
Amarildo, djali që
ëndërron të aktrojë

 



Në zonën e Nishtullës në Durrës shumë shtëpi janë dëmtuar nga tërmeti
i 26 nëntorit të vitit të shkuar. Një prej tyre është edhe shtëpia e
Amarildo Gjikonit. E ema e Amarildos ka dalë të na presë, për të na
mirëpritur në shtëpinë e saj ku e presin pesë fëmijë. Në muret e
shtëpisë duken ende të krisurat e shkaktuara nga tërmeti, si një dëshmi
e fortë e një tragjedie që ka pak kohë që ka ndodhur.

(Shtëpia e Amarildos, lagjia Nishtullë)

Amarildo është djali më i vogël i saj. Ai ndjek klasën e katërt në
shkollën nëntëvjeçare Hasan Koçi. 10 vjeçari i është rikthyer shkollës,
pasi u mbështet me bursë nga shërbimi social i bashkisë Durrës. Më
parë ai dilte çdo ditë me të ëmën për të mbledhur kanaçe nëpër
koshat e mbeturinave.“Nuk mund ta çoja më parë në shkollë”, thotë 47
vjeçarja se nuk kisha lekë as ta ushqeja e as ta vishja. Djalit i binin të
fikët për bukë.Jemi shumë të varfër dhe përveç ndihmës ekonomike unë
nuk kisha asnjë të ardhur. Marrja e bursës na ka ndihmuar shumë, dhe
Amarildo ka dëshirë të shkojë në shkollë”.
 
Amarildo çfarë do të bëhesh kur të rritesh, e pyesim ne? “Dua të
bëhem aktor filmash”. Kaq mjafton që Anila dhe motrat e tij të nisin të
qeshin. Por Amarildo vazhdon të përgjigjet me qetësi. “Më pëlqen
shkolla, dhe tani di të lexoj dhe të shkruaj”.
 
Anila Imeri është divorcuar vite më parë. Është 47 vjeç dhe ka tre
fëmijë, Amarildon 10 vjeç, Xhulian 19 vjeçe, dhe Ornelën 21 vjeçe, e
cila ka dy fëmijë. Në këtë shtëpi punon vetëm Anila. Ajo del çdo ditë
në mëngjes për të mbledhur kanaçe.



(Amarildo me nipin e tij)

“Jam pa krahë, nëse unë s'punoj fëmijët qajnë për bukë. Përpiqem t’i
ushqej me çtë kem, qepë, patate, supë. E kam shumë të vështirë. Kam
dy vajza të mëdha, por nuk punojnë. I kam çuar në shkollë deri në
klasë të 6 -shtë pastaj nuk munda më”.
 
Anila është divorcuar vite më parë. Ajo merr vetëm ndihmën
ekonomike, dhe bursën e Amarildos të cilën e përdor për blerjen e
ushqimeve, dhe veshjeve të domosdoshme që djali të shkojë në
shkollë.

Dy vajzat, Ornela dhe Xhuliana qëndrojnë në shtëpi. Nuk punojnë, e një
nga arsyet kryesore është frika e nënës së tyre për ndonjë lidhje jo të
mirë. 47 vjeçarja ul zërin, e me merakun e një nëne na thotë se “E
madhja është 21 vjeçe, është e divorcuar dhe ka dy fëmijë për të cilët
më duhet të kujdesem. E vogla është 19 vjeçe dhe kam frikë ta çoj në
punë, vetëm se mos gabon. Më mirë iki çdo ditë e mbledh kanaçe e me
ato 150 lekë, mbajmë frymën gjallë”.
 
Amarildo është një ndër 10 fëmijët e qytetit të Durrësit që janë
mbështetur me bursë, për të parandaluar braktisjen e shkollës. Bursa,
është një mbështetje financiare që u jepet nxënësve ekselentë por
edhe fëmijëve që për arsye ekonomike nuk arrijnë të ndjekin arsimin e
detyruar 9 vjeçar. Për vitin shkollor 2019-2020 shteti shqipar ka
buxhetuar 1200 bursa në total, dhe gjysma e tyre shkon për fëmijët që
vinë nga familjet më vështirësi ekonomike.
 
UNICEF dhe Obervatori  për të Drejtat e Femijëve dhe të Rinjve në
bashkëpunim të ngushtë më Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
(MASR) kanë hartuar një raport që tregon qartazi sesi sigurimi i bursave
për fëmijët siguron integrimin e tyre në shkollë. Pas një advokimi 6
vjeçar, të UNICEF dhe të Observatorit, MASR ka përfshirë brenda
buxhetit kombëtar mbështetjen financiare të fëmijëve jashtë shkolle,
apo të fëmijëve që janë në rrezik të braktisjes së saj.

(Anila, me dy vajzat e saj Ornelën dhe Xhulianën)


