerëzore/Siguria e Fëmijëve 
Koncepti mbi sigurinë njerëzore është 
përshkruar si liri nga kërcënimet e 
vazhdueshme të të drejtave dhe të 
sigurisë njerëzore, si kërkesë për të 
qenë i lirë nga skamja dhe nga frika, si 
edhe mundësia për të gjithë njerëzit që 
potencialin e tyre ta zhvillojnë 
plotësisht. Kjo e drejtë përqendrohet 
kryesisht në situata në të cilat 
pasiguria shkaktohet si nga dhuna 
ashtu edhe nga varfëria, nga 
diskriminimi dhe nga përjashtimi 
social. Domosdoshmëria e caktimit të 
prioriteteve dhe e veprimit të 
menjëhershëm kundër kërcënimeve të 
papritura të sigurisë personale është 
në pajtueshmëri me konceptin e të 
drejtave të fëmijës dhe në mënyrë të 
veçantë me parimin primar të marrjes  
 

 
në konsideratë të mirëqenies së 
fëmijës. Megjithatë, me rastin e vënies 
në jetë të konceptit për sigurinë 
njerëzore, si instrument politik, duhet 
të mendohet edhe për disa rezerva.  
Së pari, ekziston tanimë një kornizë 
ligjore për të drejtat e fëmijës, duke 
siguruar të drejta gjithëpërfshirëse të 
bazuara edhe në obligimet e shteteve, 
përderisa sigurisë njerëzore deri më 
tani i mungon kjo bazë normative.  Së 
dyti, konceptet për sigurinë 
njerëzore/sigurinë e fëmijës munden 
ndonjëherë të kuptohen si mbrojtëse 
më shumë se ç’është e nevojshme dhe 
e mbitheksojnë brishtësinë dhe 
varësinë e fëmijës - ndërsa e lënë pas 
dore aftësinë për veprim dhe 
mundësitë e fëmijës. Për këto arsye, 
sfida konceptuale përkitazi me 
sigurinë e fëmijës, qëndron në faktin 
sesi më së miri të integrohet aspekti i 
fuqizimi të fëmijës, i cili është qendror 
në diskursin e të drejtave të njeriut. Së 
këndejmi rezulton që theks më vete 
duhet t’i vihet raporteve të ndërvarura 
të të drejtave të fëmijës dhe sigurisë së 
fëmijës, si p.sh. në diskutimin aktual 
përkitazi me pjesëmarrjen e fëmijëve 
në proceset paqësore dhe në masat e 
rindërtimit pas konflikteve 
 

 
Rrjeti i Sigurisë Njerëzore i kushtoi që nga 
fillimi kujdes të veçantë sigurisë së 
fëmijës, sidomos përkitazi me konfliktet e 
armatosura dhe, në mënyrë të veçantë, 
përkitazi me problemin e armëve të zjarrit 
dhe me minat tokësore. Ky angazhim 
reflektohet edhe në prioritetet e kryesisë 
austriake të Rrjetit të Sigurisë Njerëzore 
2002/03: Fëmijët në Konfliktet e 
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Armatosura dhe Arsimimi për të Drejtat e 
Njeriut.  
2. Definicioni dhe përshkrimi i temës 

 
 

Natyra dhe përmbajtja e të drejtave të 
njeriut  
Koncepti i të drejtave të fëmijës u zhvillua 
në njërën anë nga angazhimi i gjerë i 
lëvizjes për të drejtat e njeriut, e nga ana 
tjetër, derivoi edhe nga zhvillimet e tjera 
në fushën sociale, psikologjike e të arsimit 
të këtyre 200 viteve të fundit. Këtu 
përfshihen si veprimet e 
institucionalizuara shtetërore dhe 
arsimimi i obligueshëm, ashtu edhe 
veprimet negative të industrializimit (p.sh. 
shfrytëzimi i fëmijëve në fabrika ose në 
miniera) dhe pasojat e luftërave. Një 
kuptim i ri i zhvillimit të fëmijës u lind, 
duke u nisur nga metodat e reja të 
mësimdhënies dhe modeleve të reja të 
edukimit të fëmijës deri tek „Lëvizjet për 
Çlirimin e Fëmijëve“, në vitet e ’70 të 
shekullit të kaluar. Këto kontribuuan që të 
ndryshohet fokusi prej brishtësisë dhe 
nevojave për mbrojtje të fëmijës tek një 
diskurs i ri, për autonomi të fëmijës, 
kompetencë, vetëvendosje dhe 
pjesëmarrje të fëmijës, që i refuzon 
botëkuptimet tradicionale paternaliste për 
fëmijët si objekte të thjeshta të kontrollit 
të prindërve/të të rriturve. Të gjitha këto 

zhvillime patën, fundja, ndikim të fortë 
mbi procesin politik, i cili filloi në vitin 
1979 përbrenda Kombeve të Bashkuara 
dhe u shpreh në projektin e një dokumenti 
të ri ligjërisht obliguese përkitazi me të 
drejtat e njeriut të fëmijëve - Konventën 
për të Drejtat e Fëmijës. Dita e miratimit të 
Konventës, 20 nëntori 1989, kremtohet që 
atëherë krye çdo motmoti si Dita 
Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijës.  

 
Konceptet kryesore të Konventës për të 
Drejtat e Fëmijës  
Fuqizimi dhe emancipimi, perspektivat e 
brezave dhe të gjinive  

 
Duke u mbështetur tek respektimi i 
dinjitetit të të gjithë njerëzve, KDF e njeh 
çdo fëmijë si bartës të të drejtave të veta të 
njeriut: këto të drejta nuk drejtohen as nga 
të drejtat e prindërve ose të një të rrituri 
tjetër, dhe, as nuk janë të varura nga këta. 
Ato janë bazë për emancipimin dhe për 
fuqizimin e fëmijës, të cilat e bëjnë të 
mundshme që fëmija të shihet si subjekt 
dhe si pjesëtar i shoqërisë dhe t’i refuzojë 
e t’i ndryshojë pikëpamjet kufizuese e 
diskriminuese përkitazi me pritjet prej të 
rinjve. Faktikisht, për shkak të (procesit) 
të zhvillimit psikik e emocional dhe për 
shkak të mungesës së mjeteve materiale, 
fëmijët mbeten edhe sot të varur nga 
prindërit e tyre.  

 
 

„Secila shoqëri që fëmijëve ose cilitdo grup tjetër ua mohon të drejtat, të 
cilat për grupet e tjera paraqesin një të mirë të përgjithshme, do të duhej të 

ishte në gjendje të sjell arsye të qarta e të qëndrueshme. Pesha e argumentimit 
rëndon gjithmonë mbi ata të cilët dëshirojnë që të tjerët t’i përjashtojnë nga 

pjesëmarrja; Fëmijët nuk do të duhej të ishin të detyruar që ta argumentojnë të 
drejtën e tyre për t’i pasur të drejtat e barabarta me të tjerët.“ 

Bob Franklin. 1995. 
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Situata sociale e ekonomike e prindërve 
(papunësia, ndarja e prindërve) ndikojnë 
drejtpërdrejt në standardin e jetës së 
fëmijës. Ç’është e drejta, statusi shoqëror e 
juridik i fëmijës ndryshon në përgjithësi 
përmes mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
të fëmijës. Kjo nuk është zgjidhje e të 
gjitha problemeve me të cilat fëmijët 
ballafaqohen, por është mjet i nevojshëm, 
për t’u angazhuar në një proces që i 
trajton këto problem në mënyrë të 
gjithanshme, e të bazuar në interesin më 
të mirë të fëmijës (dhe shoqërisë). Pranimi 
i të drejtave të fëmijëve nuk krijon ndonjë 
grup social specifik të „privilegjuar“. 
Përkundrazi, ky është një parakusht i 
domosdoshëm që statusi i tyre të ngrihet 
në një nivel në të cilin ata do të mund t’i 
përfaqësonin të drejtat e tyre barabar me 
të rriturit. Vetëm atëherë fëmija do të ketë 
të drejtë që, në çështjen e të drejtës për 
përkujdesjen, të dëgjohet nga gjyqi; vetëm 
atëherë fëmijët vajza mund ta ndjejnë 
veten të sigurt që ta paraqesin-denoncojnë 
keqpërdorimin seksual ndaj tyre. Kjo 
gjithashtu e vë në pah edhe aspektin e 
parandalimit dhe ngritjes së vetëdijes si 
pjesë të procesit të fuqizimit të fëmijës.  
Dhe, vetëm atëherë interesat e fëmijëve si 
grup social mund të merren seriozisht - 
një sfidë kjo vendimtare nëse merret 
parasysh situata demografike „e shoqërisë 
së mplakur“ të Perëndimit, porse edhe në 
hemisferën e Jugut në të cilën më shumë 
se 50% të popullsisë së përgjithshme e 
përbëjnë të rinjtë. 
 
Rol qendror më vete në këtë aspekt të 
mplakjes së brezave luan fuqizimi i 
fëmijëve. Tregtimi i vajzave me qëllime të 
shfrytëzimit seksual, vrasja e vajzave në 
emër të „nderit familjar“, përjashtimi dhe 
lënia pas dore e tyre nga arsimimi dhe në 
tregun e punës, porse edhe nënvlerësimi i 

stereotipeve nëpër media dhe nga 
industria e argëtimit, e tregojnë 
diskriminimin e dyfishtë të vajzave, qoftë 
si vajza ashtu edhe si fëmijë.  

 
Një trajtim i tërësishëm i fëmijës 

 
KDF është konventa e parë universale e të 
drejtave të njeriut, e cila në një dokument 
të vetëm i kombinon si një tërësi si të 
drejtat ekonomike, sociale ashtu edhe të 
drejtat civile e politike. Në dritën e 
rrethanës që ajo e tematizon situatën e 
fëmijës, KDF shpreh një angazhim 
gjithëpërfshirës; ajo është larg më 
gjithëpërfshirëse se deklaratat e 
mëhershme për të drejtat e fëmijëve të 
cilat, në esencë, ishin e përqendruar në 
nevojat për mbrojtje gjatë zhvillimit të 
fëmijës, sepse ajo gjithashtu përmban 
edhe rregulla që e garantojnë respektimin, 
identitetin, të drejtën e vetëvendosjes e të 
pjesëmarrjes së fëmijës. 

 
Raporti Fëmijë- Prindër - Shtet  
Është me rëndësi të theksohet se këto dy 
dimensione - të drejtat për mbrojtje dhe të 
drejtat për autonomi - le që nuk e tkurrin 
porse, përkundrazi, e forcojnë njëra-
tjetrën. Konventa nuk i favorizon p.sh. të 
drejtat për autonomi në dëm të të drejtave 
për mbrojtje, sikundër besojnë ndonjëherë 
kritikuesit, të cilët KDF-në e shohin si  
instrument „kundër familjes“ dhe i druajnë 
prishjes së familjes, sapo të jenë siguruar 
të drejtat e fëmijës. Për më tepër, KDF i 
njeh shprehimisht „Përgjegjësitë, të drejtat 
dhe detyrimet (e të dy!) prindërve që të 
përkujdesen për „drejtim e udhëheqje të 
përshtatshme“ të fëmijës. Kjo përgjegjësi e 
prindërve është e kufizuar „në përputhje 
me zhvillimin e aftësive të fëmijës“, që 
nënkupton se kjo përgjegjësi nuk u jep 
fuqinë absolute mbi fëmijën, por është 
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tërë kohën dinamike dhe relative.. Pa 
marrë parasysh (ç’u tha më lart) prindërit 
e mbajnë kundrejt shtetit përgjegjësinë 
kryesore për shkollimin e fëmijës; nëse 
këta nuk janë të aftë dhe nuk kanë vullnet 
që t’i plotësojnë detyrimet e tyre, 
shteti/shoqëria ka të drejtë që që të 
intervenojë rregullisht dhe në çdo kohë. 

 
 

„Pikëpamjet e secilit shtet për të ardhmen 
mund të maten drejtpërdrejt në bazë të 
perspektivave të së ardhmes së rinisë.“ 

 
Xhon F. Kenedi, 1963. 

 
 

Mos-diskriminimi i fëmijëve 
Konventa përmban qartazi ndalimin e 
diskriminimit të fëmijëve dhe parasheh 
një listë arsyesh të papranueshme të 
dallimeve (edhe për sa u takon prindërve 
/kujdestarëve të fëmijës): „të „racës”, 
ngjyrës së lëkurës, gjinisë gjuhës, religjionit, 
botëkuptimeve politike e të tjera, të 
prejardhjes etnike ose sociale, të pasurisë, 
të paaftësisë, të lindjes ose statuse të tjera 
të fëmijës“ (Neni 2.). Komiteti i OKB-së për 
të Drejtat e Fëmijës, që e mbikëqyr 
respektimin e KDF-së, e ka interpretuar 
këtë listë bukur gjerë, duke iu referuar 
diskriminimit të fëmijëve, edhe në rastet e 
fëmijëve të infektuar nga HIV/AIDS, 
fëmijëve të rrugëve, fëmijëve në regjione 
të pa-urbanizuara, fëmijëve që kërkojnë 
azil etj.  

 

Interesi më i mirë i fëmijës  
 

Neni 3(1) e formulon parimin prijatar të 
gjithë Konventës, përkatësisht „interesin 
më të mirë të fëmijës“. Kjo dispozitë nuk 
kufizohet vetëm në veprimet që ushtrohen 
drejtpërdrejt mbi fëmijët (si p.sh. 

arsimimi, e drejta e përkujdesjes etj.), 
porse është relevante edhe për të gjitha 
veprimet që mund të kenë ndikime të 
drejtpërdrejta ose të tërthorta ndaj 
fëmijës (politika e punësimit, masat 
buxhetore etj.). Kjo përmban detyrimin e 
të gjithë aktorëve (shtetërorë ose privatë), 
që së pari ta bëjnë një vlerësim të ndikimit 
të atyre veprimeve mbi fëmijën, t’i 
peshojnë pasojat e mundshme të secilës 
masë dhe alternativat e tyre dhe pastaj ta 
sigurojnë mbikëqyrjen e akëcilës masë. 
Mbi të gjitha, parimi i „interesit më të mirë 
të fëmijës“ shërben si angazhim parësor 
për çdo situatë që është në kundërthënie 
me të drejtat e përcaktuara në KDF ose për 
situatat kur nuk mund të zbatohet asnjëra 
nga rregullat e saj.  

 
Definicioni për „fëmijën“, sipas KDF-së 

 
Fundja, mbetet për t’u sqaruar çështja 
thelbësore: kush cilësohet “fëmijë” sipas 
KDF-së? Duke u nisur nga një qasje më 
shumë legaliste, KDF e definon si „fëmijë“ 
përgjithësisht secilin njeri të moshës nën 
18 vjeçe ( përveç në rastet nëse në vendin 
gjegjës mosha e pjekurisë arrihet më 
herët, neni 1), duke i ndarë  të rriturit nga 
ata që ende s’janë rritur. S’ka dyshim që 
problemet dhe nevojat e një vajze në 
moshë miturie janë, në shumë fusha, më të 
mëdha se sa të një të porsalinduri. Për 
shkak të këtij konstrukti social 
shumëdimensional, jo-homogjen „nën 
moshën 18 vjeçe“ është e domosdoshme 
që me rastin e zbatimit të çdo mase të 
KDF-së të mbahet qartë parasysh grupi i 
synuar në kontekstin konkret. Përveç 
kësaj, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës ka 
konstatuar radhazi se KDF ua cakton 
shteteve anëtare për detyrë që t’i 
rishqyrtojnë rregullat nacionale të tyre 
përkitazi me kufijtë e moshës si në 
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relacion me konsistencën e tyre ashtu 
edhe në pikëpamje të arsyetimit të 
qëndrueshëm.  
 
Të drejtat sipas Konventës: 
Bashkëveprimi - Mbrojtja - Sigurimi  
Përkrah parimeve e koncepteve që u 
përshkruan më parë, KDF përmban një 
strukturë të përdorshme për përshkrimin 
e përmbajtjeve të saj si Pjesëmarrja, 
Mbrojta dhe Sigurimi.  
 Aspekti i pjesëmarrjes paraqitet më 

parë se gjithçka tjetër, me njohjen 
shprehimisht të së drejtës së fëmijës 
për pjesëmarrje, siç është përcaktuar 
në nenin 12(1) të KDF. Element bazë i 
kësaj dispozite është atribuimi i 
„peshës së duhur“ perspektivës së 
fëmijës; për këtë nevojitet një masë e 
konsiderueshme e bashkëveprimit 
nga ana e fëmijës (përmes përkrahjes 
së të rriturve, aty ku nevojë), që atyre 
t’u mundësohet ndikimi mbi proceset  
vendimmarrëse. Konventa merr mbi 
vete, më tej, edhe të drejta të tjera 
themelore politike e civile, të cilat në 
këtë kontekst janë relevante si të 
drejta të fëmijës, si p.sh. e drejta për 
jetën (duke e përfshirë shprehimisht 
ndalimin e dënimit me vdekje të të 
rinjve që kanë bërë vepra penale), 
mbrojtja nga tortura dhe nga burgosja 
e dhunshme dhe të drejtën për një 
gjykim të drejtë. Të drejta të tjera 
qenësore janë liria e mendimit, e 
besimit dhe ajo e tubimit si dhe njohja 
e sferës private.  

• Sa i përket mbrojtjes, të drejtat në 
KDF përmbajnë mbrojtjen nga të 
gjitha format e dhunës fizike ose të 
asaj psikike, lëndimet ose 
keqpërdorimin si dhe masat kundër 
shfrytëzimit ekonomik (puna e 

fëmijëve) dhe shfrytëzimit seksual e 
tregtimit të fëmijëve.  

• Të drejtat e siguruara të garantuara 
nga KDF përfshijnë p.sh. të drejtën për 
shëndetin, arsimimin, sigurinë sociale 
dhe një standard optimal të jetesës.  

Përveç kësaj, KDF zhvillon edhe standarde 
të reja, duke e siguruar të drejtën e fëmijës 
për mbrojtje të identitetit, të familjes dhe 
të raporteve të tjera sociale (përfshirë 
këtu edhe ribashkimin e familjes), 
garanton një ambient alternativ familjar 
dhe adoptimin e fëmijëve, të drejtën e 
fëmijës për pushim, kohë të lirë, për lojë si 
dhe për aktivitete kulturore si dhe 
detyrimin e shtetit që t’ua garantojë 
pushimin dhe rehabilitimin të gjithë 
fëmijëve që janë bërë viktima të dhunës 
ose të shfrytëzimit.  
 

 

Përmbledhje: Përse duhet të përdoret 
qasja e bazuar në të drejtat e fëmijës? 
• Të drejtat e fëmijës janë të drejta të 

njeriut - respektimi i dinjitetit 
njerëzor pa marrë parasysh moshën. 

• Të drejtat e fëmijës e lëvizin fokusin e 
vëmendjes - tek fëmijë veç e veç ashtu 
edhe tek fëmijët si grup në shoqëri.  

• Të drejtat e fëmijës janë të gjera dhe 
të ndërvarura - s’ka liri të fjalës pa 
ndalim të dhunës; s’ka të drejtë 
shkollimi pa një standard optimal të 
jetesës. 

• Të drejtat e fëmijës janë të drejta 
ligjore - me obligime konkrete të 
shteteve për mbrojtjen dhe për 
zbatimin e tyre në jetë.  

• Të drejtat e fëmijës i fuqizojnë fëmijët 
- ato e kërkojnë një kulturë të re të 
interaksionit të përbashkët me 
fëmijët, duke u bazuar mbi njohjen e 
tyre si subjekte juridike dhe si bartës 
të të drejtave.  
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3. Perspektivat ndërkulturore dhe    
   çështje të diskutueshme     

 
 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijës vë në pah 
statusin e fëmijës përbrenda shoqërisë, 
konceptet mbizotëruese për fëmijërinë, 
shembuj përkatës për fëmijët si dhe për 
kushtet e jetesës dhe për infrastrukturat 
relevante për ta. Përveç kësaj, dalin në pah 
edhe konceptet mbi familjen dhe për 
statusin e grave në atë shoqëri. Një 
shembull kundërthënës e njëkohësisht 
edhe tipik për pikëpamjet kontradiktore 
është ndëshkimi trupor i fëmijëve. Ani pse 
secili ligj penal i botës lëndimin e 
qëllimshëm midis të rriturve e përshkruan 
qartë si akt kriminal, ky parim nuk 
zbatohet edhe për fëmijët. Në vend të 
kësaj, diskutohet përkitazi me numrin „e 
tolerueshëm“ të të rënave me kamxhik, 
rregullat përkitazi me madhësinë dhe me 
materialin e thuprës ose përkitazi me 
kërkesën që gjatë ekzekutimit të dënimit, 
në shkollë të inkuadrohet edhe një mjek. 
Për t’u vënë në spikamë në këtë mes është 
rrethana që, hë për hë, në gjithë botën janë 
vetëm gjashtëmbëdhjetë shtete që e kanë 
ndaluar plotësisht ndëshkimin trupor 
fizik. Komiteti për të Drejtat e Fëmijës i 
kushtoi vëmendje të veçantë në dy 
diskutimet tematike në vitet 2000 e 2001 
dhunës mbi fëmijët nga ana e shtetit, në 
familje dhe në shkollë. Sipas 
rekomandimit të tij, në vitin 2002 u bë një 
studim i madh i OKB-së përkitazi me 
dhunën ndaj fëmijëve, i cili u publikua në 
vitin 2006, me qëllim që vëmendjen 
globale politike ta orientojë kah 
problematika e të drejtave të fëmijës.  
Tema të tjera të diskutueshme kanë të 
bëjnë p.sh. me statusin e vajzave (si bie 
fjala „preferimi për fëmijë djem“ 
përbrenda familjes, arsimimit, tregut të 

punës, interpretimit përkufizues të ligjeve 
fetare, praktikave tradicionale si gjymtimi 
i organeve gjenitale të femrës, qasja në 
shërbimet shëndetësore reproduktive) ose 
problemi i punës së fëmijëve, i cili është në 
vartësi të faktorëve të ndryshëm dhe të 
kushteve të akëcilit vend, përfshirë këtu 
edhe strukturat ekonomike, shkallën e 
papunësisë, të varfërisë, të cilësisë së 
sistemit të arsimimit dhe të statusit të 
familjeve e të grave.  

 Puna  

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja       
 

Simptomatike për sferën e të drejtave të 
njeriut është ekzistimi i një hendeku midis 
parimeve dhe praktikës, detyrimeve dhe 
zbatimit faktik i cili, askund s’është më i 
madh se në fushën e të drejtave të fëmijës. 
Përgjegjëse për këtë situatë janë shkaqe 
nga më të ndryshmet. Temat e lidhura me 
të drejtat e fëmijëve përcillen shpesh me 
diskutime kundërthënëse përkitazi me 
„vlerat e familjes“/traditat kulturore-
fetare, mungesën e infrastrukturës së 
përshtatshme për fëmijët ose mungesën e 
përkrahjes për iniciativa politike për 
fëmijët. Një faktor tjetër vendimtar mund 
të jetë edhe sistemi i dobët i mbikëqyrjes 
së Konventës mbi të Drejtat e Njeriut. 
Konventa parasheh vetëm një mekanizëm 
për respektimin e mbikëqyrjes: Raportet 
e shteteve tek organi i mbikëqyrjes, 
Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve.  
Me këtë rast, shtetet janë të detyruara që 
Komitetit t’i paraqesin për çdo pesë vite 
raporte përkitazi me përparimin në 
zbatimin e Konventës dhe të protokolleve 
opcionale të saj. Komiteti i verifikon këto 
raporte si pjesë të „dialogut konstruktiv“ 
me qeverinë gjegjëse dhe i jep “Vërejtjet 
Përfundimtare” përkitazi me ato raporte. 
KDF nuk njeh mekanizma të tjerë të -  
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mbikëqyrjes, që në shumë marrëveshje të 
tjera përkitazi me të drejtat e njeriut janë 
të zakonshme (ankesa e hetime 
procedurale individuale ose të shteteve), 
sado që OJQ-të e kanë nisur tanimë një 
fushatë lobimi për një mekanizëm të 

ankimit individual, i cili do t’ia bënte të 
mundshme Komitetit që t’i zhvillojë rastet 
e veta, e që do të ishte një fuqizim i 
diskursit legal mbi të drejtat e fëmijëve. 

 

 
 

„A ka obligim më të shenjtë se sa detyra e mbrojtjes së gjithanshme të të 
drejtave të fëmijës njësoj si të drejtat e çdo personi tjetër? A mund të ketë 

sfidë më të madhe se detyra që këto liri t’i sigurohen çdo fëmije, në çdo vend, 
pa përjashtim?“  

Kofi Annan, ish Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së 

 
 
Ç’është e drejta, Komiteti u tregua bukur 
aktiv në kompensimin e mekanizmave që 
mungonin. Së pari, ai u tregua shumë i 
hapur përkitazi me pjesëmarrjen e OJQ-ve, 
duke i ftuar ato që t’i paraqesin raportet e 
veta (Raportet Hije) përkitazi me situatën 
e të drejtave të fëmijëve nëpër shtete, në 
mënyrë që të fitohej një pasqyrë më e 
plotë përkitazi me temat me të cilat kemi 
të bëjmë. Së dyti, Komiteti inicioi forume 
publike („Ditët e Diskutimit të 
Përgjithshëm”) përkitazi me tema 
konkrete (si p.sh. „Fëmija e Familja“, 
„Legjislatura për të rinjtë“ ,„HIV/AIDS“), 
për ta tërhequr vërejtjen e opinionit 
ndërkombëtar për këto fusha. Numri në 
rritje i kritereve, instrumenteve e i 
institucioneve paraqet sfida të reja për 
mbikëqyrjen dhe ka nevojë për 
bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të 
përfshirë. 
Procesi që pasoi nga Mbledhja e 
Jashtëzakonshme e vitit 2002 e OKB-së  
për fëmijët parasheh aktivitete për 
aplikimin dhe mbikëqyrjen në rrafshin  

 
nacional. Dokumenti përmbyllës kërkon 
nga të gjitha shtetet, të paraqesin  plane 
nacionale të masave në bazë të politikave 
të orientuara kah fëmijët. Dokumenti 
përfundimtar i nivelit më të lartë 
përmban obligimin e shteteve që në 
rrafshin nacional të ngritin dhe të forcojnë 
organe të lidhura me fëmijët si p.sh. vende 
për ombudspersona të pavarur për 
fëmijët, që i përkrahin dhe i mbikëqyrin 
ato. Zyra e ombudspersonit mund të ofrojë 
mekanizma të ankimit e të mjeteve 
juridike, këshillime për fëmijë e për 
prindër, informim e për lobim ashtu edhe 
funksione të mbikëqyrjes dhe të veprojë 
kryesisht si mbrojtëse e institucionalizuar 
dhe e pavarur e interesit të fëmijëve. 
Prokuroria për të drejtat e fëmijëve është 
edhe sot e gjithë ditën në pjesën më të 
madhe lëvizje e drejtuar nga të rriturit. 
Duhet të hulumtohen shtigje të reja për 
përkrahjen e iniciativave të ndërmarra nga 
fëmijët.  
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„Zbatimi i Konventës nuk është çështje e përkrahjes, e përkujdesjes ose e 
dashurisë ndaj të afërmit, porse e plotësimit të obligimeve ligjore .“  

 
Grupi për të Drejtat e Fëmijës, Platforma ndërkombëtare e OJQ-ve, që e mbikëqyr 
vazhdimësinë e Mbledhjes së Jashtëzakonshme të UNICEF-it për Fëmijët 2002. 

 

 
 
 

 
„Ne obligohemi kësisoj që duke i 
ngritur më tej të arriturat e 

dekadave të fundit dhe të prirë nga 
parimet e prioritetit të fëmijëve – të 

mos stepemi përpara asnjë 
mundimi, që ta bëjmë një botë që 
është e përshtatshme për fëmijët“  

 
A World Fit for Children. 2002. 
Deklarata dhe Plani i Veprimit, i 

aprovuar në Mbledhjen e 
Jashtëzakonshme të Asamblesë së 

Përgjithshme atë OKB-së për Fëmijët, 10. 
maj 2002. 

 
 
Në disa shtete është nisur ndërkohë të 
bëhet garë për inkuadrimin e parimeve të 
KDF në kushtetutat nacionale, në mënyrë 
që kësisoj të krijohen struktura ligjore 
nacionale më të forta për fëmijët. Në 
shtete të tjera, si në Francë ose në Belgjikë, 

rregullat e KDF-së tanimë janë aplikuar 
drejtpërdrejt në rastet juridike.  
 
Fundja, do të duhej që secili shpenzim, që 
e synon përkrahjen e KDF të bazohej në 
informimin aktual e të besueshëm, në 
strategjitë për arsimimin dhe trajnimin 
dhe të përmbajnë një lloj arsimimi për 
fëmijët për të drejtat e njeriut, arsimim ky 
që depërton drejtpërdrejt si tek fëmijët e 
të rinjtë ashtu edhe tek të rriturit. Komiteti 
për të Drejtat e Fëmijës, konstatoi në vitin 
2001 në Komentin e Përgjithshëm nr. 1 
për „Qëllimet e Arsimimit“ (neni 29) sa 
vijon: „Arsimimi, përmbajtjet e të cilit i 
kanë rrënjët tek vlerat sipas nenit 29(1), 
është për çdo fëmijë një mjet ndihmës i 
domosdoshëm që për përpjekjet e tij, në 
rrjedhën e tij të jetës ta arrijë një përgjigje 
të baraspeshuar dhe  në harmoni me të 
drejtat e njeriut karshi kërkesave, që 
shkojnë krahpërkrah me një periudhë të 
ndryshimeve rrënjësore të shtyra nga 
globalizimi, nga teknologjitë e reja dhe me 
dukuritë e lidhura me to.“ 
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ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET 
 

1. Praktikat e mira      
Shembujt e iniciativave e të projekteve në 
vijim e forcuan me sukses zbatimin e 
Konventës për të Drejtat e Fëmijës.  
„Connecting People/Duke lidhur 
njerëzit“ – një projekt për refugjatë të rinj 
në Austri, i organizuar nga Koordinimi i 
Austrisë për Azil, me përkrahjen e 
Komitetit Austriak të UNICEF-it. 
Ideja themelore e këtij projekti është t’i 
takojë të rinjtë e pashoqëruar nga të 
rriturit, me të rriturit (ndihmuesit) që 
jetojnë në Austri, të cilët janë të gatshëm 
të kalojnë kohë me këta dhe t’i ofrojnë 
refugjatit përkrahje praktike p.sh. në 
fushën e shkollimit, kurseve të gjuhës, 
punësimit, përfaqësimit përpara 
autoriteteve, aktivitete sportive etj. Kështu 
krijohen raporte mbi bazën e besimit 
midis fëmijës dhe të ndihmuesit, të cilat 
(raporte) nga njëra anë i ndihmojnë 
refugjatit qe të lidhet më ngushtë me 
ambientin, ndërsa ndihmuesit, nga ana 
tjetër, pasurohen personalisht me përvojë. 
Të gjithë ndihmuesit janë përzgjedhur me 
kujdes dhe janë ushtruar që më parë 
përkitazi me çështje juridike dhe me tema 
psikosociale, punën me autoritete etj. Që 
nga nisma e këtij projekti në vitin 2001 
për çdo vit u ngrit nga një grup i ri 
ndihmuesish dhe deri tani pati shumë 
vlerësime pozitive të pjesëmarrësve, të 
opinionit, të autoriteteve dhe të mediave. 

 
„Secili ka të drejtë - trajnim për sjelljen 
ndaj njëri-tjetrit në përditshmëri“  
Një seri punëtorish të cilat u organizuan 
nga Kultura e Fëmijëve (një iniciativë e 
shtrirë gjerë për aktivitetet kulturore për 

fëmijët) dhe nga Qendra Polis (Mësimi i 
politikës në shkollë - Shërbimi i dikurshëm 
për arsimimin për të drejtat e njeriut) në 
Ludwig Boltzmann-Institut për të Drejtat e 
Njeriut në Vjenë. Kjo seri e punëtorive 
synon fëmijët (të moshës 7 deri në 15 
vjeçe) si në shkolla ashtu dhe grupe 
fëmijësh/të rinjsh dhe përqendrohet që 
me ndihmën e diskutimeve, aktrimit të 
roleve dhe aktiviteteve në grupe ta 
kultivojnë zgjidhjen paqësore të 
konflikteve, tolerancën dhe komunikimin. 
Secila punëtori zgjat përafërsisht dy orë e 
gjysmë dhe drejtohet nga një ekip i 
përbërë nga dy ekspertë/e (ndërmjetës të 
shkolluar, moderatorë të shfaqjeve 
argëtuese, artistë, mësues etj.). Që nga viti 
2001 u zhvilluan module përkitazi me 
temat „Përgjegjësia“, „Zgjidhja e 
Konflikteve“ dhe „Respekti“ dhe u shfaqën 
në mbi 80 shtete, kështu që këto shfaqje i 
panë më shumë se 2.000 fëmijë.  

 

 „Raportet hije“ të OJQ-ve dhe 
„Koalicionet nacionale“ për zbatimin e 
Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në 
rrafshin vendor 
Nga shtetet anëtare të Konventës për të 
Drejtat e Fëmijës kërkohet që Komitetit 
për të Drejtat e Fëmijës t’i paraqiten 
rregullisht raporte përkitazi me 
përparimet në implementimin e KDF-së. 
Me qëllim lehtësimi të verifikimit të këtyre 
raporteve, Komisioni i preferon „Raportet 
Hije“ të OJQ-ve ose të Rrjetit të OJQ-ve 
(„Koalicionet Nacionale“) me vlerësimin e 
tyre të situatës së fëmijëve e të të rinjve në 
akëcilin shtet. Në më shumë se 90 shtete u 
ngritën këso Koalicionesh Nacionale për të 
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Drejtat e Fëmijës, të cilat e përkrahin dhe e 
mbikëqyrin implementimin e KDF-së.  
Përveç kësaj, është edhe një Grup 
Ndërkombëtar i OJQ-ve që, përkrah KDF-
së kujdeset për përkrahjen e OJQ-ve dhe të 
koalicioneve në rrafshin e raporteve dhe 
të procesit të mbikëqyrjes.  

 
Pjesëmarrja e fëmijëve dhe e të rinjve 
në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të 
Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së 
me temën Fëmijët Botëror, Maj 2002 
Aspekti më i rëndësishëm i kësaj 
mbledhjeje të dytë të nivelit botëror të 
OKB-së të Fëmijëve Botërorë, në Nju Jork 
ishte pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e rreth 
600 fëmijëve dhe të rinjve (afër 10% e 
gjithsej 7.000 pjesëmarrësve) nga më 
shumë se 150 shtete. Nga 5-7 maj u mbajt 
një Forum veçantë i fëmijëve. Rezultatet e 
tij u paraqitën në Mbledhjen e 
Jashtëzakonshme pasuese (8-10 maj) nga 
përfaqësues të të rinjve të Asamblesë së 
Përgjithshme të OKB-së Për t’ua dhënë 
fjalën këtyre, u dashtë një rezolutë 
speciale e Asamblesë së Përgjithshme. 
Përkundër përkufizimeve të ndikimit të 
atyre „nën 18 vjeç“ mbi negociatat politike 
në kuadër të OKB-së, këto përpjekje 
reflektuan (duke përfshirë këtu edhe 
„versionet miqësore ndaj fëmijëve“) 
frymën e së drejtës së përmbajtur në KDF, 
të bashkëvendosjes dhe vendosi kritere 
për procedurat e ardhshme të OKB-së  

2. Trendet       
 

KDF si kornizë për ruajtjen e të drejtave të 
fëmijës nuk është kurrfarë dokumenti 
„statik“, porse gjendet në zhvillim të 
vazhdueshëm.  
Ky proces përforcohet p.sh. nga Komiteti 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, 
duke e interpretuar KDF-në ose duke 

përcaktuar standarde të reja, si Protokollet 
Shtesë (2000) për KDF-në përkitazi me 
përzierjen e fëmijëve në konfliktet e 
armatosura, për tregtimin e fëmijëve, 
prostitucionin e fëmijëve dhe 
pornografinë e fëmijëve. Të dyja 
protokollet plotësuese hynë në fuqi në 
vitin 2002. 
 
Disa nga trendët dhe diskutimet e fundit 
në fushën e të drejtave të fëmijëve 
përfshijnë:  
• Aspekte Strukturore: Iniciativat dhe 

organizatat, që drejtohen nga fëmijët 
dhe të rinjtë, ngritja e zyrave të 
ombudpersonit për fëmijët e për të 
rinjtë, infrastruktura e përshtatshme 
për fëmijët, mbikëqyrja e të drejtave 
të fëmijëve.  

• Pjesëmarrja e fëmijëve dhe e të 
rinjve: (në rrafshin lokal, kombëtar, 
ndërkombëtar): pjesëmarrja në 
konferencat kryesore të OKB-së, në 
strategjitë kombëtare për zvogëlimin 
e varfërisë; pjesëmarrja politike/e 
drejta e votës. 

• Fëmijët dhe rrethi familjar: 
Ndarja e prindërve, familjet që 
adoptojnë fëmijë, amvisni prej një 
prindi, fëmijë pa përkujdesje 
prindërore dhe skenarë të tjerë.  

• Të drejtat e vajzës: modele të rolit 
shoqëror; stereotipet në media; 
prapavija religjioze/kulturore; 
shëndeti reproduktiv  

• Aspekte të brezave: Mos-
diskriminimi i fëmijëve kundrejt të 
rriturve; shpërndarja e pasurisë, qasja 
tek resurset; përfaqësimi i interesave 
të fëmijëve dhe të të rinjve; të dhënat 
statistikore të popullsisë.  

• E drejta për informim: Qasja në 
internet/mbrojtja e të dhënave; 
përmbajtjet me dhunë në media, 
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lojërat kompjuterike etj.; pornografia 
e fëmijëve në internet. 

 
• Dhuna mbi fëmijët dhe shfrytëzimi 

seksual i fëmijëve: ndalimi global i 
dënimit trupor; mbështetja 
psikosociale dhe trajnimi i prindërve; 
dhuna ndërmjet fëmijëve  
 

• Të drejtat e fëmijës me aftësi të 
kufizuara përfshijnë shkollimin dhe 
aftësimin profesional. 
 

• Fëmijët dhe ekonomia: Etablimi i 
termave të lidhura me të drejtat e 
fëmijëve në programet për luftimin e 
varfërisë; mënjanimi i formave më të 
këqija të punës së fëmijëve; ndikimet 
e globalizimit ekonomik dhe 
liberalizimi i shërbimeve publike 
(shëndetësia, arsimimi–GATS); 
shërbimet themelore sociale; ndikimi i 
industrisë argëtuese dhe i industrisë 
së sportit, i reklamave dhe i medieve 
masovike mbi kulturën e të rinjve. 
 

• Ndikimi i HIV/AIDS: Diskriminimi, 
humbja e prindërve. 
 

• Fëmijët në konfliktet e armatosura: 
Ri-integrimi i fëmijëve ushtarë; 
sistemi i shkollimit në situata 
emergjente; pjesëmarrja e fëmijëve në 
rindërtim pas konflikteve; obligimet e 
aktorëve jo-shtetërorë /ndërmarrjeve 
private; roli i Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së; roli i Gjykatës Penale 
Ndërkombëtare; trajnimet në fushën e 
të drejtave të fëmijëve dhe Kodi i 
Sjelljes për sigurimin e paqes dhe të 
personelit paqësor në terren.  

 
 
 

 
Fakte e Shifra - Informacion 
Statistikor për të Drejtat e Fëmijëve 
  
• Regjistrimi i lindjeve: Vetëm 45% 

e të gjithë fëmijëve regjistrohen 
menjëherë pas lindjes ose gjatë 
pesë viteve të para të jetës së tyre.  

• Vdekshmëria e fëmijëve nën 
moshën pesë vjeçare: Rreth 10,5 
milionë fëmijë vdesin në vit - 
shpesh për shkaqe që do të mund të 
evitoheshin. Sëmundjet kryesore 
„vrasëse“ janë shkuarja e barkut 
(diarea), infektimet akute të 
organeve të frymëmarrjes, difteria, 
tuberkulozi, kolli i bardhë, fruthi, 
tetanusi. Në vitin 2002 vetëm shtatë 
shtete njoftuan për paralizën e 
fëmijëve. 

• Shkalla e vdekshmërisë së 
nënave gjatë lindjes: Mesatarja: 
400 raste të vdekjes për 100.000 të 
lindur gjallë; Afrika në Jug të 
Saharasë: 940; Azia Jugore: 560; 
Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut: 
220; Amerika Latine /Karibiku: 
190; Azia Lindore /Pacifiku: 140; 
Evropa Qendrore e Lindore /GUS/ 
Shtetet Baltike: 64;Vendet 
industriale: 13.  

• Shtatzënitë e të miturave: 14 
milionë fëmijë që linden nga femra 
të moshës nën 19 vjeçare; vetëm 
23% të grave të martuara ose që 
jetojnë në partneritet në Afrikën në 
jug të Saharasë përdorin mjete 
kontraceptive.  

• HIV/AIDS: Në vitin 2003 
përafërsisht 12,1 milionë fëmijë (0-
17 vjeç) në Afrikën në jug të 
Saharasë humbën nënat ose të dy 
prindërit për shkak të AIDS, dhe 1,9  
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• milion fëmijë të këtij regjioni 

jetojnë me HIV (2,1 milionë në 
gjithë botën). 

• Ushqimi: Përafërsisht 150 milionë 
fëmijë janë edhe sot të paushqyer sa 
duhet. 

• Varfëria: 3 miliardë njerëz jetojnë 
me më pak se 2 U$ për ditë, 1,2 
miliard (50% nga këta fëmijë!) 
jetojnë më pak se 1 U$ për ditë por, 
edhe në vetë vendet më të pasura të 
botës një nga gjashtë fëmijë jeton 
nën nivelin e shkallës nacionale të 
varfërisë.  

• Puna e Fëmijëve: Përafërsisht 246 
milionë fëmijë të moshës midis 5 e 
14 vjeçe punojnë; në shtetet në 
zhvillim punojnë rreth 70% ose 171 
milionë në situata të rrezikshme 
(p.sh. në miniera, me kimikate e me 
pesticide në fushën e bujqësisë ose 
me makina të rrezikshme). 

• Fëmijët e Rrugëve: Rreth 100 
milionë fëmijë (nga mosha 4 vjeçe) 
jetojnë e punojnë në rrugë.  

• Arsimimi: Regjistrimet në shkollën 
fillore: 82% në gjithë botën, por 100 
milionë fëmijë nuk e mbarojnë 
shkollimin përfundimtar, 53% nga 
ata janë vajza. 

• Shërbimet sociale dhe prioritetet 
politike: Shikuar mesataren, 
shtetet në zhvillim japin më shumë 
për mbrojtjen se sa për shkollimin 
fillor ose për sigurimin e mjekësisë 
elementare.  

• Konfliktet e Armatosura, vitet e 
’90-ta: 2 milionë fëmijë vdiqën në 
konfliktet e armatosura, 6 milionë u 
plagosën ose mbetën me të meta; 
300.000 fëmijë u përzien 
drejtpërdrejt në konflikte si  
 

 
ushtarë-fëmijë. 

• Fëmijët refugjatë dhe të dëbuar: 
Në gjithë botën ka 11 milionë fëmijë 
refugjatë. 

• Gjymtimet trupore: Vlerësohet se 
midis 120 deri në  150 milionë 
fëmijë jetojnë me gjymtime trupore. 

• Dhuna: 275 milionë fëmijë të 
moshës nën 15 vjeçe bëhen për një 
vit viktima të keqtrajtimit 
përbrenda familjes ose për shkak të 
lënies së tyre pas dore nga familjet, 
në ato përmasa që e bëjnë të 
domosdoshëm trajtimin mjekësor 
të tyre; 2 milionë vajzave në vit u 
kanoset rreziku i gjymtimit gjenital 
(FGM). 

• Tregtimi i Fëmijëve: Në Afrikë dhe 
në Azinë Jugore 400.000 djem e 
vajza preken në vit nga tregtimi me 
ta; në gjithë botën deri në 2 milionë 
fëmijë e gra trafikohen gjatë vitit. 

• Vetëvrasjet: Përafërsisht 4 milionë 
të rinj në gjithë botën tentojnë ta 
mbysin veten, më së pakut 100.000 
nga të cilët përfundojnë me vdekje.  

• Zyrat e Ombudspersonit për 
Fëmijë: Këso zyrash u hapën deri 
tani në më së pakut 40 vende.  

• Planet e veprimit kombëtar: 
Menjëherë pas seancës në nivel të 
lartë të vitit 1990 rreth 155 shtete 
hartuan plane veprimi në nivel 
kombëtar.  

• Burimet: UNICEF. 2003. The United 
Nations Special Session on Children. 
A First Anniversary Report on 
Follow-up. Online nën:   

• http://www.unicef.org/specialsessi
on; UNICEF. 2007. The State of the 
World’s Children 2007. 
http://www. unicef.org/sowc07 
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3. Kronologjia 
   

 
1923 
/24 

 
Deklarata mbi të Drejtat e 
Fëmijës (Eglantyne Jebb/Lidhja e 
Kombeve) 

1959 Deklarata e OKB-së për të Drejtat 
e Fëmijës  

1989 Konventa e OKB-së mbi të Drejtat 
e Fëmijës (e miratuar më 20 
nëntor 1989; hyri në fuqi më 2 
shtator 1990) 

1990 Komisioni i OKB-së për të Drejtat 
e Njeriut emëroi një raportues 
special për tregtimin e fëmijëve, 
prostitucionin e fëmijëve dhe 
pornografinë e fëmijëve.  

1990 Takimi në nivel botëror për 
fëmijët, në Nju Jork (29.-
30shtator); aprovimi i një 
deklarate botërore dhe i një plani 
veprimi për mbijetesën, 
mbrojtjen dhe zhvillimin e 
fëmijëve.  

1990 U aprovua Karta Afrikane mbi të 
Drejtat dhe Mirëqenien e 
Fëmijëve (hyri në fuqi më 29 
nëntor 1999) 

1996 Graça Machel ia paraqiti 
Asamblesë së Përgjithshme të 
OKB-së studimin e saj 
udhërrëfyes „Ndikimi i 
konflikteve të armatosura mbi 
fëmijët“  

1998 Gjashtë OJQ ndërkombëtare e 
themeluan koalicionin për 
ndalimin e angazhimit të fëmijëve 
ushtarë dhe ndalimin e 
rekrutimit të fëmijëve në luftë 
dhe në konflikte të armatosura.  

1999 Rrjeti për Sigurinë Njerëzore  u 
krijua nga një grup shtetesh me 
pikëpamje të njëjta, të cilat e vënë  

 
theksin tek situata e fëmijëve në 
konfliktet e armatosura  

1999 Marrëveshja për ndalimin dhe 
për masat e domosdoshme për 
mënjanimin e formave më të 
këqija të punës së fëmijëve, 
Konventa 182 e ONP- (hyri në 
fuqi më 19 nëntor 2000) 

2000 Aprovimi i dy Protokolleve 
Opsionale të KDF-së për 
përfshirjen e fëmijëve në 
konfliktet e armatosura (hyri në 
fuqi më 12 shkurt 2002) dhe mbi 
tregtimin, prostitucionin dhe 
pornografinë e fëmijëve (hyri në 
fuqi më 18 janar 2002) 

2002 Komisioni për të Drejtat e Njeriut 
i OKB-së porosit një studim të 
madh përkitazi me dhunën mbi 
fëmijët.  

2002 Forumi i Fëmijëve (5-7 maj) dhe 
Seanca Speciale e OKB-së për të 
Drejtat e Fëmijës e Asamblesë së 
Përgjithshme në Nju Jork (8-10 
maj); Deklarata dhe Plani i 
Veprimit („A World Fit for 
Children“) 

2002 Rrjeti i Sigurisë Njerëzore 
përkrahu një „Strategji ndihmëse 
për fëmijët e prekur nga 
konfliktet e armatosura “ dhe një 
„Plan-program trajnues për të 
drejtat e fëmijës“ 

2005 Këshilli i Sigurimit i OKB-së e 
miratoi Rezolutën 1612, e cila 
parasheh mbikëqyrjen dhe 
mekanizmin e raportimet për 
fëmijët në konfliktet e 
armatosura. 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
Ushtrimi I. Tryezë e rrumbullakët 
përkitazi me aksionet për reduktimin e 

punës së fëmijëve     
 

Pjesa I: Hyrje  
Ushtrimi i mëposhtëm duhet të krijojë një 
pasqyrë përkitazi me motivimet që 
ekzistojnë në rrafshin e punës së fëmijëve. 
Pasqyrohen konsekuencat e strategjive të 
mundshme dhe zhvillohen alternativat. 

 
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i Ushtrimit: Aktrim i roleve  
Qëllimet: Ngritja e (mirë)kuptimit të 
motivimeve të ndryshme në fushën e 
punës së fëmijëve dhe diskutimi i 
konsekuencave për zhvillimin e strategjive 
dhe të alternativave të mundshme.  
Grupi i synuar: Të rinj, të rritur  
Madhësia e grupit: 15-20 pjesëmarrës/e  
Koha.  1-2 orë (varet nga kuadri i planit të 
veprimit) 
Përgatitja: Përgatitet lokali/klasa, harta, 
tavolina, artikuj gazetash si informacion i 
prapavijës për role e pozita të ndryshme, 
raporte të UNICEF-it/, OBP-së, OJQ-ve 
përkitazi me punën e fëmijëve etj.  
Materialet: Letër, letër pankartash etj. për 
dokumentacion. 
Shkathtësitë:  Komunikimi dhe aftësitë 
analitike. 

 
Pjesa III: Informacion specifik 
Hyrje në temë: Kumtoni se problemi i 
punës së fëmijëve në shtetin X është 
sulmuar ashpër si përmes kritikës së 
organizatave lokale për të drejtat e 
fëmijëve ashtu edhe në nivel 
ndërkombëtar nga OBP. Qeveria e ka bërë 

mend ngritjen e një Tryeze të 
Rrumbullakët, me qëllim që të diskutohen 
masa të ndryshme kundër punës së 
fëmijëve; pjesëmarrësit (nuk është e 
domosdoshme të përfshihen të gjithë) 
përfaqësojnë aktorë të ndryshëm 
(përfaqësimi përmes ekipesh: i 
mundshëm), kryesisht fëmijë punëtorë, 
fëmijë të moshës për shkollë, prindër, 
mësues/e, organizata të brendshme 
punëmarrëse, sindikatat, përfaqësues të 
qeverisë, mbrojtës të të drejtave të 
fëmijëve (OJQ-të ose UNICEF/IAO). Qëllim 
i diskutimi do të duhej të ishte strategjia 
themelore për procesin e vazhdimësisë 
(alternativë: përpunimi i një plani të 
veprimit). 
 
Ekzekutimi i aktrimit të roleve: Zgjidhni 
pjesëmarrësit e Tryezës së Rrumbullakët, 
u jepni atyre 20 minuta kohë për ta 
zhvilluar pozitën përkatësisht strategjinë e 
diskutimit (alternativë: u jepni atyre 
material të përgatitur për të lexuar); 
Përfaqësuesit e UNICEF/OBP ose të OJQ-ve 
mund të veprojnë si kryesues të takimit 
dhe t’i prezantojnë pjesëmarrësit dhe 
funksionet e tyre. 
 
Diskutimi mund të fillojë me një hyrje të 
shkurtër përkitazi me situatën aktuale të 
fëmijëve, p.sh.: „Fëmijët punojnë në 
industrinë e veshmbathjes“ ose „Prindërit 
e merakosur ankohen për trajtimin e 
fëmijëve të tyre“. Pjesëmarrësit do të 
duhej që qëndrimin e tyre bazë ta 
prezantojnë në një diskutim të orientuar.  
Si rezultat do të duhej të përpunohej një 
plan strategjik, ose që planet strategjike të 
skicohen në grupe të ndara studimi.  
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Reagimi/Udhëzime Metodike: Pyetni 
pjesëmarrësit për ndjenjat, mendimet dhe 
reagimet e tyre gjatë lojës; reflektojeni në 
mënyrë të veçantë rolin e „fëmijëve“ në 
diskutim. 

 
 

„Njerëzimi ia ka borxh fëmijës  
më të mirën që mund t’ia japë atij“ 

 
Deklarata për të Drejtat e Fëmijës 

e OKB-së e vitit 1959 

 
 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Të drejta dhe tema të afërta: Neni 3 
(Mirëqenia e fëmijës), Neni 6 (E Drejta për 
Jetën), Neni 32 (Mbrojtja nga shfrytëzimi 
ekonomik), Neni 24 (Përkujdesja për 
Shëndetin), Nenet 26-27 (Siguria Sociale, 
Kushtet Optimale për Jetë), Nenet 28-29 
(Arsimimi), Neni 31 (Koha e Lirë) i 
Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, 
Marrëveshja e OBP për ndalimin dhe 
masat e domosdoshme për mënjanimin e 
formave më të këqija të punës së fëmijëve 
1999. Diskutojeni punën e OBP (Iniciativa 
IPEC). Mbani nën kujdes fëmijët në 
bashkësinë lokale të tyre, të cilët përkrah 
apo në vend të shkollës, punojnë 

 
Ushtrimi II. Lënia pas dore dhe 

keqtrajtimi i fëmijëve  
 

Pjesa  I: Hyrje  
Lënia pas dore dhe keqtrajtimi i fëmijëve 
shfaqet në forma të ndryshme. Ushtrimi që 
pason duhet t’u ndihmojë pjesëmarrësve 
që të krijojnë një ide se ku nis lënia pas 
dore.  

 
Pjesa  II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: „Lexim i mendimit“ 

Qëllimet: Sensibilizimi përkitazi me lënien 
pas dore dhe keqtrajtimin e fëmijëve, 
ndërgjegjësimi përkitazi me vështirësitë 
në edukim, aftësinë për ta parë dallimin 
midis përgjegjësisë së prindërve dhe 
përgjegjësisë së shtetit.  
Grupi i synuar: Të rritur, të rinj. 
Madhësia e grupit: 10–20 
Koha: 1-2 orë  
Përgatitja: Zgjidhen piktura/fotografi të 
fëmijëve të lënë pas dore dhe të 
keqtrajtuar, fotografi të prindërve të 
stërngarkuar, fotografi për mundësitë e 
pamjaftueshme për lojë, mungesën e 
hapësirës së mjaftueshme në banesa, të 
cilësisë së ulët të ushqimit, mungesës së 
higjienës etj 
Shkathtësitë: Shkathtësitë empatike dhe 
analitike  

 
Pjesa III: Informacion specifik  
Përshkrimi i ushtrimit: Drejtuesi i grupit 
i shpërndan fotografitë nëpër tokë, ashtu 
që të gjithë pjesëmarrësit mund t’i shohin 
ato. Secili nga pjesëmarrësit e zgjedh tani 
një fotografi apo pikturë dhe mendon në 
heshtje, për vete, se athua çfarë 
mendimesh e ndjenjash do të kenë 
personat në fotografi/pikturë: Çfarë 
bluajnë në kokat e tyre, ç’i cyt ata, çfarë 
prapavije biografike kanë ata? Në 
përmbyllje, secili pjesëmarrës ia paraqet 
grupit fotografinë/pikturën e zgjedhur nga 
ai dhe mendimet e veta përkitazi me të.  
Udhëheqësi i grupit citon tani disa nene 
relevante nga Konventa për të Drejtat e 
Fëmijëve, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 
fëmijës nga keqtrajtimi dhe lënia pas dore. 
Mbi bazën e fotografive të shpërndara në 
tokë/dysheme dhe në mbështetje të 
përvojave dhe të vrojtimeve personale 
pjesëmarrësit diskutojnë rreth këtyre 
pyetjeve: Ku fillon lënia pas dore dhe 
keqtrajtimi i fëmijëve? Sa përgjegjësi 
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mbajnë prindërit/të autorizuarit për 
edukim, sa përgjegjësi mban shteti, nëse 
ndodh lënia pas dore ose keqtrajtimi i 
fëmijëve? Si do të dukej një ambient 
krejtësisht i pa dhunë dhe edukimi, në të 
cilin (ambient) fëmijët do të rriteshin duke 
pasur përkujdesin e duhur prindëror e pa 
keqtrajtim? 
Udhëzime Praktike: Lënia pas dore dhe 
keqtrajtimi i fëmijëve mund të zgjojë tek 
një pjesë e pjesëmarrësve reagime të 
mëdha emocionale. Së këndejmi, duhet 
pasur kujdes të madh me rastin e 
zgjedhjes së fotografive. Udhëheqësi i 
grupit do të duhej të ketë kujdes, të mos 

tregohen vetëm fëmijë, që kanë përjetuar 
dhunën më të vrazhdë, porse të zgjidhen 
edhe aso fotografish në të cilat lënia pas 
dore nuk bie aq fort menjëherë në sy por 
që kjo mund të hetohet vetëm pas një 
vrojtimi të kujdesshëm. 
Ka mundësi që edhe vetë ndonjëri nga 
pjesëmarrësit të ketë përjetuar në 
fëmijërinë e vet dhunë apo lënie pas dore.  
Së këndejmi, ky ushtrim është i 
përshtatshëm vetëm për grupet, pjesëtarët 
e të cilave tanimë kanë fituar njëfarë- 
besimi ndaj njëri-tjetrit.  
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TË DREJTAT E NJERIUT NË 
KONFLIKTET E ARMASTOSURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E DREJTA NDËRKOMBËTARE HUMANITARE  

 
EDHE LUFTËRAT KANË KUFIJ 

  

 
 

„(1) ... Për këtë qëllim... janë dhe mbeten të ndaluar, në çdo kohë dhe në 
çdo vend: 
 

a) Dhunimet kundër jetës ose tërësisë trupore, sidomos vrasja në të 
gjitha format, gjymtimet, trajtimet mizore, torturat dhe 
ndëshkimet; 

b) Marrja e pengjeve; 
c)  Cenimit kundër dinjitetit personal, sidomos trajtimet 

poshtëruese dhe çnjerëzore; 
d) Dënimet e dhëna dhe ekzekutimet pa një gjykim paraprak të 

dhënë prej një gjykate të rregullt dhe të veshur me ato garanci 
gjyqësore që janë njohur si të domosdoshme prej gjithë popujve 
të qytetëruar. 

(2) Të plagosurit dhe të sëmurët do të mblidhen dhe do të shërohen …“ 
 

Nenet e përbashkëta 3 (1) dhe (2) të të katër Konventave të Gjenevës. 1949. 



TREGIM PËR ILUSTRIM 
 
Isha 19 vjeç kur shkova në Vietnam. Isha 
qitës (me armë), specialist i rangut të 
katërt i pushkës. Më kishin mësuar të vras, 
por që ta mbysësh dikë me të vërtetë është 
krejt ndryshe nga ushtrimi i tërheqjes së 
këmbëzës në trajnim.  

 
Nuk e dija se unë do ta bëja pikërisht këtë. 
E dija se aty ishin gra e fëmijë, por që unë 
do t’i mbytja ata, këtë nuk e kisha të qartë, 
derisa e bëra këtë. Unë nuk e dija, se do të 
mund ta mbysja dikë. Nuk doja ta vrisja 
askënd. Më mësuan të vras. 
Ajo ngarendte me një barrë krande në 
shpinë dhe, ajo bartte diç me vete. Nuk e 
dija nëse ajo diç ishte armë apo jo. E dija 
vetëm se ajo ishte një grua dhe se unë nuk 
doja të vrisja një grua, por m’u urdhërua të 
shtie mbi të. Kësisoj, mendova unë, ajo e 
paska një armë prandaj po ngarendte, dhe 
shtira mbi të. Kur e rrotullova, pashë se 
ishte një foshnje. E kisha qëlluar disa herë 
dhe plumbat kishin kapërcyer nëpër 
shtatin e saj, kështu që e kisha vrarë edhe 
foshnjën. Dhe, kur e rrotullova, pashë se 
gjysma e fytyrës së foshnjës nuk ishte më 
në vend. I mbylla sytë përpara asaj që 
pashë. M’u soll nëpër mend trajnimi im, 
programi për të vrarë dhe unë fillova të 
vras. 

 
Verando Simpson, veteran amerikan i 
luftës së Vietnamit, duke rrëfyer ngjarjet 
që kanë ndodhur në vitin 1968. 
 
Burimi: Marrë nga David Donovan. 2001. 
Njëherë Mbret Luftëtar: Kujtimet e Një 
Oficeri në Vietnam. Cituar në: KNKQ, 2008, 
Duke Hulumtuar të Drejtën Humanitare: 
Module për të Rinjtë. 

Pyetje për  Diskutim  
 

1. Përse ushtari shtiu me armë, sado që e 
dinte se gratë dhe fëmijët nuk janë 
shënjestra legjitime? 

2. Përse gratë dhe fëmijët janë persona 
të mbrojtur gjatë konflikteve të 
armatosura? 

3. Çfarë rëndësie ka bindja ndaj 
urdhrave në luftëra? A duhet që 
ushtarët gjithmonë t’u binden 
urdhrave? 

4. Kush vendos se cila sjellje në konflikte 
të armatosura është e drejtë e cila jo? 

5. Sa e rëndësishme është që ushtarët të 
mësojnë se ç’është e paligjshme. Çfarë 
kanë për qëllim rregullat e këtilla? 

6. Si mund të parandalohen tragjeditë si 
ajo e përshkruar më lartë? 
 

 
„Duke qenë ...  
se qëllimi i vetëm i drejtë, të cilit shtetet 
duhet t’i përmbahen gjatë luftës, është 
dobësimi i forcave ushtarake të armikut;  
se për këtë qëllim mjafton që sa më 
shumë njësi të jetë e mundshme të 
aftësohen për luftë;  
se ky qëllim tejkalohet me përdorimin e 
armëve, të cilat e rrisin pa nevojë 
vuajtjen e njerëzve të paaftë për luftë 
apo vdekjen e tyre do ta bënin të 
paevitueshme.“ 

Preambula për Sqarimin e 
Deklaratës së St. Petersburg-ut 
përkitazi me Mospërdorimin e 
armëve shpërthyese në luftëra, 
1868. 
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ÇFARË DUHET TË DIHET   
 
1. Zhvillimi historik  
Vetëm krejt pak situata e rrezikojnë 
sigurinë njerëzore në mënyrë më 
dramatike se luftërat. Në situatë ekstreme 
të një konflikti të armatosur, qeveritë 
duhet të marrin vendime të vështira midis 
mirëqenies së shoqërisë dhe individëve. 
Sado që vlefshmëria e të drejtave të njeriut 
nuk ka ndonjë kufi kohor, shpërthimi i 
dhunës sistematike dhe të organizuar 
përbën një veçori të konfliktit të 
armatosur, një sulm mbi parimet 
themelore mbi të cilat mbështeten të 
drejtat e njeriut. Së këndejmi konfliktet e 
armatosura duhet të kenë rregulla të 
detyrueshme të cilat duhet të mbështeten 
tek parimi se edhe luftërat kanë kufij. Këto 
rregulla i quajnë E drejta ndërkombëtare 
humanitare (DNH) ose E Drejta e 
Konflikteve të Armatosura. DNH-ja mund 
të përmblidhet si shumësi e atyre 
parimeve e rregullave, të cilat vënë kufi të 
aplikimit të dhunës gjatë konflikteve të 
armatosura, me qëllim që:  
 
• të kursehen ata që nuk marrin pjesë 

drejtpërdrejt në armiqësi (‘civilët’); 
• reduktimi në minimum i pasojave të 

dhunës (edhe për ushtarët) në 
kuadrin e qëllimit të luftës. 

 
 
DNH dhe Siguria Njerëzore  
Shumëkush e vë në dyshim e disa edhe 
e mohojnë se ligjet mund ta 
rregullojnë sjelljen në realitetin e 
jashtëzakonshëm, anarkik e të 
dhunshëm të konflikteve të 
armatosura. E, si mund të pritet që në  
 

 
një kohë që rrezikohet mbijetesa e 
individit ose e shoqërisë, konsideratat 
juridike ta kufizojnë sjelljen e njeriut? 
Sidoqoftë, sado e çuditshme që duket, 
ka shumë arsye si për sulmuesit ashtu 
edhe për ata që mbrohen, që ta 
respektojnë kodin e etabluar nga DNH. 
Sado që shpërthimi i konflikteve e 
varros idenë e sigurisë, me rëndësi 
është megjithatë që të kuptohet se e 
drejta ndërkombëtare humanitare 
përkitazi me sigurinë njerëzore 
kontribuon në vendosjen e kufijve për 
konfliktet e armatosura. DNH e njeh 
realitetin e konflikteve të armatosura 
dhe përgjigjet në mënyrë pragmatike 
me rregulla të detajuara e praktike për 
secilin nga këto konflikte. Ky segment i 
së drejtës nuk vendos nëse një shtet 
apo një grup kryengritësish ka apo 
s’ka të drejtë për dhunën e armës. Në 
vend të kësaj, ajo synon vetëm 
kufizimin e vuajtjes që e shkakton 
lufta. Në përpjekjen për ruajtjen e 
sigurisë njerëzore, e drejta 
ndërkombëtare humanitare mundet 
që, me ngritjen e gjasave për pajtim, t’i 
kontribuojë lidhjes së paqes.  

 
 

 
 

„ Lufta do të duhej të shpallej 
gjithmonë me një sy kah paqja”.  

 
Hugo Grotius. 
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Prejardhja e së Drejtës Humanitare 
Ndërkombëtare  
Sado që fillet e së drejtës humanitare 
ndërkombëtare moderne rëndom lidhen 
me miratimin e Konventës së parë të 
Gjenevës në vitin 1864, këto rregulla nuk 
ishin diç e re as në atë kohë. Në të vërtetë, 
një pjesë e madhe e Konventës së Gjenevës 
i ka rrënjët tek e drejta zakonore 
ndërkombëtare. Në fakt qysh në vitin 1000 
para erës sonë kishte kategori të të 
drejtave që i mbronin viktimat në 
konfliktet e armatosura, dhe zakone që 
përcaktonin mjete e metoda të lejueshme 

dhe të ndaluara të bërjes së luftës. Deri 
kah mesi i shekullit 19 shtrirja e dokeve 
dhe rregullave të së drejtës humanitare 
ishte e kufizuar gjeografikisht dhe nuk 
kishte një miratim universal përkitazi me 
aplikimin e saj.  
Cytja për një marrëveshje ndërkombëtare 
në fushën e së drejtës humanitare erdhi, 
në pjesën më të madhe të saj, nga afaristi 
zviceran Henri Dunant. Duke qenë 
dëshmitar i kasaphanës midis trupave 
franceze e austriake në Solferino të veriut 
të Italisë në vitin 1859, Dunant vendosi ta 
shkruante një libër, në të cilin 

 
 

„Kur më 25 qershor 1859 leu dielli, ky shpalosi pamjen më të mjerueshme që 
mund të paramendohet. Fusha e betejës ishte e mbushur përplot me trupa 
njerëzish e kuajsh. Kufomat ishin shpërndarë nëpër rrugë, përroje, gryka, 
shkurre dhe fusha... Të plagosurit e gjorë, që i kishin tubuar gjatë gjithë 

ditës ishin të zverdhur si kufoma e të rraskapitur. Ata, që ishin plagosur më 
së rëndi, kishin një shikim të çuditshëm, sikur nuk mund ta kuptonin atë që 

ju tha atyre. Të tjerët ishin të trembur dhe të shqetësuar për shkak të 
ngarkesës nervore dhe përpëliteshin nga dridhje të herëpashershme si të 

ngërçit. Disa, me plagë të hapura e të pezmatuara ishin gati të çmendeshin 
nga dhembjet. Ata luteshin që t’i çlironin nga mjerimi dhe përpëliteshin me 

fytyrat e tyre  të stërkequra nga lufta me vdekjen.“ 
 

Henri Dunant, Një Kujtim nga Solferino, 1862. 

 
 
e pasqyroi tmerrin e betejës dhe provoi të 
ofronte masa të mundshme për 
përmirësimin e fatit të robërve të luftës. 
Miratimi i Konventës së Gjenevës së vitit 
1864 pasoi me një marrëveshje 
ndërkombëtare, e cila iu paraqit shteteve 
për ratifikim. Me këtë rast, shtetet u 
deklaruan vullnetarisht të gatshme që të 
zvogëlonin fuqinë e tyre në të mirë të 
individit. Kësisoj, konfliktet e armatosura  
 

 
u rregulluan për herë të parë sipas së 
drejtës universale të shkruar. 
 
E drejta ndërkombëtare humanitare si 
e drejtë ndërkombëtare 
Rregullat dhe parimet e së Drejtës 
Humanitare janë rregulla juridike të 
njohura ndërkombëtarisht, jo vetëm ndjesi 
morale ose filozofike apo zakone sociale. 
Nga natyra juridike e këtyre rregullave 
rrjedh logjikisht ekzistimi i një sistemi të 
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detajuar i të drejtave dhe detyrimeve të 
palëve të ndryshme të një konflikti të 
armatosur. Ata persona, të cilët nuk u 
përmbahen këtyre, sillen përpara 
drejtësisë. E drejta ndërkombëtare 
humanitare duhet të shihet dhe të 
analizohet si pjesë e veçantë e një sistemi 
të gjerë juridik: rregullat dhe parimet e 
rregullojnë koordinimin dhe kooperimin 
midis anëtarëve të bashkësisë 
ndërkombëtare d.m.th. të së drejtës së 
përgjithshme ndërkombëtare.  

 
E drejta ndërkombëtare humanitare 

dhe të drejtat e njeriut   
Me angazhimin për ta kufizuar vuajtjen 
dhe shkatërrimin nga konfliktet e 
armatosura, e drejta ndërkombëtare 
humanitare e mbron bërthamën e fortë të 
të drejtave të njeriut. Këto të drejta 
esenciale përmbajnë të drejtën për të 
jetuar, ndalimin e skllavërisë, ndalimin e 
torturës dhe të trajtimit poshtërues dhe 
ndalimin e zbatimit retroaktiv të ligjeve. 
Për ndryshim nga të drejtat si liria e 
mendimit, liria e lëvizjes dhe liria e 
tubimit, të cilat në kohë të gjendjes së 
jashtëzakonshme kombëtare mund të 
shfuqizohen, këto rregulla vlejnë 
gjithmonë. Duke qenë se e drejta 
ndërkombëtare humanitare merret me 
situatën e jashtëzakonshme të konfliktit të 
armatosur, kjo bërthamë e të drejtave të 
njeriut përputhet me garancitë themelore 
e juridike të së drejtës ndërkombëtare 
humanitare.  
 
Më poshtë janë paraqitur disa shembuj se 
si e drejta ndërkombëtare humanitare i 
mbron viktimat: 
• Mbrojtja e viktimave të luftës duhet të 

ndodhë pa kurrfarë diskriminimi  

• Një pjesë e madhe e së drejtës 
ndërkombëtare humanitare ka të bëjë 
me mbrojtjen e jetës së secilit njeri që 
nuk merr pjesë aktive në konflikt. E 
drejta ndërkombëtare humanitare 
kufizon edhe dënimin me vdekje.  

• E drejta ndërkombëtare humanitare 
shkon më larg përtej nocionit 
tradicional të së drejtës për jetë, duke 
qenë se kjo i mbron edhe mjetet që janë 
të domosdoshme për të mbijetuar; një 
e drejtë kjo që do të duhej të renditej 
nën kategorinë e të drejtave ekonomike 
e sociale të njeriut.  

• E drejta ndërkombëtare humanitare e 
ndalon në mënyrë absolute torturën 
dhe trajtimin poshtërues.  

• Në mënyrë specifika e drejta 
ndërkombëtare humanitare ndalon 
skllavërinë; robërit e luftës nuk duhet 
të shihen si pronë.  

• Garancitë juridike janë të kodifikuara 
në Konventën e Gjenevës dhe me 
Protokollet Shtesë.  

• Në të Drejtën Humanitare 
Ndërkombëtare theksohet qartazi edhe 
mbrojtja e fëmijëve dhe jeta 
familjare; Shembuj janë rregullat 
speciale përkitazi me internimin e 
fëmijëve dhe rregullat, të cilat e 
ndalojnë ndarjen e anëtarëve të 
familjes. 

• Respektimi i besimit fetar ka të bëjë 
me praktikimin e saj nga robërit e 
luftës si edhe të respektimit të riteve të 
varrimit.  

Kur aplikohet e DNH?  
E drejta ndërkombëtare humanitare është 
e aplikueshme në dy situata: në konfliktet 
e armatosura ndërkombëtare dhe në ato 
jo-ndërkombëtare (të brendshme). Para se 
të jepet ndonjë definicion i këtyre dy 
fushave të aplikimit, do të duhej të thuhej  
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E drejta ndërkombëtare humanitare                                                                   Të drejtat e njeriut 

 
NËN TË GJITHA RRETHANAT … 

 
 
edhe diç përkitazi me nocionin „konflikt i 
armatosur“, i cili që nga vitit 1949 në 
mënyrë të vazhdueshme ka zëvendësuar 
nocionin luftë. 
 
Konflikte të armatosura ndërkombëtare 
janë ato në të cilat dy apo më shumë shtete 
janë ndeshur duke përdorur armët dhe ato 
në të cilat një popull është ngritur në luftë 
kundër një fuqie koloniale, forcave të 
huaja pushtuese ose krimeve raciste, të 
quajtura gjithandej si luftëra për çlirim 
kombëtar. Jashtë fushës së 
aplikueshmërisë së të drejtave të njeriut, 
këto situata bien në fushën e gjerë të 
rregullave të së drejtës ndërkombëtare 
humanitare që, ndër të tjera, përmbahen 
në të katër konventat e Gjenevës të vitit 

1949 dhe në Protokollin e I-së Shtesë të 
vitit 1977. 
 
Për konfliktet interne numri i rregullave të 
aplikueshme është i kufizuar. Ato janë 
përfshirë para se gjithash në nenin 3 të të 
katër Konventave së Gjenevës dhe në 
Protokollin II-të Shtesë të vitit 1977. Neni 
3 përmban standardin minimal të 
njerzishmërisë dhe aplikohet së këndejmi 
në të gjitha situatat e konflikteve të 
armatosura. Përkrah këtij ekziston edhe 
sfera esenciale e të drejtave të njeriut e 
cila edhe në këso situatash të 
jashtëzakonshme nuk e humb rëndësinë e 
vet. 
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„Lufta nuk është kurrë një 

marrëdhënie midis njerëzve, porse 
një marrëdhënie midis shteteve, në 

të cilën individët vetëm falë rastësisë 
bëhen të huajë; jo si njerëz, jo si 
shtetas, por si ushtarë (...). Duke 

qenë se qëllim i luftës është 
shkatërrimi i shtetit armik, është 

legjitime edhe mbytja e mbrojtësve 
të tij, sa kohë që ata mbajnë armë. 
Mirëpo, sapo t’i kenë dorëzuar ato 

dhe të jenë dorëzuar edhe vetë, nuk 
janë më armiq ose agjentë të 

armikut dhe janë sërish njerëz 
normalë. Së këndejmi nuk është më 
legjitime që atyre t’u merret jeta. 
Zhan Zhak-Ruso, filozof e shkrimtar 

francez  (1712-1778). 

 
 
Në ato raste, në të cilat dhuna nuk paraqet 
ende konflikt të armatosur, e drejta 
ndërkombëtare humanitare nuk aplikohet. 
Në këto raste, për mbrojtjen e të 
implikuarëve, duhet të aplikohen të drejtat 
e njeriut dhe e drejta përkatëse nacionale. 

 
2. Definicioni dhe përshkrimi i të 

drejtave të mbrojtura  
 

 
Çfarë janë rregullat themelore të së 
drejtës humanitare ndërkombëtare 
në konfliktet e armatosura? 

 
1. Personat jashtë betejës (Personat 

hors de combat) dhe të tillët të cilët 
kurrë nuk kanë marrë pjesë aktive  
 

 
(në konflikt) kanë të drejtë t’u 
respektohet e drejta e tyre për jetën 
dhe integritetin moral e trupor. 

2. Është e ndaluar të vritet një armik 
që është jashtë betejës ose që 
dorëzohet.  

3. Të plagosurit dhe të sëmurët duhet 
të tubohen dhe të gëzojnë 
përkujdesjen e duhur nga ana e 
atyre nën autoritetin e të cilëve 
gjenden. Mbrojtja përfshin edhe 
personelin mjekësor dhe 
institucionet, transportet dhe 
pajisjet. Emblema e Kryqit të Kuq 
dhe e Gjysmëhënës së Kuqe janë 
shenja dalluese të kësaj mbrojtjeje 
dhe duhet të respektohen. 

4. Ushtarët e zënë rob dhe civilët nën 
autoritetin e palës kundërshtare u 
takon respektimi i të drejtës së tyre 
në jetë, të dinjitetit, të drejtave të 
tyre personale dhe të bindjes fetare. 
Këta duhet të mbrohen nga çfarëdo 
dhune e hakmarrjeje. Këta duhet ta 
gëzojnë të drejtën të komunikojnë 
me familjet e tyre dhe të marrin të 
mira materiale nga ato.  

5. Secili duhet ta gëzojë të drejtën për 
garancitë fondamentale juridike. 
Nuk bën që akëcili të dënohet për 
vepër që nuk e ka bërë. Askush nuk 
duhet t’i nënshtrohet trajtimeve me 
dhunë fizike ose psikike, dënimit me 
rrahje ose trajtimit poshtërues apo 
atij jonjerëzor.  

6. Palët në konflikt dhe pjesëtarët e 
forcave të tyre të armatosura nuk 
duhet t’i zgjedhin dhe aplikojnë 
metodat dhe mjetet e luftës deri në 
pa kufij. Armët dhe metodat që 
shkaktojnë humbje dhe vuajtje të 
tepruara janë të ndaluara.  
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7. Për ta mbrojtur popullatën civile 

dhe pronën e saj, palët në konflikt 
duhet që gjatë gjithë kohës ta 
veçojnë popullatën civile nga 
luftëtarët. As popullata civile si 
tërësi dhe as persona të veçantë nuk 
guxojnë të jenë shënjestër e sulmit. 
Pika sulmi mund të jenë vetëm 
objektet ushtarake.  
 
 

Udhëzim: Këto rregulla ngërthejnë 
përmbledhtazi esencën e së drejtës 
humanitare ndërkombëtare dhe janë 
formuluar nga KNKK. 
Këto nuk janë kurrfarë instrumenti 
juridik dhe, prandaj, nuk i 
zëvendësojnë në asnjë mënyrë 
konventat ekzistuese. Këto janë 
formuluar me qëllim të lehtësimit të 
përhapjes së të drejtës ndërkombëtare 
humanitare.  
 
 

 
 
 

Çfarë dhe si mbron e DNH?  
 

E drejta ndërkombëtare humanitare i 
mbron ata që nuk marrin apo nuk kanë 
marrë pjesë për kohë të gjatë në 
luftime, si p.sh. personat civilë, të 
plagosurit, të sëmurët, robërit e luftës, 
anije-mbyturit (të mbijetuarit e anijeve të 
fundosura) dhe personeli mjekësor e ai 
fetar. Palët në konflikt duhet që këtyre 
njerëzve t’ua bëjë të mundshëm pranimin 
e të mirave materiale dhe t’i trajtojnë, në 
çdo kohë, duke u sjellë me ta në mënyrë të 
njerëzishme.  

 

 
„Viktimat e konflikteve të sotme 

nuk janë thjesht vetëm anonimë, 
porse thjesht të panumërt. (...). E 
vërtetë e trishtueshme është që 

civilët vihen në pozitë midis 
zjarresh. Ata nuk janë kurrfarë 

rastesh të vdekjes aksidentale apo 
„dëme kolaterale“, siç i përshkruan 
eufemizmi modern. Këta, gjithnjë e 

më shpesh, merren në shënjestër me 
qëllim“ 

 
Kofi Annan, ish sekretar i 
përgjithshëm i OKB-së 

 
 
Vendet dhe objektet e veçanta si spitalet, 
makinat e ndihmës së shpejtë, janë 
gjithashtu të mbrojtura dhe nuk bën të 
sulmohen. E drejta ndërkombëtare 
humanitare përmend një varg simbolesh e 
shenjash, sidomos Kryqin e Kuq dhe 
Gjysmëhënën e Kuqe, që përdoren për 
shënjimin e personave dhe të vendeve të 
mbrojtura. Të mbrojtura janë po ashtu 
edhe monumentet historike, objektet e 
artit dhe vendet me vlerë kulturore. 
Shfrytëzimi i vendeve të këtilla në shërbim 
të taktikës ushtarake është rreptësisht i 
ndaluar. Përveç kësaj, çështje e së drejtës 
humanitare ndërkombëtare është edhe 
ambienti, sepse ndalohen metodat dhe 
mjetet e luftës të cilat shkaktojnë ose që 
mund të shkaktojë dëmtime të rënda e 
afatgjate të natyrës.  
Duhet të bëhet dallimi midis luftëtarëve 
dhe popullatës civile por edhe dallimi 
midis objekteve ushtarake dhe i atyre 
civile. Rezultat i kësaj është se nën 
mbrojtje merret jo vetëm popullsia civile, 
porse edhe të mirat e nevojshme për 
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ekzistencë për të cilat kjo popullatë ka 
nevojë për të mbijetuar (artikujt 
ushqimorë, bagëtia, sigurimi me ujë të 
pijshëm). 
E drejta ndërkombëtare humanitare 
mbron nga vuajtjet e panevojshme 
përmes ndalimit të armëve, përdorimi 
ushtarak i të cilave i tejkalon 
skajshmërisht kufijtë e së lejueshmes. 
Ndër këto bien p.sh. armët shpërthyese, të 
cilat shkaktojnë plagë që janë pothuaj se të 
pashërueshme.  
 
Parimet e humanitetit, të 
domosdoshmërisë ushtarake dhe të 
proporcionalitetit janë çelësi i mbrojtjes 
së popullatës civile nga dëmet kolaterale 
dhe për mbrojtjen e luftëtarëve nga 
vuajtjet e panevojshme. 
Domosdoshmëria ushtarake definohet si 
aksione, që janë të nevojshme për ta 
mundur kundërshtarin. Ka mundësi që, si 
rezultat, ajo pjesë e së drejtës humanitare 
ndërkombëtare, që e ngrit si kriter 
domosdoshmërinë ushtarake, avokatëve 
të të drejtave të njeriut nuk u duket shumë 
humanitar. Koncepti e ka, ç’është e drejta, 
përparësinë të jetë preciz dhe afër 
realitetit.  

 
Kush duhet ta respektojë të drejtën 
ndërkombëtare humanitare? 
Vetëm shtetet mund të jenë palë 
kontraktuese të marrëveshjeve 
ndërkombëtare e, së këndejmi, edhe të 
konventave të Gjenevës të vitit 1949 dhe 
të protokolleve suplementare të viteve 
1977 e 2005. Të gjitha palët në konflikt, pa 
marrë parasysh nëse janë trupa të 
rregullta shtetërore apo sosh paramilitare, 
duhet të përfshihen në kuadrin e së drejtës 
humanitare ndërkombëtare. Palë 
kontraktuese të të katër konventave të 
Gjenevës janë, në gjithë botën, 194 shtete. 

Fakti që këto marrëveshje janë pranuar në 
përmasa globale, e tregon universalitetin e 
tyre. Deri tani, palë të Protokollit të I-rë 
Shtesë të vitit 1977, i cili e rregullon 
çështjen e mbrojtjes së viktimave në 
konfliktet ndërkombëtare, janë 172 shtete, 
ndërsa palë kontraktuese të Protokollit të 
II-të Shtesë për mbrojtjen e viktimave në 
konfliktet jo-ndërkombëtare janë 166 
shtete. Protokolli i III-të Shtesë i vitit 2005 
ka në ndërkohë 61 shtete anëtare. (të 
dhënat janë të marsit 2013) 
Për ta vërtetuar nëse shteti Juaj është 
anëtar, kontaktoni KNKK-në ose e vizitoni 
faqen e tij nën www.icrc.org 
(në anglisht, frëngjisht ose arabisht). 

 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe 

çështje të diskutueshme  
 
Rëndësia e ndërgjegjes kulturore 
Përpjekjet për ta kufizuar brutalitetin e 
luftës janë universale. Në rrjedhën e 
historisë, shumë kultura kanë provuar që 
t’i ikin dhunës për ta mënjanuar vuajtjen e 
panevojshme dhe për ta kufizuar 
shkatërrimin. Sado që konventat e para të 
Gjenevës e të Hagës në fillim nuk ishin 
universale, sepse ishin hartuar dhe 
aprovuar nga dijetarë juristë dhe 
diplomatë të hemisferës kulturore 
evropiane, të krishterë, ato janë në dritën 
e vlerave që përmbajnë, megjithatë, vlera 
me karakter universal. Ky dimension 
universal i të drejtës humanitare 
ndërkombëtare nuk guxon të 
nënvlerësohet e të harrohet kurrë: 
respektimi dhe zbatimi i këtyre rregullave 
varen, në fakt, nga ngritja e një lidhjeje të 
qartë midis konventave të zbatueshme 
dhe traditave lokale ose të dokeve. 
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Humaniteti (Njerzishmëria) 

 

„Duke e ruajtur një sferë të 
humanitetit në zemër të një konflikti 

të armatosur, e drejta 
ndërkombëtare humanitare e mban 

të hapur e të lirë shtegun drejt 
pajtimit dhe i kontribuon jo vetëm 
paqes midis palëve ndërluftuese, 

porse edhe harmonisë midis 
popujve.“ 

 
Unioni Interparlamentar 

Konferenca e 90-të, shtator 1993. 

 
 
Pikëpamjet kontradiktore përkitazi me 
zbatueshmërinë e së Drejtës 
Ndërkombëtare Humanitare 
Derisa parimet e së drejtës humanitare 
ndërkombëtare gëzojnë pothuaj aprovim 
universal, për shkak të pikëpamjeve të 
ndryshme përkitazi me çështjen se kur 
dhuna bëhet konflikt i armatosur, mund të 
shfaqen probleme me rastin e zbatimit. 
Kualifikimi i një konflikti si konflikt i 
armatosur është parakusht themelor për 
zbatimin e së drejtës humanitare 
ndërkombëtare. Nëse shtetet 
konfrontohen me dhunën përbrenda 
territorit të vetë, shpesh preferojnë që atë 
ta zgjidhin si problem të brendshëm. Kjo 
ndodh edhe nëse një shtet tjetër, sado 
tërthorazi, është i përzier. Njohja e një 
situate si konflikt i armatosur donë të 
thotë që dhunuesit e gëzojnë mbrojtjen 
nga e drejta ndërkombëtare humanitare, e 
cila është shumë më e gjerë se sa mbrojtja 
përmes të drejtave të njeriut në situata të 
tilla.  

S’është për t’u çuditur që të inkriminuarit 
cilësohen nga qeveritë jo si luftëtarë e palë 
ndërluftuese, porse si kriminelë, banditë 
ose terroristë, në mënyrë që t’u bishtnojnë 
rregullave të së drejtës ndërkombëtare 
humanitare.  
Për ta mënjanuar këtë praktikë dhe për ta 
bërë të drejtën ndërkombëtare 
humanitare të pranueshme për shtetin 
përkatës, garantohet që zbatimi i të drejtës 
ndërkombëtare humanitare nuk deklaron 
asgjë përkitazi me legjitimitetin e grupeve 
të përziera në konflikt. 
Ky angazhim realist e pragmatik i së 
drejtës ndërkombëtare humanitare i 
mbron viktimat e konfliktit të të dyja 
palëve. Është me rëndësi të konstatohet që 
e drejta ndërkombëtare humanitare 
paraqet një akt drejtpeshimi midis dy 
koncepteve të kundërta: 
domosdoshmërisë ushtarake nga njëra 
anë dhe çështjes humanitare nga ana 
tjetër.  

 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja  
 

Duke i pasur parasysh vështirësitë e 
zbatimit juridik të rregullave në konfliktet 
e armatosura, përfaqësuesit e shteteve me 
rastin e përpunimit të konventave të së 
drejtës ndërkombëtare humanitare duhet 
të zhvillojnë mekanizma të veçantë të 
zbatimit. Në këtë mes mund të përshtaten 
mekanizmat e përgjithshëm ekzistues të 
së drejtës ndërkombëtare humanitare për 
nevojat e speciale të viktimave të 
konflikteve të armatosura. Megjithatë, 
mekanizmat e përgjithshëm e specialë 
edhe bashkë nuk mund të ofrojnë as 
minimumin për mbrojtjen e individit. Kjo 
mund të arrihet përmes trajnimit dhe 
arsimimit, me ç’rast secilit i bëhet e qartë 
se armiku në konfliktet e armatosura 
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është megjithatë njeri, i cili meriton 
respekt.  
Në përgjithësi ka tri tipa të strategjisë, të 
cilat do të duhej ta siguronin zbatimin e së 
drejtës humanitare ndërkombëtare: 
• Masat preventive; 
• Masat për sigurimin e respektimit të 

normave gjatë konfliktit; 
• Masat represive. 

Masat parandaluese  
Palët nënshkruese të konventave të 
Gjenevës, pra pothuaj se të gjitha shtetet 
në botë, e kanë për detyrë ta përhapin sa 
më shumë të jetë e mundshme të drejtën 
ndërkombëtare humanitare. Shkollimi i 
forcave të armatosura për këtë qëllim, nuk 
mjafton. Shoqëria civile dhe të rinjtë duhet 

ta mësojë perspektivën humanitare të një 
konflikti të armatosur. Fokusi i 
drejtpërdrejtë i së drejtës ndërkombëtare 
humanitare orientohet drejt mbrojtjes së 
jetës dhe të dinjitetit njerëzor në konfliktet 
e armatosura; ç’është e drejta, përmes 
parashtrimit ekstensiv, këto vlera 
mbrohen në të gjitha situatat tona të jetës. 
Së këndejmi, përkrah arsimimit në fushën 
e të drejtave të njeriut, e drejta 
ndërkombëtare humanitare jep kontribut 
të veçantë edukimin qytetar në rrafshin 
lokal, regjional dhe ndërkombëtar. 
Për ta arritur një refleks të mirëfilltë 
humanitar, arsimimi dhe trajnimi duhet të 
nisin në kohë të paqes  

 
 

„Ne mund të shohim se sa lehtë një person, pa marrë parasysh i çfarë 
kombësie, është mbërthyer në psikologjinë e brutalitetit, nëse do të jetë 

përzier në një luftë. Një kësi brutaliteti shkaktohet shpesh nga urrejtja ndaj 
të tjerëve, siç tregohet në aktet raciste. Problemi më themelor, që duhet të 
trajtohet në krimet e luftës, është frika e thellë nga vdekja që e përjetojnë 

ushtarët. Që gjatë luftës ta mposhtin këtë frikë, këta persona e varin 
besimin tek dhuna, e cila e dobëson moralin e tyre dhe e manifeston veten si 

shpërthim i brutalitetit.“ 
Yuki Tanaka, dijetar japonez. 

 
 

 
Masat për Mbikëqyrjen e Respektimit  
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) luan një rol qendror, kur është 
puna që shteteve t’u sillet ndërmend, se 
ato e kanë marrë për obligim përhapjen e 
normave të së drejtës ndërkombëtare 
humanitare dhe se ato duhet të bëjnë 
hapat e domosdoshëm që e sigurojnë 
zbatimin efektiv dhe respektimin e 
tërësishëm të normave të saj.  

 
Masat Represive  
E drejta ndërkombëtare humanitare i 
obligon shtetet që të ndalojnë çfarëdolloj 
shkeljeje të saj. Shkeljet konkrete, sidomos 
ato të rëndat, të quajtura krime të luftës, 
nga ana e së drejtës ndërkombëtare 
humanitare kriminalizohen. Secili shtet 
duhet të ketë miratuar ligje nacionale për 
përndjekjen e krimeve të luftës, t’i kërkojë 
personat e akuzuar për krime lufte dhe t’i 
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sjell këta përpara gjyqit, përkatësisht që të 
tillët t’ia dorëzojë një shteti tjetër për t’u 
ndjekur penalisht. Këto masa represive i 
shërbejnë frikësimit dhe mund ta 
parandalojnë përsëritjen e shkeljes së të 
drejtave të njeriut.  
Bashkësia ndërkombëtare e ngriti në vitin 
1998 Gjykatën Ndërkombëtare Penale 
(GJNP), e cila gjykon përkitazi me krimet e 
luftës, krimet kundër njerëzimit dhe 
gjenocidit. Për dallim nga tribunalet ad-
hoc-për ish Jugosllavinë dhe për Ruandën, 

GJNP-ja është kompetente për ndjekjen 
penale nëpër gjithë botën, pra ka 
juridiksion universal. Uganda, Republika 
Demokratike e Kongos dhe Republika e 
Afrikës Qendrore ia kanë kaluar tanimë 
Gjykatës Penale rastet për ndjekje; Këshilli 
i Sigurimit i OKB-së e zbatoi këtë në 
situatën në Darfur/Sudan. Kryeprokurori i 
GJNP-së mund të aktivizohet edhe në bazë 
të të dhënave të opinionit.  

 

 
 
ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
 
 
Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 
dhe e Gjysmëhënës së Kuqe ngërthen më 
vete Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të 
Kuq, shoqatat nacionale të Kryqit të Kuq 
dhe të Gjysmëhënës së Kuqe në 180 shtete 
dhe Federatës Ndërkombëtare të 
shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe. Shoqatat nacionale 
veprojnë si ndihmës të qeverive të 
shteteve të tyre në çështjet humanitare 
dhe ofrojnë një vistër shërbimesh që nga 
ndihma në raste katastrofash e deri tek 
programet për shëndetin dhe për çështje 
sociale.  
 
Federata e ndihmon bashkëpunimin midis 
shoqatave nacionale veç e veç dhe e rrit 
kapacitetin e tyre. Si ndihmës dhe 
përkrahës së të drejtës ndërkombëtare 
humanitare, KNKK luan rol prijës në 
përpjekjet që edhe në vorbullën e një 
konflikti të armatosur ta ruajë masën 
minimale të humanitetit.  

1. Praktikat e mira      
 
Mbrojtja e popullatës civile  
E drejta humanitare mbështetet mbi 
parimin e imunitetit të popullatës civile. 
Personat, që nuk marrin pjesë në luftime, 
nuk bën që nën kurrfarë rrethanash, të 
sulmohen, ata duhet të kursehen dhe të 
mbrohen. Edhe në konfliktet moderne 
civilët po i nënshtrohen dhunës së 
tmerrshme, shpesh edhe si shënjestra të 
drejtpërdrejta. Masakrat, marrjet peng, 
dhuna seksuale, kërcënimet, dëbimet, 
shpërnguljet e dhunshme dhe plaçkitjet si 
dhe ndalimi i qëllimshëm i qasjes në ujë të 
pijshëm, ushqime dhe përkujdesje 
shëndetësore janë vetëm disa nga mënyra 
të veprimit që midis popullatës civile 
përhapin frikë e vuajtje. 

 
KNKK kultivon një prezencë konstante në 
ato hapësira në të cilat civilët janë në 
rrezik. Vëmendje të veçantë u kushtohet 
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grave e fëmijëve, të cilëve nga e drejta 
ndërkombëtare humanitare u njihet 
mbrojtja e veçantë. 

 
Gratë i përjetojnë konfliktet e armatosura 
në shumë mënyrë, si ushtare 
pjesëmarrëse, si shënjestër duke qenë 
pjesë e popullatës civile dhe thjesht si 
femra. Edhe përvojat e grave në konfliktet 
e armatosura janë të shumëllojshme - ato 
nënkuptojnë ndarjen apo humbjen e 
anëtarëve të familjes dhe humbjen e jetës. 
Konfliktet e armatosura e rrisin rrezikun e 
grave për t’u bërë viktima të dhunës 
seksuale, të plagosjes, plaçkitjes ose të 
vdekjes.  
 
Kundërmasat përkatëse përmbajnë: 
• Sqarimi i bartësve të armëve, përkitazi 

me të drejtat e gruas.  
• Përkrahja e institucioneve mjekësore 

dhe të shtëpive të shëndetit për 
përkujdesjen e viktimave në sferën 
gjinekologjike e të asaj të riprodhimit. 

• T’u rikujtohet zyrtarëve të ndalimit se 
gratë duhet menjëherë t’u kalohen për 
mbikëqyrje grave dhe se lokalet e 
fjetjes dhe ato sanitare duhet të jenë 
të ndara nga ato të burrave. 

• Rivënia e kontaktit midis anëtarëve të 
familjes, që janë ndarë për shkak të 
konfliktit të armatosur. 

• Përkrahja e familjeve të personave të 
zhdukur.  
 

Fëmijët po bëhen gjithnjë e më shpesh 
dëshmitarë të masakrave të ushtruara mbi 
prindër ose mbi anëtarë të tjerë të 
familjeve të tyre.  Këta (fëmijët) mbyten, 
merren rob ose ndahen nga familjet e tyre. 
Të izoluar nga ambienti i rëndomtë i tyre u 
mungon, edhe vetë atyre që ia arrijnë të 
ikin, çdolloj sigurie për vetë fatin e tyre 
dhe të njerëzve të dashur të tyre. Ata janë 
të detyruar të ikin, ata janë lënë në duar të 
fatit të tyre dhe të përjashtuar.  

 

 
 

„Shpërbërja e familjes në kohë lufte i lë gratë e vajzat të rrezikuara në 
mënyrë të veçantë nga dhuna. Gati 80% e 53 milionë njerëzve, të cilët sot 

janë zhvendosur për shkak të luftërave, janë gra e fëmijë. Nëse etërit, 
bashkëshortët, vëllezërit dhe bijtë janë inkuadruar në luftë, ata i braktisin 

gratë, të rinjtë e të moshuarit, që tani duhet të mbrohen vetë. Si faktor 
vendimtar për vendimin e tyre që të arratisen, familjet refugjate përmendin 

frikën për t’u dhunuar..“ 
 

UNICEF. The State of the World’s Children. 1996. 

 
 

Fëmijët, pa marrë parasysh nëse me 
familjet e tyre apo ata vetëm jetojnë në 
zona të konfliktit, i ekspozohen rrezikut 
për t’u rekrutuar si ushtarë-fëmijë. Të 
shkëputur nga familja, këta rekrutë-fëmijë 
e shohin veten të paaftë ta parafytyrojnë 

një jetë pa luftë. Me të inkuadruar në një 
grup luftarak, fëmijët e sigurojnë 
mbijetesën e vet personale.  

 
Kundërmasat përkatëse përmbajnë: 
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• Përkrahja respektimit të të drejtave të 
fëmijëve në konfliktet e armatosura. 

• Ndalimin e rekrutimit dhe të 
pjesëmarrjes së fëmijëve në konfliktet 
e armatosura. 

• Përkrahjen e viktimave të moshës jo 
madhore përmes ndihmës përkatëse 
mjekësore, psikologjike e sociale. 

• Rivendosjen e kontakteve me familjet 
përmes mbrojtjes së të miturve të 
papërzier në konflikt dhe përmes 
kërkimit të personave të zhdukur. 

• Mbikëqyrjen e situatës në rastet e 
parandalimit të fëmijëve – sigurimi që 
ata të jenë të ndarë nga të rriturit, 
përveç nëse kemi të bëjmë me 
pjesëtarë të familjes dhe angazhimin 
për lirimin e tyre.  

Mbrojtja e të burgosurve      
 

Njëra ndër pasojat e konflikteve të 
armatosura është burgosja dhe ndalimi i 
robërve të luftës. Duke ia marrë lirinë, 
individi sillet në një situatë lënudeshmërie 
karshi autoriteteve të ndalimit dhe 
përbrenda ambientit të burgut. Kjo  
 

lëndueshmëri është akute në konfliktet e 
armatosura dhe të dhunës së brendshme, 
sepse zbatimi i tepruar dhe ilegal i dhunës 
është i përhapur hapekrah dhe forcohen të 
metat strukturale.  

 
Masat për sigurimin e respektimit të jetës 
dhe të dinjitetit të të burgosurit përfshijnë: 
• Trajnimi i personelit të burgjeve me 

rregullat e ndalimit dhe të ndjekjes 
penale në rastin se ata bien ndesh me 
këto rregulla. 

• Sigurimi se ka mjete të mjaftueshme 
financiare për burgjet. 

• Mundësimi i vizitave për të burgosurit 
nga organizata humanitare si KNKK si 
dhe mbikëqyrja e trajtimit të të 
burgosurve. 

• Rivënia e kontakteve midis anëtarëve 
të familjes, nëse ato janë ndërprerë 
më parë. 

• Përkrahja organizatave për të drejtat 
e njeriut si Amnesty International dhe 
Human Rights Watch ose organizatave 
lokale të të drejtave të njeriut, të cilat 
e bëjnë publik keqtrajtimin e të 
burgosurve nga personeli i burgjeve.  
 

 
 

„Ka fëmijë që inkuadrohen për shkak të të ashtuquajturave arsye  
‚vullnetare’. Mirëpo, unë mendoj se duhet qenë shumë i kujdesshëm për ta 
hetuar se nuk ka asnjë bashkëngjitje vullnetare, në kuptimin që pjesa më e 

madhe e këtyre fëmijëve e bëjnë këtë hap për shkak të nevojës ose të 
keqtrajtimit, frikës ose të sigurisë. Aktivitet ushtarak do të mund të 

kërkonin të miturit jetimë të cilët nuk kanë prindër që do t’i mbronin, 
persona me frikë se do të vdesin nga uria ose të tillë me përkujdesje të 

pamjaftueshme shëndetësore.“  
Mike Wessells. 
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Rivendosja e kontakteve familjare 

 
Pothuaj në të gjitha situatat e 
jashtëzakonshme – konflikte të 
armatosura, dëbime masovike të 
popullatës dhe në situata të tjera krizash  –  
fëmijët ndahen nga prindërit e tyre, nga 
familjet ose nga përgjegjës të tjerë të 
rritur.  
Duke qenë se shumë rrallë statusi i tyre 
njihet menjëherë, ata trajtohen më shpesh 
si të ‘mitur të ndarë dhe të vetmuar’ sesa 
‘jetimë’. 
Edhe të tjerë, të moshuar apo njerëz me 
aftësi të kufizuara bien gjatë konflikteve të 
armatosura në situata veçanërisht të 
vështira. Ata mund të lihen vetë, të izoluar 
ose të ndarë nga familjet e tyre dhe nuk 
janë në gjendje të kujdesen vetë për 
vetveten.  
Për shkak të ndjeshmërisë së veçantë, 
KNKK ndërmerr, po qe nevoja, masa 
adekuate, që kanë për qëllim mbrojtjen 
dhe ribashkimin me familjet e tyre. Këto 
masa përmbajnë, midis të tjerash: 
• Përcjellja më tej e njoftimeve për 

familjen përmes porosive të Kryqit të 
Kuq, emisioneve radiofonike, telefonit 
e internetit, përmes Kryqit të Kuq 
Ndërkombëtar dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe; 

• Organizimi i ribashkimit të familjeve. 
• Mundësimi familjeve i vizitës në 

burgje ose përtej vijave të frontit. 
• Dhënia e dokumenteve të udhëtimit 

nga KNKK, për ata që për shkak të 
konfliktit nuk kanë më dokumente 
udhëtimi dhe gjenden në prag të 
kthimit apo të rivendosjes gjetiu në 
një shtet të tretë. 

• Informimi dhe përkrahja familjeve të 
personave të zhdukur. 

• Përkrahja dhe bashkimi i ish 
ushtarëve-fëmijë me familjet e tyre. 
 

 
Një fjalë rreth emblemës 
Konventat e Gjenevës njohin tri 
emblema: Kryqin e Kuq, Gjysmëhënën 
e Kuqe dhe Luanin e Kuq e Diellin, por 
tanimë shfrytëzohen vetëm dy të 
parat. Në vitin 2005, me Protokollin e 
tretë suplementar të Konventave të 
Gjenevës, u fut në përdorim Kristali i 
Kuq, si shenjë e tretë dhe e barabartë. 
Kristalin e Kuq mund ta përdorin ato 
shoqata nacionale të cilat për shkaqe 
fetare nuk duan apo nuk munden ta 
përdorin as kryqin e kuq e as 
gjysmëhënën e kuqe. E drejta 
ndërkombëtare humanitare e 
rregullon përdorimin, madhësinë, 
qëllimin dhe vendosjen e emblemës, 
personat dhe objektet që e mbrojnë 
atë, si duhet të përdoret, çfarë respekti 
i përshkruhet emblemës dhe çfarë 
dënimesh ka për keqpërdorimin e saj. 

 
Në konfliktet e armatosura emblemën 
bën ta mbajnë si mbrojtje personat 
dhe objektet e mëposhtme: 
• Trupat sanitare të ushtrive.  
• Shoqatat nacionale të Kryqit të 

Kuq ose të Gjysmëhënës së Kuqe 
të pranuara në rrugë zyrtare dhe 
të autorizuara nga qeveritë e tyre 
për ndihmë trupave sanitare të 
ushtrisë. 

• Spitalet civile dhe institucionet e 
tjera shëndetësore, të pranuara 
për të tilla nga qeveritë. 

• Organizata të tjera vullnetare të 
ndihmës, nën të njëjtat kushte si 
shoqatat nacionale.   
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Tri lloje të keqpërdorimit të 
emblemës: 
1. Imitimi: një organizatë 

humanitare përdor një emblemë 
të njëjtë si distinktiv të vetin. 

2. Uzurpimi: Një farmacist e 
proklamon dyqanin e vet me një 
flamur të Kryqit të Kuq.  

3. Pabesia: Luftëtarët e shfrytëzojnë 
ambulancën e Kryqit të Kuq për 
transportim të armëve. 
 
Shtetet duhet t’i ndërmarrin të 

gjitha masat që ta pengojnë dhe 
parandalojnë keqpërdorimin e 
emblemës. Rastet më të rënda të 
keqpërdorimit trajtohen si krime 
lufte.  

 
 
 

 
Parimet e veprimit humanitar  
Për t’u njohur si humanitare, organizata 
duhet t’u përmbahet parimeve konkrete 
themelore. Dy parimet më të rëndësishme 
janë parimi i neutralitetit dhe parimi i 
objektivitetit. Neutralitet nënkupton mos 
mbajtja anë për asnjërën palë. Punëtorët 
humanitarë mund ta arrijnë dhe ta ruajnë 
kështu besimin e të gjitha palëve. 
Objektivitet nënkupton se përparësia do të 
jepet vetëm në mbështetje të nevojave. 
Punëtorët humanitarë nuk bëjnë kurrfarë 
dallimi në bazë të kombësisë, racës, 
bindjes fetare, klasës sociale, ose të 
mendimit politik. Ata prihen vetëm nga 
nevojat e individit dhe u japin përparësi 
rasteve më urgjente.  
 
 
 
 

 
Parimet themelore të Lëvizjes së 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe  
Humaniteti: Mbrojtja e jetës, e 
shëndetit dhe sigurimi i respektit ndaj 
njerëzve  
Objektiviteti: Kurrfarë diskriminimi në 
bazë të kombësisë, racës, bindjes fetare, 
klasës ose të bindjes politike; Trajtimi 
vetëm sipas nevojave. 
Neutraliteti: Mosdhënia krah asnjërës 
palë.  
Pavarësia: Autonomia e plotë nga 
çfarëdo autoriteti i jashtëm.  
Shërbimi vullnetar: organizata jo-
profitabile. 
Uniteti: Vetëm një shoqatë e Kryqit të 
Kuq/Gjysmëhënës së Kuqe për një shtet. 
Universaliteti: Një organizatë në gjithë 
botën. 
 

 
Duke qenë se puna që bëhet nga KNKK, pa 
marrë parasysh a kemi të bëjmë me vizita 
të të burgosurve ose me rolin e 
ndërmjetësit midis palëve ndërluftuese, 
është politikisht shumë e ndjeshme dhe 
duke qenë se donë të jetë i pranishëm dhe 
dëshiron nga të gjitha palët së pakut të 
tolerohet, besueshmëria luan një rol të 
rëndësishëm në punën e organizatës. Ky 
parim, bashkë me atë të neutralitetit dhe 
të objektivitetit shkakton dilema etike për 
punëtorët humanitarë të cilët nuk mund t’i 
denoncojnë keqpërdorimet, sepse ka 
mundësi që ky demaskim do ta rrezikonte 
jetën e viktimave ose do ta pengonte 
qasjen e punëtorëve humanitarë atyre që 
kanë nevojë për ndihmë. 
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2. Trendet  
 

 
 
Burimi: 20th Century, the Deadliest of all, 
The parliamentarian handbook 
 
Ndalimi i minave anti-këmbësorike 
Gjatë viteve të ‘90 Kryqi i Kuq 
Ndërkombëtar dhe Gjysmëhëna e Kuqe, 
organizata ndërkombëtare dhe një 
koalicion i fortë prej OJQ-sh punuan pa 
reshtur për ta arritur ndalimin e minave 
anti-këmbësorike dhe viktimave të minave 
t’u sigurojnë lehtësime. Kjo punë u 
kurorëzua në vitin 1997 me miratimin e 
Marrëveshjes së Otavës për ndalimin e 
përdorimit, të deponimit, të prodhimit e të 
përhapjes së minave anti-këmbësorike 
dhe për asgjësimin e tyre, e cila hyri në 
fuqi më 1 mars 1999. Kjo është 
marrëveshja e parë që përmes të drejtës 
ndërkombëtare humanitare ndalon një 
armë të përhapur gjerë dhe që hyri në fuqi 

më shpejt se secila marrëveshje e 
mëparshme multilaterale për armët. Si 
rezultat i përgatitjeve dhe i procesit të 
anamnezës së Marrëveshjes së Otavës u 
konsolidua Rrjeti për Sigurinë Njerëzore. 
Nga kjo lidhje sqarohen prioritetet e 
agjendës së rrjetit dhe të angazhimit të 
anëtarëve të Rrjetit për Sigurinë Njerëzore 
për reduktimin e armëve të zjarrit të dorës 
dhe për ndalimin e minave tokësore. Deri 
më 1 korrik 2008 Marrëveshja pati 156 
shtete anëtare. Shtetet anëtare të Rrjetit 
për Sigurinë Njerëzore qenë ndër 
përkrahëset më aktive të Marrëveshjes. 
Rrjeti u bë kësisoj njëri ndër koalicionet 
ndërkombëtare prijëse për zbatimin e 
plotë dhe me kohë të Marrëveshjes. 
 

 
Disa numra të KNKK për aksionet 
ndihmuese në vitin 2006 
Vizita nëpër burgje  
U vizituan 478.299 të burgosur në 
2.577 vende ndalimi, midis tyre 
25.369 të burgosur, të cilët u 
regjistruan dhe u vizituan për herë të 
parë.  
U lëshuan 24.421 vërtetime të 
qëndrimit në burg.  
 
Rivënia e lidhjeve me familjet  
U mblodhën 331.804 njoftime të Kryqit 
të Kuq. 
U shpërndanë 302.157 njoftime të 
Kryqit të Kuq.  
U gjetën 11.569 njerëz, familjet e të 
cilëve kishin deponuar kërkesa për 
kërkim. 
1.120 njerëz u ribashkuan me familjet 
e tyre. 
5.862 njerëz morën dokumente të 
udhëtimit për t’u kthyer në shtëpi ose 
për t’u shpërngulur gjetiu.  

 

Numri i njerëzve të vdekur 

 
Në shekullin 18: 5.5 milion 
Në shekullin 19: 16 milion 
Në Luftën e parë botërore: 38 milion 
Në Luftën e dytë botërore: > 60 milion 
1949-1995: 124 milion 
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Përkrahje  
4.043.287 persona morën artikuj të 
amvisnisë dhe 2.657.284 sish morën 
artikuj ushqimorë. 
1.254.299 njerëz u trajtuan çdo muaj 
në spitale dhe  
9.977 viktima të luftës u mjekuan  
Burimi: KNKK, 2006. Raport Vjetor. 
http://www.icrc.org. 
 

 
 
3. Kronologjia  
Disa konflikte patën pak a shumë ndikim 
të madh në zhvillimin e së drejtës 
ndërkombëtare humanitare.  

 
Në Luftën e Parë Botërore (1914 deri 
1918) u përdorën armë, që nuk ishin edhe 
të reja, por në një mënyrë të paparë kurrë 
më parë. Përkrah përdorimit të gazit 
helmues, ndodhën edhe bombardimet e 
para nga ajri, zënia rob e qindra-mijëra 
robërish të luftës. Marrëveshja për 
ndalimin e disa metodave të luftëbërjes e 
vitit 1925 dhe Marrëveshja e vitit 1929 
për trajtimin e robërve të luftës qenë 
përgjigjet e para për këto zhvillime.  

 
Në Luftën e Dytë Botërore (1939 deri 
1945) u vranë pothuaj se barabar sa civil 
aq edhe personel ushtarak, krahasuar me 
një proporcion 1:10 në Luftën e Parë 
Botërore. Në vitin 1949 bashkësia 
ndërkombëtare reagoi ndaj këtyre 
shifrave tragjike, para se gjithash për 
shkak të pasojave të tmerrshme të kësaj 
lufte mbi popullatën civile duke i rishikuar 
konventat e mëhershme dhe duke 
miratuar një instrument të ri Konventës së 
Katër Konventat e Gjenevës për Mbrojtjen, 
të cilat mbrojnë të plagosurit, të sëmurët, 

personelin mjekësor, robërit e luftës dhe 
popullatën civile.  

 
Në Protokollet Suplementare të vitit 1977 
gjenden përgjigjet për sfidat e reja, si 
mbrojtja gjatë konflikteve të dekolonizimit 
dhe zhvillimit të teknologjive të reja 
ushtarake.  
Protokolli II Suplementar përfshin forcat e 
armatosura disidente dhe grupe të tjera të 
armatosura, të cilat me në krye një 
komandë përgjegjëse ushtrojnë kontroll 
në një pjesë të territorit.  
Pas kritikës për përdorim të mangët dhe 
për respektimin e pamjaftueshëm të 
simboleve të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe nga religjionet e jo-
krishtera e jo-islame me Protokollin III 
Suplementar të vitit 2005 u miratua për 
përdorim Kristali i Kuq si simbol i tretë i 
denjë për mbrojtje.  
 

 
Instrumentet kryesore të së drejtës 
ndërkombëtare humanitare dhe 
instrumente të tjera të ndërlidhura 
 
1864 Konventa e Gjenevës për 

përmirësimin e pozitës së 
ushtarëve të plagosur të 
ushtrive në fushë të betejës. 

1868 Deklarata e St. Petersburg-ut 
përkitazi me mospërdorimin e 
armëve shpërthyese në luftë.  

1899 Rregullat e Hagës për luftën në 
tokë dhe adaptimi i Konventës 
së vitit 1864 për luftën në det.  

1906 Verifikimi dhe zhvillimi i 
Konventës së vitit 1864. 

1907 Verifikimi i konventave të Hagës 
të vitit 1899 dhe miratimi i 
konventave të reja.  

1925 Konventa e Gjenevës për  
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ndalimin e përdorimit të gazrave 
ngulfatëse, helmuese dhe i 
gazrave të ngjashme si dhe i 
mjeteve bakteriologjike në 
luftëra  

1929 
    

 
 
  

Dy Konventat e Gjenevës  
Marrëveshja për përmirësimin e 
pozitës së ushtarëve të plagosur 
të ushtrive në fushë të betejës  
Marrëveshja për trajtimin e 
robërve të luftës  

1949 
I. 
 
 
 
II. 
 
 
 
III. 
 
IV. 

Katër Konventat e Gjenevës  
Marrëveshja për përmirësimin e 
pozitës së të plagosurve dhe të 
sëmurëve të forcave të 
armatosura në fushë të betejës.  
Marrëveshja për përmirësimin e 
pozitës  së të plagosurve, të 
sëmurëve dhe të anije-mbyturve 
të forcave të armatosura në det.  
Marrëveshja për trajtimin e 
robërve të luftës.  
Marrëveshja për mbrojtjen e 
personave civilë në kohëra lufte.  

1954 Marrëveshja e Hagës për 
mbrojtjen e pasurisë kulturore 
në kohë të konflikteve të 
armatosura dhe rregullat e 
aplikimit të tyre. 

1972 Marrëveshja për ndalimin e 
zhvillimit, prodhimit dhe 
deponimit të armëve 
bakteriologjike (biologjike) dhe 
të armëve helmuese si dhe për 
asgjësimin e armëve të këtilla.  

1977 
 
 
 
 
 
   
 

Protokolli Suplementar i 
Konventave të Gjenevës të vitit 
1949 për mbrojtjen e viktimave 
të konflikteve ndërkombëtare të 
armatosura (Protokolli 
Suplementar I). 
Protokolli Suplementar i  
 

 
 
 
 

 
Konventave të Gjenevës për 
mbrojtjen e viktimave të 
konflikteve jo-ndërkombëtare të 
armatosura (Protokolli 
Suplementar II). 
 

1980 
 
 
 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
 
• 

Marrëveshja për ndalimin ose 
kufizimin e përdorimit të disa 
armëve konvencionale, të cilat 
shkaktojnë vuajtje të tepërta ose 
që mund të veprojnë pa dallime 
midis njëra-tjetrës. 
Protokolli për eksplozive të 
pashpërthyera të pazbulueshme 
(Protokolli I për armët). 
Protokolli për ndalimin ose 
kufizimin e përdorimit të 
minave, kurtheve shpërthyese 
dhe mjeteve të tjera (Protokolli 
II për armët). 
Protokolli për ndalimin ose 
kufizimin e përdorimit të 
armëve ndezëse (Protokolli III 
për armët). 

1993 Marrëveshja për ndalimin, 
prodhimin, deponimin dhe 
përdorimin e armëve kimike dhe 
për asgjësimin e armëve të 
këtilla 

1995 Protokolli mbi armët verbuese 
laser (Protokolli IV, Protokoll i ri 
i Marrëveshjes për armët të vitit 
1980). 

1996 Protokolli II i reviduar për 
ndalimin ose kufizimet e 
përdorimit të minave, kurtheve 
shpërthyese dhe të mjeteve të 
tjera të vitit 1980. 

1997 Marrëveshja e Otavës: 
Marrëveshja për ndalimin e 
përdorimit, të deponimit, të 
prodhimit dhe të përhapjes së  

 

TË DREJTAT E NJERIUT NË KONFLIKTET E ARMATOSURA      333      



 
minave anti-këmbësorike dhe 
për asgjësimin e tyre. 

1998 Statuti i Gjykatës Penale 
Ndërkombëtare të Romës 

1999 Protokolli për mbrojtjen e 
vlerave kulturore i vitit 1954.  

2000 Protokolli i ndryshimeve të 
Konventës për Fëmijët, përkitazi 
me pjesëmarrjen e fëmijëve në 
konfliktet e armatosura.  

2001 Plotësim i nenit 1 të 
Marrëveshjes për armët, të vitit 
1980.  

2002 Hyrja në fuqi e Statutit të 
Gjykatës Penale Ndërkombëtare 
të Romës  

2002 Hyrja në fuqi e Protokollit për 
ndryshimet në Konventën për 
Fëmijët në konflikte të 
armatosura 

 
2003 

 
Protokolli për mbetjet 
eksplozive nga lufta (Protokolli 
V për armët). 

2005 Protokolli i III-të suplementar i 
Konventave të Gjenevës për 
miratimin edhe të një distinktivi 
mbrojtës (Protokolli 
suplementar III) 

2008 Aprovimi i Konventës për minat 
tokësore. 
 
Burimi: KNKK: 
http://www.icrc.org/ihl 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 

 
 
Ushtrimi I: Përse duhet të respektohet 
E drejta ndërkombëtare humanitare? 

 
 

Pjesa I: Hyrje  
Shumë njerëzve u duket absurde që në 
konfliktet e armatosura duhet të ketë 
rregulla, sepse ideja e luftës u duket 
kontradiktore me idenë dhe filozofinë e të 
drejtave të njeriut. Mirëpo, është fakt që 
shumica e vendeve i pranojnë dhe i 
zbatojnë rregullat e së Drejtës  

 
 
Humanitare Ndërkombëtare. Përse është 
kështu? Në diskutimin e propozuar 
pjesëmarrësit marrin pyetjet të cilat do t’u 
ndihmojnë atyre, që të merren me arsyet 
kryesore të respektimit të së drejtës 
ndërkombëtare humanitare në konfliktet e 
armatosura.  

 
Pyetjet për diskutim  
1. Nëse unë e fitoj luftën, përse më duhet 

të respektoj rregulla, të cilat më 
kufizojnë? 
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2. Nëse këto rregulla gjithmonë shkelen, 
ç’na duhen ato? 

3. A kemi vërtetë nevojë për të Drejtën 
Ndërkombëtare Humanitare, sa kohë 
që i kemi instrumentet që garantojnë 
të Drejtat e Njeriut? Përse shtetet nuk 
e vështirësojnë punën, duke i 
shfuqizuar obligimet karshi të 
drejtave të njeriut në konfliktet e 
armatosura? 

4. Si mundet e drejta ndërkombëtare 
humanitare ta paracaktojë 
perspektivën për paqe e siguri 
njerëzore, nëse e njeh realitetin e 
konfliktit të armatosur? 
 

Pjesa  II: Informacion i përgjithshëm 
 

Lloji i ushtrimit: Diskutim 
Synimet: Të kuptuarit e domosdoshmërisë 
së rregullave në konfliktet e armatosura; 
ndërgjegjësimi për çështjet e vështira në 
bazë të idesë së të drejtës ndërkombëtare 
humanitare; të njihen/mësohen arsyet 
përse shtetet e respektojnë të drejtën 
humanitare ndërkombëtare; 
komplementariteti i të drejtave të njeriut 
dhe i të drejtës ndërkombëtare 
humanitare; të njihen/mësohen disa 
rregulla themelore të së drejtës 
ndërkombëtare humanitare  

 
Grupi i synuar: Të rinj dhe të rritur   
Madhësia e grupit: 12-20 
Koha: 90 minuta 
Materialet: Kopje të parimeve të së 
drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të 
grafikoneve, të cilat e tregojnë 
komplementaritetin e të drejtave të njeriut 
dhe të së drejtës ndërkombëtare 
humanitare (shih modulin); 
Tabelë ose letër pankarte, në të cilën 
mund të shkruhen disa nga idetë kyçe të 
diskutimit; Pyetjet për diskutim të 

shpërndahet një javë ose një ditë para 
ushtrimit, në mënyrë që pjesëmarrësit të 
mund t’i diskutojnë ato vetë apo me 
anëtarë të familjeve ose me miq. 
Shkathtësitë: Argumentim, mendim kritik, 
komunikim, sjellja karshi mendimeve të 
përkundërta  

 
Pjesa  III: Informacion specifik  
Përshkrimi i ushtrimit: Diskutimi shtron 
disa pyetje të vështira, për të cilat nuk ka 
ndonjë përgjigje të thjeshtë. Pjesëmarrësit 
duhet të nxiten e të trimërohen të jenë 
kreativë e të mendojnë në mënyrë kritike 
dhe të mos humbin fare kohë për të gjetur 
përgjigje të sakta. Me rëndësi është që të 
mos injorohen përgjigjet cinike, sepse 
pjesëmarrësit duhet ta kuptojnë se për 
shtetet, ka arsye përtej moralit e ligjit për 
ta zbatuar të drejtën humanitare 
ndërkombëtare. Komentet cinike mund të 
përdoren me qëllim të spikatjes së kësaj 
cytjeje dhe të demonstrohet natyra 
pragmatike e së drejtës ndërkombëtare 
humanitare.  
Procesi i diskutimit: Pjesëmarrësit 
ndahen në katër grupe, secili nga të cilat e 
zgjedh njërën nga katër pyetjet, bashkë me 
vërejtjet e radhitura më poshtë për 
trajtimin e tyre. Gjatë 30 minutave të 
ardhshëm secila pyetje diskutohet 
ekskluzivisht në grupe të vogla. Secili grup 
e emëron një raportues, i cili me të kaluar 
të 30 minutave pjesës tjetër të grupit ia 
kumton rezultatet. Në fund, të gjithë 
pjesëmarrësit i diskutojnë edhe një herë 
pyetjet bashkë me raportet përkatëse. 

 
Vërejtje për pyetjen 1:  

• Mendoni për interesat afatgjate të 
vendit tuaj  

• Po nëse vendi juaj tanimë është duke 
humbur në konflikt ? 

• Çfarë roli luan opinioni publik?  
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Për pyetjen 2:  
• A mund të merren njoftime/lajme 

duke iu përmbajtur rregullave? 
• Si e dimë se po shkelen rregullat? 
• Edhe respektimi i pamjaftueshëm 

mund të jetë mbrojtje së pakut për 
disa njerëz. Çfarë do të ndodhte nëse 
do të shqiptoheshin më shpesh 
dënime për një mosrespektim? 

Për pyetjen 3 
• Mendoni arsyet për abrogimin e disa 

të drejtave në një konflikt të 
armatosur. 

• A i mbron e drejta ndërkombëtare 
humanitare të drejtat e njeriut? 

• A mund të kërkohet nga palët 
ndërluftuese respektimi i të drejtës 
për jetën nëse ata janë duke luftuar? 

• A përbëjnë instrumentet e të drejtave 
të njeriut ndonjë deklaratë përkitazi 
me mjetet dhe metodat e luftës? 

Për pyetjen 4 
• A mendoni se palët ndërluftuese e 

harrojnë me të përfunduar të 
konfliktit se çfarë ka ndodhur gjatë 
konfliktit? 

• A mundet ndalimi i shkatërrimit të 
masë t’i kontribuojë paqes? 

• Mendoni masat e represionit për 
sigurimin e drejtësisë pas mbarimit të 
konfliktit të armatosur. A mund t’i 
kontribuojnë ato paqes? 
 

Reagimi: Në fund të ushtrimit do të duhej 
të parashihen 10 minuta që nga 
pjesëmarrësit të mësohet, se si u pëlqeu 
atyre rrjedha e diskutimit. Nëse në 
ndërkohë dalin pyetje të tjera përkitazi me 
temën, ato duhet të regjistrohen në tabelë 
dhe, varësisht nga rasti, të përdoren për 
diskutime të ardhshme. 

 
 
 

Udhëzime Praktike:  
Trimëroni pjesëmarrësit që ta lënë 
mënjanë idenë e së Mirës e të së Keqes dhe 
në vend të saj tregoni arsyet përse është 
në interes të shteteve që ta respektojnë të 
drejtën humanitare ndërkombëtare. 

 
Propozime variacionesh: Në përmbyllje 
të diskutimit në kuadër të katër grupeve të 
vogla, mund të organizohet një aktrim 
rolesh, në të cilin çdo grup i shfrytëzon 
argumentet nga diskutimi i tij në mënyrë 
që brenda 10 minutash ta detyrojnë 
qeverinë e vet që ta ratifikojë të drejtën 
humanitare ndërkombëtare. Njëri nga 
pjesëmarrësit  do të duhej ta luante rolin e 
kreut të luhatshëm të shtetit, i cili tek e 
drejta ndërkombëtare humanitare s’sheh 
gjë të mençur. 

 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Kontrolloni gazetat aktuale dhe 
identifikoni shkeljet e të drejtës 
ndërkombëtare humanitare në konflikte të 
ndryshme të armatosura. A pranohen këto 
nga mediat, qeveritë, Kombet e Bashkuara, 
apo ka dënime të sjelljes së këtillë? 
Tema e të drejtave të afërta: 
Komplementariteti i të drejtave të njeriut 
dhe i të drejtës ndërkombëtare 
humanitare. 
Burimi: IKRK. 2000. Exploring 
Humanitarian Law, Education Modules for 
Young People. Gjenevë: KNKK. 

 
Ushtrimi II: Etika e angazhimeve 

humanitare  
 
Pjesa I: Ndarja  
Në një dilemë etike ndjekja e një qëllimi të 
vlefshëm përplaset me një qëllim tjetër të 
vlefshëm sepse mundet që, përkrah 
suksesit, të shkaktojë edhe dëme. 
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Punëtorët humanitarë përballen shpesh 
gjatë punës së tyre me dilema. Kësisoj ata 
bëhen shpesh shënjestër e kritikës 
publike. Me rëndësi është të kuptohet cilat 
lloje të dilemës dalin në procesin e 
ndihmës humanitare dhe të diskutohet 
nëse ka alternativa të qëndrueshme. Në 
ushtrimin e propozuar, pjesëmarrësit 
duhet ta analizojnë një situatë me një 
dilemë etike, se cilin nga veprimet do ta 
aplikojnë. Në këtë mes do të duhej të 
formulonin edhe kundër-argumentet për 
kritikën e parashtruar  

 
Pjesa  II: Informacion i Përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Studim i rastit   
Synimet: Orientim i vëmendjes mbi 
parimet mbi të cilat drejtohen aksionet 
humanitare; të shprehet mirëkuptim për 
dilemat e mundshme të punëtorëve 
humanitarë në punën e tyre; të kihet 
mirëkuptim që punëtorët humanitarë 
duhet në marrin vendim edhe në situatat 
jo fituese („No-Win“): të mos bësh asgjë 
është njësoj si zgjedhje e një veprimi 
specifik. 
Grupi synuar: Të rinj e të rritur  
Madhësia e grupit: 12-20 
Koha: 90 minuta 
Shkathtësitë: Ndriçimi i një situate nga 
këndvështrime të ndryshme, zhvillimi i 
mendimeve vetanake, aftësia për zgjidhjen 
e problemeve, aftësia e ndjeshmërisë.  
 
Pjesa III: Informacion specifik 
Hyrje në temë: Pyetni, nëse akëcili e njeh 
kodin special të drejtimit („codes of 
conduct“), që e rregullon sjelljen e 
njerëzve në profesionin e tyre. Përgjigje të 
mundshme mund të përmbahen në 
bekimin e Hipokratit për mjekët ose në një 
kod etik për gazetarët, i cili e ndalon 
publikimin e emrave të informatorëve. 
Përsëdyteni pjesën „Parimet themelore të 

punës së punëtorëve humanitarë“, për të 
qenë të sigurt se pjesëmarrësit i kanë 
kuptuar parimet e neutralitetit dhe të 
paanshmërisë. Shkruani në tabelën /letrën 
pankartë në formë ovale të secilit punëtor 
humanitar rregullin bazë: Ndihmë dhe 
mbrojtje për nevojtarët  
Përshkrimi i ushtrimit: Rastet u 
shpërndahen pjesëmarrësve, të cilat pastaj 
lexohen me zë. Pjesëmarrësit duhet ta 
identifikojnë dilemën dhe të marrin 
vendim, nëse aksioni humanitar, 
përkundër dilemës, do të zhvillohet edhe 
më tej apo jo. 
 
Rasti A 
Organizatat ndihmëse u vinë në ndihmë 
civilëve të dëshpëruar në një regjion të 
tronditur nga kriza. Meqë organizatat 
ndihmëse u ofrojnë civilëve ndihmë të 
jashtme, grupet ndërluftuese mund t’i 
injorojnë nevojat e popullsisë së vet. 
Përmes kësaj ndihme nga jashtë ato mund 
t’i përdorin të gjitha resurset e vendit për 
furnizimin e trupave. Kësisoj konflikti i 
armatosur zgjatet. 
Pyetje: A e zgjasin organizatat humanitare 
konfliktin?  

 
Rasti B 
Civilët ikin në një zonë të mbrojtur e cila 
duhet të jetë një lima i sigurt përpara 
spastrimeve etnike. Me ndihmën e 
punëtorëve humanitarë këta evakuohen 
nga kjo zonë në qendra refugjatësh jashtë 
vendit. Ky aksion humanitar i kontribuon 
spastrimit etnik të vendit.  
Pyetje: A përkrahet këtu spastrimi etnik? 

 
Rasti C  
Dy shtete luftojnë kundër njëri-tjetrit dhe 
humbjet civile janë shumë të mëdha. Disa 
zëra në vende të tjera e denoncojnë 
gjendjen emergjente të popullatës civile, 
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por asnjë qeveri nuk donë të ndërmarrë 
diçka as për ta ndalur konfliktin e as ta 
përkrah me ndihma popullatën civile. Një 
punëtor humanitar ankohet: „Çfarë donë 
të thotë ndihmë humanitare nëse e dimë 
fort mirë se mund të jetë vetëm një pikë në 
det dhe se pa presion politik ose pa sulm 
ushtarak nga jashtë organizatat 
ndihmuese humanitare vetëm sa e 
qetësojnë ndërgjegjen ndërkombëtare?“ 
Pyetje: A sajon ndihma humanitare vetëm 
parakusht për pasivitet politik? 

 
Rasti D 
Për ta marrë sërish kontrollin mbi një 
katund, të cilin kryengritësit e kishin 
përdorur si kamp, civilët shpërngulen 
dhunshëm në një kamp tjetër larg nja 30 
km.  
Organizatat ndihmuese humanitare luten 
që në këtë kamp të sjellin ushqime e ilaçe. 
Pyetje: A lejohet kësisoj përndjekja e 
civilëve?  
 
Një marrje qëndrimi për ndihmë për 
pjesëmarrësit është pyetja e drejtuesit të 
grupit nëse pasiviteti është alternativa e 
përnjëmendtë apo me mosveprim fati i 
popullatës përkeqësohet edhe më. 
 
Reagimi: 10 minutat e fundit në fund të 
njësisë duhet t’i kushtohen një vlerësimit. 
Nëse dalin pyetje përkitazi me organizata 
konkrete, specifike, ato duhet të 
regjistrohen/shënohen, për të krijuar, në 
vazhdim, bazë të një detyrë pune.  
Këshillime metodologjike: Ky ushtrim 
mund të jetë angështues për 
pjesëmarrësit, sepse nuk ka përgjigje të 

qarta. Me rëndësi janë analiza e 
perspektivës së punëtorëve humanitarë 
dhe marrja konstante me parimet e 
neutralitetit dhe të paanshmërisë. Nëse 
ndodh që diskutimi devijon nga ky qëllim, 
drejtuesi i grupit duhet t’ua sqarojë se në 
një konflikt të armatosur ka edhe aktorë 
që u nevojiten organizatave humanitare 
ndihmuese.  
 
Propozime variacionesh: Pas diskutimit, 
disa pjesëmarrës mund ta aktrojnë me 
luajtje rolesh situatën e mëposhtme: Një 
punëtor humanitar rrinë në këmbë në 
hyrje të një kampi të refugjatëve. Ai është 
përballur me një familje e cila dëshiron të 
strehohet në kamp, porse ka frikë se 
brenda do të takojë armiq. Babai ngul 
këmbë që ta mbajë armën e vet, për ta 
mbrojtur bashkëshorten e sëmurë dhe 
foshnjën. Familja ka edhe frikë të madhe 
se mund të ndahet. Pas aktrimit të kësaj 
skene, nga pjesëmarrësit kërkohet që t’i 
diskutojnë ato çështje parimore, që do të 
jenë hetuar nga bashkëpunëtorët e 
organizatave humanitare dhe cilat parime 
themelore këtu, eventualisht, do të mund 
të përplasen njëri me tjetrin.  
 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Të drejta dhe tema të afërta: A janë 
aktivistët e të drejtave të njeriut të 
përballur me dilema në punën e tyre? 
Burimi: KNKK. 2008. Exploring 
humanitarian law: education modules for 
young people. Genf: KNKK. 
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PUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TË DREJTAT E NJERIUT NË BOTËN E PUNËS  

 
E DREJTA PËR PUNË DHE TË DREJTAT RELEVANTE TË NJERIUT 

  

 
 
 
 

„ ... Paqja në botë mund të ngritët vetëm mbi drejtësinë sociale ...“ 
 

Kushtetuta e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP). 1919.

 
 



TREGIM PËR ILUSTRIM 
 
Kushte të tmerrshme në zonat 
industriale të eksportit  
Xiao Shen, një vajzë e vogël, që jetonte në 
çifligun Zhongyuan në zemër të Kinës, 
kishte një jetë të vështirë. Ajo kishte krejt 
pak apo fare oriz për të ngrënë dhe 
kurrfarë perspektive për të ardhmen. Ditë 
për ditë Xiao Shen ishte e detyruar të 
qëndronte në ujë deri në gjunjë që t’i 
ndihmonte të atit për ta vjel orizin. 
Së këndejmi, ajo vendosi një ditë që të ikte 
dika. Ajo kishte dëgjuar për një jetë më të 
mirë përtej bjeshkëve. Kështu, ajo dhe 
shoqet e saj që e kishin të njëjtin fat dhe të 
njëjtat ëndërrime, e braktisën në një 
mëngjes katundin e tyre. Ende pa lindur 
dielli ato u përvodhën nga shtëpitë dhe një 
shofer kamioni i mori me vete e i shpuri në 
qytetin më të afërm. Pas udhëtimit të 
mundimshëm Xiao Shen me shoqet e saj 
arritën në pikën që e synonin: në qytetin 
Shenzhen - një zonë e tregtisë së lirë në jug 
të Kinës në kufi me Hong Kongun. Ato 
shpresonin se do të gjenin punë dhe se do të 
fitonin para e që, kështu, ndoshta do të 
përmbusheshin ëndrrat e tyre.  
Xiao Shen u njoftua këtu me dy afaristë të 
quajtur Huang Guoguang dhe Lao 
Zhaoquan, të cilët kërkonin punëtore për 
„Zhili Handicrafts Factory“ të tyre. Aty 
prodhoheshin lodra. Xiao Shen ishte njëra 
nga të 472 të punësuarat. Së shpejti ajo fitoi 
mbresën se këtu për të ishte madje edhe më 
keq se në shtëpinë e saj në katundin e vogël. 
Në fabrikën Zhil ajo punonte err e terr por, 
si edhe të tjerat, merrte aq rrogë sa mund 
ta mbante shpirtin (26-40 euro në muaj). 
Meqë të dy afaristët druanin se punëtoret e 
tyre mund të vidhnin gjësendet e 
prodhuara, ata e shndërruan fabrikën në  

një lloj burgu. Të gjitha dritareve iu vunë 
parmakë dhe të gjitha daljet në rast rreziku 
u mbyllën. Inspektorët shtetërorë u 
korruptuan, në mënyrë që t’i mbyllin të dy 
sytë se çfarë ndodhte në fabrikë. Xiao Shen 
jetonte kësisoj ditë e natë prapa grillave 
sepse, si edhe punëtoret e tjera, edhe ajo 
flinte në fabrikë. Dhe pastaj, në pasditen e 
19 nëntorit 1993 shpërtheu një zjarr i cili u 
përhap vetëtimthi në gjithë godinën. 
Gjithandej kishte lëndë kimike të ndezshme 
shpejt. Xiao Shen dhe të tjerat u përpoqën të 
iknin. Por kah? Të gjitha dritaret ishin me 
grila, të gjitha dyert të mbyllura. Dyqind 
shpirtra, kryesisht gra të reja, disa jo më të 
moçme se gjashtëmbëdhjetë vjeçe, u 
përfshinë nga flaka dhe klithnin për 
ndihmë. Xiao Shen arriti ta thyente një 
dritare të grilosur në katin e dytë. Ajo u 
ndodh përpara dilemës të zgjidhte: të digjej 
apo të kërcente. Ajo kërceu dhe i theu të dy 
nyjat e këmbëve. 
Disa shoqe të saj të katundit Zhongyua nuk 
arritën t’i shpëtonin zjarrit. U dogjën 
gjithsejtë 87 njerëz, 47 i shpëtuan zjarrit të 
lënduara rëndë.  

 
Burimi: Werner-Lobo, Klaus und Hans 
Weiss. 2001. Schwarzbuch Markenfirmen. 
Wien: Deuticke 
 

Pyetje për diskutim  
1. Cilat të drejta të njeriut janë shkelur 

në dritën e kushteve të punës për Xiao 
Shen?  

2. Cilat janë problemet më të mëdha në 
fushën e të drejtës për punë? 

3. Çfarë masa mund të ndërmerret në 
rrafshin ndërkombëtar, për t’i 
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përmirësuar gjasat apo së paku 
kushtet e punës së punëtorëve si Xiao 
Shen? 

4. Çfarë përgjegjësish kanë kompanive 
multinacionale, të cilat prodhojnë 
mallra në këso zonash të tregtisë së 
lirë? 

5. Çfarë mundësish kanë konsumatorët që 
të ndikojnë mbi kushtet e tilla të 
prodhimit? 

 
 

 

ÇFARË DUHET TË DIHET     
 
      
1. Bota e punës në shekullin 21.  
Teknologjitë e reja, dhe të dhënat globale 
nëpër gjithë botën kanë potencial që botën 
e punës ta ndryshojnë më thellësisht se sa 
Revolucioni Industrial. Industrializimi me 
hapa të mëdhenj në shek. 20 solli zhdukjen 
në rritje të bujqësisë, ndërkohë që u rrit 
sektori i shërbimeve. Liberalizimi i tregut 
botëror dhe i ashtuquajturi “revolucioni 
kibernetik” i zgjeroi në masë 
marramendëse mundësitë përbrenda 
ekonomisë globale. 
 
Kjo ekonomi e re globale kërkon 
punëmarrës me specializime të larta, të 
cilët janë të arsimuar shkëlqyeshëm, 
fleksibil dhe të motivuar lart dhe që mund 
t’i adaptohen shpejt dhe në mënyrë 
efektive kushteve të reja të punës. 
Punëmarrësit duhet të jenë në gjendje që 
në dritën e teknologjive në zhvillim të 
përhershëm dhe të ndryshimeve 
strukturore e me stres të përhershëm të 
dinë të sillen në kuadrin e kushteve 
gjithnjë në ndryshim të punës. Gjithnjë e 
më shumë njerëz punojnë me gjysmë 
orari, janë të vetëpunësuar ose përballen 
me kushte jostabile të punës. Globalizimi 
po i vë në pah zbrazësit sociale  në mes të 
atyre që janë të  arsimuar, kanë shkathtësi 

pune dhe janë mobil dhe si rrjedhim janë 
të suksesshëm në një botë të integruar 
ekonomike dhe atyre pa këto aftësi. Këto 
pabarazi dhe ndryshime të reja po shpijnë, 
fundja, drejt tensioneve midis shtresave të 
ndryshme sociale të shoqërisë. 
 
Rritja e konkurrencës si rezultat i 
liberalizimit të tregtisë dhe të sistemeve 
financiare, ushtron një trysni shumë të 
fortë mbi firmat që këto ta ulin koston e 
prodhimit. Për ta arritur këtë qëllim, 
shumë firma po i ulin shpenzimet për 
faktorin e quajtur „punë“, duke i 
automatizuar fabrikat e tyre gjë që i 
shndërron punëtorët në tepricë, ose si 
alternativë, ato e bartin prodhimin në 
vende me paga më të ulëta, ku standardet 
shoqërore janë më të ulëta.  
 
Për të mbetur vend atraktiv për 
ekonominë, shumë vende kanë interes që 
t’i ulin standardet e pagave e të punës. 
Shumë shpesh këto kanë për pasojë 
shfrytëzimin si dhe punën e detyrueshme  
të fëmijëve. Fenomeni „globalizim“ i godet 
njerëzit në të gjitha pjesët e botës, ndërsa 
efektet pozitive i shijojnë vetëm pak sish. 
Qeveritë kanë përherë e më pak ndikim e 
mundësi t’i zvogëlojnë efektet negative të 
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uljes së barrierave tregtare, kryesisht për 
shkak të “lojtarëve të rinj global”: 
kompanitë multinacionale.  
Dimensioni social i globalizimit po 
bëhet gjithnjë e më shumë çështje 
kryesore e politikës ndërkombëtare. Më 
shumë se kurrë deri tani është me rëndësi 
dhe kuptimplotë forcimi dhe stimulimi i 
standardeve sociale të të drejtave të 
njeriut në nivel botëror, për ta siguruar 
kështu stabilitetin social, paqen dhe 
zhvillimin dhe për t’i dhënë ekonomisë 
globale një fytyrë njerëzore. Organizata 
Ndërkombëtare e Punës (ONP) e ngriti të 
ashtuquajturin Komisionin Botëror mbi 
Dimensionin Social të Globalizimit, i cili në 
shkurt të vitit 2004 e botoi raportin Një 
globalizim i drejtë: Krijimi i mundësive për 
të gjithë. (Përkitazi me këtë raport shih në 
faqen e internetit të ONP: 
http://www.ilo.org/fairglobalization 
 

 
Puna dhe Siguria Njerëzore  
 
Siguria ekonomike dhe sociale është një 
aspekt i rëndësishëm i sigurisë 
njerëzore. Në këtë pikëpamje e drejta 
për punë dhe të drejtat gjatë punës 
luajnë një rol të rëndësishëm për 
arritjen e sigurisë njerëzore. Njerëzit pa 
një qasje në punë janë ose të varur nga 
ndihma sociale, ose nuk kanë fare 
perspektivë. E drejta për punë si 
standard i të drejtave të njeriut është më 
shumë se thjesht sigurimi i mbijetesës, 
sepse plotësimi i nevojave nuk mjafton 
për ta përmirësuar sigurinë njerëzore. 
Të drejtat e punëtorëve sigurojnë kushte 
të përshtatshme për punë, por po ashtu 
edhe mbrojnë kundrejt diskriminimit 
dhe shfrytëzimit në vendin e punës. 
Puna nuk do ta sigurojë vetëm  
 

 
mbijetesën dhe mirëqenien e personit, 
porse ajo është e lidhur edhe me 
marrëdhëniet dhe me pjesëmarrjen e 
individit shoqëri. Puna është, më tej, e 
lidhur ngushtë me vetëvendosjen, me 
ndjenjën e vetë-respektit dhe të vetë-
realizimit e, kësisoj, e lidhur me 
dinjitetin njerëzor. Kushtet e 
rrezikshme, jo të shëndosha dhe të 
padrejta të punës, papunësia dhe 
ndalimi i lirisë së bashkimit në 
sindikata, përveçse mund të krijojnë 
pasiguri personale, mund të shpijnë 
shumë lehtë drejt jo-stabilitetit dhe jo-
sigurisë në shoqëri. Për këto arsye, 
promovimi i standardeve për kushte të 
dinjitetshme të punës e pa janë 
parakusht për ngritjen e sigurisë 
njerëzore.  
 
Për të kuptuar sesi dimensioni 
njerëzor i punës ka marrë rëndësi 
është e nevojshme që “Të shikojmë 
prapa në histori” 
 
Drejtësia sociale dhe kushtet e mira të 
punës janë të domosdoshme për 
stimulimin e paqes e të zhvillimit, 
ndërsa padrejtësia, skamja dhe 
mungesat e lidhura me punën janë 
shpesh shkaktare të turbullirave dhe të 
kryengritjeve. Pasja në dijeni, se puna 
dhe kushtet e ndershme të punës 
paraqesin parakusht për dinjitetin 
njerëzor, është rezultat i luftërave të 
punëtorëve për të drejtat e tyre. Të 
drejtat e punëtorëve në nivelin 
ndërkombëtar u formuluan që nga vitit 
1919 nga ONP dhe që nga Lufta e Dytë 
Botërore u konfirmuan nga OKB si të 
drejta të njeriut. 
Shekulli 18: Ideja, se puna është një e  
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drejtë themelore e të gjithë anëtarëve të 
shoqërisë, u formulua për herë të parë 
në Revolucionin Francez.  
Sharl Furie utopist e filozof social qe i 
pari që e përdori nocionin „E drejta për 
punë“ dhe që e spikati rëndësinë e 
punës për mirëqenien sociale e psikike 
të individit. Ai i dilte zot mendimit se 
shteti e ka për obligim të krijojë 
mundësi të njëjta për të gjithë dhe prej 
këndej e nxori përfundimin se jetësimi i 
kësaj të drejte kërkon një riorganizim 
rrënjësor të shoqërisë. Kjo pikëpamje 
haset përsëri në përsiatjet përkitazi me 
të drejtën për punë në teoritë socialiste; 
e më vonë edhe qeveritë komuniste e 
kanë promovuar këtë të drejtë. Në 
dritën e kësaj, mund të thuhet pra që e 
drejta për punën e ka origjinën tek 
„tradita socialiste“.  
Shekulli 19: Revolucioni Industrial e 
mundësoi  lindjen e klasës punëtore, 
grup social ky i cili, për shkak të 
mungesës së mjeteve për prodhim, ishte 
i detyruar të bënte punë me rrogë. 
Punëtorët u shfrytëzuan dhe hiqnin keq 
nën kushte pune të rrezikshme për jetën 
nëpër fabrika, tjerrtore e miniera. 
Varfërimi i punëtorëve e lindi ndjenjën e 
solidaritetit dhe ata filluan të 
organizohen (Karl Marks: „Proletarë të 
gjitha vendeve, bashkohuni !“). 
Zërat e punëtorëve po bëheshin gjithnjë 
e më të zhurmshëm dhe gjendja e tyre e 
mjerueshme po problematizohej përditë 
e më shumë në opinionin e gjerë. Nën 
presionin e sindikatave të para, në 
shumë shtete u nxorën ligje për 
reformimin e orarit të punës dhe të 
kushteve të punës. Trazirat e 
vazhdueshme të punëtorëve, i detyruan 
ndërkohë si pronarët e fabrikave ashtu  
 

 
edhe qeveritë, të marrin parasysh masa 
shumë më radikale.  
Shekulli 20: Disa industrialistë 
propozuan vendosjen e standardeve të 
përbashkëta ndërkombëtare, që t’i 
evitonin përparësitë krahasuese të 
shteteve, të cilat i injoronin standardet e 
punës. Kështu, në vitet 1905 e 1906 u 
miratuan dy marrëveshjet e para 
ndërkombëtare për punën. Iniciativat, 
që kishin për synim hartimin dhe 
miratimin e konventave të tjera, u 
ndalën për shkak të pëlcitjes së Luftës së 
Parë Botërore.  
Traktati i Versajës, që e përmbylli Luftën 
e Parë Botërore, e njohu më në fund 
raportin dhe varësinë e ndërsjellë të 
kushteve të punës, drejtësisë sociale dhe 
paqes universale në rrafshin 
ndërkombëtar, duke u marrë vesh që 
ONP të jetë mekanizëm për përcaktimin 
e standardeve në lëmin e punës.  
Në vitet 1919 deri 1933 ONP përpiloi 40 
marrëveshje, të cilat përfshijnë një 
spektër të gjerë temash që kanë të bëjnë 
me punën. Rënia e bursës e vitit 1929, e 
njohur edhe si „E premtja e zezë“, ishte 
një goditje serioze. Ajo shkaktoi një 
recesion ekonomik në përmasa të gjera, 
përcjell edhe nga papunësia e madhe. 
Pasojë e kësaj qenë demonstratat dhe 
kryengritjet e të papunëve. Në Gjermani 
kriza ekonomike botërore, u përcoll me 
një krizë të ashpër politike, gjë që ndikoi 
në ngritjen e Hitlerit dhe, fundja, edhe 
plasjes së Luftës së Dytë Botërore. 
Pas Luftës së Dytë Botërore: OKB-ja, si 
rrjedhim edhe i luftës, i mori parasysh 
në synimet dhe në programet e saj për 
një rend të ri botëror edhe çështjet 
sociale e ekonomike, që të pengonin 
përsëritjen e një situate që solli deri tek  
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lufta në të ardhmen. Varësia ndërmjet 
punës dhe dinjitetit njerëzor u spikat në 
Deklaratën për Qëllimet dhe Synimet e 
Organizatës Botërore të Punës, që në 
vitin 1944 u aprovua si „Deklarata e 
Filadelfisë” dhe në vitin 1946  u përfshi 
në kushtetutën e ONP. Kjo deklaratë 
konstaton se „Puna nuk është mall“ dhe 
se „të gjithë njerëzit (...) e kanë të 
drejtën që si mirëqenien e tyre ashtu 
edhe zhvillimin e tyre shpirtëror ta 
ushtrojnë në liri dhe në dinjitet nën 
kushte të sigurisë ekonomike dhe të 
mundësive të njëjta.“. Kjo u vërtetua 
edhe në enciklikën papnore „Laborem 
Exercens“ të vitit 1981, e cila nga një 
pikëvështrim filozofik e religjioz e 
vërtetoi pozitën e punëtorëve si 
subjekte dhe jo si objekte. Gjithandej 
nëpër botë u bë shumë, si nga ONP ashtu 
edhe nga ana e Kombeve të Bashkuara, 
për përmirësimin e fatit të punëtorëve. 
Megjithatë, në dritën e ekonomisë së 
globalizuar, kanë dalë sfida dhe pasiguri 
të reja, të cilat kërkojnë zgjidhje të reja e 
më komplekse. 
 

 
 
 
2. Definicioni dhe përshkrimi i çështjes 
 
Shembujt e shkeljes së të drejtave të 
njeriut përkitazi me punën shtrihen që nga 
puna e fëmijëve në miniera të thëngjillit 
deri tek arrestimi i sindikalistëve dhe 
skllavëria moderne si p.sh. puna për 
shlyerjen e borxheve, tregtimi i grave dhe 
komercializimi i shfrytëzimit seksual të 
fëmijëve. Mbrojtja e të drejtave të njeriut 
merret edhe me kushtet e këqija dhe jo të 
shëndosha të ambienteve të punës ose 
oraret eksploatuese të punës. Temë e 

mbrojtjes së të drejtave të njeriut është 
edhe mbrojtja e grupeve veçanërisht të 
ndjeshme të botës së punës, si p.sh. gratë 
dhe migrantët. Së fundi, duhet të 
diskutohet edhe varësia midis dinjitetit, 
sigurisë njerëzore dhe kushteve të 
ndershme të punës. Në vazhdim do të 
paraqiten të dy mekanizmat 
ndërkombëtarë për mbrojtjen e së drejtës 
për punën si dhe të drejtat e punës: 
sistemi i ONP-së dhe ai i Kodit 
Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut 
(Deklarata Universale për të Drejtat e 
Njeriut, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat 
Civile dhe Politike dhe Pakti 
Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike 
dhe e Sociale). 
 

 
„Puna korrekte është sot e gjithë ditën një 

synim global që i sfidon udhëheqësit e 
biznesit dhe politikës në përmasa botërore. 
Një pjesë e madhe e së ardhmes sonë varet 

nga mënyra e përballjes me këtë sfidë.“  
 

Zyra Ndërkombëtare e Punës, 
1999. 

 
 
 
Legjislatura ndërkombëtare e punës:  
Organizata Ndërkombëtare e Punës 
(ONP)  
ONP u themelua në vitin 1919 për shkak të 
brengosjes gjithnjë në rritje për reforma 
sociale pas Luftës së Parë Botërore. Bazë e 
ONP-së është bindja se skamja është një 
rrezik si për mirëqenien e individit ashtu 
edhe për sigurinë në botë. ONP synon t’i 
përmirësojë kushtet e punës për të gjithë 
punëtorët në gjithë botën pa diskriminim 
në bazë të racës, gjinisë ose origjinës 
sociale. Në vitin 1947 ONP u bë organizatë 
e specializuar e Kombeve të Bashkuara. 
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Për punën e saj, ONP u shpërblye në vitin 
1969 me Çmimin Nobel.  
Brenda organizatave të specializuara të 
Kombeve të Bashkuara, ONP është e 
veçantë për shkak të strukturave të saj të 
ndara në tresh, duke qenë se vendimet që 
merren nga organet e saj reflektojnë 
pikëpamjet e punëdhënësve, të 
punëmarrësve e edhe ato të qeverive. 
Organizata Ndërkombëtare e Punës: 
• formulon politika dhe programe për t’i 

promovuar të drejtat themelore të 

njeriut, për t’i përmirësuar kushtet e 
punës dhe të jetesës dhe për ta rritur 
mundësinë e punësimit; 

• vendos standarde ndërkombëtare 
(konventa e rekomandime) në këto 
fusha dhe e mbikëqyr zbatimin e tyre 
në nivel nacional;  

• drejton një program të zgjeruar për 
bashkëpunimin teknik, me qëllim që 
t’i ndihmojë shtetet t’i bëjnë politikat e 
tyre efektive.  

 
 
 
 

Konventat themelore për të drejtat e njeriut të ONP-së 
 
Ratifikimi i marrëveshjeve thelbësore të ONP  

(Gjendja: 2013) 

 
Parimi     Konventa                                               Shtetet 
 

 
E drejta për bashkim dhe mbrojtja    Konventa 87 (1948)                               152 
e së drejtës për bashkim dhe e                 Konventa 98 (1949)                               163 
drejta për negociata kolektive                                                    
 

 
Mosha mesatare dhe ndalimi                   Konventa 138 (1973)                              166 
i formave më të këqija të punës  
së fëmijëve      Konventa 182 (1999)          177 
 

 
Ndalimi i punës së detyrueshme            Konventa  29 (1973)                                177 
                                                                          Konventa 105 (1957)                               174    
 

Barazia e shpërblimit dhe ndalimi          Konventa 100 (1951)                              171 
i diskriminimit në punësim dhe në        Konventa 111 (1958)                               172 
profesion      
 
Burimi: ILO: www.ilo.org 2013. 
 

 
  

PUNA      349      



Në ndërkohë, ONP ka miratuar më shumë 
se 180 konventa në të cilat janë trajtuar 
standardet në fushat e punës, të sigurisë 
në profesion dhe shëndet, sigurisë sociale, 
politikave të punësimit dhe aftësimit 
profesional si dhe mbrojtjes së grave, 
migrantëve dhe të popujve indigjenë.  
Mirëpo, vetëm disa prej konventave (tetë 
sosh) të ONP-së trajtohen si konventa 
themelore për të drejtat e njeriut. Më 
sipër e gjeni një listë të këtyre konventave 
të rëndësishme të ONP, bashkë me 
statusin e tyre të ratifikimit. 
 
Si përgjigje karshi sfidave të reja nga 
globalizimi, ONP e aprovoi më 18 qershor 
1998 „Deklaratën mbi Parimet 
Themelore dhe të Drejtat në Punë dhe 
Masat Pasuese“. 
Kjo e definon me përpikëri se cilat 
standarde të punës ose të të drejtave të 
punëmarrësve duhet të shihen si 
themelore, përkatësisht konventa 
thelbësore të ONP që u dhanë në tabelën e 
mësipërme. Deklarata paraqet një hap të 
parë të rëndësishëm në drejtim të 
përpjekjeve ndërkombëtare për t’u 
përballur me sfidat e reja. Kjo e tregon 
angazhimin e shteteve për vlerat e 
përbashkëta që paraqesin „minimumin 
social“. Deklarata thekson se të gjithë 
anëtarët e ONP-së, pavarësisht nëse ata i 
kanë ratifikuar konventat gjegjëse, janë të 
obliguar t’i respektojnë, promovojnë dhe 
realizojnë të drejtat themelore të 
përcaktuara në këto tetë konventa, 
rrjedhimisht janë të obliguar t’i zbatojnë të 
tetë konventat edhe nëse nuk i kanë 
ratifikuar ato. Nga shtetet, që nuk i kanë 
ratifikuar konventat, kërkohet që të 
dorëzojnë raportet vjetore përkitazi me 
përparimin në zbatimin e parimeve të 
përfshira në Deklaratë. Në fakt, kjo 
Deklaratë solli ngritjen e ratifikimeve të 

marrëveshjeve thelbësore të ONP-së për të 
drejtat e njeriut. Deri në fund të vitit 2013 
139 nga 185 anëtarë i ratifikuan që të tetë 
konventat e ONP-së.  
ONP publikon për çdo katër vite një raport 
përkitazi me përparimet në zbatimin e 
parimeve themelore në të gjitha shtetet, i 
cili shërben si kriter për efektivitetin e 
masave të ndërmarra.  
 
Të drejtat e njeriut lidhur me punën në 
Kodin Ndërkombëtar për të Drejtat e 
Njeriut  

  
 

Deklarata Universale për të Drejtat e 
Njeriut përmban të drejta të ndryshme të 
njeriut të lidhura me punën. Të gjitha këto 
të drejta u zhvilluan më tej në konventa 
dhe së këndejmi u bënë të detyrueshme 
për shtetet. Më poshtë e gjeni një fragment 
nga DUDNJ me ato tema që më vonë do të 
trajtohen më hollësisht.  
 

 
“Askush nuk mund të mbahet në skllavëri 
ose në një formë tjetër nënshtrimi (…) 
Secili njeri e ka të drejtën për lirinë e 
tubimit dhe të bashkimit për qëllime 
paqësore (…) Secili njeri e ka të drejtën 
për punë, për zgjedhje të lirë të 
profesionit, për kushte të përshtatshme 
dhe të kënaqshme të punës si dhe të 
drejtën për mbrojtje kundër papunësisë. 
Të gjithë njerëzit, pa asnjë diskriminim, e 
kanë të drejtën për pagesë të njëjtë për të 
njëjtën punë. Secili njeri që punon e ka të 
drejtën e shpërblimit të përshtatshëm dhe 
të kënaqshëm që atij dhe familjes së tij i 
siguron një ekzistencë që i përgjigjet 
dinjitetit njerëzor dhe i cili, nëse e do 
nevoja, mund të plotësohet me masa të 
tjera të mbrojtjes sociale. Secili njeri e ka  
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të drejtën që me qëllim të mbrojtjes së 
interesave të veta të krijojë sindikata ose 
të anëtarësohet në të tilla. Secili njeri ka 
të drejtë për rekreacion dhe për kohë të 
lirë si dhe për një kufizim të arsyeshëm të 
orarit të punës… Secili njeri ka të drejtë  
për një jetesë e cila si atij ashtu edhe 
familjes së tij ia siguron shëndetin dhe 
mirëqenien (...) dhe të drejtën në sigurim 
në rast të papunësisë, sëmundjes ose 
invaliditetit (…) ose në rast  të humbjes së 
mjeteve për jetesë …“     
Nenet 4, 20, 23, 24 e 25, të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut  
 

 
 
Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat 
Civile e Politike  
Ndalimi i skllavërisë 
  

 
Neni. 8 i PNDCP thekson se „Askush nuk 
mund të mbahet në skllavëri (...) Askush 
nuk mund të detyrohet të bëjë punë me 
dhunë ose punë të detyrueshme.“ 
 

 
Sado që është e refuzuar përgjithësisht 
dhe e ndaluar, puna e detyrueshme dhe 
skllavëria, në forma të ndryshme, 
ekzistojnë edhe sot e gjithë ditën. Këto 
janë shpesh të rrënjosura thellë ose në 
botëkuptimet ideologjike dhe ose në 
trashëgiminë tradicionale të ambienteve 
kulturore. Sipas ONP ka një lidhje që bie 
në sy midis punës së detyrueshme, 
skllavërisë dhe strukturave 
jodemokratike. Miliona burra, gra e fëmijë 
shtrëngohen gjithandej nëpër botë ta 
kalojnë një jetë prej skllavi. Edhe nëse 
shfrytëzimi i tyre shpesh nuk cilësohet si 
skllavëri, kushtet janë po ato.  

“Skllavi është: 
• i detyruar të punojë përmes 

kërcënimit psikik; 
• i kontrolluar nga një „punëdhënës“, 

rëndom përmes keqpërdorimit psikik 
dhe fizik ose kërcënimit për 
keqtrajtim; 

• dehumanizuar, i trajtuar si një mall 
ose si një “pronë” që shitet e blihet; 

• fizikisht i kufizuar ose i kufizohet e 
drejta e lëvizjes.”   

Burimi: Anti-Slavery International. 
http://www.antislavery.org/homepage/a
ntislavery/modern.htm 
 

 
Çfarë lloje të skllavërisë ekzistojnë 

sot?  
 
Robëria për shkak të borxhit i godet 
më së pakut 20 milionë  njerëz tej e tej 
botës. Njerëzit bien në robëri për shkak 
të borxheve meqë marrin kredi, me 
ç’rast kjo kredi shpesh nuk është më e 
lartë se shpenzimet për përkujdesjen 
shëndetësore të një fëmije të sëmurë. 
Për ta kthyer kredinë, ata detyrohen të 
punojnë shumë orë, shtatë ditë në javë, 
365 ditë në vit. Si kundërshpërblim 
atyre u jepen artikuj themelorë 
ushqimorë dhe strehimi më i thjeshtë i 
mundshëm si „pagë“ për punën e tyre. 
Mirëpo, këta nuk janë kurrë në gjendje 
ta kthejnë kredinë e tyre, e cila mund të 
bartet edhe nga brezi në brez.  
Puna e detyrueshme i godet njerëzit 
që janë rekrutuar ilegalisht nga individ, 
qeveritë ose nga partitë politike dhe 
detyrohen të punojnë – rëndom nën 
kërcënimin e dhunës ose të dënimeve 
të tjera. 
Format më të këqija të punës së 
fëmijëve duhet të cilësohen si skllavëri,  
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nëse fëmijët janë të detyruar të punojnë 
nën kushte të eksploatimit ose të nën 
kushte të rrezikshme të punës. Miliona 
fëmijë nëpër gjithë botën bëjnë orar të 
plotë të punës, ndërsa u ndalohen 
shkolla dhe rekreacioni, të 
domosdoshme për zhvillimin e tyre të 
personale dhe sociale. 
Shfrytëzimit seksual i fëmijëve për 
qëllime komerciale: Fëmijët 
shfrytëzohen për qëllime komerciale 
përmes prostitucionit, tregtimit me 
qenie njerëzore dhe pornografisë. 
Shpesh, këta kidnapohen ose shiten dhe 
detyrohen të futen në tregun seksual të 
punës. 
Tregtimi me qenie njerëzore 
ngërthen transportimin nga dhe për 
tregtim me njerëzit, rëndom i grave dhe 
i fëmijëve, duke e përdorur dhunën ose 
mashtrimin, me qëllim të arritjes së 
përfitimit ekonomik Pikërisht gratë 
migrante i mashtrojnë më së shpeshti, 
për t’i detyruar për punë shtëpie dhe 
për prostitucion.  
Martesat e hershme dhe martesat 
me dhunë godasin gra e vajza të cilat, 
pa pasur mundësi të zgjedhin, 
martohen dhe kësisoj shtrëngohen të 
bëjnë një jetë në robëri, e përcjell 
shpesh me dhunë fiziket.  
Skllavëria tradicionale përmban 
blerjen dhe shitjen e njerëzve. Këta, 
shpesh, rrëmbehen nga atdheu i tyre 
dhe dhe si peshqesh ose pjesë e 
trashëgimisë u falen të tjerëve.   
Burimi: The World Revolution: 
http://www.worldrevolution.org/ 
Projects/Webguide/GuideArticle.asp 
?!ID=1412) 
 

 

Nga Raporti i ONP-së, “Një Aleancë kundër 
Punës së Detyrueshme“ e vitit 2005 
rezulton se edhe sot e gjithë ditën më së 
pakut 12,3 milionë njerëz në krejt botën 
janë viktima të punës së detyrueshme, 9,8 
milionë nga të cilët eksploatohen nga 
aktorë privatë, midis tyre 2,4 milionë në 
punë të detyrueshme si pasojë e tregtimit 
me qenie njerëzore. Pjesa tjetër prej 2,5 
milionë detyrohen të punojnë nga qeveritë 
ose nga grupe kryengritësish.  

 
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat 
Ekonomike, Sociale e Kulturore  
E drejta për punë  
 

 
Neni 8 i PNDESK siguron se „Shtetet 
kontraktuese e njohin të drejtën për 
punë, e cila përfshin të drejtën e çdo 
individi për mundësinë që të sigurojë 
jetesën e tij përmes punës të cilën e ka 
zgjedhur apo pranuar me vullnetin e tij 
të lirë (...) Hapat që duhet të ndërmerren 
(...) për të arritur përmbushjen e plotë të 
kësaj të drejte duhet të përfshijnë edhe 
orientimin dhe formimin teknik dhe 
profesional dhe programe trajnuese... 
 

 
Puna: e drejtë apo obligim? 
Përse na duhet një e drejtë e njeriut për 
diçka që në të vërtetë është obligim dhe që 
do të thotë presion, ngarkesë, mundim 
mental ose fizik? Për shkak të këtyre 
implikime negative, shpesh shkaktohet 
konfuzion përkitazi me konceptin „e drejta 
për punë“. Sidoqoftë, puna është e lidhur 
ngushtë me dinjitetin njerëzor dhe me 
pjesëmarrjen e individit në shoqëri, 
përderisa papunësia mund të shpie drejt 
frustrimeve të mëdha e madje edhe në 
depresion. Puna mund të jetë edhe mjet 
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për vetë-jetësimin dhe për zhvillimin e 
personalitetit vetanak.  
 
E drejta për punë garanton që askush nuk 
mund të përjashtohet nga bota e punës per 
se, kështu kjo e drejtë kryesisht përfshin të 
drejtën e qasjes në punë, por gjithashtu 
përmban edhe mbrojtjen nga largimi i 
padrejtë nga puna. Megjithëse, kjo nuk 
përmban kurrfarë garancioni për punë 
dhe papunësia ekziston, faktikisht, nëpër 
gjithë botën, qeveritë duhet të marrin 
hapa, që përmes masave dhe politikave të 
përshtatshme, të arrijnë që në mënyrë 
progresive të jetësojnë plotësisht këtë të 
drejtë (Neni 2 i PNDESK) 

 
E drejta për kushte të drejta e të 
përshtatshme të punës 

 
 
Neni 7 i PNDESK: „Shtetet kontraktuese 
(...) e njohin të drejtën e secilit (...) për 
kushte të drejta e të përshtatshme të 
punës, përmes të cilave përmbushet (…) 
paga e drejtë dhe shpërblimi i barabartë 
për të njëjtën punë, pa dallim (...) një 
jetë e denjë (...) kushte të sigurta e të 
shëndosha të punës; mundësi të 
barabarta për secilin që të avancohet në 
punë (...) pushim, kohë të lirë, një orar të 
përshtatshëm të punës …“  
 

 
Kjo dispozitë parasheh midis të tjerash një 
rrogë minimale që e mundëson një jetë të 
dinjitetshme, si dhe kushte të 
përshtatshme të punës. Kjo është e lidhur 
ngushtë dhe e mbështetur me një numër 
të madh marrëveshjesh të ONP-së, e që 
përdoret gjithashtu edhe nga Komiteti për 
të Drejtat Ekonomike, Sociale e Kulturore 
për konkretizimin e obligimeve të shteteve 
që dalin nga ky nen. 

E drejta për të themeluar sindikata dhe 
për t’u anëtarësuar në to 
 
 

 
Neni 8 i PNDESK thekson se shtetet 
kontraktuese obligohen t’ia sigurojnë 
secilit të drejtën që për mbrojtjen e 
interesave ekonomike të themelojë me të 
tjerët sindikata, të anëtarësohet në 
sindikatën që do vetë e edhe të bëjë grevë. 
 

 
Organizimi ka qenë qysh moti një mundësi 
për njerëzit, për ta ngritur sigurinë e tyre, 
qoftë ajo pra në vendin e punës, përbrenda 
bashkësisë së tyre ose të kombit të tyre. 
Neni 8 i PNDESK është i lidhur ngushtë me 
të drejtën e lirisë organizim. E drejta e 
negociatave për kontrata kolektive e 
realizon efektivisht në botën e punës të 
drejtën e organizimit. Këto të drejta 
shihen veçanërisht të rëndësishme, sepse 
ato janë shpesh çelësi i jetësimit të të 
drejtave të tjera themelore dhe i të 
drejtave në botën e punës. Megjithatë, 
këtyre nuk u jepet aq publicitet sa p.sh. 
luftës kundër punës së fëmijëve 

 
Të drejtat e trajtimit të barabartë dhe të 
mos-diskriminimit 
Kur është fjala për të drejtat e lidhura me 
punën, nuk bën të përjashtohet marrja me 
parimet e mos-diskriminimit dhe të 
trajtimit të barabartë. Rregullat e mos-
diskriminimit dhe të trajtimit të barabartë 
e përfshijnë gjithë sferën e të drejtave 
sociale. Vëmendje e posaçme u kushtohet 
atyre të drejtave që merren me trajtimin e 
barabartë të grave në tregun e punës. 

Të drejtat e gruas  
 
Një moment i rëndësishëm përkitazi me 
barazinë e grave në mundësinë e qasjes në 
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jetën ekonomike është aprovimi në vitin 
1979 i Konventës së OKB-së për 
Mënjanimin e Çdo Forme të Diskriminimit 
të Gruas (CEDAW), njërit ndër 
instrumente ndërkombëtare që e 
përmbajnë edhe të drejtën e gruas për 
reproduksion. Për t’iu shmangur 
diskriminimeve të grave për shkak të 
martesës ose shtatzënisë dhe për t’ia 
siguruar asaj të drejtën për punë, shtetet 
kontraktuese duhet ta ndalojnë largimin 
nga puna për shkak të shtatzënisë ose të 
lehonisë. Së këndejmi, duhet të aplikohet 
pushimi i lehonisë me pagesë ose forma të 
tjera të ngjashme të ndihmave sociale, pa e 
humbur vendin e punës.  
Shkallët e Obligimit  
Efektiviteti i instrumenteve 
ndërkombëtare është i varur nga masat e 
marra për zbatim. Obligimet e shteteve 
përkitazi me të drejtat që u përmendën 
duken si vijon:  
• Obligimi për të respektuar 

Obligimi themelor është që shtetet ta 
respektojnë ndalimin e skllavërisë dhe 
të punës së detyrueshme. Një aspekt 
tjetër i rëndësishëm është njohja e të 
drejtës së organizimit dhe e të drejtës 
për themeluar sindikata dhe për t’u 
anëtarësuar në to. Këto drejta shkelen 
shpesh, sepse ato kanë mundësi që ta 
detyrojnë qeverinë që t’i përmbush 
implementimin e të drejtave të tjera të 
rëndësishme punëtorëve. 

• Obligimi për të mbrojtur 
Shtetet kontraktuese janë të obliguara 
të përcaktojnë standardet minimale, 
nën të cilat nuk guxon të ulen kushtet 
e punës së asnjë punëtor. E drejta për 
punë kërkon së këndejmi mbrojtjen 
nga largimi i padrejtë nga puna dhe në 
të gjitha rastet shtetet duhet të 
sigurojnë mbrojtjen nga diskriminimi 
në fushën e qasjes për punë.  

• Obligimi për të promovuar:  
Shtetet janë të obliguara ta 
promovojnë qasjen në punë përmes 
një politike aktive të punësimit, 
këshillimeve në lëmin e profesionit 
dhe të mundësive për trajnim e për 
shkollim të mëtejmë. 

• Obligimi për të përmbushur:  
Sado që e drejta për punë shumë 
shpesh keqkuptohet në këtë drejtim, 
kjo nuk kërkon kurrsesi nga shteti që 
secilit t’ia garantojë punën, por kërkon 
nga shtetet që të ndjekin një politikë 
që e mundëson një zhvillim konstant 
ekonomik, social e kulturor dhe një 
punësim të plotë dhe produktiv. 
 

3. Perspektivat ndërkulturore dhe 

çështje të kontestueshme  
 

Përbrenda kësaj kornize ligjore 
ndërkombëtare, përpjekjet për vënie në 
jetë duhet të bëhen gjithnjë duke i marrë 
parasysh me shumë kujdes diversitetin 
zhvillimor dhe institucional të njerëzve, që 
përjetojnë një botë të përbashkët të punës, 
në mënyra të ndryshme. Parabola e 
peshkatarit tregon qartë për faktin se 
koncepti  „punë“ ka vlerë të ndryshme në 
kultura të ndryshme dhe se masat që do t’i 
ndryshonin standardet e punës, duhet të 
mendohen me kujdesin që e meritojnë.  

 
 
Parabola: Peshkatari  
Vonë në mëngjes një peshkatar ishte 
shtrirë në një breg të bukur të detit. Para 
tij ishin shtrirë në zall rrjetat e tij. Ai e 
shijonte ngrohtësinë e diellit dhe herë pas 
here ia lëshonte sytë përplasjes së valëve 
të kaltra. Në breg erdhi në këtë kohë një 
turist që po shëtiste. Ky ia lëshoi sytë 
peshkatarit që po rrinte ulur dhe vendosi  
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t’i binte në fije përse ky burrë, në vend se 
të punojë dhe ta fitojë jetesën për vete e 
për familjen e tij me punë, thjesht po 
dembelosej.  
„Me këtë mënyrë, u nuk do të zini shumë 
peshk“,tha turisti, „Do të duhej të punoni 
më shumë sesa të shtriheni këtu në breg!“ 
Peshkatari e shikoi, buzëqeshi dhe iu 
përgjigj turistit: 
„E çfarë do të fitoja nga kjo?“ 
„Paj, ju do të mund të shtrinit rrjeta më të 
mëdha dhe të zini më shumë peshk!“ishte 
përgjigjja e turistit.   
„E çfarë do të fitoja nga kjo?“, pyeti 
peshkatari ende duke buzëqeshur. 
Turisti iu përgjigj: „Ju do të bënit shumë 
para dhe do të mund ta blinit një barkë, e 
si rezultat,  ju do të zinit më shumë 
peshk!“ 
„E çfarë do të fitoja nga kjo?“, pyeti 
përsëri peshkatari. 
Turisti nisi të irritohej nga pak nga 
pyetjet e peshkatarit, dhe u bë më i 
zëshëm: 
„Ju do të mund ta blinit një barkë edhe  
më të madhe dhe të merrni në punë disa 
njerëz, të cilët pastaj do të punonin për 
ju!“ 
„E çfarë do të fitoja nga kjo?“ 
Turisti nisi ngadalë të hidhërohej: 
„A nuk kuptoni? Ju mund ta ngrini një 
flotë prej barkash të peshkatarëve dhe të 
lundroni nëpër gjithë botën dhe t’i lini 
punëtorët tuaj që të zënë peshk për ju!“ 
Peshkatari pyeti edhe një herë: „E çfarë 
do fitoja nga kjo?“ 
Turisti, i mërdhezur nga hidhërimi iu 
ngërmua peshkatarit: „A nuk po e kuptoni 
se ju do të mund të bëheshit aq i pasur sa 
që nuk do t’ju duhej të punonit kurrë në 
jetë?  Ju mund t’i kaloni ditët që ju kanë 
mbetur, ulur në këtë breg dhe ta  
 

 
vështroni perëndimin e diellit. Ju nuk do 
të kishit më asnjë brengë në këtë botë!“ 
Peshkatari, ende duke buzëqeshur shikoi 
lart dhe pyeti: „E po, çfarë mendoni se 
jam duke bërë pikërisht tani?“ 
 

4. Zbatimi dhe mbikëqyrja  
 
Konventat që ratifikohen nga shtetet janë 
obligative për to. Në fakt, efektiviteti i i 
instrumenteve ndërkombëtare varet nga 
vullneti i shteteve, që këto t’i zbatojnë 
përmes ligjeve nacionale në fuqi dhe t’ua 
nënshtrojnë mekanizmave të mbikëqyrjes. 
Ka fare pak mundësi të kufizuara të 
sanksioneve kundër shteteve, që bien në 
kundërshtim me obligimet, shumë shpesh 
e vetmja mundësi e zbatimit varet nga 
brengosja e një shteti për emër të mirë. Në 
ekonominë e globalizuar, mekanizmat e 
dobët të zbatimit po shpien drejt ngritjes 
së zërave për të lidhur çështjen e të 
drejtave të njeriut, veçmas të të drejtave të 
punës, me tregtinë. Kjo do të hapte 
mundësin e vënies së sanksioneve 
ekonomike kundër atyre shteteve që i 
shkelin standardet ndërkombëtare. 
Sidoqoftë kjo është një çështje 
jashtëzakonisht kontradiktore. Sanksionet 
ekonomike do t’i detyronin shtetet që të 
marrin masa për ndalimin e punës së 
fëmijëve, por në të vërtetë këto tema 
kërkojnë edhe zgjidhje më komplekse. 
 
Për zbatimin e standardeve 
ndërkombëtare ONP dhe OKB parashohin 
sisteme të ndryshme të mbikëqyrjes dhe 
të ankesave.  
 
Shtetet palë të ONP-së duhet të paraqesin 
raporte periodike që pastaj analizohen e 
komentohen nga Komiteti i Ekspertëve 
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për Zbatimin e Konventave dhe të 
Rekomandimeve. Raportet e këtij 
komiteti i paraqiten Konferencës vjetore 
të ONP. Çdo vit Konferenca trajton këto 
raporte dhe nxjerrë përfundime sa i 
përket zbatimit të Konventave  nga shtetet 
anëtare. Sado si i pa dhëmbë që mund të 
duket ky instrument i zbatimit, falë tij që 
nga viti 1967 janë bërë 2000 ndryshime 
në sistemet e legjislaturave nacionale të 
punës dhe atyre sociale në më shumë se 
130 vende! 
Përveç këtij sistemi të mbikëqyrjes ONP 
parasheh edhe dy sisteme të ankesës për 
implementimin e standardeve të punës. I 
pari u ndihmon organizatave të 
punëdhënësve dhe të punëmarrësve, të 
parashtrojnë ankesë kundër një shteti 
anëtar të ONP. Në sistemin e dytë, shtetet 
anëtare mund parashtrojnë ankesa kundër 
shteteve të tjera anëtare. Pas arritjes së 
një ankese, emërohet një komision. 
Rezultatet e këtij komisioni i dërgohen 
pastaj qeverive përkatëse.  
 
Përveç këtij, ekziston edhe një Komitet 
për Lirinë e Organizimit, i cili i trajton 
pohimet për shkeljet e të drejtave 
sindikale. Këtu mund të paraqiten ankesa 
për çdo qeveri, pa marrë parasysh nëse ajo 
e ka nënshkruar konventën përkatëse apo 
jo. Që nga themelimi i tij në vitin 1950, 
Komiteti arriti suksese të cilat nisin që nga 
ndryshimi i ligjeve, kthimi në punë i 
punëtorëve të larguar me të padrejtë e 
deri tek lirimi i sindikalistëve të arrestuar. 

Në sistemin e OKB, Komiteti për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e Kulturore 
e mbikëqyr zbatimin PNDESK-së. Për 
dallim nga trupat e tjerë të traktateve, ky 
Komitet nuk u ngrit përmes traktatit 
përkatës, por u krijua në vitin 1985 nga 
Këshilli Ekonomik e Social i Kombeve të 
Bashkuara (ECOSOC), duke ia besuar 
monitorimin e Paktit. Komiteti përbëhet 
nga 18 ekspertë të pavarur. Në nëntor të 
vitit 2005 u botua Komenti i Përgjithshëm 
i Komitetit për të drejtën për punë. Ky e 
konkretizoi përmbajtjen e së për punë dhe 
obligimet në rritje që rrjedhin së këndejmi 
për shtetet.  
 
Shtetet kontraktuese të Paktit duhet që 
krye çdo pesë vitesh të paraqesin një 
raport nga i cili do të shihej se cilat masa 
legjislative, politike e të tjera u ndërmorën 
për jetësimin e të të drejtave ekonomike, 
sociale e kulturore. Vetëm pas analizës së 
raportit nga Komiteti dhe diskutimit të tij 
me përfaqësuesit e shteteve, Komiteti e 
nxjerrë qëndrimin e tij përmes 
“vrojtimeve përfundimtare”. Shumë herë 
komiteti mundi të identifikojë shkelje të 
Paktit dhe, për pasojë, kërkon nga shtetet  
që të mos vazhdojnë me shkeljen e të 
drejtës në fjalë. Deri më sot, ende nuk 
është e mundshme që Komitetit t’i 
paraqesin ankesa formale për një shkelje 
të drejtave të tyre personat dhe grupet e 
interesit. Ende është duke u diskutuar 
mundësia për një Protokoll Opcional të 
PNDESK-së. 
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ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET 
 
 

1. Praktikat e mira  
 

Programi Ndërkombëtar për 
Mënjanimin e Punës së Fëmijëve (IPEC) 

 
Organizata Ndërkombëtare e vuri në jetë 
në vitin 1992 Programin Ndërkombëtar 
për Mënjanimin e Punës së Fëmijëve. Në 
bashkëpunim me qeveritë nacionale, 
partnerët social dhe me OJQ, IPEC zhvillon 
programe speciale për luftimin efektiv të 
punës së fëmijëve. Pra duhet të gjejnë 
alternativa për punën e fëmijëve, p.sh. 
duke zhvilluar programe me ndihmën e të 
cilave fëmijët nxirren nga marrëdhënia e 
punës, e njëkohësisht duke u ofruar atyre 
në dispozicion programe të shkollimit dhe 
familjeve të tyre burime alternative të të 
ardhurave dhe siguri.  

 
 
 
 
Deri më sot, IPEC ia doli që aktivitetet e tij 
operative t’i zgjerojë nga 6 në 88 vende.  
Në vitin 2006 IPEC e publikoi raportin 
„Fundi i punës së fëmijëve - krejt afër“. Në 
këtë raport, i cili mund të shkarkohet nën 
www.ilo.org/childlabour, u prezantuan 
rezultatet e studimeve statistikore, sipas 
të cilave, puna e fëmijëve në vitet 2000 
deri 2004 u zvogëlua rreth 11%. Për t’u 
gëzuar është rrethana që zvogëlimi më i 
ndjeshëm, përkatësisht 30%, konstatohet 
në kuadrin e punës së rrezikshme  

 
Trendet globale të zënies me punë të 
fëmijëve, sipas regjionit 2000 dhe 2004 
(Mosha 5 deri 14 vjeç). 

 
                                         Popullacioni i Fëmijëve       Shkalla e Punësimit të Fëmijëve          Shkalla. e Punësimit 
 
Regjioni                                   2000            2004                         2000            2004                         2000            2004 
 
                                                           (Milion)                                      (Milion)                                           (%) 

 
Azia dhe Pacifiku                     655,1            650,0                       127,3            122,3                       19,4            18,8 
 
Amerika Latine dhe Karibiku 108,1            111,0                        17,4                5,7                        16,1             5,1 
 
Afrika në Jug të Saharasë        166,8             186,8                        48,0              49,3                        28,8           26,4 
 
Regjionet e tjera                        269,3             258,8                        18,3              13,4                          6,8             5,2 
 
Bota                                          1.199,3          1.206,6                      211,0            190,7                        17,6           15,0 
 

Burimi: IAO, 2006 
 
 „Kartuçi i Kuq për Punën e Fëmijëve“ 
Në partneritet me Konfederatën Afrikane 
të Futbollit dhe me organizatorët e Kupës 
së Shteteve Afrikane (COCAN), IPEC e 
jetësoi, me rastin e kampionatit të futbollit 

në vitin 2002 në Mali, një fushatë të 
madhe për ta zgjuar ndërgjegjen ndaj 
punës së fëmijëve. Me porosinë krejt të 
thjeshtë porse të qartë dhe të 
drejtpërdrejtë „Kartuçi Kuq për Punën e 
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Fëmijëve“ - e kuptueshme për të gjithë të 
cilët e njohin futbollin - shumë njerëzve në 
botë iu tërhoq vërejtja për këtë problem. 
Fushata përdori një numër të madh 
mediash të ndryshme - video, muzikë të 
popullarizuar, mjetet e shtypit, 
televizionin, radion, dy vija ajrore 
ndërkombëtare dhe vetë ndeshjet 
futbollistike, - për të arritur kështu 
miliona njerëz në Afrikë dhe jashtë saj. 
Aktivitete të ndryshme u organizuan në 21 
shtete afrikane dhe fushatën e publikuan 
edhe mediat nacionale të shumë shteteve. 
Vetëm në Keni e në Zambia me fushatën u 
njoftuan më shumë se 12 milionë njerëz. 
Në disa vende afrikane si në Egjipt dhe në 
Gana entuziazmi për fushatën ishte aq i 
madh, sa që kjo do të vazhdoi edhe në të 
ardhmen jetë pjesë e aktiviteteve të 
ekipeve nacionale dhe e atyre lokale, si 
edhe e organizimeve të tjera publike.  
 

 
A e keni ditur se ... 
• përgjithësisht, rreth 317 milionë 

fëmijë të moshës midis 5 deri 17 
vjeçe punojnë dhe se 218 milionë 
nga ata edhe janë fëmijë punëtorë. 

• 58% nga ta, pra rreth 126 milionë 
fëmijë punojnë nën kushte të 
rrezikshme. 

• rreth 8,4 milionë fëmijë, sipas 
vlerësimit të ONP-së, janë marrë në 
punë duke e shkelur Konventën 182 
të ONP-së Mbi Format më të Këqija 
të Punës së Fëmijëve dhe se këtu 
bien:  

• puna e detyrueshme (5,7 milionë), 
konfliktet e armatosura (0,3 
milionë), prostitucioni e pornografia 
(1,8 milionë) dhe aktivitetet  
kriminale (0,6 milionë)  
Burimi: 
http://www.ilo.org/childlabour 

Kodi i sjelljes për ndërmarrjet në 
raport me punën dhe me të drejtat e 
njeriut  
Korporatat multinacionale nuk mund t’i 
ikin më përgjegjësisë për aktivitetet e tyre. 
Si konsumatorët ashtu edhe OJQ-të 
ushtrojnë presion të madh mbi 
ndërmarrjet që t’i përmirësojnë kushtet e 
punës. Presioni në rritje shpie në 
ndërkohë drejt pranimit të kodeve të 
sjelljes së ndërmarrjeve, të cilat 
ngërthejnë të drejtat e njeriut, standardet 
e punës e edhe çështjet e ambientit.  
 

 
Shembuj të njohur janë sigurisht ai i 
Levi Strauss and Co. Kushtet e afarizmit 
përkitazi me marrjen në punë dhe 
rregullat për zgjedhjen e vendeve ose 
Kodi i sjelljes i prodhuesit të rrobave 
GAP Inc.. Këto kode të obligueshme, që u 
referohen partnerëve të kontraktuar 
dhe furnizuesve të ndërmarrjes 
përmbajnë, ndër të tjera, standardet për 
sigurinë e profesionit dhe shëndetit, 
lirinë e tubimit, rrogat dhe shtesat, 
orarin e punës, procedurën e ndershme 
dhe jo-diskriminuese të largimit nga 
puna etj., dhe duhet të garantohet se 
prodhimet prodhohen nën kushte të 
ndershme. Shembuj të tjerë nën: 
http://www1.umn.edu/humanrts 
/links/sicc.html 
 

Natyrisht që këto përpjekje kanë një efekt 
pozitiv mbi standardet sociale, mirëpo, 
ç’është e drejta, orientohen pothuaj se 
gjithherë ashtu siç e parashohin p.sh. 
instrumentet ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut, porse mbështeten më 
shumë mbi standardet nacionale. Përveç 
kësaj, ka mangësi të sistemeve të vrojtimit 
e të mbikëqyrjes, e shpesh kemi të bëjmë 
vetëm me pohime me gjysmë goje. 
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Megjithatë, këto paraqesin një hap në 
drejtim të përgjegjësisë sociale në ngritje.  
OJQ-të, si p.sh. Clean Clothes Campaign 
(CCC) në sektorin e veshmbathjes po i 
evaluojnë përvojat e korporatave 
ndërkombëtare për standarde më të larta 
në rrafshin e kushteve të ndershme të 
punës. Më shumë informacione gjeni psh. 
nën:http://www.cleanclothes.org si edhe 
nën http://en.fairwear.nl 

 
Etiketimi i mallrave  
Në ndërkohë po kërkohet gjithnjë e më 
shumë etiketimi i mallrave që prodhohen 
nën kushte të mira sociale, sepse kjo është 
një kontribut për praktika më të mira 
sociale dhe për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut.  
Përmes fuqisë blerëse të tyre, 
konsumatorë mund t’i përkrahin metodat 
e përgjegjshme të prodhimit dhe praktikat 
e mira. Sot ka iniciativa të etiketimit në 17 
shtete, kryesisht në Evropë dhe në 
Amerikën Veriore; prodhimet e 
përkrahura kështu nisin që nga kafja, 
çokollata e lëngshme, çokollata, lëngu i 
portokallit e deri tek çaji, mjalti, sheqeri e 
bananet.  
 
Rugmark p.sh. është një organizatë 
globale jo-përfituese, qëllimi i së cilës 
është që ta ndalojë punën e fëmijëve në 
Indi, Nepal e në Pakistan. Këta u ofrojnë 
fëmijëve mundësi të shkollimit. Një etiketë 
Rugmark i garanton blerësit se në punimin 
e një tepihu ose të një batanijeje të leshtë 
nuk është përdorur puna ilegale e 
fëmijëve.  

 
Fairtrade Labelling Organizations 
International (FLO) -                                       
angazhohet për mundësi më të mira të 
negociimit dhe të tregtisë për prodhues të 
dëmtuar e të margjinalizuar të vendeve të 

Botës së Tretë. 
Produkteve që janë 
në përputhje me 
standardet e 
pranuara 
ndërkombëtare për 
tregti të ndershme 
Fondacioni ua jep 
distinktivin e 
ashtuquajtur FAIRTRADE. Produkte me 
këtë etiketë mund të merren tanimë 
pothuaj në të gjitha shtëpitë evropiane të 
mallrave. 
 
Global Compact (GC)- bazohet tek një ide 
e ish sekretarit të përgjithshëm të OKB-së 
Kofi Annan, i cili këtë e theksoi për herë të 
parë në një fjalim para Forumit për 
Ekonomi më 31 janar 1999. Ai apeloi tek 
përfaqësuesit e komunitetit të biznesit që 
t’u përmbahen standardeve universale të 
pranuara gjithandej: 
 

 
 

„Le t’i lidhim forcat e tregut me 
autoritetin e parimeve universale“ 

 
Kofi Annan, ish Sekretar i Përgjithshëm 

i OKB-së 

 
Trendit të ri i mungonte deri në atë kohë 
një kornizë ndërkombëtare e përgjegjësisë 
ndërmarrëse, që t’i inkurajonte 
ndërmarrjet në zhvillimin dhe në 
stimulimin e një menaxhimi të mbështetur 
mbi vlerat. Global Compact mundi ta 
mbyllte këtë zbrazëtirë dhe të arrinte 
pranueshmëri të gjerë në botën e 
ekonomisë. 
GC ka përcaktuar dhjetë parime bazë në 
fushat e të drejtave të njeriut, punës, 
ambientit dhe përkushtimit kundër të 
gjitha formave të korrupsionit. Në raport 
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me punën përmbahet respektimi i 
standardeve më themelore të punës të 
ONP: 
• e drejta për organizim dhe njohja 

efektive e të drejtës për negociata 
kolektive; 

• ndalimi i të gjitha formave të punës së 
detyrueshme; 

• ndalimi i punës së fëmijëve;  
• mënjanimi i diskriminimit në 

profesion dhe në punë;  
 

ONP e përkrah formulimin e masave 
konkrete për jetësimin 
e këtyre standardeve. 
Faqja e internetit 
http://www.unglobalco
mpact.org vë në 
dispozicion njoftime 
përkitazi me parimet e 
kësaj iniciative si dhe një listë të firmave 
pjesëmarrëse. Që nga fillimi, GC-së iu 
bashkëngjitën qindra firma, institucione të 
Kombeve të Bashkuara, shoqata 
ekonomike, OJQ, shoqata akademike dhe 
institucione shtetërore.  
GC paraqet një obligim vullnetar për 
respektimin e parimeve. Sado që GC u njoh 
gjerësisht si një hap pozitiv për 
inkurajimin e firmave për të vepruar me 
përgjegjshmëri, nga disa vihet në pyetje 
nëse zbatueshmëria e këtyre parimeve 
mund të jetë efektive. Kritikët 
argumentojnë se mungesa e standardeve 
të zbatueshme juridikisht, mekanizmave 
të pavarur të mbikëqyrjes e të zbatimit 
dhe mungesa e qartësimit mbi kuptimin e 
vetë standardeve janë sfida të efektivitetit 
të kësaj nisme.  

 

2. Trendet           
 

Zonat e Prodhimit për Eksport (EPZ) 

Për t’i tërhequr investitorët e huaj, gjithnjë 
e më shumë shtete po ngritin të 
ashtuquajtura zona të lira të tregtisë, që 
ofrojnë lehtësi tatimore dhe standarde më 
të ulëta të punës dhe të ambientit. 
Kompanitë multinacionale përfitojnë nga 
pagat e ulëta, megjithatë punëtorët 
shkojnë të punojnë në këto zona, sepse 
paga këtu është prapë se prapë më e lartë 
se për të njëjtën punë jashtë zonës.  
Kushtet e tjera të punës si rregullat e 
sigurimit dhe të shëndetësisë mund të jenë 
më të ulëta. Mosrespektimi i rregullave në 
rast të zjarrit, mungesa e pajisjeve të 
ndihmës së parë  dhe makinat e pasigurta, 
janë vetëm disa nga problemet që dalin 
tek EPZ-të. Falë ngritjes së syçeltësisë së 
opinionit, kushtet, ç’është e drejta, janë 
përmirësuar por probleme ka edhe sot e 
gjithë ditën. Në gjithë botën ka 845 EPZ në 
më shumë se 100 vende, të cilat punësojnë 
rreth 42 milionë, nga të cilët 30 milionë 
punojnë në Kinë.  
Burimet: ONP. www.ilo.org; UNDP. 2005; 
UNDP Human Development Report 
2005;http://hdr.undp.org/en/reports/glo
bal/hdr2005 

 
Rënia e sindikatave  

 
Në disa vende të zhvilluara, numri i 
anëtarëve të sindikatave e ka arritur pikën 
më të ulët të parë ndonjëherë, deri tani. Në 
vitin 2004, në SHBA 12,5% të 
punëmarrësve ishin anëtarë të 
sindikatave. Sot, forca e sindikatave është 
më e dobët se ç’ishte në të kaluarën. Në 
pjesën dërmuese të shteteve në zhvillim 
nuk ka pothuaj se fare liri për themelimin 
e sindikatave; pengesa natyrash të 
ndryshme u vihen punëtorëve që të 
organizohen dhe në disa vende, punëtorët 
pengohen me dhunë, torturë, burgosje 
arbitrare që ata t’u bashkëngjiten 
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organizatave sindikale për t’i kërkuar të 
drejtat e tyre.  

 
Mobiliteti ndërkombëtar në rritje: 
migrimi i punëtorëve  
Dhuna dhe varfëria janë edhe sot e gjithë 
ditën shkaqet që me miliona njerëz nëpër 
botë janë të shtrënguar që, në kërkim të 
një ardhmërie më të mirë, t’i braktisin 
shtetet e tyre. Shkas e shkak i këtij 
zhvillimi është gjithnjë mosekzistimi i një 
baraspeshe ekonomike në rritje. Punëtorët 
janë shumë shpesh viktima të 
diskriminimit dhe të eksploatimit 
gjithfarësh.  
Kështu, në përgjithësi ka më shumë se 175 
milionë migrantë, që përbëjnë 2,2% të 
popullatës së gjithëmbarshme. Sipas 
statistikave të ONP-së të vitit 2004, ka 
përtej 100 milionë punëtorë migrantë, 
midis të cilëve një përqindje e madhe 
(47,5%) janë gra. Përveç këtij vlerësimi, 
është edhe një numër në ngritje i 
migrantëve ilegalë, p.sh. sish pa 
dokumente (10-15%  nga të gjithë 
migrantët). Këto shifra do të ngrihen edhe 
më tej, nëse nuk luftohen kënaqshëm dhe 
efektivisht pabarazitë në këtë botë të 
globalizuar. 
Konventat relevante të ONP-së për 
Punëtorët Migrantë (Konventat 97 e 143) 
janë ratifikuar vetëm nga një numër i 
vogël shtetesh, sepse  shumë tyre ia kanë 
frikën vëzhgimit ndërkombëtar të 
politikave të tyre të imigrimit. Një zhvillim 
pozitiv paraqet hyrja në fuqi e Konventës 
së OKB-së të dhjetorit 2002 për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Punëtorëve Migrantë dhe 
të Familjeve të Tyre, që punëtorëve 
migrantë u siguron mundësi më të mira.  

 
Papunësia e të rinjve 
Njëri ndër problemet më të mëdha dhe më 
deprimuese, me të cilin përballen si 

shtetet e industrializuara ashtu edhe ato 
në zhvillim, është problemi i numrit në 
ngritje të të rinjve të papunë.  
 

 
Të rinjtë dhe puna  
… sipas vlerësimeve të OKB-së në botën 
tonë sot jetojnë  mbi 510 milionë gra të 
reja dhe 540 milionë burra të rinj;  
… kjo donë të thotë se përafërsisht njëri 
nga pesë njerëz është i moshës midis 15 
e 24 vjeçe ose pjesëmarrja e të rinjve 
dhe e njerëzve të rinj përfshin një të 
pestën e popullsisë, ose ata përbëjnë 
18% të popullsisë; 
 ... ne jetojmë sot në një botë “të të 
rinjve” po të kihet parasysh se gati 
gjysma e popullsisë së botës është nën 
moshën 25 vjeçe; 
 … pothuaj se gjithandej nëpër botë ndër 
të gjithë të papunësuarit e rritur janë dy 
njerëz të rinj;  
… sipas ONP, në gjithë botën janë rreth 
70 milionë njerëz të rinj të papunë; 
 … në vendet aq të ndryshme si 
Kolumbia, Egjipti, Italia dhe Xhamajka 
më shumë se një nga tre njerëz të rinj 
është i papunë dhe e quan veten si 
punëkërkues ose në dispozicion për 
punë. 
Burimi: Kombet e Bashkuara. 2005. 
http://www.un.org/esa/socdev 
/unyin/wyr05.htm 
 

 
Sipas ONP-së, papunësia e të rinjve është 
rritur përherë që nga vitit 1993. Asokohe, 
shkalla e papunësisë së të rinjve ishte 
11,7%. ndërsa në vitin 2003 papunësia në 
radhët e të rinjve arriti në 14,4% - një 
shkallë kjo më e larta në histori, kurse 
regjione në Lindjen e Afërme dhe në 
Afrikën e Veriut (25,6%) si dhe në Afrikën 
në Jug të Saharës (21%) u prekën më së 
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shumti. Shkallët më të ulëta të papunësisë 
ishin në Azinë Lindore (7%) dhe në shtetet 
e G8- ishte 15,1%, që donë të thotë një 
rritje prej 3,4% brenda dhjetë vitesh.  
Papunësia afatgjate shkakton stres social 
dhe pasojat e papunësisë tek të rinjtë 
mund të jenë shumë serioze. Kështu, 
papunësia e të rinjve lidhet shpesh me 
probleme sociale si dhuna, krimi, 
vetëvrasja, narkotikët dhe keqpërdorimi i 
alkoolit dhe nuk lë një shteg daljeje nga ky 
rreth vicioz. Politika efektive për të rinjtë 
duhet t’i ketë, së këndejmi, për synim 
aftësitë dhe nevojat e ndryshme të të 
rinjve. Kombet e Bashkuara, ONP dhe 
Banka Botërore e kanë ngritur të 
ashtuquajturin Rrjeti për Punësimin e të 
Rinjve, me qëllim të luftimit në rrafshin 
global të këtij problemi.  
Burimi: 
http://www.ilo.org/public/english/emplo
yment/strat/yen/network/index. htm 

 
HIV/AIDS dhe bota e punës  
 

AIDS është një temë që luan rol në të gjitha 
fushat e jetës dhe që, në lidhje me punën, 
meriton vëmendje të veçantë. ONP 
vlerëson se sot e gjithë ditën më shumë se 
26 milionë punëtorë të moshës midis 16 e 
64 vjeçe janë HIV-pozitiv. Në disa vende të 
Afrikës ka përtej një milion persona të 
punësuar që janë HIV pozitiv si sh. në Keni 
(1 milion), Mozambik (1,1 Milion), në 
Etiopi e në Zimbabve (në secilin shtet nga 
1,3 milionë), Tanzani (1,4 milion), Nigeri 
(2,4 milionë), në Afrikën e Jugut (3,7 
milionë), etj. 
Vetëm në bazë të këtyre shifrave bëhet e 
qartë se çfarë roli luan HIV/AIDS në 
ekonomi. Produktiviteti bie për shkak të 
pushimeve të gjata mjekësore dhe të 
ngarkimit më të ulët me punë. Përkrah 
kësaj, HIV/AIDS e rrezikon ekzistencën 
ekonomike të punëtorëve. Nga frika për ta 
humbur vendin e punës, për ta evituar 
stigmatizimin e diskriminimin, pjesa 
dërmuese e të infektuarve me këtë 
sëmundje e heshtin sëmundjen, gjë që e 
vështirëson preventimin dhe trajtimin 
adekuat.  

 
„Më shumë se 40% e të papunëve në këtë botë janë të rinj. Vlerësohet 

se të papunë janë sot rreth 65 milionë njerëz të rinj – me një rritje prej 10 
milionë që nga viti 1965. Një problem në rritje është gjithashtu edhe nën-

punësimi. Shumica e vendeve të reja të punës paguhet keq dhe përcillet me 
pasiguri. Gjithnjë e më shumë të rinj, për të mbijetuar, ia mësyjnë sektorit 

joformal me pagesa të vogla dhe/ose pa siguri të vendit të punës, pa 
sigurim ose pa perspektiva për të ardhmen.  

 
Kofi Annan, ish Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së - 2001. 

ONP e publikoi një kod të sjelljes përkitazi 
me temën HIV/AIDS në botën e punës i cili 
i përcakton udhëzimet për sjelljen e 
ndërmarrjeve dhe të shoqërisë në rrafshin 
nacional karshi kësaj teme.  
 

Burimi: ONP. 2004. HIV/AIDS and Work: 
Global Estimates, Impact and Response. 
http://www.ilo.org/public/english/protec
tion/trav/aids/publ/globalest.htm 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 
Ushtrimi I: 

Puna e Grave dhe e Fëmijëve   
 

Pjesa I: Hyrje  
Ky ushtrim e trajton, në kuadrin e aktrimit 
të roleve, të drejtën e grave për shtim në 
lidhje me botën e punës. Të drejtat për 
shtim përfshijnë para se gjithash edhe të 
drejtën për zgjedhje të lirë nëse gruaja do 
apo nuk do të ketë fëmijë.  

 
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Aktrim i roleve  
Synimet: Kumtimi pjesëmarrësve i të 
drejtave qenësore të shtimit; përveç kësaj 
do të duhej të diskutohen pikëpamjet dhe  
ndjenjat e grave të cilat diskriminohen për 
shkak të determinimit biologjik të tyre. Në 
këtë kontekst duhet të trajtohen edhe 
nocionet si barazia, drejtësia dhe 
përgjegjësia. 
Grupi i synuar: Të rinjtë e rritur, të 
rriturit 
Madhësia e grupit: 15-25 
Koha: Përafërsisht 90 minuta 
Shkathtësitë: Mendimi kritik, formimi i 
mendimit, shkathtësitë gjuhësore dhe ato 
empatike  

 
Pjesa III: Informacion specifik i 
përshkrimit të ushtrimit 
Skenari i aktrimit të roleve: 
„Zonja M. ishte gati një vit e dëshpëruar në 
kërkim të një pune të re. Para dhjetë ditësh 
ajo shkoi për një bisedë për punësim në 
punën që e ëndërron. Gjithçka rrodhi 
kënaqshëm, kështu që me të vërtetë iu ofrua 
vendi i shpallur me konkurs. Zonjën M. e 
thirrën në një takim tjetër, kësaj radhe me 

z.W në zyrën për personel që ta 
nënshkruante kontratën. Pasi që të dy i 
kishin biseduar përgjithësisht  modalitetet e 
marrjes në punë, dhe kur znj.M duhej vetëm 
ta nënshkruante kontratën, z. W. ia qartësoi 
asaj njërën nga kërkesat për punësim që 
kërkon që ajo të deklarohet se nuk do të 
ketë fëmijë, së pakut gjatë dy viteve të 
ardhshme. Këtë deklaratë ajo duhej ta jepte 
me shkrim. “ 
 
Zhvillimi  i aktrimit të roleve: 
Grupi i madh ndahet në grupe të vogla (4-
6 pjesëmarrës). Secili grup i ka njëzet 
minuta kohë ta përpunojë një përfundim 
të mundshëm të aktrimit të roleve. Vetë 
aktrimi i roleve duhet të fillojë me takimin 
e zonjës M. me zotin W. dhe të mos zgjat 
më shumë se pesë minuta. Secili grup i 
vogël e paraqet, në përmbyllje, idenë e vet. 
Gjatë të gjitha aktrimeve të roleve duhet të 
praktikohen metodat e mëposhtme 
didaktike: 
Ndërrimi i roleve: Interpretimi ndalet pa 
paralajmërim, aktruesit i ndërrojnë rolet 
dhe e vazhdojnë shfaqjen. Rezultati 
shqyrtohet më pas me kujdes të madh.  
Përsëritja: Pas një aktrimi të roleve 
ndërrohet situata e të dhënave (p.sh. zonja 
M. nuk është në gjendje të jetë shtatzënë; 
ajo është tanimë shtatzënë...). Aktrueset 
duhet ta interpretojnë edhe një herë 
aktrimin me këtë situatë të ndryshuar. 
Drejtuesja i ruan komentet e mundshme të 
pjesëmarrësve për një diskutim të 
mëvonshëm. 
Reagimi: Në fillim mblidhen reagimet nga 
secili grup i vogël (si e zhvilluan ato 
aktrimin e roleve? Përse ky përfundim? A 
qe e vështirë të gjendet një zgjidhje?). Së 
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fundi diskutohet përkitazi me problemet 
dhe komplikimet, në këtë rast të atyre 
vetë. 
• A ka ndonjë nga pjesëmarrësit që 

është befasuar nga kjo situatë? 
• Cilat zgjidhje të mundshme i zhvilluan 

grupet (A janë ato realiste? Cilat janë 
anët e forta dhe cilat të dobëta? A mos 
është punë më e mençur t’i 
përshtatesh situatës apo të sillesh në 
mënyrë agresive apo nënshtruese)? 

• Çfarë të drejtash kanë gratë në vendin 
e tyre? Sidomos në rastin e 
shtatzënisë: Evaluimi i 
gjendjes/situatës juridike të grave 
shtatzëna.  

• Përse e ka parashtruar firma këtë 
parakusht? Ishte kjo e ndershme, e 
kuptueshme...? Çfarë qëndrimi do të 
mund të merrte firma në këtë rast? 

• A janë shkelur të drejtat e njeriut? 
Nëse po, cilat? 

• A do ndodhte kështu sikur zonja M. të 
ishte burrë?  

• Si e shohin burrat këtë rast? Ndryshe 
nga gratë? Nëse po, si? 

• Çfarë mund të bëhet që të forcohet 
dhe të mbrohet e drejta e gruas për t’u 
shtuar? 

 
Këshilla metodologjike:  
Grupit duhet t’i shpjegohet se ç’kuptohet 
nën nocionin e drejta e gruas për shtim.  
Mund të rekomandohet formimi i grupeve 
të vogla nga pjesëtarë të një gjinie, për të 
fituar kështu zgjidhje më provokative. 
Duhet të kihet parasysh se mund të lind 
diskutimi mbi abortin, gjë e cila kërkon që 
pjesëmarrësit t’i lënë anash stereotipet 
dhe  paragjykimet. 
Propozime variacionesh: Dy vullnetarë e 
nisin shfaqjen e aktrimit të roleve, pjesa 
tjetër e grupit i shikon. Në harqe kohore të 
rregullta shfaqja ndërpritet dhe 

pjesëmarrësit e komentojnë ndodhinë. 
Shikuesit dhe interpretuesit i ndërrojnë 
rolet, sillen karaktere të tjera (p.sh. 
bashkëshorti, një bashkëpunëtor tjetër i 
firmës, një grua që i mbron të drejtat e 
grave, dikush nga mediet...). 
Grupi merret me hulumtimin e të drejtave 
për shtim/lindje në vende të tjera dhe në 
vende të tyre (përmes hulumtimit në 
internet, mbledhjes së artikujve, 
intervistave; përveç kësaj aktrimi i roleve 
mund të shfaqet edhe publikisht – 
shikuesit mund të inkurajohen të marrin 
pjesë në shfaqje). 
 
Të drejta e tema të afërta: Të drejtat 
sociale, trajtimi i barabartë i gjinive, 
diskriminimi, ksenofobia. 

 
Burimi: adaptuar aus: Compass. 2002. A 
Manual on Human Rights Education with 
Young People. Straßburg: Këshilli i 
Evropës  

 
Ushtrimi II: Ndershmëria Ekonomike 

 
 
Pjesa  I: Ndarja 
Ndarja e pabarabartë e pasurisë dhe e 
pushtetit përbrenda shoqërive ndikon, 
sipas rregullit, mbi mundësitë e individit 
që ta kalojë një jetë me dinjitet dhe në 
frymën e të drejtave të njeriut. Në këtë 
shembull, pjesëmarrësit e hulumtojnë 
konceptin e „ndershmërisë“ dhe e 
reflektojnë situatën vetanake. 

 
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm 
mbi shembullin  
Synimet: Të tërhiqet lidhja midis rrobave 
personale që i vesh dhe e njerëzve që i 
prodhojnë; pyetja për përgjegjësinë 
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personale në fushën botërore të 
ekonomisë. 
Grupi i synuar: Të rinjtë e rritur, të 
rriturit  
Madhësia e grupit: përafërsisht 25 
Koha: përafërsisht 90 minuta 
Materialet: Letër pankartë ose tabelë, 
markerë teksti ose shkumës, pyetjet për 
diskutim të shkruara në kartëza, materiali 
i shpërndarë: matematika e këmishës. 
Shkathtësitë: Aftësitë analizuese, të 
refleksionit e syresh gjuhësore; mendimi 
kritik  
Pjesa III: Informacion specifik mbi 
shembullin 
Përshkrimi i temës: 
 

 
Matematika e Këmishës (material për 
shpërndarje) 
Një këmishë, që në SHBA shitet për 20 $, 
prodhohet nga një kompani në një nga 
fabrikat e saj në El Salvador. Fabrika 
është shembull i tipik i kompanive që  
 
 
operojnë në zonat e tregtisë së lirë (të 
njohura si ‘maquiladora’), dhe që është në 
pronësi të të huajve e që kryesisht 
prodhon mallra për eksport. Këta 
punëtorë salvadorianë paguhen për 
prodhimin e këmishëve përafërsisht 56 
cent për orë. Një punëtor mund t’i punojë 
mesatarisht 4,7 këmisha në orë.  
Në vitin 1994 qeveria e El Salvadorit 
llogariti se një punëtori, për ta mbajtur 
veten dhe familjen e tij, do të kishte 
nevojë përafërsisht për katërfishin e asaj 
që fiton në një Maquiladora 
 

 
Ky shembull u shpërndahet pjesëmarrësve 
dhe ata mund t’u përgjigjen pyetjeve me të 
tjerët ose vetëm. Me ndihmën e 

informacioneve nga shembulli 
pjesëmarrësit duhet të llogarisin sa vijon:  
 

 
• Sa fiton një punëtor për një këmishë 

të prodhuar? 
• Sikur rroga e një punëtori të 

katërfishohej, sa do të fitonte 
atëherë në orë? Sa do të fitonte 
punëtori për një copë këmishë? 
Sikur firma t’i bartte këto fitime tek 
konsumatorët, sa do të kushtonte 
atëherë një këmishë? 

• Sikur rroga e një punëtori të 
dhjetëfishohej: Sa do të ishte pagesa 
për orë pune? Sa do të fitonte një 
punëtor për një këmishë të 
prodhuar? Sa do t’i kushtonte 
blerësit final, sikur këto shpenzime 
të përcilleshin më tej ? 

 
 
 
 

 
Instruksionet për shembullin: 
Nga pjesëmarrësit kërkohet t’i 
kontrollojnë etiketat e veshjes së tyre. Pas 
kësaj, këto informacione (çfarë markash u 
gjetën, ku janë prodhuar ato) shkruhen në 
një listë (në tabelë, në letër pankartë). 
Sapo lista të jetë bërë gati, pjesëmarrësit e 
analizojnë rezultatin. Në shumicën 
dërmuese të rasteve ata do të konstatojnë 
se një pjesë e madhe e mallrave janë 
prodhuar në vende të varfra. Në 
përfundim, do të duhej të shtroheshin këto 
pyetje: 
Kush i ka prodhuar në të vërtetë rrobën 
apo syzet e diellit, këpucët, pullat, patentin 
...? 
Ishin ata burra, gra apo fëmijë? 
Çfarë mendoni ju, sa rrogë do të kenë 
marrë punëtorët për punën e tyre? 
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Çfarë do të kenë qenë kushtet e punës? 
Rezultatet e diskutimit shënohen, sërish, 
me shkrim.  
 
Vlerësimi i shembullit: Tregtarët me 
tekstile arsyetohen gjithmonë, kur 
përballen me kërkesat për pagesë më të 
mirë, se rrogat po duhet të mbahen ulët në 
mënyrë që konsumatorët të mund të 
blejnë tekstile të lira. Llogaria që u paraqit 
më lart i demanton qartazi këto pohime.  
Në fund, grupit i shtrohen këto pyetje:  
• A do të ishit i gatshëm të paguani më 

shumë për një këmishë? Nëse po, sa? 
• A shihni se është shkelur ndonjë nga 

të drejtat e njeriut të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut? 
Nëse po, numëroni ato! 

• Përse, besoni që firmat prodhojnë në 
vende si El Salvadori, Bangladeshi ose 
Kina dhe mallrat e tyre i shesin pastaj 
në shtete të Perëndimit? 

• Kush do të duhej të ishte përgjegjës 
për të angazhuar që rroga e 
punëtorëve salvadorian të ishte e tillë 
që do t’ua mundësonte një jetë të 
dinjitetshme për ta dhe familjet e tyre. 

I diskutoni këto pyetje në grup. 
 
Reagimi: Shtroni grupit një pyetje 
përmbledhëse: Cilën nga vërejtjet që sot i 
dëgjuat në këtë diskutim do ta sillni nëpër 
mend edhe në të ardhmen? Çfarë ju la 
mbresë? A ka ndryshuar gjë pozicioni juaj 
kundrejt tekstilit të lirë? A do ta ndryshoni 
praktikën tuaj të blerjes? Përpiquni ta 
gjeni një frazë që i përmbledh dhe i 
përshkruan ndjenjat tuaja. 
 
Këshilla metodologjike Shembujt sillen 
shpesh për të vënë në lëvizje diskutime 

efektive e të gjithanshme. Në këtë rast 
studimor që është dhënë këtu, është 
gjithsesi e nevojshme që në fillim të 
arrihet një ambient i besimit dhe i 
respektit, për t’i motivuar pjesëmarrësit 
për deklarime sa më afër të vërtetës. Në 
harmoni me këtë, grupi duhet të jetë i një 
goje përkitazi me disa nga rregullat e 
diskutimit, të cilave duhet t’u përmbahen 
të gjithë. Propozimet duhet të mblidhen 
dhe të vendosen aty ku mund të shihen 
nga të gjithë.  

 
Propozime për variacione: Të kërkohet 
nga grupi të bëhet edhe një ushtrim. Të 
gjithë pjesëmarrësve u jepet nga një 
etiketë e ngjitshme, në të cilin shënohen 
gjinia, mosha dhe lartësia e të ardhurave 
(p.sh. 10 copë për punë prej pesë 
minutash; 2 copë për 10 minuta ...). Pastaj 
të gjithë pjesëmarrësit bëjnë një punë të 
pakuptimtë (p.sh. i numërojnë faqet e 
fletores, vizatojnë vija në një letër ...), ose u 
jepet për detyrë që t’i pastrojnë karriget e 
tryezat. Në fund të punës, drejtuesi i grupit 
u shpërndan “rroga” (ëmbëlsira) në 
përputhje me etiketën përkatëse. Këtë e 
bën me zë në mënyrë që pjesëmarrësit të 
vërejnë se për të njëjtën punë  që e kanë 
bërë të gjithë marrin rroga të ndryshme. 
Pastaj diskutohen ndjenjat e 
pjesëmarrësve dhe ushtrohet „Matematika 
e Këmishës“  

 
Të drejta dhe tema të afërta: Të drejtat 
sociale, politike e ekonomike  
Burimi: adaptuar nga: David A. Shiman. 
1999. Economic and Social Justice. A 
Human Rights Perspective. Minnesota: 
Human Rights Resource Centre of the 
University of Minneapolis. 
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LIRIA E SHPREHJES  
DHE E MEDIEVE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PJESËT PËRBËRËSE TË SË DREJTËS 

 
KUFIZIMET E LEJUESHME DHE TË PALEJUESHME 

 
NDALIMI I REKOMENDIMIT TË URREJTJES DHE TË DHUNËS  

 
RËNDËSIA PËR DEMOKRACINË DHE PËR SHOQËRINË  

 
TË DREJTAT E NJERIUT NË SHOQËRINË E INFORMIMIT  

 

 
 

„Secili e ka të drejtën e mendimit dhe të shprehjes së lirë; kjo e drejtë 
përfshin lirinë e mbajtjes së mendimeve pa ndërhyrje si dhe lirinë të kërkojë, 
të marrë dhe të përhap informacione e mendime nëpërmes të gjitha llojeve 

të mediumeve dhe pa marrë parasysh kufijtë.“ 
 

Neni. 19, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, 1948. 

 
 



TREGIME PËR ILUSTRIM 
 

Sri Lanka: Dr. Manorani Saravanamutuu 
ishte e ëma e Richard de Zoysa, një gazetar, 
i cili në vitin 1990 u rrëmbye dhe u mbyt në 
Sri Lanka. Dr. Saravanamutuu bëri 
kampanjë për ta zbardhur të vërtetën mbi 
vrasjen e të birit. Ajo u ofroi organeve të 
pushtetit informacione për ta ndihmuar 
gjurmimin e krimit. Mirëpo, e gjithë ajo që 
mori nga kjo qe një letër e organeve të 
pushtetit, me këtë përmbajtje: „Vajtojeni 
vrasjen e birit tuaj. Si nënë, kjo është detyrë 
e juaja. Çfarëdo hapash tjerë do të 
shkaktojnë vdekjen tuaj, kur këtë e prisni 
më së pakut. Vetëm heshtja ju mbron“  
(Burimi: Jan Bauer. 1996. Only Silence will 
protect You, Women. Freedom of Expression 
and the Language of Human Rights. 
Montreal: International Centre of Human 
Rights and Democratic Development.) 

 
Beograd: Më 6 shtator 2005, gazetari 
përgjegjës për çështje aktuale i Radios OK, 
Saša Stojković u sha dhe u kërcënua me 
përdorim force nga dy anëtarë të Partisë 
Radikale të Serbisë në Kuvendin e qytetit të 
Vrajës. Vetëm pak ditë më vonë pasoi një 
thirrje telefonike nga kryetari i komunës 
Nenad Stošić, i cili gazetarit Stojković iu 
kërcënua me burgosje. E gjithë kjo vetëm 
për shkak të një sondazhi, rezultatet e të 
cilit nuk ishin publikuar fare, por të cilat 
Stošić besonte se ishin keqdashëse.  Shoqata 
e Mjeteve Elektronike të Pavarura të 
Medieve  (ANEM) apelon tek organet 
kompetente, sidomos tek Ministria e Punëve 
të Brendshme si dhe tek Ministria për 
Kulturë e për Informim që të mbrojnë 
gazetarët dhe redaktorin përgjegjës të 
Radio OK. 
Burimi: http://cm.greekhelsinki.gr/index. 
php?cid=1161&sec=194 

 

 
 

Kroaci: Sipas një informacioni në 
dispozicion të SEEMO -s të 6 dhjetorit 2005 
botuesi i së përjavshmes kroate Feral 
Tribune, Drago Hedl, mori një kërcënim me 
shkrim për vdekje. Hedl sqaroi se shkas i 
kërcënimit me vdekje qenka një seri 
artikujsh përkitazi me torturat dhe me 
vrasjen e civilëve serbë në Osijek në vitin 
1991, që ky i kishte botuar në Feral Tribune. 
Kjo nuk ishte hera e parë që ai kishte marrë 
kërcënime me vdekje.  
Burimi:http://www.seemo.org/content/vi
ew/ 64/66 

 

Pyetje për Diskutim  
1. Cilat të drejta janë shkelur dhe nga 

kush në këto tregime? 
2. Çfarë shkaqesh mund ta arsyetojnë 

kufizimin e të drejtës së shprehjes së 
mendimit dhe atë të medieve? 

3. Çfarë duhet të bëhet për t’i mbrojtur 
më mirë këto liri? 
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4. Çfarë mund të bëjnë viktimat e këtyre 
shkeljeve të të drejtave të njeriut? 

5. Çfarë obligimesh kanë gazetarët e 
përgjegjshëm? 

 

ÇFARË DUHET TË DIHET  
 
1. Rëndësia në të shkuarën dhe në të 
sotmen  
Liria e mendimit dhe e shprehjes përfshin 
edhe „lirinë e shfaqjes së mendimet pa u 
penguar si dhe kërkimin, marrjen dhe 
përhapjen e informacione e të mendimeve 
nëpër mediume të çdo lloji, pa marrë 
parasysh kufijtë.“ (Neni 19 i Deklaratës 
Universale të të Drejtave të Njeriut). Kjo 
është njëra ndër të drejtat themelore civile 
dhe politike të cilën e përmbajnë të gjitha 
instrumentet përkatëse të të drejtave të 
njeriut. Rrënjët e saj gjenden tek lufta për 
liritë individuale në shek. 18 e 19, duke u 
mishëruar edhe në kushtetutën e SHBA-ve 
dhe të disa vendeve evropiane. Filozofi 
britanik John Stuart Mill shihte tek liria e 
shtypit „njërin nga siguritë kundër qeverive 
të korruptuara e tiranike“ („On Liberty 
(Mbi Lirinë).“ 1859.). Liria e shtypit është 
edhe një e drejtë themelore për një sistem 
demokratik në të cilin, jo vetëm qytetarët 
e një shteti, porse të gjithë e kanë të 
drejtën ta thonë atë që mendojnë dhe ta 
qortojnë qeverinë. 

 

 
„Zotëri, unë nuk jam i një mendimi 
me ju, por unë do ta rrezikoj jetën 
time që ju të keni të drejtë ta shfaqni 
atë”   

Volteri (1694-1778). 

 
Në janar 1941, presidenti Ruzvelt i SHBA-
ve proklamoi se liria e fjalës dhe e 

shprehjes është njëra ndër katër liritë 
themelore mbi të cilat, pas Luftës së Dytë 
Botërore, do të duhej të ngrihet një botë e 
re. Qasja në informim dhe mundësia e 
shkëmbimit të lirë të mendimeve është 
element themelor i një shoqërie të hapur e 
pluraliste.  
 

 
Siguria Njerëzore, Liria e Shfaqjes së 
Mendimit dhe Liria e Medieve  

 
 „Liria nga Frika“ përmban lirinë e 
shfaqjes së mendimeve personale dhe 
lirinë e medieve. Duke qenë se koncepti 
i sigurisë njerëzore është ngritur edhe 
mbi të drejtën e individit që ky të 
kërkojë e të marrë informacione të çdo 
lloji, edhe nëse këto kanë qëndrim 
kritik ndaj udhëheqësisë në pushtet, 
frikësimi i gazetarëve dhe kontrollimi i 
medieve paraqet rrezikim serioz të 
sigurisë njerëzore. Me përparimin e 
teknologjive të reja të informimit e të 
komunikimit, po lindin jo vetëm rreziqe 
të reja, porse edhe mundësi të reja për 
sigurinë njerëzore.  
Mundësia për lidhje dhe kontakte 
mund të përdoret si për arsimim ashtu 
edhe për krim të organizuar. Fushatat 
ndërkombëtare si ajo kundër minave  
 
 
tokësore si dhe ato për Gjykatën Penale 
Ndërkombëtare u lehtësuan, porse 
rreziqe të reja lindën nga kriminaliteti. 
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Me rritjen e varësisë së ekonomisë dhe 
të sektorit të shërbimeve nga 
teknologjitë e reja lindën forma të reja 
të përfshirjes dhe të përjashtimit. 
Organizata e Medieve të Evropës 
Juglindore me seli në Vjenë (SEEMO) 
ankohej bie fjala se Telekomi i  Serbisë 
është duke e “limituar” dhënien me qira 
të linjave të internetit në mënyrë që t’i 
detyronte mediet dhe të tjerët që janë 
të lidhur me internet përmes 
shërbyesve privat që të kalojnë tek 
shërbimi i internetit të Telekomit të 
Serbisë.  

 
 
„Faktori CNN“ që solli çdo konflikt në 
dhomën e ditës e ndryshoi rolin e 
medieve. Këto u bënë pjesë e rëndësishme 
e luftës, sepse mendimi i opinionit po fiton 
gjithnjë e më shumë në peshë. “Info-wars” 
(Luftërat e Informimit) dhe 
“Infotainment”-i (lidhja e informimit me 
zbavitjen) shpijnë drejt trendit se 
informimi u nënshtrohet interesave të 
tjera. Kjo ka të bëjë sidomos me interesat 
ekonomike. Përmirësimi i qasjes në 
informim ka qenë një ndër qëllimet 
themelore të Samitit Botëror për një 
Shoqëri Informative 2003/2005. 

 
Sfidat e vjetra e të reja  
Liria e informimit, e shprehjes dhe e 
medieve kishin gjatë Luftës së Ftohtë 
rëndësi të veçantë kur njerëzit në shtetet e 
Evropës Juglindore nuk kishin asnjë qasje 
tek gazetat e revistat e huaja ose të 
pavarura. Më vonë, qeveria kineze u 
përpoq ta kufizonte kapjen dhe 
përdorimin e programeve satelitore, në 
mënyrë që t’i pengonte qytetarët e vet që 
t’i shfrytëzojnë programet televizive të 
Perëndimit. Disa shtete e kufizojnë edhe, 
duke e përdorur teknikën e filtrimit, 

qasjen në internet të qytetarëve të tyre që 
këta të mos mund t’i arrijnë disa faqe 
konkrete interneti që shihen si të 
padëshirueshme.  
 
Mediet mund ta luajnë një rol të dyfishtë, 
ato mund të jenë si përfitues ashtu edhe 
shkelës të lirisë së mendimit. Roli i tyre 
konsiston në informimin për probleme 
globale dhe në forcimin e solidaritetit 
global. Këto mund të jenë gjithashtu edhe 
një instrument propagandues i shtetit ose 
sidomos i interesave ekonomike ose të 
tjera. Sipas Komisionit të UNESCO-s për 
Kulturë e Zhvillim, teknologjitë moderne 
të komunikimit po e vështirësojnë madje 
edhe kontrollimin e rrjedhës së 
informimit, sepse ato krahas shanseve të 
reja kanë krijuar edhe kërcënime të reja, 
para se gjithash nëse mediet bëhen objekt 
sulmi ose madje i kontrollit politik. Si 
rrjedhojë e komercializimit, mund të 
rrudhet larushia dhe cilësia e programeve. 
Interesi kryesor konsiston shumë shpesh 
në përqendrimin mbi seksin dhe storiet 
mbi krimin, që të arrijnë shikueshmëri sa 
më të gjerë ose të konkurrojnë për 
përqindje sa më të lartë të lexueshmërisë 
dhe shikueshmërisë e të shesin sa më 
shumë të drejta të autorësisë.  

 

 Njëri ndër kërcënimet më të 
mëdha për lirinë e medieve në ditë tonat 
është përqendrimi (apo fuzionimi) i 
medieve që ekziston si në rrafshin lokal 
ashtu edhe në atë global. Për këtë arsye, 
shumë shtete e edhe Bashkimi Evropian 
kanë aprovuar ligje kundër përqendrimit 
të medieve, me qëllim të ruajtjes së shumë 
llojshmërisë së medieve. 

 
Zhvillimet teknike si p.sh. përhapja e 
komunikimit satelitor ose lidhjet me 
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internet sollën me vete rreziqe të reja për 
lirinë e mendimit, lirinë e informimit dhe 
atë të medieve. Shumë shpesh shtetet 
përpiqen ta kufizojnë qasjen tek këto 
media të reja, sepse kanë frikë që kësisoj 
mund të drejtohen pikëpamje ose 
përmbajtje opozitare kundër qeverive të 
tyre. Kjo mund të vlejë për shembull edhe 
për pikëpamjet fetare, morale e etike. Kjo 
frikë nuk është edhe gjithmonë e 
paarsyeshme, po të kihet parasysh p.sh. 
përhapja e propagandës raciste ose e 
ksenofobisë e edhe pornografia e fëmijëve. 
Kjo e shtron pyetjen se si mund të vihet 
një baraspeshë e ndjeshme midis lirisë së 
shprehjes së mendimit dhe ruajtjes së 
interesave legjitime të një shteti 
demokratik. Duke qenë se interneti, për 
nga vetë natyra, nuk njeh kufij 
(shtetërorë), përgjigjet për këtë fushë 
duhet të gjenden kryesisht në rrafshin 
ndërkombëtar. Në Konventën Kundër 
Kriminalitetit Kibernetik, të vitit 2001, 
Këshilli i Evropës e cilëson edhe 
pornografinë si vepër penale dhe përpiqet 
ta forcojë rolin e të drejtës penale 
nacionale dhe bashkëpunimin 
ndërkombëtar në ndjekjen e krimeve të 
këtilla. Në vitin 2003 u aprovua një 
Protokoll Suplementar për luftimin e 
përmbajtjeve raciste e ksenofobike në 
internet. Konventa hyri në fuqi në vitin 
2004. Ajo është e hapur edhe për shtetet 
jo-anëtarë të Këshillit të Evropës. Deri në 
nëntor të vitit 2013 41 shtete e kanë 
ratifikuar Konventën (pesë prej të cilave 
nuk janë shtete evropiane si SHBA-të, 
Australia, Republika Dominikane, Japonia 
dhe Mauritiusi), ndërsa Protokolli 
Suplementar u ratifikua nga 20 shtete (dhe 
vetëm Kanadaja nuk i takon kontinentit 
evropian). 
Samit Botëror për Shoqërinë e 
Informimit i mbajtur në dy pjesë, një në 

vitin 2003 në Gjenevë dhe tjetri në vitin 
2005 në Tunizi, u morë gjithashtu me 
aspekte të ndryshme të të drejtave të 
njeriut të shekullit të komunikimit të cilin 
e quajtën edhe „shekulli digjital“. Një 
aspekt i rëndësishëm i lirisë së shprehjes 
është problemi i qasjes në strukturën e 
informimit, të telekomunikacionit dhe të 

internetit. ( Çfarë do të duhej ditur). 
Do të duhej që me ndihmën e një plani 
veprimi të mbyllet hendeku i dijes, i 
ashtuquajturi „Hendeku Digjital“ midis 
njerëzve që kanë qasje tek mediet e reja 
dhe të atyre që nuk i kanë këto mjete. 
Mungesa e qasjes do të thotë kufizim i 
lirisë së shprehjes, sepse interneti ka sot 
rëndësi të patjetërsueshme për marrjen 
dhe përhapjen e informacioneve dhe të 
ideve. Takimi botëror në nivel të lartë 
përkitazi me shoqërinë e informimit tregoi 
se midis aplikimit të teknologjisë dhe 
bazës së mbështetur mbi vlera të të 
drejtave të njeriut ka një konflikt të 
pritshëm. Dokumentet përmbyllëse 
përmbajnë vetëm disa referenca për të 
drejtat e njeriut. OJQ-të kontribuuan në 
përpilimin e „Deklaratës mbi të Drejtat e 
Njeriut, Dinjitetin Njerëzor dhe Shoqërinë 
e Informimit“ (shih 
http://www.pdhre.org/wsis/statement.do
c).  
 
Në takimet vjetore që nga viti 2006 i 
Forumit për Qeverisjen e Internetit 
(Internet Governance Forum), të drejtat 
njeriut janë një temë e rëndësishme e 
tërthortë. Kështu, në koalicionet dinamike, 
si bie fjala ato të të drejtave të internetit 
(Internet Rights) – punohet në fushën e 
bazave themelore të të drejtave të njeriut.  

 
 

2. Përmbajtjet dhe kërcënimet  
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Liria e shprehjes është një e drejtë 
kornizë, që përmban disa elemente si për 
shembull të drejtën për informim ose 
lirinë e shtypit dhe atë të medieve. Ajo 
bazohet tek liria e mendimit dhe është e 
lidhur ngushtë me të. Ajo shtrihet që nga 
shprehja individuale e mendimeve e deri 
tek liria institucionale e medieve. Liria e 
mendimit është një e drejtë absolute civile, 
që nuk guxon të kufizohet, përderisa liria e 
shprehjes është një e drejtë politike e cila, 
nën rrethana të caktuara, mund të 
kufizohet.   
 
Liria e shprehjes ka dy komponentë: nga 
njëra anë liria për ta shprehur mendimin 
vetanak, pra për të përhapur pikëpamje 
dhe ide të çdo lloji,  ndërsa nga ana tjetër e 
drejta për të kërkuar dhe për të marrë 
informacione. Të dyja formësimet e kësaj 
të drejte do të duhej të mund të ushtrohen 
në çdo mënyrë - pra përmes fjalës së folur, 
me shkrim ose në formë të shtypur, 
përmes artit ose ndonjë mediumi tjetër - 
përfshirë edhe teknologjitë e reja. Kufijtë 
midis shteteve nuk guxojnë të jenë 
kurrfarë arsyeje që kjo e drejtë të 
kufizohet. Kështu liria e shprehjes do të 
jetë po ashtu pjesë përbërëse dhe e 
rëndësishme e propozimit për një „të 
drejtë për komunikim“. Një draft deklaratë 
përkitazi me një kësi të drejte, që u 
përpunua mbi baza private, deri më tani 
nuk gjeti përkrahje nga shtetet.  
 

 
Elementet kryesore të lirisë së 
shprehjes: 
• e drejta e shfaqjes pa pengesa të 

mendimeve (liria e mendimit); 
• liria për të kërkuar, për të 
marrë e për të përhapur mendime 
(liria e fjalës, liria e informimit); 

 

 
• gojarisht, në formë të shkruar, të 

shtypur ose në formë të artit; 
• përmes të gjitha llojeve të mediave 

(liria e mediave); 
• pa i marrë parasysh kufijtë (e drejta 

e komunikimit ndërkombëtar). 
 

 
(Burimet: Neni 19 i DUDNJ; Neni 19 i 
PNDCP; Neni 10, KEDNJ; Neni IV, i 
Deklaratës Amerikane mbi të Drejtat 
dhe Obligimet e Njerëzve; Neni 13 i 
Konventës Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut; Neni 9, i Kartës Afrikane për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Popujve.)  
 
Disa elemente të lirisë së shprehjes janë 
të lidhura me të drejta të tjera të njeriut: 
• e drejta për lirinë e pikëpamjes, të 

ndërgjegjes dhe të religjionit (Neni 18 

i PNDCP-së); Liria e religjionit  
• e drejta e autorit për të përfituar nga 

mbrojtja e interesave të veta morale e 
materiale, që rezultojnë nga çdo lloj 
krijimi shkencor, letrar ose artistik, si 
p.sh. e drejta e autorit (Neni 15(1) (c), 
PNDESK); 

• në relacion me të drejtën për arsim 
(Neni. 13, PNDESK), liria e shprehjes 
mbron lirinë akademike dhe 
autonominë e institucioneve të arsimit 
të lartë. 
 

Një kualifikim i rëndësishëm i lirisë së 
shprehjes gjendet në nenin 20, të PNDCP-
së, që e ndalon propagandën për luftë dhe 
çdo yshtje për urrejtje nacionale, racore 
ose religjioze, që thërrasin për armiqësi 
ose për dhunë. Secili shtet është i detyruar 
që këto ndalime t’i zbatojë përmes ligjeve 

nacionale. Mos-diskriminimi  
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Shkeljet kundër kësaj të drejte, 
kërcënimet dhe rreziqet  
Raportet vjetore të Amnesty International 
dhe të Human Rights Watch tregojnë 
qartazi që në praktikën e shumë vendeve, 
janë prezente shkelja e lirisë së shprehjes 
dhe lirisë së medieve. Sipas Reporterëve 
pa Kufij në vitin 2007 86 gazetarë u vranë 
gjatë ushtrimit të profesionit të tyre, 878 
sish u arrestuan dhe më shumë se 500 
media u censuruan ose u ndaluan. Viti 
2012 shënoi numrin më të madh të 
vrasjeve të gazetarëve që arriti në 88, 
ndërsa në vitin 2013 u vranë 75 gazetarë 
dhe u arrestuan 177. Duke qenë se numri i 
gazetarëve të vrarë në vitet e fundit ka 
shkuar duke u rritur kjo organizatë 
propozoi, së këndejmi, instrumente të 
posaçme juridike si për shembull nxjerrjen 
e një Karte për Sigurinë e Gazetarëve të 
angazhuar në Regjione në Luftë ose të 
Rrezikshme  „Lufta kundër terrorizmit“, që 
po bëhet që nga 11 shtatori 2001, solli 
kërcënime të reja për lirinë e informimit 
nga ana e qeverive të ndryshme. Bashkimi 
ndërkombëtar i autorëve, PEN, kërkoi 
p.sh. verifikimin në këtë drejtim të Patriot 
Act të SHBA-ve. Liria e shprehjes, ç’është e 
drejta, mund edhe të keqpërdoret për të 
nxitur urrejtje e konflikte, siç e ka 
dokumentuar publikimi i Federatës 
Ndërkombëtare të Helsinkit Fjalimet e 
urrejtjes në Ballkan.  

 
Ekziston, më tej, rreziku i censurës, qoftë 
përmes formës së kontrollit shtetëror ose 
përmes shtrëngimeve ekonomike apo të 
tjera. Kjo mund të thotë që një artikull 
mund të botohet vetëm me pëlqimin e 
autoriteteve, siç ishte pjesë e praktikës në 
pjesën më të madhe të shteteve socialiste 
të Evropës Lindore para marrjes fund të 
Luftës së Ftohtë në vitin 1989. Gjithashtu 
kjo mund të thotë edhe që interesat 

ekonomike e pengojnë publikimin e disa 
mendimeve, nëse p.sh. industria e 
armatimit e pengon publikimin e artikujve 
që janë kritike ndaj luftës. Forma të 
ndryshme të kontrollit politik të medieve 
publike dhe private janë të zakonshme në 
shumë vende të botës sot. Kodet 
profesionale supozohet se do të duhej të 
mbronin pavarësinë e gazetarëve por 
gjithashtu të sigurojnë profesionalizëm në 
punën e tyre. 

 
Edhe vetë-censura mund të shfaqet, nëse 
interesat politike ose të tjera merren 
parasysh prej gazetarëve ose drejtorëve të 
medieve. Edhe vendimi se cilat tema janë 
„të përshtatshme për t’u publikuar“, mund 
të përjashtojë informacionet që nuk 
konsiderohen të favorshme, që shihen si 
pikëpamjet të pakicës, ose si të tilla që nuk 
shiten mirë. Kodet e praktikës së mirë 
mund të shërbejnë si orientim. Kuptimi i 
pluralizmit të medieve, merre si ta 
marrësh, duhet të sigurohet gjithsesi, në 
mënyrë që pikëpamjet e ndryshme  të 
mund të lexohen, të dëgjohen ose të 
shihen.  

 
Kufizimet legjitime të kësaj të drejte 

 
 

Nuk mund të ketë asnjë e drejtë pa 
përgjegjësi, sepse liritë e pakufizuara 
mund të shpijnë në shkeljen e të drejtave 
të tjera të njeriut, si bie fjala ato të së 
drejtës për jetë private. Mirëpo, kufizimet 
duhet të arsyetohen me shpjegime 
legjitime nga qeveritë, të cilat mund të 
shqyrtohen nga opinioni publik ose, si 
mjet i fundit nga institucionet gjyqësore.  
Sipas nenit 29 të DUNDJ-së, ushtrimi i të 
drejtave dhe i lirive të individit mund të 
kufizohet, me qëllim “të sigurimit të 
njohjes dhe të respektimit të të drejtave të 
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tjetrit”. Neni 19 (3), i PNDCP-së precizon 
se të drejtat e mësipërme sjellin me vete 
edhe obligime e përgjegjësi speciale. Kjo 
tregon që liria e shprehjes dhe liria e 
medieve është një fushë fort e ndjeshme, 
prandaj duhet të veprohet me kujdesin që 
kjo e meriton. Obligimet dhe përgjegjësitë 
nuk janë përshkruar më hollësisht në Pakt, 
por ato mund të gjenden në kodet e etikës 
profesionale si dhe në ligjet nacionale. 
Mirëpo, këto nuk guxojnë kurrsesi ta 
dëmtojnë përmbajtjen e kësaj të drejte. 
Detyrimet dhe përgjegjësitë tipike lidhen 
me detyrën për të informuar objektivisht, 
posaçërisht, obligimin për të raportuar me 
vërtetësi, dhe lejimin e mendimeve të 
ndryshme.  
Disa përgjegjësi përputhen edhe me arsyet 
e kufizimit të  lirisë së shprehjes, 
përderisa për lirinë e mendimit nuk ka 
kufizime legjitime. 

 
Sipas nenit 19 (3) të PNDCP-së, lejohen tri 
lloje të kufizimit, nëse ato janë të 
domosdoshme dhe nëse mbështeten mbi 
ligjin: 
• për mbrojtjen e të drejtave dhe të 

reputacionit të të tjerëve; 
• për mbrojtjen e sigurisë nacionale 

dhe të rendit publik;  
• për mbrojtjen e shëndetit dhe të 

moralit publik; 
Duke u bazuar në rregullat e interpretimit 
juridik, kufizimi i të drejtave duhet të 
interpretohet në mënyrë restriktive. E 
drejta thelbësore nuk bën të dëmtohet dhe 
kufizimi nuk bën të jetë më i madh sesa 
nevoja për të mbrojtur të drejtat e të 
tjerëve dhe të mirat themelore publike.  
Neni 10 i Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut përmban një listë edhe 
më të gjatë, e cila është edhe më precize. 
Sipas nenit 10, ushtrimi i lirisë së 
shprehjes mund t’i “t’i nënshtrohet 

kushteve, kufizimeve ose dënimeve, që janë 
përcaktuar me ligj dhe të domosdoshme në 
një shoqëri demokratike “. Këto kufizime 
mund të arsyetohen për shkak të:  
• “...interesit të sigurisë nacionale, 

paprekshmërisë territoriale ose 
sigurisë publike; 

• mbajtjes së rendit dhe mbrojtjes nga 
krimet, të mbrojtjes së shëndetit dhe 
të moralit; 

• mbrojtjes së reputacionit ose të të 
drejtave të të tjerëve; 

• pengimit të përhapjes së lajmeve që 
janë pranuar në konfidencialitet; 

• sigurimit të autoritetit dhe 
paanshmërisë së gjyqësorit.”  

Asnjë e drejtë tjetër e njeriut nuk ka një 
këso liste të gjatë të arsyeve përjashtuese. 
Duhet porse të ekzistojnë gjithsesi dy 
parakushte themelore të rëndësishme: 
Çdo përjashtim duhet: 
• të jetë i përcaktuar me ligj  
• dhe duhet të jetë i domosdoshëm në 

një shoqëri demokratike  
„E përcaktuar me ligj“ do të thotë se 
kërkohet një vendim i parlamentit dhe jo 
një akt i qeverisë. I rëndësisë së dorës së 
parë është cilësimi “e domosdoshme në një 
shoqëri demokratike“. Ky e lidh lirinë e 
shprehjes dhe atë të medieve me 
konceptin e një shoqërie të hapur 
pluraliste, që mbështetet mbi bazat 
demokratike. Sikundër e tregon rasti 
Lingens, Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, është në këtë drejtim shumë 
strikte. Në vitin 1986 Gjykata vendosi se 
politikanët duhet ta pranojnë një shkallë 
më të lartë të kritikës sesa qytetarët e 
zakonshëm, dhe se nuk mund ta heshtin 
një gazetar duke u thirrur në nevojën e 
mbrojtjes së reputacionit të tyre. Së 
këndejmi ligjet mbi shpifjet, që 
mundësojnë ndjekjen e gazetarëve që 
kritikojnë ndonjë personalitet që mban 
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pozitë publike, duhet të balancohen me 
lirinë e shtypit. Me këtë rast duhet të 
merret gjithmonë parasysh parimi i 
proporcionalitetit.  
 
Në nenin 4 të Konventës Ndërkombëtare 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Racor të vitit 1965, 
përhapja e ideve raciste, nxitja e 
diskriminimit racor, ose financimi i 
veprimtarive raciste duhet të bëhet vepër 
e dënueshme nga shtetet palë. Më tej, 
shtetet u morën vesh që të gjitha 
organizatat dhe aktivitetet 
propagandistike që inkurajojnë 
diskriminimin racor ose që e yshtin atë, të 
shpallen për jo të ligjshme dhe të 
ndalohen. 
Në prill të vitit 2007, ministrat e drejtësisë 
të Bashkimit Evropian e aprovuan një 
vendim kornizë, i cili e bën të dënueshëm 
mohimin e Holokaustit, glorifikimin e 
terrorizmit dhe nxitjen e urrejtjes 
religjioze, etnike ose atë racore në gjithë 

BE-në Mos-diskriminimi  
 

3. Zbatimi dhe mbikëqyrja   

      
 
Ka një larushi prej instrumentesh e 
procedurash për vënien në jetë të së 
drejtës së njeriut për liri të shprehjes dhe 
të pjesëve të kësaj të drejte. Së pari është 
obligim i shteteve që të përfshijnë këto liri 
në të drejtën e tyre të brendshme si dhe të 
sigurojnë mjete juridike në rast të 
shkeljeve të tyre. Kështu, kjo e drejtë 
mund të gjendet në shumicën e 
kushtetutave si pjesë e katalogut të të 
drejtave dhe lirive themelore. Standardet 
minimale rezultojnë nga obligimet 
ndërkombëtare në nivel universal dhe 
nëse ekzistojnë, në atë regjional. Ligjet e 

ndryshme të medieve e të komunikimit 
e specifikojnë të drejtën dhe kufizimet e tij 
në praktikë, në harmoni me obligimet 
ndërkombëtare dhe me të drejtën 
kushtetuese të vendit. Shpesh, me qëllim 
të rregullimit, janë paraparë edhe 
institucione nacionale të mbikëqyrjes - 
si për shembull këshillat e shtypit ose 
komisionet e medieve. Ato përbëhen 
rëndom nga ekspertë ose përfaqësues të 
shoqërisë civile. Shteti mund, me qëllim të 
rregullimit të sektorit të medieve, 
sigurimit të standardeve të kualitetit dhe 
nxitjes së konkurrencës, në bazë të një 
përzgjedhjeje jo-diskriminuese të 
procedurës të ndajë licenca. Përmbushja e 
obligimeve nga shteti verifikohet nga më 
shumë mekanizma të kontrollit e të 
mbikëqyrjes. Sipas PNDCP-së, shtetet janë 
të obliguara që rregullisht (për çdo pesë 
vite) të paraqesin raporte mbi 
implementimin e obligimeve të tyre, të 
cilat pastaj vlerësohen nga Komiteti i të 
Drejtave të Njeriut. Ky komitet, në 
Komentin e vet nr. 10 të vitit 1983 e ka 
interpretuar nenin 19. Nëse shteti 
përkatës e ka ratifikuar Protokollin e Parë 
Suplementar të PNDCP-së të vitit 1966, 
Komiteti mund të pranojë edhe ankesa 
individuale. 

 
Mekanizmat regjionalë të mbikëqyrjes 
si sistemi inter-amerikan dhe ai afrikan i 
të drejtave të njeriut, përmbajnë 
mundësinë e ankesave individuale 
drejtuar komisioneve, që japin sqarime e 
rekomandime për përmirësimin e gjendjes 
së të drejtave të njeriut. Në sistemin inter-
amerikan, evropian e afrikan ka një 
gjykatë që nxjerr vendime juridikisht të 
obligueshme dhe mund të sigurojnë edhe 
dëmshpërblim. Krahas këtij, në Këshillin e 
Evropës ka një “procedurë të mbikëqyrjes 
nga Komiteti i Ministrave” që e kontrollon, 
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midis të tjerash, edhe lirinë e shprehjes 
dhe lirinë e informimit. Të gjitha këto 
procedura parashohin edhe ankesa të 
shteteve kundër shteteve të tjera çfarë, 
ç’është e drejta, ndodh shumë rrallë në 
praktikë.  

 

 Përkrah procedurave të 
parapara në marrëveshje, ka edhe 
procedura të bazuara në kartë (është fjala 
për Kartën e Kombeve të Bashkuara), si 
p.sh. ajo e Raportuesit Special për 
Inkurajimin dhe Mbrojtjen e Lirisë së 
Mendimit dhe të Shprehjes, që i 
raporton Këshillit për të Drejtat e Njeriut 
të Kombeve të Bashkuara mbi situatën e 
lirisë së shprehjes në mbarë botën dhe jep 
observime, rekomandime dhe komente 
për elementet dhe detajet e kësaj të drejte.  
 
Që nga viti 1997 për të 57 anëtarët e 
Organizatës për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë (OSBE) është 
një Përfaqësues për Lirinë e Medieve. 
Detyrë e tij është t’i përcjell zhvillimet në 
sektorin e medieve në shtetet anëtare, për 
të inkurajuar media të lira, të pavarura e 
pluraliste të cilat, për një shoqëri të lirë e 
të hapur dhe për një sistem qeverisës me 
përgjegjësi, janë të një rëndësie 
vendimtare. Standardet për këto vijnë nga 
njëra anë nga obligimet ndërshtetërore, 
nga ana tjetër nga vetë OSBE. Këto janë 
trajtuar në një varg konferencash që nga 
Aktet Finale të Helsinkit i vitit 1975. 

 
Roli i Shoqatave Profesionale dhe i OJQ-
ve të tjera  
Shoqatat profesionale si Federata 
Ndërkombëtare e Gazetarëve, Instituti 
Ndërkombëtar i Shtypit (IPI), Klubi 
Ndërkombëtar i PEN-it, Asociacioni 
Ndërkombëtar i Botuesve (IPA), ose IFEX 

mbledhin informacione të hollësishme 
përkitazi me gjendjen e lirisë së medieve 
në shtete ose regjione të ndryshme të 
botës dhe i përkrahin anëtarët e tyre në 
luftën kundër kufizimeve. Ato e tërheqin 
vëmendjen e opinionit kah situatat në të 
cilat këto të drejta nuk respektohen, i 
denoncojnë kufizimet, bëjnë fushata ose 
nisin apele urgjente. Gjithashtu ato 
përpilojnë raporte mbi probleme si 
përqendrimi i medieve, korrupsioni, 
sekretet shtetërore dhe transparenca, 
duke u bazuar normat e Lirisë së 
Informimit. Këto përkrahen nga 
organizata joqeveritare si p.sh. Neni 19 ose 

Reporterët pa Kufij  ( Burimet 
shtesë), që janë specializuar për ta 
mbrojtur lirinë e shtypit dhe mediet. Edhe 
organizatat e të drejtave të njeriut si 
Amnesty International ose Këshilli 
Ndërkombëtar për Politikat e të Drejtave 
të Njeriut (International Council on Human 
Rights Policy) ndihmojnë në këtë mes. OJQ-
të bashkëpunojnë me organizata 
ndërshtetërore si për shembull me 
Raportuesin Special të OKB-së Lirinë e 
Shprehjes ose me Përfaqësuesin e OSBE-së 
për Lirinë e Medieve.  
 
Në rrafshin shtetëror, institucionet 
shtetërore të mbikëqyrjes si komisionet e 
pavarura për mediet ose shoqatat 
profesionale dhe OJQ-të angazhohen për 
parandalimin e shkeljeve të lirisë së 
shprehjes, ligjeve të tepruara kundër 
shpifjes dhe praktikave, që shërbejnë për 
t’ua mbyllur gojën gazetarëve kritikë. Ato 
gjithashtu mbikëqyrin edhe mbi 
respektimin e kodit etik të shoqatave 
profesionale në fushën e medieve.  

 
4. Perspektivat ndërkulturore 
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Dallimet kulturore shpijnë shpesh në 
aplikime të ndryshme të lirisë së 
shprehjes. Në krahasim me SHBA-të, 
Evropa dhe shtete të tjera mbajnë 
qëndrim tjetër përkitazi me fjalimet që 
mbjellin urrejtje, dhe së drejtohen kundër 
dinjitetit të një grupi. Evropa nuk e toleron 
përhapjen e urrejtjes nacionaliste, raciste 
ose religjioze, antisemitizmin, 
propagandën nacional-socialiste, mohimin 
e Holokaustit ose forma të tjera të 
ekstremizmit të djathtë. Në SHBA, siç liria 
e shprehjes së paku pjesërisht mbrohet  
nga amendamenti i parë i Kushtetutës. 
Kështu për shembull, dënimi në vitin 2006 
i autorit britanik David Irving në Austri me 
tri vjet burg për shkak të mohimit të 
Holokaustit u qortua nga vetë 
komentatorët hebrenj të SHBA-ve si 
shkelje i kuptimit të tyre të lirisë së 
shprehjes, sepse kjo (liri) do të duhej të 
përfshinte edhe „lirinë për mendimet që ne 
i urrejmë“, siç shkruante kolumnisti Jeff 
Jacoby në The Boston Globe, 3 mars 2006. 
Se dallimet në këtë fushë janë shpesh të 
ndjeshme shihet qartë në rastin Jersild 
kundër Danimarkës, për të cilin Gjykata 
Evropiane të Drejtave të Njeriut vendosi 
në vitin 1994. Gjykata gjeti se dënimi i një 
gazetari i cili e publikoi një intervistë me 
racistë të cilët bënin komente raciste, 
qenka shkelje e lirisë së informimit sipas 
nenit 10 të Konventës. Përkundrazi, të 
rinjtë që i dhanë këto deklarata nuk u 
mbrojtën nga neni 10. 
Në bazë të “doktrinës së margjinës së 
vlerësimit” të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut ka hapësirë për dallime 
edhe midis vetë shteteve anëtare 
evropiane. Kjo është relevante para se 
gjithash për mbrojtjen e moralit karshi 
fjalimeve, literaturës dhe transmetimit të 
konsideruar si pornografik. Kështu 
çështjet e mirësjelljes, të mbrojtjes së të 

miturve ose të përmbajtjeve të tjera të 
dëmshme i lihen shtetit përkatës, i cili 
shpesh i shfrytëzon institucionet të 
pavarura për t’i drejtuar kështu mediet 
Standarde të ndryshme ka edhe përkitazi 
me kritikën publike drejtuar politikanëve 
ose institucioneve fetare. Ajo që për dikë 
është ende liri e artit, për tjetrin mund të 
jetë blasfemi. Së këndejmi liria e shprehjes 
dhe e medieve është një e drejtë shumë e 
ndjeshme, që duhet të ketë kufijtë 
konkretë, por që duhet të mbrohet nga 
tentimet e shtetit dhe të personaliteteve 
që t’i heshtin kritikuesit e tyre.  
Karikaturat e profetit Muhamed, që në 
vitin 2005 së pari u publikuan nga një 
gazetë daneze e pastaj u ribotuan në 
shumë vende të Perëndimit, në një varg 
shtetesh islamike shkaktuan reagime të 
ashpra që patën për pasojë edhe 
bojkotimin e mallrave daneze. Qeveria 
daneze u shtrëngua që të kërkonte ndjesë. 
Kjo solli një debat në gjithë botën përkitazi 
me kufizimin e lirisë së shprehjes dhe të 
medieve, duke e pasur parasysh lëndimin 
e ndjenjave fetare si pjesë përbërëse e 
lirisë së religjionit, e cila sot është e 
rëndësishme jo vetëm në rrafshin 
nacional, porse ka arritur edhe dimension 
global.  
Në vendet aziatike u përpoqën kohë të 
gjatë t’i arsyetojnë sulmet e ashpra mbi 
lirinë e shprehjes dhe mbi lirinë e 
medieve, se kinse nga „raportimi i 
papërgjegjshëm“ në shtyp mund të 
rrezikohet stabiliteti i shtetit dhe të ndizen 
konflikte politike. Në një seminar të 
ASEM-it (Takimi Evropian-Aziatik i Nivelit 
të Lartë) 2000, që me këtë temë u morë në 
kuadrin e Dialogut Euro-Aziatik, u vërejt 
që qeveritë kanë prirje të mbi-reagojnë 
dhe që lirinë e medieve ta kufizojnë më 
shumë se ç’është e nevojshme. Problemet 
e përbashkëta si përqendrimi i medieve 
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ose mungesa e pavarësisë së gazetarëve 
dolën të jenë me rëndësi më të madhe se 
ndryshimet regjionale. 
Në raste të konfliktit, duhet t’i lihet 
drejtësisë, ta caktojë kufirin midis lirisë së 
shprehjes dhe lirisë së medieve dhe të 
kufizimeve të lejueshme në mbrojtje të 
stabilitetit të një shteti demokratik ose të 
integritetit moral të një personi që në 
media i është eksponuar sulmeve të 
paarsyeshme. 
 
Një gazetë në Banja Llukë në Bosnjë e 
Hercegovinë botoi p.sh. pak vite pas luftës, 
një listë të personave, të cilët kinse paskan 
bërë krime të luftës. Kjo u ndalua me të 
drejtë, sepse ekzistonte rreziku që këta 
persona, që ende nuk ishin akuzuar 
zyrtarisht, të bëhen viktima të hakmarrjes 
personale të të tjerëve.  
Në rastin Projekti Kushtetues i të Drejtave, 
Organizata e Lirive Civile dhe Agjenda e të 
Drejtave të Medieve kundër Nigerisë, 
Komisioni Afrikan për të Drejtat e 
Njeriut e të Popujve u morë me ndalimin 
e një urdhri administrativ të qeverisë 
ushtarake të Nigerisë kundër ndalimit të 
gazetave me qëndrim opozitar ndaj saj. 
Komisioni mori qëndrim që „Urdhëresat e 
këtilla paraqesin një rrezik për të drejtën e 
publikut që të marrë informacione të cilat 
nuk janë në përputhje me atë që qeveria do 
të donte që publiku të dinte. E drejta e 
informimit është e rëndësishme: Duket se 
neni 9 (i Kartës Afrikane për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Popujve) nuk lejon kurrfarë 
kufizimesh pavarësisht se çfarë përmbajtje 
kanë informacionet ose mendimet, ose se 
çfarë është situata politike e shtetit 
përkatës. Së këndejmi, komisioni konstaton 
se ndalimi i gazetave është një shkelje e 
nenit . 9 (1).“ 

Burimi: Komisioni Afrikan për të 
Drejtat e Njeriut e të Popujve. 2000. 
Raporti 13 i Veprimit  
 

 

„Informimi është oksigjeni i 
demokracisë.“ 

Neni 19 - Fushata Globale për Lirinë e 
Shprehjes 

 

 
Përkitazi me sjelljen ndaj gazetarëve pas 
një grusht-shteti në Gambia, Komisioni 
Afrikan gjykoi se: „Frikësimi dhe marrja në 
burg ose ndalimi i gazetarëve  për shkak të 
botimit të artikujve të tyre dhe të pyetjeve 
që i shtronin ata, i pengon jo vetëm vetë 
gazetarët në ushtrimin e të drejtës së tyre 
që mendimin e tyre ta shprehin lirshëm dhe 
ta përhapin atë, porse ia merr të drejtën për 
informim. Kjo sjellje bie ndesh me nenin 9  
të Kartës.“ 
Burimi: si më lart. 

 

 
„Gazetarët janë mbrojtës të 

demokracisë“ 
 

Maud de Boer-Buquicchio, 
Zëvendëssekretar i Këshillit të Evropës, 

2002. 

 
Deklarata e Marrakesh-it, e cila u pranua 
nga Konferenca „Roli dhe Vendi e Medieve 
në Shoqërinë e Informimit në Afrikë dhe në 
Regjionin Arab“ më 24 nëntor 2004, 
vendosi se: „Liria e shprehjes dhe e shtypit 
janë në qendër të konstruktimit të shoqërisë 
së informimit në Afrikë, në regjionin Arab 
dhe në gjithë botën.“Burimi: Soul Beat 
Africa - Communication for Change. 
https://www.comminit.com/en/ 
node/215350 
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Për këtë qëllim u ngrit OJQ-ja Arab Press 
Freedom Watch, në bashkëpunim të 
ngushtë me Unionin Arab të Gazetarëve, 
që t’i mbrojë aktivisht të drejtat e njeriut 
në vendet arabe dhe ta inkurajojnë 
demokracinë.  

 
5. Kronologjia 

 
 
1948 

Deklarata Universale për të 
Drejtat e Njeriut, Neni 19 

1966 Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile e Politike, Neni 
19 

1978 Deklarata e UNESCO-s (shkurt: 
Deklarata mbi Mediet) mbi 
Parimet Themelore për 
Kontributin e Medieve për 
Forcimin e Paqes dhe për 
Mirëkuptimin Ndërkombëtar, 
për Inkurajimin e të Drejtave 
të Njeriut, për Luftimin e 
Racizmit, Aparteidit dhe 
Nxitjeve për Luftë  

1983 Komenti i Përgjithshëm i 
Komitetit të OKB-së për të 
Drejtat e Njeriut rreth nenit 19 
të PNDCP-së 

1993 Raportuesi Special i OKB-së 
për Mbrojtjen dhe Promovimin 
e Lirisë së Mendimit dhe të 
Shprehjes 
 

 
1997 

 
Përfaqësuesi i OSBE-së për 
Lirinë e Medieve  

1999 Rezoluta e Komisionit për të 
Drejtat e Njeriut përkitazi me 
Lirinë e Mendimit dhe të 
Shprehjes  (1999/36) 
 

2003 Takimi Botëror në Nivel të 
lartë për Informimin (Pjesa 1.), 
Gjenevë: Deklarata mbi 
Parimet dhe Plani i Veprimit  
 

2005 Takimi Botëror në Nivel të 
lartë për Informimin (pjesa 2), 
Tunizi: Obligimet e Tunizisë 
dhe të Agjendës së Tunizisë 
për Shoqërinë e Informacionit   
 

2006 Qeverisja e internetit: Forum i 
parë në Athinë 
 

2007 Qeverisja e internetit Forum i 
dytë në Rio de Zhanerio 
 

2008 Qeverisja e internetit: Forum i 
tretë në Hyderabad (Indi). 

 
 

 
 
ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
 
1. Roli i medieve të lira në një shoqëri 
demokratike  

Llojllojshmëria e medieve është element i 
domosdoshëm i një shoqërie pluraliste. 
Rëndësia e rolit të medieve, e ashtuquajtur 
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edhe „fuqia e katërt“ kërkon, përkrah 
legjislativit, ekzekutivit dhe të gjyqësorit 
edhe një kujdes thelbësor të gazetarëve 
dhe të pronarëve të medieve që me 
ushtrimin e lirisë së tyre, të mos i lëndojnë 

të drejtat e të tjerëve. Demokracia 
 
Shkalla e lirisë së një shoqërie mund të 
caktohet lehtë në bazë të lirisë së shtypit 
dhe të medieve. Hapi i parë i qeverive 
autoritare ose diktatoriale është, 
normalisht, kufizimi ose thjesht shuarja e 
shfaqjes së lirisë së shprehjes dhe të lirisë 
së medieve. Për ri-ngritjen dhe 
rivendosjen e shoqërisë demokratike pas 
luftërave ose konflikteve, me rëndësi të 
veçantë është një llojllojshmëri i peizazhit 
mediatik, që mbështetet mbi vlerat 
themelore të respektimit dhe të tolerancës 
karshi mendimeve të tjera që përmbajnë 
nxitje për urrejtje e për dhunë.  
Kjo kërkon një kornizë adekuate juridike, 
që e siguron pavarësinë e medieve publike 
dhe pluralizmin midis medieve private si 
dhe mbikëqyr aktivitetin e medieve sa i 
përket standardeve të objektivitetit, të 
ndershmërisë dhe të respektit. 

2. Mediet dhe minoritetet  
 

Minoritetet kanë shpesh probleme me 
qasjen në media dhe me pasjen e medieve 
në gjuhën e tyre. Në Evropë ka standarde 
të veçanta detyruese si neni 19 i PNDCP-së 
dhe neni 19 i KEDNJ-së. Mes tyre duhet të 
dallohet neni 9 i Konventës Kornizë të 
Këshillit të Evropës, për Mbrojtjen e 
Pakicave  Kombëtare të vitit 1995. Në 
përputhshmëri me këtë, personat që i 
takojnë një minoriteti, e kanë të njëjtën të 
drejtë për lirinë e mendimit dhe të 
shprehjes si të tjerët. Liria e tyre që të 
kërkojnë informacion ose dije në gjuhë të 
minoritetit, që t’i marrë ose t’i  përhap ato, 

duhet të respektohen nga autoritetet 
shtetërore. Qeveritë duhet të sigurojnë që 
pjesëtarëve të minoriteteve të mos u 
kufizohet qasja në media. Përkundrazi, kjo 
do të duhej të lehtësohej. Këta nuk duhet 
të pengohen që të ngritin media të vetat të 
shtypit dhe, në kuadër të dispozitave 
ligjore, edhe në ngritjen e medieve 
elektronike. Standarde të tjera ekzistojnë 
edhe në kuadër të OSBE-së. Situata është, 
ç’është e drejta, bukur fort problematike, 
sidomos për sa u përket „minoriteteve të 
reja“ që i kanë rrënjët tek lëvizja e 
migrimit. Për ndryshim nga minoritetet 
„autoktone“ ose „të vjetra“, këto 
(minoritetet migrante) normalisht nuk 
kanë të drejta të garantuar me ligj sa i 
përket qasjes tek mediet. Kjo është 
shqetësuese nëse merret në konsideratë 
dhe kihet parasysh mënyra ksenofobe e 
portretizimit të herëpashershëm të këtyre 
minoriteteve në mediet publike, përderisa 
mundësitë e tyre për  t’u shprehur janë të 
kufizuara.   

 
Karta Evropiane e për Gjuhët e Regjionale 
dhe të Minoriteteve të Këshillit të Evropës 
e vitit 1992, me nenin 11 të saj, i obligon 
shtetet kontraktuese që të nxjerrin 
rregulla të pranueshme, në mënyrë që 
institucionet radio-difusive të ofrojnë 
programe në gjuhë regjionale ose sosh të 
minoriteteve. Duhet të sigurohet dhe të 
lehtësohet gjithashtu ngritja e më së pakut 
e një radiostacioni dhe i një kanali 
televiziv në gjuhë regjionale ose në atë të 
minoriteteve.  

 
3. Liria e medieve dhe zhvillimi 
ekonomik  

 
Liria e  medieve dhe zhvillimi ekonomik 
janë po ashtu të ndërthurura si edhe 
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„Në demokraci, mediet kanë një rol qendror që shoqërinë ta 

informojnë dhe pa frikë nga dënimi, akuzimi ose nga shtypja, të verifikojnë 
zbatimin e detyrave publike.“ 

 
Kevin Boyle. Bashkinterpretues i nenit 19; Restrictions on the Freedom of 

Expression. 2000. 

 
liria nga skamja e liria nga frika. 
Ndërvarshmëria dhe pandasia e të gjitha 
të drejtave të njeriut, të cilat kërkojnë një 
qasje të tërësishme për të drejtat e njeriut, 
mund të shihen edhe tek rëndësia e lirisë 
së shprehjes dhe tek ajo e medieve për 
zhvillimin ekonomik, të zvogëlimit të 
skamjes dhe tek përmbushja e të drejtave 
themelore ekonomike e sociale të 
njerëzve. Pa raportime në media, 
anomalitë në qasjen ose në shpërndarjen e 
resurseve si dhe korrupsioni do të 
mbeteshin pa u hetuar.  

 
 

„Asnjëherë nuk ka pasur ndonjë uri 
të përhershme në një shtet 
demokratik me një qeveri 

demokratike dhe me një shtyp 
relativisht të lirë” 

 
Amartya Sen, Bartës i Çmimit  

 
 
4. Propaganda për luftë dhe evokimi i 
urrejtjes  

 
Sipas nenit 20 (1) të PNDCP-së me ligj 
duhet të ndalohet çdo propagandë për 
luftë, ndërsa neni 20 (2) kërkon ndalimin 
me ligj edhe „të çdo deklarimi që nxit 
urrejtje nacionale, racore ose religjioze që 
shpie drejt diskriminimit, ksenofobisë ose 
dhunës“. Një pjesë e përgjegjësisë për 
luftën në ish Jugosllavi u ra edhe medieve, 

sepse ato e propaganduan nxitjen për 
urrejtje dhe spastrimet etnike.  

 
„Sapo të paralajmërohet një luftë, 

viktima e parë është e vërteta.“ 
 

Arthur Ponsonby, poilitikan 
britanik (1871-1946) 1928 

 
 

U dëshmua po ashtu se emisionet e 
radiostacionit Radio Mille Collines luajtën 
një rol të dukshëm për shpërthimin e 
dhunës në Ruandë në vitin 1994, në të 
cilën u vranë më shumë se 1 milion njerëz. 
„Mos e mbytni këtë insekt me plumba – 
copëtojini me hanxharë“, ishte njëri nga 
deklaratat e dërguara nga Hutut që 
hidhnin kushtrim që t’i thernin Tutsit e 
Hutut, që i simpatizonin Tutsit. 
Radiostacioni ishte themeluar në vitin 
1993 nga anëtarë të familjes me 
prejardhje nga Hutut të presidentit 
Habyarimana, vdekja e të cilit ishte shkas i 
gjenocidit. Përgjegjësia e Radios u 
konstatua nga Tribunali Ndërkombëtar 
për Ruandën, me seli në Arusha (Tanzani). 

 

5. Praktika të mira   
 

• UNESCO e ka iniciuar Ditën Botërore të 
Lirisë së Medieve e cila shënohet më 3 
maj të çdo viti dhe e krijoi edhe 
Çmimin për Lirinë e Shtypit 
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.„Së pari vrasin fjalët, plumbat tek 

më vonë.“ 
 

Adam Michnik, shkrimtar polak. 

 
• Projekti i Krimeve të Luftës i mbledh 

gazetarët, avokatët dhe akademikët 
për të ngritur vetëdijen për ligjet e 
luftës tek mediet, qeveritë dhe tek 
OJQ-të për të drejtat e njeriut e tek ato 
humanitare. 

• Në rastin e Kosovës u ngritë një 
Komision i Pavarur i Medieve dhe një 
Këshill i Shtypit, me qëllim të 
mbikëqyrjes së implementimit të 
standardeve e të kodeve të 
përcaktuara. Komisioni i Medieve e 
mban edhe përgjegjësinë për dhënien 
e licencave.  

• Ombudspersonat e Federatës së 
Bosnjë e Hercegovinës njoftonin në 
vitin 2001, se po e vëzhgonin me 
kujdes procesin e licencimit dhe se në 
shumë raste, intervenuan në interes të 
transparencës dhe të kushteve të 
njëjta për të gjithë konkurruesit. 
Agjencioni për Rregullimin e 
Komunikimit pranoi rekomandimet e 
ombudspersonave.  

 
6. Liria e medieve dhe arsimimi për të 

drejtat e njeriut  
 

 
„Përbrenda gazetarisë ekziston një 
mungesë e madhe e dijes se çfarë janë 
në të vërtetë të drejtat e njeriut. Shumë 
gazetarë – po ashtu edhe shumë 
politikanë dhe të tjerë që punojnë në 
shoqërinë civile - nuk i njohin 
Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut dhe as marrëveshjet dhe  
 

 
mekanizmat ndërkombëtarë për të 
drejtat e njeriut. Këta nuk e kuptojnë 
shpesh dallimin midis të drejtave të 
njeriut dhe të drejtës humanitare 
ndërkombëtare. Si rrjedhojë, të drejtat e 
njeriut shihen shpesh gabimisht si 
relevante  vetëm tek raportimi për 
konfliktet“. 
Burimi: International Council on 
Human Rights Policy. 2002. 
Journalism, Media and the Challenge of 
Human Rights Reporting. 

 
 

7. Trendet  
 

Mediet dhe interneti 
Sipas Raportit mbi Zhvillimin Njerëzor të 
UNDP-së të vitit 2001 dhe Raportit të 
UNESCO-s të vitit 2005 „Drejt Shoqërive 
Shkencore“, interneti u rrit viteve të fundit 
nga 16 milionë shfrytëzues në vitin 1995 
në më shumë se 500 milionë në vitin 2004, 
ndërsa gjatë vitit 2007 internetin e 
shfrytëzonin, tanimë, më shumë se një 
miliard njerëz. Në vitin 2008 ky  e arriti 
shifrën prej 1,5 miliardë njerëzish, ndërsa 
në vitin 2013 shifra iu afrua 2.5 miliardë. 
Sipas vlerësimeve, pritet që synimi i 
Takimit në Nivel Botëror mund të arrijë që 
gjysma e njerëzimit të lidhet me 
internetin. Megjithatë, rreth 5 miliardë 
njerëz nuk kanë ende qasje në internet. Në 
Afrikë, madje, më pak se një promil i 
popullsisë së përgjithshme (është e lidhur 
me internet), gjë që e shtron çështjen e 
„solidaritetit digjital“. Rritja e internetit, 
duke u ofruar shumë mundësi si 
gazetarëve ashtu edhe qytetarëve të 
thjeshtë që, p.sh. përmes blogjeve të 
lexojnë në gjithë botën, pati ndikim të 
konsiderueshëm mbi mediet. Madje edhe 
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ndërmarrësit e vegjël të internetit e kanë 
shansin ta arrijnë opinionin botëror. 
Megjithatë, ekziston një numër në rritje i 
shteteve që e përdorin censurën, p.sh. 
duke bllokuar faqe konkrete të internetit. 
Në vitin 2005, makinat kërkuese si  Yahoo! 
e Google, u sulmuan nga OJQ-të sepse ato 
ndihmuan qeverinë kineze në gjurmimin e 
disidentëve politikë. Përkitazi me këtë, 
Amnesty International e nisi një fushatë 
nën www.irrepressible.info  

 
Drejt shoqërisë së dijes në jug  
Transformimi i shoqërisë së informimit në 
shoqëri të dijes mbështetet tek mundësitë 
në rritje të teknologjive të informimit e të 
komunikimit. Në kontekstin e lirisë së 
shprehjes, shteti vihet përpara një 
detyrimi pozitiv që ta sigurojë qasjen e 
teknologjisë së informimit, sepse kjo është 
e patjetërsueshme për qasjen dijes. 

Për këtë qëllim, me rastin e Samitit 
Botëror për Shoqërinë e Informimit në 
vitin 2003, u lansua një iniciativë për 
ngritjen e Qendrave Multimediale të 
Komuniteteve, për ta ngushtuar hendekun 
për komunitetet që ende janë të 
përjashtuara nga qasja në teknologji të 
informimit. Ky angazhim i zgjedhur i lidh 
qasjen, mësimin dhe kombinimin e 
teknologjive të reja e të vjetra me lidhjen e 
radiove fqinje me qendrat e përbashkëta 
multimediale, aty ku ekzistojnë 
kompjuterë të lidhur me internetin, me 
shërbimet e e-mail-it , telefon, faks e me 
mundësitë e fotokopjimit. Me këtë synohet 
që anëtarëve të këtyre bashkësive t’u 
mundësohet shfrytëzimi rregullisht i 
teknologjive të reja, që të kenë qasje të 
marrin informacione nga e gjithë bota.  
Burimi: UNESCO . 2005. Towards 
Knowledge Societies. 

 
 
USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 

Ushtrimi I: Loja me kapuça  
 

Pjesa I: Hyrje 
Loja me kapuça e bën të mundshëm 
trajtimin nga pikëvështrime të ndryshme 
të pyetjeve të shtruara komplekse ose të 
një deklarate provokative dhe arritjen 
kështu të një zgjidhjeje të pranueshme për 
të gjithë pjesëmarrësit. 

 
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm  
Lloji i ushtrimit: Diskutim  
 
 

Synimet: Cytja e mendimit kritik, gjetja e 
një zgjidhjeje  
Grupi i synuar: Të rinj dhe të rritur  
Madhësia e grupit: rreth 18-30 
Koha: rreth 90 minuta 
Materialet: 6 kapuça ose gjësende të tjera 
ngjyrash të ndryshme  
Shkathtësitë: Fleksibiliteti, kreativiteti 

 
Pjesa III: Informacion specifik 
Teza provokuese: Ne jetojmë në një botë 
të lirë, në të cilën secili mund ta shpreh 
mendimin e vet. Përse pra duhet t’i 
censurojmë ose t’i ndalojmë parullat 
naziste? 

LIRIA E SHPREHJES DHE LIRIA E MEDIEVE      387      



Përshkrimi i ushtrimit: Pjesëmarrësit 
ulen në karrige, në rreth, ashtu që secili 
mund ta shohë mirë tjetrin që e ka 
përballë. Drejtuesi i grupit e shtron tezën 
provokuese. Në vazhdim, pjesëmarrësit 
provojnë që këtë deklarim ta trajtojnë nga 
të gjitha aspektet e mundshme dhe e 
shtien në punë, në këtë mes, metodën e 
kapuçave. Kapuçat ngjyrash të ndryshme 
paraqesin mënyra të ndryshme të trajtimit 
të çështjes: 
Kapuçi i bardhë: përshkrimi thjesht i 
temës, shifrat, të dhënat, faktet, kurrfarë 
ndjenjash. 
Kapuçi i kuq: ndjenja pozitive e negative, 
komponentë subjektive.  
Kapuçi i zi: aspekte objektivisht të 
kuptueshme, rezerva, dyshime, rreziqe.   
Kapuçi i verdhë: aspekte pozitive 
objektivisht të kuptueshme.   
Kapuçi i gjelbër: ide për përmirësim, 
alternativa. 
Kapuçi i kaltër: Detyra e moderatorit; 
Meta-rrafshi; përmbledhje/rezyme, plani i 
masave, diskutim.  
Pasi që drejtuesi i grupit ta ketë shtruar 
tezën provokuese, i pari është kapuçi i 
bardhë që i bie rrotull rrethit të karrigeve 
dhe hë për hë mbledh faktet; radha e 
kapuçave të tjerë nuk është relevante, por 
i fundit duhet të jetë kapuçi i kaltër.  

 
Reagimi: Në vazhdim të lojës me kapuça, 
nga pjesëmarrësit kërkohet gjatë 
diskutimit, t’i paraqesin ndjenjat dhe 
mendimet e tyre. A qe kjo një mënyrë e re 
për gjetjen e zgjidhjes? A di kush ndonjë 
pikënisje të ngjashme? 

 
Këshilla metodologjike: Drejtuesi i grupit 
do të duhej të ketë kujdes të vazhdueshëm 
që gjithmonë të trajtohet vetëm aspekti i 
kapuçit përkatës. Nëse për shembull është 
duke u sjell rrotull kapuçi i verdhë nuk 

bën të përmendet asnjë aspekt negativ ose 
asnjë ndjenjë etj. Përparësi e kësaj është se 
nuk devijohet nga problemi thelbësor dhe 
secili ka përafërsisht kohë të njëjtë për të 
folur, pa ndodhur që pak persona të të 
mbeten në qendër të vëmendjes dhe ta 
grabisin diskutimin. Loja me kapuça është 
e përshtatshme për të gjitha pyetjet ose 
problemet komplekse, për të cilat duket 
sikur është e pamundshme ndonjë zgjidhje 
të thjeshtë.  

 
Të drejta e tema të afërta:  
 
Mos-diskriminimi, parimi i barazisë  
Burimi: adaptuar nga: Edward de Bono. 
1990. Six Thinking Hats. London: Penguin. 
 
Ushtrimi II: Ndikimi i Internetit 
 
Pjesa I: Ndarja 
Ky ushtrim përfshin si diskutimin në 
grupe të vogla ashtu edhe diskutimin në 
krejt grupin, për t’i analizuar aspektet 
pozitive e negative të përdorimit të 
internetit, ndikimin e tij mbi lirinë e 
shprehjes dhe sfidat për të ardhmen e 
internetit. 
 
Pjesa II: Informacion specifik 
Lloji i ushtrimit: Diskutim  
Synimet: ngritja e vetëdijes për efektin e 
internetit dhe për qasjen në informim në 
gjithë botën; identifikimi i ndikimit të 
internetit mbi të drejtat e njeriut; 
hulumtimi i fenomeneve në lidhje me 
internetin.  
Grupi i synuar: Të rinj dhe të rritur  
Madhësia e grupit: sipas dëshirës 
Koha:  rreth 45 minuta 
Materialet: Letër pankartë, stilolapsa  
Shkathtësitë:  Aftësitë analitike, shprehja 
e mendimeve të ndryshme për një temë, 
aftësitë për formimin e ekipit.  
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Pjesa  III: Informacion specifik 
Përshkrimi i ushtrimit: Në hyrje, 
drejtuesi i grupit prezanton informacionin 
e përgjithshëm dhe disa fakte themelore 
përkitazi me internetin, siç janë marrë nga 
moduli. Nga pjesëmarrësit kërkohet pastaj 
që në çift të bisedojnë mbi përvojat me 
internetin si dhe për përparësitë dhe 
dëmet e (mos)përdorimit të internetit. Kjo 
bisedë bën të zgjasë deri në 10 minuta. 
Pastaj, të gjithë pjesëmarrësit zënë vend 
në formë rrethi nëpër karrige dhe e 
diskutojnë bashkërisht efektin e internetit, 
dëmet dhe përparësitë e përdorimit të tij. 
Drejtuesi i grupit mund ta cyt shtrimin e 
pyetjeve:  
• Çfarë dinë pjesëmarrësit për shkeljen 

e të drejtave të njeriut nga interneti 
(si p.sh. pornografia e fëmijëve, Cyber-
Kriminaliteti)? 

• Përse këto shkelje kanë ndikim në 
rritje mbi shoqërinë? 

• Deri në ç’masë duhet të rregullohet 
interneti, në mënyrë që të pengohen 
rastet e këtilla? 

• A është më mirë që drejtimi i 
internetit (Internet Governance) të 
rregullohet nga shteti, nga rregullat 
ndërkombëtare apo nga aktorë që 
vullnetarisht marrin përsipër obligime 
e kode të sjelljes? Pikat thelbësore të 
diskutimit shënohen në letrën 
pankartë.  

 
Reagimi: Çfarë mësuan dhe ç’përvojë 
morën pjesëmarrësit nga ky diskutim? Si e 
përdorni ju vetë internetin? Për çfarë 
qëllimesh e përdorni atë? Grupi mund t’i 
reflektojë bashkërisht pikët e 
grumbulluara. A ka më shumë përparësi 
apo dëme? Çfarë do të duhej ndërmarrë 
për të vepruar kundër dëmeve? 

Këshilla metodologjike: Për ta 
shkallëzuar nivelin dhe qasjen e 
përgjithshme, duhet që qysh në të nisur të 
bëhet e qartë se sa e njohin pjesëmarrësit 
internetin. Një ide e mirë është 
koncentrimi gjatë reagimit, si mbi temat 
globale ashtu edhe mbi ato lokale të qasjes 
së re teknologjive të reja të informimit, në 
mënyrë që në diskutime të mund të 
marrin pjesë edhe personat pa apo me 
qasje të kufizuar në internet. 

 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Pjesëmarrësit mund ta organizojnë një 
diskutim në podium, në të cilin një 
përfaqësues i Amnesty International, i 
Google, i Këshillit të Evropës ose i një 
qeverie, përkatësisht i BE-së do të 
diskutonte përkitazi me pyetjen se në 
ç’masë makinat kërkuese mund t’i 
pranonin kushtet paraprake të censurave 
të qeverive (filtrimin e ofertave të faqeve 
të internetit), në mënyrë që këto të fundit 
të mos e humbasin tregun, përkatësisht në 
mënyrë që këto të munden edhe të tej t’ua 
vënë konsumatorëve në dispozicion 
pjesën më të madhe të ofertave të tyre. Si 
do të reagonin pjesëmarrësit kundrejt një 
kërkese të qeverisë që të filtrohen 1%, 5% 
ose 10% e përmbajtjeve? Çfarë do të mund 
të ndërmerrej kundër censurës në ngritje 
të internetit? Si mund të përmirësohet 
siguria e internetit me qëllim të mbrojtjes 
së të miturve ose të kriminalitetit përmes 
internetit, pa u pas shtrënguar të pranojnë 
kufizime të panevojshme të të drejtave të 
njeriut? 

 
Tema e të drejta të afërta: Mediet, 
Globalizimi  
Burimi: adaptuar nga: Deutsches Institut 
für Menschenrechte/Europarat (bot.). 
2005. Kompass: Ein Handbuch zur 
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Menschenrechtsbildung für die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit. 
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PËRFAQËSIMI DHE PJESËMARRJA 

PLURALIZMI, TOLERANCA DHE PËRFSHIRJA 
DINJITETI NJERËZOR DHE LIRIA  

 

 
 

„Secili njeri ka të drejtë të marrë pjesë në drejtimin e çështjeve 
publike qoftë drejtpërdrejt qoftë përmes përfaqësuesve të zgjedhur lirshëm. 
Secili njeri ka të drejtë që nën kushte të njëjta të ketë qasje tek zyrat publike 
të vendit të tij. Vullneti i popullit e përbën bazën e autoritetit të qeverisë; ky 
vullnet duhet të shprehet me zgjedhje periodike e të ndershme, të cilat 
duhet të jenë universale dhe gjithëpërfshirëse në të drejtën e votës, dhe 
duhet të realizohen përmes votës së fshehtë ose përmes ndonjë procedure 
tjetër të barasvlershme të votimit“ 

 
       Neni 21, Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 1948 
 



TREGIM ILUSTRUES 
 
Demokratizimi në Timorin Lindor  
Pas 450 vitesh sundimi të huaj dhe 25 vitesh 
të pushtimit nga Indonezia, populli i 
Timorit Lindor votoi për pavarësi në vitin 
1999 në një referendum të mbikëqyrur nga 
Kombet e Bashkuara. Kërkesës për 
pavarësi, ushtria e Indonezisë i ishte 
kundërvënë me dhunë brutale. Bashkë me 
grupime militare pro-indoneziane, ndaj 
kërkesës për pavarësi kjo ushtri reagoi me 
vrasjen e më së pakut të 1.000 njerëzve dhe 
me deportimin e së pakut të 100.000 
njerëzve në Timorin Perëndimor që i takon 
Indonezisë. Përveç kësaj, trupat ushtarake 
shkatërruan një numër të madh qytetesh e 
katundesh. Si përgjigje karshi kësaj krize, 
Kombet e Bashkuara i dërguan trupat e 
veta më 20 shtator 1999 në Timorin Lindor 
dhe më 26 tetor e instaluan Administratën e 
Përkohshme (UNTAET).  

 
Me përkrahjen e Kombeve të Bashkuara, më 
20 maj 2002 zyrtarisht erdhi në jetë 
Republika Demokratike e Timorit Lindor. 
Më 30 gusht, pas zgjedhjeve të para të lira e 
demokratike në Timorin Lindor, u zgjodh 
një asamble kushtetuese e përbërë nga 88 
anëtarë, e cila e shkroi një kushtetutë mbi 
parimet e një republike demokratike që ka 
një parlament, kryeministër dhe e 
parashihte një kryetar ceremonial të 
shtetit.  
Në zgjedhjet e para presidenciale të 14 
prillit 2002 fitoi Xanana Gusmão, një 
udhëheqës i mëparshëm i luftës guerile për 
pavarësi. Gusmão, një legjendë përbrenda 
popullit të vet, do të duhej që me autoritetin 
e vet, t’i kontribuonte stabilizimit të vendit. 
UNTAE-i u zëvendësua me Misionin e OKB-
së (UNMISET) për përkrahje Timorit 

Lindor, i cili qëndroi këtu deri në muajin 
maj të vitit 2003. Më 5.000 ushtarët dhe 
1.250 policët e vet, UNMISET e ndihmoi 
qeverinë për sigurinë e qytetarëve të 
Timorit Lindor në vitin e parë të ekzistimit 
të tij. Më 27 shtator 2002 Timori Lindor u 
bë anëtari i 191-të i Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara . 

 
Drejtësia dhe Pajtimi  

 
Transformimi në demokraci u mjegullua 
për shkak se shumica e atyre që ishin 
përgjegjës për masakrat në vitin 1999, as 
sot e gjithë ditën nuk janë vënë përpara 
drejtësisë. Shumica e atyre që janë 
përgjegjës jetojnë në Indonezi, qeveria e së 
cilës refuzon t’i dorëzojë në Timorin Lindor.  
Me iniciativën dhe rekomandimin e 
bashkësisë ndërkombëtare, Indonezia ia 
doli ta ngrite në Xhakartë një tribunal për 
të drejtat e njeriut dhe që nga viti 1999 nisi 
që krimet kundër njerëzimit t’i ndjek 
përmes gjyqit. Tribunali u ngrit që t’i vë 
përballë akuzës nëpunësit shtetërorë dhe 
pjesëtarët e trupave të sigurimit. Shumë 
vëzhgues e shohin për dështim të tribunalit 
që nuk u akuzua gjenerali Wiranto, 
kryekomandant i trupave indoneziane në 
kohën e masakrave, Përveç kësaj, shumë të 
akuzuar u liruan ose u dënuan me dënime 
të lehta.  
Si Komisioni për të Drejtat e Njeriut ashtu 
edhe OJQ-të si Amnesty International ose 
Human Rights Watch ankohen që 
procedurat ishin, që në krye të herës, 
skajshmërisht të gabueshme dhe të 
mangëta. Avokatët e të drejtave të njeriut 
kërkojnë që të ngrihet një tribunal i 
krimeve për Timorin Lindor i drejtuar nga 
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Kombet e Bashkuara, i ngjashëm me 
tribunalet për masakrat e bëra në ish- 
Jugosllavi e në Ruanda.  
Udhëheqja e Timorit Lindor nuk është, 
megjithatë, e një mendimi sa i bie 
përgjegjësisë dhe të ardhmes së pjesëtarëve 
të milicive që kanë kryer masakrat. Në 
përpjekjet për unitetin nacional dhe për 
pajtimin, presidenti Gusmão kërkonte 
amnisti për të gjithë të akuzuarit. 
Kryeministri Marí Alkatiri është, 
megjithatë, i mendimit që duhet të 
ushtrohet drejtësia.  
 
Sfidat e së ardhmes  
Përpara kombit të ri ka shumë sfida. Ndër 
të tjera  ajo sesi duhet të trajtohen kryerja e 
masakrave,  mijëra refugjatë që do të duhej 
të ktheheshin në atdhe, skamja si dhe 
detyra për të inkurajuar strukturat ende të 
reja demokratike. Me ndihmën e Kombeve 
të Bashkuara demokracia e re e Timorit 
Lindor arriti t’i kapërcejë këto vështirësi. 
Me resurset e mëdha të naftës dhe të gazit 
në regjionet afër brigjeve ujore, shteti i ri që 
portugalisht (gjuha e dytë 
zyrtare/shtetërore përkrah gjuhës tetun) 
quhet „Timor Leste“ posedon resurset e 
domosdoshme për ngritjen e një shoqërie 
civile e të kulturës demokratike që 

mbështetet mbi parimet e përfshirjes, 
pjesëmarrjes dhe të dinjitetit njerëzor.   
 
Burimi: adaptuar nga BBC World Service. 
Studimi i Rastit: Demokracia në 
TimorinLindor.http://www.bbc.co.uk/wor
ldservice/people/features/ihavearightto/i
ndex.shtml 

 

Pyetje për diskutim        
 

1. A janë drejtësia dhe pajtimi të 
ndërvarura apo e përjashtojnë njëra-
tjetrën? 

2. A njihni shtete të tjera që përpiqen 
për demokraci? Cilat janë problemet 
me të cilat duhet të përballen shtetet e 
këtilla? 

3. Cilat elemente themelore duhet t’i 
dëshmojë e t’i kërkojë procesi i 
demokratizimit? 

4. Çfarë mund t’i kontribuojnë qytetarët 
aktivë procesit të demokratizimit në 
shtetet përkatëse? Provoni të trajtoni 
propozime konkrete  

 
 
 
 

 

 

ÇFARË DUHET TË DIHET   
 

 
1. A është demokracia në gjithë botën 
në ngritje? 
 
E drejta e pjesëmarrjes është ndër të 
drejtat të rëndësishme të njeriut dhe e 
është themeli i parimeve, vizioneve dhe të 

vlerave të rrjetit për sigurinë njerëzore. 
Agjenda kryesore e veprimit të saj – 
inkurajimi i sigurisë njerëzore– 
mbështetet si mbi pjesëmarrjen ashtu 
edhe mbi demokracinë.   
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Nocioni demokraci përkthehet rëndom si 
„sundim nga populli“. Megjithatë, 
demokracia është shumë më komplekse 
në vetvete. Ajo është një formë e 
qeverisjes, por po ashtu është edhe një ide, 
e cila ravijëzon rregullimin socio-politik e 
juridik të një shteti. Demokracia mund të 
shihet edhe si ideologji; në praktikë dhe në 
shkencë ka modele nga më të ndryshmet 
të demokracisë, duke përfshirë kështu në 
vetvete kuptime të ndryshme e të 
panumërta. Në esencën e vet, demokracia 
është e lidhur ngushtë me parimet e të 
drejtave të njeriut dhe nuk mund të 
ekzistojë pa respektimin dhe njohjen e 
dinjitetit njerëzor. Demokracia përveç se 
pjesëmarrjen dhe përfaqësimin, 
nënkupton edhe përfshirjen, pra të drejtën 
për t’u përfshirë aktivisht në jetën civile të 
bashkësisë, të regjionit dhe të shtetit të tij. 
Se sa e realizon individi të drejtën për 
pjesëmarrje dhe përfshirje, i lihet vetë 
individit, por kjo e drejtë nuk mund t’i 
mohohet. Përkrah përfshirjes, nocione 
qendrore të debatit përkitazi me 
qeverisjen demokratike janë pluralizmi 
dhe toleranca. Pluralizmi nënkupton 
kapërcimin e „qenies ndryshe“ dhe 
afirmimin se njerëzit me përvoja të 
ndryshme jetësore, mund të bashkëjetojnë 

me dinjitet, duke u bazuar në sundimin e 
ligjit, me diversitetin që shihet si burim i 
forcës dhe elasticitetit të shoqërisë. Në 
thelb askujt nuk mund t’i mohohet 
përfshirja dhe dinjiteti njerëzor, nëse kanë 
një kërkesë të arsyetuar për nënshtetësi, 
ose një formë tjetër legale të qëndrimit. 
Kjo është një test vendimtar për 
demokracinë.  
Ka një lidhje të dukshme midis 
strukturave jodemokratike dhe 
shkeljes së të drejtave të njeriut. Edhe 
vetë shoqëritë demokratike funksionale 
mund të jenë të dobëta, nëse nuk i 
kundërvihen mohimit të të drejtave të 
njeriut. Shkelja është një thyerje specifike, 
por mohimi i të drejtave të njeriut – e cila 
në shumë raste mund të jetë mohim i 
përfshirjes së njëmendët dhe pluralizmit 
– është dukuri shoqërore dhe sistematike. 
Madje edhe një demokraci me rrënjë si 
Kanadaja, e cila në indeksin e Kombeve të 
Bashkuara të zhvillimit njerëzor qëndron 
përherë në radhët e para, pranon se nuk 
është arritur përfshirja e popullatës 
indigjene. Edhe në shumë demokraci të 
zhvilluara, grave u bëhet i pamundshëm 
ose së pakut u vështirësohet depërtimi në 
instancat më të larta të pushtetit. 
 

 
 
ZHVILLIMI GLOBAL I  
DEMOKRACISË 

 

 
Ndarjet Globale 

 
Që nga viti 1980 më shumë se 81 vende 
ndërmorën hapa të rëndësishëm drejt 
demokracisë. Kështu 33 regjime 
ushtarake u zëvendësuan me qeveri 
civile. 
 

Nga të 81 demokracitë e reja, plotësisht 
demokratike janë 47 sosh. Shumë të 
tjera nuk duken as të jenë ende në fazën 
kalimtare drejt demokracisë, ose kanë 
rënë prapë nën regjime autoritare dhe  
karakterizohen nga konfliktet. 

Nga gati 200 kombe në gjithë botën, 
vetëm në 140 vende mbahen zgjedhje 
shumëpartiake – më shumë se kurrë 

Vetëm 82 vende, pra 57% e popullsisë së 
botës, janë plotësisht demokratike.  
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ndonjëherë më parë.  
125 vende me 62% të popullsisë së 
botës e kanë një shtyp të lirë ose 
pjesërisht të lirë 

61 vende me 38% të popullsisë së botës 
nuk kanë ende shtyp të lirë.  
 

Që nga viti 1990 është rritur numri i 
atyre shteteve që i ratifikuan të gjashtë 
konventat më të rëndësishme të të 
drejtave të njeriut. Ratifikimet e 
PNDESK-së dhe PNDCP-së janë rritur 
nga 90 në 159 përkatësisht 162. 

Në 106 kombe ende kufizohen të drejtat 
civile e politike. 30 shtete nuk e kanë 
nënshkruar PNDCP-në, dhe 33 shtete 
PNDESK-në. 

Në 10 shtete, përqindja e grave  deputete 
në parlament e arrin shifrën prej më 
shumë se 30%. 

Vetëm 14% e parlamentarëve në gjithë 
botën janë gra dhe në 10 vend nuk ka 
fare as edhe një grua parlamentare.  

 

 Burimi: adaptuar nga UNDP, 2002, Raporti i Zhvillimit Njerëzor, 2002. 
 

 
 

Demokracia fiton terren: 
(Përqindja e të gjitha qeverive) 
 1990 2003 
Autokraci 39% 18% 
Forma të 
Ndërmjetme  

22% 27% 

Demokraci 39% 55% 
Burimi: UNDP. 2005. Raporti mbi Zhvillimin 
Njerëzor  

 
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
njërën ndër demokracitë më të vjetra të 
botës, ende nuk është përmbyllur as për së 
afërmi lufta për përfshirjen e minoriteteve 
etnike si dhe të grave dhe të minoriteteve 
në bazë të orientimit seksual, as pas 
zgjedhjeve presidenciale të vitit 2008. 
Si rrjedhojë, dështimi në përfshirje dhe 
mangësitë në zbatimin e pluralizimit 
mund të ketë pasoja të rënda. Këto u panë 
në trazirat e dhunshme qytetare në Francë 
në vitin 2005, që buruan nga pakënaqësitë 
e popullsive minoritare në paralagjet e 
qyteteve të mëdha si dhe në tensionet e 
vazhdueshme në Gjermani, me banorët që 
kanë origjinë turke.  
 

 
 
Kuptimi i plotë i obligimeve të përfshirjes 
dhe pluralizmit është parakusht për një 
zhvillim të shëndoshë të demokracisë. 
Prandaj, pa asnjë kontestim, demokracia 
është deri më sot ai sistem i cili i 
kontribuon më së miri mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut dhe të sigurisë 
njerëzore.  
Demokracia varet nga interesat dhe nga 
pjesëmarrja aktive e atyre që përfitojnë 
prej saj. Parakushtet themelore të një 
pjesëmarrjeje kuptimplotë në një sistem 
demokratik janë informimi dhe qasja në 
dije. Vetëm ata që e dinë se si funksionon 
sistemi, që kanë njohuri për mekanizmat 
dhe për institucionet e një shoqërie 
demokratike kanë e mund të kontribuojnë 
dhe nga ky kontribut të fitojnë diçka edhe 
veten e tyre. Bartja e këtij mesazhi është 
ndër funksionet më të rëndësishme të 
edukimit për demokracinë, e që e synon 
krijimin e qytetarëve të përgjegjshëm.  
Ky modul do të duhej ta skicojë një 
pasqyrë të demokracisë e të të drejtave të 
njeriut i cili e bën të qartë se demokracia 
nuk është diçka që do të arrihet njëherë e 
përgjithmonë, porse që, për më shumë, 
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është një proces i cili përherë kërkon punë 
e angazhim.  
 

 
Demokracia dhe Siguria Njerëzore  
Agjenda e sigurisë njerëzore synon që 
jetën e njerëzve ta lirojë nga kërcënimet 
e pranishme gjithandej të natyrës 
politike, sociale ose ekonomike, dhe 
fillon me konstatimin se për 
mundësimin e sigurisë njerëzore, janë të 
patjetërsueshme si respektimi dhe 
mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe i 
lirive demokratike ashtu edhe fuqizimi 
për zhvillimin njerëzor. Përparimi i të 
drejtave të njeriut, i zhvillimit njerëzor 
dhe i sigurisë njerëzore - i këtyre tri 
koncepteve të përputhshme dhe të 
lidhura njëra me tjetrën, që e sajojnë 
bazën e një vizioni për një rregullim 
botëror inovativ- mund të rrënjoset 
vetëm në shoqëri në të cilat vlerat 
demokratike jo vetëm propagandohen, 
porse edhe jetësohen.  
Vetëm në një demokraci, respektimi i të 
drejtave të njeriut përmban lirinë nga 
frika dhe nga kërcënimet për 
ekzistencën elementare. Zhvillimi 
njerëzor e ngërthen më vete të drejtën 
mbi resurset dhe liritë që janë të 
domosdoshme për zhvillimin e 
potencialit njerëzor. Siguria njerëzore 
kërkon liri nga uria, lufta, nga 
katastrofat ekologjike, veprimet 
korruptuese të qeverisë dhe nga 
pengesat e tjera për një jetë në drejtësi, 
solidaritet dhe mundësi të njëjta për të 
gjithë.  
Përmbledhtazi mund të konstatohet që 
sigurinë njerëzore mund ta inkurajojë 
vetëm pjesëmarrja e barabartë, e lirë 
dhe demokratike në jetën politike, 
sociale e ekonomike të një shteti ose të  
 

 
një bashkësie. Vetëm garantimi i plotë i 
të drejtave të njeriut, pjesëmarrjes në 
qeverisje, sundimit të ligjit, zhvillimit të 
qëndrueshëm, dhe qasjes së barabartë 
në resurse, mund të sigurojnë se siguria 
njerëzore, nga një paradigmë 
diplomatike, po zhvillohet në një bazë të 
gjerë për vendimmarrje demokratike 
dhe të një bashkëpunimi ndërkombëtar.   

 
 
2. Definicioni dhe përshkrimi i temës 

 
 

Çfarë është demokracia dhe si u 
zhvillua ajo? 
Demokracia është një formë e qeverisjes 
në të cilën autoriteti shtetëror buron nga 
populli. Fjala „demokraci“ rrjedh nga fjalët 
e greqishtes së vjetër demos që do të thotë 
popull dhe kratos që do të thotë pushtet 
ose sundim. Parimet e demokracisë 
moderne u zhvilluan hap pas hapi nga 
lëvizja fetare kalviniste në shekullin e 17, 
sidomos në Holandë, Angli e Skoci, me që 
rast bashkësitë filluan atje t’i përkrahin jo 
vetëm idetë fetare, porse edhe idetë 
politike të tyre. Filozofia e lirisë dhe e 
barazisë për të gjithë u zhvilluan më tej në 
periudhën Iluminizmit, duke u bërë kështu 
më vonë elementet thelbësore të 
demokracisë. 
 

 

“Unë e shoh demokracinë 
ashtu që në të edhe më i dobëti i ka 

të njëjtat mundësi si edhe më i forti.” 
 

Mahatma Gandhi. 1948. 
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Shteti i parë modern demokratik u ngrit 
në SHBA; në Evropë, shteti i parë i bazuar 
në themele të demokracisë ishte Franca 
pas Revolucionit Borgjez Francez. 
Pas vitit 1945 demokracia liberale e u 
përhap si në Evropë ashtu edhe në pjesë të 
tjera të botës. Në shumë raste, kjo i 
zëvendësoi alternativat e saj: qeveritë 
autoritare. Që nga fundi i qeverive 
fashiste, duket sikur u tejkalua kriza e 
demokracisë në shek. 20. Procesi i gjatë 
dhe i vështirë i dekolonizimit, kur shtetet e 
Perëndimit e njohën të drejtën për 
vetëvendosje, bëri që demokracinë e solli 
përfundimisht edhe në shumë prej ish 
kolonive të dikurshme. Edhe diktaturat në 
Spanjë, Portugali, Greqi, Argjentinë e në 
Uruguai u shndërruan në demokraci në 
dekadat e fundit. Me rënien e Murit të 
Berlinit në vitin 1989 dhe me fundin e 
sistemit stalinist në Evropën Qendrore e 
në atë Lindore u duk se demokracia doli 
fituese edhe faktikisht. Mirëpo, jo të gjitha 
vendet që formalisht u deklaruan për 
demokracinë si formë të qeverisjes i 
respektojnë parimet demokratike ose „e 
jetojnë“ demokracinë në praktikë. Ky 
zhvillim, pothuaj se paradoksal, e bën të 
qartë nevojën e një debati mbi 
demokracinë dhe demokratizimin.  

 
Elementet thelbësore të demokracisë 

moderne  
Është punë e vështirë të konstatohet sa 
demokratike është me të vërtetë një 
shoqëri. Megjithatë, ka një varg 
elementesh thelbësore që e përbëjnë 
bazën e çdo shoqërie demokratike. Për t’i 
njohur e kuptuar më mirë këto elemente, 
një rol të rëndësishëm e luan arsimimi në 
të gjitha nivelet.  
• Barazia: Parimi i barazisë përmban 

konstatimin se të gjithë njerëzit janë 

të lindur të lirë e të barabartë, dhe se 
ata duhet t’i gëzojnë të njëjtat 
mundësi dhe pjesëmarrje në jetën 
politike të shoqërisë si dhe të gëzojnë 
të drejtën për trajtim të barabartë 
përpara ligjit. Ky parim e përmban 
edhe barazinë sociale e ekonomike 
midis burrave e grave.  

  Të drejtat e gruas  
• Pjesëmarrja: pa pjesëmarrje 

demokracia është e pakuptimtë. 
Mundësia e pjesëmarrjes në çështje 
shoqërore e politike është parakusht 
për demokracinë. Demokracia kërkon 
pjesëmarrje, e cila si e tillë, ka një 
kuptim më të gjerë, e cila ka jo vetëm 
implikime të forta politike, porse edhe 
sociale e ekonomike. Kështu 
pjesëmarrja si i vetme, nuk mund ta 
garantojë demokracinë.  

• Sundimi shumicës dhe të drejtat 
për pakicën: Sado që demokraci, e 
përkthyer fjalë për fjalë do të thotë 
„sundim nga populli“ ajo në të vërtetë 
do të thotë „sundimi nga shumica“. Kjo 
gjithashtu nënkupton se edhe që 
shumica duhet t’i ketë parasysh të 
drejtat dhe nevojat e ndryshme të 
pakicave. Nga shkalla e përmbushjes 
së këtij obligimi mund të përcaktohet 
edhe indikatori i jetësimit të vlerave të 
demokracisë në një shoqëri.  

 Mos-diskriminimi  
• Sundimi i ligjit dhe gjykimi i drejtë:  

Demokracia duhet ta pengojë 
sundimin tiranik të një personi të 
vetëm apo të një grupi të vogël 
njerëzish. Shteti i së drejtës garanton 
që shteti ka një rregullim ligjor i cili e 
siguron barazinë përpara ligjit, që e 
kufizon pushtetin e autoriteteve dhe 
që e siguron qasje të barabartë në një 
gjyqësi të pavarur dhe të drejtë. 
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Sundimi i ligjit dhe gjykimi i 
drejtë  

• Respektimi i të drejtave të njeriut: 
Baza e një shoqërie funksionale 
demokratike është pranimi i postulatit 
se të gjithë njerëzit janë të lindur të 
barabartë e të lirë në dinjitet e në të 
drejta. Një shtet demokratik e ka për 
obligim ta garantojë respektimin, 
mbrojtjen dhe jetësimin e të drejtave 
të njeriut dhe kësisoj t’i sigurojë 
qytetarët e vet të jetojnë të “lirë nga 
frika dhe të lirë nga skamja”. Në 
kuadër të demokracisë, një theks i 
veçantë do të duhej vënë mbi ato të 
drejta që janë qenësore për 
pjesëmarrjen qytetare, si bie fjala liria 
e tubimit, liria e fjalës, liria e 
mendimit, e ndërgjegjes dhe liria e 
fesë. Megjithatë, të drejtat civile e 
politike, si të vetme, nuk mund ta 
garantojnë as paqen e as sigurinë 
njerëzore. Vetëm nëse merren 
parasysh edhe nevojat themelore 
ekonomike, sociale e kulturore, mund 
të sajohet një ambient i volitshëm për 
demokracinë. 

• Pluralizmi politik: Tradicionalisht, 
është detyrë e partive politike që të 
përpilojnë mendime të ndryshme dhe 
t’u dalin zot atyre në debatin publik. 
Vetëm pluralizmi politik mund të 
sigurojë struktura të cilat, nga njëra 
anë janë mjaft fleksibile që t’u 
përshtaten ndryshimeve të 
vazhdueshme të nevojave dhe, nga 
ana tjetër, ta garantojnë një bazë të 
sigurt të qeverisjes demokratike. Liria 
politike, ç’është e drejta, edhe mund të 
keqpërdoret për të përhapur ide që e 
nxisin urrejtjen, që provokojnë dhunë 
dhe që mund të jenë rrezik për një 
shoqëri demokratike dhe për 
rregullimin demokratik. Është 

sfiduese që rrjedhave të tilla t’u delet 
përballë në rrugë demokratike, për t’i 
mbrojtur interesat e shumicës së 
shoqërisë, por pa e kufizuar me këtë 
rast lirinë e shprehjes. Megjithatë, deri 
në një shkallë edhe vetë demokracitë 
duhet ta mbrojnë vetveten, në një 
masë, mbi bazën e përsiatjeve mbi të 
drejtat e njeriut e në kontekstin e 
luftës kundër terrorizmit.  

• Zgjedhjet e lira e të ndershme: 
Veçoria më themelore dhe më e 
rëndësishme e demokracisë janë 
zgjedhjet. Asnjë regjim tjetër nuk ia lë 
në dorë vendimin mbi udhëheqjen 
politike atyre që më së shumti preken 
nga qeverisja – popullit. Me rastin e 
zgjedhjeve, populli e ka mundësinë që 
ta shpreh dëshirën e vet për 
ndryshime dhe preferencën e vet për 
politikën aktuale dhe të marrë kështu 
pjesë në një proces permanent të 
vlerësimit. Megjithatë, historia ka 
treguar se mundësia e pjesëmarrjes 
nuk është ndonjë punë që kuptohet 
vetvetiu. Për shembull, gratë u 
përjashtuan për kohë të gjatë nga ky 
proces. Në kantonin Appenzell-
Innerrhoden të Zvicrës - kanton ky i 
një vendi që është i njohur për 
strukturat e zhvilluara të demokracisë 
- gratë e fituan të drejtën e votës tek 
në vitet 1990-ta. Vendimtare është të 
garantohet se e drejta për të votuar 
është universale, e njëjtë, sekrete dhe 
e drejtpërdrejtë.  

• Ndarja e pushtetit: Ndarja e 
pushteteve së e që është parim 
thelbësor i demokracisë moderne, së 
pari është shpërfaqur nga Xhon Loku 
(Dy Trajtesa Përkitazi me Qeverinë, 
1690) dhe është avancuar nga Sharl 
dë Monteskje (Mbi Frymën e Ligjeve, 
1748), në betejën e tyre kundër shtetit 
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absolutist. Sipas këtij parimi, pushteti 
shtetëror ndahet ndërmjet 
legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, 
të cilat punojnë të pavarura njëra nga 
tjetra, por që i japin përgjegjësi si 
njëri-tjetrit ashtu edhe popullit. Ky 
sistem i kontrollit dhe i balancë 
(„checks and balances“) garanton një 
kontroll adekuat dhe e pengon 
keqpërdorimin e pushtetit shtetëror.  

Teoritë e demokracisë  
Realitetet komplekse të demokracive, 
prodhuan edhe një shumësi teorish e 
modelesh.  
Duhet të përmendet një dallim midis 
grupeve të teorive, për shkak rolit të saj 
tradicional, sado që për debatin aktual 
është krejt e thjeshtë: dallimi midis teorisë 
së demokracisë së identitetit dhe teorisë 
së demokracisë së konkurrencës. Trajtimi 
i demokracisë si konkurrencë, lejon 
mendime të ndryshme legjitime, që i 
konkurrojnë njëra-tjetrës (me ç’rast 
konkurrenca e mendimeve zgjidhet 
zakonisht duke u përdorur parimi i 
shumicës). Demokracia në kuptimin e 
identitetit e sheh identitetin e sunduesve 
dhe të të sunduarve dhe e mohon 
ekzistimin e diferencave legjitime, por 
përpiqet ta gjejë atë që Zhan Zhak Ruso e 
quan volonté générale (vullnet i 
përbashkët), dhe më pas ta vendos atë në 
ligj. 

Format e demokracisë      
Ngritja dhe strukturat e demokracive 
moderne janë shumë të ndryshme. Dallimi 
tradicional i demokracive liberale 
mbështetet tek modelet e demokracisë së 
drejtpërdrejtë dhe të demokracisë  
përfaqësuese. 
Demokracia e drejtpërdrejtë është një 
formë e qeverisjes në të cilën e drejta për 
të marrë vendime politike duhet të 

ushtrohet drejtpërdrejt nga qytetarët, 
sipas rregullave të vendimmarrjes së 
shumicës. Duke qenë se kjo formë e 
demokracisë është e realizueshme vetëm 
përbrenda entiteteve të vogla, nuk ka as 
edhe një të vetmin shtet modern 
demokratik, që do të ishte demokraci e 
pastër e drejtpërdrejtë. Megjithatë, 
pothuaj se të gjitha shtetet demokratike 
shfaqin elemente të demokracisë së 
drejtpërdrejtë. Institucione të 
demokracisë së drejtpërdrejtë janë 
asambletë popullore, nismat popullore 
ligjore, referendumet, procedurat e 
shkarkimit etj.  
Forma e dytë e vendimmarrjes është 
demokracia përfaqësuese, një formë 
qeverisjeje në të cilën qytetarët i kanë po 
ato të drejta si në demokracinë e 
drejtpërdrejtë. Këta nuk i praktikojnë këto 
të drejta drejtpërdrejt, porse përmes 
përfaqësuesve të zgjedhur, të cilët japin 
përgjegjësi përpara tyre. Dy elemente të 
rëndësishme të demokracisë përfaqësuese 
janë ndarja në mes të qeveritarëve dhe të 
qeverisurve dhe zgjedhjet periodike, mbi 
bazën e të cilave sigurohet kontrolli i i të 
qeverisurve mbi qeveritarët. Demokracia 
përfaqësuese është e lidhur me dy sisteme 
themelore të qeverisjes: me demokracinë 
parlamentare dhe me demokracinë 
presidenciale. 
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• Demokracia parlamentare: Në këtë 

lloj të qeverisjes parlamenti luan një 
rol qendror. Në krye të ekzekutivit 
qëndron një kryeministër cili është i 
varur nga besimi që ia jep parlamenti. 
Kreu i shtetit, normalisht, ka pak ose 
aspak pushtet ekzekutiv dhe është i 
kufizuar vetëm tek funksionet 
përfaqësuese. 

• Demokracia presidenciale: Në krye 
të ekzekutivit qëndron kryetari i 
shtetit, i cili zgjidhet drejtpërdrejt nga 
populli dhe nuk është i varur nga 
besimi i parlamentit.  

Dallimet shihen nëse të dy modelet vihen 
njëri kundruall tjetrit: 
• Në një sistem presidencial, zgjedhjet 

për qeverinë dhe ato për parlamentin 
mbahen veç e veç, ndërsa në 
demokracinë parlamentare për të dyja 
instancat vendoset me një palë 
zgjedhje (edhe pse kryetari i shtetit 
mund të zgjidhet veçmas). 

• Në sistemin parlamentar, qeveria 
autorizohet nga parlamenti, i cili e ka 
edhe të drejtën e shkarkimit të saj. Në 
një demokraci presidenciale, 
parlamentit i merret kjo e drejtë, 
përveç kur kemi të bëjmë me 
procedurën e shkarkimit nga posti. 

• Kreu i shtetit i një demokracie 
parlamentare e ka mundësinë që, nën 
disa rrethana, ta shpërndajë 
parlamentin. 

• Në kundërshtim me sistemin 
presidencial, në shumë sisteme 
parlamentare vlen rregulli sipas të 
cilit anëtar i parlamentit mund të jetë 
një anëtar i qeverisë. 

• Në demokracitë parlamentare 
parlamenti dhe qeveria janë, 
normalisht të lidhur ngushtë njëri me 
tjetrin, ndërsa në demokracitë 
presidenciale ka një ndarje më të 
qartë të pushtetit. Pushteti i 
ekzekutivit është shpesh, megjithatë, i 
ndarë midis kryetarit të shtetit nga 
njëra anë dhe të kryeministrit nga ana 
tjetër.  

• Në një demokraci parlamentare, 
iniciativat legjislative janë në pjesën 
më të madhe të tyre, iniciativa të 
qeverisë.  

• Në demokracitë përfaqësuese partitë 
– sidomos partitë opozitare – luajnë 
një rol fort më të madh.  

 
Format e demokracisë në realitet  
Pjesa më e madhe e demokracive 
ekzistuese janë kombinime të këtyre 
tipave ideale të përmendura më lart të 
demokracisë dhe kanë elemente të të 
gjitha formave të saj. Kështu, demokracia 
parlamentare me një rol të fuqizuar të 
kryetarit të shtetit është edhe sot e gjithë 
ditën forma më e shpeshtë e demokracisë. 
 

 
Shembuj klasikë të demokracive 
parlamentare janë Britania e Madhe dhe 
pjesa më e madhe e shteteve të Evropës 
Perëndimore, ndërsa SHBA-të janë 
shembulli më i njohur i demokracisë 
presidenciale. Në Evropën Perëndimore 
ka një varg modelesh të veçanta si 
Zvicra, Franca (një gjysmë demokracie 
presidenciale) dhe Portugalia. Ky dallim 
mund të aplikohet edhe në të gjitha 
demokracitë e tjera nëpër botë, sado që 
këto, jo domosdo, mbështeten mbi 
traditat liberale. 
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Shembuj klasikë të demokracive 
parlamentare janë Britania e Madhe dhe 
pjesa më e madhe e shteteve të Evropës 
Perëndimore, ndërsa SHBA-të janë 
shembulli më i njohur i demokracisë 
presidenciale. Në Evropën Perëndimore 
ka një varg modelesh të veçanta si 
Zvicra, Franca (një gjysmë demokracie 
presidenciale) dhe Portugalia. Ky dallim 
mund të aplikohet edhe në të gjitha 
demokracitë e tjera nëpër botë, sado që 
këto, jo domosdo, mbështeten mbi 
traditat liberale. 
 

 
3. Perspektivat ndërkulturore dhe 

çështje të diskutueshme  
 
Demokracia ka shumë forma e 
manifestime dhe, në kultura të ndryshme, 
kuptohet ndryshe-ndryshe. Derisa në disa 
demokraci qenësore janë ndarja e 
pushtetit dhe sundimi i ligjit, shtete të 
tjera e parapëlqejnë konceptin e 
pjesëmarrjes. Dallimet bazohen kryesisht 
mbi ndërveprimet e ndryshme të këtyre 
elementeve thelbësore të demokracisë dhe 
raporteve të ndërsjella të tyre.  
Pikë qendrore e kritikës është në këtë 
kontekst „Evro-centrizmi“, mendim politik 
ky që ndikon fort mbi teorinë dhe 
praktikën e demokracisë. Megjithatë në 
praktikimi i demokracisë është vërtet 
pluralist. Ekzistojnë lloje të ndryshme të 
demokracisë së zbatueshme të cilat nuk 
qartazi nuk janë evrocentriste. Në shtete 
të varfra e me popullsi të madhe si 
Bangladeshi po bëhen demokratike, 
përkundër sfidave të mëdha për të 
zgjedhur forma të sundimit autoritar. 
Demokracia e atjeshme po tregohet, 
megjithatë, e qëndrueshme sepse ajo është 
organike dhe autoktone dhe jo rrjedhim i 

imponimit të jashtëm. „Demokraci të 
përsosur“ nuk ka, as në hemisferën e 
Lindjes e as në atë të Perëndimit. Ka, 
ç’është e drejta, elemente përbërëse të 
pranuara gjithandej të demokracisë; por 
pesha që u jepet elementeve të veçanta 
dhe realizimit të tyre është e ndryshme - 
varësisht nga kulturat e ndryshme. Sipas 
kuptimit të demokracisë në Perëndim, 
individët kanë një maksimum të lirisë dhe 
të zërit në një shoqërie demokratike. 
Spikatja e veçantë e rëndësisë së të 
drejtave civile e politike, që i nënshtrohen 
këtij modeli, për disa shtete del të jetë 
problem.  

 
Debati rreth „vlerave aziatike“ 
Kina është njëri ndër ithtarët kryesorë të 
një modeli social të vjetër, patriarkal, që 
mbështetet mbi parimin e të drejtave 
kolektive dhe të mirëqenies shoqërore. Ky 
model dallon dukshëm nga koncepti i të 
drejtave individuale, të cilin demokracia e 
Perëndimit e ka për themel të 
demokracisë. Ato janë më shumë të 
bazuara në një ndjenjë të orientuar kah 
komuniteti dhe konceptet tradicionale të 
udhëheqjes patriarkale sesa kah ideja e 
lirisë maksimale për individin. Ç’është e 
vërteta pjesa më e madhe e demokracive 
nuk mbështeten, megjithatë, as mbi 
absolutizimin e lirive individuale e as mbi 
shoqëri krejt të rregulluara. Në 
kushtetutën e vet, Kanadaja e mban lart 
„Paqen, rregullin dhe qeverisjen e mirë“; 
SHBA-të „Jetën, lirinë dhe kërkimin e 
lumturisë“. Jo domosdo, modelet aziatike 
janë në kundërshtim me pjesëmarrjen dhe 
për demokracinë. Modelet e Azisë Lindore 
si bie fjala në Singapor e në Malajzi si edhe 
- në një shkallë të ulët - ato të Koresë së 
Jugut e të Japonisë - mbështeten mbi 
filozofinë konfuçiane dhe kërkojnë 
pjesëmarrje aktive të elitës udhëheqëse 
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morale e racionale, që vepron për 
mirëqenien e përgjithshme. Nga Konfuçi 
rrjedh pikëpamja sipas së cilës një individ 
harmonik shpie drejt një shoqërie 
harmonike, ndërsa kjo e fundit drejt një 
bashkësie harmonike; kjo sjell një 
rregullim politik të mirë, që është 
parakusht për një komb harmonik. E 
ashtuquajtura mospërputhje e vlerave dhe 
e koncepteve të demokracisë „aziatike“ 
dhe të atyre të „Perëndimit“ është pasojë e 
një keqkuptimi të koncepteve të 
demokracisë dhe pjesëmarrjes. Kritika 
aziatike i adresohet jo aq shumë vetë 
demokracisë porse kjo kritikë - si p.sh. ajo 
e udhëheqësit politik dhe filozofit Lee 
Kuan Yew nga Singapuri - adresohet 
kundër rregullimit social e kulturor të 
SHBA-ve dhe të disa shteteve të 
Perëndimit. 

 
Sfida e demokracisë në botën islame 
Përpjekjet për ta definuar raportin midis 
fesë islame dhe demokracisë, u dëshmuan 
si për myslimanët ashtu edhe për 
jomyslimanët si fort problematike. 
Vëzhguesit Perëndimorë që i dalin krah 
pozicionit sipas të cilit islami dhe 
demokracia nuk mund të pajtohen, i 
mbështesin argumentet e tyre tek 
koncepti islamik i sovranitetit të Zotit, i cili 
është burimi i vetëm i autoritetit politik 
dhe nga e drejta hyjnore e të cilit rrjedhin 
të gjitha rregullat e bashkëjetesës 
shoqërore. Ky kuptim është një 
thjeshtëzim tepërt sepse ndarja e pushtetit 
nuk është, parimisht, e papajtueshme me 
fenë islame. Në disa shtete, islami dhe 
demokracia u treguan si të pajtueshëm 
njëri me tjetrin; ndërsa edhe disa shtete të 
Perëndimit kanë nganjëherë disa elemente 
teokratike. Përkundër ndarjes së kishës e 
të shtetit, SHBA-të deklarohen në betimin 
përpara flamurit se janë një „komb nën 

Zotin“. Edhe preambula e Kartës Kanadeze 
të të Drejtave dhe Lirive, e cila garantuese 
e të drejtave e njeriut të mbrojtura me 
kushtetutë, nis me dedikimin: „Duke 
pranuar që Kanadaja mbështetet mbi 
parimet që e respektojnë fuqinë absolute të 
Zotit dhe Shtetin e së Drejtës …“ 
Edhe midis vetë myslimanëve kuptimi i 
demokracisë dhe qasjes ndaj saj janë 
shumë të ndryshëm. Derisa krerët e 
rrymave kryesore të lëvizjeve islamike 
dhe shumë mendimtarë e mbrojnë 
mendimin se islami dhe demokracia janë 
të përputhshme, lëvizjet ekstremiste ose 
radikale e propagandojnë të kundërtën. 
Këta të fundit nuk e pranojnë 
demokracinë, me argumentin se koncepti i 
sundimit nga populli bie ndesh me 
parimin fondamental të besimit– 
sovranitetin e Zotit. Korniza ligjore bazë 
është krijuar nga Allahu dhe, si e këtillë, 
ajo është e pa modifikueshme. Vetëm 
përfaqësuesit e tij mund të zbatojnë ligjet 
e tij. Kjo pikënisje radikale është në 
kundërthënie me vlerat fondamentale të 
demokracisë si transparenca, pluralizmi 
dhe ndarja e pushteteve. Përkundër kësaj 
pa-përputhshmërie në dukje të islamit dhe 
të demokracisë, disa demokraci në botën 
islame po japin shembuj të mirë. 
Indonezia, shteti me popullsinë më të 
madhe me shumicë myslimane, është një 
demokraci e re dhe e gjallë e cila 
mbështetet mbi parimet e pluralizmit dhe 
të përfshirjes. India, në vend të dytë 
përkrah numri i popullsisë myslimane, 
qeveriset që nga viti 1948 në mënyrë 
demokratike. Shteti i katërt i madh 
mysliman, Bangladeshi, është po ashtu një 
demokraci. Tri nga katër shtetet më të 
mëdha islame, janë demokraci dhe shteti i 
tretë përkrah madhësia me popullsi 
myslimane është deklaruar se është në 
rrugë për t’u kthyer në demokraci. Kah 
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fundi i vitit 2005 në Afganistan, i cili për 
kohë të gjatë u gjend nën kontrollin e 
talebanëve skajshmërisht konservativë, që 
ushtrimin e pushtetit e mbështetnin tek 
sovraniteti i Zotit, u konstituua parlamenti 
i zgjedhur në mënyrë demokratike. Mali, 
një shtet islamik në Afrikën e Perëndimit 
është një shembull tjetër për shtetet me 
popullsi shumicë myslimane, që e 
pranojnë drejtimin e qeverisjes sipas 
modifikimeve të ndryshme të 
demokracisë. Shumica e besimtarëve 
islamë jeton në shtete demokratike ose në 
shtete që janë në procese të 
transformimeve demokratike. Në Azinë e 
Jugut dhe në atë Juglindore jetojnë më 
shumë se 500 milionë myslimanë në 
shtete me qeverisje demokratike: në Indi, 
Bangladesh, Afganistan, Indonezi, Malajzi 
dhe në Maldive. Në Lindjen e Afërme dhe 
të Mesme, nga ana tjetër ku, vështruar në 
aspektin e shumicës, jetojnë më pak 
myslimanë se sa në pjesën tjetër të Azisë, 
mungon një kësi kulture demokratike. 
Koncepti islamik i demokracisë 
manifestohet në Shura, një tubim 
këshillues i cili përballet me çështje të 
jetës së përditshme dhe që njerëzve ua 
siguron lirinë e plotë të mendimit. Ç’është 
e drejta, Shura kufizohet nga Ligjet e Zotit 
dhe kësisoj, sipas kuptimit të demokracisë 
nga Perëndimi, ky lloj islamik i 
pjesëmarrjes është në kundërthënie me 
demokracinë. 

Liria e Besimit  
 

Pyetje për Diskutim 
1. Përse në kultura të ndryshme disa 

elemente të demokracisë janë më të 
rëndësishme se të tjerat?  

2. A është e lejueshme që në kultura të 
ndryshme të ketë parafytyrime të 
ndryshme për demokracinë? 

3. Nëse interpretimet e ndryshme të 
demokracisë janë të paevitueshme 
dhe të lejueshme, ku janë kufijtë e 
këtyre ndryshimeve? Cilat elemente 
thelbësore duhet të jenë ruajtur 
patjetër, në mënyrë që një shtet të 
mund, ende, të cilësohet si 
„demokratik“ ? 

4. Çfarë roli luajnë mediet përkitazi me 
konceptimin e demokracisë në kultura 
të ndryshme? 

 
Cytje të tjera për të menduar: 

 
• Raporti ndërmjet shumicës dhe 

pakicës dhe në veçanti i mbrojtjes së 
pakicës politike, ka një rëndësi 
vendimtare. Mbajtja e zgjedhjeve të 
lira dhe të drejta duke u bazuar në 
votën e shumicës, nënkupton se një 
pakicë është krijuar dhe shpesh e 
përjashtuar nga vendimmarrja 
politike. Së këndejmi, pakicat kanë 
nevojë për mbrojtje të veçantë, duke 
ua garantuar të drejtat dhe duke i 
marrë në konsideratë në mënyrën e 
duhur edhe vullnetin e tyre politik. 

 
• Shoqëria civile është njëra ndër 

temat kryesore të debatit mbi dhe për 
praktikimin e demokracisë. 
Demokracia ka nevojë si për njerëz të 
lirë e aktivë ashtu edhe për qytetarë të 
vetëdijshëm e të përgjegjshëm. 
Berthold Breht propozoi njëherë 
ironikisht që nëse qeveria nuk është e 
kënaqur me popullin atëherë mund ta 
shpërbëj popullin dhe le ta zgjedh një 
tjetër. Vetëm qytetarët e lirë e aktivë 
mund ta sfidojnë qeverinë e vet dhe të 
kërkojnë përgjegjësi për premtimet e 
dhëna para zgjedhjeve.  
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• Mediet e lira e të pavarura janë një 
shtyllë mbështetëse e rëndësishme e 
demokracisë. Kontrolli mbi mjetet e 
informimit është sot e gjithë ditën gati 
sinonim për kontrollin mbi 
vendimmarrjen në një demokraci. 
Mediet luajnë një rol të rëndësishëm 
në jetën e përditshme të demokracive, 
qofshin pra ato gazeta, televizioni, 
radio, industria zbavitëse ose 
interneti.  
Personat privatë, shoqëritë e shtetet 
duhet të mund të komunikojnë 
ndërmjet veti. Për t’ua lehtësuar 
zgjedhësve marrjen e vendimit, këta 
duhet të informohen për qëllimet e 
atyre që duan të zgjidhen. Liria e 
shprehjes është, së këndejmi, një e 
drejtë themelore dhe e ndjeshme e 
njeriut, e cila mund t’i kontribuojë 
realizimit të një demokracie 
funksionale. 

         Liria e Shprehjes dhe e Medieve  
 
• Demokracia dhe të drejtat e njeriut 

janë të pandashme - raportet midis 
tyre mund të cilësohen si 
bashkëpunim, por demokracia dhe të 
drejtat e njeriut mund të shihen edhe 
si një tërësi. Në këtë kuptim, të gjitha 
të drejtat e njeriut kanë rëndësi të 
veçantë për një demokraci. Rregullat 
ligjore të shumë shteteve i dallojnë të 
drejtat e qytetarëve prej të drejtave të 
njeriut. Kjo do të thotë që disa të 
drejta, sidomos të drejtat politike, 
mund t’i gëzojnë vetëm qytetarët 
(shtetasit), ndërsa të tjerat vlejnë për 
të gjithë njerëzit. Të drejtat e njeriut 
mund të mbrohen vetëm në dhe nga 
një demokraci, por një demokraci 
formale, si e vetme, nuk mund ta 
garantojë sigurinë as të të drejtave të 
njeriut e as sigurinë njerëzore. 

Jetësimi dhe aplikimi i të drejtave të 
njeriut është, prandaj, një indikator i 
rëndësishëm për vitalitetin e një 
demokracie.  

4. Zbatimi dhe Mbikëqyrja    
Nuk ka pasur ndonjëherë e as që ka ndonjë 
demokraci të përsosur. Demokracitë 
moderne integrojnë deri në njëfarë mase 
shumë elemente thelbësore të 
demokracisë në jetën publike, si kriterin e 
barazisë, të mos-diskriminimit dhe të 
drejtësisë sociale. Demokracia është një 
proces i përhershëm i ndërveprimit, i 
perfeksionizimit dhe i përshtatjes midis 
nevojave fondamentale të shoqërisë dhe të 
strukturave sociale të gatshme për 
përmbushur këto nevoja. Në rrafshin 
regjional ekzistojnë mekanizma të 
ndryshëm të cilat e garantojnë mbrojtjen e 
demokracisë. Një shembull i mirë është 
mundësia që në raste të shkeljes së 
Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe të Lirive 
Themelore nga akëcili shtet nënshkrues, 
individi mund të paraqes ankesë kundër 
shtetit anëtar në Gjykatën Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut. Duke qenë se 
demokracia është e vetmja formë e 
qeverisjes që e njeh kjo Konventë, 
demokracia është kësisoj e vetmja formë e 
përshtatshme e qeverisjes me këtë 
konventë. Pas marrjes së pushtetit nga një 
regjim brutal ushtarak në Greqi, 
Danimarka, Norvegjia dhe Suedia në vitin 
1967, e parashtruan një ankesë kundër 
Greqisë. Si pasojë, Greqia e denoncoi 
Konventën. Përveç kësaj, procedura 
vazhdoi dhe përfundoi me largimin e 
Greqisë nga Këshilli i Evropës, në mënyrë 
që t’i shpëtoi suspendimit të saj.   Me 
rivendosjen e demokracisë në vitin 1974, 
Greqia iu bashkua prapë Konventës dhe 
ajo u shtrëngua të paguante 
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dëmshpërblime për viktimat e regjimit 
ushtarak.  
 
Jo të gjithë mekanizmat e nivelit lokal janë 
aq efektivë sa ato të Këshillit të Evropës. 
Mirëpo, ka një numër organizatash të tjera 
që angazhohen për më shumë demokraci. 
Në vitin 1990 OSBE e ngriti në Varshavë 
Zyrën për Institucionet Demokratike 
dhe për të Drejtat e Njeriut (ODIHR), e 
cila ka për detyrë krijimin, forcimin dhe 
mbrojtjen e institucioneve demokratike në 
shtetet anëtare të OSBE-së. ODIHR i 
mbikëqyr zgjedhjet nacionale dhe e 
siguron kësisoj respektimin e parimeve 
demokratike. Në rrafshin ndërkombëtar, 
një rol të rëndësishëm e luan Unioni 
Interparlamentar (IPU). IPU përbëhet 
nga parlamentet e shteteve anëtare të tij. 
Ky ia ka vënë vetes për detyrë forcimin e 
demokracisë nëpër botë dhe përpiqet ta 
arrijë këtë përmes dialogut dhe përmes 
bashkëpunimit midis njerëzve. IPU u 
themelua në vitin 1989 dhe është deri më 
sot organizatë prijatare për cytjen e 
bashkëpunimit midis parlamenteve të 
ndryshme nacionale.  

 
Programi Zhvillimor i Kombeve të 
Bashkuara (UNDP) prezantoi në Raportin  
mbi Zhvillimin Njerëzor  të vitit 2002 një 
numër indikatorësh objektivë, të cilët e 
masin zhvillimin e demokracive. Të tillë 
janë, midis të tjerësh: 
 Data e zgjedhjeve të fundit;  
 Pjesëmarrja në zgjedhje; 
 Viti kur gratë e fituan të drejtën e 

votës; 
 Numri i grave deputete;  
 Numri i anëtarëve të sindikatave;  
 Numri i OJQ-ve;  
 Numri i ratifikimit Paktit 

Ndërkombëtar për të Drejtat Civile 
dhe Politike 

 Ratifikimi i Konventës së ONP-së për 
Lirinë e Bashkimit dhe të Drejtës për 
Negociata Kolektive. 

 
Një varg indikatorësh subjektivë, midis 
tyre të liritë civile dhe të drejtat politike, 
liria e shtypit dhe përgjegjësia, stabiliteti 
politik dhe mungesa e dhunës, sundimi i 
ligjit dhe shkalla e korrupsionit janë mjete 
ndihmëse plotësuese, për ta vlerësuar 
qeverisjen demokratike. Të gjithë këta 
indikatorë reflektojnë, se si elementet 
thelbësore të demokracisë ndikohen nga 
njëra-tjetra. Këto e krijojnë një bazë për t’i 
krahasuar demokracitë dhe regjimet e 
tjera dhe për ta krahasuar zhvillimin (e 
mëtejmë) të demokracisë. Këto janë, më 
tej, një masë e kualitetit dhe e kuantitetit 
për shkallën e përmirësimeve ose të 
kërcënimeve për vendet përkatëse.  
Në demokracitë e mirëfillta zgjedhjet 
popullore lokale ose nacionale janë 
mekanizmi më i mirë i kontrollit, i pasuar 
nga një shtyp i lirë dhe i pavarur dhe nga 
një shoqëri civile aktive. Ndërrimi i 
agjendave të qeverisë dhe i strukturave të 
pushtetit mund të mbështetet mbi 
zgjedhjen e popullit, i cili e kontrollon në 
mënyrë të pavarur daljen zot të 
premtimeve para zgjedhjeve nga ana e 
përfaqësuesve të popullit, të zgjedhur në 
mënyrë demokratike. 
Standardet, që duhet t’i përmbush një 
demokraci, nuk janë pranuar nga të gjithë. 
Një konsensus të gjerë ka, përkundrazi, 
përkitazi me të drejtat e njeriut, sepse 
jetësimi i tyre është i rëndësishëm dhe 
garant i një demokracie. 

 
Implementimi i demokracisë në gjithë 
botën varet nga secili individ, nga shtetet 
si dhe nga institucionet ndërkombëtare. 
Këto i japin frymë jetës së demokracisë 
dhe u rezistojnë zhvillimeve autoritare. Së 
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këndejmi, ushtrimi i së drejtës së votës, 
lirisë së shprehjes dhe të pjesëmarrjes në 
jetën politike kanë rëndësi shumë të 
madhe. Një shoqëri civile aktive është 
inkurajim për demokracinë si tërësi. Në 
këtë kontekst një rol të rëndësishëm e 
luan edhe arsimi sepse ky krijon dituri e 
cila, e bën të mundshëm një pjesëmarrje 
efektive. Pikërisht këto elemente bazike 

meritojnë vëmendje të veçantë në ngritjen 
dhe formësimin e demokracisë, dhe do të 
duhej të zhvilloheshin edhe më tej, në 
mënyrë që sigurohet rritja e demokracisë 
dhe kështu të ketë rezultate që do t’i 
shfrytëzojnë të gjithë në mënyrë të 
barabartë.  

 

 
ÇFARË ËSHTË MIRË TË DIHET  
 

1. Praktikat e mira    
 

 
Në rrugë drejt Demokracisë 
Afrika e Jugut: Në shkurt të vitit 1990, 
në një fjalim historik të tijin, Fredrik 
Willem de Klerk u deklarua për 
dhënien fund të regjimit të aparteidit 
dhe për një Afrikë të Jugut 
demokratike. Kjo u vërtetua përmes 
një referendumi, në të cilin  70% e 
popullatës së bardhë i përkrahu 
reformat e tij. Zgjedhjet e para 
demokratike u mbajtën në prill të vitit 
1994 dhe në maj të po këtij viti Nelson 
Mandela u zgjodh president i parë i zi i 
Afrikës së Jugut. Kësisoj u hap një 
kapitull i ri në zhvillimin e vendit.  
 
Evropa Qendrore e Lindore: 
Që nga viti 1989, vendet e dikurshme 
komuniste përjetuan një valë të  
demokratizimit. U lindën parti të reja 
të lira demokratike në Poloni, Bullgari, 
Republikën e Çekisë, në ish Republikën 
Demokratike të Gjermanisë, në 
Hungari, Rumani, Sllovaki dhe në një  
 

 
varg ish republikash sovjetike. Ndodhi 
një transformim paqësor e demokratik 
i peisazhit politik. Më pastaj, mbi 
bazën e një sistemi shumëpartiak, në 
intervale të rregullta u mbajtën 
zgjedhjet demokratike parlamentare e 
presidenciale. Suksesi i demokracive 
të reja varet edhe nga shoqëria civile e 
gjallë dhe qytetaria aktive. Për t’i 
inkurajuar aktivitetet civile-shoqërore, 
Këshilli i Evropës e shpalli vitin 2005 
për Vit i Evropës për Arsimim për 
Qytetari Demokratike dhe bashkë me 
OJQ-në Civitas të përkrahur nga SHBA-
të aplikoi programe për demokracinë, 
të drejtat e njeriut dhe edukatën 
qytetare nëpër shkolla - si p.sh. në 
Bosnjë e Hercegovinë.  
 
Filipinet: Diktatura e  Ferdinand 
Markosit zgjati nga viti 1965 deri më 
1986. Në vitin 1986 Korazon Akuino u 
bë presidente dhe i riktheu liritë 
themelore civile (lirinë e mendimit  
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dhe të fjalës, lirinë e tubimit dhe lirinë 
e shtypit). Kështu, Filipinet u gjendën 
sërish në udhë drejt demokracisë.  
Kili: Për ndryshim nga shtetet e tjera 
të Amerikës Latine, Kili ka një histori 
150 vjeçare si republikë 
konstitucionale me qeveri të zgjedhur 
në mënyrë demokratike. Ri-ngritja e 
demokracisë në Kili në vitin 1990 pas 
17 vitesh të sundimit ushtarak nën 
gjeneralin Pinoçet rezultoi me një cytje 
të re për dialogun demokratik dhe për 
bashkëpunimin ndërkombëtar e 
regjional. Sot Kili është një demokraci 
e konsoliduar dhe i përkrah aktivisht 
promovimin e të drejtave të njeriut 
dhe sigurinë njerëzore në gjithë 
regjionin. 
 

 2. Trendet     
 
Ngritja e demokracive 
Sipas Raportit mbi Sigurinë Njerëzore të 
vitit 2005 bashkë me zvogëlimin e 
konflikteve ndërshtetërore, në vitet e 
1990-ta u dyfishua numri i demokracive. 
Duket se kjo rrethanë e përforcon 
mendimin se shtetet e mirëfillta 
demokratike vështirë bëjnë luftëra njëri 
me tjetrin dhe gjithashtu është i ultë 
rreziku për luftëra civile. Megjithatë, 
numri në rritje i „anokracive“, pra i 
sistemeve të cilat nuk janë as demokraci e 
as autokraci, paraqesin një problem serioz.  
Pjesëmarrja e grave në politikë  
Pjesëmarrja e grave në jetën politike është 
as sot e gjithë ditën është 
shpërputhshmërisht i lartë në raport me 
atë të burrave - sado që gratë përbëjnë më 
shumë se gjysmën e popullatës së botës. 
Kjo shpërputhje e qartë tregon se një varg 
institucionesh nacionale që në të vërtetë 

mbahen për demokratike, kanë një varg 
mangësish. 
Për ta përkrahur e inkurajuar 
pjesëmarrjen e grave në jetën politike, u 
aplikuan kuotat. Këto përdoren si mjet për 
ta përmirësuar situatën e cila 
karakterizohet nga përfaqësimi 
disproporcional dhe statusi i pabarabartë i 
burrave dhe grave në parlamentet 
kombëtare. 

 Të drejtat e gruas  
 

Pyetje për diskutim: A mund të mendoni 
për ndonjë motivim shtesë apo 
mekanizma të tjerë që do ta ngushtonin 
hendekun në rrafshin e përfaqësimit midis 
burrave e grave? 
 

Gratë në Parlament: 1945-2005 
• Në vitet e 60-ta, prej 1945 deri 2005, 

numri i shteteve sovrane me 
parlamente u shtatëfishua. 

• Në dhjetë vitet e fundit, numri 
parlamentareve u rrit për më shumë 
se 40% 

• Nëse rritja aktuale vazhdon, atëherë 
balanca midis gjinive në parlamente 
do të arrihet në vitin 2040. 

• Numri i parlamenteve me një kuotë 
prej nën 10% të grave këtyre dhjetë 
viteve të fundit ka rënë dukshëm, nga 
63% në 36%. 

• Suedia kishte në vitin 2005, me 
45,3%, para Norvegjisë, Finlandës, 
Danimarkës dhe Islandës, përqindjen 
më të lartë të parlamentareve. 
Përqindja prej mesatarisht 8,2% në 
shtetet arabe përbën vetëm gjysmën e 
mesatares ndërkombëtare, mirëpo 
është, megjithatë, dyfish më i lartë se 
ç’ishte tetë vite më parë. 

 
Burimi: Unioni Inter-Parlamentar. 2006. 
Frauen in der Politik. 60 Jahre im Rückblick. 
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Demokr@cia online 
Kur në vitet e 1990-ta përdorimi i 
internetit u rrit shumë, disa  ëndërronin 
për një botë më të mirë - një botë në të 
cilën, falë komunikimit online  secili do të 
mund të marrë pjesë në proceset e 

vendimmarrjes, një botë më afër idealit 
grek të demokracisë. Në të vërtetë, këto 
ëndrra nuk janë realizuar ende. Dhe, është 
madje edhe e dyshimtë nëse do të 
jetësohen ndonjëherë.  
 

 
Gratë  në  Parlament  1945-2005 
Viti 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2000 
Numri i Parlamenteve 26 61 94 115 136 176 177 
Pjesa e parlamentareve 
(në përqindje) Në Dhomën e 
Poshtme  

 
3,0 

 
7,5 

 
8,1 

 
10, 9 

 
2,0 

 
11,6 

 
13,4 

Numri i parlamentareve  
(në përqindje) në Dhomën e 
Epërme  

 
2,2 

 
7,7 

 
9,3 

 
10,5 

 
12,7 

 
9,4 

 
10,7 

 
 

Burimi: Unioni Inter-Parlamentar. 2006. Frauen in der Politik. 60 Jahre im Rückblick. 
 

  
 
Pjesëmarrja e grave në politikë  
 E drejta 

aktive e votës 
për gratë  

 

E drejta 
pasive e 
votës për 
gratë  
 

Zgjedhja 
për herë të 
parë e 
parlamenta
reve  
 

Pjesëmarrj
a e 
ministreve 
në qeveri 
2005 (% e 
të të gjithë 
ministrave 

Pjesa e 
parlamen
tareve 
(në %) në 
Dhomën 
e 
Poshtme  

Pjesa e 
parlamen
tareve (në 
%) në 
Dhomën e 
Epërme 

Australia 1902, 1962 1902, 1962 1943 20.0 24,7 35,5 
Austria 1918 1918 1919 35,5 33,9 27,4 
Burkina Faso 1958 1958 1978 14,8 11,7  
Kina 1949 1949 1954 6,3 20,2  
Kuba 1934 1934 1940 16,2 36,0  
Gjeorgjia 1918, 1921 1918, 1921 1992 22,2 9,4  
Gjermania 1918 1918 1919 46,2 32,8 18,8 
India 1950 1950 1952 3,4 8,3 11,6 
Mali 1956 1956 1959 18,5 10,2  
Suedia 1862,1921 1862,1921 1921 52,4 45,3  
Mbretëria e 
Bashkuar 

1918, 1928 1918, 1928 1918 28,6 18,1 17,8 

SHBA 1920, 1965 1788* 1917 14,3 15,0 14,0 
Zimbabve 1919, 1957 1919, 1978 1980 14,7 10,0  
* Nuk ka njoftime për këtë vit, nëse grave u është njohur e drejta pasive e votës. Kushtetuta nuk 
përmend asnjë kriter përkitazi me gjinitë. 
Burimi: Inter-Parlamentarische Union. 2006. Frauen in der Politik. 60 Jahre im Rückblick. 
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  Të drejtat e gruas
Mundësia e qasjes në internet nuk mund 
t’i zëvendësojë strukturat demokratike 
dhe, si e vetme, kjo nuk mund të krijojë 
kurrfarë ndërgjegje politike, por 
megjithatë i ka përparësitë e veta. 
Informacionet mund të kërkohen në gjithë 
botën në kohën e duhur dhe të gjenden 
dhe, ç’është edhe më e rëndësishme, edhe 
të përdoren për shkëmbim me qëllim të 
krijimit të strukturave joformale 
organizative gjë që viteve të fundit ndodhi 
shumë shpesh. Si shembull mund të 
shërbejnë zgjedhjet presidenciale të vitit 
2000 në SHBA. Në disa shtete federale (të 
ashtuquajtura swing status, pra shtete që 
mund të lëvizin, të papërcaktuara) 
rezultati i zgjedhjeve ishte tërësisht i 
hapur. Fitorja e Xhorxh W. Bushit ose e Al 
Gorit varej nga numri i votave që do të 
marrë kandidati i të gjelbërve Ralf Nader. 
Vetë Nader nuk kishte kurrfarë shansi të 
zgjidhej president dhe kur u pyetën më 
vonë votuesit e tij anonin tradicionalisht 
më shumë kah tabori i demokratëve se sa 
kah ai i republikanëve. Kjo donte të 
thoshte që votuesit e Nader-it në swing 
states përkundër dëshirës së tyre i 
kontribuuan fitores së Bushit. Për ta 
zvogëluar këtë kundër-efekt të 
padëshirueshëm në zgjedhjet e ardhshme, 
një përdorues interneti propozoi krijimin 
e një faqeje të internetit, që është e 
ngjashme me programin e shkëmbimit 
muzikor Nasper, e cila do të ofronte 
mundësinë e shkëmbimit të votave. Një 
zgjedhës i Naderit në një swing state në 
favor të Al Gorit mund ta shkëmbente 
votën e tij me një votues të shtetit të 
Bushit. Votuesi i Naderit mund të votonte 
për Al Gorin, kësisoj, në shtetin përkatës, 
me ç’rast ky i fundit do ta kishte një shans 
për fitore, ndërsa votuesit e Al Gorit  në 
shtetin e Bushit do të votonin për Naderin, 

i cili - si edhe Gori në këtë shtet - edhe 
ashtu nuk kishte asnjë shans. Sado që ky 
sistem është i ndërlikuar dhe që në nuk 
konsiderohet i ligjshëm në të gjitha shtetet 
federale të SHBA-ve, fenomeni i 
shkëmbimit të votave paraqet një 
shembull të mirë të potencialit demokratik 
për forma të reja të bashkëpunimit 
joformal civil-shoqëror me ndihmën e 
teknologjive moderne të informimit e të 
komunikimit.  
Ky nuk është as për së afërmi i vetmi 
shembull. Falë komunikimit online, u rrit 
bashkëpunimi dhe aktivitetet e OJQ-ve 
gjithandej nëpër botë. Fushatat mund të 
vihen në kontakt me më shumë njerëz se 
kurrë ndonjëherë dhe ka forma të reja 
bashkëpunimi me theks të veçantë në 
fushën e temave konkrete. Regjimet 
totalitare kanë vetëm mundësi të 
kufizuara që ta pengojnë shkëmbimin 
ideve “revolucionare” online. Individi 
mund ta shpreh e përhap më lehtë 
mendimin e vet dhe, si rezultat, të 
përkrahet nga bashkëmendimtarët e tij. 
Shoqëria e informimit i hap demokracisë 
mundësi të reja, porse sjell me vete 
njëkohësisht skenarë të rinj të kërcënimit. 
Mungesa e vetëdijes politike dhe e 
strukturave demokratike në botën offline 
reflektohet edhe në botën online. 
Aktualisht, rreth 2,5 miliard njerëz 
anembanë botës kanë qasje në internet; 
përderisa diku rreth 4,5 miliardë njerëz 
nuk e kanë këtë. I ashtuquajturi „hendeku 
digjital“ (digital divide) midis shteteve të 
industrializuara dhe shteteve në zhvillim 
ka ndikim të madh mbi secilin model të 
demokracisë: nëse një pjesë e madhe e 
popullsisë nuk ka qasje në kompjuter ose 
nuk mund të marrë njoftime nga 
kompjuteri, e ka fort të vështirë të marrë 
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pjesë në aktivitetet online të lidhura me 
proceset që i përkasin demokracisë. 

 
Sfidat demokratike nuk kanë të bëjnë 
vetëm me mundësimin e qasjeve në 
internet, porse edhe me përmbajtjet. Për 
shembull, Ku-Klux-Klan-i racist në SHBA 
beson se numri i anëtarëve të tij është 
rritur dukshëm që nga fillimi i pranisë së 
tij online dhe se po ngrihet edhe shkalla e 
organizimit. Në Francë, portali „Yahoo!“ i 
internetit, i dënuar nga gjyqi për shkak të 
ofrimit të materialeve neo-naziste në faqet 
e tij të auksionit – edhe pse këto materiale 
ishin ofruar për në SHBA, ku kjo mënyrë 
veprimi nuk konsiderohet ilegale. Në 
ndërkohë, „Yahoo!“ u deklarua 
vullnetarisht i gatshëm që aktivitetet e 
kësaj natyre t’i vëzhgojë dhe t’i ndalojë. 
Demokracia është një proces kompleks 
dhe, që kjo të funksionojë, ka nevojë për 
angazhimin tonë të plotë. Interneti mund 
të jetë një mjet lehtësues i komunikimit, 
por nuk do të jetë kurrë zëvendësim për 
angazhimin individual të botës offline 

  Liria e Shprehjes dhe e Medieve  
 

Globalizimi dhe demokracia 
Tradicionalisht, linja demokratike e 
pjesëmarrjes politike e ka konakun 
përbrenda kufijve nacionalë. Vendimet, që 
u përkasin qytetarëve, merren në harmoni 
me pikëvështrimin mbi territoret 
përkatëse. Në epokën e globalizimit, 
shumë vendime dhe rrjedhojat e tyre i 
kapërcejnë kufijtë shtetërorë. Më tej, 
lojtarët e rinj e të fortë global, si për 
shembull kompanitë multinacionale dhe 
organizatat ndërkombëtare janë 
përgjegjëse për vendimet socio-
ekonomike me ndikim të gjerë. Kohëve të 
fundit, demokracisë jo të plotë në këtë 
botë të globalizuar, në të cilën vendimet 
merren shpesh nga forcat ekonomike ose 

nga institucione të fuqishme 
jodemokratike, u doli përballë njëra ndër 
lëvizjet më të mëdha globale sociale të 
kohëve më të reja – lëvizja kundër 
globalizimit. Përkrahësit e anti-
globalizimit përfaqësojnë çështje të 
ndryshme si për shembull mbrojtjen e 
ambientit, shlyerjen e borxheve, të drejtat 
e shtazëve, mbrojtjes së fëmijëve, anti-
kapitalizmit, paqes dhe të drejtat e njeriut. 
Ajo që këta e kanë të përbashkët dhe që i 
lidh është ndjenja që kësaj bote të 
globalizuar i mungojnë forumet. Metodat e 
preferuara të kësaj lëvizjeje janë 
demonstratat masive. Medieve 
ndërkombëtare kjo iu bë e qartë për herë 
të parë në vitin 1999, kur më shumë se 
100.000 demonstrues e penguan hapjen e 
takimit të tretë të ministrave të 
Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT). 
Që atëherë protesta pati edhe gjatë 
takimeve të Bankës Botërore dhe të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) në 
Uashington e në Pragë, takimit të Forumit 
Ndërkombëtar të Ekonomisë në Davos 
(Zvicër), të Bashkimit Evropian në 
Geteborg (Suedi) dhe takimit në nivel të 
lartë të G8-shit në Gjenovë (Itali). Derisa 
shumica e demonstruesve proteston qetë, 
ka megjithatë një grup demonstruesish 
radikalë, që qëllimisht nxisin dhunë - duke 
hedhur lëndë eksplozive ose duke 
shkatërruar pronën. Kësisoj largohet 
vëmendja nga agjenda e mirëfilltë e 
lëvizjes sepse mediet e drejtojnë 
vëmendjen e tyre, fatkeqësisht, drejt 
„prishjes së paqes“. Së këndejmi, në shkurt 
të vitit 2002, si alternativë e 
demonstratave masive eksplozive, u 
organizua në Porto Alegre (Brazil) Forumi 
Social Botëror. Të 60.000 pjesëmarrësit e 
këtij forumi i cili që atëherë mbahet për 
çdo vit, diskutojnë për alternativat për 
kapitalizmin global, rezistencën ndaj 
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militarizmit dhe për përkrahjen e paqes e 
të drejtësisë sociale. Kërkesat e tyre 
sublimohen me parullën e përbashkët „Ka 
mundësi për një botë tjetër“  
Duke e ushtruar të drejtën e vet të tubimit, 
shoqëria civile e hapi një debat publik 
përkitazi me qeverisjen globale 
demokratike, demokratizimin e raporteve 
ekonomike botërore dhe pjesëmarrjen e 
shoqërisë civile në institucionet 
ndërkombëtare. Kjo lëvizje tërheq 
vërejtjen për rrezikun nga një liberalizim 
ekonomik i cili, duke e injoruar realitetin e 
të drejtave ekonomike e sociale, i varros 
rrënjët e saj civile e politike. 
Me gjithë ndryshimet e skenarit se ku 
merren vendimet në nivelin global, dhe me 
gjithë se rrugët e reja të pjesëmarrjes 
duken të jenë ëndrra të largëta, lojtarët 
global janë të shtrënguar përherë e më 
shumë të japin llogari për aktivitetet e 
tyre, për shkak të rritjes së vëmendjes së 
opinionit publik, dhe janë të detyruar të 
mendojnë për rrugë të reja të përfaqësimit 
demokratik, të transparencës dhe të 
llogaridhënies. 

  Liria nga Skamja, Puna  
Mangësitë e demokracisë në 
organizatat ndërkombëtare, kompanitë 
shumëkombëshe dhe në OJQ-të 

Roli i shteteve, në rrafshin nacional dhe në 
atë ndërkombëtar, është duke ndryshuar. 
Organizatat ndërkombëtare, kompanitë 
shumëkombëshe dhe OJQ-të, si aktorë të 
tjerë të rëndësishëm kanë dalë në skenën 
e politikës botërore. Vendimet dhe 
rregullat e tyre prekin politikat e shteteve 
dhe jetën e miliona njerëzve. Një pyetje që, 
në këtë mes, shtrohet vetvetiu është: sa 
(jo)demokratik janë këta aktorë jo-
shtetërorë? Për ta gjetur një përgjigje për 
këtë pyetje duhet të studiohen hollësisht si 
praktikat e politikat, ashtu edhe procesi i 
vendimmarrjes së secilës organizatë 
botërore, kompanive shumëkombëshe dhe 
OJQ-ve dhe të konstatohet nëse 
respektohen parimet demokratike - 
përgjegjësia, legjitimiteti, pjesëmarrja, 
përfaqësimi dhe transparenca. Propozimet 
për demokratizimin e këtyre aktorëve 
diskutohen gjerësisht dhe përfshijnë edhe 
një reformim të Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së, krijimin e një asambleje globale të 
popujve, një sistem më demokratik e më 
efektiv të vendimmarrjes për OBT-në, 
FMN-në, Bankën Botërore, krijimin e një 
parlamenti për OBT-në, dhe aplikimin e 
një kodi të sjelljes e të etikës për OJQ-të 
dhe kompanitë shumëkombëshe. 
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USHTRIME TË PËRZGJEDHURA 
 

 
Ushtrimi I: Duke bërë fushatë        

  
 
Pjesa I: Hyrje 
Në mbështetje të këtij ushtrimi, 
pjesëmarrësit mund të mësojnë se sa 
mendime të ndryshme por megjithatë të 
arsyetueshme dhe të lejueshme, mund të 
ketë në një demokraci. 
 
Pjesa  II: Informacion i përgjithshëm  
Synimet:  
Të trajtohen disa nga aspektet të cilat 
mund të bëhet kundërthënëse në një 
shoqëri demokratike 
Të praktikohen dhe zhvillohen aftësitë të 
cilat kërkohen për të dëgjuar, diskutuar 
dhe bindur. 
Të inkurajohet bashkëpunimi dhe puna në 
grup.  
Grupi i synuar: Të rinj dhe të rritur  
Madhësia e grupit: Çfarëdo 
Koha: 60 minuta 
Materialet: Letër dhe lapsa me ngjyrë për 
tabela, lëndë ngjitëse, lapsa e letër për 
shënime 
Përgatitja:  
- Ngjitni në tokë ose në muri kundruall 
njëra tjetrës dy shenja: „Pajtohem“ dhe 
„Nuk pajtohem“.  
- Vendosi dy karrige në qendër të dhomës, 
duke lënë hapësirë në mes tyre për të 
lëvizur njerëzit.  
Shkathtësitë: komunikimi, bashkëpunimi, 
artikulimi i mendimeve të ndryshme 
përkitazi me një temë, respektimi i 
mendimeve të ndryshme. 

 

Pjesa III: Informacioni specifik për 
diskutimin 
 
 Ua tregoni pjesëmarrësve të dy 

shenjat që qëndrojnë njëra përballë 
tjetrës dhe u tregoni se tani do ta 
lexoni një deklaratë me të cilin 
pjesëmarrësit mund të pajtohen më 
shumë ose më pak.  

 Zgjidheni një deklaratë nga lista që 
është më poshtë dhe lexojeni atë. 

 Kërkoni nga pjesëmarrësit që të 
rreshtohen në mur midis të dy 
shenjave në mur, varësisht nga shkalla 
e pajtimit ose mospajtimit. 

 Pasi që pjesëmarrësit të jenë 
pozicionuar, thirri ata që janë në 
pjesët e skajshme të ulen në dy 
karrige. Çdonjëri duhet të afrohet tek 
karrigia duke u pozicionuar pas 
personit me të cilin kanë mendime më 
të përafërta, ose të qëndrojnë në mes 
nëse janë të pavendosur. 

 Jepu dy pjesëmarrësve në karrige një 
minutë për të arsyetuar se pse ata 
janë pajtuar ose nuk janë pajtuar me 
deklaratën. Askush nuk duhet të 
ndërhyjë ose t’u ndihmojë atyre. Të 
gjithë duhet të mbajnë qetësi. 

 Pas fjalës së tyre, pyeti të tjerët që të 
lëvizin pas njërit ose pas tjetrit (ata 
nuk mund të mbesin të pavendosur), 
kështu që krijohet një grup “për” dhe 
një grup “kundër” deklaratës. Jepu të 
dy grupeve dhjetë minuta për të 
përgatitur argumentet e tyre që do të 
arsyetonin pozicionimin e tyre dhe 
zgjedh folës të tjerë të cilët do të 
prezantojnë këto argumente.  

416     DEMOKRACIA 



 Jepu këtyre folësve të rinj tre minuta 
secilit për të dhënë argumentet e tyre. 
Pas fjalës së tyre, përkrahësit mund të 
ndërrojnë vendet dhe të vendosen në 
grupin tjetër, nëse janë bindur me 
argumentet e folësve.     

 
Reagimi:  
Sjelle grupin bashkë përsëri për një 
reagim vlerësues. Pastaj reflektoni në 
procesin dhe qëllimin e diskutimit si një 
formë dhe në arsyet për trajtimin e 
shoqërisë pluraliste si një vlerë të lartë. 
Përpiqu të mos zhytesh në diskutimin për 
çështjen në vetvete.  
 
 A e ndërroi ndokush mendimin gjatë 

diskutimit? Nëse po, cilat ishin 
argumentet që e bindën atë. 

 A mendojnë pjesëmarrësit se ndonjë 
faktorë tjetër, përveç argumenteve 
kishte ndikim në ta? Mund të jenë 
p.sh. presioni i shokut, gjuha 
emocionale ose ndjenja e rivalitetit. 

 Për ata që nuk ndryshuan qëndrimet, 
a kishte ndonjë qëllim pas saj në këtë 
ushtrim? A mund ta imagjinojnë ata se 
cilat fakte do të mund t’u ndryshonin 
qëndrimin? 

 Pse njerëzit kanë qëndrime të 
ndryshme? A është kjo e pranueshme, 
apo duhet të bëhet diç për këtë në një 
shoqëri demokratike? 

 A duhet që të gjitha mendimet të 
tolerohen në një demokraci? 

 
Këshilla metodologjike: 
Pjesa e parë e aktivitetit, në të cilën 
pjesëmarrësit e pozicionojnë vetveten, 
nuk duhet të marrë më shumë se disa 
minuta. Ky aktivitet përgatitor ka për 
qëllim të përcaktojë pozicionet fillestare të 
njerëzve, dhe t’i bëj të shohin veten se 
çfarë qëndrimesh kanë. Qëllimi i aktivitetit 

është që përveç praktikimit të 
shkathtësive komunikuese dhe të bindjes, 
t’i bëj pjesëmarrësit të mendojnë për vetë 
temën. Pjesëmarrësit duhet të inkurajohen 
jo vetëm të mendojnë për përmbajtjen dhe 
prezantimin e mendimeve të veta, por 
gjithashtu për llojin dhe formën e 
argumentit që do të jetë më bindësi. 
Shënim: Diskutimi për një deklaratë duhet 
të zgjas 30 min, duke përfshirë disa runde 
të diskutimit. Është e këshillueshme me 
qenë më fleksibël sa i përket rendit të 
saktë të ngjarjeve, në varësi të grupit. Në 
përgjithësi rrëmuja në grup ia merr anën 
diskutimit.  
Propozime variacionesh : Si shtesë, mund 
të cytet mendimi nëse pluralizmi ose liria 
e mendimit në një shoqëri demokratike 
duhet t’u nënshtrohen kufizimeve të 
ndryshme. A mos duhet të ndalohen 
demonstratat raciste ose nacional-
socialistie? Ku duhet, në një demokraci, të 
tërhiqet vija ndarëse midis asaj që tani 
është ende e pranueshme dhe asaj që 
tanimë është e palejueshme? Në këtë mes 
mund të diskutohet edhe „toleranca“ dhe 
çfarë kuptohet nën këtë nocion.  

 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Kërkoni nëpër gazeta e revista fotografi që 
tregojnë tema të kontestueshme të një 
debati aktual. Përpiquni që kësisoj t’i 
mbuloni temat si diskriminimi i grupeve 
konkrete (p.sh. i fëmijëve, grave, të 
huajëve, grupeve religjioze, njerëzve me 
aftësi të kufizuara etj.), ndotja e ambientit, 
papunësia, skamja, shtypja nga ana e 
shtetit ose shkelja e të drejtave të njeriut 
në përgjithësi. Secili nga pjesëmarrësit 
duhet ta zgjedh një fotografi të cilën ai 
(ende) mund ta tolerojë dhe një fotografi 
të cilën ai kurrsesi nuk do ta toleronte më 
tej. Pjesëmarrësit duhet ta japin një arsye 
pse e kanë zgjedhur mu ato foto, por pa 
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filluar diskutimin. Sqaroju të tjerëve se ata 
duhet të respektojnë mendimet e të gjithë 
pjesëmarrësve. 

 
Tema dhe të drejta të afërta: E drejta për 
lirinë e mendimit, çdo e drejtë tjetër e 
njeriut  

 
Deklaratat 
• Ne kemi një obligim moral që ta 

shfrytëzojmë të drejtën tonë të votës.  
• Ne duhet t’i respektojmë të gjitha 

ligjet, edhe ato të padrejta.  
• Të vetmit njerëz pushtet në një 

demokraci janë politikanët.  
• Njerëzit i fitojnë ata udhëheqës që i 

meritojnë. 
• „Në një demokraci, secili ka të drejtë 

të përfaqësohet, madje edhe një 
torollak.“ (Kris Paten, politikan 
britanik dhe ish guvernator i Hong 
Kong-ut). 

• 51% e një kombi mund ta ngritin një 
regjim totalitar, t’i shtypin minoritetet 
e megjithatë të mbeten demokratë. 

• „Detyrë e  çdo qytetari është që ta 
mbajë gojën të hapur“ (Gynter Gras, 
bartës i Çmimit Nobel për Letërsi). 

• „Argumenti më i mirë kundër 
demokracisë është një bisedë prej 
pesë minutash me një votues të 
zakonshëm“ (Uinston Çërçill, politikan 
e autor britanik). 

Ta keni parasysh: Këso pohimesh mund të 
gjeni për çdo të drejtë të njeriut. Mirëpo, 
deklaratat duhet të formulohen në atë 
mënyrë që ato të provokojnë shprehjen e 
mendimeve nga më të ndryshmet.  

 
Burimet: Këshilli i Europës. 2002. 
Compass – A Manual on Human Rights 
Education with Young People. Straßburg: 
Council of Europe Publishing; 
 

 
Ushtrimi II: Një minare në bashkësinë 

tonë  
 

Pjesa I: Hyrje 
Ky ushtrim e simulon një mbledhje të 
hapur të këshillit të bashkësisë në fshat të 
vogël fiktiv. Në këtë skenar përplasen 
interesat dhe rezervat e grupimeve të 
ndryshme shoqërore e politike, rreth një 
“teme të nxehtë”. Shtypi e viziton 
mbledhjen dhe e dokumenton atë. 
Lloji i ushtrimit: Lojë simulimi  

 
Pjesa II: Informacion i përgjithshëm 
mbi simulimin 
Synimet:  
 
 Të përjetohet procesi që ndodh kur 

njerëzit dhe komuniteti përpiqen t’i 
japin kuptim diçkaje që është duke 
ndodhur. 

 Të identifikohen dhe kuptohen 
kontekstet politike dhe mekanizmat. 

 Të elaborohen dhe të shqyrtohen 
pikëpamje të ndryshme. 

 Të identifikohen kufijtë e demokracisë 
dh të të sjelljes së pranueshme. 

 Të ushqehet simpatia për të gjitha 
palët që janë pjesëmarrëse në konflikt.  

 
Grupi i synuar: Të rinj dhe të rritur  
Madhësia e Grupit: 15-30 
Koha 2 deri 3 orë 
Përgatitja: Letër për begjë , letër pankartë 
dhe letër  
Shkathtësitë: Komunikimi, kooperimi, 
artikulimi i mendimeve të ndryshme në 
një temë, respektimi i mendimeve të të 
tjerëve  
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Pjesa III: Informacion specifik mbi 
simulimin 
Përshkrimi i ushtrimit: Filloni ashtu që 
pjesëmarrësve së pari t’ua sqaroni 
situatën fiktive: Pretendimi për ngritjen e 
një minareje nxit lëvizjet në bashkësinë 
tuaj. Thirret një mbledhje e ngutshme e 
hapur e këshillit të bashkësisë për të 
vendosur përkitazi me qëllimin e 
bashkësisë islame për ta ngritur një 
minare në gjatësinë e saj të plotë – e pra 
më të lartë se pirgu i kishës. Renditni në 
letrën pankartë rolet e ndryshme të 
pjesëmarrësve. Në mbledhje marrin pjesë 
personat e mëposhtëm: 
• Kryetari bashksisë si kryesues i 

mbledhjes;  
• Anëtarë të Këshillit të Qytetit (3 deri 5 

persona) nga parti të ndryshme; 
• Anëtarë të grupit të punës „Për një 

Botë – Kundër ksenofobisë“ (3 deri 6 
persona) 

• Anëtarë të Lëvizjes së Qytetarëve 
„Mirëserdhët në bashkësinë tonë 
joshëse!“ (3 deri 6 persona) 

• Anëtarë të Bashkësisë Islame (3 deri 5 
persona) 

• Shtypi: Gazetarë të dy gazetave lokale 
me angazhime të ndryshme politike (1 
deri 2 persona për një gazetë) 

• Qytetarë që marrin pjesë në mbledhje 
(nëse ka mjaft pjesëmarrës) 

Ta keni parasysh se simulimi funksionon 
më mirë sa më hollësisht të jenë 
përshkruar rolet. Përpiquni të formësoni 
një grup rolesh që paraqet një spektër të 
karaktereve të ndryshme, për të prodhuar 
kësisoj një diskutim më përmbajtjesor. 
Hartojeni një orar. Para simulimit të 
mirëfilltë, pjesëmarrësit duhet t’i 
përpunojnë rolet e tyre dhe t’i shkruajnë 
ato në fjalë kyçe (rreth  15 minuta). Të 
gjithë pjesëmarrësit duhet t’u përmbahen 

roleve që u janë ndarë dhe mendimin e 
tyre ta lënë anash. 

 
Faza 1: Përgatitja (20 minuta): 
Pjesëmarrësit duhet tani të bashkohen në 
grupe. Nëse ka mundësi, të gjitha grupet 
do të duhej të dilnin nga klasa /dhoma e 
mësimit, për t’i diskutuar kështu 
pozicionet e tyre. Karakteret duhet të 
njihen njëri me tjetrin dhe ta përgatisin 
strategjinë e tyre për mbledhjen e hapur. 
Shtypi duhet të fillojë me redaktimin e 
gazetës dhe ta bëjë intervistën e parë. Në 
ndërkohë, bëhet gati lokali për simulim: 
grupet duhet të zënë vend në katër tryeza 
të ndara. Në këtë mes ndihmojnë edhe 
begjat e vendosur mbi tryeza Kryetari  i 
bashkësisë ulet në një pozitë më të lartë 
dhe mbi tryezën e tij e ka një zile dhe një 
orë. Sqaroni për aktruesit e rolit të 
kryetarit bashkësisë rregullat, ndarazi nga 
pjesa tjetër e pjesëmarrësve.  

 
Faza 2: Mbledhja e hapur e këshillit (45 
minuta): Kryetari i bashkësisë e kryeson 
dhe e hap mbledhjen me një fjalim të 
shkurtër për paraqitjen e temës dhe për 
përshëndetjen e pjesëmarrësve. Detyrë 
parësore e tij është moderimi i takimit. 
Grupet luten që njëri pas tjetrit t’i 
paraqesin mendimet dhe synimet e tyre. 
Pas kësaj pason aktrimi i roleve. Kryetari i 
bashkësisë kërkon, në vazhdim, votimin 
nëse bashkësisë islame do t’i lejohet 
ngritja e një minareje në lartësinë e plotë 
të saj.  

 
Faza 3: Reagimi (45 minuta): 
Pjesëmarrësit duhet tani të kthehen në 
vendet e tyre në karriget e vendosura në 
formë rrethi. E përshëndetni secilin duke 
ia përmendur emrin e vërtetë, në mënyrë 
që pjesëmarrësit të mund të kthehen 
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përsëri në vendet e tyre dhe të jenë prapë 
vetja e tyre. 
Pyetni pjesëmarrësit në rrafshin personal: 

- nëse rezultati i simulimit e reflekton 
synimin e rolit të tyre? 
- sa ndikim patët ju mbi rezultatin? 
- nëse ndërveprimi me të tjerët kërkoi 
ndryshime të strategjisë suaj? 
 

Hiqni dorë nga vazhdimi i simulimit në të 
mirë të refleksionit! 
Krahasojeni simulimin me një mbledhje të 
vërtetë të hapur të këshillit, duke i shtruar 
këto pyetje: Ishte punë e thjeshtë apo e 
vështirë identifikimi personal me rolin e 
luajtur? Sa i përngjau simulimi një 
mbledhjeje reale? 

 
Këshillime metodologjike: Nëse ka 
mundësi, zhvillojeni këtë ushtrim me një 
trajner tjetër, për t’iu përgjigjur të gjitha 
pyetjeve dhe për t’i koordinuar 
njëkohësisht të gjithë hapat e ushtrimit. 
Kur i ndani rolet, ta keni parasysh që roli i 
kryetarit të bashkësisë është 
jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse ai e 
strukturon tërë zhvillimin e simulimit. Së 
këndejmi, aktruesi e këtij roli duhet të 
njoftohet qysh para simulimit me rregullat 
përkatëse. Ju jeni, megjithatë, ai që e 
drejtoni aktivitetin dhe, në rast nevoje, 
edhe intervenoni, nëse pjesëmarrësit nuk 
e respektojnë ndaj njëri-tjetrin. 
Ndërprejeni simulimin nëse ai del jashtë 
kontrollit (shpikja e fakteve të reja, 

ndërrimi i temës). Nëse mbledhja e hapur 
nuk merr kurrfarë vendimi, tregoni se një 
kësi rezultati është i mundshëm edhe në 
jetën reale dhe se kjo nuk donë të thotë 
dështim i simulimit. 

 
Propozime variacionesh: Varësisht nga 
konteksti i bashkësisë suaj, këtë temë 
mund ta transferoni edhe me temën “Një 
kishë në bashkësinë tonë“ ose “Një tempull 
budist në bashkësinë tonë “. 

 
Pjesa IV: Vazhdimi 
Nëse ka mundësi, përfaqësuesit e shtypit 
mund ta filmojnë mbledhjen e hapur dhe 
t’i përdorin një ditë më vonë për 
analizimin e mbledhjes dhe të rregullave. 
Për temën demokracisë lokale, 
pjesëmarrësit mund t’i trajtojnë rastet nga 
ambienti personal, të gjejnë e t’i 
dokumentojnë rastet e tilla nga 
përditshmëria. 
Këto rezultate mund të prezantohen në një 
hartë ose në një ekspozitë të vogë.l  

 
Të drejta dhe tema të afërta: 
Diskriminimi, Liria e Besimit, Liria e 
Mendimit, Liria e Mediave  

 
Burimi: Susanne Ulrich. 2000. Achtung 
(+) Toleranz – Wege demokratischer 
Konfliktlösung. Gütersloh: Verlag 
Bertelsmann Stiftung. 
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I I I . MATERIALE 
SUPLEMENMTARE  

 
 
 
 

 
KRONOLOGJIA  

 
LITERATURA PËR TË DREJTAT E NJERIUT  

MATERIALIE PËR ARSIMIMIN PËR TË DREJTAT E NJERIUT  
 

KONTAKTE 
 

ORGANIZATA TË PËRGJEDHURA TË PARTNERITETIT TË RRJETIT 
RRJETI I SIGURISË NJERËZORE 

 
VËREJTJE TË PËRGJITHSHME PËR METODIKËN E ARSIMIMIT PËR  

TË DREJTAT E NJERIUT  
 

DEKLARATA E GRAZ-IT PËR ARSIMIMIN PËR TË DREJTAT E  
NJERIUT DHE TË SAIGURISË NJERËZORE  

 
DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT 

FJALORTHI 
 

 
 

„Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe për mësimin e tyre japin një 
kontribut  qenësor për sigurinë njerëzore duke i vendosur  synimet e 
sigurisë njerëzore në kuadrin e të drejtave të njeriut. Në këtë raport 

zhvillohet kooperimi midis anëtarëve të rrjetit të sigurisë njerëzore..“ 
 

Deklarata e Graz-it për Parimet e Arsimimit për të Drejtat e Njeriut dhe të 
Sigurisë Njerëzore. 2003. 

 
 
 
 
 



A. LUFTA E VAZHDUESHME PËR 
     TË DREJTAT E NJERIUT-   
     KRONOLOGJIA 

 
 
 

 
LUFTËRA E NGJARJE 
HISTORIKE 

 
KONFERENCA, DOKUMENTE 
E TEKSTE JURIDIKE 
 

 

INSTITUCIONET 

                                         Deri në shek. 17  

  
Shumë tekste religjioze e theksojnë 
rëndësinë e barazisë, dinjitetit dhe 
të përgjegjësisë që t’u ndihmohet të 
tjerëve. Normat e sjelljes – Menes, 
Ashoka, Hammurabi, Drakon, Kyros, 
Moisiu, Solon dhe Manu 
Para më shumë se 3000 vite 
Hindu Vedas, Agamas dhe 
Upanishads; Judaizmi e përpilon 
Thora-n 
Para 2500 vitesh Tripitaka 
budiste, A guttara-Nikaya dhe 
Analektet e Konfuçit si dhe Doktrina 
e Qendrës dhe Mësimi i Madh  
Para 2000 vitesh Dhiata e Re e 
krishterë 
Para 1400 vitesh Ligjet islamike të 
Kuranit  
1215 u nënshkrua Magna Charta, 
ajo konstaton që asnjë sundimtar 
nuk qëndron mbi ligjin  
1625 Holandezi Hugo Grotius 
mbahet si njëri ndër themeluesit e 
idesë së sovranitetit, të së drejtës së 
natyrshme/të natyrës dhe të së 
drejtës ndërkombëtare  
1690 Në veprën Traktati i Dytë për 
Qeverisjen/ The Second Treatise of 
Government, John Locke e zhvillon 
idenë e së drejtës natyrore. 

 

                                          Shekujt 18 - 19.  

426      MATERIALE SUPLEMENTARE 



 
1789 Revolucioni francez 
dhe Deklarata për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Qytetarit  
1815 Revolta e skllevërve në 
Amerikën Latine dhe në 
Francë 
Në vitet e 1830-ta Lëvizjet 
për të drejtat sociale e 
ekonomike – Ramakrishna në 
Indi, lëvizjet fetare në 
Perëndim  
1840 Lëvizja e të krishterëve 
në Irlandë kërkon të drejtën e 
përgjithshme të votimit për 
punëtorët dhe për të varfrit  
1847 Revolucioni në Liberi 
1861 Abrogimi i bujkrobërisë 
në Rusi 
 
 
 
 
 

 
1776 Lëvizja Amerikane për 
Pavarësi dhe Bill of Rights e 
Virginisë 
1791 Olympe de Gouges harton 
Deklaratën për të Drejtat e Gruas 
dhe të Qytetares  
1792 Mary Wollstonecraft mbron të 
drejtat e gruas A Vindication of the 
Rights of Women 
Në vitet e 1860-ta Në Iran Mirza 
Fath Ali Akhundzade lufton për 
barazinë e gjinive, në Kinë Tan 
Sitong dhe në Amerikën Latine Rosa 
Guerra 
Në vitet e 1860-ta Në Japoni 
Toshiko Kishida publikon një ese të 
quajtur I Tell You, My Fellow 
Sisters; 
1860-1880 Më shumë se 50 
marrëveshje bilaterale për zhdukjen 
e tregtimit me skllevër në të gjitha 
regjionet 
 

 
1809 Në Suedi u ngrit institucioni 
i ombudspersonit 
1815 Në Kongresin e Vjenës, me 
presionin britanik aprovohet neni 
118 i akteve të kongresit për 
ndalimin e skllavërisë  
1839 Në Britani të Madhe u 
themelua Shoqata për 
Antiskllavëri, e pasuar nga 
Confederação Abolicionista në 
Brazil (në vitet e 1860-ta) 
1863 Komiteti Ndërkombëtar i 
Kryqit të Kuq  
1898 Si përgjigje Aferës Dreyfus, 
në Francë u themelua Lidhja për të 
Drejtat e Njeriut, një OJQ. 
 

                                                  Shekulli 20. 1900 – 1929 
 
1900-1915 Popujt kolonialë 
pozicionohen kundër 
imperializmit në Azi dhe në 
Afrikë  
1905 Lëvizjet e punëtorëve 
në Evropë, Indi dhe në SHBA; 
në Moskë demonstrojnë 
300.000 punëtorë/e  
1910 Në Meksikë, bujqit 
mobilizohen për të drejtën 
për tokën  
1914-1918 Lufta e Parë 
Botërore  
1919 Themelohen organizata 
ndërkombëtare të punës, me 
qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut në vend të 
punës  
1914 Aspiratat për pavarësi 
dhe trazira të gjera në 
Evropë, Afrikë dhe në Azi 
1915-1921 Gjenocidi mbi 
armenët  
1917 Revolucioni në Rusi  
1919 Protesta kundër 
përjashtimit të së drejtës së 
barazisë „racore“ të Paktit të 
Lidhjes së Kombeve  
Në vitet e 1920-ta Nga Ellen 

 
1900 -Kongresi i Parë Pan-Afrikan 
në Londër 
1906 Konventa Ndërkombëtare për 
ndalimin e punës së grave në 
industri, gjatë natës  
1907 Konferenca Paqësore e 
Amerikës Qendrore u siguron të 
huajve qasjen gjyqeve në vendin e 
banimit  
1916 Vetëvendosja në në 
Imperializmin e Leninit si „shkalla 
më e lartë e Kapitalizmit“ 
1918 Vetëvendosja trajtohet në 14 
pikët e Wilson-it s 14  
1919 Konventa e Versajës e vë në 
spikamë të drejtën për vetëvendosje 
dhe dë drejtat e minoriteteve  
1919 Kongresi Pan-Afrikan kërkon 
të drejtën për vetëvendosje në 
pronat koloniale  
1923 Konferenca e Pestë e 
Republikave Amerikane në 
Santiago, Kil merret me të drejtat e 
gruas  
1924 Deklarata e Gjenevës për të 
drejtat e fëmijës  
1924 Kongresi i SHBA-ve e miraton 
Snyder Act, i cili të gjithë banorëve 
autoktonë të Amerikës së Veriut ua 

 
1919 Lidhja Ndërkombëtare e 
Gruas për Paqe dhe Liri  
1919 OJQ-të që merren me të 
drejtat e grave të drejtat e fëmijës 
si p.sh.: Save the Children (UK) 
1920 Komisari i Lartë i Lidhjes së 
Kombeve për Çështje të 
Refugjatëve  
1922 Katërmbëdhjetë Lidhje të të 
Drejtave të Njeriut themelojnë 
Federatën Ndërkombëtare të 
Lidhjeve të të Drejtave të Njeriut  
Në vitet e 1920-ta Kongresi 
Nacional i Afrikës britanike të 
Perëndimit angazhohet për 
vetëvendosje  
1925 Përfaqësues të tetë vendeve 
në zhvillim themelojnë Coloured 
International, për t’i dhënë fund 
diskriminimit në bazë të „racës“  
1928 Komisioni Inter-Amerikan 
për Gruan, për ta garantuar 
njohjen e të drejtave civile e 
politike të grave  
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Key, Margaret Sanger dhe 
Shizue Ishimoto u inicua 
fushata për të drejtën për 
përdorimin e mjeteve 
kontraceptive  
1920 Greva të përgjithshme 
dhe konflikte të armatosura 
midis punëmarrësve dhe 
punëdhënësve në botën e 
industrializuar  
 

siguron nënshtetësinë  
1926 Konferenca e Gjenevës 
aprovon Marrëveshjen për 
abrogimin e skllavërisë  
 

                                                             1930 - 1949 
 
1930 Gandhi i prin në Indi 
një marshi të qindra njerëzve 
drejt Dandi, për të protestuar 
kundër taksës për kripën. 
1939-1945 Gjatë kohës së 
regjimit nazist (Diktaturës së 
„ Rajhut të Tretë“) në 
Holokaust u mbytën gjashtë 
milionë njerëz, para se 
gjithash çifutë, sinti e romë, 
komunistë, polakë, 
sindikalistë, ukrainas, kurdë, 
armenë, njerëz me aftësi të 
kufizuara, jevgë, jehovas dhe 
homoseksualë.  
1942 René Cassin i Francës 
ngul këmbë për ngritjen e një 
gjyqi ndërkombëtar për t’i 
dënuar krimet e luftës  
1942 Gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, qeveria e SHBA-ve 
internon rreth 120.000 
japonezë të Amerikës  
1942-1945 Antifashistët 
luftojnë në Rezistencë në 
shumë vende të Evropës  
1949 Revolucioni Kinez 
 

 
1930 Marrëveshja e ONP për Punën 
e Dhunshme  
1933 Konventa për Shtypjen e 
Tregtimit të Grave të Moshës 
madhore  
1941 Presidenti Ruzvelt i SHBA-ve 
përmend katër liri të rëndësishme – 
E drejta e fjalës, Liria e besimit, Liria 
nga mungesa e skamja dhe liria nga 
frika  
1945 Karta e Kombeve të 
Bashkuara  
1948 Deklarata Universale për të 
Drejtat të Njeriut e Kombeve të 
Bashkuara; Konventa e Kombeve të 
Bashkuara për Mbrojtjen nga 
Gjenocidi dhe për Dënimin e tij  
1948 Konventa për lirinë e 
bashkimit dhe mbrojtjen e të drejtës 
për bashkim të ONP  
1949 Konventa për aplikimin e 
parimeve bazë të së drejtës për 
bashkim dhe të së drejtës për 
negociata kolektive të ONP  
 

 
1930 Organizata Ndërkombëtare 
e Punës (ONP) 
1935-1936 International Penal 
and Penitentiary Commission, për 
t’i kërkuar të drejtat themelore të 
të burgosurve  
1945 Proceset e Nürnberg-ut dhe 
të Tokio-s 
1945 Themelohen Kombet e 
Bashkuara  
1946 Komisioni për të Drejtat e 
Njeriut i OKB-së  
1948 Organizata e Shteteve të 
Amerikës  
1949 Këshilli i Evropës 
 

                                               1950 - 1959 
 
Vitet e 1950-ta: Luftërat 
për çlirimin kombëtar dhe 
revoltat në Azi; disa shtete 
të Afrikës e arrijnë 
pavarësinë  
1955 Lëvizjet për të drejtat 
e njeriut në SHBA; Martin 
Luther King Jr. i prin 
Montgomery Bus Boycott 
(381 ditë) 
 

 
1950  Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut  
1951 Konventa e ONP-së për të 
pagë të barabartë të punëmarrësve 
burra e gra për punë të njëjtë  
1957 Konventa ONP-së për 
zhdukjen e punës së detyrueshme  
1958 Konventa e ONP-së përkitazi 
me Diskriminimin në punësim e në 
profesion   

 
1950 Komisioni për gjetjen e 
fakteve ONP-sp merret me 
shkeljet e të drejtave sindikale 
1951 Komiteti i OBP për lirinë e 
tubimit; Komisariati për 
Refugjatë i Kombeve të 
Bashkuara  
1954 Komisioni Evropian i të 
Drejtave të Njeriut  
1959 Gjykata Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut 
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                                             1960 – 1969 
 
Vitet e 1960-ta Në Afrikë, 17 
vende e sigurojnë të drejtën 
për vetëvendosje, si dhe 
vende në hapësira të tjera  
1962 National Farm Workers 
(United Farm Workers of 
America) organizojnë 
mbrojtjen e punëtorëve 
migrantë në SHBA  
Vitet e 1960-ta-1970-ta 
Lëvizjet feministe kërkojnë 
trajtim të barabartë 
 

 
1965 Konventa e Kombeve të 
Bashkuara për Eliminimin  e të 
gjitha Formave të Diskriminimit 
racist  
1966 Pakti Ndërkombëtar i për të 
Drejtat Civile e Politike i Kombeve 
të Bashkuara 
1966 Pakti Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e 
Kulturore e Kombeve të Bashkuara 
1968 Konferenca e Parë Botërore 
për të drejtat e njeriut në Teheran 

 
 

 
1960 Komisioni Inter-Amerikan e 
mban sesion e tij të parë  
1961  Themelohet Amnesty 
International  
1963 Organizata e Unionit Afrikan  
1967 Komisioni i Priftërinjve për 
barazi ndërkombëtare dhe për 
paqe  

 
 

                                             1970 - 1979 

Vitet 1970-ta Temat për të 
drejtat e njeriut fitojnë 
vëmendje– Aparteid-i në 
Afrikën e Jugut, Trajtimi i 
palestinezëve në tokat e 
okupuara, torturimi i 
kundërshtarëve politikë në 
Kili, „Lufta e ndytë“ në 
Argjentinë, Gjenocidi në 
Kamboxhia etj. 
Vitet e 1970-ta Protesta 
kundër konfliktit arabo-
izraelit, Lufta e Vietnamit dhe 
lufta civile e Biafras në Nigeri 
1975-1979 Mbytja masovike 
nga kmerët e kuq të 
popullsisë së vet (e 
ashtuquajtura „Killing 
Fields“) 
1976 Amnesty International i 
ndahet Çmimi Nobel për Paqe 

1973 Konventa e Kombeve të 
Bashkuara për Luftimin dhe 
Dënimin e Krimeve të Aparteidit 
1973 Konventa e OBP për moshën 
mesatare e lejimit për të punuar  
1974 Konferenca Botërore e 
Ushqimit, në Romë  
1979 Konventa e Kombeve të 
Bashkuara për Eliminimin e çdo 
Forme të Diskriminimit të Gruas 
(KEDG) 

 
1970 Komisioni i Parë për Paqen 
dhe Drejtësinë në Paraguai dhe në 
Brazil 
1978  Themelohet Helsinki Watch 
(Human Rights Watch)  
1979 Gjyqi Inter-Amerikan për të 
Drejtat e Njeriut  

 
 

                                              1980 – 1989 
 
Vitet e 1980-ta Marrin fund 
diktaturat latino-amerikane 
në Argjentinë, Bolivi, 
Paraguai, Uruguai  
1988 Në Filipine, Lëvizjet 
paqësore e rrëzojnë 
diktaturën e Marcos-it 
1989  Masakra në 
Tian’anmen në Sheshin e 
Paqes Qiellore si rrjedhojë 
finale e protestave 
disamujore të Lëvizjes Kineze 
për Demokraci, u vranë rreth 
3000 njerëz  

 
1981 Karta Banjul e të Drejtave të 
Njerëzve dhe Popujve  
1984 Konventa Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve dhe Dënimeve të 
tjera mizore, të Çnjerëzore dhe 
Poshtëruese e Kombeve të 
Bashkuara 
1986 Deklarata e Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtën për 
Zhvillim  
1989 Konventa për të Drejtat e 
Fëmijës e Kombeve të Bashkuara 
 

 
1983 Organizata Arabe për të 
Drejtat e Njeriut  
1985 Komiteti për të drejtat 
ekonomike, sociale e kulturore i 
Kombeve të Bashkuara  
1988 Komisioni Afrikan për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Popujve 
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1989 Rënia e Murit të 
Berlinit 

                                              1990 – 2007 
 
Në vitet e 1990-ta 
Demokracia përhapet në 
Afrikë; Nelson Mandela 
lirohet nga burgu dhe 
zgjidhet president i Afrikës së 
Jugut  
Në vitet e 1990-ta 
Spastrimet etnike dhe 
gjenocidi në ish Jugosllavi dhe 
në Ruandë 
1998 Spanja i nis masat e 
ekstradimit kundër gjeneralit 
Pinochet të Kilit  
1999 Mjekët pa Kufij e 
marrin Çmimin Nobel për 
Paqe  
2000 Gjyqi në Senegal e 
dënon ish diktatorin e Çad-it, 
Hissène Habré, për shkak të 
torturës dhe barabarizmit  
Nga viti 2000 Eskalimi i 
dhunës midis izraelitëve dhe 
palaestinezëve (al-Aqsa-
Intifada) 
2001 Çmimi Nobel për Paqe 
u jepet Kombeve të 
Bashkuara dhe Kofi Annan-it  
2001 Terroristët e sulmojnë 
World Trade Center dhe 
Pentagonin 
Presidenti Bush e nis „Luftën 
kundër Terrorit“ me sulmet 
mbi infrastrukturën e 
terroristëve në Afganistan 
2002 Tribunali për Krimet e 
Luftës për ish Jugosllavinë e 
nis procesin kundër 
Sllobodan Miloshviqit 
2003 SHBA-të kryejnë një 
sulm ushtarak kundër Irakut  
2003 Në dhjetor u zu Sadam 
Huseini; Sergio Vieira de 
Mello– Komisar i Lartë i 
Kombeve të Bashkuara dhe i 
dërguar special për Irakun – 
vritet në një sulm në selinë 
kryesore të Misionit të OKB 
në Irak  
2004 Sulme në Madrid dhe 
në Beslan; Skandali Abu-
Ghraib-i torturimit: Njoftime 

 
1990-1996 Konferenca Globale e 
OKB-së dhe Konferenca e Nivelit të 
Lartë për temat: Fëmijët, Ambienti 
dhe Zhvillimi, Të Drejtat e Njeriut, 
Popullsia, Gratë dhe Zhvillimi social  
1990 Konventa për mbrojtjen e 
punëtorëve shtegtarë dhe të 
familjeve të tyre  
1998 Statuti i Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale të Romës  
1999 Protokolli Suplementar i 
KEDG për ankesat individuale  
1999 Konventa e ONP për Ndalimin 
dhe Masat e domosdoshme për 
mënjanimin e formave më të këqia 
të punës së fëmijëve  
2000  Takimi në nivel të lartë i 
Mileniumit: Roli i Kombeve të 
Bashkuara në shekullin 21.  
2000 –Konferenca e Pekinit+5, 
Gratë 2000 – Barazia dhe Zhvillimi 
për shek. 21. 
2000 Protokolli Suplementar i 
CEDAW hyn në fuqi 
2001 Konferenca Botërore kundër 
Racizmit në Durban 
2002 Pranimi i Protokollit 
Suplementar Konventës kundër 
Torturës (sistemi universal i vizitës) 
të Kombeve të Bashkuara  
2002 Statuti i Romës i Gjyqit Penal 
Ndërkombëtar (GJPN) hyn në fuqi 
më 1 korrik 2002; Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara : Takim i 
jashtëzakonshëm për fëmijët 
Sondertagung  
2004 Samiti për një botë pa mina e 
Najrobit 
2005 Konferenca e Pekinit+10-për 
të drejtat e grave  
2006 Konventa për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut me Aftësi të 
Kufizuara  
2006 Konventa kundër Zhdukjes së 
Dhunshme të Personave 
2007 Marrëveshja e Këshillit të 
Evropës për Mbrojtje nga 
Terrorizmi 
2007 Deklarata mbi të Drejtat e 
Popujve Indigjenë   

 
1992 Organizata për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë (OSBE); 
Komisariati i Lartë për Pakicat 
Kombëtare i OSBE-së  
1993 Konferenca Botërore e 
Vjenës për të Drejtat e Njeriut, 
komisari i parë i lartë për të 
Drejtat e Njeriut i Kombeve të 
Bashkuara  
1993-1994 Tribunalet 
ndërkombëtare të krimeve të 
luftës për ish Jugosllavinë dhe për 
Ruandën  
1995 Komisioni për të Vërtetën 
dhe Pajtimin në Afrikën e Jugut  
1995-1999 Dhjetë vende lansojnë 
plane aksionale nacionale për 
mbrojtjen dhe përkrahjen e të 
Drejtave të Njeriut  
1999 Rrjeti Siguria Njerëzore 
(Human Security Network) 
2003 GJNP e nis punën më 1 janar 
2003  
2004 Ngritja e Tribunalit të 
Kmerëve të Kuq (si gjyq penal Ad-
hoc) 
2006 Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara e themelon 
Këshillin për të Drejta të Njeriut të 
OKB-së si vazhduese e Komisionit 
për të Drejtat e Njeriut 
2007 Themelimi i Agjencisë i BE 
me seli në Vjenë 
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e fotografi dalin në media; 
këto dëshmojnë se 
bashkëpunëtorë/e të ushtrisë 
e të shërbimit sekret të 
SHBA-ve si dhe ndërmarrje 
ushtarake private kanë 
torturuar të burgosur në 
burgun Abu-Ghraib-
Gefängnis afër Bagdadit; 
Fillon procesi kundër Sadam 
Huseinit dhe njëmbëdhjtetë 
politikanëve e ushtarakëve të 
tjerë   
2004/2005 Katastrofa e 
tërmetit dhe e cunamit në 
Azinë Lindore, vdesin rreth  . 
300.000 njerëz  
2005 Sulme terroriste në 
Londër  
2006 Ekzekutimi i Sadam 
Huseiit; Thomas Lubanga 
(Kongo) është i akuzuari i 
parë i  Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale  
2007 E nis punën Tribunali 
për Kmerët e Kuq– i akuzuari 
i parë është Kang Kek Ieu 

2008 Konventa e Këshillit të 
Evropës Kundër Tregtimit të 
Njerëzve hyn në fuqi Këshilli për të 
Drejtat e Njeriut si organ vazhdues i 
Komisionit për të Drejtat e Njeriut  
 

Burimi: adaptuar nga Raporti i UNDP mbi zhvillimin njerëzor. 2000. I plotësuar nga 
autorët. 
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B. LITERATURË E REKOMANDUAR  
PËR TË DREJTAT E NJERIUT 
 

 
Librat e mëposhtëm përmbajnë 
informacionet themelore përkitazi me 
sistemin ndërkombëtar të të drejtave të 
njeriut dhe burimet e tyre. Këto janë 
menduar për si informacion në 
prapavijë për të gjithë ata që janë të 
interesuar për të drejtat e njeriut, para 
se gjithash porse për trajnuesit e të 
drejtave të njeriut. Këto ofrojnë, 
gjithashtu, edhe njohuri bazë për 
kërkime të mëtutjeshme. 
 
 

 
Titulli: A Dictionary of Human Rights 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : David Robertson 
Vendi i botimit: Londër 
Botuesi: Europa Publications 
Viti i Botimit:  2005 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Leksikoni për të Drejtat e 
Njeriut sjell njoftime komplete për 
nocionet, bazat juridike dhe organizatat që 
punojnë me të drejtat e njeriut. Vepra e 
ribotuar dhe e zgjeruar në ndërkohë 
përmban informacione përkitazi me 
ideologët pararendës si Locke, Cardozo e 
Nozick, sqarime për nocionet dhe shembuj 
për koncepte të rëndësishme dhe një 
aneks me pjesë nga dokumentet bazë të të 
drejtave të njeriut. 

 
Titulli: A Guide to Human Rights. 
Institutions, Standards, Procedures 
Autori,ja/Botuesi,-ja : Janusz Symonides, 
Vladimir Volodin 
Vendi i botimit: Paris 

Botuesi: UNESCO  
Viti i Botimit: 2004 
Gjuha: Anglisht   
Përmbajtja: Në formë të përmbledhur, ky 
publikim përmban informacione për 
dokumentet bazë të të drejtave të njeriut, 
për mekanizmat qendrorë të mbrojtjes, 
ngjarjet më të rëndësishme të historisë së 
të drejtave të njeriut dhe për institucionet 
që merren me të drejtat e njeriut. E 
kushtuar jubileut të dhjetë të Konferencës 
Botërore të Vjenës (1993) për të drejtat e 
njeriut, vepra përmban edhe një punim 
për Dekadën e arsimimit për të drejtat e 
njeriut (1995-2004), i cili synon ngritjen e 
një kulture për të drejtat e njeriut në botë.  

 
Titulli: Die Geschichte der 
Menschenrechte 
Autori,ja/Botuesi,-ja : Andreas Haratsch 
Vendi i botimit: Potsdam 
Botuesi : Menschenrechtszentrum der 
Universität Potsdam 
Viti i Botimit: 2001 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Autori hulumton rrënjët 
historike të mendimit dhe pararendësit e 
idesë së të drejtave të njeriut dhe 
pasqyron skicimet e ndryshme 
kushtetuese-juridike dhe angazhimet për 
zgjidhje që u gjetën për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe të lirive themelore 
të individit.  
 
Titulli: Economic Globalisation and 
Human Rights 
Autori,ja/Botuesi,-ja: Wolfgang Benedek, 
Koen de Feyter, Fabrizio Marrella 
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Vendi i botimit: Cambridge 
Botuesi: Cambridge University Press 
Viti i Botimit: 2007 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Në këtë botim përmbledhës 
interdisciplinar autorët hulumtojnë, si 
mund të sigurohet që të drejtat e njeriut 
edhe përkundër një globalizimi të sforcuar 
ekonomik ta ruajnë edhe më tej vendin 
qendror, që atyre edhe u takon.  
Temat kryesore janë mbrojtja e dinjitetit 
të njeriut nga ndikimet negative të 
kushtëzuara nga globalizimi mbi kushtet e 
jetesës së secilit person dhe zhvillimi i të 
drejtave të njeriut përbrenda një 
rregullimi ekonomik, në të cilin aktorët jo-
shtetërorë po bëhen gjithnjë e më të 
rëndësishëm. 

 
Titulli: Einführung in das internationale 
Menschenrechtssystem 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Manfred Nowak 
Vendi i botimit: Vjenë 
Botuesi: Neuer Wissenschaftlicher Verlag 
Viti i Botimit: 2002 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Kjo është një libër mësimor i 
referimit në sistematikën e të drejtave të 
njeriut. Përmban një hyrje transparente në 
idenë dhe dogmatikën e të drejtave të 
njeriut si dhe në strukturat, procedurat 
dhe sfidat aktuale të mbrojtjes 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. 

 
Titulli: EU Guidelines on Human Rights 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Këshilli i Bashkimit 
Europian  
Vendi i botimit: Belgjikë 
Botuesi: Bashkimi Evropian  
Viti i Botimit: 2005 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Kjo broshurë konfrontohet me 
pesë nga rregullat e aprovuara nga 

Bashkimi Evropian për mbrojtjen dhe 
stimulimin e të drejtave të njeriut.  

 
Titulli: Global Human Rights  
Institutions: Between Remedy and 
Ritual 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Gerd Oberleitner 
Vendi i botimit: Cambridge 
Botuesi : Polity Press 
Viti i Botimit :  2007 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky libër interdisciplinar midis 
të drejtës dhe shkencave politike i 
prezanton në mënyrë kritike situatat 
globale të të drejtave të njeriut, diskuton, 
qoftë „Mainstreaming“-un e të drejtave të 
njeriut të organizatave të OKB-së që në 
punën e tyre konfrontohen me elemente të 
sferës së mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
dhe gjurmon rolin e gjyqeve 
ndërkombëtare dhe të organizatave 
joqeveritare në mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. Autori përshkruan se si kjo 
infrastrukturë zgjeruese globale e të 
drejtave të njeriut do ta bëjë hapin nga 
retorika boshe tek realizimi efektiv i të 
drejtave të njeriut dhe çfarë çështjesh 
dalin në këtë mes dhe i peshon përparësitë 
e një formalizmi të politikës për të drejtën 
karshi krizave të sistemit dhe të një 
„burokratizimi“ të të drejtave të njeriut. 

 
Titulli: Global Responsibilities. Who 
Must Deliver on Human Rights? 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Andrew Kuper 
Vendi i botimit: Londër  
Botuesi : Routledge 
Viti i Botimit: 2005 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Duke u nisur nga pyetja, kush 
e çfarë do të duhej të bënte për tjetrin në 
kohë të sotme, pararendës të njohur 
diskutojnë përkitazi me çështjen sa do të 
kishte kuptim një kod i ri global moral - i 
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vështruar nga perspektiva të ndryshme: 
etike, të politikës botërore dhe të 
ekonomisë botërore.  

 
Titulli: Globalization and Human Rights 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Alison Brysk 
Vendi i botimit: Berkeley 
Botuesi: University of California Press 
Viti i Botimit: 2002 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Autorë të ndryshëm merren 
në këtë libër me tematikën „Të drejtat e 
Njeriut dhe Globalizimi“, në mënyrë të 
veçantë me sfidat në rritje që nga 
globalizimi në të ardhmen do të dalin për 
të Drejtat e Njeriut. 

 
Titulli: Grund- und Menschenrechte. 
Historische Perspektiven – Aktuelle 
Problematiken 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Margarete 
Grandner, Wolfgang Schmale, Michael 
Weinzierl 
Vendi i botimit: Wien 
Botuesi : Verlag für Geschichte und Politik 
Wien 
Viti i Botimit: 2002 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Me rastin e 75 vjetorit të 
jubileut të Ligës Austriake për të Drejtat e 
Njeriut, përfaqësues të Institutit të 
Historisë të Universitetit të Vjenës 
koncipuan bashkë me institucione jo-
universitare një aktivitet përkitazi me 
tematikën „Të Drejtat e Njeriut“, rezultatet 
e të cilit janë përmbledhur në këtë botim.  

 
Titulli: Human Rights 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Jack Donnelly 
Vendi i botimit: Cambridge 
Botuesi : Westview Press Inc 
Viti i Botimit: 2006 
Gjuha: Anglisht  

Përmbajtja: Çfarë janë Të Drejtat e Njeriut 
- dhe si mbrohen ato? Me pikëvështrim 
mbi këtë çështje themelore ky publikim 
hulumton aspekte të rëndësishme të 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut. 
Diskutohen ndër të tjera të drejtaat e 
fëmijës, të drejtat e grave, skllavëria, 
shfrytëzimi seksual, e drejta për sferën 
private dhe e drejta për t’u informuar.  

 
Titulli: Human Rights. Between Idealism 
and Realism 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Christian 
Tomuschat 
Vendi i botimit: Oxford 
Botuesi : Oxford University Press 
Viti i Botimit : 2004 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Autori e trajton zbatimin e 
mirëfilltë dhe aplikimin e të drejtave të 
njeriut dhe gjurmon se sa efektive janë të 
drejtat e njeriut si mjet për sigurimin e të 
drejtave të personit. Lidhja e një analize 
konceptuale me një gjurmim të 
mekanizmave mbrojtës siguron një 
pasqyrë multidimensionale përkitazi me 
realitetin e të drejtave të njeriut. 

 
Titulli: Human Rights: Concept and 
Standards 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Janusz Symonides 
Vendi i botimit: Aldershot 
Botuesi: Dartmouth Publishing 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Ky vëllim prezanton 
refleksionet përkitazi me perspektivat 
historike dhe bazat filozofike të të drejtave 
të njeriut. Ky ofron analiza të detajuara të 
gjeneratave të ndryshme të të drejtave të 
njeriut dhe të të drejtave të grupeve që 
meritojnë mbrojtje të veçantë si gratë, 
fëmijët, minoritetet, popullatat indigjene 
dhe migrantët e punës.  

434       MATERIALE SUPLEMENTARE 



Përveç kësaj, këtu analizohen raportet 
reciproke midis të drejtës ndërkombëtare 
dhe të drejtave të njeriut. 

 
Titulli: Human Rights: New Dimensions 
and Challenges. Manual on Human 
Rights 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Janusz Symonides 
Vendi i botimit: Aldershot 
Botuesi: UNESCO , Ashgate 
Viti i Botimit: 1998 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Ky libër i gjurmon raportet 
dhe varësitë e ndërsjellët midis të drejtave 
të njeriut dhe paqes, demokracisë, 
zhvillimit dhe ambientit. Autori i analizon 
kërcënimet për të drejtat e njeriut dhe 
propozon shtigje për tejkalimin e këtyre. 
Më tej ky i diskuton pasojat pozitive e 
negative të Globalizimit mbi të drejtat e 
njeriut dhe konfrontohet me shoqërinë e 
informuar dhe me progresin ekonomik e 
teknik.  

 
Titulli: Human Rights Protection: 
Methods and Effectiveness 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Frances Butler 
Vendi i botimit: Haga 
Botuesi: Kluwer Law International 
Viti i Botimit : 2002 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Libri gjurmon se si dhe nga 
kush duhet të mbrohen të drejtat e njeriut 
dhe në ç’përmasa teoria vërtetohet nga 
praktika. Libri sjell shumë argumente për 
rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut dhe e tregon aktualitetin e kësaj 
tematike. Më tej, ky vëllim merret me 
mekanizmat më efektivë të mbrojtjes. 

 
Titulli: Human Rights Worldwide: A 
Reference Handbook 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Zehra F. Kabasakal 
Arad 

Vendi i botimit: Oxford 
Botuesi : ABC-Clio 
Viti i Botimit: 2006 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky manual ofron një vështrim 
mbi luftën globale për të drejtat e njeriut 
dhe problemet e rregullimit ndërkombëtar 
të të drejtave të njeiut dhe i numëron 
resurset relevante të të drejtave të njeriut. 

 
Titulli: International Encyclopedia of 
Human Rights. Freedoms, Abuses, and 
Remedies 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Robert L. Maddex 
Vendi i botimit: Uashington, D.C. 
Botuesi: CQ Press 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Kjo vepër me referencë e 
ilustruar përshkruan nocione e koncepte, 
marrëveshje, institucione e organizata të 
cilat e garantojnë mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut në rrafshin ndërkombëtar.  

 
Titulli: International Human Rights in 
Context: Law, Politics, Morals 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Henry J. Steiner, 
Philipp Alston 
Vendi i botimit: Oxford 
Botuesi: Oxford University Press 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Kjo vepër, e menduar për t’u 
përdorur për mësimdhënie, prezanton një 
larushi të përpunimit të kujdesshëm të 
burimeve primare e sekondare të të 
drejtave të njeriut. Temat më të 
rëndësishme të mbrojtjes ndërkombëtare 
të të drejtave të njeriut gjenden bollshëm 
në kapitullin për cilësitë e së drejtës 
ndërkombëtare, të zhvillimit të lëvizjes 
për të drejtat e njeriut, të drejtat civile, 
politike, ekonomike e sociale, të drejtat në 
konfliktet e armatosura, globalizimin, të 
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drejtën për vetëvendosje, të drejtat e 
grave dhe për zbatimin e të drejtave të 
njeriut. 

 
Titulli: International Human Rights Law 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Michael K. Addo 
Vendi i botimit: Aldershot 
Botuesi: Ashgate Publishing Ltd. 
Viti i Botimit: 2006 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Duke u nisur nga konstatimi 
se e drejta ndërkombëtare qenka një 
konstrukt social për t’i arritur qëllimet që 
janë të rëndësishme për lidhjet sociale, 
esetë e përmbledhura në këtë vëllim 
tregojnë se si e drejta ndërkombëtare 
mund të jetë e suksesshme për realizimin 
e qëllimeve parësore të të drejtave të 
njeriut. 

 
Titulli: International Human Rights 
Lexicon 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Susan Marks, 
Andrew Clapham 
Vendi i botimit: Oxford 
Botuesi: Oxford University Press 
Viti i Botimit: 2005 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja : Kjo vepër prezanton një 
hulumtim gjithëpërfshirës të rëndësisë së 
të drejtave të njeriut. Me temat e radhitura 
sipas rendit alfabetik, libri paraqet një 
udhëzues informativ e të përdorshëm për 
temat qendrore të debateve aktuale 
përkitazi me të drejtat e njeriut. Në 
mënyrë koncize trajtojnë, përkrah 
kategorive tradicionale të të drejtave të 
njeriut edhe rëndësinë e tyre në 
kontekstet e kohëve përkatëse.  

 
Titulli: Internationaler 
Menschenrechts-schutz 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Theodor Schilling 
Vendi i botimit: Tübingen 

Botuesi: Mohr Siebeck 
Viti i Botimit: 2004 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Autori merret me mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut, në mënyrën se si e 
arrijnë këtë Gjykata Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut dhe Komisioni për të 
Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara 
dhe sjell një vlerësim gjithëpërfshirës të 
ndarjes së drejtësisë nga këto organe.  

 
Titulli: Menschenrechte. Dokumente 
und Deklarationen 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Bundeszentrale für 
politische Bildung 
Vendi i botimit: Bonn 
Botuesi: Bundeszentrale für politische 
Bildung 
Viti i Botimit : 2004 
Gjuha:Gjermanisht; online mund të 
shkarkohet nën: 
http://www.bpb.de/files/67JIPU.pdf 
Përmbajtja: Përmbledhja e teksteve 
kufizohet në instrumentet më të 
rëndësishme të të drejtave të njeriut të 
sferës së Kombeve të Bashkuara dhe të 
katër organizatave regjionale të Evropës, 
Amerikës, Afrikës dhe të botës islame. 
Përkundër ndryshimeve midis kulturave 
të shteteve të botës, kodifikimet e të 
drejtave të njeriut tregojnë qartazi se për 
ruajtjen e standardeve në frymën e së 
drejtës ndërkombëtare ka ende vend për 
normim special në një regjion heterogjen 
politik, ekonomik e  kulturor. 

 
Titulli: Menschenrechte – Fragen und 
Antworten 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Leah Levin 
Vendi i botimit: Wien 
Botuesi: Löcker Verlag 
Viti i Botimit: 1998 
Gjuha: Gjermanisht  
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Përmbajtja: Ky libër ofron informacione 
themelore përkitazi me instrumentet 
përkitazi me mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut, procedurat dhe zbatimin e tyre 
dhe përkitazi me aktivitetin e organizatave 
ndërkombëtare, që duhet t’i përkrahin dhe 
t’i mbrojnë të drejtat e njeriut. Libri është i 
vyeshëm sidomos për ata që i mësojnë dhe 
për ata që i ligjërojnë të drejtat e njeriut.  

 
Titulli: Menschenrechte im Vergleich 
der Kulturen 
Autori,-ja/Botuesi,-ja : Reetta Toivanen, 
Claudia Mahler 
Vendi i botimit: Nordhausen 
Botuesi: Traugott Bautz 
Viti i Botimit: 2006 
Gjuha: Gjermanisht 
Përmbajtja: Ky libër e gjurmon çështjen 
nëse të drejtat e njeriut mund të kenë me 
të vërtetë një vlefshmëri universale, duke 
qenë se bota përbëhet nga aq shumë 
kultura, religjione, kombe, grupe etnike 
dhe individë të ndryshëm  

 
Titulli: Nationale Menschenrechtsinstit-
utionen in Europa 
Autori/Botuesi: Valentin Aichele 
Vendi i botimit: Berlin 
Botuesi: Gjermanisht es Institut für 
Menschenrechte 
Viti i Botimit: 1998 
Gjuha: Gjermanisht, mund të shkarkohet 
online nën : http://files.institut-fuer-
menschenrechte.de/488/d24_v1_file_40a3
494192f4b_Aichele_2004.pdf 
Përmbajtja: Ky publikim do të duhej që 
opinionin gjermanishtfolës ta informojë 
për një risi qenësore të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut: institucionet nacionale 
të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. 
Institucionet u krijuan viteve të shkuara 
në lande të ndryshme në forma krejt të 
ndryshme. 

Titulli: Protecting Human Rights. 
Instruments and Institutions 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Tom Campbell e të 
tjerë  
Vendi i botimit: Oxford 
Botuesi: Oxford University Press 
Viti i Botimit : 2003 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Çfarë është një e drejtë e 
njeriut– dhe çfarë jo? Çfarë donë të thotë 
që një e drejtë e njeriut të kualifikohet si e 
tillë? Si mund të mbrohen të drejtat e 
njeriut në mënyrë efektive e legjitime? 
Libri përpiqet t’i sqarojë këto pyetje dhe 
raportet komplekse të atyre përgjigjeve.  

 
Titulli: Studying Human Rights 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Todd Landman 
Vendi t botimit: London 
Botuesi: Routledge 
Viti i Botimit: 2006 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Todd Landman preki teoritë 
dhe inventarin metodologjik të shkencave 
sociologjike, me qëllim që ta zhvillonte një 
kornizë për analizën sistematike të të 
drejtave të njeriut. Libri arrin në 
përfundimin se për një mirëkuptim më të 
mirë të gjendjes së motivit për shkeljen e 
të drejtave të njeriut e një rëndësie 
fondamentale është një analizë empirike e 
sjelljes së shteteve dhe e aktorëve jo-
shtetërorë ndaj të drejtave të njeriut. 

 
Titulli: The Global Struggle for Human 
Rights: Universal Principles in World 
Politics 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Debra L. DeLaet 
Vendi i botimit: Belmont 
Botuesi: Wadsworth Publishing 
Viti i Botimit: 2005 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky libër kombinon një trajtim 
të gjerë të temave si barazia gjinore, 
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perspektivat feministe dhe të orientimit 
seksual të të drejtave të njeriut me një 
aspekt të të drejtave të njeriut i cili, 
megjithatë, është fort i ndjeshëm kundrejt 
ndryshimeve kulturore. De Laet merr 
qëndrim edhe përkitazi me raportet e 
tensionuara midis sovranitetit shtetëror, 
të drejtave të njeriut, gjenocidit, të 
drejtave ekonomike dhe koncepteve të 
ndryshme të së drejtës.  

 
Titulli: The History of Human Rights: 
From Ancient Times to the 
Globalization Era 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Micheline R. Ishay 
Vendi i botimit: Berkeley 
Botuesi: University of California Press 
Viti i Botimit: 2004 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ishay e ndriçon në 
perspektivën historike luftën shpesh 
dramatike përkitazi me të drejtat e njeriut, 
në një libër që ngërthen historinë e të 
drejtave të njeriut që nga Kodi i 
Hammurabit deri tek Globalizimi. Titulli: 
The Protection Role of National Human 
Rights Institutions 
Autori,-ja/Botuesi,-ja: Bertrand G. 
Ramcharan 
Vendi i botimit: Leiden, Boston 
Botuesi : Brill Academic Publishers 
Viti i Botimit: 2005 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ndikimi i situatave nacionale 
të të drejtave të njeriut paraqet njërën 
ndër risimet shpresëdhënëse të dekadës 
së fundit. Ky vëllim siguron një pasqyrë të 
qartë përkitazi me funksionin mbrojtës të 
situatave të të drejtave të njeriut në një 
numër të madh shtetesh në të gjitha 
kontinentet. Tre ese e kthjellojnë rolin e 
situatave të të drejtave të njeriut sipas 
modeleve të ndryshme.  

 

Titulli: The UN Special Procedures in the 
Field of Human Rights 
Autori/Botuesi: Ingrid Nifosi 
Vendi i botimit: Antwerpen 
Botuesi: Intersentia 
Viti i Botimit: 2005 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Komisioni për të drejtat e 
njeriut i Kombeve të Bashkuara nisi qysh 
në vitin 1960 të aplikojë procedura të 
jashtëzakonshme („Special Procedures“) 
Që atëherë, procedurat që i zbatojnë 
shtetet u zhvilluan/shndërruan në 
instrumente qendrore të mbrojtjes dhe të 
mbikëqyrjes së të drejtave të njeriut. Libri 
provon ta (ri)përshkruajë ecurinë e 
zhvillimit të procedurës së 
jashtëzakonshme dhe ta evaluojë 
rëndësinë e ndikimit të saj. 

 
Titulli: UNDP-Bericht über die 
menschliche Entwicklung 2001 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Deutsche 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
Vendi i botimit: Bonn 
Botuesi: UNO  
Viti i Botimit: 2001 
Gjuha: Gjermanisht 
Përmbajtja: Raporti mbi zhvillimin 
njerëzor i vitit 2001 i konsideron të drejtat 
e njeriut si një pjesë të rëndësishme të 
zhvillimit – dhe zhvillimin si mjet për 
jetësimin e të drejtave të njeriut. Ai tregon 
se si të drejtat e njeriut sjellin parimet e 
përgjegjësisë dhe të drejtësisë sociale në 
procesin e zhvillimit njerëzor. Zbatimi i të 
drejtave për të gjithë njerëzit nëpër botë 
kërkon masa dhe angazhimin e të gjithë 
aktorëve kryesorë të shoqërisë. Në dritën 
e së vërtetës se lufta për të drejtat e 
njeriut për të gjithë njerëzit është e 
përbashkët, Raporti e nxjerr përfundimin, 
se përparimet në shek. 21 mund të arrihen 
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nga konfrontimi i interesave politike e 
ekonomike që kanë shtënë rrënjë thellë.  

 
Titulli: Universal Human Rights in 
Theory and Practice 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Jack Donnelly 
Vendi i botimit: Ithaca, London 
Botuesi: Cornell University Press 
Viti i Botimit: 2003 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Autori e përpunoi një teori të 
të drejtave të njeriut, përmend argumentet 
relativiste kulturore dhe gjurmon 
ndikimin e marrëdhënieve bilaterale e 
multilaterale ndërkombëtare mbi të 
drejtat e njeriut. Në kapituj të tjerë 
diskutohen tema të të drejtave të njeriut të 
kohës së pas Luftës së Ftohtë, 
intervenimet humanitare, demokracinë 
dhe të drejtat e njeriut, debatin mbi vlerat 
e Azisë, të drejtat e grupeve dhe 
minoritetet seksuale.  

 
Informacione mbi situatën e të drejtave 
të njeriut nëpër botë 
Titulli: Amnesty International 
Jahresbericht 2008 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Amnesty 
International 
Vendi i botimit: Frankfurt 
Botuesi : Fischer 
Viti i Botimit: 2008 
Gjuhët: Gjermanisht dhe gjuhë të tjera të 
ndryshme; mund të shkarkohet online 
nën: 
http://thereport.amnesty.org/eng/downl
oad-report 
Përmbajtja : Raporti Vjetor sjell njoftime 
mbi situatën e të drejtave të njeriut në 
gjithë botën. Ai i dokumenton përpjekjet 
nëpër gjithë botën të Amnesty 
International për lirimin e të burgosur jo 
të dhunshëm politikë dhe për zhdukjen e 
torturës e të dënimit me vdekje. Viti 2008 

është shkas i Raportit me rastin e jubileut 
të 60-të të AEMR dhe u kushtohet 
mbrojtësve të të drejtave të njeriut 
gjithandej nëpër botë. 

 
Titulli: EU-Jahresbericht 2007 zur 
Menschenrechtslage 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Rat der 
Europäischen Union 
Vendi i botimit: Bruksel 
Botuesi: Europäische Gemeinschaften 
Viti i Botimit: 2007 
Gjuhët: Gjermanisht, anglisht, frëngjisht: 
mund të shkarkohet online nën: 
http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?
Template=en_index 
Përmbajtja: Në këtë Raport Vjetor të tetë 
të BE për gjendjen e të drejtave të njeriut 
janë konstatuar masa e strategji që, në 
vazhdën e arritjes së qëllimit të tij – 
respektimi nga të gjithë i të drejtave të 
njeriut dhe përkrahja për liritë themelore - 
janë aplikuar nga BE në harkun kohor prej 
1 korrik 2006 deri më 30 qershor 2007. 
Raporti nuk sjell ndonjë paraqitje 
shteruese, porse prek veçmas çështje të të 
drejtave të njeriut, të cilat dhanë shkas për 
brengosje dhe përshkruan masat 
përkatëse që BE i ndërmori si brenda 
ashtu edhe jashtë Unionit.  

 
Titulli: Human Development Report 
2007/2008. Fighting climate change: 
Human solidarity in a divided world 
Autori-ja/Botuesi,-ja: United Nations 
Development Programme (UNDP) 
Vendi i botimit: New York 
Botuesi: Palgrave MacMillan 
Viti i Botimit: 2008 
Gjuha: Anglisht; mund të shkarkohet 
online nën: http://hdr.undp. 
org/en/reports/global/hdr2007-2008 
Përmbajtja: Human Development Report, 
që botohet që nga vitit 1990, konfrontohet 
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me tema të sigurisë njerëzore, varfërinë, 
demokracinë, gjinitë, të drejtat e njeriut 
etj. Fokusi për vitet  2007/2008 
përqendrohet tek Zhvillimi Njerëzor dhe 
Ndryshimi i Klimës. 

 
Titulli: Human Rights in Africa. From 
the OAU to the African Union 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Rachel Murray 
Vendi i botimit: Cambridge 
 Botuesi: Cambridge University Press 
Viti i Botimit: 2004 
Gjuha: Anglisht   
Përmbajtja: Ky libër ballafaqohet me 
zhvillimin, rolin dhe sjelljen e Organizatës 
për Bashkimin Afrikan (tani: Unioni 
Afrikan) ndaj të drejtave të njeriut  

 
Titulli: Human Rights Watch Report 
2008 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Human Rights 
Watch 
Vendi i botimit: New York 
Botuesi : Human Rights Watc 
Viti i Botimit: 2007 
Gjuha: Anglisht; mund të shkarkohet 
online nën: http://hrw.org/wr2k8 
Përmbajtja: Raporti i Human Rights Watch 
i vitit 2008 përmban informacione 
përkitazi me statusin e zhvillimit të të 
drejtave të njeriut në më shumë se 75 
vende të botës. Një temë thelbësore e 
raportit aktual paraqesin shkeljet e të 
drejtave të njeriut në emër të 
demokracisë.  

 
Titulli: Jahrbuch Menschenrechte 2008 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Deutsches Institut 
für Menschenrechte et al. 
Vendi i botimit: Frankfurt am Main 
Botuesi: Suhrkamp 
Viti i Botimit : 2006 
Gjuhët: Gjermanisht, anglisht 

Përmbajtja: Në qendër të vëmendjes së 
këtij botimi të Anualit për të Drejtat e 
Njeriut është diskutimi përkitazi me 
format moderne të skllavërisë. Në punime 
trajtohen tema si prostitucioni i 
detyrueshëm, migrimi specifik i grave, 
puna e detyrueshme në kohën e nazizmit, 
martesa me dhunë dhe problematika e 
fëmijëve-ushtarë. 

 
Titulli: The State of Human Rights in 
Eleven Asian Nations – 2007 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Asian Human Rights 
Commission 
Vendi i botimit: Hong Kong 
Botuesi: Asian Human Rights Commission 
Viti i Botimit : 2007 
Gjuha: Anglisht; mund të shkarkohet 
online nën: 
http://material.ahrchk.net/hrreport/200
7/index.htm 
Përmbajtja: Ky publikim përqendrohet në 
situatën e të drejtave të njeriut në shtatë 
shtete të Azisë.  

 
Titulli: 2007 Country Reports on Human 
Rights Practices 
Autori-ja/Botuesi,-ja: US State 
Department: Bureau of Democracy, 
Human Rights, and Labor 
Vendi i botimit: Washington 
Viti i Botimit: 2007 
Gjuha: Anglisht  
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/20
07 
Përmbajtja: Country Reports on Human 
Rights Practices botohet krye çdo motmoti 
nga US State Department: Bureau of 
Democracy, Human Rights, and Labor. 
Raportet përballen me situatat e të 
drejtave të njeriut në vende gjegjëse.  
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Titulli: Advancing Freedom and 
Democracy Reports 2008 
Autori-ja/Botuesi,-ja: US State 
Department: Bureau of Democracy, 
Human Rights, and Labor 
Vendi i botimit: Washington 
Viti i Botimit: 2008 
Gjuha: Anglisht  

Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.state.gov/g/drl/rls/afdr/200
8/ 
Përmbajtja: Advancing Freedom and 
Democracy Reports e përshkruajnë 
gjendjen politike dhe atë të të drejtave të 
njeriut në 106 shtete jodemokratike dhe 
në shtet që janë në tranzicion për në 
demokraci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE SUPLEMENTARE      441     



C. MATERIALE PËR ARSIMIMIN 
 PËR TË DREJTAT E NJERIUT 
 

Pjesa që pason përmban informacione 
përkitazi me libra e materiale lidhur me 
arsimimin për të drejtat e njeriut. Temat 
shtrihen nga një hyrje metodologjike deri 
tek manualë gjithëpërfshirës për 
arsimimin për të drejtat e njeriut 
Informacion në Sfond  
Titulli: Das Recht auf 
Menschenrechtsbildung 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Claudia 
Lohrenscheit 
Vendi i botimit: Frankfurt 
Botuesi: Iko-Verlag für Interkulturelle 
Kommunikation 
Viti i Botimit: 2004 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Ky libër synon një hyrje në 
çështjet themelore dhe reciprocitetin e 
arsimimit për të drejtat e njeriut. Në këtë 
mes trajtohen aspekte qendrore, që 
rrjedhin nga bashkërendimi i të drejtave 
të njeriut dhe të arsimimit. 

 
Titulli: Human Rights and Service-
Learning: Lesson Plans and Projects. 
Human Rights Resources for Educators 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Kristine Belisle, 
Elizabeth Sullivan 
Vendi i botimit: New York/Cambridge 
Botuesi: Amnesty International-USA and 
Human Rights Education Associates 
(HREA) 
 
Viti i Botimit: 2007 
Gjuha: Anglisht  
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.hrea.org/erc/Library/display

_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea
.org%2Fpubs%2 
FAIUSA-HREA-
ServiceLearning.pdf&external=N 
Përmbajtja: Ky manual ngërthen shembuj 
të praktikës për pesë fusha të të drejtave 
të njeriut: Ambienti, varfëria, drejtsia dhe 
e drejta, diskriminimi dhe e drejta për 
shkollim dhe për shëndetin.  

 
Titulli: Human Rights Education for the 
Twenty-First Century 
Autori-ja/Botuesi,-ja: George J. 
Andreopoulos, Richard Pierre Claude 
Vendi i botimit:  Philadelphia 
Botues : University of Pennsylvania Press 
Viti i Botimit: 1997 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky libër flet si për problemet 
konceptuale ashtu edhe për ato praktike të 
arsimimit për të drejtat e njeriut dhe për 
sfidat e reja. Libri është i vyeshëm për 
praktikantë/e jo vetëm për të dhënë 
udhëzime teorike, porse edhe për të ofruar 
ndihmë për planifikimin dhe për zbatimin 
e programeve për arsimimin për të drejtat 
e njeriut.  
 
Titulli: Human Rights Learning. A 
Peoples’ Report 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Upendra Baxi, 
Kenny Mann 
Vendi i botimit: New York 
Botuesi : People’s Movement for Human 
Rights Learning (PDHRE) 
Viti i Botimit: 2006 
Gjuha: Anglisht  
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Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.pdhre.org/pdhre-report-
2006.pdf 
Përmbajtja: Ky publikim përballet me 
arsimimin dhe me njohjen e të drejtave të 
njeriut. Përveç një hyrjeje në zhvillimin e 
arsimimit për të drejtat e njeriut, ky libër 
ofron një vështrim për të ardhmen dhe 
disa shembuj të rastit. 

 
Titulli: Menschenrechtsbildung. Bilanz 
und Perspektiven 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Claudia Mahler, 
Anja Mihr 
Vendi i botimit: Wiesbaden 
Botuesi : VS Verlag für 
Sozialwissenschaften 
Viti i Botimit: 2004 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Në vitin 2004 mori fund 
dekada e OKB-së për arsimimin për të 
drejtat e njeriut. Ky vëllim e paraqet 
gjendjen e shkencës dhe të praktikës për 
arsimimin për të drejtat e njeriut. Punime 
të autorëve ndërkombëtarë të disiplinave 
të ndryshme sajojnë kësisoj një pasqyrë 
gjithëpërfshirëse përkitazi me situatën e të 
drejtave të njeriut dhe të jetësimit të tyre.  
 
Titulli: Pedagogjia për të Drejtat e 
Njeriut  
Autori-ja/Botuesi,-ja: Volker Lenhart 
Vendi i botimit: Opladen 
Botuesi: Leske & Budrich 
Viti i Botimit: 2003 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Të drejtat e njeriut të cilat e 
dëshmojnë një aspekt moral e juridik janë 
ankoruar fort në traktatet e së drejtës 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 
Mbi këto baza ngrihet pedagogjia e të 
drejtave të njeriut. Ky libër mësimor i 
dallon dhe i përshkruan arsimimin për 
dhe mbi të drejtat e njeriut, arsimimin si e 

drejtë e njeriut dhe të drejtat e njeriut në 
arsimim, shkollimin, shkollimin 
suplementar dhe shkollimin e mëtejshëm 
të personelit në fusha relevante 
profesionale të punës dhe në mënyrë të 
qartë të drejtat e fëmijës. 

 
Titulli: SINIKO. Towards a Human 
Rights Culture in Africa. A Manual for 
Teaching Human Rights 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Amnesty 
International (AI) 
Vendi i botimit: London 
Botuesi: AI 
Viti i Botimit : 1999 
Gjuha: Anglisht  
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.amnesty.org/en/library/info
/AFR01/003/1999 
Përmbajtja : Ky manual u zhvillua nga AI 
për mësues/e në arsimimin shkollor e 
jashtëshkollor, të cilët duan t’i sjellin në 
metodat e ligjërimit në arsimimin për të 
drejtat e njeriut  
 
Titulli: Tips for the Classroom 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Felisa Tibbitts 
Vendi i botimit: Cambridge, MA, 
Amsterdam 
 Botuesi: HREA 
Viti i Botimit: 1996 
Gjuha: Anglisht 
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www. hrea.org/pubs/tips.html 
Përmbajtja : Ushtrime praktike, që mund 
të përdoren në shkollimin e mësuesve. 
Këtu përmbahen edhe tipe për drejtimin e 
diskutimit për punë në grupe dhe për 
punën në grupe të vogla, për planifikimin 
dhe vlerësimin e orëve.  
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Manualë dhe material mësimor  
 

 

Fëmijët 
 

 
Titulli: Compasito. Manual on Human 
Rights Education for Children 
Autori-ja/Botuesi,-ja : European Youth 
Centre 
Vendi i botimit: Straßburg 
Botuesi: Europarat 
Viti i Botimit: 2008 
Gjuhët: Anglisht, frëngjisht  
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.eycb.coe.int/compasito/defa
ult.htm 
Përmbajtja: Ky manual ofron konceptet 
më të rëndësishme për të drejtat e njeriut 
dhe ato të fëmijës dhe sfondin për 13 tema 
kyçe të të drejtave të njeriut, 42 ushtrime 
praktike që duhet t’i motivojnë fëmijët 
prej 7 deri në 13 vjeç, që t’i identifikojnë 
temat e të drejtave të njeriut dhe t’u 
ndihmojnë atyre në zhvillimin e mendimit 
kritik, të ndërgjegjes për përgjegjësi dhe 
ndjenjën për drejtësi.  

 
Titulli: ABC Teaching Human Rights: 
Practical Activities for Primary and 
Secondary Schools 
Autori-ja/Botuesi,-ja : OHCHR/UN 
Vendi i botimit: New York, Geneve 
Botuesi: United Nations Publications 
Viti i Botimit: 2004 
Gjuhët: Arabisht, kinezisht, anglisht, 
frëngjisht, spanjisht, rusisht 
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/a
bc_text.pdf  
Përmbajtja: Ky libër e synon përkrahjen 
dhe respektimin e të kuptuarit të të 
drejtave të njeriut, duke sjell informacione 
përkitazi me të drejtat e respektin për 
vetveten dhe ndaj të tjerëve në dritën e 

Deklaratës së Përgjithshme për të Drejtat 
e Njeriut.  
Janë përshkruar ushtrimet për fëmijë të të 
gjitha moshave, ato për fëmijë më të vegjël 
synojnë sensibilizimin e ndjenjës së vlerës 
për veten dhe të respektit ndaj të tjerëve.  

 
Titulli: All Human Beings ... A Manual for 
Human Rights Education 
Autori-ja/Botuesi,-ja: UNESCO  
Vendi i botimit: Paris 
Botuesi :UNESCO  Publishing 
Viti i Botimit: 1998 
Gjuhët: Shqip, arabisht, anglisht, frëngjisht, 
mongolisht 
Përmbajtja: Me rastin e jubileut të 50-të 
Deklaratës së Përgjithshme të të Drejtave 
të Njeriut, ky manual synon t’u ndihmojë 
nxënësve e mësuesve në shkallën e parë e 
të dytë të shkollimit që t’i kuptojnë 
elementet universale të të drejtave të 
njeriut. Ky paraqet dokumente themelore, 
materiale speciale të mësimdhënies dhe 
ushtrime praktike. Materialet mund të 
zbatohen në rrafshin lokal, për ta zhvilluar 
kështu të kuptuarit e të drejtave të njeriut 
në kontekstin e kulturës përkatëse. 

 
Titulli: Educating for Human Dignity: 
Learning about Rights and 
Responsibilities 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Betty A. Reardon 
Vendi i botimit: Philadelphia 
Botuesi: Pennsylvania Studies in Human 
Rights 
Viti i Botimit: 1995 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky është njëri ndër librat e 
parë për arsimimin për të drejtat e njeriut 
për shkallën e parë e të dytë të shkollimit. 
Ky ofron si udhëzime ashtu edhe materiale 
për arsimimin për të drejtat e njeriut që 
nga çerdhja për fëmijë deri tek shkolla e 
lartë.  
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Titulli: First Steps: A Manual for Starting 
Human Rights Education 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Amnesty 
International 
Vendi i botimit: London 
Botuesi: Amnesty International 
Viti i Botimit: 1997 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky manual u zhvillua nga 
Amnesty International nergut për 
përdorim në Evropën Qendrore dhe në atë 
Lindore. Manuali u përdor tanimë në të 
gjitha vendet e regjionit. First Steps është 
menduar si mjet mësimor për mësuesit e 
edhe si burim për aktivitete në arsimim. 
Libri përmban 27 njësi mësimore për 
fëmijë më të njomë (deri në moshën 12 
vjeçe) dhe 18 njësi mësimore për të rinj.  

 
Titulli: Für alle Kinder. Die Rechte des 
Kindes in Wort und Bild 
Autori-ja/Botuesi,-ja: UNICEF 
Vendi i botimit: Kevelaer 
Botuesi: Lahn 
Viti i Botimit: 2002 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja : Libri me vizatime paraqet të 
drejtat më të rëndësishme të fëmijës. Këto 
bëhen transparente përmes vizatimeve të 
ilustratorëve nga vende të ndryshme të 
rruzullit tokësor. Përmes këtyre dhe një 
letre drejtuar fëmijëve sqarohet, se të 
drejtat e fëmijëve vlejnë gjithandej nëpër 
botë por, varësisht nga situata e fëmijës 
kanë peshë të ndryshme.  
 
Titulli: Raising Children with Roots, 
Rights & Responsibilities. Celebrating 
the UN Convention on the Rights of the 
Child 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Lori DuPont, Joanne 
Foley, Annette Gagliardi 
Vendi i botimit: University of Minnesota 

Botuesi : Human Rights Resource Center, 
Stanley Foundation 
Viti i Botimit: 1999 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Ky libër përpiqet që ta 
plotësojë përgjegjësinë që është 
parashtruar në preambulën e Deklaratës 
së Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut 
dhe që secilit individ e organ ia tërheq 
vërejtjen që „të përpiqet që përmes 
mësimit dhe edukimit ta shpijnë përpara 
respektin për të drejtat dhe lirinë“. 

 
Titulli: Unterrichtspaket Menschenrech-
te Unterrichten 
Autori-ja/Botuesi,-ja : Ragnar Müller, 
Wolfgang Schumann 
Vendi i botimit: Stuttgart 
Botuesi : Agora 
Viti i Botimit: 2003 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Kjo pako e mësimdhënies për 
të drejtat e njeriut përfshin një CD-Rom 
me sekuenca përkitazi me përmbajtjen, 
zhvillimin, mbikëqyrjen dhe shkeljen e të 
drejtave të njeriut; Portrete të 
shëmbëlltyrave (Gandhi, M.L. King, 
Desmond Tutu, Dietrich Bonhoeffer etj.); 
pjesë të hollësishme për temat Të Drejtat 
Grave, të Drejtat e Fëmijëve. Kjo pako 
përmban, më tej, një direktivë/udhëzim 
për të Drejtat e Njeriut, materiale 
mësimore dhe detyra në internet  

 
Titulli: SINIKO. Towards a Human 
Rights Culture in Africa. A Manual for 
Teaching Human Rights 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Amnesty 
International (AI) 
Vendi i botimit: London 
Botuesi: Amnesty International 
Viti i Botimit: 1999 
Gjuha: Anglisht 
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Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.amnesty.org/en/library/info
/AFR01/003/1999 
Përmbajtja : Ky manual u zhvillua nga AI 
për mësues/e në arsimimin shkollor e 
jashtëshkollor, të cilët në arsimimin për të 
drejtat e njeriut duan t’i sjellin në metodat 
e ligjërimit. 
 

 

Të rinjtë 

 
 

Titulli: Das Lehrbuch. Menschenrechte 
im Unterricht 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Peter-Michael 
Friedrichs 
Vendi i botimit: Bonn 
Botuesi: C. Bertelsmann Jugendbuch 
Viti i Botimi: 2002 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Ky vëllim për mësues sjell për 
herë të parë modele të mësimdhënies për 
5 vëllimet e veçanta të edicionit „Ich klage 
an!“. Janë trajtuar temat: I, e zhdukur - në 
burgim në vend të panjohur, azili - e drejta 
e rrezikuar ; skllevërit - nga fyerja në 
vrasje; tortura - dëshmitarët kundër 
heshtjes; dënimi me vdekje - fëmijët para 
ekzekutimit  

 
Titulli: First Steps: A Manual for Starting 
Human Rights Education 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Amnesty 
International 
Vendi i botimit: London 
Botuesi: Amnesty International 
Viti i Botimit: 1997 
Gjuha: Anglisht  
Përmbajtja: Ky manual u zhvillua nga 
Amnesty International nergut për 
përdorim në Evropën Qendrore dhe atë 
Lindore. Manuali u përdor tanimë në të 
gjitha vendet e regjionit. First Steps është 

menduar si mjet mësimor për mësuesit e 
edhe si burim për aktivitete në arsimim. 
Libri përmban 27 njësi mësimore për 
fëmijë më të njomë (deri në moshën 12 
vjeçe) dhe 18 njësi mësimore për të rinj.  

 
Titulli: KOMPASS. Handbuch zur 
Menschenrechtsbildung für schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit 
Autori-ja/Botuesi,-ja: bpb, Deutsches 
Institut für Menschenrechte, Europarat 
Vendi i botimit: Bonn 
Botuesi: bpb, Deutsches Institut für 
Menschenrechte, Europarat 
Viti i Botimit: 2005 
Gjuhët: Arabisht, gjermanisht , anglisht, 
italisht, frëngjisht, rusisht etj.  
Përmbajtja: Manuali Kompass-Handbuch 
për arsimimin për të drejtat e njeriut u 
referohet multiplikatoreve dhe 
multiplikatorëve me punë në fushën e 
arsimimit. Është vepra e parë mësimore e 
mësimdhënëse gjithëpërfshirëse në 
gjermanisht për këtë temë, që të rinjve u 
ofron mundësi shumëdimensionale, 
konkrete dhe ushtrime praktike për 
konfrontimin me probleme të të drejtave 
të njeriut gjithandej nëpër botë. Pjesë 
thelbësore e librit janë 49 aktivitetet dhe 
metodat për probleme të të drejtave të 
njeriut me faqe të detajuara të punës, me 
të dhëna përkitazi me kohëzgjatjen, temat, 
madhësinë e grupit dhe kompleksitetit e 
detyrave dhe - gjithandej nëpër botë e 
përpara derës së vetë këtyre, që nga „Puna 
e fëmijëve“ deri tek „qasja 
medikamenteve“. 

 
Titulli: Education Pack: Ideas, 
Resources, Methods and Activities for 
Informal Intercultural Education with 
Young People and Adults (All Different 
All Equal campaign) 
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Autori-ja/Botuesi,-ja: Mark Taylor, Pat 
Brander, Carmen Cardenas, Rui Gomes, 
Juan de Vincente Abad 
Vendi i botimit: Straßburg 
Botuesi: Europarat 
Viti i Botimit: 1995 
Gjuhët: Anglisht, frëngjisht  
Mund të shkarkohet në online nën: 
http://eycb.coe.int/edupack/default.htm 
Përmbajtja: Kjo pako e mësimdhënies u 
zhvillua nga Drejtoria e Rinisë e Këshillit 
të Evropës si pjesë e Fushatës Evropiane e 
të Rinjve kundër racizmit, urrejtjes ndaj të 
huajve, antisemitizmit dhe mos-
tolerancës. Libri është menduar për 
përdorim jashtëshkollor, megjithatë disa 
aktivitete mund të inkuadrohen edhe në 
mësimdhënie. Pjesa 1 merret me 
konceptet kyçe të arsimimit interkulturor, 
pjesa 2 propozon aktivitete e metoda dhe 
përmban edhe burimet. 
 
Titulli: Human Rights for All 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Edward L. o’Brien, 
Eleanor Greene, David McQuoid-Mason 
Vendi i botimit: Minneapolis 
Botuesi: National Institute for Citizenship 
Education in the Law (NICEL) 
Viti i Botimit: 1996 
Gjuhët: Anglisht, rumanisht, rusisht, 
hungarisht, spanjisht  
Përmbajtja: Human Rights For All është 
një libër me tekste, që parashihet për 
përdorim në kuadër të një plani mësimor 
njëvjeçar. Libri u zhvillua falë 
bashkëpunimit të një OJQ-je të Afrikës së 
Jugut me një OJQ të SHBA-ve dhe është 
paraparë për përdorim në shkolla të 
mesme e të larta (12-18 vjeçe), mund të 
përdoret porse edhe për mësimdhënie për 
të rritur. Njësitë (mësimore) shtrihen që 
nga origjina deri tek klasifikimi i të 
drejtave të njeriut përkitazi me të drejtat 
politike, sociale e kulturore dhe tek 

proceset përkitazi me sjelljen ndaj shkeljes 
së të drejtave të njeriut.  
 
Titulli: Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Rights: A Human Rights 
Perspective 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Dave Donahue 
Vendi i botimit: Minneapolis 
Botuesi: University of Minnesota Human 
Rights Resource Center 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht 
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.hrea.org/erc/Library/display
_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww1.um
n.edu%2Fhumanrts%2Fedumat%2Fhredu
series%2FTB3%2Ftoc.html&external=N 
Përmbajtja: Ky manual përmban njësi të 
reja mësimore me temën përkitazi me 
lesbiket, homoseksualët, biseksualët dhe 
transvestitët (LGBT). Duke u mbështetur 
tek Deklarata e Përgjithshme e të Drejtave 
të Njeriut, nxënësit konfrontohen me 
Problematikën e diskriminimit të LGBT-ve. 

 
Titulli: Unterrichtspaket  
Menschenrechte Unterrichten 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Ragnar Müller, 
Wolfgang Schumann 
Vendi i botimit: Stuttgart 
Botuesi: Agora 
Viti i Botimit: 2003 
Gjuha: Gjermanisht  
Përmbajtja: Kjo pako mësimore për të 
drejtat e njeriut përfshin një CD-Rom me 
sekuenca për përmbajtjen , zhvillimin, 
mbikëqyrjen dhe shkeljen e të drejtave të 
njeriut ; portrete të shëmbëlltyrave 
(Gandhi, M. L. King, Desmond Tutu, 
Dietrich Bonhoeffer etj.); pjesë të 
hollësishme për temat Të drejtat e Grave 
dhe Të drejtat e Fëmijëve. Kjo përmban, 
më tej, një udhëzues për të drejtat e 
njeriut, një rebus me copëza kartoni për 
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lojë në grup të quajtur të drejtat e njeriut, 
materiale mësimore dhe detyra të 
internetit. 

 
Titulli: The Human Rights Education 
Handbook. Effective Practices for 
Learning, Action, and Change 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Nancy Flowers 
Vendi i botimit: Minneapolis 
Botuesi: Human Rights Resource Center, 
Stanley Foundation 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht 
Përmbajtja: Ky manual do të duhej ta 
ndihmojë e stimulojë punën e 
trajnues(e)ve në fushën e të drejtave të 
njeriut. Libri mbështetet mbi përvojën e 
shumë trajnues(e)ve dhe organizatave, 
ilustruar me praktika efektive dhe i filtron 
mbresat më të shpeshta.  
 

 

Të rriturit 
 

 
 

Titulli: A Call for Justice 
Autori-ja/Botuesi,-ja: PDHRE 
Vendi i botimit: New York 
Botuesi: PDHRE 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht 
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.pdhre.org/justice.html 
Përmbajtja: Kjo pako ofron një kornizë për 
përkrahjen e punës së OJQ-ve, me 
aktivistëve në fushën e të drejtave të 
njeriut dhe gjithë atyre, të cilët e ndjejnë 
veten të lidhur shpirtërisht me të drejtat e 
njeriut. Temat: Zhvillimi, Diskriminimi, 
Arsimimi, Ambienti, Shëndeti, Banimi, 
Burimet për jetesë dhe toka, Pjesëmarrja, 
Paqja e Çarmatimi, Varfëria, „Raca“, 
Religjioni, Orientimi seksual, Puna. 

 

Titulli: Passport to Dignity 
Autori-ja/Botuesi,-ja: PDHRE 
Vendi i botimit: New York 
Botuesi: PDHRE 
Viti i Botimit: 2001 
Gjuha: Anglisht 
Mund të shkarkohet në online nën: 
http://www. pdhre.org/passport.html 
Përmbajtja: Të 536 faqet e udhëzuesit dhe 
të Librit të Punës e tregojnë natyrën e 
tërësishme të të drejtave të njeriut si një 
mjet i fuqishëm për sa i përket luftës për  
Barazinë, mirëqenien dhe pjesëmarrjen në 
vendimmarrje që kanë të bëjnë me gratë.  

 
Titulli: Popular Education for Human 
Rights. 24 Participatory Exercises for 
Facilitators and Teachers 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Richard Pierre 
Claude 
Vendi i botimit: Amsterdam 
Botuesi: Human Rights Education 
Associates 
Viti i Botimit: 2000 
Gjuha: Anglisht, kinezisht, holandisht etj. 
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.hrea.org/pubs/Popular_Educ
ation/PopEd.html 
Përmbajtja: Një libër trajnimi me ushtrime 
përkitazi me arsimimin fillor joformal. 
Libri ndahet si në aspektin tematik, si p.sh. 
sa u përket çështjeve të grave e të 
fëmijëve, ashtu edhe të grupuara përkitazi 
me vlera të ndryshme si p.sh.: Respekti 
ndaj dinjitetit dhe rregulla të drejta, lidhja 
midis të drejtave të njeriut dhe të 
përgjegjësive, rindërtimin e shoqërisë 
civile, luftimin e paragjykimeve dhe 
„Informacionin për fuqizim“ etj. Metodat 
participative të manualit mund të 
aplikohen në situata e në kultura të 
ndryshme dhe gjithashtu edhe në 
arsimimin formal. 
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Titulli: Self-Help Human Rights 
Education Handbook 
Autori-ja/Botuesi,-ja : J. Paul Martin 
Vendi i botimit: New York 
Botuesi: Center for the Study of Human 
Rights, Columbia University 
Viti i Botimit: 1996 
Gjuha: Anglisht 
Mund të shkarkohet online nën: 
http://erc.hrea.org/Library/professional/
SELFHELP.html 
Përmbajtja: Ky manual online është 
përpiluar për trajnues(e)t me përvojë të të 
drejtave të njeriut, për të caktuar synime 
të definuara qartë të mësimdhënies në 
programe të të drejtave të njeriut, për ta 
përmirësuar kapacitetin e tyre në 
planifikimin dhe në evaluimin e 
programeve, që ta thithin maksimumin e 
resurseve në disponim dhe, po qe nevoja, 
të përpilojnë materiale vetanake. 

 
Titulli: Winds of Change. How E-
Technologies Can Assist Education on 
Human and Minorities’ Rights 
Autori-ja/Botuesi,-ja: Wolfgang Benedek, 
Mitja Žagar, Saša Madacki 
Vendi i botimit: Sarajewo, Graz 
Botuesi: Human Rights Centre University 
of Sarajevo, European Training and 
Research Centre for Human Rights and 
Democracy 
Viti i Botimit: 2008 
Gjuha: Anglisht   
Mund të shkarkohet online nën: 
http://www.hrc.unsa.ba/aso/PDFS/asoict
servicesbook.pdf 
Përmbajtja: Qëllim i projektit hulumtues 
„ICT Service in Human Rights Education: 
The Role of Digital Libraries“ ishte analiza 
e bibliotekave digjitale në Europën 
Juglindore, sidomos përsa i përket 
përmbajtjeve dhe angazhimit për 
arsimimin për të drejtat e njeriut si edhe 

një krahasim me bibliotekat digjitale në 
Evropën Perëndimore. Përkrah analizës 
strukturore dhe një krahasimi të 
praktikave të mira, ky botim ofron edhe 
një udhëzues përkitazi me strukturën dhe 
përdorimin  e bibliotekave digjitale. 

 
Arsimimi për të Drejtat e Njeriut në 
Internet  
 

 

Materiale për mësimdhënie/ligjërim 
 

 
Amnesty International - Taking Action 
on Human Rights Education: 
http://www.amnesty.org.uk/content.asp? 
CategoryID=301 
Kjo faqe ofron link-e për materiale për 
mësimdhënie/ligjërim dhe resurse, orë 
mësimore shembull, plane mësimore për 
të drejtat e njeriut, informacione për 
resurse të tjera dhe për të drejtat e 
fëmijëve (me studime të rasteve). 

 
Amnesty International ka edhe disa 
faqe web në gjermanisht për arsimimin 
për të drejtat e njeriut  

 
AI Academy: http://www.ai-academy.at 
Program i ofruar nga Amnesty 
International e Austrisë. 

 
Amnesty International München und 
Oberbayern: 
http://www.amnesty-
muenchen.de/1321/index.php4?subcase=
_unterricht 

 
Amnesty International Ulm:  
http://www.amnesty-
ulm.de/htdocs/schule_mre_thidx.html 

 
Amnesty International Deutschland: 
Menschenrechtsbildung 
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bei AI: http://www.am 
nesty.de/de/2910/Seiten/unsere_ziele.ht
m 

 
BBC World Service: I Have a Right to 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/peop
le/features/ihavearightto 
„I have a right to ...“është një program 
global i arsimimit që u zhvillua nga BBC 
World Service Trust. Projekti synon t’i 
përkrah njerëzit të marrin vendime të 
informuara në jetën e tyre dhe të mund të 
marrin pjesë në diskutime e në debate. 
Programi sajohet nga radio-programe që 
prodhohen në 25 gjuhë, ngjarje 
ndërkombëtare për edukimin për 
ndërgjegjësim, debate në një homepage. 
Ky homepage, që u lëshua online në tetor 
të vitit  2000, sajon edhe një forum tjetër 
për informacion përkitazi me të drejtat e 
njeriut gjithandej nëpër botë.  

 
Database on Human Rights Education of 
the 
UNHCHR: 
http://www.unhchr.ch/hredu.nsf 
Kjo Datenbank e Komisariatit të Lartë të 
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Njeriut (UNHCHR) paraqet (në anglisht, 
frëngjisht dhe në spanjisht) informacione 
përkitazi me organizata, materiale e 
programe për Arsimimin për të drejtat e 
njeriut. Datenbank është një kontribut 
Dekadës (1995-2004) së OKB-së për 
Arsimimin për të Drejta të Njeriut dhe 
synon lehtësimin e shpërndarjes së 
informacioneve të shumë resurseve në 
fushën e arsimimit për të drejtat e njeriut. 
Po ashtu edhe: 
http://193.194.138.190/education/ 
main.htm Kjo është faqja kryesore e 
UNHCHR përkitazi me mësimin dhe me 
arsimimin për të drejtat e njeriut. Këtu 
gjenden materiale të UNHCHR, link-e që e 

stimulojnë sigurimin e materialeve dhe 
aktivitete të tjera.  

 
Europaratsportal: http://www.coe.int 
Kjo faqe web ofron disa nënlinke (p.sh.: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc; 
http://www.coe.int/T/TransversalProject
s/ 
Children/default_EN.asp) me publikime, 
lojëra dhe trajnime përkitazi me temat Të 
Drejtat e Njeriut, Të Drejtat e Fëmijës, 
Arsimimi/shkollimi, Arsimimi për të 
Drejtat e Njeriut etj.  

 
Europäisches Trainings und 
Forschungszentrum  für 
Menschenrechte und Demokratie 
(ETC): http://www.etc-graz.at 
Në një faqe web të veten për trajnime, ETC 
ofron manualin në gjuhë të ndryshme si 
dhe informacione, publikime e materiale 
për Arsimimi për të Drejtat e Njeriut dhe 
për trajnim. Këtu, më tej, ka oferta të 
hapura ose trajnime për Arsimimi për të 
Drejtat e Njeriut për grupe konkrete të 
synuara si p.sh. për nxënës, studentë, 
mësues, gjykatës, policë etj.  
 
UNICEF: http://www.unicef.org 
UNICEF-i ofron nën link-un „What we do“ 
një shumësi temash që merren me të 
drejtat e njeriut dhe sajon e vë në 
dispozicion edhe linke për materiale, si 
p.sh. për filma multiplikativë, të cilat i 
ilustrojnë të drejtat e fëmijëve.  

 
Human Rights Education Associates 
(HREA): http://www.hrea.org 
Human Rights Education Associates 
(HREA) është një OJQ ndërkombëtare që 
përmes teknologjive online e përkrah 
arsimimin për të drejtat e njeriut, 
trajnimin e aktivistëve dhe grupeve sipas 
profesioneve, zhvillimin e materialeve për 
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informacion dhe programet për arsimimin 
të përbashkët. Electronic Resource e 
Centre for Human Rights Education ofron 
arsimim për të drejtat e Njeriut dhe 
material trajnimi, forumet online, sisteme 
elektronike të dhënash, kurse online 
përkitazi me linket e organizatave dhe 
resurseve të tjera.  

 
Human Rights Internet: 
http://www.hri.ca 
I themeluar në vitin 1976, HRI prin në 
shkëmbimin e informacioneve të 
bashkësisë gjithandej nëpër botë që 
merret me të drejtat e njeriut. HRI i është 
përkushtuar përkrahjes për aktivist(e)ët 
dhe organizatat e të drejtave të njeriut si 
edhe ngritjes të posteve zyrave qeveritare 
e joqeveritare dhe të adresantëve të tjerë 
në sferën zyrtare e private. 

 
Partners in Human Rights Education 
(PIHRE): 
http://www1.umn.edu/humanrts/educati
on/pihre 
Human Rights Education Program i PIHRE 
u zhvillua që nxënës(e)ve t’ua sjell më afër 
të drejtat e njeriut. 
The Human Rights Resource Center: 
http://www.hrusa.org 
Human Rights Resource Center është pjesë 
e fortë përbërëse e Human Rights Center 
të Universitetit të Minnesotas. Kjo Qendër, 
bashkë me Bibliotekën e këtij universiteti 
për të Drejtat e Njeriut, punon për 
sigurimin e resurseve dhe përhapjen e 
tyre në formë elektronike ose të shtypur. 
Ndër aktivitete të kësaj Qendre bie 
trajnimi i aktivist(e)ve, student(e)ëve e 
ekspert(e)ëve si dhe themelimi i Lidhjeve 
të Interesit për t’i përkrahur praktikat e 
efektshme të arsimimit për të drejtat e 
njeriut.  

 

The People’s Movement for Human 
Rights Learning (PDHRE): 
http://www.pdhre.org 
Homepage e kësaj organizate të të 
drejtave të njeriut i është kushtuar 
arsimimit për të drejtat e njeriut, me 
qëllim që t’i ndryshojë situatat sociale e 
ekonomike. Kjo faqe ofron linke si për 
metodat për arsimimin për të drejtat e 
njeriut ashtu edhe përkitazi me materialet. 
Këtu ka, më tej, informacione përkitazi me 
idenë e Qyteteve të të drejtave e njeriut 
dhe për zyrat gjithandej nëpër botë.  

 
United Nations Cyberschoolbus: 
http://www.cyberschoolbus.un.org 
United Nations Cyberschoolbus u zhvillua 
në vitin 1996 si komponente online 
arsimuese e projektit „Ligjërimi dhe 
Mësimi Global“, qëllimi i të cilit ishte 
përhapja e njohurive përkitazi me tema 
ndërkombëtare dhe Kombet e Bashkuara. 
Projekti përpunon materiale me vlerë të 
lartë për ligjërim dhe ushtrime, që është 
menduar si për përdorim në 
mësimdhënie/ligjërim (nga shkolla fillore 
deri tek ajo më e larta) ashtu edhe për 
arsimim e mësues(e)ve. Në këtë faqe ka 
një numër të madh ushtrimesh që janë 
përpiluar për si interaktive dhe argëtuese.  

 
Server-i për arësim i UNESCO -s 
D@dalos:http://www.dadalos-
d.org/deutsch  
Përmes programeve arsimuese për paqen, 
D@dalos synon krijimin e një kulture të 
paqes, të demokracisë dhe të 
bashkëvendosjes. Kjo organizatë përkrah 
iniciativat teknike në Bosnjë-Hercegovinë 
dhe në vende të tjera të Evropës 
Juglindore. D@dalos e bën punën e vet në 
bashkëpunim të ngushtë me shkolla dhe 
me OJQ në rrafshin lokal dhe i kushton 
kujdes të veçantë fuqizimit të të rinjve dhe 
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atyre personave që me fëmijë e të rinj 
punojnë në aktivitete sociale, që i 
stimulojnë vlerat e barazisë, drejtsisë dhe 
të përgjegjësisë civile të bashkësisë.  

 
Schweizerische Eidgenossenschaft: 
Online-Lehrmittel zur „Menschlichen 
Sicherheit“: 
http://www.menschlichesicherheit.ch 
Kjo faqe web u adresohet të rinjve dhe 
mësues(e)ve. Synim i saj i dorës së parë 
është marrja me zhvillimet aktuale 
shoqërore dhe të politikës botërore dhe që 
të meditohet për rolin vetanak të secilit si 
qytetar i vlefshëm i botës. Një sërë prej 
linkesh, tekstesh dhe dokumentesh në 
fotografi e sosh me zë, faqja e bën të 
mundshme një qasje të nduarnduarshme 
në një tematikë komplekse. 

 
Teaching Human Rights Online: 
http://homepages.uc.edu/thro 
Teaching Human Rights online përpiqet që 
tek studentët dhe nxënësit e shkallës më 
të lartë ta përmirësojë mirëkuptimin etik 
dhe komunikimin interkulturor. Faqja 
përmban për shembull detyra të përsiatjes 
përkitazi me mësimin individual, një 
bibliotekë të rastit dhe një udhëzues  për 
ligjëruesit/mësimdhënësit. 

 
Zentrum polis. Politik Lernen in der 
Schule: 
http://www.politik-lernen.at/goto/polis 
Zentrum polis ofron një platformë të të 
gjerë të informimit për arsimimin politik, 
arsimimin për të drejtat e njeriut, 
arsimimin për zhvillim të vazhdueshëm 
dhe arsimimin e konsumator(e)ëve 
Kjo Qendër i stimulon mësues(e)ët dhe 
multiplikatorët në zbatimin e këtyre 
temave në shkollë– me informacione nga 
sfondi, tipe të mësimdhënies, propozime 

projektesh, të një datenbank të referuesve 
dhe me shumë materiale falas të cilat do të 
mund të porositeshin në online-Shop. 
 

 

Biblioteka Online 
 

 
 

Human Rights Education Associates 
(HREA) HR Library: 
http://www.hrea.org/erc/Library/ 
index.php 

 
Netherlands Institute of Human Rights 
Documentation Site: 
http://sim.law.uu.nl/SIM/Dochome.nsf?o
pen 

 
Project DIANA: online Human Rights 
Archive: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/dia
na/index.html 

 
Questia. The World’s Largest Online 
Library: 
http://www.questia.com/Index.jsp 
The European Library: http://www.the 
europeanlibrary.org/portal/index.html 

 
United Nations Online Databases: 
http://www.un.org/databases/index.html 

 
University of Minnesota Human Rights 
Library:http://www1.umn.edu/humanrts 
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D.  KONTAKTE TË 
DOBISHME 

 

 
Këtu gjeni informacione për 
institucione e organizata 
ndërkombëtare në fushën e të drejtave 
të njeriut dhe të arsimimit për të 
drejtat e njeriut. Shumë nga këto 
organizata prodhojnë materiale, 
organizojnë punëtori dhe vënë në 
dispozicion informacione e këshilla 
përkitazi me të drejtat e njeriut. Përveç 
kësaj, këtu është një pasqyrë e shkurtër 
për programe relevante master në 
fushën e të drejtave të njeriut.  
 

 
Organizata Ndërkombëtare 
 
Kombet e Bashkuara (UNO) 
Adresa: UNO-Hauptquartier, First Avenue 
at 46th Street, New York, NY 10017, USA 
Telefon/Fax:+1 212 963 4475/+1 212 963 
0071 
Homepage: http://www.un.org 

Email: inquiries@un.org 
Gjuhë të punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, frëngjisht, spanjisht, rusisht 
Homepage e Kombeve të Bashkuara 
përmban të gjitha informatat për 
organizatat speciale ose nën organizatat e 
shënuara më poshtë.  
Duke qenë se linket ndonjëherë mund të 
gjenden vështirë, më poshtë Ju ofrojmë një 
listë institucionesh relevante në fushën e 
të drejtave të njeriut dhe të arsimimit për 
të drejtat e njeriut: 

 
Zyra e komesarit/komesares së lartë të 
Kombeve të Bashkuara për të Drejatat 
e Njeriut (OHCHR-UNOG) 
Adresa: office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights UNoG-
oHCHR, 1211 Geneva 10, Schweiz 
Telefon/Fax: +41 22 9179000 
Homepage: http://www.ohchr.org 
Email: InfoDesk@ohchr

.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, frëngjisht, spanjisht, rusisht 
Zyra e Komisariatit të Lartë për të Drejtat 
e Njeriut e Kombeve të Bashkuara merret 
me situatën nëpër botë të të drejtave të 
njeriut dhe angazhohet për njohjen dhe 
respektimin e tyre në gjithë botën. Në 
faqen web për Arsimimin për të drejtat e 
njeriut është një datenbank 
gjithëpërfshirëse. 

 
Organizata e Kombeve të Bashkuara 
për Arësim, Shkencë dhe Kulturë 
(UNESCO ) 

Adresa: 7, Place de Fontenoy, 75352 
PARIS 07 SP, Frankreich, Europa oder 1, 
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15,  
75352 PARIS 07 SP, Frankreich 
Telefon/Fax: +33 (0)1 45 6810 00/ 
+33 (0)1 45 67 16 90 
Homepage: http://portal.UNESCO .org 
Email: bpi@UNESCO .org 
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, frëngjisht, spanjisht, rusisht 
Vëmendja kryesore e UNESCO-s është e 
përqendruar në stimulimin/përkrahjen e 
paqes e të sigurisë përmes mbështetjes së 
bashkëpunimit të kombeve në fushat e 
arsimit, shkencës, kulturës dhe të 
komunikimit. Kësisoj mbështetet respekti 
universal ndaj së drejtës, shtetit juridik 
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dhe ndaj të drejtave të njeriut dhe të lirive 
themelore të cilat, sipas Kartës së 
Kombeve të Bashkuara, u takojnë të gjithë 
njerëzve, pa marrë parasysh racën gjininë, 
gjuhën dhe besimin e tyre.  

 
Komesari,-ja (i) e Lartë e (i) Kombeve të 
Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) 
Adresa: United Nations High 
Commissioner for Refugees, Case Postale 
2500,  
CH-1211 Geneva, Schweiz 
Telefon/Fax: +41 22 7398111 
Homepage: http://www.unhcr.org 
Email: varësisht nga vendi përkatës  
Gjuha e punës: Anglisht 
Komisariati i Lartë për Refugjatët ka 
mandat t’i aplikojë masat mbrojtëse në 
nivel ndërkombëtar për refugjatët dhe t’i 
koordinojë ato si dhe t’i kontribuojë 
zgjidhjes së problemeve të refugjatëve 
nëpër gjithë botën. Qëllimi më i 
rëndësishëm është sigurimi i të drejtave të 
refugjatëve dhe i mbrojtjes së mirëqenies 
së tyre. UNHCR synon ta garantojë të 
drejtën e secilit njeri që të kërkojë strehim 
(azil) dhe t’i lejohet qëndrimi në një shtet 
tjetër, me mundësinë që të kthehet 
vullnetarisht në shtëpi, të integrohet ose të 
vendoset në një vend/shtet të tretë. 

 
Punëtoria e Kombeve të Bashkuara për 
Fëmijët (UNICEF) 
Adresa: UNICEF House, 
3 United Nations Plaza 
New York, New York 10017, U.S.A. 
Telefon/Fax: +1 212 3267000 
Homepage: http://www.unicef.org 
Email: varësisht nga vendi përkatës  
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, frëngjisht, spanjisht 
UNICEF-i e ka mandatin nga Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, t’i 
mbrojë të drejtat e fëmijëve, t’i plotësojnë 

nevojat e domosdoshme të tyre, të 
angazhohen për arritjen e potencialit të 
plotë të mundësive të tyre. UNICEF-i e ka 
për pikë orientimi Konventën për të 
Drejtat e Fëmijëve dhe synon që të drejtat 
e fëmijëve t’i etablojë si parime konstante 
etike dhe të zhvillojë standarde 
ndërkombëtare. 

 
Organizata Ndërkombëtare e Punës 
(ONP) 
Adresa: 4, Route des Morillons, CH-1211, 
Genf 22, Schweiz 
Telefon/Fax: +41 22 799 6111/ 
+41 22 7988685 
Homepage: http://www.ilo.org 
Email: ilo@ilo.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht, 
spanjisht 
ONP është një organizatë speciale e 
Kombeve të Bashkuara, e cila merret me 
përkrahjen/stimulimin e drejtësisë sociale 
dhe me të drejtat ndërkombëtare të 
njeriut dhe të punës. ONP formulon 
standardet ndërkombëtare në fushën e të 
drejtës së punës në formë konventash dhe 
rekomandimesh, të cilat duhet ta sigurojnë 
masën minimale të së drejtës së punës. 
ONP përkrah, në rend të parë përmes 
këshillimit dhe trajnimit, zhvillimin e 
organizatave të pavarura të 
punëmarrësve. 

 
Unioni Interparlamentar (IPU) 
Adresa: Inter-Parliamentary Union, 5, 
Chemin du Pommier, Case postale 330, 
CH-1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, 
Schweiz 
Telefon/Fax: +41 22 919 4150/; +41 22 
919 4160 
Homepage: http://www.ipu.org 
Email: postbox@mail.ipu.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht 
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Unioni Ndërkombëtar është një bashkim i 
parlamenteve, i themeluar në vitin 1889, 
që synon sigurimin e paqes, të përkrahjes 
për kuptimin e demokracisë në të gjitha 
pjesët e botës dhe mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut. Në konferencat që mbahen një 
herë në dy vite, të deleguarit e 
parlamenteve shqyrtojnë çështje politike, 
ekonomike e sociale. 
 
Organizatat Regjionale 

 
 

Afrika 
 

 
Komisioni Afrikan për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Drejtat e Popujve 
(ACHPR) 
Adresa: 48 Kairaba Avenue, 
P.o.Box 673, Banjul, Gambia 
Telefon/Fax: +220 4392962 oder +220 
4372070 oder +220 4377721/+220 
4390764 
Homepage: http://www.achpr.org 
Email: achpr@achpr.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht 
Komisioni Afrikan për të Drejtat e Njeriut 
dhe të Drejtat e Popujve është një 
organizatë mbi-nacionale me detyrë që t’i 
mbështesë dhe t’i mbrojë të drejtat e 
njeriut dhe të drejtat e grupeve etnike të 
kontinentit të Afrikës. Në rrafshin e 
mbështetjes/përkrahjes, kjo organizatë 
përhap informacione përkitazi me 
sistemin afrikan të të drejtave të njeriut 
dhe organizon punëtori e konferenca. Në 
fushën e mbrojtjes, ACHPR merr raporte 
nga individë ose grupe përkitazi me 
shkelje të pandehura të të drejtave të 
njeriut. Selia e Komisionit është në Banjul, 
Gambi. Ky është një organ i Unionit 
Afrikan, Organizatës së dikurshme të 
Bashkimit Afrikan. Në janar të vitit 2004 - 
me Protokollin Suplementar për Kartën 

Afrikane, u themelua Gjyqi Afrikan për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Drejtat e Popujve. 
Ky duhet ta zëvendësojë punën e ACHPR, 
duke marrë vendime obligative, të cilat 
mund të përmbajnë edhe kompensime për 
dëmet. Në korrik të vitit 2004 u vendos që 
Gjyqi i ri (i ardhshëm) për të Drejtat e 
Njeriut do të jetë pjesë e Gjyqit Afrikan. 
 

 

Amerika 
 

 
Komisioni Inter-Amerika për të Drejtat 
e Njeriut (IACHR) 
Adresa: 1889 F Street, N.W. Washington 
D.C., 20006, Washington, DC., USA 
Telefon/Fax: +1 202 4586002/+1 202 
4583992 
Homepage: http://www.cidh.org 
Email: cidhoea@oas.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht, 
portugalisht, spanjisht 
IACHR, me seli në Uashington D.C., është 
njëra ndër dy organizatat e sistemit inter-
amerikan për përkrahjen dhe mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut. Institucioni tjetër 
është Gjykata Inter-Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut i cili është vendosur në 
San José, të Kosta Rikës. IACHR është një 
organ autonom i Organizatës së Shteteve 
Amerikane (OAS). Për detyrë parësore 
IACHR e ka mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut në situata të 
përgjithshme dhe t’i stimulojë ankesat 
themelore individuale. Çdo person, grup 
ose OJQ mund të parashtrojë tek IACHR 
peticion, që ankohet për shkeljen e të 
drejtave të mbrojtura me Konventën 
dhe/ose Deklaratën Amerikane.  

 
Instituti Inter-Amerikan për të Drejtat 
e Njeriut (IIHR) 
Adresa: P.o. Box 10081-1000, San José, 
Costa Rica 
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Telefon/Fax: +506 234 04/+506 234 0955 
Homepage: http://www.iidh.ed.cr 
Email: instituto@iidh.ed.cr 
Gjuhët e punës: Spanjisht, anglisht 
IIDH për stimulimin dhe për arritjen e të 
drejtave që janë paraparë në Konventën 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut synon, 
më tej, zhvillimin e strukturave 
demokratike përmes arsimimit, shkencës, 
meditimit politik, programeve të trajnimit, 
asistencës teknike të lidhur me të drejtat e 
njeriut si dhe përhapjen e dijes. Përpjekjet 
e IIHR karakterizohen nga parimet e 
demokracisë reprezentative, të shtetit të 
së drejtës, të pluralizmit ideologjik dhe 
nga respekti për të drejtat e liritë 
themelore. IIHR bashkëpunon me 
Gjykatën Inter-Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut dhe me Komisionin Inter-
Amerikan të të Drejtave të Njeriut, me të 
gjithë sektorët e shoqërisë civile, me 
shtetet e hemisferës së Perëndimit dhe me 
organizata ndërkombëtare.  

 
 

Evropa 
 

 
Këshilli i Evropës (CoE) 
Adresa: F-67075 Strasbourg Cedex, 
Straßburg, Frankreich 
Telefon/Fax: +33 3 88 412 000 
Homepage: http://www.coe.int 
Email: dhr@coe.fr 
Agjuhët e punës: Gjermanisht, anglisht, 
greqisht, italisht, frëngjisht, holandisht, 
norvegjisht, polonisht, portugalisht, 
rumanisht, serbisht, spanjisht 
Aktiviteti i Këshillit të Evropës shtrihet, 
me përjashtim të politikës së mbrojtjes, 
gati në të gjitha fushat e temave shoqërore 
në Evropë. Programet e tij të punës 
përfshijnë këto fusha: Të drejtat e njeriut, 
mediet, bashkëpunimin në fushën e 
jurisprudencës, bashkëpunimin në fushën 

sociale, arsimimin në fushën e mjekësisë, 
kulturës, trashëgimisë kulturore, sportit, 
rinisë, demokracisë lokale dhe kooperimin 
pa kufinjë, ambientin dhe planifikimin 
regjional. Këshilli i Europës nuk duhet të 
ngatërrohet me BE-në, sepse kemi të 
bëjmë me dy organizata të ndryshme. 
Megjithatë, të gjithë anëtarët e Bashkësisë 
Europiane janë edhe anëtarë të Këshillit të 
Europës.  

 
Bashkësia Europiane (BE) 
Adresa: të ndryshme, varësisht nga 
institucionet  
Telefon/Fax: +800 67891011 
Homepage: 
http://europa.eu/index_en.htm 
Email: varësisht nga vendi përkatës dhe 
nga fusha e temave  
Gjuhët e punës: të gjitha gjuhët e të 27 
shteteve anëtare  (gjithsejtë 23 gjuhë) 
Bashkimi Evropian (BE) është bashkim 
demokratik i shteteve evropiane, që e 
kanë për qëllim ruajtjen e paqes dhe 
synimin për mirëqenie. Bashkimi Evropian 
nuk e mban veten për shtet më vete që do 
të zinte vendin e shteteve ekzistuese. 
Megjithatë, Bashkimi Evropian është më 
shumë se të gjitha organizatat (e tjera) 
ndërkombëtare.  
Bashkimi Evropian është sui generis. 
Shtetet anëtare kanë ngritur organe të 
përbashkëta të të cilave u kanë bartur 
pjesë të sovranitetit të shteteve vetanake, 
në mënyrë që, përkitazi me çështje të 
interesit të përbashkët, të mund të merren 
vendime demokratike në nivel evropian. 
Sot, BE ngërthen më vete 27 shtete 
anëtare me 490 milionë banorë dhe 
trajton një varg çështjesh që ndikojnë 
drejtpërdrejt mbi jetën tonë të 
përditshme.  
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Agjencia për të Drejtat Themelore e 
Bashkimit Evropian (FRA) 
Adresa: Agentur der Europäischen Union 
für 
Grundrechte, Schwarzenbergplatz 11, 
1040 
Wien, Österreich 
Telefon/Fax: +43 (1) 580 3060/ 
+43 (1) 580 30699 
Homepage: 
http://fra.europa.eu/fra/index.php 
Email: information@fra.europa.eu 
Gjuhët e punës: Gjermanisht, anglisht, 
frëngjisht 
Agjencia për të Drejtat Themelore e 
Bashkimit Evropian është një organ i 
iniciuar nga BE, që e ka selinë në Vjenë. 
Agjencia mbledh dhe analizon të dhënat 
përkitazi me respektimin e të drejtave 
themelore përbrenda Bashkimit Evropian. 
Kjo donë të thotë zgjerim i kompetencave, 
sepse Zyra e deritanishme (Zyra 
Evropiane për Mbikëqyrjen e Racizmit dhe 
të Urrejtjes ndaj të Huajve – EUMC) e 
mbikëqyrte vetëm racizmin dhe urrejtjen 
ndaj të huajve.  

 
Organizata për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë sation für 
Sicherheit (OSBE) 
Adresa: Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien, 
Österreich 
Telefon/Fax: +43 1 514360/+43 1 
5143696 
Homepage: http://www.osce.org 
Email: info@osce.org 
Gjuha e punës: Anglisht 
Me 56 shtete anëtare të Evropës, Azisë 
Qendrore dhe të Amerikës Veriore, 
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në 
Evropë (OSBE) është organizata më e 
madhe regjionale e sigurisë në botë. Kjo 
përqendrohet para se gjithash në 
paralajmërimin e hershëm, parandalimin e 

konflikteve, menaxhimin e krizave dhe në 
punën post-konflikuoze. Qasja e OSBE-së 
sigurisë kuptohet me një fushë të gjerë të 
çështjes së sigurisë, përfshirë këtu 
kontrollimin e armatimit, demokracinë 
preventive, ngritjen e mirëbesimit , 
ngritjen e sigurisë, demokratizimin e 
mbikëqyrjen e zgjedhjeve si dhe sigurinë 
ekonomike dhe të ambientit.  

 
Zyra për Institucionet Demokratike 
dhe për të Drejtat e Njeriut (ODIHR) 
Adresa: Al. Ujazdowskie 19, 00-557 
Warschau, Poloni 
Telefon/Fax: +48 22 520 0600/ 
+48 22 520 06 05 
Homepage: http://www.osce.org/odihr 
Email: përmes formularit nga faqja web  
Gjuha e punës: Anglisht  
ODIHR është institucion prijatar i OSBE-së 
në fushën e të drejtave të njeriut. ODIHR 
stimulon/përkrah etablimin e zgjedhjeve 
demokratike përmes një cikli vëzhgimesh 
të gjithanshme të zgjedhjeve e të 
projekteve nacionale, me qëllim të forcimit 
të demokracisë e të qeverisjes së mirë dhe 
të ngritjes së stabilitetit. Ofron përkrahje 
praktike për përforcimin e institucioneve 
demokratike dhe në stimulimin për 
respektimin e të drejtave të njeriut. ODHIR 
përkrah, më tej, ngritjen dhe forcimin e 
shoqërisë civile që vepron si pikë kontakti 
e OSBE-së për romët e sintit dhe merr 
pjesë me mbikëqyrje në jetësimin e 
obligimeve të OSBE-së për të drejtat e 
njeriut, me masat e paralajmërimit dhe të 
atyre parandaluese të konflikteve.  

 
Organizatat Joqeveritare 
Nichtregierungsorganisationen (OJQ-
të) 
Sqarim: OJQ-të që e heqin prejardhjen nga 
shtete anëtare të Human Security 
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Network, do të numërohen në kapitullin 
që pason  

 
Asian Human Rights Commission 
(AHRC) 
Adresa: Asian Human Rights Commission, 
19/F, Go-Up Commercial Building, 998 
Canton 
Road, Kowloon, Hong Kong 
Telefon/Fax: +852 26986339/+852 
26986367 
Homepage: 
http://www.ahrchk.net/index.php 
Email: ahrchk@ahrchk.org 
Gjuha e punës: Anglisht  
Programet: Arsimimi dhe trajnimi në nivel 
lokal, për ta avancuar respektimin e të 
drejtave të njeriut; raporte e publikime; 
mbikëqyrja; shkolla online për të drejtat e 
njeriut dhe shkolla Human Rights 
Correspondence. Asian Human Rights 
Commission (AHRC) u themelua në vitin 
1986 nga një grup juristësh(e)sh e 
aktivistësh të njohur për të drejtat e 
njeriut. AHRC është një OJQ e pavarur që 
synon avancimin e ndërgjegjes karshi të 
drejtave të njeriut dhe për realizimin e 
tyre në Azi dhe ta mobilizojë opinionin, si 
atë aziatik ashtu edhe atë ndërkombëtar, 
për ta arritur dëmshpërblimin për 
viktimat e shkeljes së të drejtave të njeriut. 
AHRC i përkrah të drejtat civile e politike 
si edhe ato ekonomike, sociale e kulturore. 
AHRC synon realizimin e qëllimeve të 
parapara në Kartën Aziatike.  

 
Lidhja Kundër Shpifjeve (Anti 
Defamation League)- (ADL) 
Adresa: 605 Third Avenue, New York, 
NY 10158-3560 
Telefon/Fax: +1 212 8857700 
Homepage: http://www.adl.org 
Email: contactus@adl.org 
Gjuha e punës: Anglisht 

Programet: Burimet e ADL (një nënlink i 
veçantë për „Education“) dhe publikime 
për mësimdhënie dhe për shoqëri, një 
numër të madh mundësish të trajnimit 
interaktiv të pjesëtarëve të profesionit në 
jurisprudencë, mësues, nxënës; këshilla 
për përpunimin e krimeve të shkaktuara 
nga urrejtja; Produksione filmore e video 
nga nxënës, studentë. Lidhja Kundër 
Shpifjeve është një organizatë e SHBA-ve e 
cila vepron kundër diskriminimit dhe 
përçmimit. 

 
Amnesty International (AI) 
Adresa: 1 Easton Street, London, 
WC1X 0DW, Großbritannien, Europa 
Telefon/Fax: +44 20 74135500/ 
+44 20 79561157 
Homepage: http://www.amnesty.org 
Email: varësisht nga vendi gjegjës (për 
Gjermaninë: info@amnesty.de; për 
Austrinë: info@amnesty.at; për Zvicrën: 
service@ amnesty.ch) 
Gjuhët e punës: arabisht, anglisht, 
frëngjisht, spanjisht 
Programet: Zhvillimi i materialeve për 
arsimimin për të drejtat e njeriut dhe 
publikime për të drejtat e njeriut; trajnim 
për policinë, ushtrinë dhe grupe të tjera 
profesionale; trajnimi i mësuesve; faqja e 
vet web për arsimimin për të drejtat e 
njeriut: (http://www.amnesty.org. 
uk/content.asp?CategoryID ); faqet web 
nacionale (p.sh.: për Gjermaninë, Austrinë, 
Zvicrën) etj. Amnesty International (AI) 
angazhohet nëpër gjithë botën për të 
drejtat e njeriut. Bazë e saj e punës janë 
Deklarata e Përgjithshme për të Drejtat e 
Njeriut dhe dokumente të tjera përkitazi 
me të drejtat e njeriut si p.sh. Traktati 
Ndërkombëtar për të Drejtat civile e 
politike ose Traktati Ndërkombëtar për të 
Drejtat Ekonomike, Sociale e Kulturore. AI 
gjurmon shkeljet e të drejtave të njeriut, 
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bën punë me opinionin dhe punë të 
lobimit dhe organizon aksione me letra e 
nënshkrime si p.sh. në raste të torturës 
ose kërcënimeve me dënim me vdekje. AI 
ka më shumë se një milion anëtarë e 
përkrahës në 140 shtete.  

 
Instituti i Kajros për të Drejtat e Njeriut 
(CIHRS) 
Adresa: P.o. Box 117 (Maglis El Shaab) 
Kairo, Ägypten 
Telefon/Fax: +202 7945341 oder 
7951112/ 
+202 7921913 
Homepage: 
http://www.cihrs.org/Default_en.aspx 
Email: info@cihrs.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, anglisht 
Programet: Hulumtimi, trajnimi i 
pjesëmarrësve, trajnimi përkitazi me 
CEDAW dhe Konventën për të Drejtat e 
Fëmijës, Kinoklubi për të Drejtat e Njeriut, 
publikime, kurse verore vjetore për 
studentë etj. Cairo Institute for Human 
Rights Studies (CIHRS) është qendër e 
specializuar për të drejtat e njeriut. Detyrë 
parësore e CIHRS është t’i analizojë e t’i 
sqarojë problemet e implementimit të të 
drejtave të njeriut në botën arabe. Kjo 
synon t’i forcojë të drejtat e njeriut në 
vendet arabe përmes zhvillimit të 
angazhimeve intelektuale intensive për 
kapërcimin e problemeve të 
implementimit të të drejtave të njeriut. 
 
International Helsinki Federation (IHF) 
Federata Ndërkombëtare e Helsinkit për 
të Drejtat e Njeriut (IHF), është një grup 
prej 46 organizatash joqeveritare që ia 
kanë vënë vetes për detyrë ta mbrojnë 
respektimin e të drejtave të njeriut në 
shtetet e OSBE-së. U themelua në vitin 
1982 me seli në Vjenë por që u shtrëngua 

ta deklaronte bankrotimin dhe për pasojë 
të shpërbëhej në vitin 2007.  
Faqja web e IHF (http://www.ihf-hr.org) 
mbahet për kohë të pacaktuar nga Open 
Society Archives (Budapest, 
http://www.osaarchivum.org). 
Dokumentet historike të IHF që nga fillimi 
i viteve të 1980-ta deri në vitin 2000 
tanimë janë në dispozicion online. 

 
Human Rights Education Associates 
(HREA) 
Adresa: P.o. Box 382396, Cambridge MA 
02238, USA 
Telefon/Fax: +1 9783410200/+1 
9783410210 
Homepage: http://www.hrea.org 
Email: info@hrea.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, frëngjisht, rusisht, spanjisht 
Programet: Trajnimi për të drejtat e 
njeriut; zhvillimi i materialit mësimor dhe 
i programeve; kurse online për temën 
arsimimi për të drejtat e njeriut etj.  
Human Rights Education Associates 
(HREA) është një organizatë 
ndërkombëtare me fokus mbi arsimimin 
për të drejtat e njeriut.  

 
Human Rights Watch (HRW)  
Adresa: 350 Fifth Avenue, 34th Floor, 
New York, NY 10118-3299, USA 
Telefon/Fax: + 1 2122904700/ + 1 
2127361300 
Homepage: http://www.hrw.org 
Email: hrwnyc@hrw.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
gjermanisht, rusisht, anglisht, frëngjisht, 
portugalisht, spanjisht etj. 
Programet: Gjurmime dhe raportime 
përkitazi me shkelje të të drejtave të 
njeriut; fushata. Human Rights Watch 
(HRW) është organizata më e madhe e të 
drejtave të njeriut me seli në SHBA. HRW 
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gjurmon shkeljen e të drejtave të njeriut 
në gjithë botën, publikon faktet e 
konstatuara në librat dhe raportet që 
botohen për çdo vit dhe arrin kësisoj një 
mbulim ekstensiv në mediet lokale e 
ndërkombëtare.  

 
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) 
Adresa: 19 Avenue de la Paix, 
1202 Genf, Schweiz, Europa 
Telefon/Fax: +41 22 7346001/ 
+41 22 7332057 
Homepage: http://www.icrc.org 
Email: webmaster.gva@icrc.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, frëngjisht, portugalisht, rusisht, 
spanjisht 
Programet: Drejtimi dhe koordinimi i 
aktiviteteve ndihmuese ndërkombëtare në 
konflikte të armatosura (këtu bien këto 
aktivitete: Mbikëqyrja dhe respektimi i së 
drejtës humanitare ndërkombëtare, 
sidomos i Konventave të Gjenevës; 
Përkujdesja dhe furnizimi i të plagosurve; 
mbikëqyrja e trajtimit të robërve të luftës 
si dhe furnizimin e tyre; bashkimi I 
familjeve si dhe kërkimi i personave të 
zhdukur (Shërbimi i Kërkimit); Mbrojtja 
dhe furnizimi i popullatës; ndërmjetësimi 
midis palëve në konflikt.  
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) është një organizatë jopartiake, 
neutrale dhe e pavarur, detyrë e vetme 
humanitare e së cilës është ta mbrojë jetën 
dhe dinjitetin e viktimave të luftës dhe të 
konflikteve ndërkombëtare dhe që këtyre 
(viktimave) t’u ofrojë ndihmë e përkrahje. 
Kjo organizatë drejton dhe koordinon 
organizatat ndihmuese ndërkombëtare në 
situata konfliktesh. KNKK angazhohet 
edhe që ta pengojë vuajtjen përmes 
stimulimit dhe forcimit të së drejtës 
humanitare dhe të parimeve të saj.  

 
Institute for Human Rights and 
Development in Africa (IHRDA) 
Adresa: Brusubi Layout 949, Coastal 
Highway, 
P.o. Box 1896, Banjul, Gambia 
Telefon/Fax: +220 9962280, +220 
7751200 ose +220 7751201/+220 
4494178 
Homepage: 
http://www.africaninstitute.org 
Email: info@africaninstitute.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht 
Programet: Trajnimi për të drejtat e 
njeriut, publikime  
Synim i këtij instituti është që në 
mbështetje të konventave për të drejtat e 
njeriut, sidomos të Kartës Afrikane të të 
Drejtave të Njeriut, t’i kontribuojë të 
drejtave të njeriut dhe zhvillimit në Afrikë. 
Instituti shërben po ashtu si këshilltar për 
persona e OJQ dhe mbrojtjes së rasteve të 
tyre kundër shteteve para  Komisionit 
Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe të 
Drejtat e Popujve. 

 
The People’s Decade for Human Rights 
Learning (PDHRE) 
Adresa: 526 West 111th Street, Suite 4E, 
New York, NY 100025, USA 
Telefon/Fax: +1 212 7493156/+1 212 
6666325 
Homepage: http://www.pdhre.org 
Email: pdhre@igc.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, spanjisht 
Programet: Qendër e resurseve për 
hulumtimin dhe zhvillimin e materialeve 
mësimore, trajnimi i të rriturve, 
konferenca, publikime për arsimimin për 
të drejtat e njeriut dhe të drejtat e njeriut. 
PDHRE i sheh të drejtat e njeriut si një 
vlerë botërore, të aftë që me përqendrimin 
e saj tek përgjegjësia, reciprociteti tek 
bashkësitë demokratike dhe kombet ta 
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forcojë ndërgjegjen për përgjegjësinë. 
PDHRE ishte faktor qendror i lobizmit në 
Kombet e Bashkuara për themelimin e 
Dekadës për Arsimimin për të Drejtat e 
Njeriut dhe për nxjerrjen e shumë 
rezolutave për të drejtat e njeriut nga 
Konferenca Botërore, nga Asambleja e 
Përgjithshme, Komisioni i OKB-së për të 
Drejtat e Njeriut dhe Konferenca 4 
Botërore për Gruan.  

 
World Association for the School as an 
Instrument for Peace (EIP) 
Adresa: 5, Rue de Simplon, CH-1207 
Genf,Schweiz, Europa 
Telefon/Fax: + 41 22 7352422 
Homepage: http://www.eip-
cifedhop.org/english/index-en.html 
Email: eip-ge@vtxnet.ch 
Programet: Programe të trajnimit, 
publikime  përkitazi me të drejtat e njeriut 
dhe me arsimimin për të drejtat e njeriut. 
World Association for the School as an 
Instrument for Peace (EIP) vepron në 
fushën e të drejtave të njeriut dhe të 
arsimimit për paqen e për demokracinë. 
EIP ka marrë pjesë nëpër gjithë botën në 
ngritjen e rrjeteve të arsimimit dhe ua ka 
mbushur mendjen me këtë rast qeverive 
dhe opinioneve për domosdoshmërinë e 
një arsimimi të këtillë nëpër shkolla dhe 
nëpër bashkësi. EIP propozon ushtrime 
për trajnimin e mësuesve, strategji të 
planeve mësimore dhe lëndë mësimore si 
edhe aksione speciale për krijimin e 
aftësive dhe të dijes për përmirësimin e të 
drejtave të njeriut, të paqes dhe të 
zgjidhjes së konflikteve me mjete 
paqësore.  

 
Faqet e mëposhtme web që ofrojnë një 
pasqyrë informuese përkitazi me OJQ-
të e tjera për të drejtat e njeriut: 

 

African Human Rights Links: 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/a
fricanlinks.html 
Asian Human Rights NGos: 
http://www.derechos.net/links/ngo/regi
onal/asia.html 
Human-Rights Net: http://www.human-
rights.net 

 
International Human Rights Web Sites: 
http://www.uottawa.ca/hrrec/links/hroi
nt_e.html 
NGo-Links: 
http://library.duke.edu/research/subject
/guides/ngo_guide/ngo_links/rights.html 

 
NGO Monitor:  
http://www.ngomonitor.org/ngo_index.p
hp?letter=A 

 
Programe Master për të Drejtat e 
Njeriut  

 
African Master on Human Rights and 
Democratization 
Adresa: Centre for Human Rights, Faculty 
of Law, University of Pretoria, Pretoria 
0002, Afrika e Jugut  
Telefon/Fax: +27 12 4204754/+27 12 
3625125 ose +27 12 886 887666 
Homepage: 
http://www.chr.up.ac.za/academic_pro/ll
m1/gen_info.html 
Email: martin.nsibirwa@up.ac.za 

 
CEU-Master Programs on Human Rights 
(LLM, MA) 
Adresa: Central European University, 
Nador u. 9, 1051 Budapest, Ungarn 
Telefon/Fax: +36 (1) 327-3000 
Homepage: 
http://www.ceu.hu/degree_programs.htm
l 
Email: external@ceu.hu 
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European Master’s Degree in Human 
Rights and Democratisation 
Adresa: European Master’s Degree in 
Human Rights and Democratisation, 
Monastery of San Nicolò, Riviera San 
Nicolò 26, 30126 Venice –Lido, Itali 
Telefon/Fax: +39 041 2720911/+39041 
2720914 
Homepage: 
http://www.emahumanrights.org 
Email: secretariat@eiuc.org 

 
European Regional Master in 
Democracy and Human Rights in South-
East Europe 
Adresa: Centre for Interdisciplinary 
Postgraduate Studies, Law Faculty, 
University of Sarajevo, Obala Kulina bana 
7/I, 71 000 Sarajevo, Bosnje – 
Hercegovinë 
Telefon/Fax: +387 33 668685/+387 33 
668683 
Homepage: 
http://137.204.115.130/activities/educati
on/detailseducation.php?id=16&noindex=
1 
Email: coordination@cps.edu.ba 
 
Graduate Degree Program in 
International Law and Human Rights 
Adresa: University of Peace, Apdo. 138-
61000, Ciudad Colon, Costa Rica 
Telefon/Fax: +506 205 9000/ +506 
2491929 
Homepage: 
http://www.upeace.org/academic/master
s/ILHR.cfm 
Email: info@upeace.org 
 
Master of Human Rights and Social 
Development 
Adresa: Office of Human Rights Studies 
and Social Development, Faculty of 

Graduate Studies, Mahidol University, 
Salaya Campus, Nakhon Pathom, 73170 
Bangkok, Thailand 
Telefon/Fax: +66 2 4414125 DW 400 
oder401/+66 2 441 94 27 
Homepage: 
http://www.humanrightsmu.org 
Email: admin@humanrights-mu.org ose 
ohrsd@yahoo.com 

 
Master Programme in Human Rights 
Law of  the Raoul Wallenberg Institute 
Adresa: Raoul Wallenberg Institute, Stora 
Gråbrödersg. 17 B, P.o. Box 1155, SE-221 
05 Lund, Schweden 
Telefon/Fax: +46 46 2221200/+46 46 
22212220 
Homepage: 
http://www.rwi.lu.se/institute/aboutrwi.
html 
Email: hanna.putsep@jur.lu.se ose 
christina.johnsson@rwi.lu.se 

 
Mediterranean Master’s Degree in 
Human Rights and Democratisation 
Adresa: Room 119, Faculty of Laws, 
University of Malta, Msida MSD 06, Malta 
Telefon/Fax: +356 23402761/+356 
21324478 
Homepage: 
http://home.um.edu.mt/laws/ent 
rance/index.html 
Email: lara.bezzina@um.edu.mt 

 
Faqet e mëposhtme web ofrojnë një 
pasqyrë informative përkitazi me 
programet e tjera për të drejtat e 
njeriut: 

 
http://www.humanrightstools.org/master
s.htm 
LLM Guide: http://www.llm-guide.com 
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OHCHR’s Database on Human Rights 
Education and Training: 
http://hre.ohchr.org/hret 

 
University of Minnesota – Centers for 
Human Rights Research, Training and 
Education 
Linket: 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/c
enters/index.htmlhme në një tematikë 
komplekse. 

 
Teaching Human Rights Online: 
http://homepages.uc.edu/thro 
Teaching Human Rights online përpiqet që 
tek studentët dhe nxënësit e shkallës më 
të lartë ta përmirësojë mirëkuptimin etik 
dhe komunikimin interkulturor. Faqja 
përmban për shembull detyra të persiatjes 
përkitazi me mësimin individual, një 
bibliotekë të rastit dhe një udhëzues  për 
ligjëruesit/mësimdhënësit. 

 
Zentrum polis. Politik Lernen in der 
Schule: 
http://www.politik-lernen.at/goto/polis 
Zentrum polis ofron një platformë të të 
gjerë të informimit për arsimimin politik, 
arsimimin për të drejtat e njeriut, 
arsimimin për zhvillim të vaazhdueshëm 
dhe arsimimin e konsumator(e)ëve 
Kjo Qendër i stimulon mësues(e)ët dhe 
multiplikator(e)ët në zbatimin e këtyre 
temave në shkollë– me informacione nga 
sfondi, tipe të mësimdhënies, propozime 
propjektesh, të një datenbank të 

referuesve dhe me shumë materiale falas 
të cilat do të mund të porositeshin në 
online-Shop. 

 
 
 
 

 
 

Biblioteka Online 
 

 
Human Rights Education Associates 
(HREA) HR Library: 
http://www.hrea.org/erc/Library/ 
index.php 

 
Netherlands Institute of Human Rights 
Documentation Site: 
http://sim.law.uu.nl/SIM/Dochome.nsf?o
pen 

 
Project DIANA: online Human Rights 
Archive: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/dia
na/index.html 

 
Questia. The World’s Largest Online 
Library: 
http://www.questia.com/Index.jsp 
The European Library: http://www.the 
europeanlibrary.org/portal/index.html 

 
United Nations Online Databases: 
http://www.un.org/databases/index.html 

 
University of Minnesota Human Rights 
Library:http://www1.umn.edu/humanrts 
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E. ORGANIZATA PARTNERË TË  
     ZGJEDHUR NË FUSHËN E RRJETIT  

PËR SIGURI NJERËZORE 
 

 
Në këtë pjesë gjeni njoftime të 
dobishme përkitazi me organizata 
partnere nga shtete anëtare të Rrjetit 
për Sigurinë Njerëzore që veprojnë në 
fushën e të drejtave të njeriut, 
arsimimin për të drejtat e njeriut dhe 
sigurinë njerëzore.  
 

 
Afrika e Jugut 
Emri i organizatës: Centre for Human 
Rights – University of Pretoria 
Adresa: University of Pretoria, 0002, 
Pretoria, Südafrika 
Telefon/Fax: +27 12 4203034 ose +27 12 
4203810/+27 12 3625125 
Homepage: http://www.chr.up.ac.za 
Email: chr@postino.up.ac.za 
Gjuha e punës:  Anglisht 
Programet: Punëtori, seminare, 
konferenca, njësi speciale të trajnimit, 
arsimim, programe studimi dhe projekte 
përkitazi me të drejtat e njeriut dhe me 
arsimimin për të drejtat e njeriut në Afrikë  

 
Emri i organizatës: UNESCO ‚ Oliver 
Tambo Chair of Human Rights 
Adresa: University of Fort Hare, Private 
Bag X1314, Alice 5700, Südafrika 
Telefon/Fax: +27 (0)40 6022544 ose +27 
(0)40 6022220/+27 (0)40 6531707 
Homepage: 
http://www.ufh.ac.za/otchr/default.aspx?
PageID=7 
Email: otchr@ufh.ac.za 

Gjuha e punës: Anglisht 
Programet: Arsimimi për të drejtat e 
njeriut, trajnim profesional në fushat e të 
drejtave të njeriut, demokracisë, vlerave, 
paqes dhe tolerancës  

 
 

Austri: Emri i organizatës: Europäisches 
Trainings- und Forschungszentrum für 
Menschenrechte und Demokratie (ETC) 
Adresa: Schubertstraße 29/I, A-8010 Graz, 
Österreich 
Telefon/Fax: +43 (0)316 3228881/ 
+43 (0)316 3228884 
Homepage: http://www.etc-graz.at ose 
http://www.etc-graz.eu 
Email: office@etc-graz.at 
Gjuhët e punës: Gjermanisht, anglisht 
Programet: Arsimimi lokal, regjional e 
ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe 
programe trajnimi për nxënës, studentë, 
mësues, shkencëtarë të rinj, trajnues të të 
drejtave të njeriut, të nëpunësve, 
institucioneve për të drejtat e njeriut, 
nëpunësve të policisë, akademi vjetore 
verore, projekte hulumtimi në fushën e të 
drejtave të njeriut, kundër diskriminimit, 
sigurisë njerëzore, terrorizmit dhe krimit 
të organizuar etj.; Koordinimi i projektit të 
Graz-it - qytet i të drejtave të njeriut; zyra 
e punës në fushën e të drejtave të njeriut e 
qytetit të Graz-it; konceptimi dhe 
koordinimi i programeve të arsimimit për 
të drejtat e njeriut në Evropën Juglindore 
përmes „University Human Rights Centers 
Network“ në Evropën Juglindore  
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Emri i organizatës: Ludwig Boltzmann-
Institut für Menschenrechte (BIM) 
Adresa: Freyung 6, 1. Hof, Stiege II, A-1010 
Wien, Österreich 
Telefon/Fax: +43 (0)14277/27420/+43 
(0)1 427727429 
Homepage: http://www.univie.ac.at/bim 
Email: bim.staatsrecht@univie.ac.at 
Gjuhët e punës: Gjermanisht, anglisht 
Programet: Hulumtime mbi të drejtat e 
njeriut në rrafshin nacional, Evropian e 
ndërkombëtar; „Zentrum polis - Politik 
Lernen in der Schule“ i Ministrisë së 
Arsimit; seanca të rregullta të trajnimit, 
Punëtori e seminare për studentë, mësues, 
nxënës, shoqërinë civile etj.  
Emri i organizatës: Österreichisches 
Institut für Menschenrechte 
Adresa: Mönchsberg 2a, A-5020 Salzburg, 
Österreich 
Telefon/Fax: +43 (0)662 84315811/ 
+43 (0)662 84315815 
Homepage: http://www.menschenrech-
te.ac.at/home.htm 
Email: office@menschenrechte.ac.at 
Gjuha e punës: Gjermanisht  
Programet: Aktivitete  e seminare për 
nxënës, studentë, shkencëtarë, kuadro të 
fushës së drejtësisë, nëpunës etj.; projekte 
shkencore/hulumtuese në fushën e të 
drejtave të njeriut; Instituti është 
korrespondent nacional i Këshillit të 
Evropës për Austrinë. 
 
Greqi  
Emri i organizatës: Human Rights 
Defence Centre (KEPAD) 
Adresa: Lempessi 3 Makrygianni, 11742 
Athen, Griechenland 
Telefon/Fax: +30 210 9210977/ 
+30 210 9246056 
Homepage: http://www.kepad.gr 
Email: info@kepad.gr 
Gjuhët e punës: Anglisht, greqisht  

Programet: Programe, kurse dhe 
publikime rreth temave Arsimimi për të 
Drejtat e Njeriut, Të Drejtat e Njeriut, 
Demokracia etj. 

 
Emri i organizatës: Marangopoulos 
Foundation for Human Rights (MFHR) 
Adresa: Lycavittou 1, 106 72 Athen, 
Griechenland 
Telefon/Fax: +30 10 3637455/ 
+30 10 3622454 
Homepage: 
http://www.mfhr.gr/home/index.asp 
Email: info@mfhr.gr 
Gjuhët e punës: Anglisht, greqisht  
Programet: Kurse e seminare për arsimim 
për të drejtat e njeriut, bursa për studentë 
që janë specializuar në fushën e të 
drejtave të njeriut, publikime e ligjërata  

 
Holandë  
Emri i organizatës: Netherlands Institute 
of Human Rights (SIM) 
Adresa: Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, 
Niederlande 
Telefon/Fax: +31 30 253 8033/+31 30 
253 7168 
Homepage: http://www.uu.nl/uupubli-
sh/homerechtsgeleer/onderzoek/onderzo
ekscholen/sim/english/18199main.html 
Email: sim@law.uu.nl 
Gjuhët e punës: Anglisht, holandisht  
Programet: Projekte të hulumtimit dhe 
studime, kurse, konferenca, simpoziume, 
ligjërata rreth temës të drejtat e njeriut  
 
Irlandë 
Emri i organizatës: Irish Centre for 
Human Rights 
Adresa: National University of Ireland, 
Galway, University Road, Galway, Irland 
Telefon/Fax: +353 (0)91493948/ 
+353 (0)91494575 
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Homepage: 
http://www.nuigalway.ie/human_rights 
Email: humanrights@nuigalway.ie 
Gjuha e punës: Anglisht 
Programet: Konferenca për të drejtat e 
njeriut, shkolla verore, programe të 
trajnimit, programe studimore, publikime 
e projekte rreth temave Të Drejtat e 
Njeriut dhe E Drejta Ndërkombëtare  

 
Jordani   
Emri i organizatës: Amman Center for 
Human Rights Studies (ACHRS) 
Adresa: Amman, Al-Abdali-Sharaf 
Building, Jordanien 
Telefon/Fax: +962 64655043 
Homepage: http://www.achrs.org 
Email: achrs@achrs.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, anglisht 
Programet: Kurse përkitazi me të drejtat e 
njeriut, të drejtat e fëmijëve dhe të drejtat 
e grave, të të rinjve dhe punës vullnetare, 
të të drejtës, programe që i stimulojnë të 
drejtat sociale dhe ato kulturore etj.  
 
Kanada 
Emri i organizatës: John Humphrey 
Centre for Peace and Human Rights 
Adresa: 404A, 10310-102 Ave, Edmonton, 
AB T5J 2X6, Kanada 
Telefon/Fax: +1 780 4532638/ +1 780 
4541519 
Homepage: http://jhcentre.org/dnn 
Email: info@jhcentre.org 
Gjuha e punës: Anglisht 
Programet: Kampe verore dhe programe 
për të rinj rreth temës Të Drejtat e Njeriut 
dhe Arsimimi për të Drejtat e Njeriut, 
Projekti Qyteti i të Drejtave të Njeriut 
Edmonton, publikime nga fusha e të 
drejtave të njeriut etj. 

 
 
 

Kil (Chile) 
Emri i organizatës: Programa Interdisci-
plinario de Investigaciones en Educaci-
ón (PIIE) 
Adresa: Dalmacia 1267, Providencia 
Santiago, Chile 
Telefon/Fax: +562 209 6644/ +562 2204 
7460 
Homepage: http://www.piie.cl 
Email: prensa-piie@academia.cl 
Gjuha e punës: Spanjisht 
Programet: Kurse, projekte dhe publikime 
rreth temës Arsimimi për të Drejtat e 
Njeriut. 
 
Kostarikë (Costa Rica) 
Emri i organizatës: Inter-American 
Institute of Human Rights (IIDH) 
Adresa: P.o. Box 10081-1000, San José, 
Costa Rica 
Telefon/Fax: +506 234 04/+506 234 0955 
Homepage: http://www.iidh.ed.cr 
Email: instituto@iidh.ed.cr 
Gjuhët e punës: Spanjisht, anglisht 
Programet: Kurse, seminare, projekte dhe 
publikime rreth temave Arsimimi për të 
Drejtat e Njeriut, Të Drejtat e Njeriut, 
Siguria Njerëzore etj.  

 
Mali 
Emri i organizatës: Mouvement de 
Peuple pour l’Education aux Droits 
Humains (PDHRE/DPEDH MALI)) 
Adresa: B.P. E 5168 Bamako, Mali 
Telefon/Fax: +223 2204173/+223 
2204174 
Homepage: http://www.kurukanfuga-
pdhreafrique. over-blog.org 
Email: pdhre@afribone.net.ml 
Gjuha e punës: Frëngjisht 
Programet: Programe për Arsimimin për 
të Drejtat e Njeriut dhe projekti Qyteti i të 
drejtave të njeriut: Kati 
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Emri i organizatës: Human Rights 
Education Associates (HREA) 
Adresa: Postbus 59225, 1040 KE 
Amsterdam, Niederlande 
Telefon/Fax: + 31 20 524 1404/ + 31 20 
524 1498 
Homepage: http://www.hrea.org 
Email: info@hrea.nl/info@hrea.org 
Gjuhët e punës: Arabisht, kinezisht, 
anglisht, greqisht, spanjisht 
Programet: Mbështetja për individë, OJQ, 
qeveri e organizata ndërshtetërore civile 
me rastin e zbatimit të programeve për 
arsimimin për të drejtat e njeriut  

 
Norvegji  
Emri i organizatës: Norwegian Centre for 
Human Rights (NCHR) 
Adresa: P.o.Box 6706, St. olavs Plass, 
No.0130, Oslo, Norwegen 
Telefon/Fax: +47 22842001/+47 
22842002 
Homepage: http://www.humanrigh-
ts.uio.no/english/#1 
Email: info@nchr.uio.no 
Gjuhët e punës: Anglisht, norvegjisht  
Programet: Studime për të drejtat e njeriut 
dhe kurse për arsimimin për të drejtat e 
njeriut dhe për të drejtat e njeriut  

 
Emri i organizatës: The Norwegian 
Refugee Council (NRC) 
Adresa: P.o. Box 6758 St. olavs Plass, No. 
0130 Oslo, Norwegen 
Telefon/Fax: +47 23109800/+47 
23109801 
Homepage: http://www.nrc.no 
Email: nrc@nrc.no 
Gjuhët e punës Anglisht, norvegjisht 
Programet: Mbështetje refugjatëve e të 
dëbuarve, me përqendrim tek të drejtat e 
njeriut dhe e drejta ndërkombëtare  
 
 

Slloveni 
Emri i organizatës: Educational Research 
Institute (ERI) 
Adresa: Gerbiceva 62, 1000 Ljubljana, 
Slowenien 
Telefon/Fax: +386 1 4201240/ +386 1 
4201266 
Homepage: 
http://www2.arnes.si/~uljpeins 
Email: pedagoski.institut@pei.si 
Gjuhët e punës: Anglisht, sllovenisht 
Programet: Hulumtimi, zhvillimi dhe 
projekte aplikative në arsim dhe në fusha 
të afërta me të, trajnime dhe arsimim i 
hulumtuesve të graduar, organizimi i 
seminareve, organizimi i mitingjeve 
(tubimeve) dhe i konferencave 
ndërkombëtare etj. 

 
Emri i organizatës: Foundation 
„Together“ - Regional Centre for 
Psychosocial Well-being of Children 
Adresa: Županciceva ulica 10, SI-1000 
Ljubljana, Slowenien 
Telefon/Fax: +386 1 4210868/+386 1 
4210867 
Homepage: http://www.ims-
info.si/together/main.php?lang=3&m=con
tacts 
Email: renata@together-foundation.si 
Gjuhët e punës: Anglisht, sllovenisht 
Programet: Programe për mbrojtjen 
psiko-sociale dhe forcimin e mbrojtjes nga 
lufta, terrorizmi, katastrofat e natyrës dhe 
mbrojtjen e fëmijëve nga padrejtësitë 
sociale në Evropën Juglindore për mësues, 
të inkuadruar në fushën e mbrojtjes 
shëndetësore, OJQ 

 
Emri i organizatës: Institute for Ethnic 
Studies (IES) 
Adresa: Erjavceva 26, 1000 Ljubljana, 
Slowenien 
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Telefon/Fax: +386 12001870/+386 
12510964 
Homepage:http://wwwinv.si/s1vhoda 
.HTM 
Email: INV@inv.si 
Gjuhët e punës: Anglisht, sllovenisht 
Programet: Programe hulumtuese dhe 
publikime në fushën e minoriteteve, të të 
drejtave të njeriut dhe të migracionit, 
sidomos për institucionet shtetërore që 
merren me çështje të politikës kulturore 
dhe me minoritetet.  

 
Emri i organizatës: Mirovni Inštitut – 
Peace Institute 
Adresa: Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana, 
Slowenien 
Telefon/Fax: +386 (0)1 2347720/+386 1 
2347722 
Homepage: http://www.mirovni-
institut.si/eindex.htm  
Email: info@mirovni-institut.si 
Gjuhët e punës: Anglisht, sllovenisht 
Programet: Konferenca, seminare, studime 
kërkimore e projekte në fushën e të 
drejtave të njeriut, demokratizimit, luftës e 
paqes, çështjeve gjinore dhe të studime 
kulturore  
 
Tailandë 
Emri i organizatës: Asia-Pacific Regional 
Resource Center for Human Rights 
Education (ARRC) 
Adresa: 10/3, Soi Ladphrao 14, Chatujak, 
Ladyao, Bangkok 10900, Thailand 
Telefon/Fax: +662 9384698 
Homepage: http://www.arrc-hre.com 
Email: arrc@arrc-hre.com 
Gjuha e punës: Anglisht 
Programet: Organizimi i aktiviteteve për 
arsimimin për të drejtat e njeriut në nivel 
regjional e ndërkombëtar, raporte e 
publikime  
 

Zvicër 
Emri i organizatës: Human Rights 
Information and Documentation 
Systems, International – HURIDOCS 
Adresa: Villa Grand-Montfleury, 48, 
chemin du Grand-Montfleury, CH-1290 
Versoix, Schweiz 
Telefon/Fax: +41 22 7555252/+41 22 
7555260 
Homepage: http://www.huridocs.org 
Email: info@huridocs.org 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht, 
spanjisht 
Programet: Mitingje (takime) e trajnime 
regjionale rreth temës Informacione për të 
drejtat e njeriut, dokumentacioni, trajnim 
për trajnuesit, bashkëpunëtorët e 
organizatave për të drejtat e njeriut, që 
veprojnë në fushën e Dokumentacionit 
dhe të informacionit. 

 
Emri i organizatës: International 
Training Centre on Human Rights and 
Peace Teaching (CIFEDHOP) 
Adresa: 5, rue du Simplon, 1207 Genf, 
Schweiz 
Telefon/Fax: +41 22 7364452 
Homepage: 
http://www.cifedhop.org/En/Contacts/in
dex.htm 
Email: cifedhop@mail-box.ch 
Gjuhët e punës: Anglisht, frëngjisht 
Programet: Programe ndërkombëtare të 
trajnimit në fushën e arsimimit për të 
drejtat e njeriut, sesione regjionale e 
nacionale në vende/shtete të ndryshme, 
publikime dhe përhapje/shpërndarje e 
materialeve mësimore, përgatitja e 
materialeve mësimore  

 
Emri i organizatës: Menschenrechte 
Schweiz (MERS) 
Adresa: Hallerstr. 23, 3012 Bern, Schweiz 
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Telefon/Fax: +41 31 3020161/+41 
313020062 
Homepage: http://www.humanrights.ch 
Email: info@humanrights.ch 
Gjuhët e punës: Gjermanisht, anglisht, 
frëngjisht 
Programet: Puna në projekte në fushën e 
arsimimit për të drejtat e njeriut, çështje 

të të drejtave të njeriut dhe të sigurisë 
njerëzore, shërbime të informacionit për 
organizata joqeveritare dhe koordinimin e 
hartimin e raporteve hije të organizatave 
joqeveritare përkitazi me konventat për të 
drejtat e njeriut.  

 
 

  
 
F. VËREJTJE TË PËRGJITHSHME PËR   
METODIKËN E ARSIMIMIT PËR TË 
DREJTAT E NJERIUT 
 
Hyrje  

 
Me arsimim për të drejtat e njeriut 
kuptojmë çdo formë të të mësuarit që e 
zhvillon dijen mbi të drejtat e njeriut, 
pikëpamjet dhe qëndrimin kundruall të 
drejtave të njeriut si dhe zhvillimin e 
aftësive dhe të shkathtësive për zbatimin 
në jetë të tyre. Theks i veçantë vihet mbi 
përgjegjësinë e shteteve dhe të individëve 
që t’i respektojnë, mbrojnë e favorizojnë të 
drejtat e njeriut të secilit njeri, pa marrë 
parasysh „racën“, gjininë, moshën, 
prejardhjen etnike e nacionale ose atë të 
besimit.  
 
Si çdo fushë tjetër pedagogjike, edhe 
arsimimi për të drejtat e njeriut ngërthen 
një vistër metodash, që e reflektojnë 
intencën e fushës gjegjëse të arsimimit-të 
kuptuarit e të drejtave dhe të dinjitetit të 
njeriut si çështje thelbësore të arsimimit 
për të drejtat e njeriut; metoda e arsimimit 
e vë theksin mbi njeriun: trajnimet në 

fushën e të drejtave të njeriut dhe 
punëtoritë duhet t’u përshtaten 
pretendimeve dhe nevojave të 
pjesëmarrësve, ato duhet t’i lidhin 
kërkesat intelektuale me zhvillimin e 
aftësive e të shkathtësive dhe të formave 
të pikëpamjeve ndërkulturore. Është e 
tepërt të përmendet se kjo mund të arrihet 
vetëm me përfshirjen aktive të 
pjesëmarrësve dhe me ndihmën e 
përvojave të tyre personale e të 
profesionit. Arsimimi për të drejtat e 
njeriut nuk mendohet, së këndejmi, si 
thjesht mësim përmendësh i Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut.  
Me rastin e përgatitjes për trajnime për 
arsimimin për të drejtat e njeriut ose të 
punëtorive, ka disa pika që do të duhej të 
merreshin parasysh. Përpara se arsimuesi 
për të drejtat e njeriut t’ia hyjë 
përzgjedhjes së ushtrimeve, do të duhej që 
ai ose ajo t’i sqarojë të gjithë faktorët e 
parametrat, që do të inkuadrohen në 
situatën e trajnimit si tërësi ose në pjesë 
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specifike të akëcilit trajnim, që po 
planifikohet. Faktorë kryesisht vendimtarë 
janë të katër fushat e përmbajtjes, 
metodika, korniza/kuadri organizator dhe 
pikëpamjet, si të ligjëruesit ashtu edhe të 
pjesëmarrësve.  

 
• Përmbajtja: Çdo trajnim për të 

drejtat e njeriut dhe çdo punëtori 
duhet t’i ketë parasysh interesat dhe 
nevojat e grupit konkret të synuar, ta 
ketë parasysh fushën e profesionit dhe 
arsimimin dhe konceptin 
përmbajtjesor t’ua përshtat këtyre 
parametrave. Natyrisht që është e 
domosdoshme njëfarë diturie bazë 
përkitazi me lëndën, pjesët përbërëse 
dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
megjithatë do të duhej që fokusi i 
secilit trajnim t’u përshtatet gjithmonë 
nevojave të grupit të synuar. Disa 
aspekte si për shembull perspektivat e 
diversitetit ose ajo e gjinive mund të 
jenë, nga njëra anë, temë e një njësie 
mësimore, në një rast tjetër porse 
mund të trajtohet edhe si materie e 
tërthortë në kontekste të ndryshme 
dhe në pyetje të shtruara, si për 
shembull në fushën e shëndetësisë, 
lirisë së besimit, të drejtës së punës 
ose të dimensionit si e drejtë e njeriut 
të kushteve të punës konkrete.  

 
• Metodika: Çdo metodë mësimore 

mund të përshkruhet si kombinim 
specifik i metodave, si madhësia e 
grupit, organizimi social, veprimtaritë 
e dëgjuesve/pjesëmarrësve, fazat e 
mësimit dhe mediet. Duke qenë se 
ligjëruesi  nuk mund t’i kontrollojë 
gjithë këta faktorë, do të duhej që ai 
ose ajo gjithë përqendrimin ta 
fokusojë tek Layout-i dhe tek 

koordinimi i atyre, që mund të 
ndikohen. 

 Para se gjithash përmes përzgjedhjes 
së organizative sociale dhe të medieve 
të përshtatshme, ligjëruesi,/ja mund 
të ndikojë mbi procesin mësimor dhe 
mbi interaksionin social dhe 
komunikimin në lokalin mësimor dhe 
të ketë kujdes që grupet e 
dëgjuesve/pjesëmarrësve të mos 
teprohet. Sa herë që preken diversiteti 
dhe gjinitë, do të duhej që ato të 
aktualizohen, në mënyrë që të jenë në 
qendër të vëmendjes në arsimimin për 
të drejta të njeriut të pjesëmarrësve 
dhe jo aqë fort „ekspert(e)ët“ ose 
„lënda mësimore“. Pasi të jenë bërë 
ekspertiza, pozicionimet dhe aftësitë 
jo vetëm të ligjëruesve porse edhe ato 
të pjesëmarrësve, bazuar në përvojat e 
tyre individuale në fushën e punës dhe 
të arsimimit/shkollimit, ligjëruesi e 
braktis kësisoj rolin tradicionalisht 
dominant dhe krijon kësisoj më 
shumë hapësirë për aplikimin e 
elementeve të ndryshme metodike e 
didaktike, interaktiviteti, komunikimi 
dhe kompetenca e së cilës është më e 
afërt për secilin pjesëmarrës, secilën 
pjesëmarrëse, pa marrë parasysh 
gjininë ose prapavijën personale ose 
kulturore të tyre.  

 
• Korniza e kushteve organizatore: 

Për ta siguruar aspektin 
aftësues/forcues të arsimimit për të 
drejtat e njeriut, do të duhej pasur 
kujdes që të gjithë njerëzit të kenë 
mundësi të marrin pjesë në një 
trajnim ose punëtori për të drejtat e 
njeriut. Kjo ka të bëjë me menaxhimin 
e kohës dhe të vendit të trajnimit si 
edhe me diskriminimin e mundshëm 
pozitiv.  
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• Pikëpamjet e ligjërues(e)ve dhe të 

pjesëmarrës(e)ve: Duke qenë se 
arsimimi për të drejtat e njeriut duhet 
të jetë më shumë se thjesht bartje e 
diturisë, arsimuesit për të drejtat e 
njeriut duhet të kenë një varg aftësish 
të ndryshme:  

• kompetenca profesionale (njohuri mbi 
të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e 
tyre, implementimin e të drejtave të 
njeriut në fusha të ndryshme të 
profesionit dhe atyre sociale ), 

• kompetenca metodike e didaktike 
(njohuri mbi arsimimin dhe proceset 
mësimore në përgjithësi dhe në 
arsimimin për të drejtat e njeriut, 
aftësi profesionale dhe shkathtësi, që 
këtë dituri ta zbatojë në praktikë) 

• kompetenca komunikative  
• aftësi emocionale e empatike (aftësi 

për ta reflektuar qëndrimin e vet dhe 
përcaktimin jetësor të vetin dhe që në 
një mënyrë empatike të 
bashkëveprojë me pjesëmarrësit dhe 
me bashkë-trajnuesin) 

• kompetenca interkulturore e të gjinive 
(aftësi që ta reflektojë gjedhën 
vetanake të sjelljes, kulturës ose të 
gjinisë, njohuri përkitazi me rrethanat 
e kontekstet sociale, „mentalitetet“, 
diskriminimin etj.) Këto parakushte, si 
edhe domosdoshmëria për të arritur 
tipe të ndryshme të të mësuarit, shpie 
drejt kërkesës që një trajnim për 
arsimimin për të drejtat e njeriut ose 
punëtori të planifikohet me një ekip 
bashkë-trajnuesish të gjinive të 
ndryshme dhe/ose me prejardhje 
etnike të ndryshme, para se gjithash 
nëse në punëtori duhet të trajnohen 
aspekte interkulturore e të gjinive dhe 
të trajnohen aftësi e pikëpamje 
përkatëse. Përveç kësaj, bashkëpunimi 

i dy bashkë-trajnuesve me karaktere 
të ndryshme dhe me stile të ndryshme 
të ligjërimit (p.sh. orientimi në 
përmbajtje/orientimi në procesin) 
rezulton me një mësim larg më 
efektiv.  

 
Planifikimi i trajnimit për të drejtat e 
njeriut  

 
Cilësia e trajnimit ose e punëtorive për 
arsimimin për të drejtat e njeriut varet në 
masë të madhe nga planifikimi i saktë i 
secilës masë. Në vazhdim është një 
pasqyrë e shkurtër mbi faktorët kryesorë 
të përgatitjes. 
• Synimet e mësimit: Qëllimi parësor i 

arsimimit për të drejtat e njeriut është 
të kuptuarit e sistemit të të drejtave të 
njeriut dhe akceptimi i të drejtave të 
njeriut si pjesë e rëndësishme dhe e 
logjikshme të jetës së secilit, i përcjell 
me implementimin e parimeve të të 
drejtave të njeriut në punën e 
përditshme. Për ta zhvilluar me 
sukses arsimimin për të drejtat e 
njeriut, me rëndësi të 
jashtëzakonshme është spikatja 
shumë qartë e qëllimeve të mësimit, 
që duhet të orientohet sipas 
kërkesave specifike të pjesëmarrësve. 
Çdo trajnim i të drejtave të njeriut 
duhet ta synojë forcimin e 
kompetencave profesionale e sociale 
të pjesëmarrësit. Kjo qasje e orientuar 
mbi bazën e kompetencave është 
karakteristike për punëtoritë. 
Tri synime themelore duhet të jenë 
bazë për arsimimin për të drejtat e 
njeriut në përgjithësi dhe udhëzime 
për trajnime e për punëtori:  
 Transmetimi i diturive dhe i 

informacioneve (çfarë janë të 
drejtat e njeriut, standardet e të 
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drejtave të njeriut, mbrojtja e të 
drejtave të njeriut, çfarë donë të 
thonë të drejtat e njeriut në jetën 
e përditshme dhe në punën e 
pjesëmarrësve) si dhe krijimin e 
aftësive dhe të shkathtësive 
(aftësimi i pjesëmarrësve t’i 
respektojnë të drejtat e njeriut në 
jetën dhe në punën e tyre dhe t’i 
përmbushin e t’i implementojnë 
detyrat e tyre) 

 Formësimi i pikëpamjeve t’i 
definojnë vlerat, t’i hetojnë e t’i 
revidojnë pikëpamjet negative 
dhe të marrin/pranojnë 
pikëpamje tjera/të reja)  

 Shtënia në punë e veprimeve 
(„aksioni“: Angazhimi i njëmendët 
i mësimdhënësit për të drejtat e 
njeriut). Nuk mjafton që 
standardet e të drejtave të njeriut 
vetëm të njihen e të mësohen. 
Mësim-marrësit kanë nevojë për 
ndihmë plotësuese, për t’i bërë 
këto për të vetat në jetën e 
përditshme të tyre. Kjo 
ndihmë/përkrahje duhet të 
realizohet përmes një trajnimi të 
aftësive të domosdoshme, që janë 
parakusht për implementimin e 
tyre. 

Arsimimi për të drejtat e njeriut duhet të 
jetë gjithmonë i mbështetur mbi kritere, 
që formulohen në fillim të kursit dhe 
vlerësohen në fund të tij. E dobishme është 
që qysh në fillim të shtrohet pyetja „Çfarë 
do të duhej të zotëronin mësim-marrësit?“ 
dhe që kjo (pyetje) të kihet parasysh gjatë 
gjithë kursit. 
Testet me gojë ose me shkrim dhe 
reagimet (feedback) mund të ofrojnë të 
dhëna për evaluimin e procesit mësimor. 

 

• Grupi i synuar: Me rastin e 
përgatitjes së një trajnimi për të 
drejtat e njeriut përbërja e grupit të 
synuar duhet të jetë përcaktuar e 
sqaruar që më parë: 
 Secili grup profesional i synuar 

(p.sh. administrata, policia, 
gjykatësit, avokatët, punëtorët 
socialë, personeli mjekësor, 
studentë, mësues, ushtria) i ka 
nevojat e veta specifike në raport 
me detyrat e tyre të punës. 
Rekomandohet që, mundësisht, të 
mos punohet me grupe të 
përziera.  

 Në procesin e planifikimit duhet 
të përfshihen nevojat specifike të 
grupit të synuar. Konform 
nevojave, trajnimi mund të 
përqendrohet në aspekte të 
veçanta/konkrete: standardet, që 
janë të rëndësishme për grupin 
konkret të profesionit, orientimi 
drejt përmbajtjes, formimi i 
aftësive ose përvetësimi i 
qëndrimeve, sensibilizimi etj. 

 Metoda e trajnimit dhe aktivitetet 
duhet t’i reflektojnë më parë se 
gjithçka tjetër pikëpamjet e 
mësim-marrësve të moshuar. 
Arsimuesit e të drejtave të njeriut 
do të duhej t’u japin rast mësim-
marrësve, që t’i parashtrojnë 
idetë dhe konceptet e tyre, ata 
duhet të merren me problemet 
dhe rastet reale që rrjedhin nga 
ambienti i profesioneve të 
pjesëmarrësve dhe që përvojat në 
profesion të mësim-marrësve të 
rrjedhin shlirshëm. Pjesëmarrësit 
në këso trajnimesh  duhet të jenë 
të ndërgjegjshëm për 
përgjegjësinë e vetë atyre: Puna e 
mirëfilltë fillon tek atëherë kur 
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trajnimi merr fund dhe kur dija e 
fituar, aftësitë dhe pikëpamjet 
duhet të aplikohen në jetën e 
përditshme dhe në punë.  

Varësisht nga nevojat specifike të grupeve 
të synuara do të duhej të plotësoheshin 
disa kushte organizatore, për ta stimuluar 
kështu procesin mësimor (lokale të 
përshtatshme, pajisja dhe materiale, një 
pasqyrë në fillim të ditës, një rezyme në 
fund, një orar me pauza të mjaftueshme, 
freskime - nëse është e mundshme ). 

 
• Pjesëmarrja: Duke u nisur nga parimi 

se „Learning by doing“ është mënyra 
më e efektshme për të mësuar diçka, 
do të duhej që në arsimimin për të 
drejtat e njeriut të stimulohet 
parimisht baza e pjesëmarrjes. 
Pjesëmarrja pedagogjike duhet të 
përcaktohet përmes elementeve të 
ndryshme si proceset interaktive, 
fleksibiliteti, ndërrimet në rrafshin e 
metodikës dhe e formave sociale si 
dhe relevanca e problemeve dhe e 
materialeve.  
Për ta arritur një proces aktiv e të 
efektshëm mësimor, duhet të kihen 
parasysh këto pika: 
 Temat dhe prezantimi i 

standardeve: Gjatë përgatitjes së 
një trajnimit për të drejtat e 
njeriut për një temë konkrete, 
është e nevojshme të ftohen 
ekspertë të fushave gjegjëse. 
Diskutimet e ekspertëve gjenden 
rëndom përmes projekteve lokale, 
universiteteve ose institucioneve. 
Do të ishte mirë që, në vend të një 
podiumi akademik e shkencor të 
ekspertëve, diskutimin ta 
gjallërojnë një listë e përzier prej 
shkencëtarësh e sish të praktikës 
dhe të sjell relevancë më të lartë 

të praktikës. Në trajnim duhet të 
prezantohen, përveç kësaj, 
standardet dhe instrumentet e të 
drejtave të njeriut. Trajnuesi 
duhet të ketë kujdes që 
standardet të diskutohen në 
relacion me grupin e synuar dhe 
të mos harrohet çështja e 
zbatueshmërisë së standardeve 
në praktikën e përditshmërisë së 
pjesëmarrësve.  
 

 Pikënisja interaktive: - Duhet që, 
në procesin mësimor, mësim-
marrësit të mund t’i sjellin të 
gjitha aftësitë, përvojat personale 
e ato të punës të tyre. Në një 
proces mësimor interaktiv, roli i 
mësimdhënësit prej një pozite 
dominuese shndërrohet në rol të 
një moderatori. Sa kohë që 
çështjet përmbajtjesore dhe 
transportimi i diturive nuk bën të 
lehen pas dore, trajnuesi duhet 
njëkohësisht t’i përkrah proceset 
e punës në grup dhe përvetësimin 
e pikëpamjeve e të aftësive ta 
stimulojë duke përcaktuar 
kornizë, material të përgatitur 
dhe mbështetje të organizimit 
grupor dhe profesional e metodik 
(p.sh. teknika të mësimdhënies, 
përkatësisht të ligjërimit). Roli i ri 
prej moderatori i trajnuesit mund 
t’i kontribuojë të hap dyer që për 
mësimdhënës tradicionalë do të 
mbeteshin të mbyllura. Përmes 
një qasjeje interaktive e cila në 
vend të mangësive të mësim-
marrësve i vë në spikamë 
përvojat, do të ndjeheshin të 
inkurajuar sidomos personat me 
përvojë të vogël ose negative të 
shkollimit.  
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Pikënisja praktike: - Një nga qëllime të 
arsimimit për të drejtat e njeriut është 
përhapja e idesë se të drejtat e njeriut, 
fundja, janë element parësor i jetës së 
përditshme. Në këtë pikëpamje, arsimimi 
për të drejtat e njeriut i përbush 
përnjëmend nevojat e praktikëve, të cilëve 
nuk u interesojnë të drejtat abstrakte të 
njeriut, porse u intereson çështja se si ata 
vetë mund t’i zbatojnë aspektet e të 
drejtave të njeriut në jetën e tyre private 
dhe në ambientin e tyre të punës. Si mund 
ta bëni punën tuaj duke i pasur parasysh 
standardet e të drejtave të njeriut? 
Çfarë fitoni nga kjo? Ku qëndron vlerë më 
e madhe, nëse të drejtat e njeriut 
kuptohen dhe jetësohen? 
Konform kësaj, arsimuesit për të drejtat e 
njeriut duhet të ngërthejnë në programet e 
tyre informacione praktike, literaturë, 
materiale dhe shembuj të rasteve që duhet 
të jenë relevantë për praktikën. Nëse një 
arsimues për të drejtat e njeriut nuk ka 
përvojë personale me ambientin e 
profesionit të pjesëtarëve të grupit të 
synuar, është rëndom e këshillueshme që 
të konsultohet dikush nga fusha gjegjëse e 
praktikës.  

 
Formësimi i ndërgjegjes dhe formimi i 
aftësive: Arsimimi për të drejtat e njeriut, 
që nuk mbështetet në tri shtyllat e bartjes 
të diturisë, aftësitë dhe shkathtësitë, 
formësimin e pikëpamjeve dhe të zbatimit 
praktik, duhet të mbetet një pasqyrë e 
pambaruar: Pikëpamjeve dhe aftësive pa 
dije u mungon baza e informacionit; dija 
dhe pikëpamjet mbeten të pafuqishme, 
sepse pa aftësitë e domosdoshme nuk dinë 
se si duhet të implementohen të drejtat e 
njeriut dhe dija e aftësitë, pa pikëpamje, 
mund të shfrytëzohen madje që të 
punohet kundër të drejtave të njeriut. Të 
gjitha këto aspekte mbeten, njëkohësisht, 

pa efekte praktike, nëse nuk zbatohen në 
jetën e përditshme. Së këndejmi, përkrah 
informacionit dhe trajnimit të aftësive, 
detyrë qenësore e arsimimit për të drejtat 
e njeriut është t’i sensibilizojë 
pjesëmarrësit dhe t’i vetëdijësojë ata për 
potencialin e veprimit vetanak të tyre - t’i 
përkrahin/mbrojnë të drejtat e njeriut ose 
t’i shkelin ato. Ushtrimet për formimin e 
ndërgjegjes dhe formësimin e 
pikëpamjeve kërkojnë nga pjesëmarrësit 
refleksionin e realitetit kulturor dhe të 
rolit gjinor të tyre. Puna në fushën e 
aftësive dhe të shkathtësive ngërthen më 
vete elemente si komunikim dhe dëgjim 
me vëmendje, argumentim e diskutim, 
analizë kritike etj. 

 
Reagimet (Feedback): Evaluimet në 
trajnime e në punëtori nuk bën të shihen 
si rrugë njëkahëshe, porse duhet të jenë 
një proces i ndërsjellë i reagimeve 
(feedback). Një reagim pozitiv e 
konstruktiv duhet t’i ketë parasysh tri 
rregulla: Së pari vijnë gjithmonë deklarata 
pozitive, duhet të iniciohen aksione ose 
deklarata konkrete dhe secili reagim duhet 
të arsyetohet. 
 
• Fleksibiliteti:  

Trajnimet për të drejtat e njeriut 
duhet të planifikohen ashtu që të 
mund të përshtaten lehtë në situata të 
ndryshme, grupe të synuara dhe 
rrethana të ndryshme, konform 
nevojave dhe përvojave adekuate 
kulturore e pedagogjike. Me rastin e 
përgatitjes duhet po ashtu të kihet 
parasysh se përbrenda një kursi mund 
të ketë grupe të ndryshme të synuara 
ose që përbrenda një grupi të synuar 
mund të ketë parakushte të ndryshme. 
Së këndejmi duhet që arsimuesit për 
të drejtat e njeriut të jenë 
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skajshmërisht të kujdesshëm dhe që 
materialet e gatshme të mos i 
përdorin, pa i pas menduar nevojat 
specifike të grupit konkret të synuar. 
Në rast nevoje, këta bën që materialet 
në dispozicion t’i adaptojnë ose t’i 
ndryshojnë përkatësisht të kërkojnë 
të dhëna të reja, shembuj të rinj rasti 
etj. Kjo vlen edhe për shfrytëzuesit e 
këtij manuali „Kuptimi i të Drejtave të 
Njeriut“ të cilin ne e shohim për si 
„work in progress“. Një mjet ndihmës 
teknik për „progres“-in është 
homepage e ETC, e cila ofron 
materiale suplementare, aktualizime 
dhe aktivitete dhe i fton të gjithë 
shfrytëzuesit që ndryshimet tematike 
ose lokale t’ia vënë në dispozicion 
opinionit të gjerë. Përzgjedhja dhe 
përgatitja rrënjësore e materialeve e 
bën shumë më të lehtë planifikimin e 
një kursi dhe një përzgjedhje më e 
gjerë e materialeve dhe e aktiviteteve i 
kontribuon fleksibilitetit të trajnuesit 
në mësimdhënie dhe të mund të 
reagojë më shpejt karshi nevojave ose 
kompleksitetit të grupit. Një truk 
tjetër i vyeshëm është renditja e 
temave më të rëndësishme në module, 
të cilat pastaj janë më përdore dhe 
nëse e do nevoja, edhe mund t’u 
ndërrohet vendi. 
Sado që është absolutisht e nevojshme 
që pjesëmarrësve t’u jepet një hark 
kohor për orientim, trajnuesit nuk do 
të duhej të ngulin këmbë për 
respektimin e kësaj kohe, për të mos 
shkaktuar kështu frustrim e ngurosje 
tek pjesëmarrësit. Mësimdhënësit 
duhet ta gjejnë kompromisin më të 
mirë midis nevojave fizike (pushime, 
freskime, etj) dhe intelektuale të 
pjesëmarrësve.  

 

• Evaluimi:  
Pyetësorët si mjet i evaluimit kanë tri 
funksione kryesore, varësisht nga 
koha kur ato vihen në përdorim: Në 
fillim, sapo të ketë nisur trajnimi, ata 
ofrojnë një vështrim për nevojat, 
pikëpamjet dhe nivelin në dispozicion 
të dijes së mësim-marrësve, ata 
tregojnë një Status Quo, që e sajon 
bazën për të gjitha përparimet dhe për 
të gjitha arritjet në kurs. Gjatë kursit, 
evaluimet e ndihmojnë trajnuesin që 
ta përshtatë programin dhe 
pyetësorët tregojnë në fund të 
arriturat dhe përparimet dhe janë së 
këndejmi një mjet i rëndësishëm për 
përpunimin dhe për zhvillimin e 
mëtejmë të kurseve dhe të 
materialeve. 

 
• Vazhdimi:  

Pjesë e programit duhet të jetë edhe 
pyetja se çfarë duhet të ndodhë pas 
trajnimit në mënyrë që rezultatet të 
bëhen të përhershme. Elemente të një 
rekapitullimi të planifikuar dhe të 
strukturuar mund të jenë takimet 
periodike, ekskursionet ose ligjëratat 
e ekspertëve pas trajnimit (Suksese 
ose Probleme) ose ngritja e një rrjeti 
punues që do të kujdesej për 
shkëmbimin e informacioneve.  

 
Ushtrimet dhe aktivitetet 
Ushtrimet në të gjitha modulet e këtij 
manuali do të duhej t’i mbështetnin 
mësim-marrësit që ta zhvillojnë 
mirëkuptimin për parimet qenësore të të 
drejtave të njeriut dhe, përveç kësaj, edhe 
aftësinë për të komunikuar, për mendimin 
kritik e për analizë, kreativitet dhe 
aftësinë për të bindur -shkathtësitë, që për 
një demokraci janë esenciale. Këto ofrojnë 
perspektiva multi-kulturore, socio-
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ekonomike e historike në luftën universale 
për drejtësi e dinjitet. Ato kanë për synim 
si ndjenjat ashtu edhe logjikën dhe cytin 
mësim-marrës të ndryshëm që ta marrin 
vesh se ç’rëndësi kanë të drejtat e njeriut 
për vetë ata personalisht. Këto u japin 
zemër që të vënë në zbatim veprimin sipas 
të kuptuarit e të informuarit. Në fund të 
fundit, këto procedura synojnë që në 
ushtrime të ndryshme temat e të drejtave 
të njeriut t’i trajtojnë në gjithë 
kompleksitetin e tyre pa paragjykime dhe 
nga këndvështrime të ndryshme. Së 
këndejmi, fundja, qëllim i të gjitha 
ushtrimeve është të tregojnë se çdo njeri 
mund të bëjë ndryshime dhe t’i 
kontribuojë jetësimit të të drejtave të 
njeriut, drejtësisë dhe të dinjitetit. 
Ushtrimet e zgjedhura në këtë manual janë 
diskutime, studime të rasteve, aktrime 
rolesh dhe, sipas zgjedhjes, edhe ushtrime 
të tjera. Veçoritë qenësore të secilës 
metodë jepen në vazhdim, bashkë me 
udhëzimet e tjera të dobishme metodike, 
të cilat arsimuesve të të drejtave të njeriut 
do t’u ndihmojnë me rastin e zhvillimit të 
mendimeve kreative e inovative në 
relacion me pyetjet komplekse të shtruara 
në ushtrime.  

 
• Diskutimi idesh (brainstorming):  

Brainstorming e stimulon kreativitetin 
dhe për kohë të shkurtër prodhon 
shumë ide. Fushat kryesore të 
aplikimit të tij janë gjetja e 
alternativave të zgjidhjes së një 
problemi konkret, përgjigjja pyetjeve, 
shtrimi i një teme të re, zgjimi i 
interesimit si dhe një provim i shpejtë 
i dijes dhe i pikëpamjeve. Një njësi e 
Brainstorming-ut mund të marrë 
forma të ndryshme: Imagjinimi i një 
pyetjeje, i një problemi ose i një teme 
(me gojë ose me shkrim), kërkesa 

drejtuar pjesëmarrësve që të reagojnë 
me sa më shumë ide, propozime: më 
së miri në formë fjalësh ose fjalish të 
shkurtra Shënimi i fjalëve kyçe në një 
letër pankarte (duhet mbajtur mend 
që më kreativet ose më të rëna në sy 
janë shpesh më të dobishme e më të 
përdorshme), analizimi dhe peshimi 
/vlerësimi i outputeve dhe i grupimit 
të mundësive për zgjidhje, njësitë 
Brainstorming janë „akullthyes“, që 
shpijnë drejt temave të ndryshme dhe 
mund të përdoren si nxitje për dialog, 
për një lojë ose për një ushtrim tjetër.  
 

• Diskutimi:  
Diskutimet nxisin refleksionin, 
analizën dhe të menduarit kritik, ato 
nuk ofrojnë të mësuar hierarkik, por 
mësim demokratik e kooperativë dhe i 
inkurajojnë mësim-marrësit që të 
respektojnë e pranojnë më shumë 
qëndrime e mendime. Për ta penguar 
një devijimin, moderatori/ja që në 
fillim mund t’i shtrojë disa nga pyetjet 
qenësore. 
Sa më i madh të jetë grupi aq më të 
mëdha janë edhe gjasat që një palë 
pjesëmarrësish të dominojnë ndërsa 
të tjerët të rrinë urtë. Për t’u siguruar 
që secilit do t’i jepet mundësia që ta 
marrë fjalën, grupi mund të ndahet në 
nëngrupe më të vogla. Në fund të çdo 
diskutimi duhet që për pika qenësore 
të bëhen rezyme me gojë ose me 
shkrim. Moderatori/ja duhet ta ketë 
parasysh qartë qëllimin e diskutimit 
dhe të shtrojë pyetje të cilat e 
stimulojnë pjesëmarrjen dhe analizën. 
Pyetje hipotetike: „Çfarë do të bënit, -
sikur …?“ Pyetje spekulative: „Si mund 
ta zgjidhim këtë problem ?“, Pyetje 
definuese: „A mund të na thoni se si, 
sipas mendimit Tuaj, funksionon kjo 
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ide?“ Pyetje hulumtuese: „Përse 
mendoni kështu ?“ Pyetje 
sqaruese/përmbledhëse: „A është e 
drejtë të them se Ju mendoni që … -?“ 
Një mundësi për t’i përkrahur 
pjesëmarrësit në krijimin e një 
atmosfere të besimit dhe të respektit 
të ndërsjellë është përpilimi i disa 
„rregullave të diskutimit“. 
Moderatori/ja pyet së pari përkitazi 
me parimet e diskutimit të cilat, sipas 
mendimit të pjesëmarrësve, do të jenë 
të pranueshme për të gjithë. 
Propozimet shkruhen pastaj ashtu që 
të mund t’i shohin të gjithë. Nëse e do 
nevoja, ato mund të përmblidhen dhe 
të thjeshtohen. Nëse rregullat e 
mëposhtme nuk janë përmendur, ato 
duhet të shtohen patjetër për si 
absolutisht të nevojshme për një 
diskutim: Personi, që e ka fjalën, duhet 
të dëgjohet. Flet vetëm njëri/a. 
Në fillim të diskutimit, me 
marrëveshje zgjidhet një shenj për ta 
kërkuar fjalën. Nuk bën të ndërpritet 
ai/ajo që është duke folur. Nëse nuk 
pajtoheni me dikë, sigurohuni se bëni 
dallim midis kritikës për idenë dhe 
kritikës për personin. Mos u qeshni 
nëse dikush e ka fjalën, përveç nëse 
ai/ajo tregon ndonjë barsoletë. Secili 
duhet të cytet për të marrë pjesë në 
diskutim. Së fundi, lista me rregullat 
duhet të viret ashtu që, në rast nevoje, 
secili mund të thirret në të ose, po qe 
nevoja, të mund të ndërmarrë 
ndryshime.  
 

• Studime të rastit:  
Përmes studimeve të rastit stimulohet 
aftësia për analizë, të menduarit 
kritik, kompetenca për zgjidhjen e 
problemeve, shkathtësitë për 
planifikim si edhe kooperimi dhe puna 

në ekip. Këto janë të përshtatshme për 
të organizuar debate efektive d.m.th. 
organizimin e grupeve që, në bazë të 
pozitave të paracaktuara, 
argumentojnë përkitazi me një temë; 
ofrohen edhe krahasime d.m.th. 
ballafaqimi i analizave ose i zgjidhjes 
së problemeve në një rast. Rasti mund 
të zgjidhet midis njërës nga tri 
kategoritë e mëposhtme: 

 
- Rast i vërtetë - historik ose 

bashkëkohor/aktual  
- Rasti fiktiv ose hipotetik - , për 

të diskutuar probleme speciale 
ose tema seminarike. Në situata 
fiktive mund të iniciohen shpesh 
tema të ndjeshme lokale, pa 
provokuar reagime përkitazi me 
individë konkretë, organizata, 
grupe të shoqërisë ose regjione 
gjeografike.  

 
- Puna në terren, kur rasti - i 

shpie pjesëmarrësit/et në punë 
dhe interaksion përbrenda 
bashkësisë së tyre.  
 

• Aktrimi i roleve:  
Në aktrimin e roleve, pjesëmarrësit 
vihen në një pozitë fiktive. Moderatori 
mund ta përgatisë aktrimin e roleve 
hollësisht ose të japë vetëm disa 
informacione themelore duke i lënë 
pjesëmarrësit që vetë ta zhvillojnë 
aktrimin e roleve. Aktorët në aktrim 
rolesh mund ta paraqesin një person 
tjetër ose si veprojnë ata në një situatë 
të re. Sido që të jetë, duhet që para 
aktrimit të roleve të konstatohet qartë 
se ai as nuk duhet të jetë i gjatë dhe as 
nuk duhet ndonjë skript i hollësishëm, 
në mënyrë që si shikuesit ashtu edhe 
aktorët të mund ta përcjellin shfaqjen 
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më mirë. Aktrimi i roleve ka shpesh 
një fund të hapur, me qëllim të arritjes 
që qëllimeve mësimore dhe të nxitjes 
së diskutimeve; i domosdoshëm është 
porse një raund i kujdesëm pyetjesh 
në fund të ushtrimit, i cili do t’ua 
mundësonte pjesëmarrësve për të 
nxjerrë paralele midis përvojave të 
tyre në aktrimin e roleve dhe 
situatave reale. Moderatorë(e)t duhet 
patjetër të jenë të ndërgjegjshëm se 
disa njerëz në rolet që u janë dhënë 
nuk e ndjenë veten krejt mirë, ndjehen 
të rënë në siklet ose madje edhe 
qyqarë. 
 

• Ngrohja Intro:  
Për pjesëmarrje në një punëtori ose 
në një seminar, pjesëmarrësit do të 
duhej të prezantohen, moderatori,/ja 
duhet të kujdeset për një atmosferë të 
këndshme. Nëse e do nevoja, mund të 
vihet në punë i ashtuquajturi 
„akullthyes“, një ushtrim gjatë të cilit 
pjesëmarrësit njihen më mirë njëri me 
tjetrin në mënyrë që të gjenden më 
mirë në kuadër të grupit. 

 
 Stili i jetës i grupit : Secili,-a 

pjesëmarrës/e sjell nga shtëpia 
një gjësend që për të është i 
rëndësishëm dhe sqaron përse ai 
(gjësend) është i rëndësishëm për 
të dhe i kontribuon kësisoj një 
ekspozite. 

 
 Sipas radhës dhe shtatit: 

Pjesëmarrësit rreshtohen sipas 
kritereve të ndryshme: gjatësisë 
së shtatit, moshës, muajit të 
lindjes, numrit të këpucëve etj.  

 
 Intervistat : Pjesëmarrësit 

ndahen dy nga dy dhe i shtrojnë 

pyetje njëri-tjetrit. Në fund, secili 
e ia prezanton grupit 
partnerin/partneren e vet.  

 
 Edhe unë! Një pjesëmarrës e 

thotë emrin e vet dhe fillon të 
flasë për vetveten. Sapo dikush të 
dëgjojë se ç’ka të përbashkët me 
folësin, e ndërpret atë, e thotë 
emrin e vet dhe fillon të flasë për 
vetveten. Loja vazhdon derisa në 
këtë mënyrë të jetë prezantuar 
secili anëtar i grupit.  
 

 Udhëtimi për në Jerusalem: 
Pjesëmarrësit zënë vend  në 
karrige të vendosura në formë 
rrethi, një person rri në mes dhe 
prezantohet me një deklaratë për 
vetveten (p.sh. Unë jam dhe kam 
dy fëmijë; unë jam Y dhe s’mund 
t’i duroj minjtë e gjirizit  …). Të 
gjithë pjesëmarrësit me të cilët ka 
të bëjë duhet menjëherë t’i 
ndërrojnë vendet  e edhe folësi/ja 
përpiqet ta sigurojë për vete një 
karrige, ai/ajo që mbetet pa 
karrige prezantohet, si në 
shembullin e mësipërm, që mund 
ta ketë përbashkët me të tjerët.  

- Nyjat: Pjesëmarrësit qëndrojnë 
shpinë për shpine në rreth, me 
duar të shtrira përpara. Me të 
thënë të një parulle/fjale kyçe, 
pjesëmarrësit duhet ta marrin 
njëri-tjetrin për duarsh - porse 
kryq e tërthor rrethit, jo porse 
duart e fqinjit. Tani moderatori e 
shtron detyrën për t’i zgjidhur 
nejt, pa i pas lëshuar duart poshtë.  
 

• Rregullat e grupit: 
Pas një ushtrimi njohës, 
moderatori/ja do të duhej që grupit 
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t’ia sqaronte disa gjëra, me qëllim të 
nxjerrjes sa më shumë nga punëtoria: 
Kohëzgjatja e punëtorisë do të duhet, 
si për çdo ushtrim, të përcaktohet 
qartë dhe të respektohet - kjo zgjon 
respekt për pjesëmarrësit, të fillohet e 
të përfundohet siç parashihet. 
Sidomos tek ushtrimet në grupe të 
vogla, mund të caktohet edhe një 
mbikëqyrës i kohës..Moderatori/ja do 
të duhej ta shpjegonte kuadrin e 
punëtorisë, t’i pyesë pjesëmarrësit se 
ç’presin dhe këto pritje t’i shënojë në 
letër pankarte dhe të sqarojë 
ndershëm nëse Punëtoria mund t’i 
plotësojë këto pritje. Pjesëmarrësit do 
të duhej t’i numëronin edhe sendet që 
nuk do t’i donin. Kjo ofron një bazë të 
mirë për t’i përcaktuar rregullat 
kryesore për grupin. Moderatori/ja 
dhe pjesëmarrësit i përcaktojnë 
bashkërisht rregullat themelore të 
cilat i kontribuojnë atmosferës së 
besimit dhe e formësojnë 
interaksionin me plotë respekt, besim 
dhe e bëjnë atë kuptimplotë  
 

• Reagimi: 
Dhënia e reagimit (feedback-ut) është 
pjesë qenësore e një ushtrimi ose e një 
punëtorie. Meqë ka mundësi e shtigje 
të ndryshme për ta marrë një reagim e 
që ky t’u jepet edhe pjesëmarrësve, 
moderatori/ja do të duhej t’i shtronte 
këto pyetje:  
- Si e ndjenë veten pjesëmarrësit në 

këtë ushtrim?  
- A ishte më i lehtë apo më i rëndë 

se ç’e kishin paramenduar ?  
- Cilat aspekte, gjëra qenë më të 

vështirat për t’u përfaqësuar?  
- A mësuan gjë pjesëmarrësit për të 

drejtat e njeriut?  

- A pati perceptime të ngjashme 
apo të ndryshme përbrenda 
grupit ?,  

- A pati mendime rrënjësisht të 
ndryshme përkitazi me idenë e të 
drejtave të njeriut?, Përse? 

• Në rastin e reagimit me rëndësi është 
respektimi i të tjerëve, përqendrimi në 
atë se ç’thonë ose ç’bëjnë dhe 
arsyetimi i qëndrimit vetanak.  
 

• Disa lloje të Reagimit:  
- Kutia e postës: Secili 

pjesëmarrës e shkruan mendimin 
e vet përkitazi me ushtrimin ose 
me punëtorinë në një copë letre 
dhe e hedh në një arkëz/kuti. 
Pastaj, secili e nxjerr nga një letër 
dhe e lexon atë me zë, me ç’rast 
grupi ka mundësi që ta diskutojë 
mendimin. 

 
- Fol, fol –po të dëgjoj: Secili 

pjesëmarrës ka tre minuta kohë 
që dëgjuesve t’ua paraqesë 
mendimin e vet.  

 
- Papagalli: Të gjithë pjesëmarrësit 

rrinë në këmbë të pozicionuar në 
formë rrethi dhe e mbajnë 
shoqishojn për dore, pastaj një 
person kallëzon se ç’i ka pëlqyer e 
çfarë jo. Pjesëmarrësi në radhë e 
përsëdyt këtë mendim, e pranon 
ose e refuzon dhe e thotë pastaj 
mendimin e vet për një pikë tjetër.  

 
- Parashikimi i motit: 

Pjesëmarrësit i përshkruajnë 
mbresat e tyre nga ushtrimi ose 
punëtoria, përkatësisht pajtimin e 
tyre me frazat e një parashikimi të 
motit.  
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• Përmbyllja:  
E rëndësishme është që përmbyllja e 
një ushtrimi ose e një punëtorie të 
përfundojë në harmoni. Pjesëmarrësit 
kanë nevojë sidomos për një mundësi 
që individualisht ose bashkërisht të 
rezymojnë se ç’mësuan. Se cila 
përmbyllje është më e mira varet, 
përgjithësisht, shumë nga synimet dhe 
nga rrjedha e ushtrimit ose e 
punëtorisë. 
Në vazhdim, ide: 
- Shembull: Pjesëmarrësit ia hedhin 

njëri-tjetrit topin. Secili person, që 
e kap topin, thotë diçka që e ka 
mësuar nga punëtoria dhe e merr 
me vete në shtëpi.  

- Rezymeja e përbashkët: 
Moderatori/ja e shtron një pyetje 
përmbledhëse (Cila nga 
deklarimet që i dëgjuan sot do t’u 
mbetet në kujtesë për si e 
rëndësishme?) ose e prezanton 
një deklaratë të hapur (Provojeni 
që ndjesitë tuaja t’i shprehni me 
një fjalë ose me një shprehje). 
Pjesëmarrësit përgjigjen njëri pas 
tjetrit  

- Shfaqje me foto: Moderatori/ja i 
fotografon pjesëmarrësit gjatë 
ushtrimit ose punëtorisë. Për si 
refleksion, secili pjesëmarrës e 
paraqet shkurt kontributin dhe 
ndjesitë e tij gjatë apo pas 
ushtrimit ose punëtorisë. 
 

Përse arsimimi për të drejtat e njeriut? 
Arsimimi për të Drejtat e Njeriut është 
njëri ndër themelet e një shoqërie 
demokratike e pluraliste. Ndër aftësitë dhe 
shkathtësitë që duhet t’i zotërojnë 
qytetarë e qytetare të moshës madhore 
bien p.sh. mendimi kritik ose aftësia të 
marrin vendime morale dhe të formësojnë 

pozicione themeltare përkitazi me 
qëndrimet karshi një teme. Vetëm njerëzit 
që i kuptojnë bazat dhe parimet e të 
drejtave të njeriut janë të gatshëm që t’u 
bashkohen dhe t’i mbrojnë të drejtat e tyre 
personale dhe të të tjerëve Baza për një 
angazhim të këtillë është, pra, informimi. 
Arsimimi për të drejtat e njeriut i ka dy 
qëllime nga të cilat nuk mund të hiqet dorë 
: Të mësohet MBI  të drejtat e njeriut dhe 
të mësohet PËR të drejtat e njeriut. Mësimi 
MBI të drejtat e njeriut është në pjesën më 
të madhe të tij kognitiv dhe përfshin 
historinë e së drejtës, dokumente me 
mekanizma të zbatimit. Mësim për të 
drejtat e njeriut donë të thotë kuptimi dhe 
pranimi i parimeve të barazisë midis 
njerëzve dhe i dinjitetit si dhe angazhimi 
për respektimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të të gjithë njerëzve. Ajo që e 
dimë nuk është aq e rëndësishme sa pyetja 
se si veprojmë.  
Njëfarë dualizmi reflektohet në 
terminologji: Derisa në tekstet më të vjetra 
dhe të pa-përkthyera nga pedagogë flitet 
rëndom për „edukimin“ për të drejtat e 
njeriut, që gjithsesi e shpreh fjala 
shumëdimensionale anglisht  „education“, 
pra që në gjermanisht mund të përkthehet 
si „edukim“ dhe që kështu, pra, spikatet 
gati një aspekt paternalist i të mësuarit, ne 
i preferojmë termat „arsimim“ ose 
„mësim“ për të drejtat e njeriut, për ta 
theksuar kështu karakterin interaktiv, 
pjesëmarrës dhe emancipator të të 
mësuarit mbi ose për të drejtat e njeriut. 
Kësisoj jemi tejetej, në rrafshin e trendit 
pedagogjik, kur Kombet e Bashkuara, duke 
nisur me ditëlindjen e 60-të të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut më 10 
dhjetor 2008, vitin 2009 e shpalli vit 
ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. 
Të drejtat e njeriut janë fort frymëzuese 
dhe njëkohësisht fort praktike, ato i 
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sublimojnë shpresat dhe idealet e pjesës 
më të madhe të njerëzve dhe njëkohësisht 
i inkurajojnë njerëzit që t’i jetësojnë këto. 
Edhe arsimimi për të drejtat e njeriut i 
përmban këto aspekte frymëzuese e 
praktike. Ky përcakton standarde, sjell 
porse edhe ndryshime. Arsimimi për të 
drejtat e njeriut mundet, pra:  
• të ndikojë mbi vlerat dhe mbi 

qëndrimet,  
• të ndikojë mbi fuqizimin për 

drejtësinë sociale,  
• t’i kontribuojë zhvillimit të 

qëndrimit/sjelljes solidar, përkitazi 
me të gjitha temat, shoqëritë e 
kombet, zhvillimit të dijes dhe të 
shkathtësive analitike  

• ta inkurajojë arsimimin pjesëmarrës  
• Në këtë fushë të re u kristalizuan 

shumë synime dhe cilat përmbajtje 
janë të domosdoshme për t’i arritur 
këto qëllime, është pjesë e një debati 
të përhershëm dhe në përgjithësi 
kreativ. 

• Ndryshimi i qëndrimeve  
• Kthjellimi i vlerave  
• Zhvillimi i solidaritetit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Analiza e situatave me theks mbi të 
drejtat e njeriut  

• Planifikimi dhe zbatimi i reagimeve 
adekuate kundrejt padrejtësisë. 

Manuali „Kuptimi i të Drejtave të Njeriut“ 
do që në diskutimin në vazhdim përkitazi 
me të drejtat e njeriut të kontribuojë si në 
pikëpamje të përmbajtjes ashtu edhe në 
atë të metodikës si edhe të bashkëveprojë 
në procesin e formimit të një kulture në 
gjithë botën përkitazi me të drejtat e 
njeriut. Synim i yni është që ata që 
mësojnë t’i përkrahim për përfitimin e 
dijes, të aftësive dhe të shkathtësive, në 
mënyrë që ta fitojnë kësisoj kontrollin mbi 
jetën vetanake të tyre. Ne besojmë se 
kuptimi i të drejtave të njeriut është një 
proces, në të cilin arsimimi për të drejtat e 
njeriut luan rol të dorës së parë, që për 
shumë njerëz donë të thotë aftësim dhe 
një jetë më e mirë. Vetëm respekti ndaj 
parimeve të të drejtave të njeriut në jetën 
personale të secilit individ mund, fundja, 
t’i sjell bazat për një bashkëjetesë (bashkë-
ekzistencë) dhe për respektim të të 
drejtave të tjetrit. 
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G. DEKLARATA E GRAZ-it  PËR   
     PARIMET E ARSIMIMIT PËR TË     
     DREJTAT E NJERIUT DHE   
     SIGURINË NJERËZORE 

 
Preambula 
Ne, pjesëtarë të rrjetit Siguria Njerëzore 
(Afrika e Jugut, Austria, Greqia, Holanda, 
Irlanda, Jordania, Kanadaja, Kili, Mali, 
Norvegjia, Sllovenia, Zvicra,– dhe si 
vëzhgues edhe Tailanda) të prirë nga 
parimet themelore dhe universale ashtu 
siç janë përcaktuar në Kartën e Kombeve 
të Bashkuara dhe në Deklaratën 
Universale për të Drejtat e Njeriut dhe nën 
fuqizimin e nenit 26 të DUDNJ, i cili 
përcakton që “arsimimi duhet ta ketë 
shpalimin e personalitetit të njeriut dhe 
forcimin e respektimit të të drejtave dhe të 
lirive themelore të njeriut“, të prirë nga 
instrumentet ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut dhe nga dokumentet, 
deklaratat e raportet e aprovuara në 
konferencat nacionale dhe në ato 
ndërkombëtare dhe sidomos ato të 
Konferencës Botërore për të Drejtat e 
Njeriut në Vjenë në v. 1993 dhe nga 
„Deklarata dhe Plani i Veprimit i Vjenës“ e 
aprovuar aty si dhe të Kongresit 
Ndërkombëtar të UNESCO-s - mbi 
arsimimin për të drejtat e njeriut dhe për 
demokracinë në Montreal në vitit 1993, të 
cilat – që të dyja - e spikasin edhe një herë 
rëndësinë për arsimimin për të drejtat e 
njeriut për jetësimin efektiv të ecurive të 
të drejtave të njeriut dhe e propozojnë 
zhvillimin e programeve dhe të strategjive 
të posaçme nga shtetet për sigurimin e një 

arsimimi sa më të gjerë për të drejtat e 
njeriut.  
Duke i pasur parasysh të gjitha rezolutat 
relevante të aprovuara nga Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe 
nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, që 
kanë të bëjnë me Dhjetëvjetëshin (1995-
004)e Arsimimit për të Drejtat e Njeriut 
dhe të cilat Arsimimin për të Drejtat e 
Njeriut e kuptojnë si „ngritje të një kulture 
universale të të drejtave të njeriut përmes 
trajnimit, shtrirjes dhe informimit“, 
Duke e përshëndetur Deklaratën e San José 
të 2 dhjetorit 2001 për të Drejtat e Njeriut 
si një pjesë përbërëse të rëndësishme të 
sigurisë njerëzore, në të cilën është 
shkruar se të drejtat e njeriut dhe veçoritë 
e dinjitetit njerëzor janë një vepër-kornizë 
dhe një pikë referimi konceptuale për 
zhvillimin dhe për implementimin e 
nocionit siguria njerëzore si dhe duke e 
pohuar edhe një herë se arsimimi për të 
drejtat e njeriut, si instrument i 
rëndësishëm për inkurajimin dhe për 
forcimin e sigurisë njerëzore, mund t’i 
kontribuojë me kompetencë të drejtës 
ndërkombëtare janë një kompetente të 
sigurisë njerëzore, 
Të bindur se arsimimi për të drejtat e 
njeriut dhe mësimi i tyre e ngritin dijen, i 
kthjellojnë vlerat, e stimulojnë 
solidaritetin dhe mënyrën e të tjerëve të 
sjelljes si dhe mendimin kritik dhe 
shkathtësitë, që i kontribuojnë respektimit 
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dhe zbatimit të të drejtave të njeriut dhe të 
inkurajimit të dinjitetit njerëzor që, fundja, 
shpijnë tek një angazhim aktiv dhe tek 
mbrojtja e këtyre të drejtave dhe ngritja e 
një kulture të gjithëmbarshme e 
gjithëpërfshirëse të të drejtave të njeriut, 
Në dijeni se organizatat joqeveritare (OJQ-
të) luajnë një rol kreativ në përhapjen dhe 
në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, meqë 
arsimimi për të drejtat e njeriut është 
pjesë e agjendës së tyre, i ndihmojnë 
dukshëm përhapjes së informacioneve dhe 
dialogut të detyrueshëm për të drejtat e 
njeriut, sidomos në rrafshin më të ulët të 
arritjes së njerëzve dhe në treva të largëta 
e rurale, 
Duke pohuar se arsimimi për të drejtat e 
njeriut dhe mësimi i tyre janë pjesë të 
përgjegjësisë kolektive e shteteve, popujve 
e personave dhe se janë pjesë e 
përbërësve të ndryshëm të shoqërisë, 
Vendosim që t’i pranojmë këto rregulla 
bazë të arsimimit për të drejtat e njeriut: 

 
Forcimi i sigurisë njerëzore përmes 
arsimimit për të drejtat e njeriut  
 
1. Anëtarët e Rrjetit për Siguri Njerëzore 

(RRSNJ) konfirmojnë se të drejtat e 
njeriut dhe siguria njerëzore janë të 
pandashme dhe të lidhura njëra me 
tjetrën, sepse forcimi dhe 
implementimi i të drejtave të njeriut e 
kanë një qëllim dhe janë pjesë 
integrale e sigurisë njerëzore. 
Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre mund të jenë kontribut 
qenësor për sigurinë njerëzore, meqë 
synimet e sigurisë njerëzore këto i 
vendosin në kuadrin e të drejtave të 
njeriut. Në dritën e këtij 
pikëvështrimi, duhet të zhvillohet 
bashkëpunimi midis anëtarëve të 
RRSNJ. 

2. Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre janë instrument i 
efektshëm si për parandalimin e 
konfliktit dhe shkeljes së të drejtave të 
njeriut ashtu edhe për procesin e 
reformimit dhe të stabilizimit pas 
situatave krizë dhe janë kësisoj një 
faktor kyç për ngritjen e sigurisë 
njerëzore dhe ofrojnë një  bazë dhe 
një pikëvështrim të përbashkët 
përkitazi me normat e me standardet 
për një zgjidhje të qëndrueshme të 
konfliktit.Strategjitë dhe parandalimi i 
konflikteve dhe rehabilitimi post-
konfliktuoz duhet, së këndejmi, të 
ngrihen mbi bazën e strategjive për 
inkurajimin dhe për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut.  

3. RRSNJ e synon forcimin e arsimimit 
për të drejtat e njeriut dhe të mësimit 
të tyre si strategji e domosdoshme, 
operative e zhvillimit dhe e forcimit të 
sigurisë njerëzore, zhvillimit shoqëror 
dhe forcimit të dinjitetit njerëzor.  

4. Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre duhet të zënë vend në të 
gjitha programet e trajnimit të të 
gjitha grupeve të synuara dhe, bashkë 
me ndërmjetësimin e të drejtës 
ndërkombëtare humanitare, ta ngritin 
vetëdijen për konceptet morale, 
politike e juridike të të drejtave të 
njeriut në konflikte të armatosura dhe 
t’i kontribuojnë kësisoj jetësimit të 
sigurisë njerëzore. Para se gjithash, 
me rëndësi të dorës së parë dhe me 
rëndësi vendimtare është, me rastin e 
përpjekjeve të RRSNJ që ta ngritë 
sigurinë njerëzore, është arsimimi për 
të drejtat e fëmijës, sidomos të drejtat 
e fëmijës në konfliktet e armatosura.  

 
E drejta për t’i njohur të drejtat 
vetanake të njeriut  
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5. Anëtarët e RRSNJ e nënvizojnë 
rëndësinë që secila grua, secili burrë, 
secili(a) i ri/e re dhe secili fëmijë t’i 
njohë, t’i kuptojë dhe t’i kërkojë të 
drejtat e veta, si pjesë e dinjitetit 
njerëzor të çdo personi dhe si 
kontribut i rëndësishëm për ruajtjen e 
sigurisë njerëzore. 

6. Anëtarët e RRSNJ pohojnë se arsimimi 
për të drejtat e njeriut dhe mësimi i 
tyre janë një domosdo e 
patjetërsueshme për forcimin dhe 
mbrojtjen para se gjithash edhe për të 
drejtën e plotë të shfrytëzimit të të 
drejtave të njeriut.  

7. Anëtarët e RRSNJ e pranojnë që 
arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre janë një pjesë thelbësore 
e të drejtës për arsimim dhe për 
luftimin e analfabetizmit dhe se e 
garantojnë së këndejmi dinjitetin e 
grave, burrave, të rinjve e të fëmijëve 
dhe e aftësimin e tyre që të luajnë një 
rol efektiv në zbatimin e tyre në 
zhvillimin njerëzor, social e ekonomik 
të tyre.  

8. Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre ngërthejnë të drejtën 
për të kërkuar informacione përkitazi 
me të gjitha të drejtat e njeriut dhe 
liritë themelore dhe për t’i siguruar, 
gjetur dhe bërë për vete e për t’i 
përhapur, përfshirë edhe 
informacionin se si të drejtat dhe liritë 
e njeriut në shtetin përkatës mund të 
arrijnë të veprojnë mbi legjislativin, 
judikativin apo mbi sistemin 
administrativ.  

 
Forcimi i shoqërisë dhe aftësimi i 
individit  
9. RRSNJ e spikat rishtazi se arsimimi 

për të drejtat e njeriut dhe mësimi i 
tyre janë procese aktive të orientuara 

kah e ardhmja për sanimin e dijes, për 
zgjerimin e ndërgjegjshmërisë, të 
përhapjes së dijes dhe të formimit të 
ndërgjegjes, procese këto që sjellin 
shkathtësi për sfidat që vinë dhe 
kontribut për një kulturë të të 
drejtave të njeriut 

10. Elemente thelbësore të arsimimit për 
të drejtat e njeriut dhe të mësimit të të 
drejtave të njeriut janë:  

• Theksimi i karakterit universal i të 
drejtave të njeriut  

• Forcimi i respektimit të të drejtave të 
njeriut dhe në mënyrë të veçantë i 
lirive themelore  

• Ngritja e kapaciteteve brenda shoqëri-
së dhe forcimi i individëve e i grupeve 
që t’i gëzojnë në plotni të drejtat e tyre 
të njeriut  

• Intensifikimi i luftimit të diskriminim-
it, racizmit, ksenofobisë dhe mos-
tolerancës  

• Zbatimi i trajtimit të barabartë gjinor  
• Zhvillimi i plotë i personalitetit të 

njeriut dhe njohja e rëndësisë së 
dinjitetit njerëzor  

• Mundësimi i pjesëmarrjes në proceset 
demokratike  

• Stimulimi i mirëkuptimit, respektit 
dhe dialogut të ndërsjellë  

11. Anëtarët e RRSNJ e inkurajojnë 
arsimimin për të drejtat e njeriut dhe 
mësimin e tyre si një mjet paqësor të 
transformimit shoqëror duke i marrë 
në konsideratë perspektivën gjinore 
dhe si kornizë e kushteve për 
zhvillimin social me qëllim të forcimit 
dhe të ngritjes së aftësive të grave, 
burrave, të rinjëve dhe të fëmijëve  
përmes mendimit kritik, të të 
kuptuarit, aplikimit dhe kërkimit të të 
gjitha të drejtave të njeriut, si ato 
civile-politike ashtu edhe ato 
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ekonomike, sociale e kulturore asi 
edhe të së drejtës për zhvillim.  

 
Respekti për diversitetin: Gjinia, 
Kultura, Barazia dhe Qeverisja e Mirë 
12. Stimulimi i universalitetit të të 

drejtave të njeriut në kultura të 
ndryshme duke i marrë në 
konsideratë traditat përkatëse 
kulturore konsiderohet për sfiqë 
qenësore për arsimimin e 
mëtutjeshëm për të drejtat e njeriut. 
Ndryshimet kulturore nuk bën të 
spikaten e të përdoren si kërkim falje 
e si arsyetim për diskriminimet ose 
shkeljet e obligimeve karshi të 
drejtave të njeriut.  

13. Anëtarët e RRSNJ pranojnë se 
arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre duhet të jenë të lirë nga 
paragjykimet për gjinitë, stereotipet 
raciste ose sosh të tjera si dhe të 
ndjeshëm sidomos karshi nevojave 
specifike dhe të bazuar mbi parimet e 
mos-diskriminimit dhe të barazisë, 
sepse të gjithë njerëzit janë të lindur 
me dinjitet.  

14. Në dijeni për ndërthurjen me ndikim 
të ndërsjellë të demokracisë, 
zhvillimit dhe të drejtave të njeriut, 
anëtarët e RRSNJ vendosin që në të 
ardhmen të kooperojnë edhe më tej 
ngushtë për të siguruar që përmes 
arsimimit për të drejtat e njeriut dhe 
mësimit të tyre të inkurajohet 
pjesëmarrja në proceset efektive, 
demokratike në fushat e politikës, 
ekonomisë, jetës sociale e kulturore. 
Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre duhet të shfrytëzohen 
për inkurajimin e proceseve 
ekonomike e sociale dhe të shpijnë 
drejt një zhvillimi konstant me theks 
të veçantë fokusimi mbi njeriun, duke 

i kontribuar kësisoj forcimit të shtetit 
të së drejtës dhe ngritjes së 
kapaciteteve për qeverisje të mirë si 
një strategji e rëndësishme për 
demokratizimin, përgjegjësinë, 
stabilitetin e tërësishëm të qeverisë. 

 
Zbatimi i metodave të reja të arsimimit 
për të drejtat e njeriut dhe mësimit të 
tyre  
15. Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 

mësimi i tyre duhet që të drejtave të 
njeriut t’u qasen në një mënyrë aktive, 
të ndër-varshmërisë dhe tërësisë së 
tyre, duke ua kushtuar përafërsisht të 
njëjtën vëmendje të gjitha pjesëve të 
sistemit të të drejtave të njeriut dhe ta 
ndriçojnë kësisoj natyrën universale, 
të pandashme, të ndërvarur njëra nga 
tjetra dhe në një raport të ndërsjellë.  

16. Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre duhet të jetë një proces 
mësimi i karakterizuar nga 
pjesëmarrja, në të cilin (proces) do të 
aplikohen metoda pedagogjike 
interaktive, të cilat e pasqyrojnë 
relevancën e secilës nga të drejtat e 
njeriut në jetën e përditshme të 
individit.  

17. Arsimimi për të drejtat e njeriut dhe 
mësimi i tyre duhet të integrohen në 
një proces mësimi për sa zgjatë jeta e 
njeriut. Në sistemin tradicional të 
arsimit, këto duhet të përfshihen 
sidomos në plan-programet mësimore 
për histori, të edukimit politik dhe të 
edukimit për shtetësinë demokratike, 
në mësimin joformal në rrafshin e 
komunës dhe në arsimimin joformal. 
Arsimimi për të drejtat e njeriut do të 
duhej të jetësohej p.sh. përmes 
mjeteve kulturore. Arsimimi për të 
drejtat e njeriut duhet të jetë 
kulturalisht i ndjeshëm dhe i 
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orientuar dhe i afërt me praktikën në 
transmetimin e aftësive dhe të 
shkathtësive dhe t’u përgjigjet 
nevojave të të gjithë mësim-marrësve 
të të gjitha shtresave shoqërore 

 
Përgjegjësia për arsimimin për të 
drejtat e njeriut  
18. Anëtarët e RRSNJ e njohin 

përgjegjësinë kryesore të shteteve për 
zbatimin e arsimimit për të drejtat e 
njeriut përbrenda institucioneve 
publike në të gjitha nivelet – 
ekzekutive, legjislative e gjyqësore në 
nivelin nacional e lokal. Shpërndarja 
pason përmes përhapjes së dijes mbi 
të drejtat e njeriut, inkurajimit të 
pranimit të të drejtave të njeriut në të 
gjitha fushat e arsimit, të zhvillimit të 
instrumenteve dhe inkurajimin e 
rrjeteve për mbikëqyrjen, 
sistematizimin dhe përhapjen e 
materialeve dhe të dijes nga përvoja 
në fushën e arsimimit për të drejtat e 
njeriut si dhe në bashkëpunim me 
OJQ-të, institucionet akademike, 
institucionet nacionale e të tjera të të 
drejtave të njeriut (ombudspersonët) 
dhe me organizata ndërkombëtare. 
Qëllimi është shtënia rrënjë e 
parimeve të të drejtave të njeriut në 
shoqëri.  

19. Anëtarët e RRSNJ janë edhe më tej, të 
mendimit se arsimimi për të drejtat e 
njeriut dhe mësimi i tyre bie mbi 
përgjegjësinë e institucioneve publike 
dhe të shoqërisë civile si dhe mbi ato 
të medieve, të cilat luajnë një rol të 
rëndësishëm në raportimin përkitazi 
me shkeljet e të drejtave të njeriut dhe 
që duhet edhe më tej të përkujdesen 
që standardet e raportimit t’i 
reflektojnë parimet e të drejtave të 
njeriut (p.sh. pa paragjykime, me 

respekt kundrejt njerëzve, jo raciste). 
Inkurajohet gjithashtu edhe ekonomia 
t’i kontribuojë arsimimit dhe mësimit 
të të drejtave të njeriut. 

20. Anëtarët e RRSNJ e spikasin rëndësinë 
e mbrojtjes së arsimuesve të të 
drejtave të njeriut dhe mësim-
marrësit nga çdo formë e shtypjes dhe 
e përndjekjes, që mund të rezultojnë 
nga veprimtaria e tyre arsimuese. 
Anëtarët e RRSNJ e përshëndesin, së 
këndejmi, bashkëpunimin ndërmjet të 
të dërguarit special/të dërguarës 
speciale për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut të Kombeve të Bashkuara, të 
UNESCO-s dhe të OHCHR (Zyra e 
Komisariatit të Lartë për të Drejtat e 
Njeriut) me rastin e zhvillimit të 
mekanizmave mbikëqyrjes dhe të 
mbrojtjes.  

 
Ecuria e mëtejme: hapat e ardhshëm  
21. Anëtarët e RRSNJ do ta përkrahin 

Zyrën e Komisariatit të Lartë të 
Kombeve të Bashkuara në programet 
relevante të arsimimit dhe të 
informimit publik në fushën e të 
drejtave të njeriut, ashtu siç 
parashihet në mandat. 

22. Anëtarët e RRSNJ do të merren me 
zbatimin konkret të pjesëve të 
mbetura të Dekadës së Arsimimit për 
të Drejtat e Njeriut të Kombeve të 
Bashkuara  dhe, në këtë mes, do ta 
rekomandojnë vazhdimin më me forcë 
të masave për arsimimin për të drejtat 
e njeriut pas dhjetorit të vitit 2004, 
duke përfshirë këtu edhe zhvillimin e 
strategjive gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe efektive nacionale 
për arsimimin për të drejtat e njeriut.  

23. Anëtarët e RRSNJ do të kontribuojnë 
qenësisht për inkurajimin dhe 
përmirësimin e programeve të 
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trajnimit për të drejtat e njeriut në 
nivelin lokal, nacional e regjional, për 
ta rritur kështu numrin e arsimuesve 
për të drejtat e njeriut në nivel lokal. 

24. Anëtarët e RRSNJ do t’i marrin në 
konsideratë afrimet e reja inovative 
për arsimimin për të drejtat e njeriut 
dhe mësimin e tyre, si p.sh. për 
ngritjen e Qyteteve dhe Komunave të 
të Drejtave të Njeriut, mundësive të 
reja për ngritjen e një respekti më të 
lartë për të drejtat e njeriut në nivelin 
lokal. Institucionet lokale të arsimit 
për arsimimin për të drejtat e njeriut 
mund t’i kontribuojnë rritjes së 
zhvillimit të kapaciteteve të arsimimit 
për të drejtat e njeriut dhe ngritjes së 
resurseve fleksibole lokale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Në këtë kuptim, anëtarët e RRSNJ e 
përshëndesin manualin „Kuptimi i të 
Drejtave të Njeriut“, që u lind nën 
kryesimin e Austrisë, si një kontribut 
konkret për punën e rrjetit për 
sigurinë njerëzore dhe do t’i 
përkrahin institucionet përkatëse të 
trajnimit për përdorimin dhe për 
përhapjen e manualit. Ndër të tjera, do 
të merret në konsideratë përkthimi i 
këtij manuali në gjuhë të ndryshme, 
në mënyrë që kjo lëndë/përmbajtje të 
futet në kuadrin e kornizave përkatëse 
regjionale e kulturore. Anëtarët e do 
ta mbështesin dhe inkurajojnë edhe 
më tej ngritjen e një rrjeti 
institucionesh të shoqërisë civile në 
fushën e arsimimit për të drejtat e 
njeriut dhe do të nxisë aktivitete që 
mbështeten mbi materiale e 
informacione inter-kulturore për 
arsimimin për të drejtat e njeriut  
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H. DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË 
     DREJTAT E NJERIUT 

 
Preambula  
Duke qenë se njohja e dinjitetit të lindur 
dhe të drejtat e barabarta dhe të pa 
tjetërsueshme të të gjithë pjesëtarëve të 
shoqërisë së njerëzve janë bazë e lirisë, të 
drejtësisë dhe të paqes në botë,  
Duke qenë se mosnjohja dhe shkelja e të 
drejtave të njeriut shpien drejt akteve të 
barbarisë të cilat ndërgjegjen e njerëzimit 
e mbushën me indinjatë dhe duke qenë se 
është kumtuar që në një botë, në të cilën e 
gëzojnë lirinë e fjalës e të besimit dhe 
lirinë nga frika e nga skamja, synimi 
superior i njerëzve është që, qenësore 
është që të drejtat e njeriut të mbrohen 
përmes sundimit të së drejtës, në mënyrë 
që njeriu të mos shtrëngohet që, për si 
mjet i fundit, të çohet në kryengritje 
kundër tiranisë dhe shtypjes.  
duke qenë se qenësore është inkurajimi i 
zhvillimit të marrëdhënieve miqësore 
midis kombeve  
duke qenë se popujt e Kombeve të 
Bashkuara i kanë spikatur dhe miratuar 
edhe një herë në Kartë besimin ndaj të 
drejtave themelore të njeriut, ndaj 
dinjitetit dhe vlerës së personit njeri dhe 
ndaj barazisë midis burrit e gruas dhe ta 
inkurajojnë përparimin drejt kushteve më 
të mira të jetesës në liri më të madhe,  
duke qenë se shtetet anëtare janë zotuar që 
në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara 
të bashkëveprojnë në respektimin e 
përgjithshëm dhe në ruajtjen e të drejtave 
të njeriut dhe të lirive themelore, 
duke qenë se mirëkuptimi i përbashkët i 
këtyre të drejtave e lirive kanë rëndësi të 
madhe për jetësimin e plotë të këtij 
obligimi, 

Asambleja e Përgjithshme e shpall këtë 
Deklaratë Universale të të Drejtave të 
Njeriut për si ideal të arritshëm të 
përbashkët të të gjithë popujve e kombeve, 
në mënyrë që secili individ dhe të gjitha 
organet e shoqërisë t’i përmbahen kësaj 
Deklarate dhe të përpiqen që përmes 
arsimimit dhe shkollimit ta inkurajojnë 
respektimin e këtyre të drejtave e lirive 
dhe përmes masave gjithëpërfshirëse e 
konkrete nacionale e ndërkombëtare dhe 
njohjes e mbrojtjes përnjëmend nga 
popullsia e shteteve anëtare të sigurohet 
në gjithë hapësirat nën sovranitetin e 
atyre shteteve.. 
 
Neni 1 
Të gjithë njerëzit janë lindur të lirë dhe me 
dinjitet e me të drejta të njëjta. Këta janë të 
pajisur me logjikë dhe me ndërgjegje dhe 
duhet t’i qasen njëri-tjetrit në frymën e 
vëllazërisë.  
 
Neni 2 
Secili ka të drejtë në të drejtat dhe liritë e 
kumtuara në këtë Deklaratë, pa kurrfarë 
dallimi, bie fjala sipas racës, ngjyrës së 
lëkurës, gjinisë, religjionit, bindjeve 
politike ose të tjera, prejardhjes 
kombëtare ose sociale, pasurisë, të lindjes 
ose të çfarëdo gjendjeje/pozite tjetër. Që 
tani e tutje nuk guxon të bëhet kurrfarë 
dallimi mbi baza të qëndrimit politik, 
juridik ose të pozicionimit ndërkombëtar 
të një vendi apo regjioni të cilit i takon 
personi konkret, pa marrë parasysh nëse 
ky është i pavarur apo është nën 
administrim të huaj, që nuk ka qeverisje të 
pavarur apo që ka sovranitet të kufizuar.  
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Neni 3 
Secili ka të drejtë në të drejtën për jetë, liri 
dhe siguri të personit.  

 
Neni 4 
Nuk guxon që askush të mbahet në 
skllavëri ose në (bujk)robëri; Skllavëria 
dhe tregtimi me skllevër në të gjitha 
format e saj, duhet të ndalohet  

 
Neni 5 
Nuk guxon që askush t’i nënshtrohet 
torturës ose trajtimit apo dënimit mizor, 
jonjerëzor e poshtërues. 

 
Neni 6 
Secili ka të drejtë të njihet gjithandej si 
person juridik  

 
Neni 7 
Të gjithë njerëzit janë të barabartë 
përpara ligjit dhe, pa dallim, kanë për të 
njëjtën mbrojtje nga ligji. Të gjithë kanë  të 
drejtë për të njëjtën mbrojtje nga çdo 
diskriminim që bie ndesh me këtë 
Deklaratë dhe me çfarëdo nxitje për një 
diskriminim të tillë.  

 
Neni 8 
Secili ka të drejtë për një këshillim efektiv 
juridik nga gjyqet kompetente përbrenda 
shteteve kundër sjelljeve që atij ia shkelin 
të drejtat themelore që i takojnë me 
kushtetutë ose sipas ligjit. 

 
Neni 9 
Askush nuk guxon të arrestohet, të mbahet 
në burg ose të dëbohet nga shteti në 
mënyrë arbitrare. 

 
Neni 10 
Secili ka të drejtë që me rastin e 
përcaktimit të të drejtave dhe të 

obligimeve të tij si dhe kur ndaj tij të jetë 
ngritur fajësimi për vepër penale për një 
gjykim si i barabartë nga një gjyq i pavarur 
e i paanshëm. 

 
Neni 11 
Secili që fajësohet për një vepër të 
dënueshme, e ka të drejtën të mbahet për i 
pafajshëm përderisa fajësia e tij të mos 
jetë dëshmuar, në harmoni me ligjin, në 
një proces publik në të cilin i fajësuari do 
t’i ketë të gjitha garancionet e 
domosdoshme për mbrojtje. Askush nuk 
guxon të dënohet për shkak të një vepre 
ose moskryerjes së një të tille e cila nuk 
ishte e dënueshme në kohën e kryerjes së 
saj qoftë sipas të drejtës nacionale apo të 
asaj ndërkombëtare. Gjithashtu nuk guxon 
të shqiptohet asnjë dënim më i rëndë se ai 
që parashihet në kohën e veprës së 
dënueshme.  

 
Neni 12 
Askush nuk guxon të sulmohet krye më 
vete në jetën private të tij, në familjen e tij, 
në banesën e tij dhe në korrespondencën e 
tij ose t’i eksponohet cenimit të nderit dhe 
orës së tij. Secili e ka të drejtën për 
mbrojtjen ligjore nga këso sulme ose 
cenime. 

 
Neni 13 
Secili ka të drejtë të lëviz lirshëm 
përbrenda një shteti dhe ta zgjedh lirshëm 
vendbanimin e vet. Secili ka të drejtë të 
largohet nga vendi (shteti), përfshirë edhe 
atë të vetin dhe të (ri)kthehet në vendin e 
vet.  

 
Neni 14 
Secili ka të drejtë të kërkojë dhe të gëzojë 
strehim (azil) në vende të tjera për shkak 
të përndjekjes. Kjo e drejtë nuk mund të 
pretendohet në rast të ndjekjes për shkak 
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të një vepre penale e cila nuk ndodh për 
shkak të ndonjë delikti të llojit të veprimit 
jopolitik që bie ndesh me synimet 
themelore të Kombeve të Bashkuara. 

 
Neni 15 
Secili ka të drejtë në një nënshtetësi. 
Askujt nuk guxon t’i merret nënshtetësia 
me dhunë e as t’i ndalohet e drejta që ta 
ndërrojë nënshtetësinë e vet.  

 
Neni 16 
Gratë e burrat e aftë për martesë e kanë të 
drejtën, pa kurrfarë kufizimi për shkak të 
racës, të nënshtetësisë ose të religjionit, të 
martohen dhe të krijojnë familje. Ata i 
kanë të drejtat e njëjta me rastin e lidhjes 
së martesë, të bashkëshortësisë dhe të 
prishjes së saj. Martesa bën të lidhet vetëm 
me pëlqimin e vullnetshëm të pakufizuar 
të bashkëshortit/bashkëshortes së 
ardhshme. Familja është njësi themelore e 
natyrshme e shoqërisë dhe e ka të drejtën 
për të qenë e mbrojtur nga shoqëria dhe 
nga shteti. 

 
Neni 17 
Secili ka të drejtë, si vetëm ashtu edhe në 
bashkësi me të tjerë, të ketë pronë. Askujt 
nuk guxon t’i rrëmbehet prona me dhunë  

 
Neni 18  
Secili e ka të drejtën për liri të mendimit, 
të ndërgjegjes dhe të religjionit; kjo e 
përfshin lirinë e ndërrimit të religjionit 
ose të besimit si dhe lirinë që religjionin 
ose botëkuptimin e vet individualisht ose 
në bashkësi me të tjerë ta ushtrojnë 
publikisht ose privat përmes mësimit, 
praktikimit, shërbesave fetare dhe 
veprimeve të kultit.  

 
 
 

Neni 19 
Secili e ka të drejtën për lirinë e mendimit 
dhe të shfaqjes ndershmërisht të 
mendimit; kjo e drejtë e ngërthen lirinë e 
shfaqjes pa u penguar të mendimit përmes 
medieve të çdo lloji dhe pa i marrë 
parasysh kufijtë të kërkojë, të marrë dhe 
të përhap informacion dhe dituri. 

 
Neni 20 
Të gjithë njerëzit kanë të drejtë të tubohen 
në mënyrë paqësore dhe të anëtarësohen 
në shoqata. Askush nuk guxon të 
shtrëngohet t’i takojë një shoqate.  

 
Neni 21 
Secili ka të drejtë të bashkëveprojë në 
rregullimin e çështjeve publike të vendit të 
vet drejtpërdrejt ose përmes 
përfaqësuesve të zgjedhur. Secili ka të 
drejtë për qasje të njëjtë zyrave publike të 
vendit të vet. Vullneti i popullit është 
themeli i autoritetit publik të dhunës; ky 
vullnet duhet të manifestohet përmes 
procedurës zgjedhore të rregullt, të pa-
falsifikuar, të përgjithshme dhe zgjedhjeve 
të njëjta me votim të fshehtë ose përmes 
një procedure të barasvlershme të 
ndershme të zgjedhjeve. Si pjesëtar i 
shoqërisë, secili ka të drejtë për siguri 
sociale dhe të drejtën që përmes masave 
të brendshme të shtetit dhe 
bashkëpunimit ndërkombëtar si dhe duke 
e marrë parasysh organizimin dhe mjetet 
e secilit shtet, t’i gëzojë të drejtat 
ekonomike, sociale e kulturore, të cilat 
janë të domosdoshme për dinjitetin dhe 
për zhvillimin e lirë të personalitetit të tij.  
 
Neni 23 
Secili person e gëzon të drejtën e punës, të 
zgjedhjes lirshëm të punës, dhe të 
kushteve të volitshme të punës si edhe të 
mbrojtjes nga papunësia. Secili, pa marrë 
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parasysh asnjë ndryshim/përjashtim, e 
gëzon të drejtën e pagës së njëjtë për punë 
të njëjtë. Secili që punon e gëzon të drejtën 
për shpërblim të drejtë dhe të kënaqshëm, 
i cili atij vetë dhe familjes së tij ia siguron 
dinjitetin njerëzor dhe ekzistencën 
përkatëse, në ndonjë rast të kompensuar 
edhe me masa të tjera të mbrojtjes sociale. 
Secili ka të drejtë që, në kuadër të 
mbrojtjes së interesave të veta, të 
themelojë sindikatë ose t’i bashkëngjitet 
ndonjërës nga sindikatat ekzistuese.  

 
Neni 24 
Secili e gëzon të drejtën për pushim dhe 
për kohë të lirë dhe sidomos për një 
kufizim të logjikshëm të kohës së punës 
dhe të pushimit të rregullt me pagesë.  
 
Neni 25 
Secili ka të drejtë ta ketë një standard 
jetese për veten e për familjen e tij që ia 
siguron shëndetin dhe mirëqenien, 
përfshirë këtu ushqimin, veshmbathjen, 
sigurimin shëndetësor/mjekësor dhe të 
shërbimeve sociale në rast të mbetjes pa 
punë, të sëmundjes, invaliditetit ose të 
mbetjes vejan/e vejë dhe të humbjes pa 
fajin e tij/saj të mjeteve të jetesës për 
shkak të moshës ose të rrethanave që nuk 
varen nga ai/ajo. Nënat e fëmijët kanë të 
drejtë për përkujdesje e mbështetje të 
veçantë. Të gjithë fëmijët, si ata legjitimë 
ashtu edhe ata të jashtë kurorës, e gëzojnë 
të njëjtën mbrojtje sociale.  

 
Neni 26 
Secili ka të drejtë të arsimohet. Arsimimi 
është pa pagesë, së pakut shkollimi fillor 
dhe arsimimi themelor. Shkolla fillore 
është e obligueshme. 
Shkollimi profesional dhe ai i drejtimeve 
profesionale duhet të jetë i hapur për të 
gjithë dhe të gjithë, në përputhje me 

aftësitë, duhet t’i kenë dyert barabar të 
hapura . 
Arsimimi duhet të jetë i orientuar në 
shpalimin e plotë të personalitetit të 
njeriut dhe në forcimin e respektimit të të 
drejtave të njeriut dhe të lirive themelore. 
Ai duhet t’i kontribuojë mirëkuptimit, 
tolerancës dhe miqësisë midis kombeve 
dhe të gjitha grupeve „të racave“ ose të 
besimeve dhe ta përkrahin punën e 
Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e 
paqes. Prindërit kanë një të drejtë të dorës 
së parë që ta zgjedhin llojin e arsimimit të 
fëmijëve të tyre.  

 
Neni 27 
Secili ka të drejtë të marrë pjesë i lirë në 
jetën kulturore të bashkësisë, t’u gëzohet 
arteve dhe të marrë pjesë në përparimin 
shkencor dhe të arriturave të saj. Secili ka 
të drejtë në mbrojtjen e interesave 
mendore/shpirtërore e materiale, të cilat i 
takojnë atij që është si autor veprash 
shkencore, letërsisë ose arteve.  

 
Neni 28 
Secili ka të drejtë për një rregullim social e 
ndërkombëtar në të cilin mund të 
jetësohen plotësisht të drejtat dhe liritë e 
kumtuara në këtë Deklaratë.  

 
Neni 29 
Secili ka obligime karshi bashkësisë, vetëm 
përbrenda së cilës është i mundshëm 
shpalimi i plotë i personalitetit të tij.  
Secili i nënshtrohet, në praktikimin e të 
drejtave e të lirive të tij, vetëm kufizimeve 
që për këtë qëllim i parasheh ligji, për ta 
siguruar njohjen dhe respektimin e të 
drejtave të tjetrit dhe për t’i përmbushur 
kërkesat e drejta të moralit, të rregullit 
publik dhe të mirëqenies së përgjithshme 
në një shoqëri demokratike. 
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Këto të drejta e liri nuk bën kurrsesi të 
praktikohen në kundërshtim me synimet 
dhe me parimet bazë të Kombeve të 
Bashkuara. 
 
Neni 30 
Asnjëra nga dispozitat e kësaj Deklarate 
nuk guxon, së këndejmi, të interpretohet 
ashtu që për një shtet, një grup apo për një 
person ta arsyetojë çfarëdo qoftë të drejte, 

e cila ka për qëllim mënjanimin e të 
drejtave dhe lirive të kumtuara në këtë 
Deklaratë. 
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I. FJALORTHI 
 

 
 
Agresioni: Nëse një shtet e përdor dhunën 
ushtarake kundër sovranitetit, integritetit 
territorial ose pavarësisë politike të një 
shteti tjetër. E drejta ndërkombëtare 
synon që ta ndalojë plotësisht agresionin. 
Agresioni është, megjithatë, legjitim në dy 
raste, që dhuna ushtarake të përdoret si 
mundësi e fundit: si vetëmbrojtje nën 
rrethana konkrete dhe nëse Këshilli i 
Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, i 
mbështetur mbi kapitullin  VII të Kartës së 
OKB-së, vendos për ndërmarrjen e një 
aksioni për ta ruajtur ose për ta rikthyer 
paqen dhe sigurinë  

 
Aksioni afirmativ: Me këtë kuptohet 
favorizimi me vetëdije i anëtarëve të një 
grupi me qëllim të arritjes de facto të 
barazisë dhe tejkalimin e formave 
institucionale të diskriminimit (Tejkalimi i 
pabarazisë si p.sh. rregullimi sipas kuotës 
për gratë dhe për njerëzit me aftësi të 
kufizuara; lehtësimi i qasjes në 
universitete për afro-amerikanët në 
SHBA). Ndryshe quhet edhe diskriminim 
pozitiv. 

 
Analfabetizmi: Paaftësia e një personi për 
të lexuar ose/edhe për të shkruar.  

 
Ankesa: parashtrimi i një ankese 
individuale ose kolektive e drejtuar një 
institucioni të ngritur sipas kontratës, për 
ta tërhequr vëmendjen për një shkelje të 
pandehur të së drejtës së njeriut.  

 
Antisemitizmi: Urrejtje e paragjykime, 
përkatësisht shtypje dhe diskriminim 
kundër i hebrenjve. Në të vërtetë, kjo 

shprehje është një distinktiv i gabueshëm. 
Fjala semitik shënjonte në krye të herës 
pasardhësit e Shemit, që nënkuptonte 
hebrenjtë dhe arabët në Lindjen e Mesme. 
Sot ky nocion përdoret kryesisht përkitazi 
me hebrenjtë.  

 
Aparteidi: Apartheid është fjalë 
afrikaanas (gjuha e të bardhëve të Afrikës 
së Jugut, dialekt i holandishtes) për 
diskriminimin sistematikisht të të zinjve 
në Afrikën e Jugut midis viteve 1948 e 
1994, i legalizuar juridikisht. Sipas 
Population Registration Act të vitit 1950, 
popullsia u nda në raca të ndryshme dhe 
shkollimi, vendbanimi dhe martesa lejohej 
vetëm përbrenda një kategorie. Me 
zgjedhjen e Nelson Mandela-s për 
president në vitin 1994, ky sistem u 
demontua juridikisht, megjithatë ndonjë 
nga praktikat e vjetra u ruajt jo-formalisht. 

 
Arsimi Fillor: i quajtur edhe arsim 
primar, normalisht shkalla e parë e 
Arsimit formal fillon në moshën 5-7 vjeçe 
dhe përfundon në moshën 10-13 vjeçe.  

 
Arsimimi: Disiplinë, që merret me 
metodat e mësimdhënies dhe të mësimit 
në shkolla dhe në institucione të ngjashme 
me shkollat, si antipod i pikënisjeve të 
ndryshme jo-formale të socializimit (p.sh. 
të fëmijëve në familje). 

 
Bashkësia Ndërkombëtare: Bashkësi e 
shteteve, marrëdhëniet e të cilave bazohen 
mbi parimin e barabarësisë sovrane.  
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Besimi: Religjion ose çfarëdo bashkësie 
religjioze e njohur. 

 
Bio-etika: Hulumtim i çështjeve të 
moralit, që shfaqen nga parimet dhe nga 
praktika e shumë shkencave përkitazi me 
sjelljen me natyrën e gjallë. Çështje të 
kontestueshme në debatet bio-etike janë 
midis të tjerash: A bën që gjithçka që është 
e mundshme edhe vërtetë të bëhet? Ku 
janë kufijtë për lirinë e hulumtimit? Çfarë 
pasojash lindin për shoqërinë tonë dhe për 
brezat që vijnë nga teknikat aplikative 
medicinale dhe nga mungesa e 
legjislaturës? 

 
Burgimi me izolim: Mbajtja në burg e një 
të burgosuri me kontakt shumë të rrallë 
me persona të tjerë në një ambient që 
përqendrohet vetëm që i burgosuri të 
mbijetojë. Më së shpeshti ndodh kufizimi i 
dritës, i zhurmës, i aftësimit trupor, 
ushqimit, materialit për lexim e 
ndonjëherë edhe zvogëlimi i 
temperaturës.  
 
Caqet ushtarake: Objekte, që për shkak të 
destinimit, pozitës, qëllimit ose përdorimit 
të tyre sajojnë një pjesë përbërëse të 
aksioneve të dobishme ushtarake dhe që 
paraqesin prioritet për ushtrinë që t’i 
shkatërrojë. 

 
Civil: Person që nuk është palë 
ndërluftuese.  

 
Deklarata: Deklaratë e një institucioni të 
ngritur me kontratë, që përmban 
rekomandime, të cilat por që nuk janë 
juridikisht obligative. Një deklaratë mund 
të lëshohet edhe nga shteti përkitazi me 
interpretimin e një obligimi  

 

Derogimi: Abrogimi i një obligimi të të 
drejtave të njeriut nën rrethana të 
definuara qartazi si p.sh. i atij të gjendjes 
së jashtëzakonshme publike.  
Dëmet Kolaterale: Dëmet ose humbjet që 
shkaktohen pa dashje me rastin e një 
sulmi, përkundër gjithë masave të 
kujdesshme për mbrojtjen e civilëve, jetës 
së tyre dhe integritetit trupor e të 
mbrojtjes së objekteve civile.  

 
Dialogu ndërfetar: Përpjekja për ta 
iniciuar dialogun, bashkëpunimin dhe 
mirëkuptimin midis pjesëtarëve të 
besimeve të ndryshme.  

 
Diskriminimi: Mohim i trajtimit të 
barabartë që ka të bëjë me liritë ose 
mundësitë për individët dhe grupet sa i 
përket arsimimit, strehimit, përkujdesjes 
shëndetësore, punës ose qasjes në 
shërbime, mallra ose institucione. 
Diskriminimi mund të shfaqët mbi bazën e 
racës, kombësisë, gjinisë, moshës, 
religjionit, përkatësisë politike ose etnike, 
ose statusit martesor apo familjar, 
paaftësinë fizike ose mendore   

 
Diskriminimi Direkt: Një person apo një 
grup që janë në pozitë të njëjtë përjeton 
trajtim më të keq se një person apo një 
grup tjetër vetëm për shkak të racës, 
ngjyrës së lëkurës, origjinës, prejardhjes 
nacionale ose prejardhjes etnike etj. (shih: 
Diskriminimi). 

 
Diskriminimi Indirekt: përmban 
praktikat ose politikat, që duken sikur janë 
“neutrale” e të “ndershme”, por që 
ndikojnë proporcionalisht më shumë në 
dëm të personave të një grupi konkret 
racor, të përkatësisë kombëtare ose të asaj 
etnike. Ky lloj diskriminimi mund të 
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shfaqet edhe nëse nuk ekziston kurrfarë 
qëllimi për dëmtim. 

 
Domosdoshmëria ushtarake: Koncept, 
që armiku të mposhtet me humbje sa më 
të vogla të jetë e mundshme në njerëz, në 
resurse materiale e financiare.  

 
Drejtësia: Trajtimi i pavarur dhe i drejtë 
kërkon që rastet e njëjta të trajtohen 
njësoj. 

 
E drejta zakonore: Si e drejtë zakonore 
shënjohet përsëritja për kohë të gjatë e një 
qëndrimi të përgjithshëm, të 
mëvetësishëm të veprimit, nëse prapa saj 
qëndron bindja se sjellja e tillë është e 
obligueshme, edhe pse nuk ka rregulla të 
shkruara. 

 
Dhuna seksuale: Dhuna seksuale përfshin 
çdo formë (fizike, psikike ose verbale) të 
veprimit seksual, ushtrimi i të cilit bëhet 
pa dëshirën e personit mbi të cilin 
ushtrohet ajo. Këto veprime seksuale 
bëhen shpesh edhe me përdorimin e 
kërcënimeve ose të dhunës. Krahas me 
dhunën seksuale që është definuar qartë 
në të drejtën gjinore, ka shumë forma të 
tjera si p.sh. presioni subtil ose i hapur për 
seksualitet ose për forma konkrete të 
seksualitetit nga partneri, atmosfera e 
seksualizuar nga anëtarë të familjes, 
kolegë të punës, mjekë etj. 

 
Euro-centrizmi: Proces i vlerësimit më 
lart të ideve e teorive evropiane (ose në 
përgjithësi të Perëndimit) në kurriz të 
kulturave të tjera. Ky definicion përmban 
supozimin se konceptet e Perëndimit 
dallojnë rrënjësisht nga ato të kulturave 
ose të civilizimeve të tjera, të lidhur me 
konkluzionin paksa kontradiktor, por po 
ashtu të rëndësishëm se konceptet e 

Perëndimit posedojnë vlefshmëri 
universale, që donë të thotë se ato 
paraqesin njëfarë monedhe kulturore 
universale, në të cilën elemente të 
kulturave të tjera mund të transformohen 
lehtë. Ka një varg këso konceptesh të 
Perëndimit që janë në proces të 
përhershëm të transformimit. Këtu bien 
rëndom idetë si individualizmi, të drejtat e 
njeriut, autoriteti sekular dhe e drejta 
sekulare si dhe ndarja e kishës nga shteti.  

 
Fëmija: Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës 
e OKB-së e vitit 1989, si fëmijë e definon 
çdo „njeri që ende nuk i ka mbushur 18 
vjet, nëse mosha e pjekurisë nuk është 
arritur më herët, sipas të drejtës së 
aplikueshme për fëmijë.“ 

 
Formimi i shteteve (shtet-formimi): 
Procesi i formimit të shteteve pas 
konflikteve ose luftërave civile. 
(Ri)formimi i strukturave demokratike.  

 
Qeverisja e mirë (ushtrim me përgjegjësi 
i qeverisjes): Udhëzimet për qeverisje 
përkatësisht administrim „të mirë“ në 
paralele me qeverisjen korporative për 
ndërmarrjet private, e formuluar sipas 
Organizatës për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim (OECD). Nën këtë nocion 
nënkuptohet, më tej, edhe një raport i ri i 
qeverisjes dhe i administrimit që përfshin 
drejtimin e në përgjithësi të zhvillimit 
shoqëror duke i përfshirë aktorët e 
shoqërisë (qytetarët, shoqatat si dhe OJQ-
të etj.) dhe e zhvillon më tej konceptin e 
shtetit gjithëpërfshirës.  

 
Gjenocidi: Shfarosja e qëllimshme dhe 
sistematike, tërësisht ose pjesërisht e 
grupeve racore, etnike, religjioze ose 
kulturore përmes vrasjes ose lëndimit, 
përkeqësimit të kushteve të jetesës, 
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rregullimit të natalitetit ose marrjes së 
fëmijëve. 

 
Gjinia: Neni 7(3) e Statutit të GJNP-së e 
definon kësisoj: „Në frymën e këtij Statuti 
kjo shprehje ka të bëjë me gjininë ose të dy 
gjinitë, atë mashkullore e femërore, në 
kontekstin shoqëror. Ajo nuk ka kurrfarë 
domethënie tjetër përveç asaj që u 
përmend më sipër.“ Definicionet më të 
gjera kanë të bëjnë edhe me gratë dhe 
burrat në pozitat përkatëse shoqërore  

 
Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP): 
Konfliktet në Ruandë dhe në ish Jugosllavi 
qenë shkas që Kombet e Bashkuara 
ngritën dy Tribunale Ad-hoc-. Duhej të 
ndiqeshin aktorët e pandehur të shkeljeve 
kundër të drejtës ndërkombëtare 
humanitare. Më 17 korrik 1998 Bashkësia 
Ndërkombëtare e aprovoi Statutin e 
Gjykatës Ndërkombëtare Penale të Romës, 
për ta krijuar një institucion të 
krahasueshëm, por të përhershëm dhe me 
kompetenca të përgjithshme. 
GJNP e ka selinë e vet në Hagë. Ai është 
kompetent për gjenocidin, krimin ndaj 
njerëzimit, krimet e luftës si dhe krimin e 
agresionit. GJNP punon në mënyrë 
komplementare me gjyqësorin nacional, 
dhe ai mund të veprojë, nëse shteti 
përkatës nuk donë ose nuk mund ta 
ndërmarrë ndjekjen përkatëse.  

 
Gjymtimi ose prerja e gjenitaleve të 
femrave: të gjitha veprimet që kanë të 
bëjnë me heqjen pjesërisht ose në tërësi të 
gjenitaleve të brendshme të femrës 
ose/dhe lëndimi i organeve gjenitale për 
shkaqe kulturore ose për arsye të tjera jo-
terapeutike (Definicion i Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë, 1995). 
 

Hors de Combat:: Nocion për 
pjesëmarrësit në luftë të zënë rob, të 
plagosur, të sëmurë ose anije-mbytur që, 
kësisoj, nuk janë më të aftë për luftë.  

 
Indeksi i Varfërisë Njerëzore: Indeksi i 
UNDP, që u ngrit për matjen e përmasave 
të varfërisë përtej ndarjes së thjeshtë të të 
ardhurave. Pesë atributet e trajtuara të 
varfërisë janë analfabetizmi, mungesa e 
ushqimit tek fëmijët, mesatarja e vogël e 
jetës, përkujdesja e keqe shëndetësore dhe 
mungesa e ujit të sigurt të pijshëm.  

 
Iluminizmi: Lëvizje intelektuale, që në 
shek. 17 filloi në Angli e që i ka rrënjët tek 
një skepticizëm intelektual karshi 
botëkuptimeve dhe dogmave tradicionale. 
Ky duhej të sajonte një kontrast të 
zdritshëm përkitazi me mesjetën që shihej 
për si e errët dhe me besëtytni. Iluminizmi 
e mbështet angazhimin e tij mbi forcën e 
së mirës dhe të mendjes.  

 
I burgosuri për vepër penale: një individ 
që fajësohet për një krim dhe burgoset 
gjatë kohës së konfliktit të armatosur, për 
ndryshim nga robërit e luftës.  

 
I internuari: një person civil ose pjesëtarë 
i palës ndërluftuese që nuk fajësohet për 
ndonjë krim por që, për shkaqe 
preventive, burgoset gjatë një konflikti të 
armatosur.  

 
Personat e zhvendosur brenda vendit- 
(Të dëbuarit brenda vendit ose refugjatë 
të brendshëm, IDPs): Personat që në 
vendin e tyre dëbohen me dhunë nga 
vendi i prejardhjes dhe atdheu i tyre i 
pranuar juridikisht.  

 
Ius ad bellum, ius in bello: E drejta 
ndërkombëtare humanitare përfshin, në 
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kuptim të gjerë, si ius ad bellum ashtu edhe 
ius in bello. Nocioni ius ad bellum ka të bëjë 
me të drejtën e luftës ose të përdorimit të 
përgjithshëm të dhunës. Nocioni ius in 
bello rregullon sjelljen e palëve 
ndërluftuese gjatë një konflikti të 
armatosur dhe përfshin edhe të drejtat 
dhe obligimet e shteteve neutrale. 

 
Islamo-fobia: Frika dhe qëndrimi mohues 
karshi fesë islame dhe pjesëtarëve të tij. 

 
Këshilli Ekonomik e Social (ECOSOC): 
Këshill i Kombeve të Bashkuara me 54 
anëtarë, që merret kryesisht me temat e 
popullsisë, zhvillimin ekonomik, të drejtat 
e njeriut dhe me të drejtën penale. Ky i 
koordinon në mënyrë të veçantë 
veprimtaritë e shumë organizatave 
speciale të OKB-së.  

 
Komiteti për të drejtat ekonomike, 
sociale e kulturore: I ngritur nga ECOSOC 
në vitin 1985. Detyrë parësore e këtij 
Komiteti është mbikëqyrja dhe 
implementimi i PNDESK-së nga shtetet. Ky 
synon krijimin e një dialogu konstruktiv, 
nëse të drejtat e përcaktuara në Traktat (si 
p.sh. puna, ushqimi, përkujdesja 
shëndetësore, arsimi e kultura) zbatohen 
nga shteti në mënyrë adekuate dhe si do të 
mund të përmirësohej implementimi dhe 
fuqizimi, në mënyrë që njerëzit të mund t’i 
gëzojnë me të vërtetë ato të drejta.  

 
Konfidenca: Aftësia për të mbajtur diçka 
fshehtë. Njëra ndër metodat standarde të 
punës së Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq (KNKK), me qëllim që të 
kenë qasje tek viktimat dhe që përmes një 
dialogu efektiv me autoritetet t’i mbrojë 
ato.  

 

Konflikti i armatosur: Si konflikte të 
armatosura shihen lloje të ndryshme të 
konfrontimit me luftë, në cilin angazhohen 
forcat e armatosura ose grupe të 
armatosura. E drejta humanitare 
ndërkombëtare e njeh një dallim të 
thelbësor midis konflikteve 
ndërkombëtare dhe të atyre jo-
ndërkombëtare. Konfliktet e armatosura 
ndërkombëtare përfshijnë jo vetëm 
konfliktet midis shteteve, porse edhe 
konfliktet e armatosura të popujve kundër 
sundimit kolonialist dhe pushtimit të huaj 
si dhe kundër regjimeve raciste në 
ushtrimin e të drejtës për vetëvendosje. 
Konfliktet jo-ndërkombëtare janë luftëra 
të brendshme civile.  

 
Konventa: Marrëveshje multilaterale, e 
cila në të drejtën ndërkombëtare është e 
obligueshme për të gjithë. Identike me 
traktatin në rastet e PNDESK-së dhe 
PNDCP-së. Përkthehet edhe si 
„Marrëveshje“. 

 
Krimet e luftës: Për krime të luftës 
konsiderohen shkeljet e rënda të 
veprimit/sjelljes ndaj personave ose të 
mirave materiale, të cilat janë të mbrojtura 
me Konventën e Gjenevës, si dhe shkelje të 
tjera të rënda kundër të drejtës së luftës: 
vrasja me paramendim, tortura, dëbimi, 
trajtimi çnjerëzor, shkatërrimi në masë, 
burgosja ilegale, marrja peng, sulmi i 
dhunshëm mbi persona civilë ose mbi të 
mira materiale, rekrutimi i fëmijëve-
ushtarë për një armatë, plaçkitja etj. 
Krimet e luftës nuk vjetrohen.  
 
Krimi ndaj njerëzimit: Vrasja, zhdukja, 
skllavërimi, deportimi, arrestimi ose 
tortura, nëse këto ushtrohen si pjesë e 
atakimeve masovike ose sistematike 
kundër popullatës civile. 
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Krimi ndaj paqes: Planifikimi, përgatitja 
dhe inicimi i një lufte agresore ose i një 
lufte që shkel të drejtën ndërkombëtare.  

 
Ksenofobia: Urrejtja dhe frika ndaj të 
huajve. Nëse këto ndjenja shfaqen karshi 
një minoriteti të caktuar, atëherë kjo 
(urrejtje) cilësohet si racizëm. Racizmi 
duhet të shihet si një formë speciale e 
urrejtjes ndaj të huajve 

 
Legjitimiteti: shkalla deri në të cilën 
vendimet dhe proceset e zbatueshmërisë 
ligjore nga një qeveri janë të pranueshme 
nga popullata. Një sistem legjitim është 
legal atëherë, e kjo është më e 
rëndësishmja, kur popullata beson në 
proporcionalitetin e tij dhe i respekton 
rregullat. Legjitimiteti është i lidhur 
ngushtë me qeverinë. Respektimi 
vullnetarisht i ligjeve dhe i rregullave të 
qeverisë rezulton në efektivitetin më të 
madh, si detyrim.  
 
Luftëtar: Personi që merr pjesë 
drejtpërdrejt në luftime ose në konflikte të 
armatosura të një shteti ose të një 
organizate.  

 
Masat e deprivimit: Metoda të torturës 
psikologjike përfshirë edhe ndalimin e 
arsimit dhe kontakteve sociale, burgun me 
izolim, ndalimin e punës, kufizimin e 
perceptimit logjik, veçimi nga ambienti 
jetësor, ndalimi i gjumit, komunikimit, 
higjienës, ushqimit, përkujdesjes për 
shëndetin etj.  

 
Modifikimi gjenetik: Shkatërrimi, 
ndryshimi apo bartja e gjeneve përbrenda 
një organizmi ose nga një organizëm në 
një tjetër. Mund të thotë edhe modifikim i 
gjeneve ekzistuese ose konstruktim i 

gjeneve të reja dhe përpunimi i tyre në 
organizmat ekzistues.  

 
Mos-toleranca: Mos-durimi kundruall një 
mendimi, qëndrimi, botëkuptimi apo një 
personi/një grupi personash.  

 
Ndërmjetësimi: Proces i zgjidhjes së 
konflikteve në të cilin një palë e tretë u 
ndihmon palëve në grindje, për ta arritur 
një zgjidhje paqësore me të cilën do të 
ishin të kënaqura të gjitha palët. 
Ndërmjetësuesit nuk kanë asnjë autorizim 
të vendosin për konfliktin. Në vend të 
kësaj, palët e autorizojnë ndërmjetësuesin, 
që grindjen ta shpalosin dhe ta zgjidhin. 
 
Ndërtimi i kapaciteteve: Krijimi i disa 
shkathtësive e aftësive konkrete nga 
institucionet, që veprojnë në fushën e 
demokracisë dhe të arsimimit për të 
drejtat e njeriut (p.sh. policia, gjyqësia, 
sektori i arsimit, shoqëria civile). 
 
Neutraliteti: Paanësia për asnjërën palë 
në konflikt. 

 
Njerzishmëria: Natyra njerëzore e të 
gjithë personave, pavarësisht kush janë 
dhe pa marrë parasysh kombësinë, racën, 
religjionin, klasën sociale, mendimin 
politik ose cilësi të tjera specifike për 
grupin apo individin.  

 
Organizata Joqeveritare (OJQ): Çdo 
organizatë jofitimprurëse në nivelin lokal, 
nacional, regjional ose ndërkombëtar. Të 
prira në përmbushjen e detyrave dhe të 
nxitura nga njerëz me të njëjtat interesa, 
OJQ-të përmbushin një varg veprimtarish 
në fushën e shërbimeve dhe funksioneve 
humanitare, përcjellin më tej tek qeveritë 
çështje të qytetarëve, i mbikëqyrin 
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politikat dhe e forcojnë pjesëmarrjen 
përmes përhapjes së informacioneve. 

 
Paragjykimi: Mendësi, pikëpamje, që 
anon paraqitjen apriori të një personi ose 
të një grupi në një dritë negative, pa pas 
sjell dëshmi adekuate. Këto mendësi 
negative nuk hetohen shpesh si 
paragjykime të paarsyetuara, sepse këto 
përsëriten shumë shpesh. Këto pranohen 
gjithandej për si „mendje e shëndoshë e 
njeriut“ dhe shërbejnë për ta arsyetuar 
diskriminimin.  

 
Përqindja e braktisjes: Përqindja e atyre 
që e braktisin shkollën ose universitetin 
para përfundimit të tij. 

 
Procesi i rregullt: Rrjedha në harmoni 
me të drejtën e procedurës në gjyqe. 
Garantimi i procedurës juridike kërkon të 
drejtën për proces të ndershëm për 
secilin. 

 
Proporcionaliteti: Parim, sipas të cilit 
nuk guxon të rritet jashtë mase humbja e 
jetëve të personave civilë dhe i dëmtimit 
të objekteve civile si prioritet i sulmit 
ushtarak mbi një objekt ushtarak. 

 
Proselitizmi: Përpjekje për ndërrimin e 
konfesionit, pra ngashënjimi i besimtarëve 
të kishave të tjera ose bashkësive fetare. 
Ky mund të jetë në kundërshtim me të 
drejtën nëse për këtë qëllim përdoret 
detyrimi, kërcënimet etj. 

 
Pornografia e fëmijëve: paraqitja vizuale 
qartë ose i hamendësuar e personave nën 
moshën 18 vjeçe, që janë përfshirë në akte 
transparente seksuale. Një paraqitje 
vizuale e arsyeton gjithashtu pornografinë 
e fëmijëve nëse ajo është siguruar ose 
prezantuar ashtu që ka vend të besohet se 

një i mitur është i përfshirë në veprim 
seksual. Pornografia e fëmijëve mund të 
përmbahet në videokaseta, fotografi, filma 
të pazhvilluar ose në filma të kompjuterit.  

 
Prostitucioni i detyrueshëm: Detyrimi 
ndaj dikujt për t’u marrë me prostitucion 
përdoret si mjet edhe në konfliktet e 
armatosura.  

 
Puna e fëmijëve: Puna e fëmijëve është 
punë e cila fëmijëve ua rrëmben 
fëmijërinë, potencialet dhe dinjitetin dhe 
ua dëmton zhvillimin fizik e psikik. 
Konventa për të Drejtat e Fëmijës e vitit 
1989 konstaton: „Shtetet nënshkruese e 
njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur 
nga shfrytëzimi ekonomik dhe të mos 
angazhohet në një punë e cila është me 
rreziqe ta pengojë edukimin e fëmijës ose 
që do ta dëmtonte shëndetin e fëmijës ose 
do ta dëmtonte zhvillimin trupor, 
shpirtëror, moral ose atë social“ (Neni 
32(1)). 

 
Raca: Fjala „racë“ është një konstrukt, për 
t’i klasifikuar njerëzit mbi bazën e 
elementeve të pandehura trupore ose 
kulturore në bazë të prejardhjes së 
përbashkët. Hulumtimet moderne kanë 
arritur në rezultatin se kategoria 
biologjike e racës nuk luan kurrfarë roli 
tek njerëzit. Shikuar në pikëvështrimin 
biologjik, të gjithë njerëzit e kanë të njëjtin 
pol gjenetik dhe përbrenda „grupeve 
racore“ ka madje më shumë dallime sesa 
midis „racave“ të ndryshme. Kjo ideologji 
shërben shpesh si bazë për aksione 
sociale, si bazë e politikës dhe shumë 
shpesh si arsyetim i trajtimit ndryshe-
ndryshe të grupeve.  

 
Racizmi: Një shumësi supozimesh, 
mendimesh e aksionesh të gabueshme, që 
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rezultojnë nga bindja se një „racë“ 
qëndron sipër një tjetre. Racizmi nuk ka të 
bëjë vetëm me pikëpamjet e qëndrimet 
sociale kundrejt minoriteteve, porse edhe 
kundrejt strukturave sociale, nga të cilat 
përjashtohen individë të tillë. Racizmi 
hetohet e gjendet si në strukturat e 
organizatave e të institucioneve ashtu 
edhe në mendimet dhe në sjelljet e 
personave. 

 
Racizmi individual: Formë e 
diskriminimit racist mbi bazën e 
paragjykimeve personale me vetëdije e 
individëve.  

 
Racizmi strukturor: Pabarazitë e bazuara 
në mënyrën sesi në aspektin e gjerë 
operon shoqëria, e cila i përjashton 
pjesëtarët e grupeve konkrete etnike nga 
pjesëmarrja domethënëse në institucione 
qenësore të shoqërisë.  

 
Raportuesi special: Person që emërohet 
nga një organizatë universale ose 
regjionale, si p.sh. nga Këshilli për të 
Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara, 
për të raportuar rregullisht mbi situatën e 
të drejtave të njeriut në vende konkrete 
ose përkitazi me tema të veçanta të fushës 
së të drejtave të njeriut. Në rastin e 
emërimit nga Sekretari i Përgjithshëm i 
Kombeve të Bashkuara, flitet për 
„Përfaqësues special“ Një pozitë e 
ngjashme me këtë është ajo e 
ekspertit/ekspertes.  

 
Ratifikimi: Procedurë përmes së cilës një 
shtet, pas miratimit nga parlamenti, 
deklaron, se ai është juridikisht i detyruar 
për shkak të një marrëveshjeje  

 
Refugjat ose i dëbuar i mitur: Çdo 
person nën 18 vjeç që kërkon për vete 

njohjen e statusit të refugjatit ose mbrojtje 
tjetër të ngjashme ndërkombëtare, atij që 
në bazë të rregullave nacionale ose 
ndërkombëtare i është njohur statusi i 
refugjatit, pa marrë parasysh nëse ai është 
i shoqëruar nga prindërit ose nga ndonjë 
person tjetër i rritur ose që është i 
shtrënguar të arratiset përtej një kufiri 
ndërkombëtar p.sh. për shkak të luftës, 
civile ose dhunës së përgjithshme. 

 
Regjistrimi: Akti zyrtar i regjistrimit në 
një shkollë, universitet apo kurs. 

 
Rehabilitimi nga tortura: Akti i forcimit 
të viktimave të torturës që ta fitojnë sërish 
besimin dhe mundësinë që të marrin pjesë 
plotësisht në jetë. Qendrat e rehabilitimit 
dhe programet ofrojnë një numër të madh 
rregullash të trajtimit, që u janë përshtatur 
nevojave fizike e psikike të viktimave të 
torturës e gjithashtu edhe ambientit 
kulturor, social e politik, në të cilin 
veprojnë ata. 

 
Rezervimi: Deklarata e një shteti me 
rastin e ratifikimit të një marrëveshjeje, 
përmes së cilës ai përjashton zbatimin e 
disa rregullave ose i modifikon ato.  

 
Robërit e luftës: Pjesëtarë të palës 
ndërluftuese të zënë rob në një konflikt të 
armatosur. Ky status u njihet vetëm 
luftëtarëve (kryesisht pjesëtarëve të 
forcave të armatosura). 

 
Sëmundjet endemike: prania e 
përhershme e një sëmundjeje ose e një 
nxitësi të sëmundjes në një regjion 
konkret gjeografik. Mund të shënojë edhe 
përhapjen në masë të një sëmundjeje në 
një regjion.  
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Sëmundja epidemike: prek njëkohësisht 
një numër të madh njerëzish në një 
regjion. 
Siguria njerëzore: Koncept, i cili 
konsideratën ndaj sigurisë njerëzore e vë 
në qendër të vëmendjes. Për ndryshim nga 
kjo, ekziston sistemi i sigurisë ushtarake 
ose i tërësisë (territoriale) të shtetit .  

 
Sindikata: Organizatë e punëtorëve që 
themelohet për t’i mbrojtur punëtorët e 
interesat e tyre dhe t’i përfaqësojnë në 
negociatat me punëdhënësit. Sindikatat 
ofrojnë shpesh edhe këshillime juridike, 
ndihmë financiare, të ardhurat në raste të 
pushimit mjekësor dhe mundësi të 
shkollimit. Sindikata e pavarur nuk i 
nënshtrohet kontrollit të punëdhënësve 
dhe është financiarisht e pavarur nga ata. 

 
Skllavëria: Sundimi i një personi mbi 
jetën e një personi tjetër, i karakterizuar 
nga detyrimi, nga kufizimi i lirisë së 
qarkullimit dhe nga fakti që personi i 
ndodhur në skllavëri nuk e ka mundësinë 
të largohet nga vendi i punës ose që ta 
ndërrojë atë. Sot, skllavëria mund të 
dëshmohet vështirë, sepse në disa kultura 
ajo edhe pranohet. Skllavëria për borxh 
është e pranuar në shumë vende. 

 
Spastrimet etnike: Dëbimi i detyrueshëm 
ose shfarosja e një grupi etnik në një 
regjion konkret, me qëllim forcimi të 
identitetit dhe të pushtetit të një grupi 
tjetër etnik. 

 
Sure-ja: shënjon një kapitull të Kuranit. 
Kurani ka 114 sure.  

 
Shoqëria civile: Nocioni shoqëri civile ka 
të bëjë me tërësinë e institucioneve, 
organizatave dhe mënyrat e sjelljes të 
vendosura në mes të shtetit, botës së 

biznesit dhe familjes. Kjo përfshin në 
mënyrë të veçantë sidomos organizatat 
jofitimprurëse, institucione filantropike, 
lëvizjet e ndryshme politike dhe 
shoqërore, dhe forma të tjera të 
participimit dhe angazhimit shoqëror si 
dhe vlerat dhe kornizat kulturore,  të 
lidhura me të.  

 
Shtatzënia e detyrueshme: „Mbajtja e 
kundërligjshme në burg e një gruaje të 
lënë me barrë në mënyrë të dhunshme me 
qëllim të ndikimit mbi strukturën etnike të 
një popullate“ (Neni. 7 (2) (f) i Statutit të 
Gjykatës Ndërkombëtare Penale) 

 
Shteti absolutist: Ky nocion shpjegon që i 
vetmi pushtet i ligjshëm në një shtet është 
monarku. Aristokracia dhe kisha janë 
mënjanuar nga pushteti. Ky përfytyrim 
është arritur shumë rrallë. Kjo nuk do të 
thotë se monarku ka pasur kontroll direkt 
dhe të menjëhershëm mbi jetën e 
përditshme.  

 
Shteti i së drejtës: Shteti i së drejtës 
vëzhgon mbi qeverinë që t’i mbrojë 
qytetarët nga arbitrariteti i shteti dhe mbi 
shoqërinë në përgjithësi dhe për t’i 
drejtuar çështjet midis personave privatë. 
Ky siguron që të gjithë shtetasit të 
trajtohen njësoj dhe t’i i janë të nënshtruar 
ligjit në vend të vullnetit të pushtetarëve. 
Shteti i së drejtës është një parakusht 
qenësor për llogaridhënien dhe 
parashikueshmërinë në sektorin publik e 
privat. Etablimi dhe kohëzgjatja e shtetit të 
së drejtës është i varur nga përhapja e 
qartë e ligjeve, zbatimit të tyre pa kurrfarë 
dallimi, i zbatimit të tyre efektiv, metodave 
të parashikuara e të zbatueshme e 
ndryshimit të ligjeve nga shtetasit, të cilët 
këto ligje i njohin për si të ndershme, të 
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drejta ose të arsyetueshme dhe kanë 
vullnet që t’i zbatojnë ato.  

 
Të drejtat ekonomike: Të drejta të 
njeriut që kanë të bëjnë me prodhimin, 
zhvillimin dhe menaxhimin e 
materialeve të jetës së përditshme.   

 
Të drejtat kulturore: E drejta për ta 
ruajtur e zhvilluar identitetin vetanak 
kulturor dhe për të jetuar sipas tij.  

 
Të drejtat sociale e ekonomike: Të 
drejta që njerëzve ua garantojnë 
sigurinë sociale e ekonomike, të 
quajtura nganjëherë edhe të drejta të 
gjeneratës së dytë. Shembuj janë e drejta 
për ushqimin, mbrojtja ose furnizimi 
mjekësor. 
 
Të varfrit që punojnë: Varfëria nuk ka 
të bëjë gjithmonë vetëm me barqe të 
fryra e me sy të shteruar – ajo prek edhe 
ata persona të cilët, edhe përkundër 
punës, nuk janë të aftë t’i fitojnë mjetet e 
nevojshme për jetesë. 
 
Tortura: Secili trajtim që shkakton 
dhembje ose vuajtje të mëdha, si sosh 
fizike ashtu edhe sosh psikike që i 
shkaktohen një personi i cili gjendet në 
burg ose nën kontrollin e akuzuesit. 
Tortura nuk i nënkupton dhembjet ose 
vuajtjet që shkaktohen rastësisht nga 
sanksionet sipas ligjit apo të atyre që 
përmbahen në ligj.  

 
Tregtimi me njerëz: Është „reklamimi, 
inkurajimi, strehimi dhe marrja/pranimi 
e personave përmes kërcënimit, ose 
përdorimit të dhunës ose formave të 
tjera të shfrytëzimit përmes kidnapimit, 

rrenës, mashtrimit, keqpërdorimit ose 
forcës ose shfrytëzimit të pafuqisë së 
veçantë, marrjes së pagesave ose 
prioriteteve për arritjen e pëlqimit të 
personit, mbi të cilin ka pushtet një 
person tjetër, me qëllim shfrytëzimi. 
Shfrytëzimi përfshin më së pakut 
shfrytëzimin e të tjerëve për 
prostitucion ose forma të tjera të 
shfrytëzimit seksual, të punës së 
dhunshme ose të shërbimeve të tjera të 
dhunshme, ose të praktikave të afërta 
me skllavërinë, robëria ose marrja e 
organeve të trupit. Lejimi i një viktime të 
tregtimit me njerëz për t’u shfrytëzuar 
është i palejueshëm.“ (Neni 3 i 
Protokollit të Konventës për Mbrojtjen, 
Luftimin dhe Dënimin e Tregtimit me 
Njerëz, sidomos i tregtimit të grave dhe 
të fëmijëve). 

 
Varfëria: Mospasja e të 
ardhurave/parave dhe e resurseve, që 
do ta garantonin jetën në vazhdimësi; 
mungesa e ushqimit, uria dhe ushqimi i 
pamjaftueshëm, sëmundjet, shkalla e 
ngritur e vdekshmërisë, qasja e kufizuar 
ose fare e pamundshme në arsim, 
mungesa e shtetësisë e diskriminimi 
social dhe përjashtimi.  
 
Zona e lirë e tregtisë: Një zonë 
industriale, në të cilin një vend u lejon 
firmave të huaja pa dogana e tatime 
domethënëse të sjellin lëndë për 
prodhim dhe prodhime të gatshme. Zona 
e tregtisë së lirë i zvogëlon kështu kostot 
e prodhimit të një ndërmarrjeje.  
 
Zyra e Ombudspersonit: Institucion, 
rëndom një zyrtar i qeverisë, detyrë e të 
cilit është që t’i shqyrtojë ankesat e 
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qytetarëve ndaj autoriteteve ose ndaj 
qeverisë.  
 
Zhvillimi njerëzor: rëndom citohet në 
lidhje me Raportin e UNDP-për 
zhvillimin njerëzor. Analiza e zhvillimit 

të popullsisë në mbështetje të kritereve 
si varfëria, ushqimi, arsimi etj. 
 
Zhvillim i qëndrueshëm: Zhvillim që i 
plotëson nevojat e kohës aktuale, pa i 
rrezikuar nevojat e brezave të 
ardhshëm. 
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