
Q E N D R A  E  Z H V I L L I M E V E  H U M A N E

DHUNA KUNDËR
FËMIJËVE

NË SHQIPËRI
R a p o r t  s t u d i m o r  i  f i n a n c u a r  n g a  U N I C E F ,  S h q i p ë r i

Prof. Dr.  Adem TAMO
Prof. Dr.  Theodhori KARAJ

T i r a n ë ,  2 0 0 6



QENDRA E ZHVILLIMEVE HUMANE

DHUNA KUNDËR FËMIJEVE NË SHQIPËRI
F I N A N C U A R  N G A  U N I C E F ,  S H Q I P E R I

Prof. Dr. Adem TAMO
Prof. Dr. Theodhori KARAJ

Tiranë, 2006

Autorët mbajnë përgjegjësi të plotë për përmbajtjen e këtij raporti, i
cili jo doemos pasqyron politikat e UNICEF-it.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Shtypur:



Falënderime

Studimi Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri është rezultat i një partneriteti të suksesshëm midis
UNICEF-it, Shqipëri dhe Qendrës së Zhvillimeve Humane. Ai u ndërmor për të plotësuar një nevojë
kombëtare në skicimin e politikave dhe projekteve të mbështetura mbi të dhëna të sigurta, që
njëkohësisht plotësojnë nevojën e institucioneve ndërkombëtare për të dhëna mbi dhunën ndaj
fëmijëve në Shqipëri.

Studimi “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri” përbën një ndërmarrje serioze të të dy partnerëve
dhe shpresohet të përbëjë një dokument reference për të gjithë ata aktorë që merren me sektorin e
fëmijëve si dhe me aksionin e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë për pjesëmarrje civile.

Studimi është rezultat i një përpjekjeje ekipore. Ai u realizua nga një ekip i gjerë studiuesish të
fushave sociale nën drejtimin e Prof. Dr. Adem Tamos dhe të Prof. Dr. Theodhori Karajit, mësimdhënës
psikologjie e studiues socialë.

Me rastin e përfundimit me sukses të kësaj ndërmarrjeje shprehim mirënjohjen e posaçme për
kontributin e tyre të çmuar pjesëtarëve të ekipit intervistues: E.Zhilla, E.Manushi, E.Bytyçi, E.Lame,
J.Haxhiu, F.Kaloci, A.Xhuli, G.Janaqi, D.Malaj, MA. A.Sulstarova. Falënderojmë gjithashtu edhe
koordinatorin e projektit MA Fatmir Bezati dhe Znj. Genta Sulo për mbështetjen gjatë gjithë periudhës
si edhe të gjithë personat e intervistuar në Korçë, Vlorë, Gjirokastër, Dibër, Tiranë, Shkodër, Mirditë,
Berat, Tepelenë, Fier.

Drejtuesit e studimit bashkë me gjithë ekipin realizator shprehin me këtë rast gjithashtu vlerësimin
dhe falënderimin e tyre për partneritetin serioz që paraqiti UNICEF-i, Shqipëri.

Realizatorët e tij shpresojnë se gjetjet dhe rekomandimet e këtij studimi do të mund të jenë të
dobishme për të gjithë aktorët e interesuar në punën për njohjen, parandalimin e dhunës si dhe në
zhdëmtimin dhe rehabilitimin e viktimave të saj.
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3 Përmbledhje ekzekutive

Ky raport paraqet rezultatet e studimit të kryer mbi shtrirjen, karakterin dhe shkaqet e dhunës
ndaj fëmijëve në Shqipëri. Më poshtë paraqiten në formën e tyre të shkurtuar gjetjet kryesore të
studimit si edhe rekomandimet në lidhje me to.

3. 1. Gjetjet kryesore të studimit
Qëndrimi ndaj dhunës

Megjithëse  janë të vetëdijshëm se dhuna fizike dhe psikologjike ka pasoja negative për
fëmijën, shumica dërmuese e të intervistuarve, pranojnë se dhuna fizike dhe psikologjike
ka edhe efekte pozitive në edukimin e fëmijës, prandaj  ajo duhet përdorur në rastet kur
është e nevojshme, por në forma të lehta dhe jo te të vegjlit.
Koncepti për nevojën e përdorimit të dhunës fizike dhe psikologjike si në shtëpi dhe në
shkollë është brendësuar edhe nga vetë fëmijët. 1 në çdo 2 fëmijë në shtëpi dhe 1 në rreth 3
fëmijë në shkollë pohojnë se pranojnë që mbi ta të ushtrohet dhunë në rastet kur ajo është e
nevojshme.
Përdorimi i dhunës fizike dhe psikologjike tolerohet më shumë në shtëpi nga prindërit apo
anëtarë të tjerë të familjes sesa në shkollë apo në institucione të tjera.
Shumica dërmuese e të intervistuarve mendojnë se dhuna fizike është më e dëmshme sesa
dhuna psikologjike e, për pasojë dhuna psikologjike shihet si e lejueshme dhe e dobishme,
qoftë në shtëpi apo në shkollë.
Besimi se “Kush të do, të rreh” është mjaft i përhapur si te prindërit, mësuesit dhe te vetë
fëmijët.
Megjithëse ka një farë vetëdije se dhuna ka pasoja negative, informacioni për pasojat e
dhunës fizike dhe, sidomos, asaj psikologjike është i kufizuar dhe jo specifik.

Format e dhunës kundër fëmijëve

Megjithëse në planin teorik pohohet se dhuna duhet përdorur në rastet kur është e
nevojshme, në praktikën e përditshme dhuna fizike dhe psikologjike është mjeti kryesor
për disiplinimin e fëmijëve si në shtëpi ashtu edhe në shkollë.
Format e dhunës fizike kundër fëmijëve të përdorura në shtëpi dhe në shkollë të raportuara
nga fëmijët janë përkatësisht si më poshtë: shkulja e veshëve (60.10%-38.5%), pickimi (55.70%-
36.9%), goditja me shpullë në trup (52.60%-34.3%), goditja me shpullë në kokë (49.20%-
35.6%), shkulja e flokëve (41%-29. 7%), tërheqja dhe shtytja me forcë (34. 60%-39. 1%), goditja
me objekt në trup (27%-38.2%), goditja me shqelm (26.80%-25.8%), goditja me objekt në
vithe (26%-13.6%), goditja me grusht në trup (20.50%-19.6%), kafshimi (19.10%-12.8%),
shtrëngimi për fyti (12.20%-9.6%), goditja me grusht në kokë (7. 60%-10%).
Përdorimi i pëllëmbëve, krahut, çokut, grushtit, shqelmit, sendeve të cilat përplasen në
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trupin e viktimës dhe gjithashtu edhe të kafshimeve, pickimeve, përplasjeve, tërheqjeve,
shtyrjeve dhe izolimit të viktimës në vende të caktuara, si rregull, të frikshme, është një
tregues i karakterit të dhunës fizike dhe i ashpërsisë me të cilën ajo shfaqet.
Format më të shpeshta të dhunës fizike në shtëpi dhe në shkollë janë ato me goditje dhe
përkatësisht: një në dy fëmijë goditen në kokë e trup në shtëpi, ndërsa një në tre goditen
edhe në shkollë. Kjo do të thotë se në shtëpi fëmijët përjetojnë më shumë akte të dhunës
fizike sesa në shkollë.
Fëmijët janë të prirur të denoncojnë më shumë dhunën që e ushtrojnë mbi ta fëmijët e tjerë
dhe më pak të prirur të denoncojnë dhunën e mësuesve. Sido që të ndodhë trajtimi i rasteve
të denoncimit të dhunës nuk merret seriozisht.
Format më të përhapura të dhunës psikologjike që përdoret në shtëpi të raportuara nga fëmijët
janë: të bërtiturat (95.3%), mbajtja e mërisë (39.5%), kërcënimi me fjalë (39%), përdorimi i nofkave
dhe i epiteteve keqëse (35.8%), kërcënimi me objekte (18%), kërcënimi me zbim (14%), kërcënimi
me braktisje (6%), mallkimi. Në shkollë format më të përhapura të dhunës psikologjike janë: të
bërtiturit (74. 9%), kërcënimi me thirrjen e prindit (33%), kërcënimi me fjalë (31%), nofkat dhe
epitetet keqëse (24%), kërcënimi me zbim (23%), mëria (22.5%), kërcënimi me denoncim (19%),
kërcënimi me rrahje (17%), kërcënimi me objekt (11%), kërcënimi me notë (11%), kërcënimi me
përjashtim nga shkolla (10%). 2/3 e fëmijëve dëgjojnë të bërtiturat e prindërve të tyre në shtëpi
dhe se një e treta e mësuesve u bërtet atyre në shkollë në formën më të shpeshtë të mundur.
Prindërit janë më të prirur se mësuesit ta përdorin mbajtjen e mërisë si një dhunë psikologjike
mbi fëmijët, si formën e rrallë ashtu edhe formën e shpeshtë të saj. Prindërit janë më të prirur se
mësuesit të përdorin nofka dhe epitete të tjera keqëse si rrallë ashtu edhe dendur. Mësuesit janë
më të prirur se prindërit t’i zbojnë nxënësit nga shkolla si kur e përdorin rrallë këtë ndëshkim
psikologjik, ashtu edhe kur e përdorin dendur atë.
Studimi zbuloi se ekziston një prirje që në shtresat e ulëta dhe më pak të arsimuara të
shoqërisë të përdoret më shumë dhunë fizike, ndërsa në shtresat e mesme dhe me më shumë
arsim të ekzistojë prirja drejt heqjes dorë nga përdorimi i dhunës fizike dhe animi nga
përdorimi i dhunës psikologjike.
Fëmijët që shfrytëzohen për punë i nënshtrohen një dhune të shumëfishtë: dhunës familjare,
dhunës së rivalëve që shesin në territore fqinjë dhe që duan t’u rrëmbejnë klientelën, dhunës
së kamerierëve të lokaleve të shumta ku këta hyjnë për të shitur mallrat e tyre, dhunës së
policëve që patrullojnë në territoret ku këta shesin.
Fëmijët e intervistuar raportuan se 13.3% e tyre ngacmohen seksualisht nga fëmijë/nxënës
të tjerë (49.4%), nga persona të tjerë (28.1%), dhe nga mësuesit e vet (22.5%).
Studimi zbuloi se mbizotërojnë braktisjet në mosha shumë të vogla, kryesisht braktisjet që
në maternitete, por nuk mungojnë as shpërfilljet e fëmijëve1. Në çdo tre fëmijë që mbahen
në institucionet e përkujdesjes shoqërore në vitet 2000-2005 njëri është i braktisur që në
lindje, ndërsa dy të tjerët vijnë nga familje me vështirësi të caktuara.
Arsyet e përdorimit të dhunës kundër fëmijëve lidhen me filozofinë e dobisë që sjell dhuna,
me psikologjinë e humbjes së vetëkontrollit, me përdorimin e dhunës si instrument për
disiplinim kur fëmijët dhe nxënësit nuk respektojnë standardet e caktuara të sjelljes.
Mosbindja ndëshkohet me dhunë në 32.8% të rasteve, mospërgatitja e duhur në mësime në
masën 17.4%, zhurma dhe rrëmuja në masën 26.9%.
Pasojat psikologjike të dhunës prekin nivelin e përgjithshëm të funksionimit emocional të
fëmijës, mundësinë zhvillimore të tij dhe kultivojnë sjelljen e dhunshme. Specifikisht: 13.4%
e fëmijëve të anketuar pohojnë se vetëvrasja u ka shkuar ndër mend të paktën një herë dhe
të shumtën mbi katër herë; të sigurt dhe shumë të sigurt ndjehen 65.6% e nxënësve, ndërsa
34.4% e tyre ndjehen as të sigurt e as të pasigurt, të pasigurt e shumë të pasigurt. Kjo do të
thotë se një e treta e nxënësve percepton pasiguri të niveleve të ndryshme të cilat lidhen të
gjitha me përdorimin e dhunës.

1   Neglizhim kemi konsideruar braktisjen e fëmijëve në një moshë më
të rritur, kur ai ka arritur të marrë pjesërisht një ose disa lloje
shërbimesh nga prindërit ose kujdestarët e tij të drejtpërdrejtë.
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Ushtruesit e dhunës

Ushtruesi më i shpeshtë i dhunës fizike dhe psikologjike në shtëpi është nëna, ndërsa
ushtruesi më i ashpër është babai. Nëna ushtron më shumë dhunë kur fëmijët janë më të
vegjël, ndërsa babai ushtron më shumë dhunë te fëmijët e rritur.
Në përgjithësi të rriturit meshkuj në shtëpi (babai, gjyshi) ushtrojnë më shumë dhunë fizike
mbi pjesën tjetër mashkullore (fëmijët djem), ndërsa pjesa e rritur femërore (nënat, gjyshet,
motrat më të rritura) ushtrojnë më shumë dhunë mbi pjesën tjetër femërore (fëmijët vajza).
Ushtrues të dhunës fizike mbi fëmijët janë edhe fëmijët e tjerë. Kështu në shkollë dhuna që
nxënësit ushtrojnë mbi njëri tjetrin është më e madhe sesa dhuna që ushtrojnë mbi ta
mësueset, mësuesit dhe persona të tjerë. Përkatësisht sipas radhës: 48% nga njëri tjetri, 19%
nga mësueset, 17.3% nga mësuesit dhe 15.3% nga njerëzit e tjerë në territoret e shkollës,
0.80% nga drejtuesit. Kështu ndodh edhe në institucionet e përkujdesjes. Brenda stafit
mësimor, ushtruesit më të shpeshtë të dhunës fizike dhe psikologjike në shkollë janë
mësueset.
Ushtruesit më të ashpër të dhunës fizike në shkollë janë mësuesit, ndërsa ushtrueset më të
ashpra të dhunës emocionale janë mësueset.
Mësueset ushtrojnë më shumë dhunë fizike kundër nxënëseve, ndërsa mësuesit kundër
nxënësve. Ushtrimi i dhunës kryhet sipas një modeli gjinor.

Niveli i ashpërsisë së dhunës

Të rriturit pranojnë verbalisht se dhuna e përdorur duhet të jetë e formave të lehta.
Praktikisht, sipas raportimit të fëmijëve, përdorimi i formave të rënda të dhunës si në shtëpi
edhe në shkollë është shumë i përhapur: 1 në 4 fëmijë në shtëpi dhe 1 në 3 fëmijë në shkollë
goditen me objekt në trup; 1 në 2 fëmijë në familje dhe 1 në rreth 3 fëmijë në shkollë goditen
me shpullë në pjesën e kokës; 1 në 13 fëmijë në shtëpi dhe 1 në 10 fëmijë në shkollë goditen
me grusht në pjesën e kokës; 1 në 5 fëmijë në shkollë dhe shtëpi goditen me grusht në trup,
1 në 4 fëmijë në shtëpi dhe shkollë goditen me shkelm, etj.
Incidenca e përjetimit të pasojave me rrezik për shëndetin e fëmijës për arsye të përdorimit
të formave të rënda të dhunës është mjaft e lartë: 1 në 5 fëmijë në shtëpi dhe 1 në 6 fëmijë në
shkollë kanë përjetuar marrje mendsh; 1 në 14 fëmijë në shtëpi dhe 1 në 25 fëmijë në shkollë
kanë përjetuar të fikët; 1 në rreth 4 fëmijë dhe 1 në 4 fëmijë në shkollë kanë përjetuar mavijosje;
1 në 4 fëmijë në shtëpi dhe 1 në 6 fëmijë në shkollë kanë përjetuar gjakosje si pasojë e goditjeve.
Dhuna fizike dhe psikologjike që përdoret në shtëpi është, në përgjithësi më shpeshtë, më e
ashpër dhe me pasoja më të rënda se ajo që përdoret në shkollë.

Format alternative të disiplinimit të fëmijëve

Prindërit dhe mësuesit kanë një njohje të kufizuar të formave alternative me natyrë
ndëshkuese. Megjithatë ata i përdorin disa prej këtyre formave.
Repertori i formave alternative që përdoren është më tepër rezultat i intuitës së prindërve
dhe mësuesve sesa produkti i edukimit të tyre për të përdorur këto forma. Edhe në rastin
kur përdoren këto forma janë më shumë të pamenduara (impulsive), jashtë kuadrit të një
plani të caktuar që synon një rezultati specifik në sjelljen e fëmijës dhe që merr parasysh
pasojat që mund të shkaktojnë te fëmija.

Kuadri ligjor lidhur me dhunën kundër fëmijëve

Legjislacioni në fuqi që prek çështjet e fëmijëve në vitet e fundit është pasuruar dukshëm
në përputhje me standardet e mirënjohura ndërkombëtare. Megjithëse është bërë një progres
i dukshëm, kompletimi i legjislacionit në lidhje me dhunën kundër fëmijëve në Shqipëri
nuk është ende një veprimtari sistematike, por një veprimtari me fushata të cilat janë
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përcaktuar më shumë nga interesimi i institucioneve ndërkombëtare që mbulojnë të drejtat
e fëmijëve.
Megjithëse vitet e fundit janë ratifikuar një sërë konventash dhe ligje të tjera ndërkombëtare
lidhur me dhunën kundër fëmijëve, legjislacioni shqiptar nuk trajton në mënyrë tërësore
dhe të detajuar të gjitha aspektet e dhunës kundër fëmijëve. Nëse për shembull, për dhunën
seksuale si dhe për trafikimin e fëmijëve ka një paketë ligjesh dhe dispozitash specifike
relativisht tërësore, për dhunën fizike dhe sidomos, për dhunën emocionale, neglizhimin
dhe shfrytëzimin ekonomik të fëmijës ligjet dhe dispozitat janë jotërësore, të padetajuara
dhe të paadresuara specifikisht për fëmijët.
Në përgjithësi, legjislacioni shqiptar parashikon me hollësi dënimet e ushtruesve të dhunës
kur kjo ka karakter seksual ose kur vjen nga trafikimi. Megjithatë, në të  nuk parashikohen
dispozita për kujdesin dhe kompensimin e fëmijëve viktima të dhunës.
Në përgjithësi, ligjet për format e ndryshme të dhunës kundër fëmijëve kanë një natyrë të
përgjithshme në sensin se nuk janë specifikuara për kontekste të caktuara. Kështu, me
përjashtim të një neni të vetëm në Dispozitat Normative të Sistemit Arsimor Parauniversitar
që flet specifikisht për ndalimin e ushtrimit të dhunës fizike dhe psikologjike në shkollë
ndaj fëmijëve, në legjislacioni shqiptar nuk ka dispozita specifike për aspekte të ndryshme
të dhunës kundër fëmijëve që ushtrohet në shtëpi, shkolla, në institucionet e tjera të kujdesit
mendor dhe shëndetësor, në qendrat rezidenciale të fëmijëve, në institucionet e paraburgimit,
në komunitet, në mjedise publike, etj.
Me përjashtim të një neni të përgjithshëm që ndalon ushtrimin e ngacmimeve seksuale në
vendin e punës, në legjislacionin shqiptar nuk ka ndonjë dispozitë tjetër që të ndalojë
fenomenin e ngacmimeve seksuale ndaj fëmijëve në mënyrë specifike.
Në legjislacion ekzistues shqiptar nuk ka ndonjë dispozitë detyruese të hartuar në mënyrë
specifike për raportimin e çdo akti dhune kundër fëmijëve.
Në legjislacionin shqiptar nuk parashikohen procedura specifike për ankimin për format e
dhunës që ndodhin në familje ose në shtëpi, në shkollat publike dhe jopublike, në
institucionet e tjera shtetërore dhe private të përkujdesjes për fëmijët, në qendrat rezidenciale
të fëmijëve, në institucionet shëndetësore, etj.
Me përjashtim të parashikimit të procedurave specifike lidhur me raste kur të miturit kryejnë
krime, në legjislacionin shqiptar nuk parashikohen rregulla speciale procedurale në lidhje
me dhunën kundër fëmijëve.

Kuadri institucional në lidhje me dhunën që ushtrohet kundër fëmijëve

Edhe pse ka disa iniciativa mjaft pozitive sektoriale, aktualisht, në Shqipëri, nuk ka ndonjë
strukturë qeveritare në nivel qendror e as në nivel lokal që të trajtojë në mënyrë parësore, të
mirëfilltë dhe specifike problemin e dhunës kundër fëmijëve.
Megjithëse, janë ndërmarrë iniciativa mjaft të rëndësishme legjislative me karakter
amendamental, të cilat kanë shtuar edhe nene lidhur me trajtimin e çështjeve të mbrojtjes
së fëmijëve nga dhuna në Shqipëri nuk ekzistojnë  ende struktura të posaçme parlamentare
të cilat të merren specifikisht me dhunën kundër fëmijëve.
Megjithëse ka disa iniciativa të izoluara në pushtetin lokal, qeveria shqiptare nuk ka caktuar
ende fonde të posaçme për të mbështetur veprimtaritë e agjencive publike dhe jo publike,
që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me dhunën kundër fëmijëve.
Ndërkohë që në legjislacion janë bërë përmirësime të dukshme lidhur me trajtimin e të
miturve në sistemin gjyqësor, në Shqipëri mungon ende Gjykata e të Miturve.
Në Shqipëri mungon ende një strukturë kombëtare këshilluese dhe rehabilituese që të merret
me rastet emergjente të dhunës kundër fëmijëve.
Në Shqipëri nuk ekzistojnë ende qendra të rehabilitimit afatgjatë të fëmijëve viktima të
dhunës apo të fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë të dhunës.
Iniciativat e organizatave jofitimprurëse lidhur me dhunën kundër fëmijëve në Shqipëri
janë shumë më superiore si nga pikëpamja numerike ashtu edhe nga pikëpamja cilësore, në
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krahasim me institucionet shtetërore.
Aktiviteti i organizatave jofitimprurëse lidhur me dhunën kundër fëmijëve është i paorkestruar
për arsye të mungesës së një strategjie kombëtare lidhur me dhunën kundër fëmijëve.
Fushatat sensibilizuese dhe trajnimet lidhur me dhunën kundër fëmijëve janë, thuajse
tërësisht, domen i organizatave jofitimprurëse.
Fushatat sensibilizuese lidhur me dhunën kundër fëmijëve kanë qenë  sporadike, me
gjeografi të kufizuar dhe, shpesh globale.
Hapësira e trajnimeve lidhur me dhunën kundër fëmijëve me kujdestarët parësorë të fëmijës
është shumë e kufizuar.
Megjithëse ka qenë efikase në sensibilizimin e segmenteve të caktuara shtetërore dhe të
opinionit publik, media e shkruar dhe elektronike në mjaft raste e ka trajtuar fenomenin e
dhunës kundër fëmijëve në mënyrë episodike, joprofesionale, sensacionale dhe për qëllime
komerciale.

Politikat dhe programet lidhur me dhunën kundër fëmijëve

Megjithëse ekzistojnë disa struktura dhe politika sektoriale, në Shqipëri nuk ekziston ende
një politikë tërësore e harmonizuar ndërsektoriale, e pajisur me legjislacion të kompletuar,
me mekanizma strukturorë, me burime financiare dhe njerëzore të mjaftueshme, që ka
mundësinë e monitorimit dhe të përmirësimit të situatës së dhunës kundër fëmijëve.
Hartimi i politikave dhe programeve ekzistuese që adresojnë dhunën kundër fëmijëve në
Shqipëri në nivelet më të larta vendimmarrëse institucionale është bërë pa u konsultuar direkt
me fëmijët. Ndërkohë, prirja për të përfshirë fëmijët në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin
e aktiviteteve në organizatat jofitimprurëse po zë vazhdimisht e më shumë hapësirë.
Aktualisht në Shqipëri mungojnë mekanizmat e monitorimit të politikave dhe programeve
ekzistuese (shtetërore apo private, organizatave jofitimprurëse) lidhur me dhunën kundër
fëmijëve.

Sistemi i mbledhjes së të dhënave, arkivimit dhe informimit lidhur me dhunën kundër fëmijëve

Në Shqipëri mungojnë sondazhet apo studimet komplekse në nivel kombëtar lidhur me
dhunën kundër fëmijëve.
Megjithëse ekzistojnë një numër studimesh (kryesisht lokale, të kryera nga organizatat
jofitimprurëse), në Shqipëri mungon një sistem i përpunuar dhe i përparuar arkivimi dhe informimi.
Në Shqipëri mungojnë sondazhet apo studimet më komplekse lidhur me efikasitetin e
masave legjislative që adresojnë problemin e dhunës kundër fëmijëve.
Në Shqipëri nuk ka ende një kërkesë për përpunimin statistikor të fëmijëve të vdekur si
pasojë e dhunës. Deri tani, nuk të dhëna të specifike, të sakta lidhur me vdekshmërinë e
fëmijëve që shkaktohet nga dhuna ose të dyshuar se shkaktohet nga dhuna.

3. 2. Rekomandime

Për mbrojtjen e fëmijëve nga format e ndryshme të dhunës në Shqipëri janë të nevojshme një
kompleks ndërhyrjesh në fusha të ndryshme. Disa prej këtyre ndërhyrjeve kanë efekte parandaluese,
disa të tjera fokusohen te trajtimi i viktimave të dhunës.

Në fushën e legjislacionit rekomandohet
mbulimi ligjor i të gjitha formave të dhunës në të gjitha mjediset ku banon dhe mëson
fëmija (në shtëpi, shkolla, institucione të shëndetit fizik dhe mendor, qendra banimi të
fëmijëve, në ambiente paraburgimi, komunitete, mjedise publike), me parashikimin e
masave të duhura ndëshkimore;
dëmshpërblimi dhe kompensimi i viktimave të dhunës;
raportimi i detyrueshëm i çdo akti dhune të kryer ndaj fëmijëve nga punonjës të sektorëve
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të shëndetsisë dhe të arsimit;
integrimi dhe rehabilitim të fëmijëve viktima të dhunës ose të fëmijëve dëshmitarë të dhunës.

Në fushën institucionale rekomandohet

të ngrihet në nivel qendror një strukturë e veçantë qeveritare (së bashku me strukturat në
nivel lokal) që të merret para së gjithash me trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve;
të ngrihet një strukturë e veçantë parlamentare që të merret veçanërisht me dhunën ndaj
fëmijëve;
të ngrihet një sistem që do të merrej me ankesat e fëmijëve që vuajnë episode dhune në
arsim dhe në institucione të kujdesit social;
të ngrihet një sistem për regjistrimin e të gjitha rasteve që përfshijnë dhunën në institucione
dhe për raportimin periodik në organizma eprore me rëndësi;
të ngrihen agjenci të veçanta publike për raportimin e detyrueshëm dhe vullnetar të rasteve
që përfshijnë dhunën ndaj fëmijëve;
të ngrihen njësi këshillimore dhe rehabilitimi që merren me rastet urgjente ku ka dhunë
ndaj fëmijëve;
të ngrihen qendra rehabilitimi afatgjata për fëmijët viktima të dhunës ose fëmijët dëshmitarë
të dhunës;
të rishihen lëndët shkollore me qëllim që të pakësohet stresi te mësuesët dhe nxënësit dhe
të merren masa për trajnim lidhur me manaxhuesit e stresit.
të shtrihet shërbimi psikologjik në të gjitha institucionet e edukimit dhe të përkujdesjes
shoqërore duke e mbështetur atë në të dhënave të besueshme.

Në fushën e politikave, rekomandohet

të zhvillohen politika dhe programe, në bazë kombëtare dhe lokale, që të trajtojnë arsyet
dhe faktorët themelorë që motivojnë dhunën ndaj fëmijëve;
të ngrihen mekanizma për monitorimin e politikave dhe programeve (shtetërore ose private,
të organizatave jofitimprurëse) që merren me dhunën ndaj fëmijëve.

Në fushën e mbledhjes së të dhënave, arkivimit dhe informimit lidhur me dhunën kundër fëmijëve rekomandohet

të bëhen sondazhe periodike për dhunën ndaj fëmijëve dhe për ndikimin që kanë sanksionet
ligjore në këtë fushë;
të ngrihet një sistem arkivimi dhe informimi periodik lidhur me dinamikën e dhunës kundër
fëmijëve
të përfshihet në raportimet statistikore të INSTAT-it numri i fëmijëve të vdekur si pasojë e
dhunës së verifikuar ose të dyshuar.

Në fushën e ndërgjegjësimit dhe trajnimit rekomandohet

të bëhen fushata në shkallë të gjerë dhe sistematike për ngritjen e ndërgjegjësimit të
popullatës në përgjithësi dhe të forcave arsimore në veçanti mbi qëndrimin e ligjit ndaj
përdorimit të dhunës, mbi qëndrimin e mjekësisë, psikologjisë, psikiatrisë dhe pedagogjisë
ndaj saj, mbi pasojat e dhunës, mbi efektet shkatërruese të dhunës psikologjike, mbi të drejtat
e fëmijëve për paprekshmëri fizike dhe psikike, etj.
të bëhen trajnime dhe programe të tjera (vizitat në shtëpi) me prindërit për pajisjen e tyre
me shprehitë e prindërimit dhe mënyrat alternative të disiplinimit të fëmijëve
të bëhen trajnime të punonjësve të edukimit, shëndetësisë dhe të përkujdesjes shoqërore
për diagnostikimin e hershëm dhe raportimin e rasteve të dhunës kundër fëmijëve
të botohen trajtesa lidhur me disiplinimin e fëmijëve, të cilat sfidojnë përdorimin e dhunës
dhe ofrojnë teknika jo të dhunshme për arritjen e objektivave të mirërritjes së fëmijës.
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Fëmijëria konsiderohet nga disiplinat mjekësore, psikologjike e pedagogjike si një periudhë
vendimtare për të ardhmen e zhvillimit të fëmijëve si individë dhe si qytetarë. Rëndësia e kësaj
periudhe për gjithë zhvillimin e mëpasmë e bën të domosdoshme që për fëmijët të tregohet kujdes i
posaçëm për t’ua plotësuar atyre nevojat zhvillimore. Njëra prej tyre është nevoja për siguri dhe pa
plotësimin e kësaj nevoje është e pamundur të kemi individë të shëndetshëm dhe qytetarë të
përgjegjshëm.

Sondazhe të kufizuara dhe sporadike si edhe emetime të medies së shkruar dhe të asaj
elektronike kanë vënë në dukje se siguria e fëmijëve dhe mirëqenia e tyre në Shqipëri dëmtohet
rëndshëm nga përdorimi i dhunës në shtëpi dhe në mjedise të tjera ku jetojnë, luajnë dhe mësojnë
fëmijët. Dhuna kundër fëmijëve në kulturën shqiptare shihet si një mjet për disiplinimin e tyre1.
Përdorimi i formave të lehta dhe të moderuara të dhunës trupore dhe psikologjike është mjaft i
përhapur. Shumë fëmijë u nënshtrohen formave të ashpra dhe degraduese të dhunës dhe të
poshtërimit si: rrahja, incesti, abuzimi seksual, braktisja, shitja e fëmijëve për shfrytëzim dhe
prostitucion, krime nderi, e deri tek abortet selektive. Vitet e fundit janë raportuar gjithnjë e më
shumë raste të abuzimeve seksuale nga prindër, mësues e persona të tjerë mbi fëmijët si edhe raste
të vdekjes për shkak të dhunës siç ishte rasti i djaloshit që u vra nga shoku i vet në shkollën e
mesme në Sauk të Tiranës rreth dy vjet më parë.

Pavarësisht nga indikacionet e shumta mbi prezencën e dhunës mbi fëmijët dhe mbi ardhjen
në rritje të saj, në Shqipëri ky fenomen nuk është i dokumentuar. Siç u përmend, media e shkruar
dhe elektronike ka vënë në dukje se fëmijët shqiptarë përjetojnë dhunë në shtëpi, në shkolla dhe
në rrugë. Media ka ndërmarrë herë pas here aksione të ndërgjegjësimit të publikut për këtë fenomen
duke u përqendruar në rastet më të mprehta, por dhuna që kalon pa u vënë re mendohet se është
edhe më e madhe. Të dhënat e ofruara nga ato pak sondazhe që janë kryer janë të kufizuara dhe
nuk japin një tablo të plotë të fenomenit. Përveç kësaj të dhënat ekzistuese janë siguruar me
metodologji të diskutueshme dhe shpesh vërtetësia e tyre është parë me dyshim. Në këto rrethana
jo e gjithë dhuna familjare dhe shkollore është e dukshme dhe e njohur. Aksionet e OJF dhe të
institucioneve publike për të pakësuar dhunën, për të shëruar pasojat e saj, për të rritur
ndërgjegjësimin e publikut kanë nevojë të mbështeten në të dhëna të sakta dhe të besueshme. Kjo
situatë e bën të nevojshme ndërmarrjen e një studimi të gjerë mbi dhunën që ushtrohet mbi fëmijët
nga prindërit, mësuesit dhe fëmijët e tjerë. Është koha të dimë se çfarë ndodh prapa dyerve të
mbyllura.

Studimi i ndërmarrë është udhëhequr nga parimet e Konventës së të Drejtave të Fëmijës, të cilat
e vënë theksin në të drejtën e fëmijëve për paprekshmëri fizike dhe psikike, në detyrimin e mbrojtjes
së fëmijëve nga të gjitha format e dhunës, përfshirë këtu dhunën fizike, psikike, seksuale, shfrytëzimin,
braktisjen, trajtimin jonjerëzor dhe ndëshkimin. (Nenet: 19, 28, 29, 34, 37, 40). Këto janë me pak fjalë
motivet që na shtynë të ndërmarrim studimin e dhunës mbi fëmijët në shtëpi dhe në shkollë.

Realizimi i një studimi të tillë i shërben njohjes së fenomenit të dhunës mbi fëmijët, mundësimit

4 Hyrje

1   Zhvillimi i fëmijërisë së hershme në Shqipëri, studim i Qendrës së
Zhvillimeve Humane dhe Save the Children, 2001
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të dhënies së rekomandimeve për aktorët që veprojnë në këtë fushë dhe rritjes së nivelit të ndërgjegjes
publike për dëmtimet që sjell dhuna mbi fëmijët.

4. 1. Konteksti demografik shqiptar

Popullsia e Shqipërisë është një popullsi e re në moshë. Sipas të dhënave të Grafikut 1 përgjatë 15
viteve të fundit mosha nën 19 vjeç përbën mesatarisht 39-42% të popullsisë së vendit, me prezencën
e një prirjeje rënieje në pesë vitet e fundit. Studimi nuk ka arritur të sigurojë një shifër për popullsinë
shqiptare nën 18 vjeç, moshë e cila konsiderohet me ligjin ndërkombëtar dhe me ligjin e vendit, si
mosha kufi mes fëmijërisë dhe moshës së rritur. Kur është fjala për përdorimin e dhunës ndaj fëmijëve
përmasat e popullsisë fëminore mund të ndihmojnë për të kuptuar më mirë edhe gjerësinë e problemit.
Thënë më thjesht, është fjala për dhunën mbi rreth 40% të popullsisë së vendit.

Grafiku 1: Përqindja e popullsisë2 nën 19 vjeç në Shqipëri.

4. .2. Konteksti global i dhunës

Dhuna mbi fëmijët është një fenomen global. Ajo shfaqet si në vendet tashmë të zhvilluara dhe,
në një përmasë më të madhe, edhe në vendet në zhvillim. Është kjo arsyeja që organizata të tilla
ndërkombëtare si UNICEF, WHO, ILO, etj., kanë shfaqur një interesim në rritje për të adresuar këtë
fenomen. Të dhënat të referuara në dokumentet e këtyre organizatave tregojnë për përmasën dhe
llojet e ndryshme të dhunës që ushtrohet mbi fëmijët:

Çdo vit në të gjithë botën më se 1 milion fëmijë detyrohen forcërisht të prostituojnë,
trafikohen dhe shiten për qëllime seksuale ose përdoren në pornografinë fëminore3

Në botë, çdo vit rreth 40 milion fëmijë pësojnë abuzime4.
Përdorimi i ndëshkimit trupor si mjet për disiplinimin e fëmijëve pranohet kulturalisht dhe
ligjërisht në shumë vende të botës dhe është i përhapur. Studimet në Mbretërinë e Bashkuar
dhe në Shtetet e Bashkuara kanë zbuluar se 90% e të gjithë fëmijëve ndëshkohen fizikisht
gjatë fëmijërisë.5

Në vitin 2000, rreth 57,000 fëmijë nën moshën 15 vjeç vdiqën si rezultat i dhunës në shtëpi.
Fëmijët më të vegjël janë në rrezik më të madh: niveli i vrasjeve në shtëpi për fëmijët e

2   Burimi, INSTAT: www.instat.gov.al
3   Sale of children, child prostitution and child pornography, Note by the

United Nations Secretary General, A/50/456, vepër e cituar.
4   OBSH, Deklaratë për Komitetin për të Drejtat e Fëmijës, 28 shtator 2001
5     Children and Violence, Innocenti Digest No 2, UNICEF, f. 6
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moshës 0-4 vjeç është dyfish i krahasuar me atë të fëmijëve 5-14 vjeç (5.2 në 100,000 krahasuar
me 2.1 në 100,000). Shkaku më i zakonshëm i vdekjes është plagosja në kokë.6

Megjithëse të dhënat për abuzimin seksual të fëmijëve është vështirë të shtihen në dorë ose
të merren, OBSH vlerëson se rreth 20% e grave dhe 5-10% e burrave kanë pësuar abuzim
seksual si fëmijë.7 Në Shtetet e Bashkuara rreth 44% e viktimave të përdhunimit janë nën
moshën 18 vjeç dhe rreth 15% janë nën moshën 12 vjeç.8

Llogaritet që 67 milion fëmijë të moshës 5-14 vjeç të jenë angazhuar në punë të parrezikshme
fëmijësh.9 Mbi 180 milion fëmijë janë përfshirë në punësim të rrezikshëm.10

Megjithëse një sërë vendesh kanë kryer studime lidhur me dhunën kundër fëmijëve, përmasa
dhe shkaqet e këtij fenomeni nuk janë studiuar ende aq sa duhet. Është kjo arsyeja që, kohët e fundit,
Sekretariati i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka ndërmarrë një studim komprehensiv lidhur
me dhunën kundër fëmijëve ku ka përfshirë qeveritë e të gjitha vendeve.

*    *    *

Studimi i dhunës kundër fëmijëve përbën një ndërmarrje të vështirë. Vështirësitë janë të
llojllojshme. Ato lidhen si me mungesën e studimeve të mëparshme tërësore ashtu edhe me karakterin
e vetë problemit. Dhuna shoqërohet me përjetime të pakëndshme dhe në përgjithësi nuk ka kënaqësi
dhe dëshirë të flitet për to. Përkundrazi ka një prirje për të mos u shprehur për dhunën e pësuar dhe
të ushtruar edhe kur ajo është e dukshme.

Megjithatë në këtë studim janë bërë përpjekje që ai të operacionalizohet në çështje shumë konkrete
dhe realiste. Studimi iu jep përgjigje pyetjeve të listës së mëposhtme: Cilat janë format e dhunës?
Cilat janë përmasat e saj? Cilat janë arsyet pse dhunohen fëmijët? Çfarë pasojash ka përdorimi i
dhunës? Cilët janë ushtruesit kryesorë të dhunës? Sa e ashpër është dhuna që përdoret? Çfarë
qëndrimesh mbahen ndaj dhunës? A kemi mbulim të mirë ligjor kundër përdorimit të dhunës? A
ekzistojnë programe që merren drejtpërdrejt me parandalimin, studimin, rehabilitimin, etj?

Studimi “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri” është në thelb një studim i kombinuar kualitativ/
kuantitativ dhe si tillë ai studion natyrën e dhunës kundër fëmijëve në shtëpi, në shkollë dhe në
hapësirën midis. Ai merret me format, arsyet, pasojat, ushtruesit, intensitetin, qëndrimet, alternativat
ndaj dhunës mbi fëmijët.

4. 3. Metodologjia

Për kryerjen e studimit u përdorën metodologji mikse: studimi i literaturës dhe i materialit tjetër
dokumentar, grumbullimi i materialit kontekstual, organizimi i fokusgrupeve, intervistimi i
subjekteve, anketimi i tyre. Përdorimi i këtyre metodologjive është parë i nevojshëm për të përballuar
gjerësinë e opinioneve, eksperiencave, të praktikave dhe të besimeve mbi dhunën ndaj fëmijëve.

4. 4. Kampioni

Grupi i njerëzve të intervistuar e anketuar për nevojat e këtij studimi përbëhej nga prindër, mësues
dhe nxënës. Këta janë rekrutuar në rrethe të ndryshme të vendit. Në këto rrethe janë intervistuar 125
persona sipas nënkategorive të mësipërme të kampionit. Më pas është iniciuar edhe grumbullimi i
një informacioni tjetër për të verifikuar gjetjet me instrumentin e parë dhe në një popullatë më të

6    World Health Organization, World report on violence and health,
vepër e cituar, f.16

7    World Health Organization, World report on violence and health,
vepër e cituar, f.64

8    Rape, Incest & Abuse National Network citing Sexual Assault of
Young Children as Reported to Law Enforcement. Bureau of Justice
Statistics, U.S. Department of Justice, 2000

9      International Labour Organization, A Future Without Child Labour,
vepër e cituar.

10  Po aty, f.15
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gjerë. Kështu të dhënat e grupit të parë janë vjelë në rrethet: Korçë, Vlorë, Gjirokastër, Dibër dhe
Tiranë, ndërsa të dhënat e grupit të dytë në rrethet Shkodër, Mirditë, Berat, Tepelenë, Fier. Në këto
rrethe u anketuan 1500 persona. Për arsye të rritjes së nivelit të besueshmërisë së të dhënave u shtua
kampioni nga 1000 që ishte parashikuar në 1500 dhe ndër ta u krye edhe një zgjedhje e dytë rastësore
e subjekteve të anketuara dhe u mbërrit në një kampion më të vogël, i cili për fat prodhoi të dhëna
krejt të përafërta me atë të kampionit fillestar prej 1500 rastesh.

Studimi mbi dhunën ndaj fëmijëve në Shqipëri u mbështet mbi një kampion prej 1500
respondentësh. Këta u përkasin tri kategorive të ndryshme: të intervistuar, të anketuar dhe të
konsultuar në grup. Nënkampioni i veçuar prej kampionit të përgjithshëm përbëhej nga 438 raste.
Të dhënat e këtij kampioni u krahasuan të dhënat nga kampioni i madh dhe rezultoi se ndryshimet
varionin nga të vogla në të papërfillshme. Në vijim të studimit të dhënat jepen kryesisht në përqindje
të rrumbullakosur për N=438. Subjektet e intervistuara dhe të konsultuara për nevojat e këtij studimi
i përkisnin përkatësisht gjinisë mashkullore 47% dhe asaj femërore 53%. Nxënësit shpërndahen
përkatësisht:  klasa e parë 8.5%, klasa e dytë 9%, klasa e tretë 7.1%, klasa e katërt 10.1%, klasa e pestë
9.4%, klasa e gjashtë 10.1%, klasa e shtatë 10.4%, klasa e tetë 10.5%, klasa e nëntë 8.5%, klasa e dhjetë
6.7%, klasa e njëmbëdhjetë 5.1%, klasa e dymbëdhjetë 4.4%.

Shpërndarja e mësipërme e nxënësve nëpër klasa mund të përdoret edhe si një shpërndarje
moshore, pasi kjo përfshin moshat 6-18 vjeç dhe korrespondon gjithashtu me përqindjen që zënë
nxënësit e secilës klasë në popullsinë e përgjithshme të nxënësve në gjithë vendin si edhe me atë të
secilit prej rretheve të marra në studim. Ajo që mund të thuhet me siguri është se faktorët gjini,
moshë dhe shpërndarje gjeografike kanë një fuqi shumë më të mirë përfaqësuese në krahasim me
faktorët e tjerë. Të dhënat e grumbulluara nga kategori të tjera të kampionit si mësuesit dhe prindërit
kanë natyrë cilësore dhe në studim paraqiten si të tilla.

4. 5. Instrumentet e studimit

Instrumentet e studimit “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri” janë dy. I pari është një Paketë me
Guida Intervistimi që përbëhet nga guida intervistimi me pyetje të hapura. Kjo paketë u ndërtua
enkas për nevojat e këtij studimi dhe që u mbështet në material dokumentar të mirënjohur dhe në
intervista paraprake me kategoritë e studimit (guidat ishin të përshtatura për secilën kategori të
kampionit). Instrumenti i tipit të parë ka synuar dhe mundësuar një eksplorim të thellë të çështjeve
të studimit dhe ka mundur të sigurojë një material të pasur për analiza cilësore. Instrumenti i dytë
është një Anketë e Strukturuar që ka pasur synimin e konfirmimit ose jo të gjetjeve të realizuara me
instrumentin e parë. Instrumenti i tipit të dytë ka synuar dhe mundësuar zbulimin e të dhënave
sasiore për dukuritë e zbuluara me instrumentin e parë dhe ka mundur të sigurojë një material të
pasur për analiza cilësore. Për konsultim të mëtejshëm me instrumentet e studimit, në aneksin e tij
jepet një kampion nga guidat përkatëse.

4. 6. Karakteri i të dhënave

Të dhënat e këtij studimi kanë formën e fakteve, besimeve dhe qëndrimeve, të historive e përvojave
individuale si edhe të materialit statistikor që shpreh raportimet e vetë subjekteve mbi dhunën që
ata kanë pësuar vetë ose të tjerë. Siç shihet, të dhënat e këtij studimi kanë karakter të dyfishtë, ato
janë edhe kualitative, edhe kuantitative. Studimi bën një përpjekje për t’i gërshetuar këto me qëllim
që ta rrokë problemin e dhunës në gjithë kompleksitetin e tij. Sigurisht që raportimet e subjekteve
mbi dhunën që kanë pësuar ne i kemi marrë me një rezervë, pasi shmangia e subjektivitetit të tyre
nuk është lehtësisht e realizueshme.

4. 7. Fazat e studimit

Studimi “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri” u realizua në tri faza duke filluar në qershor 2004
e deri në qershor 2005. Në fazën e parë u bënë përpjekje për të shtënë në dorë material dokumentar,
por nga kjo nuk u arrit ndonjë gjë shumë e madhe përveç disa dokumenteve statistikore pa interes të
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madh dhe akteve normative. Pjesa më e rëndësishme e këtij materiali ishin një paketë ligjore e cila
u studiua për të parë mbulimin ligjor të fenomenit. U kryen 30 intervistime paraprake e mbi këtë
bazë u ndërtua e u pilotua instrumenti për fazën e dytë. Në fazën e dytë u trajnua ekipi i
intervistuesve dhe u grumbulluan të dhënat përmes vizitave studimore në terren. Në fazën e tretë
u ndërtua instrumenti për grumbullimin e të dhënave dhe u kryen vizitat në terren si dhe u analizua
informacioni dhe u shkrua raporti. Gjatë të tria fazave të dhënat u grumbulluan në muajt shtator
2004-mars 2005.

4. 8. Metoda e analizës

Studimi “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri” është mbështetur në metodën e analizës logjike të
të dhënave kualitative: fakte, besime, qëndrime. Analiza logjike prej morisë së tyre veçoi në fillim
gjetjet më të përgjithshme dhe tipike e pastaj gjetjet specifike, atipike. Krahas kësaj një analizë e një
sasie të konsiderueshme materiali të vjelur me anketime gjatë fazës së tretë u përpunua statistikisht
dhe të dhënat e këtij informacioni u krahasuan me ato të analizës logjike të të dhënave kualitative.

4. 9. Mbulimi gjeografik

Studimi “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri” e analizoi fenomenin e dhunës ndaj fëmijëve në
një gjeografi të gjerë e cila përfaqëson gjithë popullatën e vendit. Kështu rrethet ku janë vjelur të
dhënat janë: Korçë, Vlorë, Gjirokastër, Dibër, Tiranë, Shkodër, Mirditë, Berat, Tepelenë, Fier.
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6 Përkufizimi i termave të përdorura në studim

Përkufizimi i dhunës përbën një çështje që ka vështirësitë e saj të cilat janë bërë të njohura në
studimet e kryera për të. Ndër to vështirësia më e madhe është varësia e përkufizimit të saj nga
kultura e atij që e studion dhunën dhe nga kultura ku dhuna ushtrohet e pësohet. Varësia kulturore
e dhunës shprehet më së miri në faktin që ndërsa një shekull më parë në Angli mësuesi ishte i detyruar
ta disiplinonte fëmijën duke e goditur me thupër, sot për një veprim të tillë mësuesi anglez shkon për
ndjekje penale. Megjithatë studimi që keni në dorë si edhe shumë studime ndërkombëtare për këtë
temë, e kërkojnë që një numër termash dhe frazeologjish të përkufizohen për një kuptim më të mirë
të studimit dhe për krahasime.

Në këtë studim ne u jemi përmbajtur përgjithësisht përkufizimeve të Organizatës Botërore të
Shëndetësisë dhe të dokumenteve të tjera të lidhura me të.

Organizata Botërore e Shëndetësisë e përkufizon dhunën si: Përdorim të qëllimshëm të forcës
fizike ose të fuqisë, të kërcënimin ose të përdorimit të saj real, kundër vetes, një personi tjetër ose
kundër një grupi a komuniteti, forcë e cila çon ose ka mundësi të çojë në plagosje, vdekje, dëmtim
psikologjik, keqzhvillim ose privim1.

Në vitin 1999, Konsultimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Parandalimin e Abuzimit të
Fëmijës përpunoi përkufizimin e mëposhtëm: ‘‘Abuzim i fëmijës ose keqtrajtim konsiderohen të gjitha
format e keqtrajtimit fizik dhe/ose emocional, abuzimi seksual, neglizhimi ose trajtimi neglizhues a
shfrytëzimi tregtar ose çdo shfrytëzim tjetër që çon në dëmtim real ose të mundshëm të shëndetit të
fëmijës, të mbijetesës, zhvillimit ose dinjitetit në kontekstin e një marrëdhënieje përgjegjësie, besimi
ose pushteti.’’2

Dhuna emocionale/psikologjike përfshin  mossigurimin e një mjedisi të përshtatshëm zhvillimor
e mbështetës, përfshirë këtu mundësimin e një figure parësore për atashim me qëllim që fëmija të
zhvillojë zotësi të qëndrueshme emocionale dhe sociale në përshtatje me potencialin e tij personal,
dhe në kontekstin e shoqërisë ku jeton. Ndaj fëmijës mund të kryhen akte të cilat shkaktojnë ose kanë
mundësi të madhe të shkaktojnë dëm në shëndetin ose në zhvillimin fizik, mendor, shpirtëror, moral
ose social të fëmijës. Këto akte mund të jenë në kontrollin e prindit ose të një personi i cili ka përgjegjësi,
është i besuar ose ka pushtet.. Akte të tilla përfshijnë kufizimin e lëvizjeve, talljen, denigrimin,
fajësimin, kërcënimin, trembjen, diskriminimin, përqeshjen, ose forma të tjera jofizike të armiqësisë
ose të trajtimit refuzues.3

Dhuna seksuale është përkufizuar si: çdo akt seksual, çdo përpjekje për akt seksual, komentet ose
përparimet e padëshirueshme seksuale, aktet e trafikut, ose aktet që drejtohen ndaj seksualitetit të

1    World report on violence and health, Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg,
James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, World Health
Organization, Geneva, 2002, f. 29.

2     World report on violence and health, Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg,
James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, World Health
Organization, Geneva, 2002, f. 84.

3    WHO Consultation on Child Abuse Prevention, 1999.
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një personi me përdorimin e kërcënimit me ndëshkim, nga çdo person pavarësisht nga marrëdhënia
e tij me viktimën, në çdo rrethanë, përfshirë këtu shtëpinë dhe punën, por pa u kufizuar këtu4. Në
studim është përdorur ndonjëherë edhe termi ngacmim seksual. Në dallim nga termi dhunë seksuale,
termi ngacmim seksual shënon tentativa për përfitime seksuale ose edhe shkallë të lehta të afrimit
seksual ndaj fëmijës të cilat janë të papëlqyera prej tij, pra që krijojnë shqetësim, por ende jo vuajtje
apo mundësi për dëmtimin e shëndetit të tij fizik e psikik.

Termi “abuzim5 seksual” përdoret shpesh për të treguar abuzimin brenda shtëpisë ose familjes,
por ende nuk ekziston një marrëveshje reale për dallimin midis abuzimit seksual dhe shfrytëzimit
seksual. Për këtë qëllim termi “shfrytëzim seksual komercial” përdoret disa herë për të treguar
prostitucionin fëminor dhe pornografinë fëminore.

Neglizhim quhet mossigurimi nga prindi i kushteve për zhvillimin e fëmijës kur prindi ka mundësi
ta bëjë këtë gjë, në njërën ose në më shumë se një nga drejtimet e mëposhtme: në drejtim të shëndetit,
arsimit, zhvillimit emocional, ushqyerjes, strehimit dhe të kushteve të sigurta për jetesë. Neglizhimi
dallohet kështu prej rrethanave të varfërisë në të cilat neglizhimi mund të ndodhë vetëm në rastet
kur burimet e arsyeshme disponohen nga familja ose ai që kujdeset për fëmijën.6 Neglizhim i fëmijës
në këtë studim nënkupton mungesën e vëmendjes dhe të shërbimeve që prindi ose kujdestari pritet
t’i ofrojnë fëmijës: shërbimin shëndetësor, arsimor, ushqimor, strehimin dhe kushtet e jetesës,
mbështetjen psikologjike, etj., të cilat çojnë në dëmtimin e mirëqenies fizike, psikike, morale e sociale
të fëmijës. Herë pas here në studim është përdorur edhe termi braktisje e fëmijës. Ky term është
përdorur për të shënuar veprimin ekstrem të heqjes dorë nga të gjitha shërbimet ndaj fëmijës.

Përgjatë studimit është përdorur edhe termi shfrytëzim i punës së fëmijëve. Fëmijët mund t’i
ndihmojnë prindërit e tyre në shtëpi ose në tokën e familjes a në biznes, nëse puna nuk është e
dëmshme dhe nëse ajo nuk pengon ndjekjen e shkollës dhe aktivitete të tjera normale të fëmijërisë.
Kjo quhet shpesh si “punë e lehtë”. Termi “shfrytëzim i punës së fëmijëve” këtu përdoret vetëm për
ato forma punësimi ose pune të papaguar që shkel të drejtat e fëmijëve dhe që duhet të ndalohet.7

4     World report on violence and health, Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg,
James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, World Health
Organization, Geneva, 2002, f. 174.

5   Termi abuzim dhe dhunë janë përdorur herëpashere edhe këmbyerazi.
Në disa raste për të lehtësuar kuptimin është përdorur edhe termi
keqtrajtim.

6     World report on violence and health, Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg,
James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, World Health
Organization, Geneva, 2002, f. 84.

7  Eliminating the Worst Forms of Child Labour, A Handbook for
Parliamentarians, ILO and the IPU (2002) f.15
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7 Qëndrime dhe besime lidhur
me dhunën fizike dhe psikologjike

Të dhënat e studimit nxjerrin në pah tre qëndrime themelore lidhur me përdorimin e dhunës
fizike dhe psikologjike. Qëndrimi i parë, që shfaqet në një masë relativisht të kufizuar prindërish
(kryesisht baballarësh), madje edhe mësuesish, e sheh dhunën fizike, në mënyrë absolute, si mjetin
më efektiv në disiplinimin e fëmijëve. Bartësit e këtij qëndrimi nisen nga përvoja vetjake me prindërit
e tyre, (të cilat ata i konsiderojnë të suksesshme), për të shprehur në mënyrë kategorike rëndësinë e
dhunës.

“Mua më kanë rrahur prindët, prandaj jam ky që jam. Këtë mendim nuk

ma ndryshon asgjë. Edhe unë i rrah fëmijët e mi se kështu jam i sigurt që,

edhe ata, do të bëhen të mirë”

Një baba, Vlorë

Ky qëndrim shprehet edhe nga vetë fëmijët. “Unë ia di shumë për nder (prindit) edhe pse më ka
qëlluar, se ndryshe unë nuk do të zija mend”, thotë një fëmijë 12 vjeç në Mirditë.

Qëndrimi i dytë e sheh dhunën fizike si një diçka që shkakton shumë pasoja negative te fëmijët.
Për këtë arsye dhuna mund të përdoret vetëm te kafshët (“Vetëm gomari merr vesh me dru”), ndërsa
te njerëzit nuk duhet përdorur asnjëherë. Ky qëndrim shprehet nga një masë të konsiderueshme
prindërish, mësuesish dhe fëmijësh.

Qëndrimi i tretë është një qëndrim i mesëm që duket se bashkon dy qëndrimet e para që janë
diametralisht të kundërta. Sipas tij, megjithëse ka mjaft pasoja negative, dhuna fizike dhe psikologjike
ka edhe efekte pozitive në edukimin e fëmijës, prandaj, duhet përdorur nga prindërit në rastet kur
është e nevojshme. Ky qëndrim është karakteristik për shumicën dërrmuese të prindërve dhe, në një
përmasë relativisht më të vogël, edhe të mësuesve.

Sipas mendimit të intervistuarve dhuna fizike mund të përdoret në rastet kur “kalohet kufiri”,
“kur mbushet kupa”, me fjalë të tjera dhuna shihet si mjeti i fundit kur nuk mund ta disiplinosh
fëmijën me mjete të tjera, kur fëmija nuk të dëgjon, nuk të bindet, kur fëmija e përsërit gabimin.
“Dhuna fizike mund të përdoret kur prindi i ka provuar te gjitha format e tjera me fjale, gjeste
dhe kur nuk arrin rezultat.... Tani unë i kam thënë gocës së madhe, shpulla do të jetë e fundit.
Më shiko në sy dhe kur të shikosh që diçka nuk shkon, sillu ndryshe” (Një mësuese 38 vjeçe, në
Korçë). Megjithatë, dhuna fizike mund të përdoret që në fillim në rastet kur gabimi është shumë
i rëndë.

Është shumë e rëndësishme të theksohet se koncepti që dhuna fizike duhet përdorur kur është e
nevojshme është brendësuar edhe në një masë mjaft të madhe fëmijësh.
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“Aty ku duhet, le të përdoret. Kur kam pasur gabim dhe më ka rrahur

mami, s’jam mërzitur se e kam merituar, mirë ma ka bërë. Jam dakord që

kur gabojmë, të na rrahin, mirë të na e bëjnë se e meritojmë, ndryshe

s’marrim vesh ne”.

Një vajzë 14 vjeç në Korçë

Nga të dhënat del se 40% e fëmijëve të intervistuar pohojnë se dhuna fizike duhet përdorur në
shtëpi me raste, kur ata e teprojnë (sillen keq) ndërsa rreth 13% pohojnë se janë dakord që mbi ta të
ushtrohet dhunë gjithmonë sa herë sillen keq. Sipas të dhënave të Grafikut 9 30% e fëmijëve pohojnë
se edhe në shkollë dhuna fizike duhet përdorur me raste, ndërsa rreth 13% pohojnë se dhuna duhet
përdorur gjithmonë kur nxënësi sillet keq.

Grafiku 2: Qëndrime të fëmijëve ndaj përdorimit të dhunës fizike

“Dhuna fizike të ndihmon për të ndrequr veten, të mos kesh karakter

të keq. Dhuna është për të mirën time dhe më ndihmon mua në radhë

të parë”

Një fëmijë në fokusgrupin me fëmijë në Korçë

Krahas qëndrimit se dhuna fizike duhet përdorur në mënyrë të kufizuar, shumica dërmuese e të
intervistuarve shpreh edhe qëndrimin tjetër se, edhe në rastet që duhet përdorur, dhuna fizike duhet
të jetë e formave të lehta si p. sh. , një shuplakë, një shkulje veshi etj. Po ashtu theksohet se dhuna
fizike nuk duhet ushtruar në pjesën e kokës dhe as te fëmijët fare të vegjël (nën moshën 5-6 vjeç) se
mund të dëmtohen dhe po ashtu nuk duhet përdorur edhe te fëmijët e rritur (mbi15-16 vjeç) sepse
këta mund të kuptojnë më mirë edhe me fjalë por edhe sepse ata mund të ta kthejnë dorën.

Një besim që përligj ushtrimin e dhunës fizike është besimi se “kush të do të rreh”. Ata që rrahin
(prindërit apo mësuesit) e bëjnë këtë gjë për arsye se i duan të mirën atij që rrahin (fëmijës). Ky besim
është thuajse tërësisht i pranuar si nga ushtruesit e dhunës (prindërit apo mësuesit) ashtu edhe nga
vetë fëmijët, viktima të dhunës.
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“Dhuna fizike edhe duhet ndonjëherë, se prindërit për të mirën tonë

mendojnë, që ne të mos bëhemi rrugaçë, por të mësojmë dhe të ecim mirë

në shkollë. Nuk jam dakord me ata prindër që e teprojnë, i gjuajnë shumë

fëmijës, po ndonjë shpullë e lehtë nuk të bën keq. Prindërit na kanë bërë

kokën dhe s’na duan të keqen”.

Një djalë 10 vjeç Tiranë

Në përgjithësi ekziston prirja për një përkufizim të ngushtë të konceptit të dhunës fizike. Me
dhunë fizike kuptohen zakonisht vetëm ato forma që shkaktojnë dëmtime të mëdha te fëmija dhe
dhimbje të forta të natyrës fizike p. sh. , rrahja me objekte, me grusht, ndërsa format e tjera të dhunës
fizike si p. sh. , një shpullë e lehtë, shkulja e flokëve etj., minimizohen dhe nuk merren shumë në
konsideratë për nga efektet që mund të shkaktojnë te fëmijët. Kjo është arsyeja pse, siç u vu në dukje
më lart, këto forma tolerohen më shumë për t’u përdorur ndaj fëmijës.

“Unë nuk jam për të ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijëve. Por ka dhunë

dhe dhunë. Një e shkulur veshi bën mirë, kur fëmija bën ndonjë gabim. Po

pse, po i shkule veshin fëmijës mos iu ikën ndonjë gjë? Ç’na ka gjetur ne

që na e kanë shkulur veshin ndonjëherë…”

Një nënë 45 vjeç, në Korçë

Përdorimi i dhunës fizike dhe psikologjike tolerohet më shumë në shtëpi nga prindërit apo anëtarë
të tjerë të familjes sesa në shkollë apo në institucione të tjera. Prindit, i lejohet të rrahë fëmijën për
arsye se ky i fundit është fëmija i tij, ndërsa mësuesi nuk ka pse t’i rrahë nxënësit për arsye se nxënësit
nuk janë fëmijë të tij. Duket se përdorimi ose mospërdorimi i dhunës përcaktohet nga fakti i pronësisë
mbi fëmijën. Prindërit i shohin fëmijët si pronë të tyre dhe për këtë arsye edhe u lejohet t’i rrahin. Ky
mendim është mjaft i përhapur si te prindërit madje dhe te mësuesit dhe fëmijët.

“Jo nuk jam dakord të gjuash nxënësin. Ai nuk është fëmija jot dhe nuk ke

të drejtë ta gjuash, me fëmijën tënd bëj çfarë të duash. Ai ka ardhur aty të

mësojë, ti jepi mësimin. Po mësoi, mirë; po nuk mësoi, lëre në klasë. Jo ta

gjuash. Duhet që t’i trembësh dhe t’i bësh të të dëgjojnë”.

Mësuese 30 vjeç në Tiranë

“Unë s’jam dakord që të na rrahin. Në shtëpi edhe lejohet ndonjëherë kur

bëjmë shumë zhurmë, ndërsa në shkollë ne vijmë të mësojmë jo të rrihemi.

Mami ka të drejtë të na rrahë se nuk dëgjojmë, ndërsa mësueset jo, s’na

kanë fëmijët e tyre, me ta të bëjnë ç’të duan... “

Një vajzë 9 vjeçe, Korçë
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Sipas raportimit të fëmijëve ka mjaft raste që, duke demonstruar “pronësinë” e tyre mbi fëmijët,
prindërit vijnë në shkollë dhe rrahin fëmijët e tyre në sy të nxënësve të tjerë. (Në një rast, një nënë
rrahu vajzën e saj para gjithë klasës për arsye se kishte marrë një notë negative. Në një rast tjetër, një
baba me profesion polic, i veshur me uniformën e policit rrahu djalin e tij në oborrin e shkollës para
nxënësve të tjerë për arsye se ai nuk e kishte lajmëruar se kishte takim me prindërit). Është përmendur
edhe gjetiu se në mjaft raste të tjera prindërit autorizojnë mësuesit, që nëse është e nevojshme, t’i
rrahin fëmijët. e tyre.

Shumica dërmuese e të intervistuarve mendojnë se është më e lejueshme që të përdoret më shumë
dhuna psikologjike sesa dhuna fizike, qoftë në shtëpi apo në shkollë. Forma e dhunës psikologjike që
tolerohet thuajse në mënyrë totale nga të gjithë të intervistuarit është e bërtitura. Koncepti se fëmija
nuk mëson të sillet po nuk i bërtite është shumë i përhapur madje edhe te fëmijët.

“Prindërit duhet të na bërtasin pak se ndryshe ne nuk dëgjojmë”

Një vajzë 11 vjeç në Mirditë

Në një masë të konsiderueshme toleranca më e madhe për përdorimin e dhunës psikologjike
duket se lidhet me faktin se dhuna psikologjike nuk ka efekte imediate të natyrës fizike, siç mund të
ketë p. sh. , goditja e fëmijës. Fëmijët preferojnë shpesh të bërtiturat për arsye se sipas tyre kjo nuk u
shkakton shenja fizike.

“Për mua ndëshkimi fizik është i lejueshëm me raste, kur fëmija merr një

rrugë të keqe. Me rrugë të keqe kuptoj që merret me cigare, alkool ose

drogë. Kur përdor një nga këto mendoj se ndëshkimi fizik është i

lejueshëm.

Ndëshkimi psikologjik duhet përdorur se të hipin në qafë. Po nuk përdore

as ndëshkim psikologjik e as fizik ato fillojnë e fluturojnë dhe nuk të

pyesin për asgjë. Ne duke përdoruar nga pak nga të dyja dhe nuk na

dëgjojnë, le të mos u themi asgjë”.

Nënë 42 vjeç, Korçë

Në përgjithësi prindërit dhe, diçka më shumë mësuesit, janë të vetëdijshëm për pasojat e dhunës,
por më të ndjeshëm në këtë aspekt janë vetë fëmijët. Megjithatë duket se informacioni për efektet negative
të dhunës fizike dhe psikologjike është jospecifik. Ajo që prindërit dinë është më tepër rrjedhojë e asaj
që kanë nxjerrë nga përvojat e tyre individuale me fëmijët e tyre. Prindërit priren të vënë në dukje më
shumë efektet imediate të natyrës fizike të dhunës fizike si p. sh. , të fikëtit, gjakosjen, frikën e vdekjes së
fëmijës dhe shumë më rrallë efektet afatgjata të dhunës në personalitetin e fëmijës së dhunuar.

Një masë e konsiderueshëm prindërish (kryesisht nënat) e shpjegojnë ushtrimin e dhunës fizike
si në formë të agresionit të zhvendosur. (“Kur s’i bie dot gomarit, i bie samarit”). Të lodhura nga
mbingarkesa nënat pranojë se shpesh e shfryjnë inatin e tyre mbi fëmijët edhe pse janë shumë të
vetëdijshme se dhuna është shumë e dëmshme për fëmijën dhe nuk duhet përdorur asnjëherë.

Pavarësisht se cilit prej qëndrimeve dhe konceptimeve të mësipërme për dhunën i përkasin, në
praktikë është shumë e vështirë që të gjesh dikë (prind apo mësues) që të mos ketë ushtruar këtë apo
atë formë të dhunës fizike apo psikologjike ndaj fëmijëve. Duket se, në Shqipëri dhuna fizike apo
psikologjike është shndërruar në një mënyrë refleksive reagimi kur vjen puna për disiplinimin e
fëmijëve. Po ashtu, shpesh, dhuna përdoret si rruga më e shkurtër për të shpëtuar nga një telash me
fëmijën, ndërkohë që rrugët e tjera të disiplinimit duan më tepër kohë dhe durim.
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8 Format e dhunës ndaj fëmijëve në shtëpi dhe në shkolla

8.1. Shprehjet e dhunës fizike

Klasifikimi i formave të dhunës fizike mbi fëmijët në shtëpi në shkollë dhe në hapësirën mes tyre
përbën një çështje jo të lehtë. Megjithatë për nevoja operacionale ne kemi mundur t’i klasifikojmë ato
si më poshtë.

Dhuna fizike me përdorimin e pjesëve të trupit: pëllëmbë (shpulla), çok (nyç), grusht, dhëmbë
(kafshim), shkelma, gishta (pickim).

Dhuna fizike me përdorimin e sendeve që shkaktojnë dhimbje: shapkë, shkop, me regjistër,
pallaskë mizash, pec, shkopin që pastron tapetet, shkop gome, lugë druri, fshesë, libër, vizore, zorrë
uji, shkopi i gjeografisë, rrip pantallonash, okllai, fshesë korrenti, lugë druri, shkumës, taka e këpucës,
thika, shishe të thyera, saraçineska, zinxhirë qensh, thupër, djegien e dorës, çfarë të kenë në dorë, me
shufër hekuri. Përmasat e përdorimit të kësaj lloj dhune shkojnë në shtëpi dhe në shkollë nga 27-
38.2%. Kjo do të thotë se një në katër fëmijë e pëson dhunën me objekte në shtëpi, ndërsa dy në pesë
pre tyre edhe në shkollë1.

Dhuna fizike me tërheqje (tërheqje zvarrë, tërheqje me forcë nga krahu, tërheqje nga bluza);
shtytje (shtyrje nga divani, nga karrigia); përplasje (përplasje kokash, përplasje koke për krevati,
përplasje koke tek banka, përplasje tek gardhi, përplasje pas dërrase dhe pas dere, përplasje koke në
mure dhe në bankë); shkulje (shkulje veshi, flokësh, shkulje qimesh afër veshit, shkulje gishtash);
lidhje (lidhje pas makinës dhe tërheqje zvarrë, mbajtje nga njëri dhe goditje nga tjetri). Në shtëpi kjo
dhunë përjetohet nga 34% e subjekteve, ndërsa në shkollë nga 39% e tyre.

Përdorimi i pëllëmbëve, krahut, grushtit, shqelmit, sendeve të cilat përplasen në trupin e viktimës
dhe gjithashtu edhe të kafshimeve, pickimeve, përplasjeve, tërheqjeve, shtyrjeve dhe izolimit të
viktimës në vende të caktuara, si rregull, të frikshme, është një tregues i karakterit të dhunës fizike
dhe i ashpërsisë me të cilën ajo shfaqet.

Dhuna fizike me anë të izolimit: mbyllje në dhomë, qëndrim me një këmbë, nxjerrje në korridor,
mbyll në banjë, bodrum, depo, edhe në koliben e qenit. Fëmijët raportojnë se 18. 5% e tyre janë
izoluar si dënim në vende të mbyllura.

Nga raportimet e subjekteve rezulton se dhuna fizike në formën e shkuljes së flokëve dhe të
veshit konsiderohet një dhunë e butë, një gjë e papëlqyer, por që mund të tolerohet. Duket se
prindërit dhe mësuesit, e kanë të lehtë t’i shkulin veshin dhe flokun dikujt që është më i vogël dhe
që ka gabuar në diçka. Duket se ekziston besimi që shkulja e veshit të dikujt tjetër është një gjë
edukative.

Përdorimi i dhunës fizike duket se është një fenomen shumë i përhapur. Ndër personat e
intervistuar të rrallë kanë qenë ata të cilët kanë pohuar se nuk e përdorin dhunën fizike për të
arritur qëllime të caktuara ose se nuk e kanë provuar dhunën. Edhe një pjesë e vogël e respondentëve
të cilët në fillim kanë pohuar se nuk e përdorin dhunën fizike ndaj fëmijëve, më vonë gjatë
intervistimit e kanë pranuar se e përdorin atë në mënyrë të moderuar. Një pjesë jo e vogël e të
intervistuarve kanë pohuar se përdorimi i dhunës fizike përbën një mënyrë të sprovuar për të
arritur qëllimet e caktuara.

1    Dhuna fizike shkollore nuk ushtrohet vetëm nga mësuesit.
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Tabela 1: Format e dhunës fizike që kanë provuar fëmijët në shtëpi, shkolla dhe institucione të kujdesit social

Të dhënat e tabelës2 zbulojnë këto realitete: shkulja e veshëve, pickimi, goditja me shpullë në
trup dhe në kokë, shkulja e flokëve shfaqen më dendur në shtëpi, ndërsa tërheqja dhe shtytja me
forcë, goditja me objekt në trup dhe goditja në kokë shfaqen më dendur në mjediset shkollore. Kësisoj
nuk mund të thuhet nëse dhuna është më shumë një fenomen familjar e më pak një fenomen shkollor.
Disa forma të dhunës fizike përdoren më shumë në shtëpi dhe disa të tjera më shumë në shkollë. Në
institucionet e përkujdesit format e mësipërme të dhunës shfaqen në përmasa më të mëdha se në
shkollë dhe në shtëpi.

2  Pjesa dërmuese e shifrave që dalin në këtë studim përfaqësojnë në
përgjithësi raportime të vetë subjekteve për shfaqjen e dhunës gjatë vitit
të fundit.
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Tabela 2: Denduria e dhunës fizike të ushtruar në shtëpi, shkolla dhe institucione të kujdesit social

Të dhënat e tabelës së mësipërme pasqyrojnë gjetjen e përmendur sipas së cilës edhe nga pikëpamja
e dendurisë së përdorimit të formave fizike të dhunës ekziston një prirje që edhe përdorimi i rrallë
edhe përdorimi i dendur i tyre të ndjekë modelin e shpeshtësisë/rrallësisë së diferencuar të formave
të ndryshme të saj siç paraqitet ai në Tabelën 1. Ajo që tërheq vëmendjen në tabelë është prezenca e
një intensiteti më të lartë dhune në institucionet e përkujdesjes shoqërore3.

Në shkollë dhuna fizike është e ndaluar. Dokumenti që shpall ndalimin e saj quhet “Dispozitat
normative”. Mirëpo në praktikën e përditshme të shkollës dhuna përdoret gjerësisht. Mësuesit e
intervistuar kanë prirjen që ta mohojnë përdorimin e saj. Ata e dinë se kjo ndalohet dhe për pasojë
nuk e pranojnë se e përdorin dhunën fizike për të arritur qëllime të caktuara që kanë të bëjnë me
punën që ata bëjnë. Vetëm një pjesë e vogël mësuesish e pranojnë hapur se ata përdorin forma të
caktuara dhune fizike. Më së shumti ata shprehen për forma të moderuara dhune fizike si shkulja e

3    Siç do të shihet edhe më poshtë, ky intensitet më i lartë dhune nuk ka të
bëjë vetëm me dhunën ose nuk mund të merret se shpreh vetëm dhunën
e edukatorëve, kujdestarëve, etj.,  por edhe dhunën që fëmijët ushtrojnë
mbi njëri tjetrin.
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veshit ose ndonjë pëllëmbë në raste madhore. Ndërkaq nuk përmendin përdorimin sistematik të
dhunës fizike që në gjuhën e përditshme quhet rrahje. Nxënësit nga ana e tyre, të pyetur për
përdorimin e dhunës nga ana e mësuesve, vënë në dukje se ata janë rrahës. Ata godasin. Më së
shumti godasin mësueset, por më egër godasin mësuesit. Si rregull kur nxënësit janë në klasa të ulëta
dhuna fizike është më e moderuar, ndërsa me rritjen e tyre në moshë ajo shtohet deri në momentin
kur nxënësit arrijnë në shkollën e mesme, periudhë në të cilën dhuna fizike fillon të përdoret më pak.
Ka shumë mundësi që arsyet e përdorimit të dhunës fizike sipas moshës së fëmijëve të lidhet me
arsyen që përmend ky nxënës:

“Në shkollë nuk më kanë rrahur asnjëherë. Në gjimnaz nuk na rrahin.

Unë jam nxënës i mirë. E kam mesataren 9.6, por nuk është se nuk më

rrahin për mesataren, por asnjë nuk rrihet në gjimnaz. Nuk rrihet se po e

rrahe një nxënës në gjimnaz ai e rreh mësuesin pastaj. Nuk e rreh vetë,

por fut dikë, një kushëri apo shoqëri”.

Mesa duket nga pohimet e fëmijëve, prindërve dhe mësuesve të intervistuar si dhe nga anketimi
i kryer, format më të shpeshta të dhunës fizike në shtëpi dhe në shkollë janë ato me goditje dhe
përkatësisht: një në dy fëmijë goditen në kokë e trup në shtëpi, ndërsa një në tre goditen edhe në
shkollë.

Grafiku 3: Format tipike të dhunës fizike mbi fëmijët në shtëpi dhe në shkollë

Legjenda: p-pickim;
gspt-goditje me shpullë në pjesë të tjera të trupit;
gsk-goditje me shpullë në kokë;
got-goditje me objekt në trup por jo në vithe;
gs-goditje me shqelm;
gov-goditje me objekt në vithe;
ggpt-goditje me grusht në pjesë të tjera të trupit;
k-kafshim;
sf-shtrëngim për fyti;
ggk-goditje me grusht në kokë.
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Sipas të dhënave të paraqitura në grafikun e mësipërm: në shtëpi një në dy fëmijë pickohet,
goditet me shpullë në kokë dhe në trup, ndërsa në shkollë kjo lloj dhune përjetohet nga një në tre
nxënës; në shtëpi një në katër fëmijë goditet me objekt në trup ndërsa në shkollë këtë goditje e vuajnë
një në tre fëmijë; në shtëpi një në katër fëmijë goditet me shqelm ndërsa në shkollë goditet me shqelm
një në pesë nxënës; në shtëpi një në katër fëmijë goditet në vithe ndërsa në shkollë këtë goditje e
pësojnë një në shtatë nxënës; një në pesë fëmijë merr grushte në trup edhe në shtëpi edhe në shkollë;
në shtëpi një në pesë fëmijë kafshohen ndërsa në shkollë kafshimin e pëson vetëm një në tetë fëmijë.

Përmbledhtas mund të pohohet se në shtëpi fëmijët përjetojnë më shumë akte të dhunës fizike
sesa në shkollë. Edhe aty si në shtëpi të ndëshkojnë fizikisht, madje edhe me përdorimin e objekteve.
I vetmi ndryshim midis dhunës fizike në shtëpi dhe asaj në shkollë është se kjo e dyta është më e
përmbajtur, pra është më pak e përhapur sesa në shtëpi. Fakti se në shkollë shfaqet një nivel relativisht
i lartë dhune nuk duhet marrë sikur autorë të saj janë medoemos mësuesit, mësueset, drejtuesit. Në
këtë nivel dhune përfshihet edhe dhuna e fëmijëve mbi njëri tjetrin. Kjo duket në faktin që në shkollë
goditja me grusht në kokë merret në masën 2.4% më shumë sesa në shtëpi, ndërsa goditja me objekt
në trup merret në masën 5% më shumë. Ka shumë mundësi që kjo diferencë të përfaqësojë dhunën e
nxënësve mbi njëri tjetrin dhe jo dhunë mësuesish, megjithëse siç do të shihet edhe ata janë ushtrues
dhune.

Viktimat më të shpeshta të dhunës në shtëpi janë më të vegjlit. Këta vuajnë përdorimin e dhunës
që përdorin si rregull të gjithë të rriturit në familje. Kjo do të thotë se sa më i vogël të jesh aq më e
mundur është të jesh viktimë e dhunës. Sigurisht që raportohen plot raste kur të vegjlit kanë mbrojtjen
e posaçme të të rriturve, por kjo është po aq e vërtetë sa edhe pohimi se viktimat më të shpeshta të
dhunës janë më të miturit. Në disa familje fëmijë të veçantë gëzojnë mbrojtjen e posaçme të njërit ose
të të dy prindërve. Si rregull përdorimi i forcës përbën një nga rrugët për arritjen e qëllimeve në
mjedisin familjar.

Si rregull, nxënësit që u qesin probleme mësuesve janë ata që përbëjnë objektin e dhunës fizike të
mësuesve. Ushtrues të dhunës mbi njëri tjetrin janë edhe vetë fëmijët, por kjo çështje do të trajtohet si
e veçantë.

Nxënësit e moshave shkollore kanë frikë t’i denoncojnë rastet e dhunës të përdorura ndaj tyre
nga mësuesit dhe nxënësit e tjerë. Megjithatë jo çdo rast dhune kalon pa u denoncuar: rastet e
denoncuara nuk duket se trajtohen me seriozitet. Përmendet gjithandej nëpër intervistat se modeli
më i përhapur i zgjidhjes së konflikteve mes nxënësve është ndëshkimi i të dy palëve me nga një
dackë ose me përplasjen e kokave nga mësuesi ose drejtori. Vetëm në rastet e frikës pasuese nxënësit
nuk i denoncojnë rastet e dhunës së nxënësve të tjerë mbi ta. Këtë mosdenoncim e shton si duket
fakti që konfliktet mes nxënësve nuk trajtohen fare, nuk trajtohen drejtësisht, nuk trajtohen seriozisht,
nuk trajtohen në gjithë thellësinë e tyre. Shkollat nuk kanë programe të posaçme për trajtimin e këtij
fenomeni. Me rastin e vrasjes së një nxënësi nga një tjetër në një shkollë të mesme të Tiranës, masa më
e dukshme që u mor ishte vendosja e shërbimit policor në shkollat e mesme. Ndërkohë në shkolla
janë të inkurajuara rastet e denoncimit te mësuesit e sjelljeve që përbëjnë shkelje. Një numër nxënësish
caktohen në funksione të tilla. Thuhet se në të shumtën e rasteve këto janë vajza dhe kanë detyrën t’i
raportojnë mësuesit/es listën e shkelësve. Pastaj mësuesi/ja del në rolin e personit ndëshkues. Në
kushtet e mungesës së programeve për të trajtuar dhunën nxitja e këtyre formave të spiunazhit të
organizuar duket se përbën një dukuri të dëmshme.

Denoncimi i dhunës së përdorur nga mësuesit ose drejtuesit mbi nxënësit është një gjë e rrallë.
Nxënësit në përgjithësi kanë shumë frikë ta denoncojnë dhunën fizike të mësuesve të tyre pasi ata
mendojnë se mund ta pësojnë më keq nga egërsimi i dhunuesit. Në këtë mënyrë mësuesit e kanë të
hapur rrugën për të vazhduar ta përdorin dhunën fizike si një mjet disiplinimi. Mosdenoncimi dhe
mostrajtimi i rasteve të dhunës, si duket përbën një faktor që e mban dhunën në këmbë. Përdoruesit
e saj nuk kanë frikë nga askush. Dispozitat normative mbeten në letër. Të drejtat e nxënësve... Duke
parë se nuk ka njeri që t’u dalë realisht në mbrojtje kur ata janë në shkollë, disa nxënës të rritur kanë
filluar që të thërrasin në ndihmë të tyre shokë të rritur dhe i përballin mësuesit dhunues me këta.
Sigurisht që këta mercenarë të rekrutuar nuk udhëhiqen nga mbrojtja e të drejtave të fëmijëve, por
nga ligjet e forcës: ne jemi të fortë dhe nuk mundet kush të prekë ata që janë nën mbrojtjen tonë.
Gjatë kryerjes së intervistimeve tona na janë raportuar raste të depërtimit të këtyre djelmoshave deri
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në mjediset e brendshme të shkollave për t’iu hakërryer mësuesve.
Nxënësit janë më të prirur të denoncojnë te mësuesit ose drejtuesit e shkollës dhunën që ata e

pësojnë prej shokëve të tyre. Si rregull kjo ndodh më shumë kur ata janë në moshë të vogël dhe më
pak kur ata janë në moshë më të rritur. Ka shumë mundësi që kjo të lidhet me frikën e mëtejshme nga
mësuesit, me vetfrenimet që aktivizohen për të ruajtur prestigjin e njeriut që nuk ankohet, etj.
Predispozicioni më i madh për të denoncuar dhunën e pësuar nga shokët e tyre dhe më pak dhunën
e pësuar prej mësuesve përbën një çështje që do studim më të thellë, por gjithsesi ajo kuptohet se ka
të bëjë me frikën e nxënësve nga ajo ç’mund të pasojë nëse denoncohet mësuesi.

Një faktor shtesë i përdorimit të dhunës në shkolla është edhe fakti i lejes që disa prindër u japin
mësuesve të përdorin dhunë fizike ndaj fëmijëve të tyre në mjediset e shkollës dhe për angazhimin e
tyre më të madh me mësimet. Kjo ka ardhur duke rënë: duket se prindërit që e japin këtë leje janë
gjithnjë e më të paktë.

8.2. Shprehjet e dhunës psikologjike

Të intervistuarit raportuan një përdorim dramatik të kërcënimeve, të sharjeve, të përdorimit të
nofkave dhe të mallkimeve në shtëpi, në shkollë dhe në hapësirën midis. Tabela e mëposhtme bën
një paraqitje sintetike të këtyre gjetjeve.

*    Nuk aplikohet

Tabela 3: Frekuenca e disa formave të dhunës psikologjike në shtëpi dhe në shkollë
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Të dhënat e paraqitura në këtë tabelë na zbulojnë se format më të përhapura të dhunës psikologjike
që përdoret në shtëpi janë: të bërtiturat, mbajtja e mërisë, kërcënimi me fjalë, përdorimi i nofkave
dhe i epiteteve keqëse, kërcënimi me objekte, kërcënimi me zbim, kërcënimi me braktisje. Në shkollë
format më të përhapura të dhunës psikologjike janë: bërtitja, kërcënimi me thirrjen e prindit, kërcënimi
me fjalë, nofkat dhe epitetet keqëse, kërcënimi me zbim, mëria, kërcënimi me denoncim, kërcënimi
me rrahje, kërcënimi me objekt, kërcënimi me note, kërcënimi me përjashtim nga shkolla. Tërheq
vëmendjen fakti se të bërtiturit shfaqet 95% në shtëpi, 75% në shkollë dhe 73.3% në institucionet e
përkujdesjes shoqërore4.

4    Të dhënat e tabelës janë shumë të pasura, por ne këtu ndalemi vetëm në
gjetjet më kryesore.

Tabela 4: Intensiteti i përdorimi të disa formave të dhunës psikologjike në shtëpi dhe në shkollë

Të dhënat e kësaj tabele sintetike shprehin se 2/3 e fëmijëve dëgjojnë të bërtiturat e prindërve
të tyre në shtëpi dhe se një e treta e tyre i dëgjon ato edhe në shkollë në formën më të shpeshtë të
mundur; se prindërit janë më të prirur se mësuesit ta përdorin mbajtjen e mërisë si një dhunë
psikologjike mbi fëmijët, si formën e rrallë ashtu edhe formën e shpeshtë të saj; se prindërit janë më
të prirur se mësuesit të përdorin nofka dhe epitete të tjera keqëse si rrallë ashtu edhe dendur; se
mësuesit janë më të prirur se prindërit t’i zbojnë nxënësit nga shkolla si kur e përdorin rrallë këtë
ndëshkim psikologjik, ashtu edhe kur e përdorin dendur atë.

8.2.1. Kërcënimet

Ajo që bie në sy nga raportimet e subjekteve të intervistuara është se: nëse krahasohet përdorimi
i kërcënimeve, i sharjeve dhe i mallkimeve, atëherë mund të thuhet me siguri se kërcënimi zë vendin
e parë. Prindërit, vëllezërit dhe motrat më të rritura në shtëpi, si edhe mësuesit në shkollë e shokët e
fëmijëve jashtë shtëpisë e jashtë shkollës kanë prirjen që ta përdorin kërcënimin si një mjet për ta
dekurajuar personin e kërcënuar në mënyrë që ai të mos e kryejë një sjellje të caktuar. Me vetëdije
apo pa vetëdije kërcënimi përdoret për të arritur ndikim social, zakonisht konformim me kërkesat e
kërcënuesit.

Kategoritë më karakteristike të kërcënimeve që përdoren në këto hapësira janë: kërcënimi me
përdorim të drejtpërdrejtë të dhunës fizike, kërcënimi me dhunë ekstreme–zakonisht vdekje;
kërcënimi me denoncim te një person autoritar, zakonisht një ushtrues i mirënjohur dhune; kërcënimi
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me notë, me mbetje në klasë ose me përjashtim nga shkolla; kërcënimi me mosblerje, mossponsorizim
ose me anulim privilegjesh; kërcënimi me nxjerrje & lënie jashtë, etj.

Kërcënimet më të shpeshta të dëgjuara në mjediset familjare janë: kërcënimi me përdorimin e
dhunës, me humbjen e dashurisë prindërore dhe me anulimin e privilegjeve, sponsorizimeve.
Kërcënimi më i shpeshtë që fëmijët dëgjojnë, marrin dhe i japin njëri tjetrit është kërcënimi me
përdorimin e dhunës. Kërcënimet më të shpeshta që përdoren në shkolla janë: kërcënimi me notë
negative, me ulje note, me vështirësi dhe probleme me mësuesin dhe lëndën, kërcënimi me përdorimin
e dhunës së drejtpërdrejtë fizike mbi ta dhe kërcënimi me denoncim ose me thirrjen e prindit në
shkollë.

Të tërheq vëmendjen fakti se si në shkollë ashtu edhe në familje haset kërcënimi me denoncim.
Zakonisht kërcënuesi e kërcënon dikë se do ta denoncojë te dikush që njihet si një përdorues i sigurt
dhune. Një person i tillë në familje është zakonisht babai, në shkollë ky është si rregull një nga drejtuesit
e saj. Në psikikën e fëmijëve ka bërë vend si duket fakti se personi dhunues e ka mandatin të ushtrojë
dhunë dhe të rivendosë me të situatën e papëlqyeshme. Kreu i familjes dhe kreu i shkollës duket se
e kanë një mandat të tillë. Kjo është arsyeja pse nënat i kërcënojnë fëmijët e tyre me babain dhe se pse
mësuesit i kërcënojnë nxënësit me dërgimin e tyre te drejtori. Këto model pastaj e përvetësojnë edhe
fëmijët: edhe ata ashtu si të rriturit në shtëpi e në shkollë, i kërcënojnë vëllezërit, motrat dhe shokët e
shkollës me denoncimin te babai dhe te drejtori, përkatësisht edhe te mësuesi. Denoncimet si rregull,
janë shprehje të dorëzimit para sjelljeve të caktuara dhe shkarkim i përgjegjësisë për t’i trajtuar ato.

Edhe mësuesit, të kapur në pafuqinë e tyre për të përballuar sjelljet e nxënësve kërcënojnë shpesh
me lajmërimin e prindërve ose e vënë paraqitjen e prindërve në shkollë si kusht që nxënësi ta vijojë
rregullisht mësimin kur ka kryer një sjellje të papranueshme për mësuesin. Të intervistuarit tregojnë
rastin e një nxënësi i cili nga frika se mos rrihej nga prindi i thirrur të paraqitej te mësuesi kujdestar,
nuk e lajmëroi prindin dhe nuk u lejua të hynte në mësim për një muaj resht.

Grafiku 4: Kërcënimet e përdorura në shkolla ndaj nxënësve

Legjenda: k1- Kërcënimi me thirrjen e prindit;
k2- Kërcënimi me fjalë;
k3- kërcënimi me nxjerrje jashtë;
k4- kërcënimi me denoncim;
k5- kërcënimi me rrahje;
k6- kërcënimi me objekt;
k7- kërcënimi me notë;
k8- kërcënimi me përjashtim nga shkolla.
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Kërcënimet më të shpeshta të mësuesve janë: kërcënimi me thirrjen e prindit (33%), kërcënimi
me fjalë (31%), kërcënimi me nxjerrje jashtë klase (23%), kërcënimi me denoncim te drejtori (19%),
kërcënimi me rrahje (17%), kërcënimi me goditje me një objekt (11%), kërcënimi me përdorimin e
notës (11%), kërcënimi me përjashtim nga shkolla (10%). Këto kërcënime bazohen në rolet
disiplinuese të prindërve, në traditën e largimit të shqetësuesit nga skena e mësimit, në përdorimin
e forcës që ka dhuna dhe nota, etj. Mesa duket mësuesit, me kualifikimet që kanë, e kanë të vështirë
të përballojnë gjithë problematikën që derdhin para tyre nxënësit dhe klasat e mbipopulluara e
heterogjene. Nota ka një forcë të madhe dhe ata e dinë këtë. Niveli aktual i braktisjes së shkollës
lidhet edhe me përdorimin e notës dhe, më tej, edhe me mënyrën si trajtohet nxënësi në shkollë.
Nevoja për të vënë nota, për t’i mbuluar të gjithë nxënësit me nota, mbingarkimi i programit me
lëndë të tepërt, e shumë arsye të tjera bëjnë që notës t’i jepet një pushtet shumë më i madh nga ai
që ajo ka e duhet të ketë sipas dispozitave normative dhe mendimit pedagogjik të kohës sonë.
Presioni me notë është shumë mbytës. Dhe këtë presion e ushtrojnë mësuesit. Fëmijët që shesin në
rrugë dhe që janë në moshë shkollore shprehen negativisht ndaj shkollës. Ata kanë dalë prej saj
me eksperienca negative.

Siç shihet, atmosfera e jetës familjare, shkollore dhe hapësira ndërmjet tyre është e mbushur me
kërcënime. Fëmijët kërcënohen dhe mësojnë të kërcënojnë. Kërcënimet kanë vijimësi nga familja në
shkollë dhe nga shkolla në familje. Ato zbresin edhe në kohën e lirë dhe në marrëdhëniet e lira të
fëmijëve me njëri tjetrin. Përdorimi i vijueshëm i tyre modelon psikikisht fëmijët për të zotëruar
aftësitë e nevojshme për t’i përdorur kërcënimet kur dëshirojnë të ushtrojnë ndikimin e tyre mbi të
tjerët. Fëmijët shohin se jetojnë në një mjedis kërcënues, i cili ka kërkesa të caktuara për konformim
dhe pasoja fizike e sociale të pakëndshme nga moskonformimi.

Kërcënimi me përdorimin e dhunës fizike është një kërcënim shumë i shpeshtë, ndoshta po aq i
shpeshtë sa edhe përdorimi i nofkave dhe i etiketimeve keqëse. Ky kërcënim është zakonisht
pararendës i përdorimit të dhunës mbi fëmijët. Të pakta janë rastet kur dhuna që ushtrohet mbi
fëmijët nuk paraprihet nga kërcënimi i përdorimit të saj. Kjo rrethanë e përdorimit të tyre i shumëfishon
efektet e dëmshme që këto forma dhune lënë mbi fëmijët. Fëmijët e marrin këtë kërcënim edhe në
shtëpi edhe në shkollë. Zakonisht kërcënimi i përdorimit të dhunës fizike është specifik në kuptimin
që pasoja që do të vijë pas kryerjes së sjelljes së papranueshme do të jetë shumë e përcaktuar. Me se
kërcënohet konkretisht? Me rrahje, me dënimin e qëndrimit me një këmbë, me nxjerrjen jashtë klase-
shtëpie, me goditje me rrip, vizore, me përplasjen e kokës në mur, etj.

Një lloj i veçantë kërcënimi është kërcënimi jospecifik, ku hyn edhe kërcënimi me vdekje. Duket
si i habitshëm, por edhe ky përdoret ndaj fëmijëve si në shtëpi ashtu edhe në shkollë. Zakonisht ky
lloj kërcënimi është jospecifik, pra ky nuk specifikon se cili lloj i dhunës fizike do të përdoret, por
nënvizon faktin se si pasojë e dhunës që do të përdoret, do të vijë vdekja. Të tilla kërcënime janë: Bëni
trehapëshin mirë se ju vrava!, Do të të ngordh!, Do t’i them burgut hapu për ty!, Thashë do të vdes
fare!, Do të ta shtyp kokën!, T’i hodha trutë në erë!, Do të ta nxij jetën!, Jua rregulloj unë qejfin!, Më
dëgjo mua se të vdiqa!

Përdorimi i këtyre kërcënimeve sidomos në ambientet shkollore është një tregues i një mangësie
të madhe. Përdoruesit e këtij lloj kërcënimi tregojnë edhe vetëm me përdorimin e tij se nuk e kanë
qetësinë e nevojshme shpirtërore për të kryer si duhet detyrën e tyre mësimore.

Ajo që bie në sy nga intervistat e kryera është se të rriturit që i përdorin kërcënimet ndaj fëmijëve
nuk kanë një vetëdije për efektet anësore të tyre. Ata nuk i mendojnë gjatë ato. Ka shumë mundësi që
një pjesë e mirë e kërcënimeve të vlerësohet dhe të përdoret për arsye pragmatike, për faktin e thjeshtë
se disa çështje zgjidhen me një kërcënim të caktuar. Sigurisht janë pa fund rastet kur kërcënimi pi
ujë. Kjo nuk mohohet. Por gjithashtu përdorimi i kërcënimeve si mjet për të ndikuar mbi fëmijët e
mbush hapësirën e tyre jetike me mungesë sigurie. Një nga nevojat themelore psikologjike të fëmijëve
është nevoja për siguri. Kërcënimet ndikojnë rëndshëm në dëmtimin e klimës së sigurisë. Të
intervistuarit përmendin herë pas here se kur dikush kërcënon dikë, edhe të pakërcënuarit
drejtpërdrejt ndjehen të rrezikuar.
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“Një djalë e ka babain polic, shumë të egër. Nuk e lajmëroi që kishte takim

me prindër dhe kur i ati e mori vesh, e rrahu në mes të shkollës. Ishte i

veshur dhe me uniformë. Të gjithë u tmerruan. Unë do ndihesha shumë

keq, shumë e vrarë moralisht dhe fizikisht. Si do kisha surrat të shkoja në

shkollë prapë”.

Bie në sy fakti se si në shtëpi ashtu edhe në shkollë fëmijët gjenden përballë figurave autoritare
të cilat janë të prirura të mbajnë të njëjtat qëndrime, të zgjedhin të njëjtat forma disiplinimi
psikologjik dhe t’i përdorin ato krahasimisht rrallë, episodikisht dhe dendur si në shtëpi ashtu
edhe në shkollë. Kjo bën fjalë për prurjet e fuqishme që mësuesit bartin personalisht nga edukata
familjare që ata kanë marrë dhe e cila shtrihet deri në institucionin e edukimit.

8.2.2. Të bërtiturit

95përqind e fëmijëve tregojnë se u kanë bërtitur në shtëpi vitin e fundit, 79përqind tregojnë se
kjo ka ndodhur rregullisht. Në shkollë 75përqind tregojnë se u kanë bërtitur, ndërsa 48përqind thonë
se u kanë bërtitur rregullisht. (Shih Grafikun 5).

Personat e pyetur tregojnë se të bërtiturit përdoret si mjet disiplinimi si në shtëpi ashtu dhe në
shkolla. Ai dëften mungesë qëndrueshmërie emocionale në anën e të rriturve, prandaj nuk është
vetëm një çështje pragmatike.

Grafiku 5: Të bërtiturat si mjet dhune

Ngritja e zërit duket të jetë diçka e zakonshme në familje dhe në shkollë. Njerëzit e ngrenë zërin
me qëllim që t’u imponohen të tjerëve, ose që t’i bien kambanës së alarmit. Këto zakone rëndom
mësohen në moshë të re në shtëpi e pastaj përdoren gjerësisht në shkolla. Natyrisht jo të gjithë bërtasin
dhe jo të gjithë bërtasin në të njëjtën kohë. Megjithatë fëmijët duket se e kanë asimiluar nevojën për
ta ngritur zërin aq sa të kthehet në të bërtitur qysh në moshë të hershme. Njerëzit duket se mendojnë
që të bërtiturit nuk ka pasoja negative ose nuk kanë menduar ndonjëherë mbi këtë gjë. Mesa duket
zëri i ngritur është veti e njerëzve të pakulturuar. Fëmijët mësohen me zërin e lartë e kështu nuk u
bën më përshtypje. Ajo bëhet mënyrë normale për të diskutuar. Ja ç’thotë një nënë:
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“Vajzat e mija debatojnë shpesh me njëra tjetrën dhe unë ndërhyj

gjithmonë se nuk i duroj dot kur gërthasin aq sa i dëgjon edhe gjitoni.

Shpesh hyj me furi në dhomë dhe ngre zërin... Kur e ngre zërin, e ngre

vetëm që t’u them atyre të ulin zërin ose për të pyetur se çfarë ka ndodhur

aty. Hyj dhe i them: Si nuk ju vjen turp, nuk jeni më të vogla! Shpesh

njëra nga vajzat mërzitet se duke qënë se është më e hedhur, unë i gërthas

gjithmonë asaj dhe ajo fillon të ndjehet keq dhe më thotë që mbaj anën.

Nuk e di, por kur hyj në dhomë vajza tjetër bën si viktimë dhe unë nga

nervat filloj: Çfarë ju mungon që ziheni? Ç’keni që ziheni?”

“Debat” do të thotë të ngresh zërin, të bërtasësh.

8.2.3. Sharjet

Sharjet është e vështirë të ndahen nga përdorimi i nofkave, i epiteteve dhe nga përdorimi i ironisë.
Një pjesë e madhe e këtyre të fundit ka natyrë sharëse, në kuptimin që përbën një dhunim të cilësive
dhe të karakteristikave personale të fëmijës dhe të nxënësit. Këtu do të zhvillohen disa komente të
përgjithshme mbi sharjet. Ndër to mund të përmendim: Jeni plehra!, Jeni kafshë!, Je i trashë!, Kalama
i shpifur!, Jeni familje debilësh!, Të dhjefsha racën!, Racë e poshtër!.

Përdorimi i sharjeve është tregues i raporteve të tensionuara midis të rriturve dhe fëmijëve. Në
kësi raportesh nuk mund të shpresohet se fëmijët mund të ndjehen mirë dhe të mësojnë ndonjë gjë
për të qenë. Përkundrazi, mësimet që ata marrin nga të rriturit sharës janë të hidhura. Zbulimi se e
shara e shpartallon vetëvlerësimin e fëmijës është i hershëm dhe studimi ynë nuk ka komente lidhur
me këtë.

Më shumë shajnë baballarët e më pak nënat, më shumë mësuesit e më pak mësueset. Sharjet
gjithashtu përdoren më me shumicë nga të rritur me nivel të ulët arsimor. Ato sjellin ndërlikime të
panevojshme nga të cilat askush nuk del i fituar...

“Në situatat e pakëndshme që krijohen mësueset zakonisht gërthasin.

Çfarë thonë kur gërthasin? ... Po ja, na thonë “Dil jashtë!, Do të çoj në

drejtori!, Mos bëj zhurmë, se t’i rreshtova katrat!”. Jo, në përgjithësi nuk

ofendojnë në planin personal. Nuk ofendojnë se nxënësi ia kthen, e

ofendon edhe ai. Ja, para disa ditësh, pati një episod me zushën e letërsisë.

Kishim për të bërë një ese dhe një nga nxënësit nuk po shkruante asgjë

dhe u zi me mësuesen deri sa e shau keq. Çfarë i tha?... (qesh)... E shau me

fjalë të pista. Ah, ta them ça i tha konkretisht... I tha “Kurvë”. Gjendja

erdhi deri këtu se kur ai çuni nuk po shkruante, zusha i tha të shkruante.

Ai i tha “Nuk di çfarë të shkruaj”. Zusha i tha “O shkruaj... o dil

jashtë!”. Nxënësi i tha që nuk donte të dilte. Ajo i thoshte “O dil jashtë,

ose shkova në drejtori!”. Ai i thoshte “Shko mi!”. Zusha u nis për në
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drejtori dhe ai e shau e pastaj u çua dhe shkoi i kërkoi falje dhe doli jashtë.

Si reagoi zusha kur ai e shau kurvë?... Nuk foli fare dhe u nis për në

drejtori. Kur u nis për në drejtori, i tha “Ti në klasën time nuk hyn më!”.

Nuk foli, por në surrat ishte shumë e nevrikosur. Nga e kuptova unë... po

ja, kishte vrenjtur vetullat dhe kishte rrudhur buzët. Si shkoi historia më

tej?... Po ja, pas nja dy orësh ai nxënës erdhi prapë në klasë dhe zusha bëri

sikur nuk e pa fare”.

8.2.4. Mallkimet

Mallkimet përbëjnë një model sjelljeje që përdoret rëndshëm në familje. Të intervistuarit raportojnë
një numër të madh mallkimesh. Zakonisht mallkimet përfaqësojnë një përpjekje të njeriut të
pafuqishëm për të ndikuar mbi diçka mbi të cilën ai nuk ka ndikim. Pafuqinë e vet ai e kompenson
me mallkimin, i cili është vënie në përdorim e një urimi magjik që një personi të caktuar t’i ndodhë
një gjë e keqe.

Nuk mallkojnë të gjithë prindërit: disa mallkojnë e disa jo. Është për t’u vënë në dukje se mallkojnë
më së shumti nënat ndërsa baballarët nuk mallkojnë. Të intervistuarit nuk përmendin raste të
mallkimit nga baballarët dhe nga mësuesit. Kjo shpjegohet me pafuqinë e gjinisë femërore për të
ushtruar role disiplinuese në familje, por edhe më gjerë në shoqëri. Rolet disiplinuese kultura ua
cakton meshkujve. Të intervistuarit e raportojnë shumë shpesh faktin se nënat i kërcënojnë fëmijët
me figurën e babait: me denoncimin te ai, me ndëshkimin që ai di të japë, etj.

Mallkimet që u bëhen fëmijëve janë të shumta dhe nuk mund të përshkruhen të gjitha: Të hëngërt
mortja!, Të shpëlaftë mortja!, Të hëngërt dreqi!, Thefsh qafën ishalla!, Të raftë pika!, Ju vraftë gjumi!,
Të vraftë e mira!, Të rëntë një kancer ishallah!, T’u mbylltë!, Vdeksh ishalla!.

Karakteri i këtyre mallkimeve është dukshëm i egër dhe shpreh njëherësh edhe nivelin e pafuqisë
së mallkuesit edhe mprehtësinë e tij. Karakteristikë e tyre është se mallkimet përdoren në situata
ekstreme, kur fëmijët kanë kryer sjellje dukshëm të papranueshme dhe kur mallkueset janë nëna pa
ekuilibër emocional.

Reagimi i fëmijëve ndaj mallkimeve është interesant: ata e dallojnë pafuqinë e mallkuesit dhe
nuk i marrin seriozisht ato.

8.2.5. Përdorimi, natyra dhe kategoria e nofkave fyese

Nofkat e përdorura nga anëtarët e afërt të familjes dhe nga mësuesit ndaj fëmijëve të moshave
shkollore kanë dukshëm një karakter të fortë thumbues. Ajo që vihet në dukje dhe thumbohet është
zakonisht diçka që ka të bëjë me kapacitetin intelektual të fëmijës. Zakonisht nofka e vë në dukje
qartazi se ai kapacitet është i ulët ose ajo përmend një send a objekt a gjallesë e cila shquhet ose njihet
si simbol i kapacitetit të ulët, i moszhvillimit, etj. Në shumë raste fëmija skualifikohet nga grupi i
njerëzve dhe thirret kafshë ose thirret me emrin e njërës prej kafshëve. Një pjesë e nofkave ose e
emrave me të cilat thirren fëmijët karakterizojnë sjellje të caktuara zakonisht të papëlqyera prej të
rriturve si dembel ose mistrec.

Duke qenë se nofkat dhe etiketimet keqëse synojnë më së shumti kapacitetet personale të fëmijëve
ato përbëjnë njëherësh edhe sulmin më serioz ndaj vetëvlerësimit personal. Ky konsiderohet prej
nesh si efekti më i rëndë i përdorimit të tyre në shkollë dhe në shtëpi.

Kategoritë e nofkave dhe të etiketimeve keqëse të fëmijëve lidhen me vlerësime të drejtpërdrejta
të kapaciteteve të tyre, me krahasime me kafshë të rangut të ulët nga pikëpamja e inteligjencës, me
pazotësi për t’u sjellë siç kërkohet, me etiketime për prindërit e tyre, me shpotitjen e karakteristikave
të veçanta fizike të nxënësve, me higjienën personale.
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Kafshë, bimë, sende: Kafshë, majmun, gomar, ripërtypës, trangull, kungull, kastravec, sfungjer,
karafilkë, hajvan, viç, trung, këlysh, rryp, buf, trap, elektron.

Inteligjenca: Idiot, injorante, budallaqe, debile, dembele, psikopate, mizerje, tralala, copë mishi,
tyryfyçkë, i trashë, familje debilësh, nuk mbush, kokëbosh, ju kanë ikur bletët, trukashtë, dhi e
zgjebosur, dërrasë, shushkë, truthatë.

Vlerësime: I paaftë, i paedukuar, i pacipë, e përkëdhelur, dembel, llafazanë, ngels, dreq, shejtan,
trutharë, kapadai, fodull, palaço, llasticë, kurvë.

Etiketime: Karagjoz, kokëgdhë, kapaçkëbosh, pisanjose, maskara, llafazan, ndyrësirë,
mendjemadh, rrugaç, hutaqe, qyqan, trupeshk, sygjizë, sydhi.

Paraqitja fizike: E ke fytyrën si pasnesër, e shëmtuar, mistuke, ngordhalaq, mortje, o zot sa më
trembe, të kemi ngatërruar në maternitet, shkatarraq, xhuxhe, mickë, bizduqe, ufo, llapush.
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Grafiku 6: Përdorimi i nofkave dhe i epiteteve fyese

Legjenda: 1, asnjëherë;
2, një herë;
3, dy herë;
4, tre herë;
5, më shumë se katër herë.
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Kategorizimi i mësipërm është vetëm një kategorizim operacional dhe kjo fjalë duhet marrë në
kuptimin që klasifikimi nuk ka qenë dhe nuk është objekt i posaçëm i studimit tonë. Ai këtu jepet me
qëllimin e krijimit të perceptimi të saktë të nofkave dhe të etiketimeve keqëse të cilat qarkullojnë në
ambientet ku rriten dhe edukohen fëmijët.

Karakteri i nofkave të përdorura për të etiketuar ose sharë fëmijët bëhet edhe më i mprehtë pasi
niveli i cinizmit që ato përmbajnë është shumë larg karakterit të institucionit të edukimit. Etiketimi i
cilësive intelektuale në mënyrë masive (“Në klasën tuaj ka 80% budallenj dhe nëse vdes njëri s’ka
problem se vetëm një budalla më pak”), i tipareve fizike (“M’i ke veshët si parafango zisi”), etj. , janë
shembuj të thjeshtë që e tregojnë këtë papajtueshmëri.

Bie në sy se përdorues të nofkave dhe të etiketimeve të tjera keqëse të fëmijëve janë si prindërit,
ashtu edhe mësuesit. Ka një dallim i cili duhet vënë në dukje: ndërsa prindërit kanë prirjen t’i përdorin
këto nofka ose etiketime keqëse në mënyrë të adresuar personale, mësuesit kanë prirjen që ato t’i
përdorin edhe në numrin shumës. Përdorimi i etiketimeve keqëse edhe në numrin shumës bën që
efekti i tyre të shtrihet në një numër më të madh nxënësish dhe etiketimi i shprehur vetëm një herë
dhe në numrin shumës ka efektin e përdorimit të tij aq herë sa është edhe numri i nxënësve në klasë.
Ndërkohë që nofka ose etiketimi keqës i marrë nga njerëzit e afërt të familjes është i hidhur pasi
merret pikërisht prej njerëzve më të afërt, ai i marrë në shkollë merr një karakter të mprehtë social.

Një rrethanë të cilën nxënësit e dhunuar fizikisht ose psikikisht e konsiderojnë me peshë është
karakteri publik i përdorimit të ndëshkimit. Ata nuk e durojnë dot faktin e ndëshkimit në publik.
Shumë herë ata e pohojnë se ekspozimi në publik i ndëshkimit është shpesh edhe më i rëndë sesa
vetë ndëshkimi. Në intervistat tona rezultoi se kjo është e ndjeshme sidomos me moshën e
adoleshencës. Disa prej tyre e kanë pohuar haptas se kanë qenë gati ta durojnë edhe ndëshkimin e
rëndë, por jo atë publik. Për fat të keq, një pjesë e mirë e ndëshkimit në shkolla, ka karakter të dukshëm
publik. Të intervistuarit raportojnë se në disa raste mësuesit kujdesen që kur kanë ndërmend të
rrahin fort, i mbyllin nxënësit në vende të mbyllura, ndërsa në shumicën e rasteve i dhunojnë ata
faqe shokëve dhe shoqeve të tyre. Grupi më ekstrem i prindërve dhunues nuk kufizohet gjithashtu
në përdorimin e dhunës në publik. Të intervistuarit kanë përmendur raste të shumta të përdorimit të
kësaj dhune.

8.3. Shfrytëzimi i fëmijëve

Studimit tonë iu raportuan raste jo të pakta të shfrytëzimit të fëmijëve për punë. Ne për këtë
qëllim intervistuam një numër jo të vogël fëmijësh që shesin në rrugë. Rrugët e qyteteve tona tani
kanë plot fëmijë që shesin cigare, këllëfë celularësh, aksesorë për makina e celularë, vegla pune,
pastrojnë xhamat e makinave në kryqëzime, etj. Ata mund t’i gjesh aty gjithë vitin, pavarësisht nga
moti. Ata janë zakonisht në moshën e detyrimit shkollor, por punojnë edhe gjatë ditëve dhe orëve që
shkollat janë hapur.

Fëmijët e intervistuar për qëllimet e studimit tonë e pohuan se familjet e tyre kanë mungesa
ekonomike dhe prandaj këta janë të detyruar të shesin. Zakonisht ata banojnë në zona periferike të
kryeqytetit, ose në qytetet e afërta me të. Ata pohojnë se shkojnë edhe nga qytetet fqinjë për të shitur
ose për të lypur në Tiranë.

Ka prej tyre që e bëjnë këtë punë përditë, ashtu siç ka të tjerë që punojnë vetëm ditët e pushimit
nga shkolla.

Familjet e tyre, përveç mungesave ekonomike, kanë sipas tyre edhe plot halle të tjera si: të rritur
të sëmurë që nuk mund të punojnë dot, të rritur alkoolikë që janë kronikisht të dehur, mungesë të
njërit prind, etj.

Në jo pak raste këta të intervistuar e kanë pranuar vetë dhe haptas se në rrugë i nxjerrin me forcë,
madje edhe duke i rrahur. Paratë e fituara me punën e fëmijëve futen në buxhetin familjar. Disa
familje të tilla jetojnë vetëm me të ardhurat që sigurojnë këta fëmijë duke punuar zakonisht me orë të
zgjatura. Në disa prej familjeve të tyre janë vendosur edhe kuota ditore të të ardhurave që këta
fëmijë duhet të sjellin në shtëpi. Në disa prej tyre ata edhe rrihen nëse nuk arrijnë “t’i bëjnë paratë e
pritura”.

Kjo përbën njërën anë të medaljes. Anën tjetër e përbën fakti se në rrugë këta fëmijë i ekspozohen
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formave të shumëfishta të dhunës: dhunës së grupeve rivale që shesin në territore fqinjë dhe që
duan t’u rrëmbejnë klientelën, dhunës së kamerierëve të lokaleve të shumta ku këta hyjnë për të
shitur mallrat e tyre, dhunës së policëve që patrullojnë në territoret ku këta shesin.

Shfrytëzimi i tyre për punë dëmton të drejtën e tyre për t’u arsimuar. Një pjesë e tyre shkojnë
herë pas here në shkollë, ndërsa një pjesë e ka braktisur përfundimisht shkollën.

“Unë nuk e kam qejf shkollën, por nuk dua që të shes gjithmonë paketa.

Tani dal që të ndihmoj vëllain, por në të ardhmen do punoj diku. E di që

pa shkollë është e vështirë, por do gjejmë ndonjë gjë”.

*    *    *

“Në shkollë kam shkuar vetëm katër vitet e para, pastaj e kam lënë. E

lashë sepse shkova në Greqi tek vëllai. Kur shkova në Greqi punova si

ndihmës i vëllait me dru, pastaj punova me rrogën time. Në fillim mbaja

dru, i ngarkoja dhe i shkarkoja nga makinat, pastaj fillova edhe të shkoj në

male dhe të pres vetë.

Na çonin ato drejtuesit tanë me makina në pyje të larta dhe na linin nja

gjashtë orë aty pastaj na vinin na merrnin dhe kështu bënim përditë.

Nuk merrja shumë lekë. Në fillim kur ndihmoja vëllain nuk merrja fare,

vetëm se më jepnin për të ngrënë, pastaj më jepnin në varësi të punës...

herë 3000 dhrahmi dita... herë më pak e herë më shumë. Lekët kur isha

atje ia jepja vëllait se unë isha i vogël... 11, 12 vjeç.

Në Greqi ndenjëm tre vjet pastaj u ktheva në Shqipëri. U ktheva bashkë

me vëllain. U kthyem sepse vëllai u zi me pronarin dhe e la punën. U

përpoq të gjente diçka tjetër... një punë tjetër, por nuk arritëm, kështu që

u kthyem në shtëpi.

*    *    *

Kur është ftohtë nuk fitoj shumë; ka dhe ditë që nuk bëj më shumë se

10000 lekë në ditë. Para se të sëmurej, babi më gjuante kur nuk çoja

shumë lekë në shtëpi. Gjithmonë më gjuante me shishe nga larg, me

shishen e rakisë. Një herë u thye shishja dhe një copë xham m’u fut në

këmbë. Nuk dola për të shitur për tre ditë.

Kam bërë dhe një kurs për elektricist por nuk punoj sepse nuk ta del.

Fiton vetëm pesë mijë lekë të vjetra në ditë. Kështu fitoj 15000-20000 lekë

të vjetra në ditë. Unë dal vetë që të punoj sepse babin e kam të sëmurë dhe

vëllezërit nuk na sjellin shumë lekë, sepse janë zënë me babin. Po babi ka

qenë shumë pijanec dhe zihej shumë me vëllezërit deri sa ato ikën. Tani

është i sëmurë nga pija. Mami nuk është në punë dhe unë dal e punoj që

të fitoj ndonjë gjë për familjen.

Unë nuk do rri në Shqipëri. Do të iki dhe unë në Greqi tek vëllezërit e mi.
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M’i ka rregulluar letrat vëllai dhe atje do shkoj të punoj. Atje do të fitoj

më shumë dhe do ju sjell lekë dhe familjes, se nuk dua që dhe vëllai i vogël

të dali të shesi. Sa jam unë, nuk e lë sepse dal unë dhe i them babit se fitoj

unë dhe për atë. Po kam frikë se kur të iki unë do ta detyrojë dhe atë të

dalë të shesi.

Po mua më ka thënë që “Dil se kemi nevojë. Unë jam shumë i vjetër dhe

nuk ju mbaj më dot me bukë. Tani duhet të më mbani ju”. Unë dhe nuk

mësoja në shkollë dhe nuk kisha se pse vazhdoja kot shkollën se ishte që të

harxhoja kohën kot.

Në fillim e kam pasur shumë të vështirë, sepse nuk çohesha dot në

mëngjes dhe përtoja shumë të dilja. Babi atëherë më lagte me ujë në

mëngjes që të çohesha. Më thoshte se në fillim është e vështirë, se pastaj

do të mësohesha, kshu jam zgjuar dhe unë për ju më thoshte.

E kisha të vështirë dhe sepse mua në fillim më vinte shumë turp që të

futesha nëpër lokale apo t’ju shkoja njerëzve dhe t’u thoja që të blenin

ndonjë gjë. Në fillim fitoja shumë pak ndërsa tani jam më mirë.

Babi atëherë më bërtiste dhe më thoshte se duhej t’u shkoja nga mbrapa

njerëzve derisa të blinin. Më krahasonte gjithmonë me djalin e xhajës që

fitonte shumë, por ai vidhte prandaj fitonte aq shumë e jo se shiste aq

shumë gjëra.

Në Greqi do të marr një profesion dhe do të vij të bëj një shtëpi këtu në

Shqipëri dhe do të punoj në profesionin që do të kem mësuar!”.

*    *    *

Kategoria tjetër fëmijësh që futen që minorenë në punë janë fëmijët e fshatit. Familjet fshatare të
cilat jetojnë me ekonominë e vogël të bagëtisë dhe të tokës që kanë, kanë zakonisht nevojë për krahë
pune. Kjo nevojë bëhet më e mprehtë nëse prindërit janë të pafuqishëm dhe nëse fëmijët e rritur të
familjes janë në emigracion. Në këto kushte barra u bie fëmijëve. Këta zakonisht dërgohen me bagëtinë.
Kjo nuk është punë shumë e lodhshme për ta, por iu dëmton frekuentimin e shkollës.

Një kategori e veçantë e fëmijëve që shfrytëzohen janë fëmijët romë. Ndryshe nga fëmijët që
shesin dhe që janë përgjithësisht nga Shqipëria e Mesme dhe ajo e Veriut, këta kanë prirjen të lypin
dhe të lajnë xhamat e makinave. Këta dërgohen të lypin ose të punojnë nga të rritur të cilët
grumbullojnë edhe paratë që këta të fundit arrijnë të mbledhin.

8.4. Dhuna seksuale

Subjektet e intervistuara të studimit tonë kanë përmendur raste të fenomenit të përdhunimit.
Përmenden raste kur djem nga komuniteti rreth shkollës vërtiten rreth saj, vëzhgojnë vajzat, i piketojnë
ato me synime përdhunimi të cilat herët ose vonë i bëjnë realitet.
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Grafiku 7: Përmasat e ngacmimit seksual

Studimi ynë arriti të zbulojë të dhënat e Grafikut 7 lidhur me ngacmimin seksual.

Subjektet e studiuara raportuan se 13.3% e tyre ngacmohen seksualisht. Ne nuk kemi arritur të
depërtojmë më në thellësi të faktit se çfarë mendojnë fëmijët e anketuar me ngacmim seksual dhe as
nuk kemi bërë përpjekje të marrim vesh nëse kemi të bëjmë këtu me sinjale reale, me sinjale të
perceptuara apo me ngacmime reale a të perceptuara seksuale. Ose, më tej, a mos kemi të bëjmë me
ngacmime reale të cilat duhen parë si lojëra të njohura mes fëmijësh në përpjekjet e tyre për të
eksploruar botën e seksit tjetër? Gjithsesi të dhënat që fëmijët na kanë raportuar bëjnë fjalë për një
realitet për të cilin zakonisht nuk bëhen raportime. Në këtë këndvështrim ato pritet të merren me
seriozitet. Kjo bazohet në faktin se kjo lloj dhune është përveçse e padeklaruar edhe anekdotike. Nuk
dihen raste të tjera të studimeve në këtë fushë. Megjithatë mund të mbahen parasysh raportimet që
ne morëm gjatë intervistave të thelluara me subjektet e studimit tonë. Tërheq vëmendjen fakti që
ngacmimi seksual raportohet se ndër fëmijët në sistemin e përkujdesjes shoqërore është 15%, më i
lartë se në mjedise të tjera.

Ka raste kur përdhunimet e nxënëseve të shkollave i tregojnë shokët dhe shoqet e të
përdhunuarave, ashtu siç ka raste kur vajzat e përdhunuara i tregojnë vetë ato.

“Unë një ditë po hypja në ashensor. Shihja një hije që më ndiqte nga pas

dhe nga frika nuk hypa në ashensor, por u ngjita në këmbë. Kur po hypja

një djalë i gjatë më kapi fort për beli dhe më mbylli gojën dhe filloi të më

prekte. Më prekte tek gjoksi dhe tek vithet. Unë e pickova dhe e kafshova

fort tek krahu dhe arrita të ikja. Kam ikur me vrap dhe kur shkova në

shtëpi po më merrej fryma dhe po më dilte zemra. Mami më tha “Çfarë

ke”, po unë nuk i tregova. I kam treguar vetëm motrës. Tani kam shumë

frikë kur eci vetëm. E bëj rrugën gati si me vrap”.
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Përmenden elementë nga mashtrimi i tyre me drogë dhe pastaj përdhunimi. Përmenden reagimet
e familjeve ndaj vajzave të përdhunuara: disa familje i largojnë vajzat nga shkollat e mëparshme dhe
i shpien në shkolla të tjera. Ata duket se veprojnë kështu edhe për t’i mbrojtur vajzat nga përdhunimet
e tjera edhe për t’i mbrojtur nga stigmatizimi i opinionit.

Në disa raste përdhunimet bëhen të organizuara.

“Kur kam qenë më e vogël po dilja me kushërirën time. Na kapën dy çuna

dhe mua më ngrenin hopa, ndërsa kushërirën e futi tek këmbët në mes.

Kur shkoi ky që më kishte kapur mua tek kushërira ime që ta ngacmonte,

unë ika me vrap. Shkova tregova në shtëpi dhe u vu gjithë policia në

ndjekje. Kushërira u kthye pas shumë kohe, më shumë se katër orë. Erdhi

me bluzë e pantallona të grisur. E kishin përdhunuar në makinë të dy”.

Rastet e përdhunimeve, qoftë të atyre të realizuara, qoftë të atyre të mbetura në tentativë, kryhen
jo vetëm në shkollë, por edhe në shtëpi. Sigurisht që këto janë më të rralla, por kemi raportime se
këto kanë ndodhur. Është gjithashtu e vërtetë që raportimi i këtyre rasteve është një gjë e vështirë,
pasi për këto gjëra zakonisht nuk flitet. Siç duket në rastin e përshkruar më sipër, nuk u tregohet as
prindërve. Kjo situatë pasohet nga vuajtja prej mbajtjes mbyllur të pasojave të përdhunimit.

Studimit tonë iu raportuan gjithashtu edhe raste incesti.

“Di rastin e një çuni që përdhunonte motrën e tij që ishte në klasë të tretë

dhe pastaj e kërcënonte të mos tregonte se ishte turp. E mbante tek prehëri

ose i thoshte “Hajde luajmë avionësh”. Ai bënte sikur fluturonte dhe i

hipte sipër. Një ditë e kishte kapur nëna e tij dhe e kanë nxjerrë jashtë”.

Studimit tonë i janë raportuar raste të incestit nga babai, xhaxhai, vëllai. Një pjesë e tyre, zakonisht
pjesa më e madhe mbahen të mbyllura, ndërsa një pjesë e vogël bien edhe në vëmendjen e publikut.

Subjektet e studimit tonë pohojnë gjithashtu se nuk dinë raste të dhunës ose të shfrytëzimit seksual
të fëmijëve. Një pjesë jo e vogël e tyre përmend se nuk kanë asnjë informacion më shumë nga ç’japin
stacionet e ndryshme televizive... Kjo tregon në anën e vet se media ka një rol në informimin e publikut.

Nga ana tjetër, një pjesë e subjekteve, pavarësisht se nuk kanë të dhëna mbi përdhunime, inceste
e akte të tjera homoseksualizmi, ata kanë vënë re sjellje të çuditshme të disa fëmijëve. Një mësues
tregon për sjelljen e një nxënëseje se:

“Ajo ka një frikë në çdo kohë, i duket sikur dikush e ndjek, është si e

trembur, e druajtur, flet pak, nuk komunikon fare me shokët, preferon të

rrijë gjithë kohës vetëm në bankën e saj”.

Problematika që shoqëron përdhunimin: probleme me frymëmarrjen, shkallim, shtatzëni të padëshiruara,
depresion, vetëvrasje. Këto janë vetëm disa fjalë që subjektet e studimit tonë i përdorën për të treguar për
disa nga çrregullimet që pasonin dhunën seksuale ndaj të miturve. Nuk bëhet fjalë fare për ndërhyrje
profesionale për përballimin e pasojave të një dhune të tillë. Mungesat në këtë drejtim janë të dukshme.
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Grafiku 8: Klasifikimi i abuzuesve seksualë të fëmijëve sipas raportimeve 5

5     Këto të dhëna përfaqësojnë përqindjen e abuzuesve seksualë të raportuar
dymbëdhjetë muajt e fundit.

6     Burimi i të dhënave është SHSSH, një institucion i rëndësishëm që administron
kujdesin publik ndaj personave që kanë të drejtë ta përfitojnë atë.

Rreziqet nga përdhunimet vijnë nga njerëzit e shtëpisë, nga mësuesit meshkuj pas orës së
zakonshme të mësimit, nga djemtë e lagjes, nga nxënësit më të rritur ndaj vajzave më të vogla, nga
rojet e pallateve, nga të panjohur. Prindërit nën ndikimin e informacioneve që kanë, kanë filluar t’i
ndjejnë këto rreziqe dhe kur i kanë vajza “në moshë delikate” i shoqërojnë për në shkollë.

Ngacmuesit seksualë të fëmijëve janë përkatësisht nxënësit e tjerë, pastaj persona të tjerë që arrijnë
të hyjnë ose t’u afrohen mjediseve shkollore dhe në fund mësuesit. Ajo që bën përshtypje në këtë
drejtim është se në çdo dy ngacmues seksualë të fëmijëve (49.4%) njëri është një nxënës tjetër. Kjo flet
për përmasat e rreziqeve seksuale që u kanosen nxënësve nga njëri tjetri. Në çdo tre-katër ngacmues
seksualë të fëmijëve njëri (28.1%) është një person i huaj që vjen në shkollë dhe në çdo pesë persona
ngacmues seksualë të fëmijëve njëri (22.5%) është mësues. Sipas të dhënave të tjera që disponohen
në kuadër të këtij studimi, fëmijët e sistemit të përkujdesjes shoqërore raportojnë këtë autorësi të
ngacmimeve seksuale: 55.6% nga fëmijët e tjerë, 22.2% nga mësuesit dhe 22.3% nga persona të tjerë.

8.5. Neglizhimi dhe braktisja e fëmijëve

Subjektet e këtij studimi raportuan raste të neglizhimit të fëmijëve. Sipas konceptit të tyre neglizhim
i fëmijëve është mungesa e kujdesit të përshtatshëm prindëror për fëmijët. Sigurisht që koncepti i
kujdesit prindëror është një koncept relativ, që kuptohet në mënyra të ndryshme nga njerëz të
ndryshëm. Studimi nuk do t’i kushtojë ndonjë vëmendje të madhe këtij problemi pasi ka probleme të
tjera më të mprehta se ky që presin trajtim.

8.5.1. Braktisja e fëmijëve

Të dhënat e studimit tonë për fenomenin e braktisjes së fëmijëve janë të tërthorta. Me këtë kuptojmë
se ato janë marrë nga institucione që merren me sigurimin e kujdesit për fëmijët e braktisur. Kjo do të
thotë gjithashtu se ne nuk kemi të dhëna që të tregojnë nëse këto të dhëna përfaqësojnë gjithë përmasat
e fenomenit të braktisjes apo përfaqësojnë vetëm atë pjesë të saj e cila njihet nga institucionet6. Të
dhënat e kësaj tabele janë për fëmijë të sistemuar në institucionet e përkujdesjes shoqërore dhe përqindja
përkatëse tregon pjesën që zë secila qelizë në totalin e përgjithshëm të pesë viteve në shqyrtim.

%

%

%
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Tabela 5: Niveli i braktisjes së fëmijëve në vitet 2000-2004 sipas grupmoshës

Siç duket edhe nga të dhënat e Tabelës 5 mbizotërojnë braktisjet në mosha shumë të vogla, kryesisht
braktisjet që në maternitete. Gjithashtu duket se ekziston edhe braktisja kur fëmija është në një moshë
më të rritur. Kjo kryhet nga prindër të varfër ose prindër që emigrojnë. Sipas të dhënave të SHSSH në
çdo tre fëmijë që mbahen në institucionet e përkujdesjes shoqërore në vitet 2000-2005 njëri është i
braktisur që në lindje, ndërsa dy të tjerët vijnë nga familje me vështirësi të caktuara.

Ekziston prirja që fëmijët e braktisur nga prindërit emigrantë t’u lihen të afërmve nën kujdes.
Këtë rast mund ta shohim si një rast të neglizhimit pasi pasojat e veprimit të kryer mbi fëmijët nuk
janë të njëjta me ato të braktisjes totale të tij. Në këtë rast fëmija e ka marrë një lloj kujdesi deri në
njëfarë moshe dhe prandaj rastet e tilla mund të trajtohen si një neglizhim. Pra në institucionet e
përkujdesjes shoqërore ndër çdo tre fëmijë njëri është i braktisur ndërsa dy të tjerët janë të neglizhuar.

“Kemi dhe një vajzë e cila jeton me gjyshen e saj. Asaj i ka vdekur babai

ndërsa mamaja e saj është martuar me një tjetër dhe jeton në Tiranë me

burrin e saj. Ajo nuk kujdeset fare për vajzën e saj. Ajo është shumë e

urtë. Gjyshja ka vetëm pensionin dhe nuk ia plotëson dot të gjitha. Nëna e

saj nuk i çon asnjë lek dhe sillet shumë ftohtë me të. E ka braktisur fare

sepse as nuk e merr në telefon dhe as nuk vjen asnjëherë. Ajo si fëmijë

është shumë e mbyllur dhe sa herë që vijnë festat qan. Një herë po fliste

me mua dhe më tha: Kam shumë frikë se mos më vdes gjyshja, sepse

pastaj do të jetoj vetëm fare dhe nuk do të kem as çfarë të ha”.

8.5.2. Rrëmbimi, trafikimi i fëmijëve

Vitet e fundit një nga problemet më të mprehta që ka prekur fëmijët është rrëmbimi i tyre nga
individë e grupe kriminale dhe trafikimi për qëllime të shfrytëzimit të punës së tyre, të shitjes së
organeve dhe të shfrytëzimit për prostitucion. Rastet e kësaj veprimtarie kriminale janë pasqyruar
shpesh në media dhe disa raste edhe janë trajtuar nga sistemi i drejtësisë. Me forcimin e veprimtarisë
së shtetit rastet e tilla duket se janë pakësuar. Gjithsesi ky mbetet një problem i rëndësishëm. Trajtimi
i kësaj kategorie kërkon zbulimin dhe dënimin e rrjeteve që e kryejnë këtë veprimtari, trajtimin
shëndetësor e psikologjik të fëmijëve të shfrytëzuar, mbështetjen e familjeve të tyre dhe informimin
e publikut për mënyrat e mbrojtjes së fëmijëve nga kjo lloj veprimtarie. Studimi ynë nuk arriti të
prodhonte gjetje lidhur me përmasat e këtij fenomeni, megjithatë subjektet e intervistuara kanë arritur
ta dallojnë atë si një problem real dhe si një rrezik të mundshëm për fëmijët.

“Një shokun tim e grabitën dhe e çuan në Itali. Prindërit e tij e kërkuan

për disa kohë, mbi dy muaj dhe nuk e gjetën. Një ditë ata e gjetën tek dera

e shtëpisë. Ishte pis, i veshur me rroba të grisura. Kur po e lante, e ëma e
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kuptoi se i kishin marrë veshkën. Pas një jave që ai ishte stabilizuar dhe

mund të fliste, tregoi se e kishin nxjerrë për të shitur drogë dhe se e linin

të flinte në kartona. I kishin marrë veshkën dhe e kishin kthyer. Tani është

në rrezik për jetën”.

*    *    *

“E morën nga rruga një çun që unë njihja dhe e kanë çuar në Greqi dhe e

nxjerrin rrugëve për të lyp. Ai është akoma në Greqi. Atë e përzuri

familja e tij sepse e kapën që po përdhunonte motrën e tij. Nuk jam dakord

me braktisjen apo neglizhimin e fëmijës. Familja duhet të jetë përgjegjëse

për fëmijën, duhet të marrë përsipër çdo vështirësi për t’i siguruar fëmijës

nevojat më elementare. Edhe instancat shtetërore, sidomos ato mjekësore,

duhet të luajnë rolin e tyre. Ka shumë familje që janë të painformuara

përsa i përket planifikimit familjar. Është detyrë e mjekësisë t’i informojë

më shumë ato në këtë drejtim”.
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9 Arsyet e përdorimit të dhunës ndaj fëmijëve

9.1. Arsye që lidhen me filozofinë e dobisë që sjell dhuna

Këtu hyjnë disa kategori: kategoria e atyre që besojnë se dhunë ka edhe në parajsë, se druri ka
dalë nga xheneti. Një pjesë tjetër e subjekteve të intervistuara raporton se përdorimi i dhunës bazohet
në eksperiencën e jetës së përditshme: dhuna arrin të frenojë disa sjellje të padëshirueshme të fëmijëve.
Një pjesë tjetër janë ato subjekte të cilat e kanë provuar dhunën kur kanë qenë vetë fëmijë. Ka prej
tyre që edhe mburren pse mbi ta është përdorur dhunë: “Na kanë rrahur sa janë shkepur dhe ja ku
jemi, për bukuri!”. Kjo kategori nuk njeh model tjetër alternativ sjelljeje për të arritur disiplinimin e
fëmijëve. Modeli i reagimit me dhunë është pothuaj modeli i vetëm i tyre. Sigurisht që ka dhe prindër
të tillë të cilët pasi janë dhunuar në fëmijëri, në moshë prindërore kanë hequr dorë prej saj. Kjo
kategori është e vogël. Heqja dorë nga përdorimi i dhunës nuk bëhet dot si rregull kur personi i
rrahur në fëmijëri është prind, ai heq dorë prej saj kur bëhet gjysh. Gjyshërit, megjithëse mund të
jenë rrahur si fëmijë, megjithëse mund të kenë rrahur si prindër, si gjyshër ata qortojnë bijtë e tyre që
rrahin. Kategori të tilla priren që ta përdorin dhunën në mënyrë sistematike, priren të besojnë në
vlerat e saj, janë familjarizuar aq shumë me të sa nuk heqin dot dorë lehtë, nuk njohin forma të tjera
alternative për të arritur qëllimet e tyre.

Subjektet e studimit tonë reagonin tipikisht me logjikën e një pjese të atyre që e përdorin dhunën
për disiplinimin e fëmijëve. Filozofia e vlerësimit dhe e justifikimit të dhunës ka arritur deri aty sa të
prodhojë edhe një shprehje tepër sintetike: kush të rreh, të do. Një fëmijë tregon një situatë tipike të
tillë:

“Shkova për t’i marrë mamit rrogën. Kur po kthehesha për në shtëpi nuk

e di se si, po më kishin humbur 10000 lekë. Unë e pashë që nuk ishin fiks

sepse kam qejf t’i numëroj lekët dhe po i numëroja. Nuk i thashë gjë dhe i

lashë sipër frigoriferit sikur nuk dija gjë. Mami i numëroi dhe më thoshte

“ku janë?”. Unë i thoja se nuk e di, duhet të më kenë humbur. Mami nuk

më besoi. Më tha “I ke prishur dhe mashtron”. “Jo, i thashë, nuk i kam

prishur. Po t’i kisha prishur, do tregoja”. Më rrahu bum e bum me zorrë.

Në këmbë dhe në shpinë. Në fund më tha: unë të rrah se të dua të mirën”.

Justifikimi i dhunës prindërore me faktin se janë ata që i duan fëmijët u duket edhe vetë fëmijëve
si bashkimi më absurd i agresivitetit me dashurinë. Por fëmijët nuk shkojnë dot përtej kësaj pike.
Ata nuk arrijnë ta kuptojnë se si është e mundur që ai që të bie në kurriz e në këmbë me zorrën e
ujit, të do.
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9.2. Arsye që lidhen me psikologjinë e humbjes së vetëkontrollit

Prindërit dhe mësuesit pranojnë se ata kalojnë në përdorimin e formave të ndryshme të dhunës
ndaj fëmijëve kur nuk e kanë veten nën kontroll. Kjo arsye për dhunën ndaj fëmijëve është karakteristike
se pranohet nga ata prindër e mësues të cilët janë kundër dhunës, por në të njëjtën kohë e shohin e atë
si sjellje që shoqëron mungesën e kontrollit. Kjo arsye e përdorimit të dhunës nuk lidhet me ndonjë
filozofi të caktuar mbi rolin apo dobinë e saj. Ajo është produkt i momentit dhe asgjë më shumë. Këta
prindër dhe mësues shtojnë se ngarkesat e tyre me stres dhe vështirësi të caktuara në jetë bëjnë që ata të
mos jenë të qetë dhe të humbasin kontrollin mbi sjelljen e vet. Kjo dhunë ka karakter episodik, pra nuk
është sistematike. Përjashtim këtu bën vetëm rasti i një grupi të prindërve alkoolikë të cilët janë shumë
dhunues kur dehen pasi nuk kanë asnjë kontroll mbi sjelljen e tyre.

Në shtresat u ulëta të popullsisë të cilat bëjnë edhe një jetë më të vështirë niveli i stresit për
plotësimin e kërkesave bazë të jetës ka mundësi të jetë më i lartë. Kjo kategori raporton më shumë
raste të përdorimit të tillë të dhunës mbi fëmijët. Shfryrja e stresit të jetës së përditshme përmbi
fëmijët raportohet se bëhet edhe nga prindërit edhe nga mësuesit. Të dyja palët, nën peshën e
stresorëve të ndryshëm shkarkojnë mbi fëmijët gjithë tensionin që akumulojnë në situata krejt të
largëta për fëmijët dhe nxënësit. Mbingarkesat e mësuesve me punë në shkollë dhe jashtë saj1, e
nxënësve me lëndë të ngjeshura e rrit ndjeshëm nivelin e stresit.

Këtu është fjala për ngritjen e zërit të radios; zëniet mes fëmijëve ose nxënësve; dëmtimet e ndryshme
në familje si thyerjet, prishjet, rrëmuja, etj. ; bisedat gjatë mësimit, mungesa e vëmendjes në mësim,
gabimet në përgjigje, moskryerja e detyrave, ardhja në shkollë pa mjetet e domosdoshme, mospërgatitja,
moskryerja e punëve të shtëpisë, marrja e notave jo të pëlqyeshme, të qeshurit në klasë, humbja e
sendeve të shkollës, dëmtimi i lapsit, fletores ose librit; kthimi mbrapa, daljet nga banga, dalja në korridor,
vrapimi në korridor; ndotja e rrobave, grisja e tyre, mospirja e gotës së qumështit, mosmarrja e pluhurave,
mospastrimi i tavllës së duhanit, ngrënia e ëmbëlsirave që mbahen për qerasjen e vizitorëve, shikimi i
televizorit në kohën e mësimeve, ofendimi i të tjerëve dhe sharja e tyre, vonesat në kthimin në shtëpi,
mosmarrja e lejes për gjëra të caktuara, të folurit me zë të lartë, përdorimi i dhunës ndaj të tjerëve,
përdorimi i sendeve të të tjerëve pa leje, i gënjeshtrës, harresa e kryerjes së porosive, harrimi i çezmës
hapur, tekat, nazet në të ngrënë, përtesa për të kryer ndonjë punë, refuzimi për të derdhur plehrat, të
folurit shumë gjatë në telefon, mospëlqimi i gjellës, ... Lista është e gjatë.

Nga intervistat e kryera zbulohet se në mjediset shkollore objekt i dhunës fizike mund të jesh
edhe pa kryer sjellje të caktuara të padëshirueshme. Kështu nxënësit e intervistuar raportojnë
përdorimin e një dhune fizike jo të vogël ndaj nxënësve më të pambrojtur, ndaj jetimëve, ndaj atyre
nxënësve të cilëve mësuesit nuk ua njohin prindërit, ndaj fëmijëve “të urtë” të cilëve u hidhet faji i
veprave të caktuara, etj. Duket se sa më i pambrojtur të jesh, aq më e mundur është të jesh pre e
dhunës fizike të mësuesve. Të intervistuarit kanë raportuar raste kur prindër të nxënësve të dhunuar
fizikisht kanë ardhur në shkollë me sinjalizimin e fëmijëve të tyre dhe i kanë mbrojtur të drejtat e
fëmijëve të dhunuar. Në këto raste nxënësit thonë se mësuesit dhunues janë bërë si “pula të lagura”.
Kjo do të thotë se sa më mirë t’u dalin prindërit në mbrojtje të drejtave të fëmijëve të vet, aq më të
mbrojtur do të jenë këta në mjediset shkollore. Por duket sheshit se këtë mund ta bëjnë vetëm ata
prindër që janë kundër konceptit të përdorimit të dhunës fizike.

9.3. Përdorimi i dhunës si instrument për disiplinim

Disiplinimi i fëmijëve përmes përdorimit të ndëshkimeve është një realitet i njohur jo vetëm në jetën
e përditshme por edhe kërkimet shkencore. Më së shumti dhuna përdoret kundër mosbindjes, rrëmujës,
ecurisë jo të mirë në mësime, shkeljes së rregullave, etj. Më poshtë këto do të shihen në mënyrë analitike.

1     Sipas studimit “Fenomene korruptive në sistemin arsimor parauniversitar
shqiptar” realizuar në janar 2005 nga QZHH, niveli i stresit të mësuesve
që iu shkaktohet nga mbingarkesa me kurse private, klasa të
mbipopulluara, ngarkesa familjare, etj., është shumë i lartë. Një burim i
posaçëm i tij është mbingarkesa e programeve mësimore në veçanti dhe
mosharmonizimi pastaj i ngarkesave të pjesshme lëndore. Kjo përbën
edhe një stresor të fuqishëm edhe për nxënësit.
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*    Nuk aplikohet

Tabela 6: Rastet e ushtrimit të dhunës si mjet disiplinimi

9.3.1. Dhuna ushtrohet si reagim ndaj mosbindjes:

Një pjesë jo e vogël e prindërve dhe mësuesve e përdorin dhunën për t’u dhënë fëmijëve mësime
për mosbindjen e tyre. Kështu ata nuk pëlqejnë që fëmijët të largohen ose të shkojnë diku pa marrë
leje dhe pa lajmëruar më parë se ku ndodhen. Reagimi i disa prindërve në këto raste ka të bëjë me
merakun për fëmijët, për fatin e tyre, për pacenueshmërinë e tyre. Prindër të tillë duan të jenë të qetë
që fëmijët e tyre janë të sigurt aty ku janë. Sigurisht që shqetësimi i tyre është legjitim, por nuk është
e tillë dhuna që ata përdorin për t’u dhënë fëmijëve mësimin se prindërit kanë të drejtë të shqetësohen
për fëmijët. Përdorimi i dhunës kundër mosbindjes me qëllim që ta disiplinojnë fëmijën në mënyrë
që t’i bindet prindit është nga arsyet më të shpeshta dhe më serioze me të cilën prindërit dhe mësuesit
legjitimojnë dhunën. Në shtëpi ajo është arsyeja kryesore me 32. 8% ndërsa në shkollë arsyeja e tretë
me 6. 1%. Mosbindja është arsye e mjaftueshme për të përdorur dhunë. Dhunuesi ndjehet tërësisht i
justifikuar.

Kështu prindërit shqetësohen dhe reagojnë me dhunë ndaj rasteve kur fëmijët e tyre i injorojnë
kërkesat prindërore për të mos u shoqëruar me fëmijë të tjerë të cilët nuk kanë emër të mirë, për të
cilët kanë paragjykime, etj. Përpjekjet për t’i shkëputur fëmijët prej shoqërive jo të mira shpesh janë
të dhunshme. Zakonisht fëmijët i njohin më mirë shoqëritë që kanë dhe meraqet e prindërve janë pa
baza. Por sigurisht që ka edhe plot raste kur prindërit kanë të drejtë për shoqëritë e fëmijëve, por
përdorimi i dhunës për të arritur qëllimet e tyre të mira të mbrojtjes së fëmijëve nga shoqëritë e këqija
nuk sjell rezultatet e dëshiruara ose sjell dëmtime të tjera.

Nuk do të bëjmë këtu asnjë koment mbi karakterin zhvillimor të mosbindjes në adoleshencë dhe
as mbi pasojat e shkatërrimit të mosbindjes me dhunë.

9.3.2. Shqetësimet e prindërve lidhur me pamjen e fëmijëve.

Ky është njëherësh edhe një shqetësim i mësuesve. Disa veshje të papërshtatshme për moshën, të
papërshtatshme për mjedisin shkollor, etj. , disa veshje të tilla shihen me frikë nga prindërit, sidomos
kur është fjala për vajzat. Dhuna në këto raste përdoret për parandalimin e të këqijave që nuk kanë
ndodhur ende. Prindërit dhe mësuesit reagojnë fort me mjete të dhunshme për të mos lënë që “fëmija
t’u dalë dore”. Në ato raste kur fëmijët e kanë mbështetjen e prindërve të tyre për standardin në
veshje, pra në ato raste kur prindërit nuk shohin ndonjë gjë të keqe në veshjen e fëmijëve të tyre,
përsëri qëllon që ata të hezitojnë t’i lejojnë fëmijët pasi kanë frikë prej reagimit të mjedisit.
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“Mami ka qejf që unë të vishem me fund apo me bluze të vogël, por ka hall

se flasin të tjerët dhe nuk më lë”.

Ata e dinë se thashethemet ndërtohen pikërisht mbi prirjet për t’u veshur me modën e kohës
etj. Fëmijët e vënë re në jo pak raste këtë qëndrim të dyzuar të prindërve të tyre dhe mund t’ua
vënë në dukje prindërve atë. Por kjo do t’i shqetësojë këta të fundit edhe më shumë.

9.3.3. Dhuna nga prindët që kanë frikë se nuk do të realizohen planet që ata kanë për fëmijët e tyre

Zakonisht prindër të tillë janë mjaft ambiciozë. Ata mund të mos kenë arritur në jetën e tyre ato
që kanë synuar dhe prandaj kërkojnë që projektin e tyre të papërfunduar ta realizojnë fëmijët. Këta
prindër janë të prirur t’i krahasojnë fëmijët me të tjerë që sipas tyre ecin, janë mirë, i nderojnë prindërit
e tyre, etj. Këta qëllon të jenë shumë ndëshkues për sjellje që nuk përputhen me pritshmëritë që
prindërit kanë.

Në këtë grup do të konsiderojmë edhe dhunën që përdoret kur fëmijët nuk i përmbushin
pritshmëritë e prindërve dhe të mësuesve për përparimin në mësime. Kjo arsye për përdorimin e
dhunës në shkollë zë vendin e dytë, ndërsa në shtëpi të katërtin. Kështu në shkollë nxënësit pësojnë
dhunë për mospërgatitjen e duhur në masën 17.4%, ndërsa në shtëpi 16.1%.

9.3.4. Dhuna përdoret për të dekurajuar kërkesat që nuk ua plotësojnë dot.

Fëmijët e sotëm kanë kërkesa në rritje të cilat kanë edhe një faturë po në rritje. Kërkesat e fëmijëve
i vënë prindërit e tyre para situatash të vështira pasi jo të gjithë kanë mundësinë t’ua plotësojnë ato
fëmijëve dhe gjithashtu pasi jo të gjitha kërkesat e tyre ata i konsiderojnë të arsyeshme dhe të dobishme.
Garat e fëmijëve se kush ta ketë më të mirë celularin, se kush do të vishet me rrobat më të bukura,
firmato, etj., ushtrojnë mbi prindërit e tyre një stres jo të vogël. Shumë herë të pazotë për t’i përballuar
kërkesat e fëmijëve me qetësi dhe maturi, një pjesë e prindërve shpërthejnë në përdorimin e mjeteve
të dhunës për të dekurajuar fëmijët në kërkesat e tyre. Kërkesat e fëmijëve mund të dekurajohen në
këtë mënyrë, por atyre u shkaktohen edhe lëndime të panevojshme.

9.3.5. Përdorimi i dhunës ndaj fëmijëve quhet gjithashtu i ligjshëm kur ata gënjejnë

Ata gënjejnë ashtu si gënjejnë edhe të rriturit. Thonë që gënjeshtrat nuk kanë moshë. Mirëpo
gënjeshtrat e fëmijëve të rriturit nuk i durojnë. Ato përbëjnë arsye të mjaftueshme për të përdorur
dhunën. Zakonisht për të ndëshkuar gënjeshtrën përdoren forma të ashpra të dhunës. Të gjithë e
dinë se përdorimi i dhunës për të dekurajuar gënjeshtrat e fëmijëve nuk është efikas... Megjithatë
nuk dihet se me se ka të bëjë pikërisht përdorimi i dhunës kur fëmijët gënjejnë... A cenojnë ata kështu
superioritetin e të rriturve të cilët “nuk mund t’i gënjejë kush?”. Ndoshta. Ekziston mendimi se ata
që përdorin dhunë kundër gënjeshtrës gënjejnë edhe vetë.

9.3.6. Përdorimi i dhunës kur fëmijët dhe nxënësit zihen me njëri tjetrin.

Fëmijët bien në konflikt shumë shpesh me njëri tjetrin. Dhe kjo gjë është e kuptueshme: dëshirat,
synimet, motivet, interesat e ndryshme dhe kontradiktore janë shpesh pikënisja e konflikteve. Fëmijët
nuk i zotërojnë gjithmonë aftësitë e nevojshme për të harmonizuar dëshirat, synimet, interesat e
motivet me njëri tjetrin. Këtë e kanë të vështirë ta bëjnë edhe të rriturit. Dhe konfliktojnë. Dhe konfliktet
e tyre marrin formën e zënies me fjalë dhe të përleshjes fizike. Këtë të rriturit nuk e durojnë dhe nuk
e tolerojnë. Ata e shohin atë si një shprehje të papajtueshme me edukatën. Por nuk i dimë gjithmonë
se cilat janë motivet përtej shikimit të saj si një edukatë jo e mirë. Ajo që dimë është se përdorimi i
dhunës së të rriturve për të bërë zap fëmijët që zihen nuk është as më shumë e as më pak por përdorim
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i dhunës për të dekurajuar dhunën. E vetmja gjë që mund të thuhet nga ana pedagogjike është se
logjika e përdorimit të dhunës për të dekurajuar dhunën nuk e mbyll dot ciklin e mungesës së logjikës:
edhe dhuna prindërore duhet ndëshkuar me të njëjtën dhunë... po të ecim sipas logjikës së dhunuesit...
Një fëmijë tregon:

“Një ditë shkova tek kopshti i saj dhe po pija ujë. Aty ishte dhe motra ime

dhe po më thoshte t’i jepja dhe asaj ujë. Ajo më thoshte: më jep, jo i thoja

unë. Më jep, jo. Më jep, jo. Motra më gjuajti në kokë. Unë i thashë: lopë,

se motra është e shëndoshë, dhe e shtyva. Kur e shtyva ajo ra në një cep

dhe u ça tek hunda. Kur erdhi mami motra nuk i tregoi që e çava unë por i

tha që ishte çarë vetë. Një fëmijë i kopshtit i tha: “E shtyu Arkimedi”.

Unë e kapa dhe e rraha atë çunin e vogël. Mami më rrahu mua me

shpulla, në faqe e kurriz. Më tha “Si i rreh fëmijët e botës?. Unë i thashë

“Ti rreh tëndin dhe nuk të vjen keq! Pse duhet të më vijë keq për atë që

nuk e kam asgjë?”. Më ra edhe një herë dhe më nxori përjashta nga

kopshti”.

Reagimi i të rriturve ndaj zënkave, zënieve dhe rrahjeve të fëmijëve me anë të rrahjes së tyre
shpesh bazohet në një “etikë barazie jashtëtokësore”. Si rregull, në familje dhe në shkollë po të qëllojë
që një i rritur të shohë dy fëmijë që zihen, do të afrohet ose do t’i thërrasë t’i afrohen, do t’i kapë të dy
për veshi dhe do t’u përpjekë kokat me njëri tjetrin. Në fund fare do t’i japë një shpullë njërit dhe një
shpullë tjetrit.

9.3.7. Shkelja e rregullave të vendosura nga të rriturit është shpesh motiv për ndëshkimin e fëmijës me dhunë

Format e aplikimit të saj janë të pafundme. Dallohen ata të rritur që kur vënë rregulla, i tregojnë
se cilat janë ato dhe se çfarë pasojash vijnë prej shkeljes së tyre ashtu siç dallohen edhe të tillë që i
shpallin ato dhe kërkojnë respektimin e tyre pa treguar se çfarë pasojash rrjedhin prej mosrespektimit.
Prindërit dhe mësuesit e kategorisë së dytë nuk janë të paktë. Ndëshkimet e paparalajmëruara dhe të
papritura përjetohen fort nga fëmijët.

Po aq e rëndësishme sa edhe përdorimi i papritur i dhunës është diskutimi i karakterit të rregullave
që caktojnë të rriturit. Shumë prej rregullave të tyre janë absurde: mos u kthe mbrapa, mos dil nga
banga, mos i fol shokut, mos kërko mjete te tjetri, mos dil nga klasa, mos shko në banjë. Intervistuesit
e ekipit tonë kanë arritur të zbulojnë një numër të pafundmë rregullash të tilla absurde të cilat e
rëndojnë atmosferën shkollore. Rregulla të tilla terrorizojnë nxënësit me ndëshkimin që i pret shkelësit.
Disa mësues caktojnë edhe nxënës mercenarë për të mbajtur lista shkelësish të cilat pastaj ua dorëzojnë
mësuesve... Kjo është komentuar diku gjetkë...

Një nga rastet e shpeshta që ndëshkohet me dhunë pothuaj sa në shkollë aq edhe në shtëpi është
prishja e rregullave, rrëmuja, zhurma. Subjektet e studimit tonë kanë raportuar se në shtëpi dhe në
shkollë kjo sjellje penalizohet përkatësisht në masën 26.9% dhe 21.2%, gjë që do të thotë se një në
katër fëmijë ndëshkohen me dhunë pse prishin qetësinë dhe rregullin në shtëpi dhe një në pesë
nxënës ndëshkohen për prishjen e rregullit dhe të qetësisë në shkollë.
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“Ishim në mësim dhe kur mësuesja nuk e kishte mendjen se ishte me

shpinë dhe po zgjidhte një ushtrim unë ndërrova vendin. Mësuesja në

fillim nuk e vuri re por spiunia e klasës i tha: U, mësuese shiko Elën, ka

ndërruar vendin. Shpejt tek vendi jot, më tha, ngelët duke folur gjithë

ditën si plaka të këqija. Jo, jo si plaka, por si kurva të vogla.

Po atë ditë një shoqja jonë kishte veshur një kanotiere dhe kur lëvizte

shumë krahët i dukeshin pak reçipetat. Pasi kisha dalë unë mësuesja kishte

filluar që të kontrollonte të gjitha vajzat se si ishin veshur dhe kësaj i

kishte thënë se sy të gjithë klasës: pa le mi ke veshur reçipetat dhe me

dantellë që të shohin djemtë se i ke të bukura. Ajo kishte filluar të qante

dhe kishte ikur nga klasa. Të nesërmen ajo solli prindin në shkollë për tu

ankuar.

Kur një vajzë e klasës sonë ishte lyer me parfum mësuesja iu afrua dhe i

tha: Hë mi debile, ke filluar të rritesh para kohe. Mos mu lyeni me parfum

se na hapët zorrët. Ajo i tha mësueses “Pse mi zysh, era djersë të na vijë

ne?. Mësuesja i tha “Mbylle se të erdha të çava në dysh!. Të të vijë era

djersë!”.

9.3.8. Përdorimi i dhunës ndaj atyre që bien në dashuri

Kjo nuk tolerohet. Zyshat janë gati të zbulojnë mëkatarët dhe t’i ironizojnë ata para klasës, ndërsa
prindërit janë rëndshëm të dhunshëm. Ata të rrahin. Standardet e forta mbi aktivizimin seksual të
parakohshëm dhe sidomos frika se mos vajza merr rrugë të keqe, duket se ndikojnë fort që dhuna e
këtyre rasteve të jetë “shembullore”. Një adoleshente tregon:

“Një ditë motra po fliste në telefon me të dashurin. Ne e kemi babin pak

me të vjetrën dhe ajo nuk do që ta marrin vesh prindërit sepse mund të

duan ta fejojnë. Unë isha gërricur pak me motrën dhe i thashë që do t’i

tregoja babit se ajo kishte të dashur. Kur erdhi babi unë i thashë atij që do

t’i thosha një gjë shumë të rëndësishme. Shkuam me babin në dhomë dhe

unë në fakt po i tregoja se më kishin zgjedhur për të marrë pjesë në

Olimpiadën e Matematikës. Kur shkova në dhomë motra mendoi se i kisha

thënë për të dashurin e saj dhe më ka gjuajtur me sa ka pasur fuqi në

shpinë. Më kapi nga flokët, më gjuante me shuplaka dhe më shante

spiune, qelbësirë, ta tregoj unë qejfin. Më ra tek hunda por unë kam pak

probleme me hundën dhe mua më ra si të fikët. Më ka tërhequr zvarrë dhe

më ka çuar tek krevati dhe më la aty. Mua më merreshin mëndtë dhe nuk

flisja e as nuk lëvizja dot. Pastaj erdhi dhe më solli një gotë ujë, por kishte
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kaluar gjysmë ore, sa mori vesh se unë nuk i kisha treguar me të vërtetë.

Kur pas disa kohësh babi e mori vesh vetë se ajo kishte të dashur, e zeza

ajo ç’piu. Shumë më keq nga ç’e kisha pësuar unë. Babi ynë nuk të fal për

këto gjëra”.

*     *     *

“Një shoqen time e kishte kapur një ditë mami i saj duke folur me të

dashurin. Ajo më tregoi se mami e kishte rrahur shumë keq. E kishte

gjuajtur me shpulla ku t’i zinte dora, për flokësh, e përplaste sa këtej

andej, i përplaste kokën për krevati. Ajo më tregoi kokën dhe e kishte tek

balli të nxirë që dukej por dhe nja tre gunga të mëdha kur i prekje kokën.

Një shoqen time e kapi i ati kur ajo bashkë me një shoqen e saj po

bisedonin me dy çuna në lagje. Ai mendoi se ata ishin të dashurit e tyre.

Di që e ka rrahur, por nuk e di se si. E kanë mbyllur dy javë në dhomë dhe

nuk i çonin as ushqim. Motra e saj i çonte ushqim kur dilte i ati nga

shtëpia. I çonte vetëm bukë, domate, djathë që të mos dukej se i kishte

dhënë për të ngrënë se ata i jepnin vetëm një herë në ditë ushqim. I

ndërruan shkollën dhe tani mami i saj e çon dhe e merr nga shkolla. Nuk

del fare as në ballkon.

Një shoqen time e kapi vëllai i saj kur po fliste në telefon me një çun, por

në fakt isha dhe unë aty dhe ajo po përdorte një fjalor jo të mirë. Ai po e

priste nga mbrapa që të mbyllte telefonatën ndërkohë që kjo nuk e shihte.

Sapo mbylli telefonin, i dha dy shpulla shumë të forta që kërcitën shumë

dhe asaj i ngelën gishtat në fytyrë si fosile”.

*     *     *

“Një ditë mami im pa vëllain që po kalonte me dy goca. U bë me nerva

dhe po thoshte që sapo të vi tek shtëpia ia tregoj unë qejfin. Ndërkohë takoi

një shoqen e saj që është mësuese tek shkolla e vëllait dhe ajo t tha se vëllai

ishte zënë me ca çuna për shkak të një vajze. Sapo erdhi në shtëpi, mami

filloi t’i bërtiste “Ç’do me ato vajza? Pse zihesh me njerëzit? Budalla je ti,

që të tërheqin nga hunda ato fyçka?”. Ajo pastaj filloi t’i gjuante vëllait

me shpulla në trup sepse nuk i kapte dot fytyrën sepse është i gjatë vëllai.

Ai i thoshte “Ik o ma, mos më gjuaj më se nuk jam fëmijë!”. Ajo

vazhdonte i gjuante dhe vëllai iku nga shtëpia dhe nuk ka ardhur për dy

ditë. Kur erdhi e kishte dorën në allçi. Kishte shkuar vetë dhe kishte bërë

një grafi. Kishte dalë që i kishte krisur një kockë”.
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9.3.9. Përdorimi i dhunës lidhet gjithashtu me moskuptimin e fëmijëve

Prindërit dhe mësuesit nuk e kanë të lehtë t’i kuptojnë gjithmonë ata dhe në kushtet kur ka një
gatishmëri për të përdorur dhunën, mjafton një qëndrim ndryshe i fëmijëve që dhuna të përdoret.
Një vajzë thotë:

“Unë kam pasur një qen që e doja shumë. Një ditë unë dola për të blerë

diçka poshtë dhe ai kishte ardhur pas meje, por unë nuk e kisha parë. Kur

shkova në shtëpi dhe pashë se nuk është qeni u frikësova shumë. Mendova

se ma kishin hequr, sepse donin të ma hiqnin, dhe ulërita “Ku është

Xhoi?”. Mami më tha “Ça ke që ulërret kështu se qen është”. Dhe më

gjuajti në shpullë. Unë qaja, por nuk qaja për shpullën por për qenin. “Po

mos qaj mi se do të të mbys fare!” më thoshte mami e më shkundte për

shpatullash.

Qenin tim tani ma kanë hequr dhe sa herë që shoh një qen unë filloj dhe

qaj. Po kaloja një ditë me mamin dhe pashë një qen që i ngjasonte shumë

timit. Fillova të flas për qenin dhe u mallëngjeva shumë dhe fillova të qaj.

Mami më pickonte dhe më thoshte: “Mjaft mi, se na turpërove se jemi në

mes të rrugës, do mendojnë se të kam rrahur unë. Më vinte të ulërija dhe

të ikja me vrap”.

Situatat e moskuptimit të fëmijëve janë pa fund. Një pjesë e rëndësishme e tyre lidhet me qëndrimin
ndaj paraqitjes së jashtme, sidomos ndaj veshjes, qethjes, etj. Një vajzë tregon:

“Unë dua t’i rris flokët por sa më rriten pak mami do që unë t’i pres. Sa

herë i lutem “O mami, po të lutem, t’i zgjas se i kam qejf? Më shkojnë më

shumë të gjata!”. Por ajo këmbëngul që unë t’i pres. Njëherë i thashë “Jo,

nuk i pres!” dhe ika në dhomë. Mami erdhi nga mbrapa dhe më kapi nga

flokët duke më thënë “Ose do t’i presësh këto flokë, ose do të t’i shkul unë

me duart e mia! More vesh? Dhe mos guxo të më kthesh më fjalën se t’i

pres zero! Qava sa qava dhe pastaj ashtu me sy të kuq shkova bashkë me

mamin tek parukierja.

Një herë ne do të shkonim tek pazari me mamin. Mamit i kishte thënë një

komshija jonë që të vinte dhe ajo. Është një grua që unë e kam shumë inat.

Ajo merret shumë me thashetheme dhe unë nuk dua të kem të bëj me të.

Kur më tha mami që do vijë dhe ajo ynë i thashë që nuk vi dhe të zgjedhë

ose atë ose mua. Ajo iku me atë edhe pse po blinte rrobat për ditën e parë

të shkollës për mua. Zgjodhi atë dhe jo mua. Kur erdhi, mua nuk më
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pëlqenin rrobat dhe i thoja “Ça janë këto? Shko jepja asaj që t’ia japi

vajzës së saj, pak që le gocën tënde për atë por dhe më blen gjëra pa ditur

mendimin tim. Më kapi për mjekre dhe më tha “Mbylle! Flet ti më shumë

se unë! Kush është nëna këtu?!. Më futi dhe një të pickuar dhe më tha: si

shumë e ke zgjatur gojën. Po e shihja gjithë inat dhe më tha që të mos e

shihja ashtu”.

*    *    *

Modeli i reagimit me dhunë ndaj gjërave që nuk pëlqehen është një model shumë i përhapur. Ai
është një model të cilin fëmijët e shohin të përdoret mbi ta, një model të cilin fëmijët e përdorin mbi
njëri tjetrin. Ky model pritet të përdoret nga po të njëjtët edhe kur këta të rriten e të bëhen prindër e
mësues.

Modeli i reagimit me dhunë ka arritur të prodhojë edhe emërtime për ata që nuk e përdorin atë.
Ata quhen “çuna mamaje”. Çunat e mamasë nuk janë të zotë të zihen, ata nuk janë të zotë të mbrohen,
ata ankohen tek të rriturit kur ua shkelin të drejtat. Një fëmijë tregon:

“Një çun aty në lagje nuk më lëshoi rrugën. Ai është një tip çun mamaje.

I rashë nja dy herë dhe ai si çun mamaje që është, i kishte thënë mamit

dhe mami i tij i kishte thënë mamit tim. Shkova në shtëpi dhe u fsheha me

vrap poshtë krevatit. Ndenja nja një orë aty pastaj dola. Sapo dola mami

më kapi më rrahu me okllai. Ku ti zinte shkopi. Më thoshte “Vdeksh

ishalla! Kush të ka mësuar kështu?”. Mami kur acarohet më thotë vdeksh

ishalla, ishalla ikën nga shtëpia”.
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10 Pasojat e përdorimit të dhunës ndaj fëmijëve

Pavarësisht nga burimi i saj, dhuna ndaj fëmijëve mund të ketë shumë pasoja. Studimi i këtyre
pasojave është një çështje e ndërlikuar. Të intervistuarit për këtë raport dhanë një informacion të pasur
lidhur me pasojat e dhunës ndaj fëmijëve. Ky kapitull paraqet disa nga përfundimet në këtë vështrim.

Më së pari duhet shënuar se, ashtu si dhe mësuesit dhe prindët, fëmijët veçanërisht nuk kanë një
fjalor të pasur për të përshkruar pasojat e dhunës, sidomos të dhunës psikologjike te fëmijët. Kjo
ndoshta shpjegohet nga fakti se në çastin kur përdoret dhuna, zor se del koha për të menduar për
pasojat e saj.

10.1. Pasojat e dhunës fizike mbi fëmijët

Subjektet e studimit tonë shprehën një njohje të nivelit të lartë të pasojave që sjell dhuna e ushtruar
mbi fëmijët. Më poshtë do të studiohet pikërisht kjo njohje e tyre.

Konstatimi i parë i madh dhe i rëndësishëm është se si prindërit, mësuesit, ashtu edhe vetë fëmijët
pohojnë në masë se përdorimi i dhunës sjell pasoja të dukshme fizike si: dhembje; plagosje të caktuara
të viktimave të dhunës; shenja që mbeten edhe pas shërimit të plagosjeve; gjymtime në kuptimin e
humbjes së aftësive të mëparshme fizike për shkak të përdorimit të dhunës. Ne nuk kemi pasur
raportime mbi dhunë fatale. Ka mundësi që kjo të mos ekzistojë ose të jetë të paktën, një gjë shumë e
rrallë. Këto përbëjnë edhe kategoritë kryesore të pasojave fizike të përdorimit të dhunës. Gjatë
intervistave tona u përmendën episode të shumta të pasojave të tilla të dhunës.

*    Ka shumë mundësi që të dhënat që mungojnë lidhur me mavijosjen si një
pasojë e njohur e dhunës fizike të shpjegohen me moskuptimin e fjalës së
përdorur. E themi këtë sepse kemi pasur një indikacion për këtë gjë, por
nuk kemi mundur ta shmangim në kohën e duhur.

Tabela 7: Pasojat e dhunës fizike të pësuar nga fëmijët
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Këtu duket se: 1. Pasoja më e shpeshtë e dhunës është mavijosja me 51%, pastaj vjen gjakosja
me 41%, më tej marrja e mendve me 37% dhe në fund humbja e ndjenjave me 12.6%. 2. Se pasojat
e mësipërme të dhunës janë më të shpeshta në shtëpi dhe më të rralla në shkollë, përkatësisht
53.5% dhe 41%, 10.7% dhe 7%, 17.7% dhe 12.4%. 3. Se në shtëpi si pasojë e dhunës së rrallë
pasojat e mësipërme i vuajnë një në dy fëmijë, pasojat e dhunës episodike një në dhjetë fëmijë, dhe
pasojat e dhunës së shpeshtë një në gjashtë fëmijë. 4. Se në shkollë si pasojë e dhunës së rrallë
pasojat e mësipërme i vuajnë dy të pestat e fëmijëve, pasojat e dhunës episodike më pak se një në
dhjetë fëmijë, dhe pasojat e dhunës së shpeshtë një në tetë fëmijë. Dukshëm tabela tregon pasoja
më të rënda kur ajo përdoret në sistemin e institucioneve të përkujdesjes shoqërore.

Përveç kësaj na duhet të theksojmë se ndërsa dhuna fizike mbi fëmijët nuk është vetëm dhe
pastërtisht dhunë fizike. Ajo është në të njëjtën kohë edhe dhunë psikologjike. Efektet psikologjike të
saj lidhen me ashpërsinë e lëndimit fizik të saj dhe me mënyrën e ushtrimit të saj (këtu është fjala për
përdorimin e disa formave të dhunës njëherësh).

10.2. Pasojat e dhunës psikologjike mbi fëmijët

Konstatimi i dytë i rëndësishëm i përdorimit të dhunës ka të bëjë me pasojat psikike të saj. Në
këtë grup pasojash mund të dallohen disa nëngrupe.

10.2.1. Pasojat që prekin nivelin e përgjithshëm të funksionimit emocional të fëmijës.

Është fjala këtu për pasoja të tilla si: kultivimin e frikës dhe zhvillimin e saj deri në nivelin e një
mekanizmi vetbllokues; kultivimin dhe zhvillimin e ndjenjave të fajit dhe të turpit; kultivimin dhe
zhvillimin e ndjenjave të pakënaqësisë, vetmisë. Kompleksi i ndjenjave negative që pasojnë përdorimin
e dhunës sjell edhe një varg ndjenjash të tjera si pesimizmi, lëndimi, inferioriteti, vetmia, fyerja, ndrojtja,
nervozizmi, humbja e besimit në vete.

10.2.2. Pasojat që prekin mundësinë zhvillimore të fëmijës

Këtu është fjala për humbjen e aftësive të mëparshme psikike në kuptimin e dëmtimit të vëmendjes,
të kujtesës, të aftësive për t’u shoqëruar me të tjerët, të aftësisë për pavarësi dhe iniciativë. Disa
mësues dhe prindër përmendën se një dëmtim i këtij niveli në disa rast ekstreme çon deri në
çrregullime të rënda psikike të fëmijës.

10.2.3. Kultivimi i sjelljes së dhunshme

Nëngrupi i tretë i pasojave të dhunës psikike është ai i kultivimit të sjelljes së dhunshme. Me
gjithë varfërinë leksikore të tyre respondentët përmendën se njëra nga pasojat psikike më të dukshme
të dhunës mbi një kategori të caktuar fëmijësh, sidomos djemsh, është përvetësimi i modelit të sjelljes
së dhunshme që të rriturit përdorin mbi ta. Të gjithë e pranojnë se fëmijët e dhunuar janë fëmijë
dhunues. Ata janë të tillë që në momentin që dhunohen dhe nuk është nevoja të pritet që ata të jenë
të tillë në të ardhmen. Ata hakmerren për dhunimet që iu bëhen si ndaj dhunuesve të tyre, ndaj
vëllezërve e motrave më të vogla, ashtu edhe ndaj shokëve e shoqeve të tjerë në shkollë e jashtë saj.
Përvetësimi i modelit të sjelljes së dhunshme përbën kështu njërën nga pasojat e dukshme të efektit
psikik të dhunës së të rriturve. Të rriturit vënë re se sjelljet e dhunshme të fëmijëve të tyre janë shumë
të ngjashme me sjelljet e dhunshme që ata vetë kanë përdorur ndaj tyre. Modelimi psikik i të
dhunuarve rezulton i ngjashëm me modelin psikik të dhunuesve të tyre.

Pasoja e modelimit psikik agresiv nuk është një pasojë që vjen menjëherë pas një përdorimi të
caktuar dhune. Ajo më shumë se kaq është një rezultante e shumë akteve të përdorimit të dhunës
dhe kësisoj ajo përbën një pasojë të ngulitur fort në psikikën e fëmijës. Kjo do të thotë se çrrënjosja e
kësaj sjelljeje dhunuese nuk është e lehtë.

Një pasojë më e menjëhershme, pra që shoqëron aktet e dhunës mbi fëmijët është ajo e rebelimeve,
sidomos të djemve, ndaj dhunës së përdorur mbi ta. Subjektet e studimit tonë na treguan episode të
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shumta të kësaj pasoje. Është fjala për akte të rebelimit të vrullshëm të fëmijëve, sidomos kur këta
janë adoleshentë. Rebelimi i tyre thuhet se shfaqet me kokëfortësi, me refuzimin e frekuentimit të
shkollës, me largimin nga shtëpia, me emigrimin, etj. Dy fëmijë të kësaj kategorie tregojnë:

“Kur më gjuajnë ose më thonë gjëra fyese mua më vjen për të qarë. E

marr inat mësuesin. I flas edhe unë me kunj. Nuk ka pse të më gërthasë

mua ai. Nuk është asgjë për mua. Prandaj shpesh mbaj qëndrim. Po ja,

nuk flas fare gjithë orës. Kur më pyesin, them nuk e di. Kur kërkojnë

ndonjë nder, nuk dal vullnetare. Gjëra të kësaj forme. Vetëm se është më i

madh nuk do të thotë se mund të bëjë me mua çfarë të dojë ai”.

*     *     *

“Ndihem sikur nuk më duan. Krijoj një urrejtje. Them “Mami nuk më

do, sepse më rreh!”, “As babi nuk më do, sepse nuk më mbron!”. Disa

herë kam dashur të hidhem nga kati i pestë. Më mirë të vdes e të shpëtoj

sesa të ha dru për ditë. Kam menduar dhe të iki nga shtëpia, por kur shoh

jetimët që sillen rrugëve e nuk kanë për të ngrënë, them “Më mirë të ha

dru sesa të bëhem jetim”. Nxihem, më merret fryma e mezi marr frymë

nga të qarat e shumta”.

Konstatimi i tretë lidhur me pasojat e dhunës mbi fëmijët është se të rriturit, sidomos prindërit,
janë më të ndërgjegjshëm për pasojat fizike sesa për pasojat psikike të dhunës mbi ta. Pasojat e dhunës
fizike janë më të dukshme dhe ato nxisin ndjenja pendimi te përdoruesit e dhunës. Nuk ndodh
kështu me shkallën e ndërgjegjësimit për pasojat e dhunës psikike. Kjo do të thotë se ajo tolerohet më
shumë prej tyre dhe efektet e saj nënçmohen. Por kjo është një çështje që do të trajtohet më gjerë në
një seksion tjetër të këtij studimi.

10.3. Mendimi për vetëvrasje si një pasojë e dhunës

Ne nuk kemi arritur të sigurojmë të dhëna të shumta për vetëvrasjen ndër fëmijët. Statistikat publike
janë të varfra dhe duket se nuk ka sistem për t’i siguruar ato. Por tani le të mos merremi me këtë problem.

Grafiku 9: Mendimet për vetvrasje ndër fëmijët
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Megjithatë ne kemi arritur të kemi disa të dhëna për idenë e vetëvrasjes. Kështu 13. 4% e
fëmijëve të anketuar pohojnë se vetëvrasja u ka shkuar ndër mend të paktën një herë dhe të
shumtën mbi katër herë, 9% e tyre pohojnë se u ka shkuar vetëm një herë në mendje, 2. 2% se u ka
shkuar dy herë në mendje, 1% se u ka shkuar tre herë në mendje dhe 1. 2% se u ka shkuar mbi
katër herë në mendje. Shifra e idesë së vetëvrasjes neve na duket dramatike. Personat që
përfaqësohen në këtë shifër janë të moshës së re, të një moshe e cila nuk është përballur ende me
hallet e jetës. Kjo është mosha e mësimeve dhe e argëtimeve dhe kjo rrethanë e bën dramatike
shifrën. Një e dhënë tjetër e cila shpreh një realitet pikëllues është se ideja e vetëvrasjes ndër
fëmijët e mbajtur në institucionet e përkujdesjes shoqërore të cilët ne kemi mundur t’i anketojmë
shfaqet më e lartë, posaçërisht 16.7%. Kjo mund të jetë e shpjegueshme, pasi shumicës së tyre u
mungojnë pjesëtarë të familjes ose lidhjet me ta. Megjithëse e shpjegueshme një shifër e tillë bën
thirrje për më shumë kujdes për këta fëmijë.

Të dhënat që kemi arritur të sigurojmë për vetëvrasjet e kryera  nga mosha 0-19 vjeç në vite
kapin periudhën 1999-2004. Sipas këtyre të dhënave ato janë gjithsej 84 dhe janë shpërndarë
kështu nëpër vite: 29, 14, 15, 2, 20, 4. Ajo që dihet për to është se ato dihet se janë sipas grupmoshave.
77% e tyre kryhen nga fëmijë në moshën e adoleshencës. Nuk dihet asgjë më shumë për shkakësinë
ose motivet e vetëvrasjeve.

Në gjysmën e dytë të vitit 2004 dhe në gjysmën e parë të vitit 2005 në medien e shkruar dhe
elektronike janë raportuar një numër jo i vogël vetëvrasjesh të kryera nën moshën 18 vjeç. Hipotezat
mbi faktorët që i kanë çuar fëmijët drejt tyre janë të shumta dhe në shqyrtim. Gjithsesi, dukuria është
e rëndë dhe cilatdo që të jenë shtysat drejt saj, ajo që është e qartë është se fëmijëve u është shkatërruar
besimi te mundësia për t’i përballuar situatat e veta. Përderisa nuk kemi përfundime të plota për to
nga organet përkatëse ne nuk mund të shprehemi.

10.4. Niveli i sigurisë në shkolla

Shkollat janë konsideruar përgjithësisht si mjedise të sigurta. Në fakt në shkallë republike nuk ka
të dhëna që ta vënë në diskutim këtë perceptim. Studimi ynë i ka kushtuar rëndësi dallimit midis
perceptimit të sigurisë dhe sigurisë reale. Koncepti i përdorur me këtë rast është ky: siguri reale është
masa reale e rrezikut/jorrezikut në shkollë, ndërsa perceptim i sigurisë është perceptimi personal
për shkallën e sigurisë në shkollë.

Gjatë kryerjes së studimit tonë ne arritëm të siguronim një tregues të tërthortë të nivelit të sigurisë
reale dhe të sigurisë së perceptuar në mjedisin shkollor. Sipas të dhënave të siguruara dhe të paraqitura
në Grafikun 8, vetëm ¼ e nxënësve ndjehen shumë të sigurt në shkollë, dy të pestat ndjehen të
sigurt, ndërsa rreth një e treta e nxënësve ndjehen të pasigurt dhe shumë të pasigurt.

Parë në këtë këndvështrim studimi arriti të zbulonte gjetje interesante: të sigurt dhe shumë të
sigurt ndjehen 65.6% e nxënësve, ndërsa 34.4% e tyre ndjehen as të sigurt e as të pasigurt, të pasigurt
e shumë të pasigurt. Kjo do të thotë se një e treta e nxënësve percepton pasiguri të niveleve të
ndryshme.
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Grafiku 10: Niveli i sigurisë në shkollë siç perceptohet nga nxënësit

Sigurinë e nxënësit në shkollë e kemi parë të lidhur me katër ngjarje kryesore: me përfshirjen e
tyre në zënka e sherre, me prezencën e armëve që plagosin ose vrasin në mjediset e shkollës, me
kërcënimet me këto armë dhe me plagosjen me to. Subjektet e studimit tonë kanë raportuar të dhëna
interesante (referojuni të dhënave të Tabelës 8): 40. 9% e nxënësve janë përfshirë në zënka, 40. 5% e
tyre kanë parë thika e armë në mjediset shkollore, 6. 7% e tyre janë kërcënuar me to dhe 5. 2% e tyre
kanë pësuar plagosje prej tyre. Të dhënat mbi sigurinë e perceptuar dhe sigurinë reale duhen parë të
lidhura me njëra tjetrën dhe si të tilla ato kanë kuptim deri në njëfarë mase.

Tabela 8: Treguesi i sigurisë reale1 të nxënësve në mjediset shkollore

1    Kuptimi i fjalës “reale” merret në kuptimin fizik, pasi edhe siguria fizike,
pra ajo e parrezikuar fizikisht, edhe siguria psikike, pra ajo e perceptuara
shprehin të dyja nivelin real të sigurisë së një personi për atë vetë.
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Siç del edhe nga Tabela 8, nxënësit shohin, përfshihen në zënie me njëri tjetrin dhe pjesa dërmuese
e tyre nuk ka lëndime që cenojnë jetën. Ndërkaq nxënësit vënë re se në mjediset e shkollës disa
nxënës kanë thika, doreza goditëse e mjete të tjera të cilat janë të rrezikshme kur përdoren për të
shkaktuar lëndime. Rreth dy të tretat e nxënësve janë zënë dhe kanë parë mjete dëmtuese, ndërsa
vetëm 5-7% e tyre janë kërcënuar me to ose plagosur.
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11 Ushtruesit e dhunës

Ushtruesi më i shpeshtë i dhunës fizike dhe psikologjike në shtëpi është nëna, më pas babai dhe
më pas vëllai më i madh (Shih Grafikun 11).Fakti është, se aktualisht, në familjen shqiptare nëna
harxhon më shumë kohë me fëmijët, merret më shumë me ta. Një pjesë shumë e madhe e grave sot
janë të papuna dhe i janë kushtuar rutinave të përditshme irrituese të punëve shtëpiake. Duke qenë
më në kontakt me fëmijët nëna ka më shumë mundësi që të ndeshë më shpesh me sjelljen problematike
të tyre. Si pasojë ajo reagon më shpesh me dhunë fizike dhe psikologjike. Veç kësaj, nënat janë më të
mbingarkuara sesa burrat e tyre, sidomos në rastet kur janë të punësuara. Kjo mbingarkesë krijon
tensione të cilat shpesh shkarkohen mbi fëmijët.

Grafiku 11: Ushtruesit e dhunës fizike në familje
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Grafiku 12: Ushtruesit e dhunës psikologjike në familje

Fakti se nënat ushtrojnë më shpesh dhunën mbi fëmijët nuk do të thotë se ato janë më të
predispozuara në këtë drejtim sesa baballarët. Ajo që mund të përgjithësohet nga të dhënat e studimit
është se si nënat ashtu edhe baballarët, madje edhe pjesëtarë të tjerë të familjes janë që të gjithë të
predispozuar të ushtrojnë dhunë për disiplinimin e fëmijëve. Fakti pse dikush përdor më shpesh
dhe dikush më pak dhunën, përcaktohet nga hapësira kohore e ndërveprimit me fëmijën dhe nga
niveli i përgjegjësisë për fëmijën. Në këtë sens, nënat ndërveprojnë për një kohë shumë më të gjatë
me fëmijën dhe si pasojë dhunojnë më shpesh. Nga ana tjetër, në familjen shqiptare, baballarët
ndërveprojnë më pak me fëmijën dhe duket se ua kanë lënë shumicën e përgjegjësive të përkujdesjes
nënave. Fakti që baballarët kanë kontakt më të pakët me fëmijët, bën që ata të ndëshkojnë më rrallë.

“Po në shtëpinë time unë e rrah më shumë djalin. Dhe në shtëpinë ku kam

jetuar me prindërit mami im rrihte më shumë. Ne rrimë më shumë me to.

(fëmijët). Fëmija është më afër me nënën dhe thotë më shumë gjëra dhe kjo

bën që dhe nëna ta rrahë më shumë se i sheh më shpesh gabimet e tij. “

Nënë 27 vjeç Peshkopi

Nuk ka ndonjë dallim të dukshëm për nga format e dhunës që përdor nëna, babai apo pjesëtarë
të tjerë të familjes. Megjithatë, në përgjithësi megjithëse ushtron më shpesh dhunë, nëna e ka goditjen
më të lehtë ndërsa fjalën më të rëndë. Nga ana tjetër, babai megjithëse ushtron dhunë më rrallë, e ka
goditjen më të fortë. Fortësia e goditjes e bën babain figurën më autoritare në shtëpi. Nënat ose pjesëtarë
të tjerë të familjes kërcënojnë shpesh fëmijët se do t’i kallëzojnë te babai në rastet kur ata nuk mund
t’i bëjnë dot zap fëmijët. “Kur babai nxehet, më mirë mos i dil para”. (Një fëmijë në Rrëshen)
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Grafiku 13: Dhuna fizike në familje, sipas ushtruesit dhe viktimës

Babai ushtron më shumë dhunë fizike ndaj djalit sesa ndaj vajzës. 39% e djemve pohojnë se
rrihen nga baballarët në krahasim me 22.8% të vajzave (Shih Grafikun 12). Po ashtu gjyshi ushtron
më shumë dhunë ndaj djemve sesa ndaj vajzave. 1.96% e djemve dhe 0.84% e vajzave pohojnë se
pësojnë dhunë fizike nga gjyshërit. Ndërkohë nëna ushtron më shumë dhunë fizike ndaj vajzave
sesa ndaj djemve. 43.22% e vajzave pohojnë se pësojë dhunë fizike nga nëna në krahasim me 35.29%
të vajzave. Po ashtu motra më e madhe ushtron rreth 5 herë më shumë dhunë ndaj motrave më të
vogla sesa ndaj vëllezërve më të vegjël. Gjyshet ushtrojnë 2 herë më shumë dhunë ndaj vajzave sesa
ndaj djemve. Në përgjithësi të rriturit meshkuj në shtëpi (babai, gjyshi) ushtrojnë më shumë dhunë
fizike mbi pjesën tjetër mashkullore (fëmijët djem), ndërsa pjesa femërore e rritur (nënat, gjyshet,
motrat më të rritura) ushtrojnë më shumë dhunë mbi pjesën tjetër femërore (fëmijët vajza).

“Dhunën më shumë në shtëpi e përdor nëna sepse ajo është më afër me ne

dhe merret më shumë me edukimin tonë. Ndoshta dhe ngaqë rri më

shumë me ne dhe i soset durimi më shpejt sepse na ka gjithë ditën nëpër

këmbë”.

Vajzë 14 vjeç Tiranë

Nënat ushtrojnë më shumë dhunë fizike kur fëmijët janë më të vegjël. Kështu për shembull, nga
të dhënat del se nënat ushtrojnë dhunë rreth 3 herë më shumë se babai te fëmijët e klasës së parë.
Ndërkohë baballarët ushtrojnë dhunë 2 herë më shumë se nënat te fëmijët e klasës së tetë dhe tre
herë më shumë kur fëmija është maturant. Kur rritet fëmija mund të të kthejë edhe dorën dhe nëna
nuk e përballon dot më këtë. Në këtë çast e merr situatën në dorë babai. Në përgjithësi fëmijët kanë
më shumë frikë babain sesa nënën.

Ata që ushtrojnë më shumë dhunë fizike ndaj nxënësve në shkollë janë në radhë të parë nxënësit
e tjerë. Rreth 48% fëmijëve të intervistuar në shkollë pohojnë se dhunohen fizikisht prej shokëve të
tyre; më pas vijnë mësueset, rreth 19%, mësuesit 17.3%; njerëzit e tjerë që hyjnë në mjediset e shkollës
15.30% dhe më në fund drejtuesit e shkollës 0.80% (Shih Grafikun 14). Siç shihet nga të dhënat është
mjaft e lartë përqindja e nxënësve që pohojnë se kanë përjetuar dhunë nga njerëz të tjerë që hyjnë në
mjediset e shkollës.
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Grafiku 14: Dhuna në shtëpi, sipas moshës së fëmijëve dhe ushtruesit të dhunës

Grafiku 15: Ushtruesit e dhunës fizike në shkollë

Ata që ushtrojnë më shumë dhunë psikologjike ndaj nxënësve në shkollë janë sipas radhës:
mësueset 54.1%, nxënësit e tjerë 22.40% dhe më pas mësuesit 18.7% (Shih Grafikun 15)
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Grafiku 16: Ushtruesit e dhunës psikologjike në shkollë

Nga stafi mësimor janë mësueset ato që dhunojnë më shpesh nxënësit si fizikisht ashtu edhe
psikologjikisht. Këtu vihet re një paralelizëm: si nënat në shtëpi, ashtu edhe mësueset në shkollë
dhunojnë më shpesh. Sipas mendimit të shumicës së nxënësve të intervistuar, mësueset janë më të
lodhura, më të irrituara dhe për pasojë më pak të durueshme se mësuesit. Duket se këtu ndikon
dukshëm edhe ngarkesa e dyfishtë që kanë ato si gra në shtëpi krahas punës në shkollë. Kjo i bën ato
të reagojnë menjëherë me dhunë që në rastin më të parë të shfaqjes së sjelljeve problematike te nxënësit.
Mjaft herë dhuna e ushtruar nga mësueset është një lloj agresioni i zhvendosur.

“Mësueset na gjuajnë më shumë, se ato nxehen më shpejt, kanë shumë

ngarkesë. Lodhen në shtëpi dhe pastaj gjithë inatin e hamë ne në shkollë”

Një vajzë 13 Vjeç në Korçë.

Ndërkohë, ashtu si edhe baballarët në shtëpi, mësuesit gjuajnë më rrallë por e kanë goditjen
shumë më të fortë sesa mësueset.

“Po, ne mësueset gjuajmë më shumë se jemi më të ngarkuara. Ne kemi

shtëpinë, fëmijët në shtëpi, gatimin e të gjitha. Dhe fëmijë të tjerë në

shkollë e nuk durojmë dot shumë. Ehe më përpara mësueset gjuanin më

shumë, sikur kështu është e shkrujtme”.

Një mësuese 30 vjeç në Rrëshen

Ashtu si edhe në shtëpi ku nëna ushtron dhunë fizike më shpesh ndaj fëmijëve të seksit femër
dhe babai ndaj fëmijëve të seksit mashkull, mësueset ushtrojë më shumë dhunë ndaj nxënëseve
sesa ndaj nxënësve. 21.50% e nxënëseve pohojnë se dhunohen më shumë nga mësueset kundrejt 6.
10% e nxënësve. Nga ana tjetër mësuesit dhunojnë më shumë nxënësit dhe më pak nxënëset. 20.30%
e nxënësve pohojnë se dhunohen më shumë nga mësuesit kundrejt 14.60% e nxënëseve. (Shih
Grafikun 16)
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Grafiku 17: Dhuna fizike në shkolla sipas seksit të viktimës



D h u n a  n d a j  f ë m i j ë v e  n ë  S h q i p ë r i

68

12 Ashpërsia e dhunës

Megjithëse në rrafshin e opinioneve është mbizotëruese pikëpamja se dhuna fizike duhet përdorur
me raste dhe në forma të lehta, në praktikën e përditshme, si në familje ashtu edhe në shkollë, vërehet
një përqindje e lartë e përdorimit të formave të rënda të dhunës fizike që përbëjnë një rrezik serioz
për jetën e fëmijës. Në Tabelën 9 paraqiten sipas raportimit të fëmijëve, forma të rënda të dhunës
fizike të ushtruara mbi fëmijën në familje dhe në shkollë gjatë 12 muajve të fundit.

Tabela 9: Forma të rënda të dhunës fizike ndaj fëmijëve

Siç shihet nga të dhënat gjatë 12 muajve të fundit 1 në 2 fëmijë në familje në Shqipëri është rrahur
me shpullë në pjesën e kokës, 1 në 13 fëmijë është qëlluar me grusht në pjesën e kokës, 1 në 5 fëmijë
është qëlluar me grusht në trup, 1 në 4 është qëlluar me shkelm, 1 në rreth 4 fëmijë është qëlluar me
ndonjë objekt në trup, 1 në 3 fëmijë është tërhequr apo shtyrë (përplasur me forcë), një 12 fëmijë
është shtrënguar prej fyti etj. Edhe në shkollë vërehen përqindje relativisht të ngjashme: 1 në rreth 3
fëmijë është qëlluar me shpullë në pjesën e kokës, 1 në 10 fëmijë është qëlluar me grusht në kokë, 1 në
5 fëmijë është qëlluar me grusht në trup, 1 në 4 fëmijë është qëlluar me shkelm, 1 në rreth 10 fëmijë
është shtrënguar prej fyti, 1 në 3 fëmijë është goditur me ndonjë objekt në trup, 1 në 3 fëmijë është
tërhequr apo shtyrë me forcë.
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“Një ditë djali m’u vonua shumë në drekë. Të them të drejtën nga s’më

shkonte mendja, se është i vogël dhe mund të gënjehet. E kërkova tek

shokët e klasës dhe ato më thanë që kishte ikur me një burrë pas mësimit.

Më shkoi menjëherë mendja tek ish burri im. Ai kishte tetë vjet që se

kishte parë fare djalin. Atë ditë kishte shkuar ta kërkonte tek shkolla.

Kishte arritur ta gënjente dhe e kishte çuar te lodrat, i kishte blerë disa

rroba... Kur erdhi në shtëpi, unë sapo kisha lajmëruar policinë, nuk kisha

zgjidhje tjetër. Nuk e di por për momentin mu errësuan sytë dhe as vetë

nuk e di se ç’kam bërë. E rraha djalin me ç’të kisha nëpër duar, sa që për

një moment mbeti pa frymë, u zverdh dhe ra në tokë pa ndenja... fati im që

ndodhej vëllai aty dhe arriti ta përmendte. U ndjeva shumë e dobët, e

pafuqishme, nuk arrij t’ia fal vetes atë që bëra. Jam betuar që nuk do e

prek më me dorë djalin. Sa herë nxehem dhe bëhem gati t’i gjuaj, më

kujtohet ajo ditë dhe tërhiqem menjëherë”.

Një nënë 35 vjeç e divorcuar, Tiranë

Në Tabelat 10-11 paraqitet shpeshtësia e përdorimit të formave të rënda të dhunës fizike mbi
fëmijët gjatë 12 muajve të fundit në shtëpi dhe në shkollë.

Tabela 10: Shpeshtësia e përdorimit të formave të rënda të ndëshkimit fizik në familje.
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Tabela 11: Shpeshtësia e përdorimit të formave të rënda të ndëshkimit fizik në shkollë

Siç shihet nga të dhënat një përqindje e konsiderueshme fëmijësh raportojnë se kanë përjetuar
forma të rënda të dhunës 3 herë dhe më shumë se 4 herë gjatë 12 muajve të fundit. Kështu për
shembull, 1 në 13 fëmijë raporton se është rrahur më shumë se katër herë me shpulla në pjesën e
kokës gjatë 12 muajve të fundit; 1 në rreth 12 fëmijë është rrahur më shumë se katër herë në trup me
ndonjë objekt; 1 në 20 fëmijë është rrahur me grusht në trup etj

“Një ditë shkova pa uniformë në orën e fizkulturës. Më gjuajti profesori me

grusht në gjoks. Dhe një ditë tjetër, që asnjë prej nesh nuk kishte marrë uniformë

na ka vënë në resht dhe na ka gjuajtur të gjithëve me grusht në gjoks”.

Një djalë 14 vjeç Vlorë

“Një herë profesori i fizikës më përplasi kokën tek banka dhe m’u ça pjesa

e buzës. Si ndodhi?... Po ja, unë po flisja me një shokun tim dhe ai më tha

pusho... unë nuk pushova dhe ai më gjuajti prapa kokës me forcë, unë s’e

kisha mendjen, koka m’u përplas tek banka dhe më doli gjak nga goja”.

Djalë 13 vjeç, Tiranë
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Nga të dhënat del se dhuna fizike që përdoret në shtëpi është, në përgjithësi më e ashpër dhe me
pasoja më të rënda se ajo që përdoret në shkollë. Disa forma të rënda të dhunës si për shembull,
goditja me grusht në kokë ose në trup, përplasjet me forcë, goditjet me objekt në trup janë më shumë
më të përdorura në shkollë. Kjo mund të shpjegohet me natyrën më të ashpër të dhunës që ushtrojnë
nxënësit, (sidomos djemtë) mbi njëri- tjetrin.

Format e rënda të dhunës fizike përdoren si te djemtë ashtu edhe te vajzat. Megjithatë, ato përdoren
më shumë te djemtë sesa te vajzat, si në familje ashtu edhe në shkollë1. (Shih Tabelën 12 )

1    Studimit tonë iu raportuan të dhëna që flasin për një nivel më të lartë të
dhunës në institucionet e përkujdesjes.

Tabela 12: Forma të rënda të dhunës fizike të ushtruara mbi fëmijët sipas seksit

Tabela 13: Forma të rënda të dhunës fizike të ushtruar mbi fëmijët në shkollë sipas seksit
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Edhe incidenca e formave të ashpra të dhunës psikologjike është e lartë si në shtëpi ashtu edhe
në shkollë (Shih Tabelën 14 ). 1 në rreth 3 fëmijë në shtëpi shahet, 1 në rreth 5 fëmijë në shtëpi mbyllet
në banjë ose në ndonjë vend tjetër, 1 në 7 fëmijë në shtëpi kërcënohet se do të nxirret jashtë shtëpisë,
1 në 15 fëmijë kërcënohet se do të braktiset nga prindërit. Dhunimi psikologjik në shkollë, megjithëse
pak më i reduktuar se në shtëpi, është, po ashtu, mjaft i lartë: 1 në 4 fëmijë në shkollë shahet; 1 në 9
fëmijë në shkollë kërcënohet me ndonjë objekt; 1 në rreth 5 fëmijë nxirret jashtë mësimit dhe njërit në
çdo katër fëmijë në shkollë i vihet notë negative si ndëshkim për sjellje të keqe.

Tabela 14: Forma të ashpra të dhunës psikologjike të përdorura në shtëpi dhe në shkollë
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13 Format alternative të disiplinimit të fëmijëve

Siç u vu në dukje më sipër, hapësira e përdorimit të ndëshkimit fizik për disiplinimin e fëmijëve
si në shtëpi ashtu edhe në shkollë është mjaft e madhe. Megjithatë, krahas ndëshkimit fizik, prindërit
dhe mësuesit në Shqipëri përdorin edhe forma të tjera ndëshkuese jo të natyrës fizike. Një formë e
përdorur (sidomos nga prindërit) por edhe nga mësuesit është privimi i fëmijëve nga gjërat e
këndshme. Spektri i gjërave që u privohen fëmijëve në rastet kur ata nuk u binden kërkesave të
prindërve dhe mësuesve është i gjerë: nuk i lënë të dalin, nuk i lënë të shohin televizor, të përdorin
telefonin, të lozin, nuk u blejnë gjërat që pëlqejnë e deri te privimi i afeksionit. 39.5% e fëmijëve në
shtëpi dhe 32.5% në shkollë pohojnë se prindërit dhe mësuesit nuk u flasin (u mbajnë inat).

Një formë tjetër, që përdoret shpesh, sidomos në shkollë është heqja (transferimi) e fëmijës nga
një situatë (mjedis) më përforcuese në një mjedis më pak përforcues. Një demonstrim i kësaj është
nxjerrja e fëmijëve jashtë shtëpisë ose jashtë mësimit. 36.7% e fëmijëve të intervistuar pohojnë se i
kanë nxjerrë jashtë mësimit gjatë 12 muajve të fundit. Përdorimi i shpërblimeve (në formë verbale
dhe, sidomos, në formë materiale) si dhe heqja e privilegjeve është, po ashtu, një formë tjetër që
përdoret për disiplinimin e fëmijëve.

Ajo që mund të përgjithësohet është se hapësira e përdorimit të formave alternative me natyrë
ndëshkuese por jo të natyrës fizike për disiplinimin e fëmijëve është e kufizuar. Veç kësaj, mënyra sesi
përdoren këto forma si te prindët ashtu edhe te mësuesit tregon se këto janë më tepër rezultat i intuitës së
prindërve dhe mësuesve sesa produkti i edukimit të tyre për të përdorur këto forma. Edhe në rastin kur
përdoren këto forma janë më shumë të pamenduara, jashtë kuadrit të një plani të caktuar që synon një
rezultat specifik në sjelljen e fëmijës dhe që merr parasysh pasojat që mund të shkaktojnë te fëmija. Ato
përdoren më së shpeshti në mënyrë impulsive, në zemërim e sipër. Kështu për shembull, nxjerrja e nxënësve
jashtë mësimit që aplikohet mjaft shpesh në shkollën shqiptare nuk bëhet aq me ndonjë qëllim disiplinimi
sesa nga dëshira e mësuesit për të shpëtuar nga një nxënës problematik. Veç kësaj hapësira e madhe
kohore e aplikimit të saj (45 minuta) është në kundërshtim të plotë me kërkesat e kësaj teknike disiplinimi.
Po ashtu, shpesh, dhënia e shpërblimeve nga prindërit, nuk bëhet se synohet edukimi i një sjelljeje specifike
alternative të përshtatshme, por për të shpëtuar nga diskomforti që shkakton një sjellje problematike e
fëmijës. Për të njëjtën gjë mund të bëhet edhe heqja e privilegjeve që shpesh është tërësisht arbitrare për
faktin se aplikohet për një kohë të gjatë dhe për aspekte që janë tërësisht të palidhura me gabimin e
fëmijës. Për pasojë, përdorimi në mënyrë të pamenduar i këtyre formave shkakton shpesh efekte negative
te fëmijët: zemërim, frustracion, dekuarajim, izolim social, një ndjesi abandonimi etj.

“Mami ma shpif kur më dënon, i ka shumë të forta. Një gabim të bëj s’më lë

një javë të dalë jashtë ose të shoh televizor. Më jep të lexoj ndonjë libër dhe

që ta kuptojë a lexova apo jo, më pyet përmbajtjen, se e ka lexuar vetë më

parë. Do më blinin një biçikletë, dhe vetëm se u vonova një ditë nga shkolla

dhe nuk i lajmërova, ma blenë pas 2 muajsh. Unë mezi po prisja. “.

Një djalë 10 vjeç, Korçë
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“Vajza shoqërohej me ca goca jo të mira. Këtë ma tha mësuesja e saj kur

shkova në takim me prindër. Fola me të (me vajzën) dhe vendosëm që ajo

nuk do shoqërohej më me to. Por në takimin tjetër me prindërit mësuesja e

saj më tha përsëri që të kisha kujdes se kisha një vajzë shumë të mirë por ajo

vazhdonte shoqërohej me ca goca ja të mira që ishin dhe më të mëdha. Si

dënim nuk e kam lënë që të komunikonte në telefon shtëpie me asnjë për një

javë. Nuk e lashë të shkonte as në një ditëlindje që më kërkoi të shkonte.

Çunin e kapa një ditë me cigare në xhep dhe i ulëm kuotën e parave që i

jepnin çdo ditë dhe i morëm dhe celularin që i kishim blerë. “

Nënë 29 vjeç, Tiranë

Në përgjithësi, si prindërit ashtu edhe mësuesit, kur përdorin ndëshkimin fizik ose format e tjera
alternative ndëshkuese ashtu edhe në rastet kur përdorin shpërblimet nuk atakojnë ndonjë sjellje specifike
problematike te fëmija por, më tepër, një sjellje shumë të përgjithshme. Për më tepër kur ndëshkohet një
sjellje problematike te fëmija, kësaj të fundit nuk i sugjerohet ndonjë sjellje tjetër alternative e përshtatshme
që mund të përdoret në vend të sjelljes së gabuar. Me fjalë të tjera prindërit dhe mësuesit me anë të
formave disiplinore që përdorin synojnë kryesisht t’i mësojnë fëmijës se çfarë nuk duhet të bëjë dhe
shumë më pak se çfarë duhet të bëjë. Synimi është të ndalohet fëmija së bëri diçka që prindërit e konsiderojnë
të gabuar, ndërkohë energjitë e fëmijës nuk ridrejtohen te ajo që është e përshtatshme të bëjë. Veç kësaj
prindërit dhe edukatorët e tjerë shqetësohen më tepër për atë që fëmijët bëjnë dhe jo aq për atë se përse e
bëjnë këtë apo atë gjë. Me fjalë të tjera eksplorimi i arsyeve të sjelljes (pse fëmijët sillen ashtu, pse nuk
duhet të sillen kështu, si mund të sillen ndryshe dhe pse duhet të sillen ndryshe) është mjaft i cekët.

Nga të dhënat del se komunikimi gjatë procesit të përdorimit të formave të ndryshme të ndëshkimit
është tërësisht i njëanshëm. Prindërit nuk dëgjojë atë që thotë fëmija. Si pasojë, bashkëpunimi mes
prindërve/mësuesve dhe fëmijën për analizën e sjelljes problematike dhe për zëvendësimin e saj me
një sjellje tjetër të përshtatshme, është thuajse minimal. Kjo gjë duket se shkaktohet në një masë të
madhe edhe nga prirja ende mbisunduese e prindërve dhe mësuesve për të atakuar fëmijën që
demonstron një sjellje problematike, në vend që të atakohet vetëm sjellja problematike.

“Më mirë prindërit të flasin... aq më shumë me moshën time. Unë jam në

një moshë që kuptoj gjithçka, kështu që po më fole është më mirë. Po më

gërthite, mërzitem dhe nuk të dëgjoj fare. Mërzitem se unë nuk jam fëmijë

apo idiote që të mos marrë vesh me llafe. Nëse ti më gërthet do të thotë se

për ty jam një budallaçkë.

Kur të më flasë prindi të më thotë qetë se çfarë i duket gabim prindit në sjelljen

time dhe të më lejë edhe mua të shpreh mendimin tim dhe të shohë nëse edhe për

mua është gabim ajo që bëra. Shumë gjëra që prindi i thotë që janë gabim, për mua

mund të jenë mirë. Jemi dy breza të ndryshëm. Po ja për mua nuk është gabim të

duash të rrish pak vonë me shokët, për babin është shumë e rëndë. Kur të më flasë

duhet të thotë pse dhe jo të më thotë: “Se kështu them unë”. Kjo shprehje më

acaron. Më acaron se më duket vetja komplet idiote, sikur nuk kuptoj asgjë.

Vajzë 18 vjeç Tiranë
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14 Dhuna ndaj fëmijëve në legjislacionin shqiptar

Qysh në vitin 1990 Shqipëria filloi të bëjë përparime të mëdha në fushën e legjislacionit: ajo
ratifikoi instrumentat kryesorë ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut, përfshirë dhe ato të të drejtave
të fëmijëve. Këtu hyjnë Konventa europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive
themelore, Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës, Konventa mbi eliminimin e
të gjitha formave të diskriminimit racor, Konventa kundër torturës dhe mizorive të tjera,
ndëshkimeve çnjerëzore dhe trajtimin poshtërues si dhe Konventa e Hagës për mbrojtjen e fëmijëve
dhe bashkëpunimin në birësimet jashtë vendit.

Për ta përshtatur legjislacionin e brendshëm shqiptar me këto instrumente ndërkombëtare janë
miratuar, krahas dokumenteve themelore ligjore (Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Kodit
Penal, Kodit të Familjes etj) edhe një sërë ligjesh dhe vendimesh të veçanta, që kanë të bëjnë
drejtpërdrejt ose tërthor me përmirësimin e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre prej formave
të ndryshme të dhunës. Shumica e këtyre ligjeve (82%) janë miratuar në periudhën 1990-2000 (Shih
Grafikun 17).

Neni 54 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është i vetmi nen kushtetues që trajton dhunën
ndaj fëmijëve në mënyrë të veçantë e të drejtpërdrejtë, duke u siguruar fëmijëve të drejtat e tyre
themelore. Sipas këtij neni fëmijët gëzojnë të drejtën e mbrojtjes së veçantë nga shteti (në këtë mbrojtje
hyjnë si fëmijë mbi ashtu dhe ata nën moshën 14 vjeçare). Në mënyrë më të veçantë paragrafi 3 i këtij
neni i njeh çdo fëmije të drejtën për t’u mbrojtur nga dhuna dhe keqtrajtimi. Ai i njeh gjithashtu të
drejtën për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi dhe punësimi që mund të dëmtojë shëndetin apo psiqikën e
tij ose të vërë në rrezik zhvillimin e tij normal; janë veçanërisht të mbrojtur në këtë vështrim fëmijët
nën moshën minimale për punë (që është vendusr në legjislacionin shqiptar në 16 vjeç). Kodi Penal
i Republikës së Shqipërisë dhe instrumenta të tjerë ligjorë trajtojnë forma të ndryshme të dhunës
ndaj fëmijëve në mënyra më specifike dhe të drejtpërdrejta.

14.1. Dhuna fizike

Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë trajtohen tre aspekte të dhunës fizike që lidhen
drejtpërdrejtë me të miturit: a) dhuna fizike fatale, b) praktikat e dhunshme tradicionale si dhe c)
dhuna fizike kundër të miturve nën 18 vjeç që kanë kryer krime.

a. Format e dhunës fizike fatale (abuzimit fizik që përfundon me vdekje) që ushtrohet ndaj të
miturve trajtohen në Nenin 79/a.1. “Vrasja e të miturit”, në Nenin 81 “Vrasja e foshnjës”
dhe në Neni 93 “Ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqimin e gruas” duke përdorur dhunë.
Ndëshkimet që jepen në këto raste për abuzuesit janë shumë të rënda. Për shembull, në
nenin 11 të Kodit Penal, krahas të tjerave thuhet se vrasja me dashje e një të mituri dënohet
jo më pak se njëzet vjet me burgim ose me burgim të përjetshëm

b. Praktikat e dhunshme tradicionale që ushtrohen ndaj të miturve që trajtohen në Kodin
Penal janë gjakmarrja (Neni 83/a “Kanosja serioze për hakmarrje, ose për gjakmarrje”);
dhe e drejta zakonore e marrjes së jetës së fëmijës për motive nderi, nëse ai e ka çnderuar
familjen dhe prindërit. (Neni 79/.a.1. “Vrasja e të miturit”).



D h u n a  n d a j  f ë m i j ë v e  n ë  S h q i p ë r i

76

c. Në asnjë rast ne Kodin Penal nuk lejohet ndëshkimi trupor i personave nën 18 vjeç që
kanë kryer krime. Po ashtu, në Kodin e Procedurës Penale nuk lejohet që dhuna fizike të
përdoret si një mjet për marrjen e provave. Veç këtyre Neni 31 (pika 2) i Kodit Penal
përjashton të miturit nën 18 vjeç nga dënimi me burgim të përjetshëm.

Kodi Penal parashikon edhe forma të tjera të dhunës me natyrë fizike që lidhen drejtpërdrejt me
të miturit si për shembull, rrëmbimi ose mbajtja peng e personit. Neni 25 i Ligjit Nr.8733, datë 24.1.2001
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i Republikës së
Shqipërisë” parashikon dënimet që jepen ndaj rrëmbimit ose mbajtjes peng të personit dhe në mënyrë
specifike edhe të fëmijës. Dënimet që jepen janë nga 10 deri në 20 vjet dhe, në raste kur dëmtimi për
fëmijën është shumë i rëndë, me tortura psikike ose kur shkaktohet vdekje e të miturit, jepen dënime
deri 20 vjet ose burgim të përjetshëm.

Krahas dispozitave specifike që u përmenden më lart në lidhje dhunën kundër fëmijëve, Ligji
Nr.8733, datë 24.1.2001 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal
i Republikës së Shqipërisë”, ka parashikuar dhe vepra penale të kryera me dashje kundër individit,
pa specifikuar moshën e viktimës. Kështu në Nenin 86 tortura parashikohet si një nga format e
përdorimit të dhunës dhe ndëshkimi për ushtruesit e torturës është burgimi nga pesë gjer në dhjetë
vjet. Neni 90 i Kodit Penal adreson rrahjen si një formë të dhunës fizike dhe parashikon dënime gjer
në 6 muaj burg. Neni 13 i Kodit penal parashikon ndëshkime gjer në 5 vjet burg ndaj një personi që
plagos rëndë një person tjetër. Megjithatë këto nene trajtojnë këto forma të dhunës në përgjithësi
ndërkohë që nuk bëhen specifikime lidhur me të miturit. Ndëshkimi trupor (fizik) është i ndaluar në
mënyrë eksplicite vetëm në pikën 2 të nenit 36 të “Dispozitave themelore normative”, të cilat
mbështeten në Ligjin Nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”. Në të thuhet:
“Individualiteti dhe dinjiteti njerëzor i fëmijës parashkollor dhe i nxënësit respektohet, ai mbrohet
nga dhuna fizike e psikologjike, diskriminimi e veçimi. Në kopsht dhe në shkollë janë kategorikisht
të ndaluara ndëshkimet fizike apo trajtimet poshtëruese e denigruese të fëmijëve”. Me përjashtim të
kësaj, ndëshkimi trupor i fëmijëve nuk është specifikuar në asnjë dispozitë tjetër të sistemit ligjor të
Republikës së Shqipërisë. Megjithatë, edhe në këtë rast, duhet vënë në dukje se konceptimi i
ndëshkimit trupor është i paspecifikuar.

Mbi të gjitha ligjet për dhunën fizike ndaj fëmijëve janë të paspecifikuara. Për shembull nuk
specifikohet nëse format e dhunës fizike të përmendura më lart përbëjnë krime në qoftë se kryhen në
mjedise familjare ose nëse ushtrohen nga anëtarë të familjes së fëmijës. Po kështu nuk specifikohet
nëse këto vepra përbëjnë krime kur kryhen në mjedise të tjera, përfshirë ambiente sportive, institucione
të kujdesit për fëmijën, rrugë dhe fjetore.

14.2. Dhuna seksuale

Legjislacioni shqiptar e trajton dhunën seksuale ndaj fëmijëve më gjerësisht sesa dhunën fizike.
Një sërë nenesh të Kodit Penal trajtojnë forma të ndryshme të dhunës seksuale. Këtu përfshihen:
marrëdhëniet seksuale, ose homoseksuale me të mitur (Neni 100); marrëdhëniet seksuale ose
homoseksuale me dhunë me të mitur (Neni 101); marrëdhëniet seksuale, ose homoseksuale me persona
në gjini, ose nën kujdestari (Neni 106); kryerja e veprave te turpshme me të miturit (Neni 108);
shfrytëzimi i prostitucionit në rrethana rënduese me të mitur (Neni 114./a.1); shpërndarja, reklamimi
dhe botimi të materialeve pornografike në mjediset e të miturve (Neni 117); trafikimi i femrave të
mitura për prostitucion (Neni 30), etj.

Ndëshkimet që parashikohen në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë ndaj atyre që ushtrojnë
dhunë seksuale kundër fëmijëve janë mjaft të detajuara. Këtu përfshihen dënime për abuzimet
individuale të të miturve (nenet 10, 11, 101, 103); për abuzimet seksuale me bashkëpunim ose më
shumë se një herë, dhe abuzimi seksual me dhunë (Neni 17); për format homoseksuale të dhunës
ndaj të miturve (që nuk kanë arritur pjekurinë seksuale (Neni 15); për marrëdhënie seksuale ose
homoseksuale me persona në gjini ose nën kujdestari për organizimin dhe shfrytëzimin e prostitucionit
me të mitur brenda dhe jashtë Shqipërisë (edhe për raste kur prostitucionin e organizojnë njerëz që
kanë lidhje gjaku me të miturin (Neni 22) etj. Format e ndëshkimeve që jepen janë në çdo rast burgim
(sipas rastit nga 5 deri 20 vjet burg).
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Megjithëse dhuna seksuale trajtohet në mënyrë më të gjerë, përsëri legjislacioni ka disa mangësi:
1. Në përgjithësi, (ashtu si në rastin e dhunës fizike), me përjashtim të dhunës seksuale që

ushtrohen mbi fëmijët nga njerëzit që kanë lidhje gjaku me ta (konteksti familjar), nenet për
format e dhunës seksuale kundër fëmijëve kanë një natyrë të përgjithshme në sensin se nuk
janë specifikuar për kontekste të caktuara. Kësisoj, nuk ka ligje për format e ndryshme të
dhunës kundër fëmijëve që të jenë të specifikuara për kontekstin e shkollës, institucionet e
tjera, përfshirë këtu institucionet e kujdesit shëndetësor, mendor, konviktet etj. Po ashtu,
nuk ka ligje specifike për dhunën seksuale që mund të ushtrohet kundër fëmijëve në rrugë,
komunitet, në zonat rurale, në mjediset sportive etj. Veç kësaj, në disa raste nenet ekzistuese
kanë nevojë për t’u formuluar në mënyrë më të specifikuar. Kështu p.sh nenin 108 i Kodit
Penal është formuluar kështu: “Kryerja e veprave të turpshme me persona që nuk kanë
arritur moshën katërmbëdhjetë vjeç, dënohet me burgim gjer në pesë vjet”. Siç shihet ky
nen nuk specifikon se çfarë kuptohet me vepra të turpshme.

2. Nuk ka ende një dispozitë për ngacmimet seksuale të specifikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë
për të miturit. Fenomeni i ngacmimeve seksuale trajtohet vetëm në nenin 32 të Kodit të
Punës të Republikës së Shqipërisë. Në të thuhet: “Punëdhënësi ndalohet të kryejë çdo veprim
që përbën shqetësim seksual karshi punëmarrësit dhe nuk lejon kryerjen e veprimeve të
tilla nga punëmarrësit e tjerë. Me shqetësim seksual kuptohet çdo shqetësim që dëmton në
mënyrë të dukshme gjendjen psikologjike të punëmarrësit për shkak të seksit. Siç shihet, ky
nen nuk trajton në mënyrë specifike ngacmimet seksuale lidhur me fëmijët, por ngacmimet
seksuale ndaj individit në vendin e punës, në përgjithësi. Ky nen, po ashtu, nuk specifikon
as format e ngacmimit seksual në vendin e punës.

3. Megjithëse ka një dispozitë për pornografinë, nuk ka dispozita të tjera që të merren me
shpërndarjen e informacionit pornografik, përmes formave të shtypura ose elektronike.

14.3. Dhuna emocionale/psikologjike

Ashtu si edhe ndëshkimi trupor, dhuna emocionale është trajtuar shprehimisht vetëm në pikën
2 të nenit 36 të “Dispozitave themelore normative”, të cilat mbështeten në Ligjin Nr.7952, datë 21.6.1995
“Për sistemin arsimor parauniversitar”. Në të krahas të tjerave thuhet: “...individualiteti dhe dinjiteti
njerëzor i fëmijës parashkollor dhe i nxënësit respektohet, ai mbrohet nga dhuna fizike e psikologjike,
diskriminimi e veçimi. Në kopsht dhe në shkollë janë kategorikisht të ndaluara ndëshkimet fizike
apo trajtimet poshtëruese e denigruese të fëmijëve”. Po ashtu, në pikën 3 të nenit 36 të dispozitave që
përmendëm më sipër, theksohet e drejta e fëmijës për të mos u dhunuar psikologjikisht dhe
emocionalisht në lidhje me rezultatet mësimore. Këtu përfshihen mënyrat e vlerësimit të nxënësve
dhe e drejta e tyre për t’u ankuar në rastet kur nxënësi mendon se nuk është vlerësuar drejt nga
mësuesi. Edhe në këtë rast konceptimi i termit “dhunë emocionale” është i paspecifikuar. Po ashtu
mungon edhe parashikimi i masave ndëshkuese për ushtruesit e dhunës emocionale.

Me përjashtim të rastit të mësipërm legjislacioni aktual shqiptar nuk trajton ndonjë formë të dhunës
emocionale të lidhur drejtpërdrejt me fëmijët. Kjo përbën një zbrazëti të madhe në kushtet kur dhunimi
psikologjik i fëmijëve shfaqet në përqindje mjaft të larta si në shtëpi, në shkollë dhe në mjedise të
tjera dhe, veçanërisht, në kushtet kur toleranca për dhunën emocionale është më e madhe si në rrafshin
e mentaliteteve ashtu edhe në praktikën e përditshme.

14.4. Neglizhimi

Në Nenin 2 të Kodit të Familjes theksohet përgjegjësia prindërore për sigurimin e mirëqenies
emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës. Po ashtu në Kodin e Familjes (neni 215) parashikohen
masa ekstreme lidhur me keqpërdorimin e përgjegjësisë prindërore. Ligji parashikon një masë
ekstreme: heqjen e përgjegjësisë prindërore në rastet kur prindi shpërdoron përgjegjësinë prindërore,
kur tregon pakujdesi të rëndë në ushtrimin e saj ose në rastet kur prindi me veprimet e tij ndikon në
mënyrë të dëmshme në edukimin e fëmijës. Megjithatë, edhe në këtë rast, koncepti i shpërdorimit të
përgjegjësisë prindërore, ose koncepti i pakujdesisë së prindit lidhur me fëmijën nuk është i specifikuar.
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Ligji është më i specifikuar, si nga pikëpamja e konceptimit ashtu edhe nga pikëpamja e masave
ndëshkimore për disa forma të skajshme të neglizhimit–braktisjen e fëmijës si dhe trafikimin e fëmijës
nga ana e prindërve me qëllim përfitimi material. Ndërkohë, format e tjera të neglizhimit prindëror
të fëmijës si për shembull, mungesa e kujdesit shëndetësor për fëmijën, deprivimet ushqimore, mbrojtja
jo e duhur nga rreziqet mjedisore, higjiena e keqe, etj., nuk janë trajtuar në legjislacionin ekzistues.

14.5. Shfrytëzimi i fëmijëve për punë

Në legjislacionin ekzistues është përcaktuar qartë mosha kur një fëmijë mund të përfshihet në
sistemin e punës. Sipas Nenit 98 të ligjit Nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës” një fëmijë nuk mund
të punësohet kur është nën moshën 16 vjeç. Këtu, sipas Nenit 99, bëjnë përjashtim rastet kur fëmijë të
moshë 14-18 vjeç punësohen gjatë pushimeve shkollore vetëm në punë të lehta, që nuk dëmtojnë
shëndetin dhe formimin e tyre. Legjislacioni është po ashtu i specifikuar edhe për llojin e punës,
kushtet e punës, kohëzgjatjen në rastet kur fëmijët lejohen të punësohen, si dhe ndëshkimet në rastet
e kundravajtjeve lidhur me punësimin e fëmijëve. Neni 60 i Ligjit Nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin
arsimor parauniversitar” bën fjalë për masat ndëshkimore për ata persona që favorizojnë dhunimin
e të drejtës së fëmijëve për shkollim. Në të thuhet: “Ndalohet punësimi i fëmijëve që përfshihen në
detyrimin shkollor. Kur vërtetohen raste të punësimit të fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor,
punëdhënësi shtetëror ose privat dënohet për kundërvajtje administrative nga inspektori i punës
me gjobë 100 000 lekë dhe, në rast përsëritjeje, me gjobë 200000 lekë.” Megjithatë, në legjislacionin
ekzistues nuk adresohen rastet e shfrytëzimit përmes punës së fëmijëve në sistemin familjar dhe
dënimet përkatëse. Kjo përbën një zbrazëti të madhe në kushtet kur fenomeni i punësimit të fëmijëve
prej prindërve ose prej tutorëve të tjerë (shitës ambulantë, punët bujqësore, etj) kur fëmija është në
moshë shkolle është mjaft i përhapur.

Nga tërësia e ligjeve për dhunën kundër fëmijëve, paketa e ligjeve që kanë të bëjnë me
parandalimin e formave të ndryshme potenciale të dhunës kundër fëmijëve në procesin penal si dhe
e ligjeve që lidhen me vuajtjen e dënimit nga ana e të miturve janë më të specifikuara. E njëjta gjë
mund të thuhet edhe për ligjet për braktisjen e fëmijëve, për mbrojtjen e fëmijëve në procesin e
birësimit, për mbrojtjen i fëmijëve pa atdhe dhe fëmijëve azilkërkues si dhe për ligjet lidhur me
trafikimin e fëmijëve për qëllime prostitucioni dhe për qëllime përfitimi material. Këto të fundit duket
se reflektojnë më thellë parimet themelore të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve. Ndërkohë, krahas
problemeve që u përmendëm më sipër, duhet venë në dukje, sidomos, mungesa e dispozitave ligjore
lidhur me rehabilitimin e fëmijëve që kanë qenë viktima të dhunës ose dëshmitarë të dhunës. Ekziston
ligji Ligji Nr.8092, datë 21.3.1996 “Për shëndetin mendor” i cili trajton një sërë masash parandaluese
për mbrojtjen e shëndetit mendor të individit në tërësi dhe, në këtë kuadër, edhe të fëmijëve. Megjithatë
ky ligj nuk adreson në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe, po ashtu, nuk i referohet në mënyrë specifike të
miturve. Ekziston po ashtu ligji Nr 9062, datë 8.5.2003, “Kodi i Familjes”, në të cilin përfshihen disa
nene që trajtojnë problemin e kujdesit të shtetit ndaj fëmijëve të braktisur. Me përjashtim të këtij rasti
nuk ekziston asnjë nen tjetër që të adresojë domosdoshmërinë e rehabilitimit të fëmijëve të
traumatizuar nga dhuna si dhe të institucioneve dhe shërbimeve sociale të posaçme për to.

Veç mangësisë që u përmend më sipër, në legjislacionin shqiptar nuk ekziston ndonjë dispozitë e
veçantë detyruese për raportimin e akteve të dhunës që ushtrohen kundër fëmijëve nga qytetarët si
dhe nga profesionistët, në përgjithësi, në institucione të ndryshme, në shkolla etj. Ligji detyron në
përgjithësi çdo qytetar që të raportojë çdo vepër penale të dënueshme me mbi 5 vjet burgim, (në
rastet kur është dëshmitar), por kjo gjë nuk i referohet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhunës kundër
fëmijëve. Megjithatë, edhe në këtë rast legjislacioni është i mangët sepse nuk parashikon masat
ndëshkuese në rast se qytetarët nuk raportojnë. Kësisoj, raportimi i qytetarëve mbetet një çështje e
ndërgjegjes së tyre personale. Në rastin e profesionistëve ekziston një kontradiktë mes përgjegjësisë
për të raportuar dhe përgjegjësisë për të ruajtur konfidencialitetin, në rastin e punës së tyre me fëmijët.

Në legjislacionin shqiptar nuk parashikohen, po ashtu, edhe rregulla të veçanta procedurale në
lidhje me dhunën kundër fëmijëve. Duket se edhe në rastet e denoncimit të dhunës kundër fëmijëve
në prokurori, praktikohen rregullat e përgjithshme procedurale, të cilat janë shumë të detajuara. Në
rastet e dhunës kundër fëmijëve që ndodhin në shtëpi, institucione apo mjedise publike etj., të cilat
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nuk denoncohen në prokurori, atëherë më së shumti ato trajtohen rast pas rasti në mjedisin familjar
apo në organet drejtuese të institucioneve pa ndjekur ndonjë procedurë të caktuar. Ndërkohë,
megjithëse në ligj është shprehur në mënyrë eksplicite e drejta e ankimit për çdo qytetar që mendon
se i janë shkelur të drejtat, nuk ekzistojnë procedura specifike për ankimin ndaj rasteve të dhunës
kundër fëmijëve që ndodhin në kontekste të caktuara: shtëpi, konvikte, institucione të shëndetit
mendor, në rrugë, mjedise sportive, etj.



D h u n a  n d a j  f ë m i j ë v e  n ë  S h q i p ë r i

80

15 Kuadri institucional dhe mjetet
për t’iu kundërvënë dhunës ndaj fëmijëve

Aktualisht, në Shqipëri nuk ka ndonjë strukturë të mirëfilltë, as në nivel qendror e as në nivel
lokal që të trajtojë në mënyrë specifike problemin e dhunës kundër fëmijëve. Ndërkohë, duhet theksuar
se ekzistojnë disa struktura qeveritare që trajtojnë problemet e fëmijëve në përgjithësi. Duke u marrë
me gjithë problematikën e fëmijëve këto struktura, sipas rastit, mund të merren edhe me problemin
e dhunës që ushtrohet kundër fëmijëve. Dy struktura në nivel qendror janë një Komitet Ndërministror
për çështjet e fëmijëve që synon të koordinojë punën e ministrive të ndryshme lidhur me fëmijët dhe
Komiteti për Mundësi të Barabarta (që më parë quhej Komiteti Kombëtar “Gruaja dhe Familja”).
Përveç këtyre strukturave, një sërë institucionesh të tjera të larta shtetërore merren po ashtu me
problemet e fëmijëve. Këtu përfshihen Ministria e Arsimit, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe
e Shanseve të Barabarta, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme,
Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,
Prokuroria e Përgjithshme dhe Avokati i Popullit. Në disa prej këtyre institucioneve kanë krijuar
sektorë që synojnë të trajtojnë më me përparësi edhe problemin e dhunës kundër fëmijëve. Kështu
për shembull., në Ministrinë e Rendit është ngritur Sektori i të Miturve që ka si objekt pune të miturit
objekt dhe subjekt i krimit; në Ministrinë e Drejtësisë është ngritur Sektori i të Miturve që ka si objekt
pune legjislacionin për të miturit dhe ndjekjen e rasteve të të miturve në konflikt me ligjin; Drejtoria
e Shërbimeve Njerëzore në Prokurorinë e Përgjithshme ka në strukturën e saj Sektorin e Mbrojtjes së
të Drejtave të Fëmijëve, i cili punon për të bërë të mundur mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në të
gjithë aspektet e zhvillimit dhe mirëqenies së tyre: ekonomike, psikologjike e sociale në përputhje me
Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. Ky sektor bën evidentimin e rasteve të dhunës dhe rasteve të
tjera të abuzimit me fëmijët përmes raportimit të qytetarëve, strukturave të tjera publike e jopublike,
organizatave jofitimprurëse, etj. Dhe më pas i referon rastet e ushtrimit të dhunës në organet e
drejtësisë. (Përveç kësaj strukture dhe strukturave të Ministrisë së Brendshme, nuk ka ndonjë strukturë
tjetër të posaçme ku mund të raportohen rastet e dhunës kundër fëmijëve si në nivel qendror ashtu
edhe lokal. Po ashtu, përveç Ministrisë së Brendshme, nuk ka ndonjë strukturë tjetër që të investigojë
dhe të monitorojë rastet e dhunës kundër fëmijëve).

Pavarësisht nga këto iniciativa të dobishme sektoriale, duhet thënë se problemi i dhunës që
ushtrohet kundër fëmijëve, nuk është ende objekt i mirëfilltë i punës së ndonjë institucioni qendror
apo lokal. Kjo gjë mund të thuhet edhe për institucionin e Avokatit të Popullit. Në këtë institucion
është krijuar një nënsektor që merret me të drejtat e fëmijëve. Ngritja e këtij nënseksioni është asistuar
nga organizata Save the Children dhe ka si synim afatgjatë krijimin e një institucioni të pavarur të
Avokatit të Fëmijëve. Megjithëse ky nënsektor e ka kompetencën për të trajtuar rastet e ankimeve të
dhunës kundër fëmijëve (dhe në fakt ka trajtuar edhe raste të dhunës kundër fëmijëve), duhet theksuar
se ai nuk është krijuar ekskluzivisht për dhunën kundër fëmijëve.

Ashtu siç nuk ekzistojnë struktura të posaçme qeveritare të mbrojtjes së fëmijëve, në Shqipëri
nuk ekzistojnë as struktura parlamentare të cilat merren specifikisht me dhunën kundër fëmijëve.
Problematika e dhunës kundër fëmijëve në nivel parlamentar trajtohet, në mënyrë rastësore, në kuadër
të problemeve të tjera nga Komisioni Parlamentar i Çështjeve Sociale, Komisioni Parlamentar i Arsimit
dhe Komisioni Parlamentar i Shëndetësisë. Tani për tani nuk ekziston ndonjë komision i veçantë
parlamentar që të merret në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe ekskluzivisht me dhunën që ushtrohet
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kundër fëmijëve. Po ashtu, deri tani në Shqipëri nuk janë ndërmarrë iniciativa të posaçme
parlamentare të cilat të merren specifikisht me dhunën kundër fëmijëve. Ndërkohë duhet theksuar
se janë ndërmarrë iniciativa legjislative me karakter amendamental, të cilat kanë shtuar edhe nene
lidhur me trajtimin e çështjeve të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna.

Deri tani në Shqipëri nuk ka ndonjë institucion të posaçëm për rehabilitimin e fëmijëve që janë
viktima të dhunës apo dëshmitarë të dhunës së ushtruar. Organizimi i shërbimit psikologjik dhe i
punës sociale klinike është ende në fillimet e tij. Ai si duket, mbetet mundësi potenciale për të marrë
përsipër rehabilitimin psikologjik e social të viktimave të dhunës.

Megjithëse ekziston një legjislacion i zhvilluar në sistemin gjyqësor lidhur me të miturit deri tani
nuk është krijuar gjykata e të miturve.

Po ashtu, deri tani, Shqipëria ka ofruar burime financiare gati të papërfillshme për aktivitete që
lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me dhunën kundër fëmijëve. Kësisoj aktivitetet në lidhje me dhunën
kundër fëmijëve janë mbështetur kryesisht nga donatorë ndërkombëtarë.
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16 Politikat dhe programet
që merren me dhunën ndaj fëmijëve

Në Shqipëri nuk ekziston ende një politikë tërësore e harmonizuar ndërsektoriale lidhur me
dhunën kundër fëmijëve, që të jetë e shoqëruar me legjislacion të kompletuar, me burime financiare
edhe njerëzore të mjaftueshme dhe me strukturat e duhura implementuese, monitoruese dhe
vlerësuese. Megjithatë, ekzistojnë disa dokumente të tjera të rëndësishme si “Strategjia Kombëtare
për Fëmijët”, si dhe “Strategjia Kombëtare e Shërbimeve Sociale”. Po kështu është hartuar edhe
Strategjia Kombëtare Kundër Trafikimit të Fëmijëve dhe Mbrojtjes së Fëmijëve Viktima të Trafikut.
Strategjia Kombëtare për Fëmijët”1 është një dokument shumë ambicioz dhe në të njëjtën kohë ka
plot elemente jorealistë. Mbi bazën e tij është hartuar edhe një plan pune i detajuar, por karakteri i
këtij dokumenti strategjik është i tillë që nuk ka fuqi urdhëruese mbi sektorët e veçantë dhe as është
i pajisur me struktura që e bëjnë të mundur zbatimin e planit të veprimit. I ngjashëm me këtë dokument
është edhe Strategjia Kombëtare e Shërbimeve Sociale. Një karakteristikë që bie në sy është fakti se
këto dokumente strategjikë nuk parashikojnë buxhetin e planeve të veprimit që ato përmbajnë si një
komponent përbërës të tyre. Parashikime buxhetore nuk bëhen për këto çështje as në buxhetet vjetore
të ministrive të cilat merren me çështjet e fëmijëve. Kësisoj vlera praktike e këtyre dokumenteve
vihet në pikëpyetje. Gjithsesi, këto dokumente duket se përbëjnë hapin e parë të madh drejt krijimit
të kuadrit për një politikë tërësore lidhur me dhunën kundër fëmijëve.

Përveç dokumenteve me natyrë strategjike ekziston, siç e kemi vënë në dukje më sipër, një
legjislacion, që megjithëse është ende i paplotë, është mjaft i avancuar. Po ashtu ekzistojnë edhe
mjaft politika sektoriale qeveritare dhe joqeveritare si dhe struktura qeveritare dhe joqeveritare që
merren me çështjet e fëmijëve (në këtë kuadër edhe pse jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, edhe me
dhunën kundër fëmijëve). Të gjitha këto janë elemente mbështetëse për hartimin dhe implementimin
e një politike lidhur me dhunën kundër fëmijëve. Gjithsesi mungesa, deri tani, një politike kombëtare
tërësore lidhur me dhunë kundër fëmijëve ka pasur koston e vet. Gjatë dekadës së fundit janë bërë
shumë investime nga donatorët ndërkombëtarë në fushën e respektimit të të drejtave të njeriut dhe,
në këtë kuadër edhe në fushën e mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna. Nëse do të kishte më shumë
koordinim dhe më shumë orkestrim brenda një politike kombëtare dhe lokale për t’i mbrojtur fëmijët
nga dhuna, atëherë burimet njerëzore e ato financiare do të skanoheshin e do të orkestroheshin në
mënyrë më efikase.

Megjithëse nuk ka ende një politikë dhe programe të plota lidhur me dhunën kundër fëmijëve
qeveria shqiptare ka ofruar mbështetje të drejtpërdrejtë për të gjitha ato agjenci që ofrojnë programe
parandaluese të dhunës mbi fëmijët dhe që merren me trajtimin e pasojave të saj. Kjo mbështetje gjen
shprehje në mundësinë që ajo u krijon këtyre organizatave që të regjistrojnë në gjykatë aktivitetin e
tyre, të informojnë organizmat e saj dhe të koordinojnë veprimtaritë me të. Po ashtu organizatave që
ofrojnë programe kundër dhunës së fëmijëve u krijohet lehtësia e duhur për implementimin e
projekteve të tyre në institucionet shtetërore, duke ju ofruar sipas rastit hapësirën apo edhe bazën
materiale të institucioneve. Në këtë drejtim qeveria dhe organet e saj janë mjaft mbështetëse.

Pushteti qendror nuk ka arritur deri tani që të monitorojë (për shkak të mungesës së strukturave

1    Përgjatë kohës që studimi ynë ishte në fazën e tij finale në vend u
promovua edhe Strategjia e re për Fëmijët. Sipas specialistëve ajo shënon
në shumë drejtime një nivel më të ngritur se strategjia e mëparshme.
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të monitorimit) përmbushjen e atyre detyrimeve që rrjedhin nga Strategjia Kombëtare për Fëmijët.
Po ashtu ka munguar monitorimi i programeve lidhur me dhunën kundër fëmijëve që janë
implementuar nga agjencitë e tjera jo fitimprurëse. Këto agjenci janë të detyruara të informojnë mbi
ecurinë e aktivitetit të tyre, por ky sistem duket se nuk funksionon si duhet për shkaqe që lidhen me
mospërcaktime procedurale. Impaktin e programeve dhe të projekteve që implementojnë organizatat
ndërkombëtare ose lokale të shoqërisë civile e monitorojnë vetë këto të fundit.

Hartimi i atyre politikave dhe programeve ekzistuese që adresojnë problemet e fëmijëve (dhe, në
këtë kuadër edhe dhunën) në nivelet më të larta vendimmarrëse institucionale është bërë pa u
konsultuar direkt me fëmijët. Në këto raste të rriturit kanë vendosur për fëmijët ndërsa fëmijët janë
përfshirë në zbatimin e tyre. Ndërkohë, fëmijët nuk janë përfshirë as në monitorimin e politikave
dhe programeve kundër dhunës.

Ndërkohë në mjaft organizata jofitimprurëse që mbulojnë tematikën e fëmijëve prirja për t’i
përfshirë fëmijët në planifikimin, zbatimin dhe më pak monitorimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë
me fëmijët është më ngulmuese sesa në institucionet shtetërore në përgjithësi. Kjo duket se përcaktohet
edhe nga politikat e donatorëve që mbështesin projektet lidhur me fëmijët. Edhe këtu përfshihen
zakonisht fëmijët e moshave më të rritura dhe shumë më rrallë fëmijët e vegjël. Zakonisht fëmijët
përfshihen në planifikimin dhe zbatimin e projekteve që nuk kanë të bëjnë në mënyrë specifike me
dhunën. Megjithatë këto raste nuk mungojnë.

Pjesëmarrja e fëmijëve në planifikim, zbatim dhe monitorim është diçka krejt e re në Shqipëri.
Nuk mund të thuhet se fëmijët janë krejt të përjashtuar nga pjesëmarrja në këto procese, ose se
pjesmarrja e tyre në këto veprimtari është në shkallë të gjerë. Sado që mund të kërkohen mendimet e
fëmijëve, në shumicën e rasteve janë të rriturit ata që i vendosin çështjet, dhe fëmijëve u mbetet të
merren me zbatimin. Në mjaft raste fëmijët ftohen thjesht për formalizëm, ose manipulohen. Përfshirja
e rregullt e fëmijëve nuk shihet si diçka thelbësore. Ata konsultohen në mënyrë sporadike, shpesh
vetëm kur kërkohet nga organet eprore, për të bërë bujë, etj.
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17 Roli i shoqërisë civile dhe i medias
në trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve

Në Shqipëri ka një rrjet relativisht të gjerë dhe të zhvilluar organizatash jo fitimprurëse,
ndërkombëtare dhe lokale, të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre duke u përqendruar kryesisht tek
fëmijët, përfshirë dhe të drejtat e tyre. Këto përfaqësohen nga UNICEF, Save the Children (Shpëtoni
Fëmijët), Children First (Të Parët Fëmijët), Plan International (Plani Ndërkombëtar), Christian Children
Found (Fondi i Krishterë për Fëmijët), CRS, Enfants du Monde (Fëmijët e Botës), Terre des Hommes
(Toka e Njerëzve) dhe IOM. Shoqata jofitimprurëse kombëtare përfshijnë Qendrën për Mbrojtjen e
të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, Aleancën e Fëmijëve, Qendrën për Trajtimin Multidisiplinor për
Problemet e Keqtrajtimit të Fëmijëve, Shoqatën e Jetimëve Shqiptarë, Së Bashku Kundër Trafikimit
dhe Qendrën e Zhvillimeve Humane. Një numër organizatash të tjera kanë trajtuar problemin e
dhunës në familje, përfshirë shoqatën „Në dobi të Gruas Shqiptare” dhe shoqatën e grave
„Refleksione” si dhe Qendrën Avokatore të Grave. Ka gjithashtu disa shoqata lokale jofitimprurëse,
aktive në qytete të ndryshme të Shqipërisë, të cilat trajtojnë probleme të fëmijëve.

Organizatat jofitimprurëse shqiptare si dhe institucionet ndërkombëtare prezente kanë ndërmarrë
iniciativa të rëndësishme për trajtimin e të drejtave të fëmijëve dhe, në këtë kuadër, edhe të dhunës
kundër tyre. Mund të thuhet se aktivitetet e organizatave shqiptare (me ndonjë përjashtim) lidhen
përgjithësisht me gjeografi të kufizuara. Po ashtu aktiviteti i tyre është i paorkestruar dhe, si pasojë,
shpesh krijohen dublime të panevojshme të aktiviteteve me fëmijët. Ndërkohë veprimtaria e
organizatave ndërkombëtare është e shtrirë në një territor më të madh.

Në përgjithësi, iniciativat e organizatave jo fitimprurëse kanë të bëjnë me trajnimin e
profesionistëve dhe të publikut për të parandaluar e trajtuar çështjet e dhunës, me këshillimin e tyre,
me sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e publikut të gjerë me anë publikimesh, me kryerjen e
studimeve mbi të drejtat e fëmijëve dhe dhunën që ushtrohet mbi ta, me ofrimin e shërbimeve
mbështetëse e avokatore, dhe, në ndonjë rast, edhe shërbime rehabilituese për fëmijët etj. Ndër
iniciativat më të rëndësishme lidhur me dhunën kundër fëmijëve janë:

1. kryerja e studimit kombëtar për dhunën që ushtrohet kundër fëmijëve në shtëpi dhe në
institucione nga UNICEF si dhe studimit kombëtar për zhvillimin e fëmijërisë së hershme
në Shqipëri nga Save the Children në bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimeve Humane;

2. krijimi i nënsektorit për të drejtat e fëmijëve në institucionin e Avokatit të Popullit në Shqipëri
me mbështetjen e Save the Children;

3. implementimi nga Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri në
bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare Olof Center në Suedi i programit parandalues
të quajtur “Ndal Punës dhe Trafikimit të Fëmijëve në Shqipëri” i cili synon të parandalojë
punën e fëmijëve dhe format më të rënda të saj në Shqipëri, si dhe trafikun e fëmijëve për
shfrytëzim. Programi është ende duke u zbatuar që nga viti 2001 dhe ka tre veprimtari
kryesore: klubet e fëmijëve në 5 rrethe të Shqipërisë; fushata e ndërgjegjësimit kombëtar
kundër punës së fëmijëve dhe trafikimit të fëmijëve; rritja e kapaciteteve të organizatave
qeveritare dhe joqeveritare. Klubet e Fëmijëve pranojnë fëmijë që punojnë dhe fëmijë të
rrezikuar Një pjesë e tyre janë viktima të trafikut në Itali dhe Greqi. Aty ata gjejnë edukim
joformal, aktivitete për kohën e lirë, shërbime psikologjike dhe ndihma humanitare.

4. realizimi nga Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri i trajnimeve me
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më shumë se 200 zyrtarë të lartë të qeverisë lokale dhe qendrore, punonjës të organizatave
jofitimprurëse, punonjësve të policisë etj lidhur me parandalimin e formave të rënda të
punës dhe trafikimit të fëmijëve.

5. hapja nga Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri në bashkëpunim me
Defence for Children International e një zyre ligjore të mbrojtjes falas për fëmijët në konflikt
me ligjin ose viktima te krimit. Kjo zyre ofron dhe asistence psiko-sociale edhe për fëmijët
viktima te trafikimit. Veç këtyre kjo qendër ne fushën e publikimeve lidhur me fenomenin
e abuzimit te fëmijëve ka realizuar tre studime: raporti për gjendjen e fëmijëve shqiptare në
komisariate policie dhe dhomat e paraburgimit me titull “Duke pritur gjykimin”, “Dhuna
në familje kundër fëmijëve”, studimin e përbashkët lindje-perëndim “Mbi trafikun e fëmijëve
për shfrytëzim seksual në Evropë”, raport për Shqipërinë.

6. kryerjen nga Qendra e Trajnimit Multidisiplinar për Problemin e Keqtrajtimit të fëmijëve e
aktiviteteve sensibilizuese dhe një sërë sondazhesh lidhur me keqtrajtimin e fëmijëve në
Shqipëri (“Situata në lidhje me fenomenin e keqtrajtimit të fëmijëve në ambientin familjar
dhe shkollor, në Tiranë dhe rrethinat e saj”, në vitin 2000; “Monitorimi i medies se shkruar
gjatë periudhës 1999- 2000 në lidhje me trajtimin e tematikës se keqtrajtimit të fëmijëve”;
“Qëndrimi i mësuesve dhe prindërve në lidhje me keqtrajtimin e fëmijëve”, në vitin 2004).

Tani për tani, iniciativat e organizatave jofitimprurëse lidhur me dhunën kundër fëmijëve janë
shumë më superiore në krahasim me iniciativat qeveritare, si nga pikëpamja numerike ashtu edhe
nga pikëpamja cilësore. Megjithatë, strukturat qeveritare si në nivel qendror ashtu dhe lokal kanë
qenë në përgjithësi, mjaft mbështetëse në drejtim të veprimtarisë të organizatave jofitimprurëse. Roli
mbështetës realizohet, kryesisht, me nënshkrimin e marrëveshjeve që nënshkruhen midis OJF-ve
dhe strukturave të ndryshme të qeverisë, (qendrore dhe vendore), sipas të cilave OJF-të lejohen që të
kryejnë aktivitetet e tyre, në kuadrin e projekteve te caktuara. OJF që punojnë në këtë sektor shprehin
si kërkesë të tyre që organizmat qeveritare të ndihmojnë më shumë duke u dhënë atyre informacionin
që disponojnë.

Organizmat qeveritare dalin, shpesh, në role koordinative. Kjo ndodh, sidomos, kur është fjala
për aktivitete që ideohen nga vetë këto organe dhe që kërkojnë pjesëmarrjen e grupeve nga shoqëria
civile. Rasti më i dukshëm i një qëndrimi të tillë është ai i aksionit për hartimin e Strategjisë Kombëtare
për Fëmijët. Raste të tjera të ngjashme me të nuk mungojnë. Për shembull, bashkia e kryeqytetit me
rastin e muajit të të drejtave të fëmijëve në qershor 2004 ftoi një numër të madh OJF të bashkëpunonin
dhe vetë luajti role koordinative. Kjo ka krijuar në anën e vet edhe një mjedis më tërheqës për veprimin
e organizatave jo fitimprurëse.

Mbështetja financiare që qeveria u ofron OJF-ve për aktivitetet lidhur me dhunën kundër fëmijëve
është, siç kemi përmendur më sipër, episodike dhe minimale. Gjithsesi, raste të izoluara ekzistojnë.
Kështu për shembull, disa bashki nga më të mëdhatë në vend kanë ofruar fonde në dispozicion të
OJF që ofrojnë projekte bindëse. Kohët e fundit po vihen re shenja edhe më pozitive: organet e pushtetit
vendor në kryeqytet kanë vënë në dispozicion të organizatave jo fitimprurëse që punojnë me fëmijët,
fonde të cilat merren me konkurrim. Ky vlerësohet si një hap i rëndësishëm në gjenerimin e fondeve
të brendshme për të përballuar nevojat në këtë fushë. Krahas kësaj kërkohet gjithnjë e më shumë
bashkëpunim. Gjithsesi, këto fonde janë minimale, ato nuk ofrohen nga të gjitha bashkitë, ato nuk
janë të aksesueshme në çdo rast të shpalljes së tyre dhe nuk ofrohen specifikisht për projektet që
kanë të bëjnë me dhunën kundër fëmijëve.

*     *     *
Media në Shqipëri ka qenë dhe është shumë e ndjeshme ndaj problematikës së dhunës kundër

fëmijëve. Mjaft gazetarë janë përfshirë shumë shpesh në trajnime lidhur me pasqyrimin në media të
rasteve të shkeljes së të drejtave të njeriut, të gruas, por edhe të fëmijëve në veçanti. Rastet kur në
shtypin e shkruar dhe atë elektroni trajtohen çështje të dhunës mbi fëmijët kanë qenë të shpeshta.
Temat më të prekura lidhur me dhunën mbi fëmijët janë ato të trafikimit të tyre, të shfrytëzimit të
punës së tyre, të përdorimit të tyre për prostitucion e për transplante, të përfshirjes së tyre në krime,
etj. Me pasqyrimin e tyre media ka arritur të ndërgjegjësojë qarqet politike dhe segmente të caktuara
të administratës shtetërore dhe opinionin publik. Në mjaft raste mbulimi mediatik i problematikës së
fëmijëve ka shërbyer për të nxitur organet e specializuara për të ndërmarrë veprimet e duhura për
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hetime, ndjekje penale, etj. Pra, marrë në tërësi mbulimi mediatik i problemit të dhunës kundër
fëmijëve ka ardhur në ngjitje dhe ka shërbyer pozitivisht për ndërgjegjësime disanivelëshe.

Nga ana tjetër, në përgjithësi, media e trajton fenomenin e dhunës që ushtrohet kundër fëmijëve
në mënyrë episodike. Po ashtu media ka lënë thuajse pa mbuluar format më të moderuara të llojeve
të ndryshme të dhunës kundër fëmijëve dhe është shumë më e interesuar për rastet e rënda. Veç
kësaj, në mjaft raste, media si ajo e shkruar dhe ajo elektronike e ka trajtuar këtë fenomen, pa respektuar
etikën profesionale, në mënyrë sensacionale dhe për qëllime, kryesisht, komerciale.
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18 Sistemet e të dhënave dhe të informimit
lidhur me dhunën ndaj fëmijëve

Deri tani asnjë nga strukturat shtetërore që mbulon problemet e fëmijëve nuk ka kryer ndonjë
studim kombëtar apo lokal për mbledhjen e të dhënave lidhur me dhunën kundër fëmijëve në shtëpi
apo në institucione. Ndërkohë, disa organizata jo fitimprurëse, shqiptare dhe te huaja, kanë kryer një
varg studimesh të kësaj natyre. Ndër organizatat ndërkombëtare më aktive në këtë drejtim kanë
qenë UNICEF dhe Save the Children të cilat siç kemi përmendur më sipër kanë ndërmarrë studime
në nivel kombëtar, krahas të tjerave edhe për dhunën kundër fëmijëve. Ndër organizatat jo
fitimprurëse shqiptare më aktivet në fushën studimore kanë qenë nga Qendra për Mbrojtjen e të
Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, Qendra e Zhvillimeve Humane dhe Qendra e Trajnimit
Multidisiplinar për Problemin e Keqtrajtimit të Fëmijëve studimet e të cilave i kemi përmendur më
sipër (Shih në seksionin për rolin e shoqërisë civile). Këto studime janë zhvilluar kryesisht mbi bazën
e intervistimeve me fëmijët, prindërit dhe kujdestarët e tjerë të fëmijëve. Si pasojë e intervistimeve të
këtij lloji, fëmijët, prindërit dhe kujdestarët e tyre kanë përfituar një nivel më të ngritur sensibilizimi
dhe ndërgjegjësimi lidhur me dhunën kundër fëmijëve.

Iniciativat studimore të OJF-ve janë në thelb mjaft pozitive. Megjithatë, duhet vënë në dukje se
vetëm pak studime kanë përmasë kombëtare. Shumica e tyre janë të përmasave lokale dhe bëhen
kryesisht për nevojat specifike të OJF-ve. Veç kësaj, të dhënat e tyre duhen marrë me rezervë për
arsye se deri sot ende nuk është bërë ndonjë metaanalizë për të verifikuar qëndrueshmërinë
metodologjike të tyre. Një dobësi tjetër në aspektin tematik është moskryerja ende e një studimi të
mirëfilltë lidhur me efikasitetin e legjislacionit që lidhet me dhunën kundër fëmijëve. (Ka një
legjislacion që parashikon sanksione të rënda ndaj ushtruesve të dhunës kundër fëmijëve, por nga
na tjetër, numri i rasteve që janë denoncuar për dhunim të fëmijëve është shumë herë më i madh sesa
numri i dënimeve të dhëna nga gjykatat).

Megjithëse ekzistojnë një numër studimesh, duhet vënë në dukje se në Shqipëri mungon një
sistem i përpunuar dhe i përparuar arkivimi dhe informimi. Kjo përbën një mangësi të madhe, pasi
një pjesë e mirë e studimeve të kryera mbetet brenda rretheve të ngushta dhe jashtë vëmendjes së
publikut të gjerë. Për pasojë të dhënat e këtyre studimeve bëhen vetëm pjesërisht pjesë e procesit të
planifikimit, zbatimit e monitorimit të aksioneve për parandalimin, trajtimin, dhe rehabilitimin e
viktimave të dhunës.

Sistemi statistikor ekzistues në Shqipëri nuk përfshin të dhëna të detajuara në mënyrë specifike
lidhur me rastet e vdekjes së fëmijëve si pasojë e dhunës ose të dyshuara si të tilla. E dhëna më e
përafërt për këtë gjë gjendet në një botim të INSTAT (“Shkaqet e vdekjeve për vitin 2002”, botim i
vitit 2003, f.17), i cili i përshkruan vdekjet nga dhuna nën kategorinë “Simptoma, shenja dhe sëmundje
të papërcaktuara mirë” dhe “Dëmtime traumatike dhe helmime”. Sipas këtij botimi numri i vdekjeve
për grupmoshën 0-19 vjeç për të dyja këto kategori është 360. Megjithatë, duhet bërë kujdes në
kuptimin e kësaj shifre pasi në të nuk përfshihen vetëm vdekje të shkaktuara nga dhuna ose vetëm
vdekje të dyshuara si të shkaktuara nga dhuna. Kësisoj nuk mund të themi se cila është përqindja e
saktë e vdekjeve të shkaktuara nga dhuna ose të dyshuara si të tilla, nën moshën 18 vjeç. Një sistem
i tillë raportimi nuk kërkohet dhe, si pasojë, nuk ekziston në Shqipëri. Ndërkohë, në struktura të
ndryshe qeveritare mund të gjesh copa të këtij informacioni që përdoret për qëllime të brendshme,
por që nuk mund të njihet nga publiku i gjerë.
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19 Vetëdijesimi publik dhe trajnimi
në fushën e dhunës ndaj fëmijëve

Në dhjetëvjeçarin e fundit problemi i ushtrimit të dhunës kundër fëmijëve ka hyrë në agjendat e
medies e të organizatave qeveritare e joqeveritare. Aspekti i ndërgjegjësimit të opinionit publik lidhur
me dhunën kundër fëmijëve gjithsesi shihet kryesisht si një domen i OJF-ve vendase dhe të huaja.
Ndërkohë strukturat qeveritare, edhe pse nuk kanë luajtur një rol udhëheqës në këtë drejtim, kanë
qenë mjaft mbështetëse duke bërë të mundur aksesin e OJF-ve në institucionet shtetërore.

Fushatat sensibilizuese të organizuara nga organizatat jofitimprurëse kanë qenë sporadike dhe
kanë mbuluar territore të kufizuara. Kësisoj, edhe pse mund të jenë organizuar mirë, ato nuk kanë
arritur të përcjellin mesazhet e tyre në të gjitha shtresat e popullsisë dhe deri në zonat më të thella të
vendit. Po ashtu duhet theksuar mesazhet e fushatave sensibilizuese kanë pasur shpesh një natyrë
globale. Kjo gjë duket është përcaktuar nga mungesa e të dhënave konkrete lidhur me dhunën që
ushtrohet kundër fëmijëve në Shqipëri.

Edhe trajnimet në fushën e dhunës kundër fëmijëve kanë qenë domen i OJF-ve. Ndonëse organet
qeveritare e njohin nevojën e zhvillimit profesional të punonjësve që punojnë për to, ato nuk kanë
sisteme të zhvilluara të zhvillimit profesional. Gjithsesi ka pasur disa iniciativa të izoluara nga disa
struktura qeveritare që konsistojnë në porositjen e trajnimeve te të tretët. Këto trajnime i kanë përfituar
punonjës të sektorit të arsimit, shëndetësisë, kujdesit social, etj. Megjithatë duhet vënë në dukje se
tematika e trajnimeve nuk ka qenë e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me dhunën kundër fëmijëve.
Po ashtu, këto trajnime nuk e prekin të gjithë sistemin, por vetëm hallka të izoluara të tij.

Ndërkohë trajnimet e ofruara sektori i OJF-ve kanë qenë më të shumta në numër dhe me një
tematikë të lidhur drejtpërdrejtë me dhunë kundër fëmijëve. Edhe pse ka raste kur janë zhvilluar
trajnime me kujdestarët parësorë të fëmijës, këto të fundit duhen shtuar në numër. Fakti është se deri
tani trajnimet më të shumta të OJF-ve janë zhvilluar me përfaqësues të strukturave shtetërore,
specialistëve dhe aktivistë të OJF-ve të ndryshme.
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20 Rekomandime

Për mbrojtjen e fëmijëve nga format e ndryshme të dhunës në Shqipëri është i nevojshëm një
kompleks ndërhyrjesh në fusha të ndryshme. Disa prej këtyre ndërhyrjeve kanë efekte parandaluese,
disa të tjera fokusohen te trajtimi i viktimave të dhunës.

Në fushën e legjislacionit rekomandohet

mbulimi ligjor i të gjitha formave të dhunës në të gjitha mjediset ku banon dhe mëson
fëmija (në shtëpi, shkolla, institucione të shëndetit fizik dhe mendor, qendra banimi të
fëmijëve, në ambiente paraburgimi, komunitete, mjedise publike), me parashikimin e
masave të duhura ndëshkimore;
dëmshpërblimi dhe kompensimi i viktimave të dhunës;
raportimi i detyrueshëm i çdo akti dhune të kryer ndaj fëmijëve nga punonjës të sektorëve
të shëndetsisë dhe të arsimit;
integrimi dhe rehabilitim të fëmijëve viktima të dhunës ose të fëmijëve dëshmitarë të dhunës.

Në fushën institucionale rekomandohet

të ngrihet në nivel qendror një strukturë e veçantë qeveritare (së bashku me strukturat në
nivel lokal) që të merret para së gjithash me trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve;
të ngrihet një strukturë e veçantë parlamentare që të merret veçanërisht me dhunën ndaj
fëmijëve;
të ngrihet një sistem që do të merrej me ankesat e fëmijëve që vuajnë episode dhune në
arsim dhe në institucione të kujdesit social;
të ngrihet një sistem për regjistrimin e të gjitha rasteve që përfshijnë dhunën në institucione
dhe për raportimin periodik në organizma eprore me rëndësi;
të ngrihen agjenci të veçanta publike për raportimin e detyrueshëm dhe vullnetar të rasteve
që përfshijnë dhunën ndaj fëmijëve;
të ngrihen njësi këshillimore dhe rehabilitimi që merren me rastet urgjente ku ka dhunë
ndaj fëmijëve;
të ngrihen qendra rehabilitimi afatgjata për fëmijët viktima të dhunës ose fëmijët dëshmitarë
të dhunës;
të rishihen lëndët shkollore me qëllim që të pakësohet stresi te mësuesët dhe nxënësit dhe
të merren masa për trajnim lidhur me manaxhuesit e stresit.
të shtrihet shërbimi psikologjik në të gjitha institucionet e edukimit dhe të përkujdesjes
shoqërore duke e mbështetur atë në të dhënave të besueshme

Në fushën e politikave, rekomandohet

të zhvillohen politika dhe programe, në bazë kombëtare dhe lokale, që të trajtojnë arsyet
dhe faktorët themelorë që motivojnë dhunën ndaj fëmijëve;
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të ngrihen mekanizma për monitorimin e politikave dhe programeve (shtetërore ose
private, të organizatave jofitimprurëse) që merren me dhunën ndaj fëmijëve.

Lidhur me sistemin e të dhënave të këtij informacioni që kanë të bëjnë me dhunën ndaj fëmijëve rekomandohet
që:

të bëhen sondazhe periodike për dhunën ndaj fëmijëve dhe për ndikimin që kanë sanksionet
ligjore në këtë fushë;
të ngrihet një sistem arkivimi dhe informimi periodik lidhur me dinamikën e dhunës kundër
fëmijëve
të përfshihet në raportimet statistikore të INSTAT-it numri i fëmijëve të vdekur si pasojë e
dhunës së verifikuar ose të dyshuar.

Në fushën e ndërgjegjësimit dhe trajnimit rekomandohet

të bëhen fushata në shkallë të gjerë dhe sistematike për ngritjen e ndërgjegjësimit të
popullatës në përgjithësi dhe të forcave arsimore në veçanti mbi qëndrimin e ligjit ndaj
përdorimit të dhunës, mbi qëndrimin e mjekësisë, psikologjisë, psikiatrisë dhe pedagogjisë
ndaj saj, mbi pasojat e dhunës, mbi efektet shkatërruese të dhunës psikologjike, mbi të drejtat
e fëmijëve për paprekshmëri fizike dhe psikike, etj.
të bëhen trajnime dhe programe të tjera (vizitat në shtëpi) me prindërit për pajisjen e tyre
me shprehitë e prindërimit dhe mënyrat alternative të disiplinimit të fëmijëve
të bëhen trajnime të punonjësve të edukimit, shëndetësisë dhe të përkujdesjes shoqërore
për diagnostikimin e hershëm dhe raportimin e rasteve të dhunës kundër fëmijëve
të botohen trajtesa lidhur me disiplinimin e fëmijëve, të cilat sfidojnë përdorimin e dhunës
dhe ofrojnë teknika jo të dhunshme për arritjen e objektivave të mirërritjes së fëmijës.
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Aneksi 1: Lista e ligjeve të studiuara në interes të këtij studimi

1. Ligji Nr.8432, datë  14.12.1998 “Për azilin në Republikën e Shqipërisë”
2. Ligji Nr. 8389, datë  5.8.1998 “ Për shtetësinë shqiptare”
3. Ligji Nr.8719, datë 19.12.2000 “Për një shtesë në ligjin Nr.8449, datë 27.1.1999 “Kodi doganor

i Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin Nr.8473, datë 14.4.1999
4. Ligji Nr. 9125, datë 29.7.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.7961, datë 12.7.1995

“Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë, ndryshuar me ligj Nr. 8085, datë 12.3.1996
5. Ligji Nr. 8175, datë 23.12.1996 “Për disa ndryshime në ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi

penal i Republikës së Shqipërisë”
6. Ligji Nr. 8204, datë 10.4.1997 “Për një shtesë në ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i

Republikës së Shqipërisë”
7. Ligji Nr.8733,  datë 24.1.2001 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995

“Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”
8. Ligji Nr. 9062, 8.5.2003 “Kodi i familjes”
9. Ligji Nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë”
10. Ligji Nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës”
11. Ligji Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”
12. Ligji Nr. 8737, datë 12.2.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në

Republikën e Shqipërisë”
13. Ligji Nr. 8092, datë 21.3.1996 “Për shëndetin mendor”
14. Ligji nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”
15. Ligji nr. 8442, datë 21.01.1999 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8389, datë
16. 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”
17. Ligji Nr. 8454, datë 4.2.1999 “Për avokatin e popullit”
18. Ligji Nr. 7650, datë 17.12.1992 “Për birësimet e të miturve nga shtetas të huaj dhe për disa

ndryshime në kodin e familjes”
19. Ligji Nr. 7986, datë 13.9.1995 “Për inspektoratin shtetëror të punës”
20. Ligji Nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit”
21. Ligji Nr. 8321, datë 2.4.1998 “Për policinë e burgjeve”
22. Ligji Nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”
23. Strategjia Kombëtare për Fëmijët, 03.03.2001
24. Strategjia Kombëtare kundër trafikut të qenieve njerëzore”, paraqitur për miratim në

Këshillin e Ministrave
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Aneksi 2: Kampione1 nga Guidat për Intervistime

GUIDE PER INTERVISTIMIN E FEMIJEVE:
Dhuna fizike dhe psikologjike në shtëpi

Llojet e dhunës: Çfarë lloj dhune kanë përdorur ndaj jush prindërit ose njerëzit e tjerë të familjes
(vëllezërit dhe motrat më të rritura)? (forma të dhunës fizike dhe psikologjike).

A ka ndodhur që familjarët t’ju braktisin, të mos ju plotësojnë nevojat që keni? A dini raste të
shokëve tuaj që familjarët e tyre t’i kenë braktisur, të mos u kenë plotësuar nevojat? (neglizhimi fizik
i fëmijëve)

A keni raste kur familjarët përfitojnë nga puna juaj? A dini raste të shfrytëzimit të punës së shokëve
tuaj nga të rriturit jashtë familjes? (shfrytëzimi i punës së fëmijëve).

A ka ndodhur që ndonjë nga familjarët tuaj të ketë bërë me trupin tuaj gjëra që juve nuk ju kanë
pëlqyer? A dini t’u kenë ndodhur shokëve tuaj gjëra të tilla në familjet e tyre? Po jashtë familjes?
(abuzimi seksual brenda e jashtë familjes).

Arsyet e përdorimit të dhunës: Pse e kanë përdorur dhunën fizike dhe psikologjike prindërit
ndaj jush? Çfarë arrijnë prindërit tuaj me anën e përdorimit të dhunës? (Nëse keni dëgjuar nga shokët
tuaj përse e kanë përdorur dhunën fizike dhe psikologjike prindërit ose njerëzit e tjerë të shtëpisë
ndaja tyre?

Intensiteti i dhunës: A ju ka ndodhur vetë (ose a keni dëgjuar nga shokët tuaj) që dhuna fizike e
përdorur nga prindërit ose njerëzit e tjerë të shtëpisë të ketë qenë e rëndë (me pasoja të rënda)?
(Kërkojuni fëmijëve të tregojnë histori të plota lidhur me këtë: kush e përdori dhunën, pse, cilat qenë
pasojat etj).

Ushtruesit e dhunës: Kush e përdor më tepër dhunën fizike ndaj jush në shtëpi dhe pse ndodh
kështu sipas mendimit tuaj?

Qëndrimi mbi dhunën: A është mirë që prindërit të përdorin dhunë ndaj fëmijëve të tyre? Përse
është mirë/ nuk është mirë? Nëse po pse, nëse jo pse.

Pasojat e dhunës: Cilat janë të këqijat e përdorimit të dhunës fizike dhe psikologjike mbi fëmijët?
Ç’pasoja të këqija ka sjellë ajo mbi ju? A keni pasoja të dukshme të dhunës së përdorur?

Alternativa ndaj dhunës: Çfarë formash të tjera mendoni se mund të përdoren për të arritur
disiplinimin e fëmijëve në vend të përdorimit të dhunës? Përmendini!

GUIDE PER ANALIZEN E KUADRIT LIGJOR PER DHUNEN NDAJ FEMIJEVE NE SHQIPERI

Instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut
Jepni informacion lidhur me dhunën ndaj fëmijëve kur organet gjyqësore në Shqipëri kanë marrë

1     Këto kampione përfaqësojnë vetëm një pjesë të instrumenteve të ndërtuara
për nevojat e këtij studimi dhe jepen vetëm sa për të krijuar përfytyrimet
e nevojshme për ta kuptuar sa më mirë atë.



D h u n a  n d a j  f ë m i j ë v e  n ë  S h q i p ë r i

94

parasysh instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, përfshirë këtu, p.sh., Konventën e
të drejtave të Fëmijës dhe protokollet e saj opsionale, si p.sh protokollin e Palermos etj.

Dispozita ligjore për dhunën ndaj fëmijëve: Përshkruaj nëse janë përfshirë (nëse ka dispozita)
për llojet e ndryshme të dhunës ndaj fëmijëve në kushtetutë, apo ligje dhe udhëzime të ndryshme në
Shqipëri?; Jepni detaje për të gjitha dispozitat ligjore lidhur me:

Parandalimin e të gjithë formave të dhunës fizike, seksuale, mendore, plagosjes ose abuzimit,
neglizhimit ose trajtimit neglizhues dhe abuzimit seksual

Mbrojtjen e fëmijëve nga të gjitha format e dhunës
Dënimet për të gjithë ata që dhunojnë fëmijën
Riintegrimi dhe rehabilitimi i fëmijëve viktima të dhunës.
Përshkruani nëse ka ndonjë dispozitë ligjore specifike që mbulon të gjitha format e dhunës

përfshirë këtu dhunën fizike dhe psikologjike, plagosjen ose abuzimin, neglizhimin ose trajtimin
neglizhues dhe shfrytëzimin seksual ndaj fëmijëve në: shtëpi/familje; në shkollë, kopshte, dhe në
institucione të tjera arsimore private/shtetërore; në institucione që kanë të bëjnë me shëndetin mendor
dhe fizik rezidencial; policisë dhe burgjeve; komunitetet; vendin e punës; mjedise sportive.

Përshkruani nëse dhuna fizike ndaj fëmijëve në të gjithë institucionet është e ndaluar në ligjet,
përfshirë këtu edhe familjen. Po ashtu vini në dukje nëse ka ndëshkime për ata që përdorin dhunën
fizike, përfshirë edhe familjen

Përshkruani nëse kodi penal lejon ndëshkimin fizik dhe dënimin me vdekje për krimet që kryhen
nga ata që janë nën 18 vjeç

Jepni informacion nëse ka dispozita ligjore që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me sharjet dhe
ngacmimet seksuale

Jepni informacion për mënyrat sesi trajtohen në legjislacionin shqiptar rastet e praktikave violente
tradicionale përfshirë këtu martesat fëminore, krimet e nderit, gjymtimi i organeve gjenitale femërore
etj (nëse ka të tilla)

Jepni informacion ndonjë studim të mundshëm që është bërë për mënyrën sesi është mbuluar
dhuna ndaj fëmijëve në sistemin ligjor shqiptar.

Gjykatat që janë ngarkuar për t’u marrë me dhunën ndaj fëmijëve: Identifikoni atë pjesë të
gjykatave që merren me dhunën ndaj fëmijëve nëse ka. Vini në dukje nëse gjykata për të miturit ose
në përgjithësi gjykatat kanë përgjegjësi për këtë çështje.

Mosha minimale për aktivitet seksual: Jepni informacion për ligjet që përcaktojnë moshën
minimale që lejohet kryerja e aktivitetit seksual; Jepni informacion për moshën minimale ligjore kur
lejohet martesa për gratë dhe burrat; Jepni informacion lidhur me ligjet që ekzistojnë në Shqipëri për
të parandaluar shfrytëzimin seksual komercial, përfshirë këtu prostitucionin.

Shfrytëzimi seksual i fëmijëve: Jepni informacion për ligjet dhe masat e tjera që ekzistojnë në
Shqipëri për të ndaluar shitjen ose trafikimin e fëmijëve, përfshirë këtu edhe kur trafikohen nga
prindërit e tyre. A ka ligje të tilla në Shqipëri?

Pornografia dhe informacioni i dëmshëm: Çfarë dispozitash ligjore ekzistojnë në Shqipëri për të
ndaluar prodhimin dhe shpërndarjen e pornografisë te fëmijët? A ka ndonjë mënyrë kontrolli të
pornografisë që transmetohet përmes internetit? Çfarë dispozitash ligjore ekzistojnë në Shqipëri për
të mbrojtur fëmijët nga informacioni i dëmshëm që shpërndahet me anë të medies, internetit, videos,
lojërave elektronike etj?

Raportimi i dhunës ndaj fëmijëve: A ka ligje, udhëzime, rregulla ose direktiva administrative që
kërkojnë që të raportohen të gjitha format e dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve në të gjitha institucionet
në instanca të caktuara? Nëse këto ligje ekzistojnë, specifikoni nëse u kërkohet të gjithë qytetarëve të
raportojnë, apo raportimi është vetëm detyrë e disa njësive profesionale. A ka ndonjë sanksion për
rastet e mosraportimit të dhunës ndaj fëmijëve?

Procedurat e ankesave: A ka procedura ankimi lidhur me të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve
që kryhen: në shtëpi/familje; në shkollë, kopshte, dhe në institucione të tjera arsimore private/
shtetërore; në institucione që kanë të bëjnë me shëndetin mendor dhe fizik rezidencial; policisë dhe
burgjeve; komunitetet; vendin e punës; mjedise sportive; A i njohin fëmijët dhe ata që veprojnë në
emër të fëmijëve këto procedura ankimi? A u ofrohet ndonjë ndihmë ligjore fëmijëve apo njerëzve që
veprojnë në emër të fëmijëve lidhur me procedurat e ankimit për rastet e dhunës që ushtrohet ndaj



Q e n d r a  e  Z h v i l l i m e v e  H u m a n e

95

fëmijëve?
A është bërë ndonjë fushatë ndërgjegjësimi për mundësitë e përdorimit të procedurave për t’u

ankuar për dhunën që ushtrohet ndaj fëmijëve?
A ka pasur ndëshkime apo masa të tjera ndaj atyre që kanë dhunuar fëmijët në rastet kur ndaj

tyre janë paraqitur ankesa në organet përkatëse?
Jepni informacion për rastet në të cilat vetë fëmijët dhe të rinjtë janë gjetur fajtorë në ushtrimin e

dhunës. Çfarë pasojash ligjore kanë vuajtur këta fëmijë (burgim, forma të tjera ndëshkimi, etj)

GUIDE PER INTERVISTIMIN E AUTORITETEVE TE ORGANEVE QEVERITARE:
dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri

A ka struktura, autoritete, struktura dhe mekanizma qeveritare në nivel qendror dhe lokal që
janë përgjegjëse për dhunën ndaj fëmijëve në Shqipëri? Nëse po cilat janë këto dhe sesi koordinohet
puna e tyre

A ka ndonjë autoritet qeveritar specifik që është direkt përgjegjës për dhunën ndaj fëmijëve?
Nëse po, përshkruaj cilat janë funksionet e tij.

A janë caktuar nga qeveria fonde të posaçme për të adresuar dhunën në përgjithësi? Nëse po, cila
është përmasa e tyre.

A janë caktuar nga qeveria fonde të posaçme për të adresuar dhunën ndaj fëmijëve në veçanti?
Nëse po, cila është përmasa e tyre

A kanë dhënë donatorë ndërkombëtarë ose bilateralë fonde për të adresuar dhunën ndaj fëmijëve
në Shqipëri? Nëse po, cila është përmasa e tyre dhe mënyra sesi ato janë përdorur.

A ka struktura parlamentare të caktuara që merren me problemet e dhunës ndaj fëmijëve? Nëse
po, jep detaje.

A ka pasur kohët e fundit ndonjë iniciativë parlamentare për të adresuar dhunën ndaj fëmijëve
në Shqipëri? Nëse po, jep detaje.

A dini të ekzistojnë programe a projekte për parandalimin e përdorimit të dhunës, për mbrojtjen
e personave të dhunuar, për kompensimin e personave të dhunuar, ndërhyrjen në rastet e përdorimit
të dhunës, për trajtimin e personave të dhunuar, për shërimin e personave të dëmtuar nga dhuna
dhe për integrimin e personave të margjinalizuar për shkak të dhunës, për ndëshkimin e përdoruesve
të dhunës?

GUIDE PER INTERVISTIMIN E PERFAQESUESVE TE SHOQERISE CIVILE:
dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri

Çfarë iniciativash dini të jenë ndërmarrë nga shoqëria civile për dhunën mbi fëmijët?
Cilat institucione kanë ndërmarrë iniciativa kundër dhunës ndaj fëmijëve? (institucionet

akademike, shoqatat studentore, të grave, ato komunitare, të religjionit, të sindikatave, kombëtare e
ndërkombëtare)

Cilat kanë qenë aktivitetet kryesore të kryera nga shoqëria civile për të luftuar kundër dhunës
ndaj fëmijëve? A dini të ekzistojnë aktivitete për parandalimin e përdorimit të dhunës, për mbrojtjen
e personave të dhunuar, për kompensimin e personave të dhunuar, ndërhyrjen në rastet e përdorimit
të dhunës, për trajtimin e personave të dhunuar, për shërimin e personave të dëmtuar nga dhuna
dhe për integrimin e personave të margjinalizuar për shkak të dhunës, për ndëshkimin e përdoruesve
të dhunës?

Çfarë mbështetjeje u ka dhënë qeveria iniciativave të shoqërisë civile në projektet e tyre të luftës
kundër dhunës ndaj fëmijëve?

A ekziston koordinim i aktiviteteve të shoqërisë civile me ato qeveritare kur është fjala për luftën
kundër dhunës ndaj fëmijëve?

Çfarë roli ka luajtur media në trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve?


