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Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) është një strukturë e shoqërisë civile shqiptare, e cila 
monitoron situatën e zbatimit të të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve në vend.

Nëpërmjet përfaqësuesve të saj në nivel rajonal dhe në bashkëpunim me njësitë administrative, 
Observatori mbledh informacion mbi të dhënat nga rekordet administrative të shëndetit, arsimit, mbro-
jtjes sociale dhe autoriteteve të tjera lokale. Nëpërmjet përdorimit të sistemit DevInfo databaza e pasur 
dhe e konsoliduar me informacione statistikore është e aksesueshme online në faqen:
http://www.observator.org.al/odf-map/

Të rinjtë nën fokusin e Observatorit

- Fushata ndërgjegjësuese për probleme sociale me të rinjtë në shkolla të ndryshme;
- Fushatë mbi policimin në komunitet - edukim dhe ndërgjegjësim në shkolla;
- Trajnime dhe përfshirje e të rinjve në vendimmarrje- për rritjen e transparencës dhe
 llogaridhënies së zyrtarëve publikë;
- Observatori pjesëmarrje aktive dhe produktive në fushatat e ndryshme, si:
  *Fushata e 16 ditëve kundër aktivizimit ndaj dhunës;
  *Sensibilizimi i të rinjve për dhunën me bazë gjinore;
  *Përcjellja e mesazheve kundra dhunës nëpërmjet artit dhe përhapja e këtij mesazhi tek  
    nxënës të shkollave të ndryshme;
  *Fushata e ndarjes se mesazheve: HeforShe.
  *Fushata Youth Voice në Shqipëri.

© 2016 Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
Bulevardi Bajram Curri, Pallatet Agimi, Shkalla 5. Ap.81, Tiranë
Tel: 00355 4 258 987
E-mail: info@observator.org.al
Website: www.observator.org.al
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Nisma “Barazia gjinore dhe fuqizimi i gruas:
Çelësi i suksesit në politikat e ndërmarra- përfshirja e të rinjve dhe komunitetit”

FUSHATA “16 DITËT E AKTIVIZMIT KUNDËR DHUNËS NË FAMILJE”

Observatori përgjatë muajve Shtator 2015- Gusht 2016, u bë pjesë e rrjetit të shoqatave lobuese të fushatës UNiTE, 
e mbështetur nga UNDP dhe UN Women.

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore (16 Ditët) është një fushatë ndërkombëtare, e cila përdoret 
si strategji organizimi nga individët dhe grupet në mbarë botën për të bërë thirrje për parandalimin dhe eliminimin 
e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Fushata UNiTE me qëllim dhënien fund të dhunës ndaj grave, solidarizohet në 
realizimin e aktiviteteve që rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me dhunën dhe krijojnë mundësi për diskutim në lidhje 
me sfidat dhe zgjidhjet.
UNDP, UN Women, UNFPA dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë kanë mbështetur realizimin e fushatës “16 
ditët e aktivizmit kundër dhunës” në Shqipëri me sloganin “Djemtë dhe burrat pjesë e zgjidhjes – Tregoni se jeni 
kundër dhunës”.

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve është pjesë e realizimit të kësaj fushate, duke zbatuar nismën “Barazia gjinore 
dhe fuqizimi i grave: Çelësi i suksesit në politikat e ndërmarra -dhe përfshirja e të rinjve”. Kjo nismë ka angazhuar 
të rinjtë e zonave të Tiranës dhe Fierit për të artikuluar vetë dhe për t’i dhënë zë nevojave dhe prioriteteve të tyre. 
Nëpërmjet kësaj nisme, Observatori është angazhuar në edukimin e të rinjve mbi reduktimin e dhunës me bazë 
gjinore si edhe promovimin e barazisë gjinore. Në fokus të zbatimit të nismës është përfshirja e të rinjve (djem dhe 
vajza) si modele të sjelljes së ndryshimeve, nëpërmjet trajnimeve, realizimit të ekspozitave me punimet krijuese të 
tyre.

Përmbledhja e fotove dhe eseve të realizuara nga të rinjtë në Tiranë dhe Fier në këtë katalog, tregon shkallën e lartë 
të përfshirjes aktive të të rinjve. Të rinjtë kanë shprehur perceptimin mbi dhunën dhe kanë artikuluar qendrimin e 
tyre kundër saj nëpërmjet formave krijuese, si: pikturë dhe letërsi. Të rinjtë e kanë demonstruar qendrimin kundër 
dhunës në ambjentet e shkollës dhe jashtë saj, me mësuesit e shkollës së tyre dhe me zyrtarët publikë.

Falenderojmë anëtarët e klubit të të rinjve të Tiranës dhe Fierit, të cilët me aktivizimin e tyre kanë kontribuar në tërësi 
në realizimin e aktiviteteve të fushatës kundër dhunës, zbatuar nga Observatori. Falenderojmë stafin e UNDP-Shq-
ipëri , UN Women - Shqipëri, UNFPA dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për vëmendjen dhe kontributin e 
ofruar.

Ju faleminderit!

Korrik 2016
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Pjesa e parë:

NGRITJA DHE FUQIZIMI I KLUBIT TË TË RINJVE
Në kuadër të zbatimit të nismës “Barazia gjinore dhe fuqizimi i gruas: Çelësi i suksesit në politikat e ndër-
marra - përfshirja e të rinjve dhe komunitetit”, Observatori në partneritet me Drejtorinë Arsimore Rajonale 
Tiranë dhe Fier, ka përzgjedhur që të intensifikojë ndërhyrjet në shkollat:

- Në Tiranë: “Petro Nini Luarasi” dhe “Abdulla Keta”;
- Në Fier: “Jakov Xoxa” dhe “Perikli Ikonomi”.

Observatori ka ngritur dhe fuqizuar klubet e të rinjve në Tiranë dhe Fier, të cilët përbëhen nga të rinjtë e 
këtyre shkollave. Përgjatë muajit Nëntor 2015, Observatori ka trajnuar të rinjtë mbi mënyrën e aktivizimit 
dhe lobimit kundër dhunës me bazë gjinore dhe asaj në familje dhe sesi burrat dhe djemtë mund të përf-
shihen si partnerë të grave dhe vajzave në veprime të përbashkëta për këtë qëllim.

Të rinjtë e këtyre klubeve, janë trajnuar edhe për shprehjen e perceptimeve dhe qendrimeve kundër dhunës 
nëpërmjet formave të ndryshme kreative, si ese, piktura, video kanë shprehur mesazhe sensibilizuese 
kundër dhunës.

Në këtë pjesë, procesi i ngritjes dhe fuqizimit të klubit të të rinjve reflektohet nëpërmjet fotove të ndryshme.
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Ne shpesh e shohim paqen si mungesën e luftës, se nëse 
shtetet e fuqishme do të ulnin arsenalin e armëve, në botë 

do mbizotëronte paqja. Por nëse shohim thellë brenda armëve, 
ne mund të shohim mendjet, paragjykimet, frikët dhe injo-
rancën tonë. Edhe nëse i transportojmë gjithë armët në Hënë, 
rrenjët e dhunës, konfliktit, luftës janë akoma këtu, në mendjet 
e zemrat tona.

Ne jetojmë krah dhunës në çdo ditë të jetës sonë. Dëgjojmë, 
e shohim dhe e ndjejmë kudo rreth nesh. Qoftë në familje apo 
punë, shkollë apo rrugë. Dhe dhuna vazhdon të jetojë.
Pse?
Sepse ne hiqemi sikur nuk e njohim. Sepse ne nuk e denon-
cojmë. Ne e lemë të rritet! Dhuna sjell dhunë dhe çdokush që 
vendos ta percjellë dhunën forcon hallkat e saj duke kontribuar 
kështu në një botë më agresive. Në fund të fundit një sy për një 
sy thjesht do bënte gjithë botën të verbër.

Enid Kumbaro
Petro Nini Luarasi- Tiranë
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Pjesa e dytë:

MOBILIZIMI DHE ANGAZHIMI TË RINJVE
Të rinjtë, anëtarë të klubeve rinore, janë trajnuar mbi konceptet e përkatësisë gjinore, influencimit të këtyre 
koncepteve në jetën tonë të përditshme, mbi angazhimin e djemve dhe burrave në mbështetje të veprimeve 
që fuqizojnë gratë dhe vajzat, për të jetuar në një familje dhe shoqëri të mundësive të barabarta e pa dhunë.

Observatori pas trajnimit të të rinjve, ka nxitur dhe promovuar talentin e tyre krijues për të shprehur percep-
timet dhe qendrimet kundër të gjitha formave të ushtrimit të dhunës.

Të rinjtë, anëtarë të klubeve rinore në Tiranë dhe Fier janë mobilizuar dhe angazhuar për çështjen e dhunës 
nëpërmjet realizimit të:

- Ekspozitave në pikturë;
- Eseve;
- Poezive;
- Video mesazheve.

Në këtë pjesë, procesi i mobilizimit dhe angazhimit të të rinjve, reflektohet nëpërmjet fotove të ndryshme 
në Tiranë dhe Fier.
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Duket sikur ora e emancipimit ka mbetur në kohën e “fish-
ekut në pajë”! Duket sikur “famëkeqi kanun” i ngritur si kult 

i nderit e i ushqyer vetëm me dhunë vazhdon të pengojë dritën 
e diellit, të emancipimit të gruas shqiptare. Duket sikur në par-
lament, deputetët kanë harruar se janë djemtë e një nëne apo 
vëllezërit e një motre. Të veshur nën rrobat e pushtetit harrojnë 
që janë burrat e një gruaje e baballarët e një vajze. Të një vajze 
si unë, si ti, si ne të gjithë që në këtë jetë erdhëm të barabartë 
dhe duhet të trajtohemi si të tillë.

Sara Koçiaj
Shkolla “Petro Nini Luarasi”- Tiranë

Plagët fizike dhembin njëherë por shërohen dhe zhduken 
me kalimin e kohës, ndërsa plagët psikologjike mbeten 

gjithmonë aty, të dhembin sa herë i prek, nuk shërohen. Ato të 
shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Dhuna nuk justifikohet.

Megi Mara
Shkolla “Abdulla Keta”- Tiranë
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Dhuna është një plagë e madhe në shoqërinë tonë të civi-
lizuar të shekullit te XXI. Edhe pse në mendojmë së jemi 

qenia me inteligjente, ende nuk kemi arritur ta zhdukim këtë 
fenomen sa mizor aq edhe të pështirë. Burimi i dhunës është 
atje ku fillon egoizmi i gjithsecilit prej nesh. Egoizmi çon në 
ç’ekuilibrim të mendjes e cila hap rrugë dhunës. Pse valle ar-
rijmë t’i kontrollojmë veprimet tona? Aq larg shkon gjykimi sa 
njeriu fillon të dhunojë?
E pra, kjo është dhuna, e keqja e krijuar dhe ushqyer nga vete 
ne. Dhe kjo nuk tregon gjë tjetër veçse anën tonë të dobët, 
ndryshe nga qenia madhështore që pretendojmë se jemi ne.

Klajdi Hatija
Shkolla “Perikli Ikonomi”- Fier

Kur një femër rrezikon gjithçka për ju pa marrë parasysh 
rrezikun, kurrë mos e lëndoni. Kur një femër ndihet e lën-

duar e zhgënjyer e lodhur nga jeta , riktheni dritën në sytë e saj, 
riktheni atë buzëqeshje që dikur për të ekzistonte por tashmë 
jo. Bëjeni të ndihet një njëri me vlera.
Një femër është gjithmonë e pranishme përkrah jush, është ajo 
mer frymë po njësoj si ju , dhe zemra e saj rreh po njësoj si e 
juaja. Një femër gjithmonë mendon për lumturinë e të tjerëve 
një femër e dhunuar gjithmonë e gjen mënyrën sesi ti fshehi 
plagët ku asaj nuk i dhemb thjesht mishi por dhe shpirti. 
Femra është vetë jeta juaj.
Ajo është oksigjeni, një element pa të cilin zemra juaj nuk do 
të rrihte kurrë!

Marinela Çanaj
Shkolla “Jakov Xoxa”- Fier
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Ka ardhur koha t’ju shpjegojmë njerëzve që të jesh kundër 
dhunës nuk është thjesht të jesh kundër dhunës në familje 

e ndaj fëmijëve. Të jesh kundër dhunës do të thotë të neveri-
tesh dhe të rebelohesh nga çfarëdolloj forme e dhunës. Si fillim 
duhet të ndalojmë dhunën e rrënjosur brenda nesh, sepse ne 
mund te jemi ndryshimi dhe ende nuk e dimë këtë.

Keti Laska
Shkolla “Petro Nini Luarasi”- Tiranë

Askush nuk lind “dominues” dhe kjo vlen edhe për djemtë 
edhe për burrat. Gruaja në shoqërinë shiptare ka fituar një 

pjesë të së drejtave, por gjithmonë ka vend për përmirësime. 
Nëse duam që ky proces të vazhdojë, kjo varet nga ne dhe 
nga ndihma e meshkujve që janë një forcë mbështetëse për 
të arritur qëllimet e përbashkëta.

Rajmonda Xhepa
Shkolla “Abdulla Keta”- Tiranë
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Në një rrugicë një zë seç vajtonËshtë i përhumbur dhe veç qëndronE kanë harruar që të gjithë “Ata”E dhunuan pa forcë e pa krahëU fsheh rastësisht në një qoshePor, prap mbi të u ngrit një “dorë boshe”Mbetet aty i prangosur në frikëMe shpresën për mos ta parë më atë ditëQëndron i mbyllur në një kuti
I brishtë jeton ai fëmijë

Qiellin e sheh me pak ngjyraBardh e zi i sterroset edhe fytyraNga një dritare e vogël e sheh botënDhimbjet trupin e tij ia përlotënVallë si e harruan njerëzit e asaj
rrugice?!Si mundën ta flakin në terrin e asaj 

ngushtice?!

Aurela GjekaShkolla “Perikli Ikonomi”- Fier
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Pjesa e tretë:

ADVOKIMI DHE LOBIMI I TË RINJVE
Observatori ka angazhuar të rinjtë nëpërmjet nismës “Barazia gjinore dhe fuqizimi i gruas: Çelësi i suksesit 
në politikat e ndërmarra- përfshirja e të rinjve dhe komunitetit”, mbështetur nga UNDP dhe UN Women. Ob-
servatori ka intensifikuar përpjekjet për fuqizimin e anëtarëve të klubit të të rinjve mbi lobimin ndaj çështjes 
së dhunës.

Observatori ka nxitur të rinjtë që të artikulojnë nëpërmjet zërit të tyre mesazhe sensibilizuese kundër dhu-
nës. Të rinjtë kanë advokuar dhe lobuar kundër dhunës me bazë gjinore dhe çfarëdolloj forme tjetër të 
ushtrimit dhe të shfaqjes së saj. Advokimi është intensifikuar dhe manifestuar më tepër përgjatë “Ditëve 
portokalli”- data 25 e çdo muaji.

Në këtë pjesë, procesi i advokimit dhe lobimit të të rinjve, reflektohet nëpërmjet fotove të ndryshme në 
Tiranë dhe Fier.
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Familja dhe dhuna, janë dy fjalë të cilat 

kurrë s’duhet të jenë në një fjali të vetme 

sepse s’ka kuptim të bashkohen. Familja 

duhet të jetë ai vend i ngrohtë ku mësojmë 

të duam pa kushte, të jemi njerëz sa më të 

mirë, të arrijmë një të ardhme sa më të ndri-

tur dhe të rrezatojmë sa më shumë vlera! 

Ndaj ne duhet të ndërgjegjësojmë sa më 

shpejt, veten dhe të tjetër rreth nesh, për t’i 

thënë stop dhunës, njëherë e përgjithmonë!

Fjona Kopani

Shkolla “Petro Nini Luarasi”- Tiranë
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Nëse ti si individ vendos të mos e lejosh dhunën as pranë 
familjes, shoqërisë apo vetes tënde, atëherë ti ke nisur një 

ndryshim për njerëzit e tu më të afërt, të cilët do të nisin vetë 
nga një ndryshim për ta zvogëluar sa më shumë këtë fenomen.

Junis Ekmekciu
Shkolla “Petro Nini Luarasi”- Tiranë

Pikënisjet e dhunës janë të pafundme, dhe ndonjëherë është 
më e lehtë të kapesh pas asaj sesa t’i kundërvihesh. Pran-

daj dhe kundërvenia është më e guximshme sesa tolerimi i saj. 
Edukimi fillon shumë vite para se ti të lindesh, dhe ky është 
burimi më i begatshëm për t’iu larguar dhunës.

Adela Kaculli
Shkolla “Petro Nini Luarasi”- Tiranë
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Observatori ka sjellë sëbashku në ta-

kime konsultuese zyrtarë publikë, për-

faqësues të institucioneve lokale dhe 

të rinjtë advokues të të drejtave të tyre 

në Fier dhe Tiranë- si zonat e zbatimit 

të nismës sonë. Qëllimi i takimeve ka 

qenë mobilizimi dhe angazhimi recip-

rok në lidhje me një kauzë të përbash-

kët: advokimi kundër dhunës me bazë 

gjinore dhe kundër të gjitha formave të 

ushtrimit dhe shfaqjes së saj.

Takime konsultuese





Nëse pjesë të materialit citohen, duhet të referohet emri i plotë i autorit, botuesit, titulli, numri i faqes, viti i botimit.
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