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PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME 
 
 
Ky raport u dorëzua pranë Komitetit për të Drejtat e Fëmijës të OKB-së, si kontribut i CRCA/ECPAT 
Shqipëri në përgjigje të Raporteve të Pestë dhe të Gjashtë Periodike të Shqipërisë për Konventën 
për të Drejtat e Fëmijës dhe protokolleve të saj opsionale.  
 
Ai ofron informacion mbi gjendjen e të drejtave të fëmijës, me fokus të veçantë tek e drejta për 
arsimim, mbrojtjen nga dhuna, sigurinë në internet, mbrojtjen sociale, shëndetin, shfrytëzimin për 
punë dhe aksesin në drejtësi.  
 
Ai bazohet në të dhëna dytësore të raporteve të organizatave që kanë hartuar këtë dokument, si 
dhe në të dhëna e raporte të tjera nga raportet e Qeverisë, CRCA/ECPAT Shqipëri, OSHC-ve dhe 
agjencive ndërkombëtare për Shqipërinë. Ai u hartua nga një ekip prej dhjetë ekspertësh të të 
drejtave të fëmijëve të CRCA/ECPAT Shqipëri. 
 

 
 
Qendra për të Drejtat e Fëmijëve (CRCA/ECPAT Albania) është organizata më e vjetër për të drejtat e 
fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri, e themeluar në mars 1997. Që prej 25 vjetësh, ajo punon për mbrojtjen 
dhe avancimin e të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri, në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë. 
CRCA/ECPAT Shqipëri punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t'i 
mbrojtur ata nga dhuna dhe shfrytëzimi, për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në nivel 
kombëtar dhe lokal, nëpërmjet avokimit, përmirësimit të ligjeve dhe politikave, ngritjes së kapaciteteve, 
informimit dhe studimeve, si dhe krijimin e shërbimeve efektive për fëmijët dhe të rinjtë. 

 
 

Aspektet më kritike për situatën e të drejtave të fëmijës në Shqipëri: 
 
 
Raporti ngre disa çështje kritike në lidhje me situatën e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, si më 
poshtë: 
 
 

• Mungesa e veprimeve nga shteti palë për zbutjen e varfërisë së fëmijëve, po 
kontribuon më tej në shkeljen e të drejtave të fëmijëve, duke rritur shfrytëzimin e 
tyre dhe kërkesat për azil në vende të tjera. Ndërmjet viteve 2010-2020, më shumë se 60 

mijë fëmijë nga Shqipëria u regjistruan si azilkërkues për herë të parë në Bashkimin Europian. Pak 
dihet për fatin e të gjithë këtyre fëmijëve. 
 
 

• Shteti palë ka dështuar të ofrojë mbështetjen e duhur për fëmijët që i kanë 
mbijetuar dhunës dhe shfrytëzimit seksual online dhe offline. Shumica e fëmijëve që 

raportuan raste të dhunës seksuale pas raportimit fillestar nuk morën asnjë mbështetje apo 
kompensim. Pala shtetërore në Konventë nuk ka ofruar asnjë mbështetje financiare për asnjë të 
mbijetuar të dhunës dhe shfrytëzimit seksual. Megjithëse Barnahus Albania i kërkoi Parlamentit 
dhe Qeverisë të punonin për një sistem mbarëkombëtar të kujdesit dhe mbrojtjes, shteti palë nuk 
ndau asnjë fond në këtë drejtim. Koordinimi i institucioneve kombëtare dhe lokale për të mbrojtur 
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fëmijët nga dhuna është i dobët dhe sistemi nuk është në gjendje të ofrojë shumicën e shërbimeve 
të nevojshme për të mbështetur rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre. 
 
 

• Sistemi i Mbrojtjes së Fëmijëve mbetet ende i dobët dhe ka mungesë serioze të 
burimeve për të mbrojtur fëmijët. Pavarësisht rritjes së numrit të zyrtarëve për mbrojtjen e 

fëmijëve, mungesa e menaxherëve të rastit dhe burimeve financiare, bën që sistemi të kthehet në 
një referues, por jo trajtues, të rastet tek organizatat e shoqërisë civile për mbështetje, por pa 
mbuluar shpenzimet e tyre. OJQ-të që drejtojnë shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve janë shumë të 
pakta dhe ato financohen kryesisht nga donatorë dhe organizata ndërkombëtare, duke e bërë 
ofrimin e shërbimeve sociale pothuajse plotësisht të varur nga financimi i huaj. Pala shtetërore ka 
refuzuar të krijojë instrumente financiare për të mbështetur punën sociale të OJQ-ve, pavarësisht 
kërkesave të shoqërisë civile. 
 
 

• Diskriminimi i fëmijëve për shkak të origjinës, përkatësisë, orientimit seksual apo 
identitetit gjinor mbetet një shqetësim serioz. Edhe pse ka pasur rezultate pozitive në 

lidhje me mbrojtjen nga diskriminimi, në përgjithësi autoritetet kanë bërë shumë pak për të 
eliminuar diskriminimin në mënyrë proaktive të fëmijëve. Fëmijët dhe adoleshentët LGBTI shpesh 
raportojnë raste të gjuhës ekstreme të urrejtjes dhe dhunës ndaj tyre. Një raport i Ambasadës 
PINK zbuloi se pothuajse 70 për qind e mësuesve nuk raportojnë apo veprojnë kurrë për të 
parandaluar aktet e dhunës dhe diskriminimit ndaj nxënësve LGBTI. Kur bëhet fjalë për arsimimin e 
fëmijëve romë, pavarësisht disa hapave pozitivë, shteti palë nuk ka arritur të sigurojë mbështetje 
financiare për të rritur frekuentimin e tyre dhe rezultatet e arsimimit. Shteti financon vetëm 
tekstet shkollore. 
 
 

• Covid 19 shkaktoi një mbyllje masive të shkollave publike, duke bërë që më 
shumë se 500 mijë fëmijë të mbeten pa akses në arsim cilësor. Qeveria e Shqipërisë u 

gjet krejtësisht e papërgatitur për t'u marrë me izolimin e fëmijëve pa akses në arsim cilësor 
online. Pjesa më e madhe e mësimdhënies dhe e komunikimit mes fëmijëve dhe mësuesve është 
bërë duke përdorur Ëhatsup, i cili as nuk është krijuar për këtë qëllim dhe as i sigurt për fëmijët. 
Për ta përkeqësuar edhe më tej problemin, qeveria e dinte se vetëm 82 për qind e popullsisë 
shqiptare ka akses në internet, por e merrte si të mirëqenë që të gjithë fëmijët të kishin akses në 
internet dhe një telefon inteligjent, tablet, laptop apo PC. Pavarësisht thirrjeve të shumta nga 
shoqëria civile për të ofruar internet dhe kompjuterë falas, ajo refuzoi të investonte në edukimin e 
fëmijëve. Nuk dihen pasojat që ka pasur një mosveprim i tillë nga shteti palë në arsimimin dhe 
rezultatet e fëmijëve në Shqipëri. 
 
 

• Aksesi në kujdesin shëndetësor universal falas për çdo fëmijë nuk është i 
garantuar. Pavarësisht investimeve të mëdha në kujdesin parësor shëndetësor, shteti palë nuk 

garanton akses për barna falas për fëmijët. Fëmijët që jetojnë në varfëri dhe përfitojnë nga ndihma 
ekonomike nuk përfitojnë ilaçe falas, të cilat u jepen falas vetëm fëmijëve nën një vjeç. Mbi këtë 
moshë çdo prind, pavarësisht situatës ekonomike, duhet t’i blejë vetë barnat, të cilat shiten me 
çmimin e tregut. Qeveria ofron subvencione për ilaçe të lira, por prindërit ende duhet t'i blejnë 
ato. Çështja e aksesit në barna falas është ngritur në disa raste me shtetin palë, por nuk është bërë 
asnjë ndryshim në modalitetin aktual të financimit të tyre. Kjo do të thotë se shteti palë nuk mund 
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të garantojë të drejtën e shëndetit për të gjithë fëmijët që jetojnë në varfëri, veçanërisht ata që 
vuajnë nga sëmundje kronike. Pala shtetërore nuk publikon asnjë të dhënë në lidhje me vdekjet e 
fëmijëve për shkak të mungesës së barnave. 
 
 

• Siguria e fëmijëve në internet mbetet tepër e dobët, ndërkohë që autoritetet nuk 
janë në gjendje t'i përgjigjen shumicës së CSAM dhe ankesave të tjera të bëra nga 
fëmijët. Linja Kombëtare për Sigurinë në Internet iSIGURT.al ka mundur t'i përgjigjet të gjithë 

kërkesës për heqjen e materialeve me përmbajte të dhnuës seksuale me ose ndaj fëmijëve 
(CSAM), në bashkëpunim me autoritetin policor. Megjithatë, aftësia e tyre për të identifikuar dhe 
ndjekur autorët e krimeve në internet kundër fëmijëve është e ulët. Vetëm një rast CSAM në vit 
zakonisht sillet për gjykim në sistemin e drejtësisë. Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve ende nuk e ka 
kuptuar se sa serioze është çështja e dhunës dhe shfrytëzimit të fëmijëve në internet në Shqipëri. 
Ata nuk janë as të trajnuar dhe as kanë mjete për t'iu përgjigjur kërcënimeve dhe rreziqeve ndaj 
fëmijëve në internet. Familjeve dhe prindërve ju mungon informacioni mbi rreziqet në internet 
dhe me realitetin me të cilat përballen fëmijët. Raportimet e bëra në iSIGURT tregojnë se fëmijët 
nuk duan asnjëherë që prindërit e tyre të mësojnë për incidentet që ju kanë ndodhur, edhe kur ato 
janë ekstreme, nga frika për jetën e tyre apo nga dhuna prindërore. 
 
 

• Aksesi në drejtësi për fëmijët dhe adoleshentët mbetet një kërcënim i madh për 
ushtrimin efektiv të të drejtave të fëmijës. Pavarësisht arritjeve që shteti palë ka në 

zhvillimin e legjislacionit dhe politikave të reja në lidhje me drejtësinë për të miturit, të drejtat e 
viktimave apo aksesin në në drejtësi, në praktikë si kuadri ligjor ashtu edhe zbatimi i ligjit mbeten 
ende të dobëta. Shqipërisë i mungojnë seriozisht kornizat ligjore dhe të politikave për mbrojtjen e 
fëmijëve viktima, ndërkohë që asnjë prej fëmijëve viktima të krimit nuk merr kompensim financiar 
ose material nga qeveria apo sistemi i drejtësisë. Ka përmirësime pozitive në lidhje me të miturit 
në konflikt me ligjin, ndërkohë që puna për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe të 
miturve është pothuajse inekzistente. Nuk ka programe të krijuara posaçërisht për t'iu përgjigjur 
nevojave të të miturve në konflikt me ligjin para, gjatë ose pas dënimit dhe/ose burgimit. 
 
 

• Shteti parti nuk llogarit dhe nuk publikon se sa përqind e PBB-së investojet për 
fëmijët në Buxhetin e Shtetit. Buxhetit të Shtetit i mungojnë treguesit seriozë të progresit të 

fëmijëve dhe investimi për fëmijët është e pamundur që të matet. Buxheti për arsimin, edhe pse 
në 9 vitet e fundit ishte premtuar se do të rritej në 5 për qind të PBB-së, ai është ulur çdo vit (2.9 
për qind aktualisht). Ministria e Arsimit nuk ka publikuar asnjëherë buxhetin e bazuar në formulën 
për fëmijë, ndërkohë që shumica e programeve të saj kombëtare, si shkollat në komunitet apo 
mësojmë pas shkolle kanë zero financim. Fëmijët dhe prindërit shpesh raportojnë se shkollave ju 
mungojnë seriozisht materialet e punës, didaktike, ngrohja apo dhe higjena e pastrami adekuat, 
shpenzime që duhet të mbulohen nga Bashkitë. 
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1. ZBATIMI I MASAVE TË PËRGJITHSHME 
  

Shqipëria është përpjekur të avancojë të drejtat e njeriut për fëmijët dhe të rinjtë. Megjithatë, 
përkundër shumë përparimeve, korrupsioni i përhapur, paqëndrueshmëria politike, krimi i 
organizuar, institucionet publike dhe sistemi i dobët i mbrojtjes së fëmijëve si edhe mungesa e 
investimeve publike, pengojnë seriozisht përpjekjet për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të 
fëmijëve. 

Fëmijët dhe të rinjtë përbëjnë deri në 41% të popullsisë (deri në 29 vjeç). Me një nivel më të 
ulët të lindjeve, Shqipëria po bëhet një nga vendet me popullsinë më të vjetër në Europë. Mosha 
mesatare është rritur nga 27 në 37 për njëzet vitet e fundit. Në momentin e paraqitjes së këtij 
Raporti, pothuajse 40% e popullsisë shqiptare jetonte jashtë vendit. Ndërmjet viteve 2010 dhe 
2021, më shumë se 60,000 fëmijë shqiptarë aplikuan për azil në një vend të Bashkimit Europian. 
Sipas Eurostat, mbi 82 për qind e fëmijëve azilkërkues nga Shqipëria janë nën moshën 14 vjeç. Të 
paktën 45 për qind e tyre ishin vajza ndërsa 55 për qind djem. Nuk ka asnjë informacion për 
gjendjen e tyre, ndërkohë që qeveria shqiptare nuk kishte marrë asnjë masë për të adresuar 
çështjen e emigrantëve fëmijë. 

Që nga viti 2014, Shqipëria është një shtet kandidat zyrtar për anëtarësim në Bashkimin 
Europian. Përgjigja pozitive ndaj kandidaturës së Shqipërisë për anëtarësim në BE e ka çuar vendin 
në përgatitjen e strategjive kombëtare dhe sektoriale si dhe legjislacionit kombëtar në përafrimin e 
plotë të legjislacionit shqiptar me përvetësimet e BE-së. Shqipëria ratifikoi KDF të OKB-së në shkurt 
1992 dhe që atëherë qeveria është angazhuar për të mbrojtur të drejtat e fëmijës, interesin e tyre 
më të lartë dhe për t'u siguruar që dispozitat dhe parimet e Konventës të pasqyrohen plotësisht në 
ligjet e saj të brendshme dhe se efektet ligjore duhet të sigurohen në nivel kombëtar. Në vitin 
2010, Shqipëria miratoi një ligj për të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre. Në vitin 2017, për 
shkak të mungesës së zbatimit, ligji u anulua dhe u vendos një i ri me një mekanizëm më të mirë të 
mbrojtjes së fëmijëve. 

Me të paktën 40 për qind të popullsisë që jeton në varfëri, mungesa e programeve kombëtare 
për të zbutur varfërinë dhe për të mbështetur shërbimet social, ajo ka goditur veçanërisht rëndë 
fëmijët dhe të rinjtë…. Varfëria e fëmijëve dhe të rinjve përforcohet nga papunësia e lartë, 
mungesa e mundësive dhe migrimi. Shqipëria vazhdon të jetë një nga vendet më të varfra në 
Europë. Pabarazia midis të pasurve dhe atyre që nuk kanë po përforcohet nga mungesa e 
programeve të qeverisë për të mbështetur të varfërit, veçanërisht pas tërmetit të madh të 
nëntorit 2019 dhe më pas Covid 19. Shumica e shkaktuar nga stimujt tatimorë, për shkak të 
korrupsionit dhe favorizimit të miqësisë së qeverisë, kompanitë dhe biznesmenët e pasur. 
Megjithëse Covid shkaktoi varfëri të përhapur në mesin e më të privuarve, qeveria nuk ofroi asnjë 
mbështetje për individët që jetonin në varfëri ekstreme. i ashtuquajturi "programi kundër luftës 
kundër Covid" ofroi mbështetje vetëm për bizneset. 

Dhuna ndaj fëmijëve është e përhapur edhe pse legjislacioni dhe politikat ndalojnë 
ndëshkimin trupor. Të paktën 1 në 2 fëmijë raportojnë dhunë fizike në shtëpi ose në shkollë nga 
mësuesit, ndërsa pothuajse 20 përqind e adoleshentëve në shkollat publike ankohen se janë 
ngacmuar ose diskriminuar për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. Raportet e 
abuzimit seksual të fëmijëve u rritën në mënyrë eksponenciale veçanërisht pas bllokimeve të 
Covid. 

Studimet tregojnë se të paktën 1 në 10 fëmijë është viktimë e dhunës seksuale online dhe 
offline. Megjithatë, qeveria, në nivel lokal apo kombëtar, nuk ofron asnjë shërbim për fëmijët dhe 
të rinjtë që i kanë mbijetuar abuzimit dhe shfrytëzimit seksual. Çdo shërbim i ofruar për të 
mbijetuarit ofrohet dhe financohet nga OSHC-të, ndërkohë që autoritetet nuk e kuptojnë dhe nuk 
kanë njohuri për përmasat e problemit dhe shërbimet e nevojshme për të mbështetur të 
mbijetuarit. Edhe pse qeverive vendore u kërkohet ligjërisht të financojnë ofrimin e shërbimeve 
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sociale për fëmijët, asnjëra nuk e ka bërë këtë deri tani. Viktimat e dhunës seksuale dhe 
shfrytëzimit për prostitucion, trafikim etj., vazhdojnë të vuajnë për shkak të mungesës së 
shërbimeve publike të disponueshme lirisht për t'i mbështetur ato1.Raportet për dhunën ndaj 
fëmijëve tregojnë se vetëm një pjesë shumë e vogël e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve raportohet. 

Fëmijët në institucionet rezidenciale ankohen për një incidencë të lartë të abuzimit fizik dhe 
emocional2. Komisioneri për të Drejtat e Njeriut i Këshillit të Europës vuri në dukje: “Ndërsa numri 
i fëmijëve të institucionalizuar në Shqipëri nuk duket të jetë i lartë. Atje ka3 akuza të rënda fizike. 
dhuna psikologjike dhe seksuale ndaj fëmijëve.4” Qeveria me mbështetjen e UNICEF-it miratoi një 
plan kombëtar që synon mbylljen e të gjitha institucioneve rezidenciale dhe vendosjen e fëmijëve 
në kujdestari. Megjithatë, mungesa e shërbimeve të mirëndërtuara ka çuar në dështimin e planit. 
Deri më tani, asnjë fëmijë nuk është vënë nën kujdes në familje kujdestare. Mungesa e stimujve 
financiarë dhe mbikëqyrja e mikpritësve ka ngritur shumë pikëpyetje për seriozitetin e planit. 

Fëmijët romë, egjiptianë, me aftësi ndryshe dhe LGBTI janë shpesh viktima të diskriminimit, 
ngacmimit dhe diskriminimit në shkolla dhe në shoqëri në përgjithësi. Pothuajse 64 përqind e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk ndjekin rregullisht ose i detyrueshëm në çdo arsim për shkak të 
mungesës së aksesit fizik në shkolla ose disponueshmërisë së mësuesve5. Të paktën 30 për qind e 
fëmijëve romë në të gjithë Shqipërinë nuk ndjekin shkollën për shkak të varfërisë familjare, 
mungesës së mbështetjes nga qeveria dhe diskriminimit të hapur në shkolla.6. Një program i 
UNICEF-it që synonte të mbështeste integrimin e fëmijëve romë në kopshte, pas integrimit të 
suksesshëm të rreth 1000 fëmijëve romë në kopshte dhe shkolla u mbyll pa ndonjë arsye të 
dukshme. Pothuajse të gjithë fëmijët që përfituan nga programi iu kthyen lypjes. 

Buxheti kombëtar i Shqipërisë nuk përmban asnjë parashikim buxhetor për fëmijët, kështu që 
është pothuajse e pamundur të matet se sa shpenzon vendi për fëmijët. Qeveria i ka rezistuar 
presionit nga OSHC-të për të publikuar raporte analitike se sa shpenzon vendi për fëmijët dhe të 
rinjtë. Arsimi është një nga dëmtuesit kryesorë të kësaj politike. Buxheti vjetor për arsimin ka rënë 
çdo vit. Edhe pse qeveria premtoi në vitin 2013 se do ta rriste buxhetin e arsimit në 5 për qind të 
PBB-së, në realitet nga 3.2 në 2014 shkoi në 2.9 për qind në vitin 2021. Edhe pse Ministria e 
Arsimit është e detyruar të llogarisë buxhetin e arsimit për formulë fëmijë, ajo ka nuk e ka zbatuar 
kurrë. Kjo do të thotë se nuk ka programe për të mbështetur fëmijët që jetojnë në varfëri. Shkollat 
në Shqipëri nuk ofrojnë ushqim për fëmijët që jetojnë në varfëri ekstreme, duke e bërë gati të 
pamundur frekuentimin e shkollës për ta, për shkak të mungesës së veshjeve, teksteve dhe 
ushqimit. 

Shqipëria miratoi KDF në 1992. Megjithatë, vetëm 25 vjet më vonë (në vitin 2017) shteti palë 
miratoi Ligjin për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve që krijoi një sistem funksional të mbrojtjes 
së fëmijëve. E njëjta kohë u desh për të sjellë ligjet në përputhje me KDF kur bëhet fjalë për 
drejtësinë për të miturit. Një ngadalësim i tillë ka kontribuar në masë të madhe në shkeljet 
ekstreme të të drejtave të fëmijës, të cilat vazhdojnë edhe në momentin e paraqitjes së këtij 
Raporti Alternativ. 

Ndonëse njohuritë për KDF-në janë pozitive nga profesionistët, qeveria nuk ka financuar asnjë 
iniciativë për të forcuar dhe përmirësuar kapacitetet e profesionistëve të mbrojtjes së fëmijëve për 
të drejtat e fëmijës, duke e bërë pothuajse të pamundur zbatimin e KDF-së në Shqipëri. Vetëm kur 
vendi të ndryshojë qëndrimin dhe veprimet e tij ndaj fëmijëve, atëherë mund të presim një 
përmirësim të madh të situatës së përgjithshme të të drejtave të fëmijës. Sot vetëm fëmijët që 

 
1 Hazizaj, A., Coku, B., Cenko, E., Haxhiymeri, E., Case-based surveillance study on violence against children in Albania, CRCA Albania, Tirana 2013. 
2 Special Report of the Ombudsman Office on the situation of children in residential care ion Albania Tirana 2017. 
3 Editor’s note. 
4 Albania: Report of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, September 2018. The Report can be read in the following link: https://rm.coe.int/report-

on-the-visit-to-albania-from-21-to-25-may-2018-by-dunja-mijatov/16808d2e22  
5 Policy paper on children with disability and their integration in the pre-university education in Albania, Albanian Coalition for Education, ACE 2015, Tirana 
6 Hazizaj A., Elezi P., Ballo M., Access of Roma Children to Early Childhood Services in Albania (3rd Survey), CRCA Albania, Tirana 2017. 

https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-albania-from-21-to-25-may-2018-by-dunja-mijatov/16808d2e22
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-albania-from-21-to-25-may-2018-by-dunja-mijatov/16808d2e22
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kanë mundësi ekonomike mund të gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre, ndërsa ata që nuk i kanë 
ato, vuajnë çdo ditë për të gëzuar të drejtat e tyre më elementare për mbijetesë dhe zhvillim. 

Nga raporti i fundit i vendit e deri te ky, shteti palë nuk mori asnjë masë për të rritur njohuritë 
as mbi KDF dhe as për rekomandimet e Komitetit. Në asnjë nga politikat ose planet e veprimit të 
miratuara nga shteti palë, rekomandimet e Komitetit nuk u përdorën për të ndikuar në ndryshimet 
në politika, legjislacion, programe ose praktika aktuale. Shumica, nëse jo të gjitha, e ndryshimeve 
ndodhën për shkak të presionit dhe avokimit nga OSHC-të lokale në Shqipëri. Edhe përgatitja e 
raportit aktual të shtetit është financuar dhe mbështetur plotësisht nga zyra e UNICEF-it në 
Shqipëri, ndërkohë që shoqëria civile nuk ka pasur mbështetje për hartimin e Raportit Alternativ. 
 
 

2. PËRCAKTIMI I FËMIJËS 
 

Edhe pse Ligji për të Drejtat e Fëmijës7 e solli përkufizimin e fëmijës në përputhje me 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës (KDF), megjithatë shumë ligje vazhdojnë të përdorin 
përkufizime të tjera. Për shembull, Kodi i ri i Drejtësisë për të Miturit në nenin 3, pika 3 dhe 4, 
përdor termin “i mitur” me shpjegimin se “i mitur konsiderohet personi nën 18 vjeç”.8. Ndërkohë 
në Kodin Penal të Shqipërisë, i mitur është personi mbi 14 dhe nën 18 vjeç, ndërsa fëmija është një 
person nën 14 vjeç. Mungesa e një përkufizimi të unifikuar në ligje të ndryshme krijon konfuzion te 
profesionistët dhe mund të kontribuojë në mungesën e respektimit të të drejtave të fëmijës. 
 
 

3. PARIMET E PËRGJITHSHME  
 
A. Mos-diskriminimi 
 

Shqipëria ka bërë progres kur bëhet fjalë për zhvillimin e politikave dhe legjislacionit të ri 
për mbrojtjen nga diskriminimi. Në vitin 2010, shteti palë miratoi një ligj progresiv për mbrojtjen 
nga diskriminimi9. Ligji mbron këdo nga diskriminimi i hapur, përfshirë fëmijët. Që nga miratimi i 
ligjit, parimi i mosdiskriminimit dhe mbrojtja prej tij janë bërë parime kryesore në shumë ligje dhe 
politika të tjera. Megjithatë, fëmijët vazhdojnë të vuajnë nga diskriminimi i hapur në të drejtën e 
tyre për arsimim, akses në shërbime dhe mundësi të barabarta. Romët, ciganët, invalidët dhe 
LGBTI fëmijët dhe të rinjtë janë shpesh viktima të bullizmit, dhunës dhe diskriminimit. Qeveria ka 
ndërmarrë hapa për të adresuar këto mangësi në disa politika, por deri më tani ka qenë e 
pasuksesshme. Fëmijëve romë vazhdojnë t'u mungojnë aksesi në kujdesin dhe edukimin e 
fëmijërisë së hershme, ndërkohë që shumë shkolla nuk ofrojnë kushtet më elementare për fëmijët 
me aftësi të kufizuara për të hyrë në to. Përfshirja e mësuesve të mesëm në klasat ku ka katër ose 
më shumë fëmijë me aftësi të kufizuara është konsideruar si një hap pozitiv drejt gjithëpërfshirjes, 
megjithatë fëmijëve u mungon aksesi në materialet arsimore. Kur bëhet fjalë për fëmijët dhe të 
rinjtë LGBTI, sistemi arsimor shqiptar është i painformuar dhe i papërgatitur për të garantuar dhe 
mbrojtur të drejtat e tyre. Një sondazh mes mësuesve për këtë çështje zbuloi se pothuajse 70 për 
qind e mësuesve nuk do të merrnin asnjë masë për të mbrojtur adoleshentët LGBTI nga ngacmimi 
dhe dhuna10. 

 
7 Law No. 18/2017 “For the Rights and Protection of Children in Albania”, article 3, para.4, defines the child as a person under 18 years old. The law can be read in the 

following link: http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2017/06/Law-No-18-2017-On-the-rights-and-protection-of-the-child.pdf  
8 Juvenile Justice Code of Albania, Law No. 37/2017, can be read in English in the following link: https://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-

legislation/category/109-criminal-code-for-children  
9 Law no. 10221, dated 04.02.2010, "On Protection from Discrimination, Official Gazette No. 15, 25 February 2010, published in Official Publication Center, link: 

https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/04/Law-on-Protection-from-Discrimination-Albania.-2020.pdf  
10 Hazizaj A., Teachers Attitudes towards LGBTI adolescents in public education, PINK Embassy Albania, 2015. Info sheet of the research can be read at: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/Data/PinkEmbassyAlbania_1.pdf  

http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2017/06/Law-No-18-2017-On-the-rights-and-protection-of-the-child.pdf
https://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/category/109-criminal-code-for-children
https://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/category/109-criminal-code-for-children
https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/04/Law-on-Protection-from-Discrimination-Albania.-2020.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/Data/PinkEmbassyAlbania_1.pdf
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B. Interesi më i lartë i Fëmijës  
 

Edhe pse interesi më i mirë i fëmijës është sanksionuar në legjislacionin shqiptar (Ligji për të 
Drejtat e Fëmijës, Kodi i Drejtësisë për të Mitur etj) në praktikë as organet e rendit apo sistemi i 
drejtësisë dhe as sistemi i mbrojtjes së fëmijëve nuk po zbatojnë plotësisht kërkesat ligjore. 
Fëmijët që janë viktima të krimeve, veçanërisht të dhunës seksuale dhe shfrytëzimit, nuk marrin 
asnjë mbështetje apo kompensim nga qeveria dhe pothuajse në të gjitha rastet familjet e tyre 
duhet të mbulojnë shpenzimet për të aksesuar shërbimet sociale dhe ligjore. Ligji për Shërbimet 
Sociale nuk e përcakton detyrimin e Qeverisë për të ofruar akses falas në shërbimet sociale për 
fëmijët që janë viktima të krimeve. Ligji për Ndihmën Juridike Falas edhe pse parashikon ndihmë 
juridike primare dhe dytësore falas, fillimisht për shkak të mungesës së akteve nënligjore dhe më 
vonë vullnetit politik, ai nuk është zbatuar plotësisht, duke lënë mijëra fëmijë pa akses në drejtësi. 
Në vitin 2020, Ministria e Drejtësisë autorizoi një listë me 12 OJQ për të ofruar ndihmë juridike 
falas për këdo që plotëson kushtet e përcaktuara me ligj, përfshirë fëmijët viktima të krimeve dhe 
të miturit në konflikt me ligjin. Ministrisë iu kërkua të financonte këto shërbime në baza vjetore, 
por nuk e bëri kurrë. Qeveria deri më tani ka dështuar të financojë ndihmën juridike falas të 
kërkuar nga fëmijët, e cila në shumicën e rasteve ofrohet nga OSHC-të. Nëse OJQ-ja nuk do të 
ofronte shërbime të ndihmës juridike falas, asnjë fëmijë në Shqipëri nuk do të mund të përfitonte 
dhe gëzonte të drejtën e tij/saj për ndihmë juridike falas në çdo proces gjyqësor, duke e bërë të 
pakuptimtë "interesin më të mirë të fëmijës" në radhë të parë.11.  
Kodi i ri i Drejtësisë për të Miturit dhe rrjedhimisht reforma në drejtësi në Shqipëri duhej të sillnin 
një ndryshim të përgjithshëm në qasjen që kishin si organet e zbatimit të ligjit ashtu edhe ato të 
drejtësisë ndaj fëmijëve viktima të krimit dhe atyre që kryejnë krime. Megjithatë, korrupsioni i 
përhapur brenda sistemit të drejtësisë, mungesa e trajnimit të policisë, prokurorëve dhe 
gjyqtarëve mbi standardet e reja të drejtësisë për fëmijët dhe të rinjtë, do të thoshte se parimi as 
që u mor ndonjëherë në konsideratë. Në një rast, kur një vajzë 8-vjeçare ishte viktimë e dhunës 
seksuale nga mësuesi i saj në një shkollë publike në Tepelenë, Gjykata e Magjistraturës (në 
Gjirokastër) zhvilloi 48 seanca para se të jepte një vendim përfundimtar. Familja e fëmijës u ankua 
në të gjitha organet e hetimit ligjor pa rezultat. Para kësaj, prokurori i të njëjtit rast kishte kërkuar 
që autori të mbahej në arrest shtëpiak, kur shtëpia e fëmijës viktimë ishte përballë asaj të autorit 
të abuzimit seksual. 
    Në qershor 2022, Këshilli i Lartë i Drejtësisë i reformuar miratoi një hartë të re të riorganizimit të 
gjykatave në Shqipëri. Dokumenti është i rëndësishëm sepse përcakton aksesin në drejtësi për çdo 
individ në Shqipëri. Reforma është kritikuar ashpër nga shoqëria civile në Shqipëri, veçanërisht për 
shkak se kufizon jashtëzakonisht aksesin në drejtësi për fëmijët dhe të rinjtë, të cilëve do t'u 
kërkohet të mbulojnë të gjitha shpenzimet e transportit dhe akomodimit - nëse riorganizimi aktual 
i propozuar i gjykatave do të realizohej. Interesi më i lartë i fëmijës nuk përmendej në direktivat që 
çuan në këtë reformë. 
   Së fundi, edhe media në Shqipëri ka kontribuar në cënimin e interesit më të lartë të fëmijës. 
Rritja e rasteve të raportuara të dhunës seksuale ndaj fëmijëve, ka rritur interesin mediatik për të 
raportuar për autorët. Megjithatë, mungesa e standardeve të raportimit dhe trajnimit të 
gazetarëve, ka rritur dëmtimin ndaj të mbijetuarve dhe viktimave. Në disa raste mediat kanë 
publikuar apo transmetuar intervista me fëmijë viktima pak ditë pasi ka ndodhur abuzimi pa 
respektuar privatësinë apo mirëqenien e fëmijës. Në një rast, CRCA/ECPAT Shqipëri u ankua pranë 
Autoritetit Kombëtar të Mediave Audio-Vizuale, përgjegjëse për licencimin e kanaleve televizive në 
Shqipëri, kur një kanal televiziv kombëtar e quajti një fëmijë 8-vjeçar të mbijetuar të abuzimit 

 
11 Law Nr. 111 / 2017 on State Guaranteed Free Legal Aid, can be accessed in the following link: https://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-

legislation?task=download.send&id=232&catid=21&m=0  

https://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation?task=download.send&id=232&catid=21&m=0
https://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation?task=download.send&id=232&catid=21&m=0
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seksual si nxitës të marrëdhënies seksuale. Autoriteti vendosi vetëm të urdhërojë fshirjen e 
reportazhit televiziv nga kanali i tyre në Youtube dhe një gjobë prej 200 dollarësh. Asnjë masë 
tjetër nuk u mor. 
 
C. E drejta për të jetuar, mbijetuar dhe zhvilluar  
 

Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, e drejta për jetë, mbijetesë dhe zhvillim në vazhdimësi 
kërcënohet nga varfëria dhe mungesa e mbështetjes sociale dhe financiare nga shteti palë, si në 
nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal. Shqipëria mbetet një nga vendet më të varfra në Europë. 
Më shumë se 14 për qind e popullsisë vazhdon të jetojë në varfëri absolute ndërsa pothuajse 47 
për qind e popullsisë jeton në varfëri relative (mesatare) krahasuar me 22 për qind në vendet e 
rajonit. 
Shqipëria nuk ka pasur kurrë asnjë program për zbutjen e varfërisë së fëmijëve, qoftë nëpërmjet 
shpërndarjes së parave apo ushqimit falas në shkolla. Fëmijët dhe familjet shpesh varen për 
mbijetesën e tyre nga ndihma e dhënë nga OSHC-të ose organizatat fetare, ndërkohë që një 
ndihmë ushqimore shtetërore e organizuar siç duhet dhe e qëndrueshme nuk ekziston. Një studim 
zbuloi se ishin rreth 2-3 mijë fëmijë të identifikuar si në situatë rruge, të ekspozuar ndaj 
shfrytëzimit seksual, prostitucionit dhe trafikimit. 
      Varfëria në Shqipëri, pas tërmetit të madh të 2019 dhe Covid-it, goditi veçanërisht fëmijët dhe 
të rinjtë. Dallimi midis të pasurve dhe atyre që nuk kanë po bëhet gjithnjë e më i thellë. Indeksi 
GINI i Bankës Botërore tregon se Shqipëria ka pasur një luhatje pabarazie mes atyre që kanë 
mundësi ekonomike dhe atyre që nuk kanë. Nëse në vitin 1996 kjo pabarazi ishte në nivelin 27 
pikë, sot është në nivelin 29 pikë. Politikat fiskale dhe shërbimet publike falas nga të cilat 
përfitojnë qytetarët, përfshirë arsimin, luajnë një rol kyç në rritjen ose uljen e koeficientit të 
pabarazisë. 
Shqipëria nuk ka një bazë të dhënash për regjistrimin e vdekjeve të fëmijëve dhe arsyet e saj. Si i 
tillë, informacioni në këtë drejtim është i kufizuar. Disa studime të vogla mbi situatën 
shëndetësore të fëmijëve tregojnë se fëmijët që jetojnë në varfëri ekstreme raportojnë nivele më 
të larta të sëmundjeve të lidhura me fëmijët. Vetëm fëmijët deri në 1 vjeç mund të marrin ilaçe 
falas. Pas kësaj, familja, edhe nëse jeton dhe paguhet me para në dorë, është e detyruar të blejë 
ilaçe për fëmijën. Ky është një kërcënim i drejtpërdrejtë për jetën, mbijetesën dhe zhvillimin e 
fëmijës. Edhe pse shoqëria civile ka mbrojtur idenë dhe kërkesën e barnave falas për çdo fëmijë që 
nuk mund t'i përballojë ato, deri më tani politika nuk ka ndryshuar. E njëjta gjë vlen edhe për 
mbështetjen psiko-sociale dhe të shëndetit mendor, e cila mund të arrihet vetëm nëse familja 
mund të paguajë. Nuk ka shërbime psiko-sociale falas që mund të garantojnë zhvillimin e fëmijëve, 
ndërkohë që qeveria në nivel lokal dhe kombëtar nuk ka arritur të zbatojë asnjë instrument 
financimi për të mbështetur drejtpërdrejt shërbimet e OSHC-ve. 
Bazuar në raportimet e mediave, janë të paktën 30 deri në 50 fëmijë shqiptarë që vazhdojnë të 
jetojnë në kampet e burgjeve në Siri, ku prindërit e tyre (kryesisht baballarët) luftuan për ISIS-in. 
Vetëm pak fëmijë kanë mundur të kthehen. Pavarësisht thirrjeve për më shumë informacion dhe 
transparencë nga Qeveria deri më tani, ende nuk dihen informacionet për gjendjen e fëmijëve. 
 

D. Respekti për pikëpamjet e fëmijës 
 

Edhe pse në përgjithësi respekti për pikëpamjet e fëmijës, veçanërisht në familje, është 
rritur me kalimin e kohës, për shkak të informimit dhe njohjes më të mirë të të drejtave të fëmijës, 
autoritetet qeveritare vazhdojnë të shtypin të drejtën e fëmijës për të. pikëpamjet e veta. Kjo 
është më së shumti evidente në sektorin e arsimit publik, ku shtypja ndaj pikëpamjeve të fëmijëve 
është në nivele të rrezikshme. Shpesh fëmijët që arrijnë të kenë pikëpamje të forta ose të shprehin 
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mendimin e tyre për të drejtën për arsim, dhunën në shkolla ose mungesën e arsimit cilësor, 
përballen me presionin e mësuesve, drejtuesve të shkollës, ndonjëherë edhe nga familja e tij/saj. 

Ligji për të Drejtat e Fëmijëve dhe Ligji për Rininë në Shqipëri garantojnë të drejtat e 
fëmijëve dhe të rinjve për pjesëmarrje aktive në vendimmarrje në shkolla dhe të pushtetit vendor. 
Megjithatë, produkti i këtyre ligjeve shpesh abuzohet nga të rriturit përgjegjës për të garantuar 
procesin e pjesëmarrjes së fëmijëve. Në shkolla, Koordinatorët e Shkollës vendosin se çfarë dhe 
kur mund të organizohen fëmijët, çfarë aktivitetesh mund të bëjnë, ndërkohë që strukturat e 
drejtuara nga fëmijët janë jofunksionale. Ndërsa në nivel komunash Bordet Rinore duhet të 
garantojnë se kushdo mbi 15 vjeç mund të marrë pjesë dhe të ndajë idetë e tyre se si të 
përmirësohet puna me të rinjtë në territorin e komunës. Megjithatë, bordet e tilla rinore 
udhëhiqen nga Kryetari i Komunës në nivel lokal dhe Ministri i Arsimit në nivel kombëtar. Duke 
qenë se të dyja pozitat janë politike, zgjedhja e të rinjve për anëtarë të bordit më së shumti bëhet 
në aspektin politik nga partia politike që udhëheq komunën për të shmangur çdo zë që mund të 
jetë kundër kryetarit të komunës apo politikave rinore në komunë. 

Bashkia e Tiranës është kthyer në shembullin më të mirë të mungesës së respektit për 
pikëpamjet e fëmijës. Në vitin 2018, fëmijët që ndiqnin aktivitetet e organizuara nga Bashkia e 
Tiranës u ankuan në CRCA/ECPAT Shqipëri se një nga stafi i bashkisë po i ngacmonte seksualisht. 
Ndonëse rasti është raportuar në Komunë, ndaj personit nuk është marrë asnjë masë dhe nuk 
është bërë hetim i brendshëm. Teksa media u interesua për lajmet, bashkia e Tiranës u përpoq të 
anashkalonte dhe shtypte lajmin duke kërcënuar mediat dhe gazetarët me shkurtimin e fondeve 
për reklama. I njëjti kryetar bashkie publikon përditë imazhe të fëmijëve dhe të tij të realizuara në 
vende publike, për të treguar veprat e tij të mëdha për qytetin. Fotot janë publikuar në të gjitha 
rrjetet sociale. Edhe pse anëtarët e publikut dhe OSHC-të janë ankuar për mungesë respekti për 
pikëpamjet e fëmijëve dhe të drejtën e tyre për privatësi, kryebashkiaku ka vazhduar të postojë 
imazhe të tilla, ku fëmijët shihen por nuk dëgjohen. 

 
 

4. TË DREJTAT CIVILE DHE LIRITË  
 

A. Emri dhe kombësia  
 
Shteti si palë ne proces ka marrë disa masa për të përmirësuar ligjet dhe politikat në lidhje me të 
drejtën e emrit dhe kombësisë. Pavarësisht kësaj, disa çështje janë ende pezull. Fëmijët romë dhe 
emigrantë vazhdojnë të përballen me çështje të regjistrimit të lindjes, shpesh për shkak të 
mungesës së dokumentacionit të duhur të lindjes ose për shkak se prindërit janë rimartuar dhe 
kanë vazhduar të mos i regjistrojnë fëmijët e tyre në zyrën e gjendjes civile, sipas kërkesës. Në disa 
raste, fëmijët janë lënë të jetojnë me gjyshërit e tyre, të cilët për shkak të varfërisë nuk kanë 
mundur t'i regjistrojnë fëmijët. Rrjedhimisht, fëmijët nuk kishin akses në vaksinimin, shërbimet 
shëndetësore, shërbimet sociale, kopshtin e fëmijëve dhe arsimin formal. Praktika të tilla që u 
mohojnë fëmijëve gëzimin e të drejtave themelore duhet të ndalen. Shteti duhet të përmirësojë 
rregulloret e tij për të lejuar që fëmijët të kenë akses në çdo shërbim pa pengesa. 
 

B. Ruajtja e identitetit  
 

Fëmijët romë dhe transgjinorë vazhdojnë të përballen me pengesa të mëdha drejt gëzimit të 
ruajtjes së identitetit të tyre. Edhe pse shteti ka përmirësuar politikat e tij për mbrojtjen e fëmijëve 
romë dhe LGBTI, 'de facto' kjo ka qenë pothuajse e pamundur. Nuk ka programe kombëtare apo 
lokale për të mbështetur dhe forcuar identitetin rom si vlerë për shoqërinë. Fëmijët romë 
vazhdojnë të përballen me diskriminim të hapur, paragjykime dhe përjashtim social për shkak të 
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identitetit të tyre. Situata është shumë më e keqe për fëmijët dhe të rinjtë transgjinorë, të cilët 
përballen me mohim të vazhdueshëm të identitetit të tyre nga prindërit, shoqëria, shkollat, 
edukatorët dhe sistemi i mbrojtjes së fëmijëve. Sistemit arsimor i mungojnë politikat dhe 
protokollet kur bëhet fjalë për respektimin dhe ruajtjen e identitetit të fëmijëve transgjinorë. 
Profesionistëve që punojnë në sistem u mungon trajnimi dhe shpesh nuk dinë si të përgjigjen kur 
përballen me çështje të identitetit gjinor. Fëmijët transgjinorë shpesh raportojnë se janë 
ngacmuar, janë viktima të dhunës dhe diskriminimit ose janë nën presion për të vepruar sipas 
gjinisë që lidhet me seksin në lindje. Me gjithë shqetësimet që i janë shprehur Ministrisë së 
Arsimit, deri më tani ajo ka dështuar në miratimin e rregulloreve dhe politikave për mbrojtjen dhe 
ruajtjen e identitetit gjinor të fëmijëve transgjinorë. 
 

C. Liria e të shprehurit  
 
Ligji për të drejtat e fëmijës garanton lirinë e shprehjes. Megjithatë, në realitet liria e shprehjes 
është e kërcënuar si në familje edhe në shkolla. Fëmijët shpesh raportojnë se janë viktima të 
ngacmimit dhe dhunës psikologjike nga prindërit dhe mësuesit kur ata shprehin pikëpamjet e tyre 
ose ankohen kur u shkelen të drejtat. Sidomos në shkollat ku nuk ka mekanizma të sigurt se ku 
mund të raportohet dhuna, fëmijët që ankohen për mësuesit e gjejnë veten duke u ngacmuar ose 
kërcënuar se do t'u ulen notat, nëse raportojnë kundër mësuesve. Në një rast, kur një fëmijë ka 
denoncuar mësuesen për dhunë fizike, rasti është denoncuar në Autoritetin Arsimor të Tiranës. 
Brenda disa orësh nga ankesa mësuesi u informua jozyrtarisht nga miqtë brenda autoritetit. Të 
nesërmen fëmija u soll para klasës nga e njëjta mësuese për t'u pyetur pse e kishte raportuar 
mësuesin në linjën e ndihmës. Fëmija u kërcënua nga mësuesja se do të përjashtohej. i kërkuam 
Autoritetit Arsimor hapjen e një hetimi të brendshëm, i cili u refuzua me arsyetimin se çështja 
ishte zgjidhur. 
Qeveria nuk ka asnjë program për të mbështetur ushtrimin e lirisë së shprehjes në shkolla dhe 
vende të tjera publike. Duke qenë se asnjë institucion publik nuk konsiderohet i sigurt për fëmijët, 
është mjaft e pamundur të thuhet se liria e shprehjes është një e drejtë e garantuar për çdo 
fëmijë. Pak kanale televizive kombëtare drejtojnë programe për fëmijë, por ka shqetësime të 
mëdha kur bëhet fjalë për përmbajtjen. Shumica e tyre, nëse jo të gjithë, i vendosin fëmijët në 
pozitën ku duhet të veprojnë si të rritur, në vend që të eksplorojnë botën, pikëpamjet dhe nevojat 
e tyre. 
 

D. Aksesi në informacionin e përshtatshëm  
 

 Siç u tha më lart, Shqipëria nuk ka asnjë program të mbështetur nga qeveria për të promovuar 
lirinë e shprehjes dhe aksesin në informacionin e duhur. Pak botues janë fokusuar së fundmi në 
specializimin e librave dhe materialeve për fëmijë, ndërkohë që sektori privat është krejtësisht i 
pandjeshëm ndaj fëmijëve si publik. Kjo do të thotë se fëmijët kanë mundësi shumë të kufizuara 
për të marrë informacion të përshtatshëm për jetën e tyre, zhvillimin e vendit, historinë etj., që 
mund të kontribuojnë në edukimin dhe zhvillimin e tyre. Një shqetësim i madh siç është shprehur 
në këtë raport është përdorimi i fëmijëve nga politikanët për përfitimet e tyre politike. Çështja 
bëhet veçanërisht e ndjeshme gjatë fushatave elektorale, ku pothuajse në çdo fotografi të 
politikanëve shohim fëmijë, por asnjëherë nuk dëgjohen dhe as nuk u kërkohet të shprehin 
pikëpamjet e tyre. 
Qasja në internet për fëmijët është rritur në mënyrë dramatike krahasuar me periudhën e 
mëparshme raportuese. Pothuajse 82 për qind e fëmijëve kanë akses çdo ditë në internet, 
kryesisht përmes një telefoni, gjë që ka rritur rrezikun e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual të 
fëmijëve. CRCA/ECPAT Shqipëri krijoi në vitin 2015 një linjë telefonike kombëtare për sigurinë në 
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internet (ISIGURT.AL) për të ofruar informacion mbi mbrojtjen në internet dhe aksesin në 
informacionin e duhur, ndërsa raporton incidentet në internet. Qeveria nuk i ofron platformës 
ISIGURT-it asnjë mbështetje në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve online, ndërkohë që 
legjislacioni mbetet i paqartë dhe shpeshherë mbështet autorët në vend të fëmijëve viktima. 
 
 

E. Liria e të menduarit, besimit dhe feja  
 

Nuk ka pasur raportime për shkelje të kësaj lirie. Ligji kundër Diskriminimit ofron mbrojtje dhe 
garanton ushtrimin e lirisë së mendimit për fëmijët. Shqipëria ka një traditë të gjatë të respektit të 
fesë dhe kjo reflektohet edhe te fëmijët. Incidente të vogla janë raportuar për vajzat që vendosin 
të përdorin velin mysliman gjatë ndjekjes së arsimit publik. 

Një çështje që është ngritur kohët e fundit, ka qenë rasti i fëmijëve që janë rrëmbyer ose kanë 
udhëtuar me prindërit e tyre për të luftuar për ISIS-in në Siri. Shumica e fëmijëve janë gjetur në 
situata ku u është imponuar ekstremizmi fetar, ndërkohë që jeta e tyre ka qenë vazhdimisht nën 
kërcënim. Vetëm pak nga këta fëmijë janë kthyer në Shqipëri. Pala shtetërore nuk mori asnjë masë 
për të penguar asnjë nga këta fëmijë të bashkohej me luftën për shkak të mendimeve dhe fesë së 
prindërve të tyre. 
 

F. Liria e organizimit dhe e tubimit paqësor 
 
Liria e organizimit dhe tubimi paqësor është një e drejtë kushtetuese në Shqipëri, por shumica e 
fëmijëve nuk e gëzojnë atë. Në 30 vjet demokraci në Shqipëri, ka pasur vetëm pak protesta të 
organizuara nga fëmijët për fëmijët. Mungesa e lirisë dhe paragjykimet sociale pengojnë shumë 
fëmijë që ta ushtrojnë këtë liri. Në qershor 2020, fëmijët dhe të rinjtë në Tiranë organizuan një nga 
protestat më të mëdha para Ministrisë së Arsimit për t'u ankuar për mungesën e mbrojtjes nga 
abuzimi dhe shfrytëzimi seksual në shkollat publike, pas një rasti shumë të publikuar të një vajze të 
re që kishte qenë e shfrytëzuar seksualisht jashtë linje dhe online nga roja e saj e sigurisë së 
shkollës për vite me rradhë, ndërsa videot e abuzimit të saj seksual qarkulluan për të paktën dy 
vjet përmes WhatsUp mes të rriturve. Pak javë më vonë, një tjetër protestë u zhvillua sërish para 
Ministrisë së Arsimit, ku të rinjtë adoleshentë protestuan për notat dhe formimin e pyetjeve të 
tyre në provimin përfundimtar nga shkollat e mesme. Ligji kërkon që fëmijët të njoftojnë policinë 
të paktën 24 orë përpara protestës, gjë që shihet si një barrë administrative veçanërisht për 
fëmijët e vegjël që nuk njohin procedurat ligjore. Ligji nuk bën asnjë dallim ndërmjet të rriturve 
dhe fëmijëve kur bëhet fjalë për ushtrimin e lirisë së organizimit dhe tubimit paqësor. 
         Shkollave publike u kërkohet me ligj që të mbështesin fëmijët që të ushtrojnë lirinë e tyre të 
shoqërimit. Megjithatë, mungesa e lirive personale e kombinuar me frikën e tubimeve paqësore 
në shkolla, ka bërë që shkollat publike të duken – sipas mendimit të fëmijëve – më shumë si burgje 
sesa si hapësira edukimi dhe dijeje. Edhe pse Ministria e Arsimit ka nisur së fundmi të përdorë 
fjalët “shkolla të sigurta”, asnjë shkollë publike në Shqipëri nuk është e sigurt për fëmijët. Gjatë 4 
viteve të fundit ka pasur një degradim ekstrem të lirive për fëmijët që ndjekin shkollat publike. Në 
vitin 2016, CRCA/ECPAT Shqipëri së bashku me Ministrinë e Arsimit filluan pilotimin e Parlamentit 
Rinor në Tiranë, duke u zhvilluar në të gjitha shkollat e mesme të Tiranës. Pas pilotimit të 
suksesshëm, Ministria vendosi të marrë drejtimin e parlamenteve dhe u shndërrua nga një 
strukturë e drejtuar nga fëmijët në një strukturë të udhëhequr nga mësuesit. Më tej, ata vendosën 
ta shtrijnë konceptin e Parlamentit edhe tek fëmijët e vegjël, të cilët në vend që të votohen në 
parlament nga fëmijët e tjerë, tani emërohen nga mësuesit, duke bërë një farsë të pjesëmarrjes së 
fëmijëve. 
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        Ligji për arsimin parauniversitar në Shqipëri kërkon që çdo shkollë të krijojë një Qeveri për 
Fëmijët në çdo klasë, ku të gjithë fëmijët që ndjekin shkollën duhet të ndjekin arsimin për të 
shprehur pikëpamjet e tyre për çështjet e shkollës dhe edukimin e tyre. Në gjimnaz, struktura të 
tilla quhen Senat dhe të rinjtë e përzgjedhur për të përfaqësuar studentët e tjerë quhen senatorë. 
Që nga miratimi i ligjit në vitin 2013, asnjë nga këto struktura nuk ka funksionuar. Edhe në shkollat 
e mesme, senatorët zgjidhen shpesh nga mësuesit, duke e bërë të pakuptimtë të gjithë procesin 
zgjedhor dhe votim, ndërsa të drejtat e fëmijëve nuk merren parasysh. 
 

G. Mbrojtja e privatësisë  
 
Mbrojtja e privatësisë për fëmijët është bërë një problem madhor me rritjen e numrit të fëmijëve 
në internet dhe rrjetet sociale. Në vitin 2021, CRCA/ECPAT Shqipëri u ankua publikisht tek 
autoritetet dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave se të dhënat personale të të paktën 600 
mijë fëmijëve ishin në duart e një kompanie të dhënash e cila kishte blerë të dhënat në mënyrë të 
paligjshme. Dosja përfshinte emra, adresa, numra celularë etj. Deri më tani nuk është dhënë asnjë 
përgjigje.  
    Gjatë zgjedhjeve parlamentare mediat sollën në vëmendjen e publikut se partia në pushtet 
(Partia Socialiste) zotëronte lista zgjedhore me detaje të përkatësisë politike të çdo zgjedhësi në 
Shqipëri, të dhënat e tyre personale. Për çdo votues partia i kishte caktuar një mbrojtës – prandaj 
skandali u bë i njohur si Lista e Patronazhit. Të dhënat e disponueshme mund të përdoren kundër 
fëmijëve dhe prindërve që nuk i përkasin partisë qeverisëse. Në fillim Partia Socialiste mohoi 
lidhjen me listën, por nën presionin e publikut deklaruan se lista ishte përgatitur me të dhëna 
publike. Asnjë masë nuk është marrë nga asnjë institucion ndaj partisë apo atyre që kanë 
urdhëruar përgatitjen e listës. Në vitin 2022 të dhënat personale të më shumë se një milion 
personave u vodhën nga Zyra Kombëtare e Tatimeve dhe u bënë publike në media. Detajet 
përfshinin informacion mbi pagat e prindërve të fëmijëve, numrat e tyre celular etj. 
 
 

H. E drejta e mbrojtjes nga torturat ose krime të tjera jonjerëzore, apo trajtime dhe dënime 
jonjerëzore 

 
Ndonëse Kushtetuta Shqiptare, Kodi për të Miturit dhe Ligji për të Drejtat e Fëmijës ndalojnë 

fëmijët që ti nënshtrohen torturës apo trajtimeve dhe dënimeve të tjera mizore, çnjerëzore apo 
poshtëruese, shteti ka vazhduar të shkelë këtë të drejtë. Në periudhën prill-maj 2019 u zhvilluan 
disa protesta politike para godinës së kryeministrisë në kryeqytet. Shumë prej tyre u bënë të 
dhunshëm. Në përgjigje të protestës, policia shkonte çdo natë pas protestës për të arrestuar 
persona, kryesisht të mitur që kishin marrë pjesë në protestë me prindërit e tyre. Në një natë të 
vetme, të paktën 150 të mitur dhe fëmijë u arrestuan nga policia në 6 komisariate policie, shumë 
të ekspozuar ndaj trajtimit dhe dënimit çnjerëzor dhe poshtërues. Disa nga fëmijët ishin nën 14 
vjeç. Fëmijët u mbajtën gjatë natës në të njëjtat ambiente me të rriturit, ndërsa shumë prej tyre 
raportuan se ishin dhunuar fizikisht nga punonjësit e policisë. Askush nuk mbajti përgjegjësi për 
këtë abuzim masiv të të drejtave të fëmijëve. 
     Fëmijët në përkujdesje rezidenciale publike të ofruar nga Qeveria, i janë nënshtruar trajtimit 
dhe ndëshkimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues nga edukatorët e tyre dhe të ashtuquajturat 
“nëna”. Në disa raste, raportet investigative të mediave kanë treguar se fëmijët janë të ekspozuar 
ndaj trajtimit dhe ndëshkimit çnjerëzor. Në dy raste, në incidente të ndara, fëmijët u ankuan se u 
janë nënshtruar abuzimeve seksuale gjatë përkujdesjes së rezidencave shtetërore. Njëra prej 
vajzave, e cila ka shkuar në polici për të denoncuar një trajtim të tillë poshtërues, është 
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përdhunuar nga punonjësi i policisë, i cili në fakt duhej të merrte denoncimin e saj. Ai u arrestua 
më vonë, kur çështja u bë publike, 5 vjet pasi kishte ndodhur përdhunimi12.  
 
 

5. MJEDISI FAMILJAR DHE KUJDESI ALTERNATIV  
 

Varfëria, mungesa e mundësive të barabarta dhe punësimi janë disa nga faktorët kryesorë 
që ndikojnë që prindërit të përmbushin detyrimet e tyre ndaj fëmijëve të tyre. Nënat beqare janë 
më së shumti të ekspozuara ndaj ekstremiteteve të faktorëve të tillë negativë. Nuk ka programe 
qeveritare për të mbështetur prindërit e vetëm me kujdesin ndaj fëmijëve kur prindërit punojnë. 
Tre fëmijë u dogjën deri në humbjen e jetës kur shtëpia e tyre u dogj, ndërsa nëna punonte natën. 
Asnjë nga njësitë e qeverisjes vendore që janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve për qytetarët 
e tyre nuk ofron mbështetje prindërore. Me decentralizimin e shumicës së shërbimeve ndaj njësive 
të qeverisjes vendore (Shqipëria ka 61 njësi administrative), kujdesi për fëmijërinë e hershme ishte 
një nga shërbimet që ka pësuar më shumë. Migrimi i brendshëm i popullsisë nga zonat rurale në 
ato urbane bëri që shumë familje dhe fëmijë të mbeten pa akses në çerdhe dhe kopshte. 

            Shqipëria gjatë 30 viteve të fundit ka pësuar migrim masiv legal dhe ilegal, kryesisht 
drejt vendeve të BE-së. Pothuajse gjysma e popullsisë jeton jashtë vendit, duke krijuar probleme të 
shumta kur bëhet fjalë për ndarjen e fëmijëve nga prindërit. Autoritetet kanë qenë dhe janë ende 
totalisht të papërgatitura për të përballuar një fluks të tillë ndarjesh prindërore. Shtetit i mungon 
një institucion për t'u marrë me ndarjet familjare dhe prindërore, duke ia lënë shpesh policisë 
përballjen me sfida të tilla sociale. Duke qenë se nuk ka asnjë procedurë për një regjistrim formal 
të ndarjeve prindërore të fëmijëve, është e pamundur të kemi një koncept të qartë të çështjes. Në 
një rast të fundit që u raportua në CRCA/ECPAT Shqipëri, fëmija u rrëmbye në mënyrë të 
paligjshme nga babai, i cili në këtë moment ndodhet në burg, ndërsa nëna jeton në një vend të BE-
së dhe ka përgjegjësi të plotë prindërore mbi fëmijën e saj. Edhe pse nëna i kishte kërkuar 
autoriteteve shqiptare që t'ia kthenin fëmijën, asnjë autoritet nuk ndërmori hapa për të bashkuar 
nënën dhe fëmijën. 

          Qeveria ofron kujdes dhe mbrojtje për shumicën e fëmijëve të privuar nga mjedisi 
familjar. Në vitin 2021, qeveria miratoi një plan kombëtar për vendosjen në kujdestari të të gjithë 
fëmijëve që aktualisht jetojnë nën kujdesin rezidencial publik. Plani është kritikuar nga shoqëria 
civile sepse i mungon mbikëqyrja e fortë prindërore e familjeve kujdestare dhe mbështetja 
financiare për të garantuar mirëqenien e fëmijëve. Megjithatë, 30 vjet pas rënies së regjimit 
komunist, kujdestaria është ende inekzistente në Shqipëri. Kjo pengoi shumë fëmijë të shijonin 
jetën me një familje kujdestare dhe shumë fëmijë nga fillimi i viteve '90 deri në vitin 2010, 
përfunduan duke u shfrytëzuar në trafikim dhe prostitucion. 

Në fillim të vitit 2010 e në vazhdim, Shqipëria filloi të inicojë disa masa që mund të krijonin 
kujdestarinë familjare si një alternativë ndaj institucionalizimit. Një vendim i Qeverisë i hapi rrugën 
krijimit të sistemit, por deri në fund të vitit 2019, njësitë e qeverisjes vendore nuk kishin bërë asgjë 
për ta bërë kujdestarinë plotësisht funksionale.  

        Sistemi aktual bazohet në decentralizimin e shërbimeve, deinstitucionalizimin e 
fëmijëve dhe ngritjen e më shumë shërbimeve komunitare, ku fëmija mbështetet dhe asistohet në 
një mjedis familjar. Nën kujdestari mund të vendosen jo vetëm fëmijët pa përkujdesje prindërore, 
por edhe ata fëmijë që vijnë nga familje të neglizhuara, ose janë viktima të dhunës, shfrytëzimit 
brenda ambienteve familjare.  

Aktualisht në Shqipëri janë rreth 250 fëmijë që ndodhen në qendra rezidenciale publike, 
nga 0 deri në 18 vjeç, ndërsa 400 fëmijë të tjerë janë të vendosur në qendra rezidenciale private, 

 
12 Exit News: Police Chief Arrested for Raping Woman Who Came to Report Rape, https://exit.al/en/2020/06/06/fushe-arrez-police-chief-arrested-for-raping-woman-who-

came-to-report-rape/  

https://exit.al/en/2020/06/06/fushe-arrez-police-chief-arrested-for-raping-woman-who-came-to-report-rape/
https://exit.al/en/2020/06/06/fushe-arrez-police-chief-arrested-for-raping-woman-who-came-to-report-rape/
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kryesisht të drejtuara nga OJF. Një analizë e të dhënave për numrin e fëmijëve të vendosur në 
institucione si dhe dinamikën e hyrjes dhe daljes nga këto institucione, tregon se afërsisht 70% e 
fëmijëve vijnë nga familje të varfra apo familje me probleme sociale, 25% e tyre janë të braktisur 
që nga lindja dhe 5% e tyre janë akomoduar në institucione për arsye të tjera, duke përfshirë 
riatdhesimin e fëmijëve të trafikuar dhe të fëmijëve punëtorë. 
            Në vitin 2016, qeveria shqiptare miratoi ligjin e ri për shërbimet e kujdesit social, i cili 
pavarësisht përmirësimeve të shumta të sistemit të përkujdesit social, duhet të marrë në 
konsideratë seriozisht procesin e deinstitucionalizimit dhe të harmonizojë legjislacionin me 
Udhëzimet për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve. Gjithashtu, Kodi Shqiptar i Familjes duhet të 
përmirësohet në mënyrë që të pasqyrojë zhvillimet e fundit të ligjit dhe të respektojë standardet 
ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. 
          Ligji për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve i miratuar në vitin 2017 dhe i ndjekur nga aktet 
nënligjore të tij në fillim të vitit 2019 ka vendosur masa të reja për të siguruar që fëmijët nga 
familjet më të margjinalizuara të rriten me prindërit e tyre biologjikë, por pavarësisht kësaj, 
ndihma financiare që marrin këto familje mujore (9000 Lek/rreth 75 US$) është e pamjaftueshme 
për të plotesuar nevojat e tyre. Ndihma financiare nuk është kombinuar me shërbime të tjera 
sociale të përshtatshme për kujdesin dhe mbështetjen e fëmijëve. Kujdesi alternativ është më pak 
i kushtueshëm se kujdesi rezidencial (kostoja e një fëmije nën 3 vjeç në institucion është 73,000 
lekë, rreth 700 USD) duke përbërë kështu një argument tjetër bindës për promovimin e 
shërbimeve të tilla. 
         Në vitin 2018, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ndërmori nismën njëvjeçare 
“Fëmijët në radhë të parë”, e cila synonte hartimin e një raporti të vlerësimit të nevojave të 
familjeve biologjike për të ndërmjetësuar për punësim, strehim social etj, në mënyrë që fëmijët pa 
kujdes prindëror të kthehen në familjet e tyre. Deri më sot, nuk ka një raport publik për arritjet e 
kësaj nisme. Bazuar në eksperiencat e qarqeve të tjera, Shqipëria krahas shërbimeve të kujdesit të 
ofruara në institucionet rezidenciale publike dhe private, miratoi në vitin 2018 një akt të ri 
nënligjor që rregullon shërbimet e kujdestarisë për fëmijët në familjet e të ashtuquajturave familje 
të përkujdesit. 
  
 

6. SHËNDETI DHE MIRËQENIA THEMELORE 
 
F. Mbijetesa dhe zhvillimi 
 

Popullsia e Shqipërisë në fillim të vitit 2022 ishte 2,793,592 banorë. Shifra është ulur me 
1.3%, krahasuar me 1 janar 2021. Gjatë vitit 2021, shtimi natyror i popullsisë (lindje-vdekje) ishte -
3296 banorë, duke shënuar për herë të parë një rritje natyrore negative. Gjatë vitit 2021 kanë 
lindur 27284 foshnja, duke pësuar një rënie prej 2,8%, krahasuar me një vit më parë. Raporti gjinor 
në lindje u rrit, duke arritur në 107.5 në 2021, nga 106.6 në 2020. Shqipëria po përballet me një 
problem serioz të përzgjedhjes së seksit në lindje, ku prindërit preferojnë djemtë në krahasim me 
vajzat, për shkak të vlerave tradicionale. Me gjithë përpjekjet e autoriteteve fenomeni vazhdon 
ende. 

Kërcënimi më i madh për shëndetin e fëmijëve është varfëria. Siç është shpjeguar tashmë 
në këtë raport, varfëria prek deri në 40 për qind të fëmijëve. Varfëria ndikon në shëndetin, 
arsimimin dhe rritjen e tyre. Investimi për eliminimin e varfërisë është një përgjegjësi e përbashkët 
mes pushtetit qendror dhe atij vendor, por siç është shpjeguar, shteti palë nuk ka asnjë program 
për eliminimin e varfërisë, pavarësisht se ka kapacitet financiar për ta bërë këtë. 
             Në momentin e shkrimit të këtij raporti, Shqipëria mbështeti 60-80 mijë familje me para. 
Shuma që merr çdo familje është nga 40 deri në 110 USD, e cila sipas çdo eksperti nuk është aspak 
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e mjaftueshme për të mbajtur larg urisë askënd. Studimi i Avokatit të Popullit për kostot minimale 
të jetesës, zbuloi se një familjeje do t'i duheshin të paktën 220 USD për të mbuluar nevojat bazë 
për ushqim dhe shpenzimet e jetesës. Qeveria nuk ka publikuar kurrë se çfarë do të konsiderohej si 
kosto minimale e jetesës, duke privuar kështu shumë fëmijë dhe të rinj nga aksesi në ushqim, 
arsimim dhe mundësi më të mira. 
 
G. Fëmijët me aftësi ndryshe  
 

Situata e fëmijëve me aftësi të kufizuara është përmirësuar ndjeshëm, veçanërisht në nivel 
shoqëror. Megjithatë, shumë paragjykime janë ende të pranishme dhe i pengojnë fëmijët të kenë 
sukses në jetën e tyre. Qeveria ofron mbështetje në formën e pagesave kesh për familjet e 
fëmijëve që jetojnë me aftësi të kufizuara, e cila është rreth 90 USD. Ashtu si për fëmijët që jetojnë 
në varfëri, një shumë e tillë është e pamundur të mbulojë nevojat elementare të tyre. Të gjitha 
terapitë janë të kushtueshme dhe mund të aksesohen vetëm në qendrat private, të cilat janë 
shumë të shtrenjta. Gama e shërbimeve të ofruara falas për fëmijët me aftësi të kufizuara është 
pothuajse inekzistente. Pak komuna kanë filluar të krijojnë qendra shërbimi, por qendra të tilla 
mund të kontaktojnë një numër shumë të vogël fëmijësh. Duhet të jenë të paktën 18 mijë fëmijë 
që kanë nevojë për mbështetje dhe kujdes për shkak të aftësisë së kufizuar, ndërkohë që në 
përgjithësi shërbimet publike mund të mbulojnë nevojat e jo më shumë se 4000 fëmijëve dhe të 
rinjve. Një sondazh nga Koalicioni Shqiptar për Arsimin për numrin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara që ndjekin arsimin e detyrueshëm zbuloi se pothuajse 78 për qind e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara nuk shkojnë në shkollë. Ka arsye të ndryshme pse ndodh kjo, duke filluar nga mungesa e 
rampave në shkolla, deri te paragjykimet, diskriminimi, dhuna dhe paragjykimet ndaj fëmijëve nga 
bashkëmoshatarët dhe mësuesit e tyre. 

Pothuajse e njëjta situatë është edhe në shkollat publike, të cilat frekuentohen nga të 
paktën 80 për qind e të gjithë fëmijëve në Shqipëri. Në vitin 2014, falë presionit të Koalicionit 
Shqiptar për Arsimin, Ministria e Arsimit ra dakord të sigurojë një edukator mbështetës për çdo 
klasë që kishte të paktën katër fëmijë me aftësi të kufizuara. Numri i edukatorëve nga 60 fillimisht 
është rritur në të paktën 200 nga viti në vit, duke e bërë këtë një nismë shumë të suksesshme. 
Megjithatë, mungesa e trajnimit si të mësuesit kryesor ashtu edhe të edukatorit mbështetës (i cili 
supozohet të jetë gjithashtu një mësues ose punonjës social i trajnuar) ka penguar të drejtat e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke e bërë ndonjeherë konfuze praninë e mësuesit ndihmës, ose 
në shumë raste të vështira. Prindërit janë ankuar shpesh se mësuesi kryesor në një klasë shumë 
herë i kërkonte mësuesit ndihmës që t'i merrte fëmijët me aftësi të kufizuara për t'i mësuar 
veçmas, gjë që bie ndesh me metodologjinë e rënë dakord që të gjithë fëmijët në klasë të marrin 
të njëjtin mësim nga i njëjti mësues dhe atëherë mësuesi mbështetës do të punonte më tej me ta 
për të shpjeguar pyetjet që fëmijët mund të kenë etj. 

Fëmijët me aftësi të kufizuara e kanë të vështirë të ndjekin arsimin e detyrueshëm. Bazuar 
në të dhënat statistikore të INSTAT dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë rreth 43% e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk ndjekin arsimin. Sipas të dhënave të Mbrojtjes së të Drejtave të 
Aftësisë së Kufizuar (MEDPAK) dhe Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Aftësisë së Kufizuar, të 
dyja organizata të specializuara në mbështetjen e të drejtave të aftësisë së kufizuar, vetëm 35% e 
shkollave janë të aksesueshme fizikisht për fëmijët me aftësi të kufizuara. 
              Shoqatat e prindërve, pavarësisht punës së shkëlqyer që bëjnë për të mbështetur të 
drejtat e fëmijëve dhe të prindërve, marrin shumë pak mbështetje financiare dhe teknike nga 
Qeveria. Pavarësisht fjalëve pozitive nga autoritetet ndaj OJQ-ve, qeveria nuk ofron asnjë 
mbështetje financiare dhe teknike për të forcuar zërin e tyre dhe shërbimet për fëmijët. Ata shihen 
si partnerë, vetëm kur paratë dhe financimi nuk janë në diskutim. 
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H. Shëndeti dhe shërbimet shëndetësore  
 

Vitet e fundit ka pasur një rritje të konsiderueshme të investimeve në sektorin e 
shëndetësisë. Megjithatë, ato nuk janë përkthyer në rezultate më të mira shëndetësore për 
fëmijët. Sistemi i kujdesit shëndetësor në Shqipëri bazohet në skemën e sigurimit të detyrueshëm 
shëndetësor dhe synon të ofrojë kujdes shëndetësor gjithëpërfshirës dhe universal për popullatën. 
Financimi i sistemit shëndetësor vjen kryesisht nga pagesa e kontributeve të sigurimeve 
shëndetësore të kryera nga punonjësit si përqindje e pagës së tyre dhe punëdhënësi njëkohësisht, 
të cilat kanalizohen përmes Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)13 
dhe pjesa tjetër nga buxheti kombëtar për të mbuluar financimin e sistemit të kujdesit 
shëndetësor.14  
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHPS) është përgjegjëse për hartimin dhe 
zbatimin e politikave shëndetësore në vend, në hartimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes 
shëndetësore të popullatës dhe në zbatimin e buxhetit në fushën e shëndetësisë. Deri në vitin 
2017 (përfshirë edhe këtë vit), kjo ministri nuk kishte në përbërjen e saj “mbrojtjen sociale”, por 
nga ristrukturimi ndërministror i vitit 2017, programi “Kujdesi social” iu shtua Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe për pasojë pati një rritje të fondeve. akorduar nga buxheti i shtetit për këtë 
insitucion shtetëror, gjë që pasqyrohet në buxhetin e vitit 2019 e në vazhdim. Megjithatë, 
Shqipëria shpenzon vetëm deri në 2.2 për qind të PBB-së së saj për shëndetin publik. 
          Vetëm fëmijët deri në një vjeç marrin kujdes mjekësor dhe ilaçe pa pagesë. Vaksinimi është 
falas për të gjithë, me kusht që të ketë vaksina. Pasi fëmijët të rriten, familjet do të mbulojnë të 
gjitha shpenzimet e tyre mjekësore. Riorganizimi i sistemit të kujdesit shëndetësor do të thotë që 
për të hyrë në mjekun e familjes dhe për të kërkuar kontrolle të mëtejshme mjekësore do t'i 
kushtonte një familje të paktën 10 USD. Kjo është vetëm kostoja fillestare pa ilaçe. Çdo kontroll 
shtesë mjekësor në mjekë të specializuar do t'i kushtonte një familjeje 15 ose më shumë USD të 
tjera dhe kjo vlen për spitalet publike. Për një familje të varfër shpenzime të tilla janë të 
paarritshme, që do të thotë se fëmijët nuk mund të kenë akses në kujdesin shëndetësor nëse nuk 
është një rast urgjent. Sa i përket barnave, Qeveria jep listën e barnave që janë me subvencione, 
por ato nuk vijnë falas. Shteti palë, nuk ka asnjë program për kujdes mjekësor dhe barna falas për 
fëmijët nën 18 vjeç, duke lënë pa kujdes mjekësor dhe në rrezik për jetën të paktën 40 për qind të 
fëmijëve që jetojnë në varfëri në Shqipëri. Edhe pse ka pasur shumë thirrje për t'i bërë këto 
shërbime falas për çdo fëmijë, Qeveria shqiptare ka refuzuar. 
 
I. Siguria sociale dhe shërbimet e kujdesit të fëmijës 
 
Ligji për shërbimet sociale në Shqipëri i vitit 2017, krijoi mundësitë për futjen e shërbimeve sociale 
profesionale në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, mungesa e vullnetit politik nga ana e partisë në 
pushtet, në nivel qendror dhe politik, ka lënë kryesisht fëmijët dhe gratë me shumë pak shërbime 
në dispozicion. Të paktën 80 për qind e shërbimeve sociale në Shqipëri ofrohen nga sektori i OJQ-
ve  dhe pothuajse të gjitha paguhen nga donatorët ndërkombëtarë. Shpenzimet sociale të shtetit-
palë për shërbime sociale drejtpërdrejt për fëmijët janë pothuajse inekzistente. Reforma e 
shërbimeve sociale në Shqipëri që filloi në vitin 2004 kërkon që bashkitë (njësitë administrative) të 
ofrojnë shërbime sociale për të cilat qytetarët kanë nevojë në territorin e tyre. Reforma 
administrative e vitit 2014 uli numrin e bashkive nga 384 në 61. Bashkitë e sapokrijuara pritej të 
ofronin shërbime më të mira duke zgjeruar taksat vendore dhe përfitimet e tjera që bashkitë 

 
13DIFKSH operates on the basis of Law no. 10 383/2011, "On Compulsory Health Care Insurance in the Republic of Albania", amended by Law no. 126/2013, 184/2013, 

141/2014, 145/2015: 

https://www.fsdksh.com.al/images/stories/baza_ligjore/11janar2016/Ligj_nr_10_383_dat_24_2_2011_Pr_sigurimin_e_detyrueshm_t_kujdesit_shndetsor_n_Republikn_Sh

qipris_i_ndryshuar.pdf 
14Instruction no. 117/2020, "On the approval of the health and social recovery program":http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/udhezim-2020-02-

25-117.pdf 

https://www.fsdksh.com.al/images/stories/baza_ligjore/11janar2016/Ligj_nr_10_383_dat_24_2_2011_Pr_sigurimin_e_detyrueshm_t_kujdesit_shndetsor_n_Republikn_Shqipris_i_ndryshuar.pdf
https://www.fsdksh.com.al/images/stories/baza_ligjore/11janar2016/Ligj_nr_10_383_dat_24_2_2011_Pr_sigurimin_e_detyrueshm_t_kujdesit_shndetsor_n_Republikn_Shqipris_i_ndryshuar.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/udhezim-2020-02-25-117.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/udhezim-2020-02-25-117.pdf
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marrin nga lëshimi i licencave, tarifave dhe të ardhurave për banesat dhe ndërtesat. Megjithatë, 
në kohën e dorëzimit të këtij raporti, asnjë komunë e vetme nuk ishte në gjendje të mbulonte 
shpenzimet për të drejtuar shërbimet sociale në mbështetje të fëmijëve. Edhe pse Ligji për të 
Drejtat e Fëmijëve cakton përgjegjësinë për mbulimin e të gjitha kostove të shërbimeve sociale për 
fëmijët, asnjë bashki e vetme në Shqipëri nuk e ka bërë këtë. Së pari, komunat rrallë kanë 
shërbime sociale gjithëpërfshirëse për qytetarët e tyre. Prandaj, ligji parashikon blerjen e 
shërbimeve nga OSHC-të apo edhe nga sektori privat. Për shkak të buxheteve sociale 
jashtëzakonisht të ulëta edhe bashkitë e pasura si Tirana për shembull, ato mund të mbulojnë 
vetëm kostot minimale, që zakonisht lidhen me strehimin. Shërbimet sociale në shtëpi nuk janë një 
tipologji e njohur në gamën e gjerë të shërbimeve që duhet të ofrojë një bashki. 
Shpenzimet sociale pothuajse në çdo komunë janë minimale dhe në shumicën e rasteve ato 
paguhen nga buxhetet e 0SHC-ve, ndërkohë që janë të pakta komunat që nuk kanë mundësi të 
krijojnë shërbime sepse kanë buxhete shumë të vogla. Pavarësisht mbështetjes nga qeveria 
qendrore, shumica e shërbimeve sociale statutore janë inekzistente në të 61 bashkitë në Shqipëri. 
Shpesh kryetarët e komunave preferojnë t'i shpenzojnë buxhetet e tyre komunale në projekte të 
mëdha ku ndikimi në perceptimin e publikut është më i madh, krahasuar me investimin te të 
varfërit dhe nevojtarët, ku nuk ka kthim të fondeve. 
           Situata u përkeqësua me vendimin e Qeverisë për bashkimin e dy portofoleve të mëdha të 
kujdesit shëndetësor dhe social në një ministri të vetme. Pasojë e këtij bashkimi ka qenë reduktimi 
i stafit dhe financimi për kujdesin social dhe rritja e buxhetit të shëndetësisë. Nëse nuk ka një 
reformë serioze në shërbimet sociale, Shqipëria do të vazhdojë të mos jetë në gjendje të 
përmbushë detyrimet e saj ndaj fëmijëve. 
 
J. Standarti i jetesës  
 
Raportet vlerësojnë se 20% e fëmijëve në Shqipëri jetojnë në varfëri absolute; 49% e familjeve me 
më shumë se 4 fëmijë janë të varfëra dhe 22% e fëmijëve 0-4 vjeç jetojnë në varfëri. 17.4% e 
fëmijëve në Shqipëri jetojnë në familje me të ardhura më pak se 120 USD/muaj, ndërkohë që ende 
2% e fëmijëve jetojnë në familje me të ardhura zero. Banka Botërore në rishikimin e fundit për 
Shqipërinë vlerësoi se të paktën 1.6 milionë njerëz do të jetojnë në varfëri për shkak të Covid, duke 
përfshirë 277,000 fëmijë. Kjo do të thotë që të paktën 1 në 3 fëmijë do të jetojnë në varfëri. 
Ekonomia e Shqipërisë do të tkurret në 8,4 për qind të PBB-së së saj15, duke e bërë vendin vendin e 
pestë më të prekur në Evropë dhe Azinë Qendrore, ku 41.5% e popullsisë do të jetojë me më pak 
se 5.5 USD në ditë. 
 
 

7. ARSIMIMI, KOHA E LIRË DHE AKTIVITETET KULTURORE 
  

E drejta e fëmijës për arsimim ka qenë një nga më të prekurat gjatë periudhës raportuese. 
Pavarësisht disa përparimeve gjatë viteve 2013-2018, fillimisht Covid-i dhe më pas dhuna në 
shkolla kanë patur një ndikim të jashtëzakonshëm në cilësinë e arsimit. Arsimi publik është i vetmi 
sektor ku përditë ka akuza të rënda për shkelje të të drejtave të fëmijës duke u përdorur për 
publicitet. Asnjë shkollë në Shqipëri nuk i plotëson kriteret për t'u konsideruar si një shkollë dhe 
hapësirë e sigurt. Pavarësisht thirrjeve për bashkëpunim më të mirë ndërmjet Ministrisë së Arsimit 
dhe shoqërisë civile, në katër vitet e fundit pothuajse nuk ka pasur asnjë bashkëpunim ndërmjet 
OSHC-ve dhe Ministrisë. 

 
15 World Bank, http://pubdocs.worldbank.org/en/344691588788182868/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-ECA.pdf  

http://pubdocs.worldbank.org/en/344691588788182868/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-ECA.pdf
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Shqipëria, në krahasim me vendet e tjera të Europës, shpenzon më pak për arsimin dhe të 
gjitha shkollat publike financohen nga buxheti vjetor i shtetit. Përqindja e PBB-së për arsimin në 
vitin 2022 ishte planifikuar të ishte 2,9 16, nga 3.1 për qind që ishte më parë. Strategjia Kombëtare 
e Arsimit Parauniversitar përcakton prioritete ambicioze kombëtare të arsimit, por që fatkeqësisht 
nuk përqendron përpjekjet apo mobilizon burimet për zbatimin e një mekanizmi kombëtar reagimi 
për parandalimin dhe raportimin e dhunës në institucionet arsimore. Edhe pse shpenzimet 
buxhetore janë rritur nga viti në vit, që është tregues i rritjes ekonomike të vendit, shpenzimet për 
arsimin parauniversitar pavarësisht se janë shpallur prioritet kombëtar, nuk kanë përfituar nga kjo 
rritje e ekonomisë së vendit, por përkundrazi, fondet janë ulur nga viti në vit, me një rritje të lehtë 
vetëm në vitin 201817. 
Për shkak të varfërisë më shumë se 50.000 fëmijë që duhet të ndjekin arsimin e detyrueshëm janë 
të detyruar të punojnë 18. Rreth 15,000 fëmijë shqiptarë janë jashtë shkollës 19. Të dhënat zyrtare 
tregojnë se rreth 75 për qind e familjeve të fëmijëve që marrin para në dorë nuk janë në gjendje të 
përmbushin asnjë nga pesë nevojat themelore të fëmijëve të tyre, duke përfshirë kujdesin 
shëndetësor dhe arsimin. Të paktën 77 për qind e fëmijëve në të njëjtat familje, të moshës 16-18 
vjeç nuk ndjekin asnjë arsim. Të paktën 65 përqind e fëmijëve që humbasin arsimin vijnë nga 
familje me të ardhura shumë të ulëta ose pa të ardhura fare20.  

Kur Shqipëria shpalli epideminë e Covid-it, vendi kaloi në izolim total për të paktën një 
muaj të plotë. Qeveria nuk parashikoi asnjë dispozitë për aksesin e fëmijëve në arsim. Mësimet u 
zhvilluan kryesisht duke përdorur WhatsUp (!) duke treguar mungesë totale të gatishmërisë për 
shkollimin online. Ndërsa fëmijët mbaheshin në shtëpi, në muajt në vijim dhe Qeveria krijoi 
edukimin përmes transmetuesit publik kombëtar në një kanal të veçantë, ndërsa vijonte një 
platformë online pa asnjë vlerësim profesional. 

   Një hetim i CRCA/ECPAT zbuloi se të paktën 20 për qind e fëmijëve nuk kishin akses në 
arsimin online, sepse ose nuk kishin akses në internet në shtëpi ose nuk kishin një 
tablet/kompjuter ose telefon inteligjent . Përkundër të gjitha thirrjeve të bëra drejtuar Qeverisë 
për t'iu ofruar fëmijëve qasje falas në internet dhe kompjuter, nuk është ndërmarrë asnjë veprim. 
Për më keq, kreu i qeverisë u thirr nga Kuvendi për të raportuar për këtë çështje, kur ai pranoi 
publikisht se vetëm pak për qind e fëmijëve nuk kishin akses në arsim, kur edhe të dhënat zyrtare 
më të moderuara tregonin se në të paktën 20 përqind e fëmijëve nuk kishin akses në arsim gjatë 
izolimeve. Qeveria nuk publikoi kurrë një raport për të detajuar nivelin e aksesit që kishin fëmijët 
në arsim dhe se si mungesa e veprimeve të shtetit-palë ndikoi në rezultatet e tyre arsimore. 

   Komunitetet rome për shkak të kushteve të këqija ekonomike, diskriminimit, 
paragjykimeve, martesave të hershme, migrimit janë disa nga faktorët që ndikojnë në integrimin e 
komunitetit rom në sistemin arsimor. Regjistrimi i popullsisë rome në Shqipëri i vitit 2013 tregon 
se fëmijët përbëjnë 38% të popullsisë rome. Rreth 22% e fëmijëve romë që i përkasin grupmoshës 
10-18 vjeç nuk kanë shkuar kurrë në shkollë, vetëm 52% e fëmijëve romë të moshës 7-9 vjeç 
ndjekin klasat si shans të dytë21.Vetëm 61.4% e fëmijëve romë ndjekin arsimin e detyrueshëm ose 
1 në 4 fëmijë romë nuk është në shkollë. Të dhënat tregojnë se nga 2686 fëmijë romë që ndjekin 
arsimin parauniversitar në Shqipëri, vetëm 20% e fëmijëve ndjekin rregullisht shkollën, ndërsa 
pjesa tjetër e fëmijëve mungojnë përkohësisht ose vazhdimisht nga shkolla..22 

 
16 Financing Public Pre-university Education in Albania, an analytical report on national expenditure for education, ACE Albania, 2017. The report can be accessed: 

http://www.acce.al/sites/default/files/download/campaigs/financimi_i_arsimit_publik_parauniversitar_ne_shqiperi_2008-2018.pdf 
17 17 Financing Public Pre-university Education in Albania, an analytical report on national expenditure for education, ACE Albania, 2017. 
18National Agency for Child Rights in Albania, Annual Report on the Situation of Children in Albania 2015. Report can be accesses in the following address: 

http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2015/05/Raport-kombëtar-mbi-situatën-e-te-drejtave-të-fëmijëve-në-Shqipëri.pdf 
19 Albania: The cost of underinvestment in education, UNICEF. Report can be accessed in the following address: 

https://www.unicef.org/albania/2017_ALB_Underinvestment_in_education-en.pdf  
20 UNDP Albania, https://www.undp.org/content/dam/albania/docs/misc/Albanian%20Version%20-%20GoA-

UN%20Programme%20of%20Cooperation%20for%20Sustainable%20Development%202017-2021%20(Final).pdf  
21Census of Roma Population in Albania, Open Society Foundation Albania, Tirana 2014. https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/english-

final_roma_census.pdf?file=1&type=node&id=13132  
22 2nd Survey into the Access of Roma Children to Early Childhood Services in Albania, CRCA Albania, Tirana 2016  

http://www.acce.al/sites/default/files/download/campaigs/financimi_i_arsimit_publik_parauniversitar_ne_shqiperi_2008-2018.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2015/05/Raport-kombëtar-mbi-situatën-e-te-drejtave-të-fëmijëve-në-Shqipëri.pdf
https://www.unicef.org/albania/2017_ALB_Underinvestment_in_education-en.pdf
https://www.undp.org/content/dam/albania/docs/misc/Albanian%20Version%20-%20GoA-UN%20Programme%20of%20Cooperation%20for%20Sustainable%20Development%202017-2021%20(Final).pdf
https://www.undp.org/content/dam/albania/docs/misc/Albanian%20Version%20-%20GoA-UN%20Programme%20of%20Cooperation%20for%20Sustainable%20Development%202017-2021%20(Final).pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/english-final_roma_census.pdf?file=1&type=node&id=13132
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/english-final_roma_census.pdf?file=1&type=node&id=13132
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     Pavarësisht përpjekjeve për reforma dhe përmirësimeve gjatë 22 viteve të fundit, sistemi 
arsimor në Shqipëri vazhdon të përballet me disa probleme dhe sfida në lidhje me zbatimin dhe 
zbatimin e legjislacionit; mungesa e mekanizmave mbështetës për zbatimin e iniciativave; 
vendimmarrje që nuk bazohet në të dhëna, vlerësime dhe kërkime; cilësi jo e kënaqshme e 
burimeve njerëzore, infrastrukturë e dobët dhe mbështetje e dobët financiare. Të gjithë këta 
faktorë e bëjnë të drejtën për arsimim për fëmijët, një nga më të sfiduarit nga shteti dhe nga 
prindërit. 
 
 

8. MASAT E VEÇANTA TË MBROJTJES  
 

A. Fëmijët refugjatë  

Shqipëria, ashtu si shumë vende të tjera të Europës, përballet me një numër të shtuar të 
fëmijëve refugjatë. Edhe pse ka një autoritet qeveritar përgjegjës për menaxhimin e të gjitha 
çështjeve që lidhen me refugjatët, përveç Policisë Kufitare, ka mungesë të vazhdueshme 
informacioni për fëmijët refugjatë. Qeveria raportoi se gjatë vitit të kaluar ishin të paktën 200 
fëmijë dhe të rinj që kanë kaluar kufirin kryesisht nga Greqia në Shqipëri. Shumica e fëmijëve vijnë 
nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Vetëm një numër i vogël fëmijësh kanë përfituar azil. Nuk ka 
informacione se çfarë ka ndodhur me fëmijët e tjerë. Nga disa intervista të kryera me njësitë e 
mbrojtjes së fëmijëve në zonat kufitare, duket se autoritetet pothuajse asnjëherë nuk u kanë 
ofruar fëmijëve informacionin se si të aplikojnë për azil, me pretendimin se ata janë dëbuar nga 
Shqipëria dhe qëllimi i tyre përfundimtar është të marrin dokumentat në një vend të Evropës 
Perëndimore. Fëmijët gjithashtu duket se nuk kanë përfituar nga aksesi në sistemin e drejtësisë në 
Shqipëri apo mbrojtja nga sistemi i mbrojtjes së fëmijëve. 

Edhe pse Ligji për Azilin dhe Ligji për të Drejtat e Fëmijëve garantojnë të drejta të barabarta 
për fëmijët refugjatë, në praktikë kjo nuk ndodh. Qeveria ka raportuar se një Qendër Akomodimi 
që funksionon mirë është krijuar prej disa vitesh pranë aeroportit kryesor ndërkombëtar në Tiranë. 
Pavarësisht disa kërkesave nga organizata të ndryshme për të hyrë në ambiente, nuk është dhënë 
asnjë leje. Në kuptimin tonë, fëmijët nuk mbahen në këtë premisë, edhe nëse zyrtarët e qeverisë 
deklarojnë se e bëjnë këtë. Është e paqartë gjithashtu se cilët janë personat që punojnë në këtë 
qender apo të tjera të ngjashme dhe nëse janë regjistruar ndonjë incident apo raportim dhune apo 
shfrytëzimi. Fëmijët refugjatë nuk janë të informuar nga shteti-palë për shërbimet e mbrojtjes së 
fëmijëve që mund të kenë nëpërmjet OJQ-ve të ndryshme për të drejtat e fëmijëve. 

Mbi 60,000 fëmijë nga Shqipëria kërkuan azil për herë të parë në një vend të BE-së gjatë 10 
viteve të fundit (2011-2020) ose pothuajse 10 për qind e popullsisë së fëmijëve. Gjetjet erdhën nga 
një ushtrim statistikor i CRCA/ECPAT Shqipëri bazuar në të dhënat e Eurostat për azilkërkuesit në 
Evropë. Nuk ka të dhëna për gjendjen e jetesës dhe gjendjen e këtyre fëmijëve apo vendndodhjen 
e tyre. Një numër kaq i konsiderueshëm i fëmijëve azilkërkues paraqet një sërë rreziqesh 
ekonomike, sociale, të sigurisë dhe politike, si në planin e zhvillimit afatshkurtër ashtu edhe në atë 
afatgjatë të vendit. Gjithashtu nuk dihet se sa prej këtyre fëmijëve kanë marrë azil, sa prej tyre 
janë refuzuar dhe sa janë ende në pritje të përgjigjes. 

Sipas Eurostat, mbi 82 për qind e fëmijëve azilkërkues nga Shqipëria janë nën moshën 14 vjeç. 
Të paktën 45 për qind e tyre janë vajza ndërsa 55 për qind janë djem. Të gjitha këto të dhëna e 
bëjnë fenomenin edhe më shqetësues. Numri më i madh i fëmijëve azilkërkues ka qenë në vitin 
2015, me rreth 18 mijë fëmijë, ndërsa gjatë vitit 2020 mbi 1700 fëmijë kanë aplikuar për azil në një 
vend të BE-së. Vendi më i preferuar për të kërkuar azil për fëmijët është Franca, e ndjekur nga 
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Gjermania dhe Belgjika. Shqipëria renditet në vendin e 5-të për fëmijët azilkërkues, së bashku me 
vende si: Afganistani, Siria, Iraku dhe Rusia. 

 
B. Fëmijët në konfliktet e armatosura (art. 38), përfshirë mbështetjen fizike, psikologjike dhe 

riintegrimin social 
 

Shqipëria është një vend i NATO-s dhe ndalon përdorimin e fëmijëve në konflikte të armatosura. 
Ligji për Ushtrinë Kombëtare thotë se vetëm një person që është 19 vjeç e lart mund t'i bashkohet 
ushtrisë. Megjithatë, luftërat në Irak dhe Siri kanë rritur ekstremizmin e dhunshëm fetar dhe kjo 
pati ndikimin e vet në Shqipëri. Regjistrimi i fundit i vitit 2011 zbuloi se pothuajse gjysma e 
popullsisë shqiptare janë të lidhur me Islamin. Megjithëse vendi nuk ka ndonjë histori të 
ekstremizmit fetar, të paktën 144 shtetas shqiptarë besohet se i janë bashkuar luftës së ISIS-it në 
Siri dhe Irak, disa prej tyre ende jetojnë në kampe ose zona lufte në të dy vendet.23. Një analizë e 
raporteve të mediave nga CRCA/ECPAT Shqipëri zbuloi se janë të paktën 50 fëmijë që marrin pjesë 
në konfliktet e armatosura të të dy vendeve, për shkak të pjesëmarrjes në konflikt të prindërve të 
tyre. Edhe pse autoritetet në Shqipëri kanë premtuar kthim të sigurt të fëmijëve nga konfliktet e 
armatosura, ende vetëm pak prej tyre janë kthyer në vend. 
 
C. Fëmijë të kushtëzuar nga liria e tyre, përfshirë format e dënimit, burgosjes, si dhe vendosja 

në mjedise të paraburgimit  
 

Referuar të dhënave zyrtare, rreth 1/3 e të gjitha veprave penale në Shqipëri kryhen nga 
fëmijë dhe të rinj. Kriminaliteti i fëmijëve dhe të rinjve paraqet një kërcënim serioz për të drejtat e 
fëmijëve. Fëmijët vazhdojnë të përballen me procese të gjata gjyqësore dhe pavarësisht se që nga 
viti 2017 ekziston një Kod i Drejtësisë për të Miturit, fëmijët shpesh trajtohen si të rritur. Qeveria 
ndërmori hapa për të riparuar sistemin e drejtësisë për të miturit, i cili shihet si një hap pozitiv për 
përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë për respektimin e të drejtave të të miturve në konflikt 
me ligjin. 
Plani Kombëtar i Veprimit për Drejtësinë për të Miturit (2018-2021) ishte dokumenti i parë i 
politikave në këtë drejtim. Megjithatë, me gjithë përpjekjet e shumta të bëra nga Ministria e 
Drejtësisë, disa nga veprimet më të rëndësishme nuk u zhvilluan ose u zbatuan shumë vonë dhe 
nuk sollën ndryshimin e pritur. Shqipëria nuk ka një program parandalimi të hershëm për fëmijët 
dhe të miturit me sjellje antisociale. Kjo do të thotë që ose sistemi i mbrojtjes së fëmijëve dhe jo 
zbatimi i ligjit ka për detyrë të punojnë së bashku për të parandaluar fëmijët dhe të rinjtë të 
kryejnë krim. 

Pavarësisht disa investimeve të kufizuara për përmirësimin e kushteve në komisariatet e 
policisë, përfshirë dhomat e intervistimit etj., forcat e policisë nuk i kanë përqafuar plotësisht këto 
zhvillime dhe janë përpjekur të përmirësojnë qasjen ndaj të miturve. Gjykatat, prokuroria dhe 
policia e shtetit nuk kanë mjedis që i përshtatet standardeve ndërkombëtare për të drejtat e 
fëmijës.24.  Trajnimi i policisë, oficerëve të mbrojtjes së fëmijëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve 
mbetet i kufizuar në standardet e reja të përcaktuara nga Kodi i Drejtësisë për të Miturit. 
 
D. Shfrytëzimi ekonomik, përfshirë punën e fëmijëve  

 
Megjithëse Shqipëria ka bërë përparim drejt mbrojtjes së fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik, 
varfëria vazhdon t'i ekspozojë fëmijët dhe të rinjtë kryesisht ndaj punës shtëpiake, nënshtrimit dhe 

 
23 The status of violent extremism in Albania 2021, IDM Albania. The publication can be accessed in this link: https://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Violent-

Extremism_EN-2021-online.pdf   
24 TRANSMONEE country analytical report “Children’s Access to Justice in Albania”. The full version of the report can be accessed in the following link: 

https://www.unicef.org/albania/2018_ALB_Access2Justice_CAR.pdf 

https://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Violent-Extremism_EN-2021-online.pdf
https://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Violent-Extremism_EN-2021-online.pdf
https://www.unicef.org/albania/2018_ALB_Access2Justice_CAR.pdf
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ndonjëherë shfrytëzimit në industri të rënda si minierat, bujqësia dhe ndërtimi. Të dhënat zyrtare 
raportojnë se të paktën 7 për qind e fëmijëve nën moshën 18 vjeç, ose rreth 50 mijë fëmijë, 
përdoren nga familjet dhe bizneset për punë të paligjshme. Ndërkohë, fëmijët në situatë rruge 
formojnë një nëngrup brenda fëmijëve të shfrytëzuar për punë. Të paktën 2,600 fëmijë u 
raportuan në situatë rruge, kryesisht duke u përdorur për të lypur. 
 
E. Shfrytëzimi dhe abuzimi seksual 

 
Dhuna seksuale dhe shfrytëzimi i fëmijëve është kthyer në një nga shkeljet më të spikatura 

të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Pothuajse çdo javë ka raportime për abuzim seksual të 
fëmijëve online dhe offline, në rrethin e ngushtë familjar, në shkolla dhe në komunitet. Studimi më 
i madh i kryer ndonjëherë (BECAN u realizua në 9 vende të Ballkanit Perëndimor) i cili përfshiu 
Shqipërinë  nëpërmjet CRCA/ECPAT Shqipëri, zbuloi se 1 në 10 fëmijë ishte viktimë e abuzimit 
seksual të fëmijëve. Kodi Penal i Shqipërisë i mbron fëmijët vetëm nëse janë viktima të 
përdhunimit ose ngacmimit seksual, por jo akteve të tjera seksuale. Që nga viti 2015, CRCA/ECPAT 
Shqipëri ka avokuar ndryshimin e legjislacionit penal për të mbrojtur më mirë fëmijët nga 
shfrytëzimi dhe abuzimi seksual, por Parlamenti ka refuzuar të përditësojë ligjin penal dhe ta sjellë 
atë në përputhje me standardet ndërkombëtare. 

Në vitin 2020, Barnahus Albania, publikoi raportin e tyre të parë analitik mbi mënyrën sesi 
sistemi i mbrojtjes së fëmijëve reagon ndaj rasteve të dhunës dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve 
online dhe offline. Gjetjet tregojnë se pjesa më e madhe e krimeve seksuale janë kryer nga 
bashkëmoshatarët, pasuar nga moshat 18-24 vjeç. Shumica e fëmijëve viktima i përkisnin 
grupmoshës 10-14 vjeç25. Hulumtimi “Shqipëria: Zërat e të mbijetuarve” i ECPAT International dhe 
ECPAT Albania zbuloi se “asnjë nga viktimat e abuzimit seksual në internet nuk kishte informacion 
mbi mekanizmat zyrtarë të raportimit.26. Më në fund, një Raport Statistikor dhjetëvjeçar i 
CRCA/ECPAT Shqipëri për krimet seksuale të raportuara tek autoritetet në Shqipëri, zbuloi se gjatë 
dhjetë viteve të fundit, 61 përqind e krimeve seksuale janë kryer mbi fëmijë dhe 39 përqind mbi të 
rritur. Mbi 83 për qind e viktimave të krimeve seksuale ishin vajza nën moshën 18 vjeç27. 

Barnahus Shqipëri në 4 vite punë ka shpëtuar më shumë se 60 fëmijë që i kanë 
mbijetuar dhunës seksuale online dhe offline. Të gjithë fëmijët kanë përfituar ndihmë juridike 
dhe psikologjike pa pagesë. Gjatë së njëjtës periudhë, Barnahus regjistroi 66 raportime për 
dhunë seksuale dhe shfrytëzim ndaj fëmijëve, ndërsa tre viktima kryen vetëvrasje28. Shteti si 
palë nuk ofron asnjë mbështetje financiare për Barnahus Albania, e cila financohet vetëm nga 
donatorë privatë. 

Shqipëria nuk ka një plan kombëtar veprimi të dedikuar në mënyrë specifike për t'i 
dhënë fund shfrytëzimit seksual të fëmijëve, pavarësisht lobimit të vazhdueshëm nga 
organizatat e shoqërisë civile. Ka disa plane ku përfshihen pjesë të çështjes, por ato nuk 
financohen në mënyrë të përshtatshme, as nuk trajtojnë martesat e fëmijëve, të hershme dhe 
të detyruara, shfrytëzimin e fëmijëve në prostitucion, apo shfrytëzimin seksual të fëmijëve në 
kontekstin e udhëtimit dhe turizmit. Zbatimi aktual i këtyre strategjive, planeve dhe kornizave 
ligjore është jashtëzakonisht i dobët. Për shembull, Ligji Nr. 18/2017 kërkon që të gjithë 
punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve të jenë punonjës socialë të kualifikuar, por që nga maji 
2019, vetëm 78 nga 223 punonjës të mbrojtjes së fëmijëve i kanë këto kualifikime. Po kështu, 
në bazë të ligjit nr. 18/2017, agjencisë shtetërore përgjegjëse për organizimin e sistemeve të 

 
25 Review of responses of the child protection system to protect children’s victims of sexual abuse and exploitation, Barnahus Albania & CRCA / ECPAT Albania, 2020. 
26 Press Release, CRCA/ECPAT Albania, https://www.crca.al/sq/barnhaus-free-legal-aid-vepro-per-femijet-news-press-release-child-protection-violence-media/studimi  

 
27 https://www.crca.al/sq/vepro-per-femijet-news-press-release-child-protection-violence/raporti-10-vjecar-61-e-krimeve 

 
28 https://www.isigurt.al/lajme/barnahus-shqiperi-31-femije-te-shpetuar-nga-abuzuesit-e-tyre-seksual 

 

https://www.crca.al/sq/barnhaus-free-legal-aid-vepro-per-femijet-news-press-release-child-protection-violence-media/studimi
https://www.crca.al/sq/vepro-per-femijet-news-press-release-child-protection-violence/raporti-10-vjecar-61-e-krimeve
https://www.isigurt.al/lajme/barnahus-shqiperi-31-femije-te-shpetuar-nga-abuzuesit-e-tyre-seksual


24 

 

mbrojtjes së fëmijëve dhe politikave të mbrojtjes së fëmijëve iu zgjeruan përgjegjësitë, por pa 
burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për t'u përballur me rritjen e përgjegjësive. 

Në mënyrë të ngjashme, u vendos që gjyqtarët duhet të trajnohen se si të mbrohen më 
së miri të drejtat e fëmijës; megjithatë, ende nuk është zhvilluar asnjë trajnim. Në vitin 2016, 
Prokuroria e Përgjithshme krijoi shërbime këshillimi dhe mbështetëse për viktimat e dhunës 
dhe shfrytëzimit seksual, ndër të tjera, por që nga korriku 2020, zyra nuk kishte mbështetur 
asnjë viktimë të shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Të gjitha planet kombëtare të veprimit në 
lidhje me shfrytëzimin seksual të fëmijëve skaduan në vitin 2020. Që nga korriku 2020, 
proceset nuk kanë filluar ende për hartimin e planeve të reja. 

Përgjegjësia për të vepruar — për të ofruar shërbime sociale për fëmijët viktima, 
ndihmë juridike dhe mbështetje psikosociale — bie mbi organizatat e shoqërisë civile. Qeveria 
ofron pak ose aspak mbështetje financiare për këto organizata, që do të thotë se shumë fëmijë 
nuk mund të kenë akses në shërbimet e përcaktuara me ligj. ECPAT Shqipëri ka punuar për 
krijimin e strukturave mbështetëse për fëmijët në vend. Barnahus Shqipëri u krijua për herë të 
parë në shtator të 2019-ës, me qëllim që të sigurojë mbrojtje për të gjithë fëmijët që i kanë 
mbijetuar dhunës seksuale, duke rritur ndërgjegjësimin, ofrimin e këshillave dhe mbështetjes, 
referimin dhe raportimin e rasteve tek autoritetet. Qendra ka kryer trajnime dhe mentorim të 
profesionistëve të mbrojtjes së fëmijëve, organeve të zbatimit të ligjit, stafit të drejtësisë dhe 
mediave. Qendra ka realizuar edhe programe edukimi publik për dhunën seksuale ndaj 
fëmijëve. 
 
F. Forma të tjera të shfrytëzimit  

 
Sipas një sondazhi të Institutit Shqiptar të Statistikave, 82.2% e familjeve shqiptare kishin akses në 
internet në vitin 2019 dhe 88.9% e familjeve kishin akses në internet përmes brezit të gjerë celular. 
Në të njëjtin vit, një sondazh me 1000 fëmijë zbuloi se 10% e të anketuarve kishin përjetuar një 
formë të përvojës seksuale të padëshiruar në internet vitin e kaluar. 16% e fëmijëve të intervistuar 
takuan dikë personalisht që e kishin takuar për herë të parë në internet dhe 25% kishin kontakte 
në internet me njerëz që nuk i kishin takuar kurrë personalisht. 
Analiza e raporteve të marra nga Platforma Kombëtare Shqiptare iSIGURT.al, platforma kryesore e 
raportimit për çështjet e sigurisë së fëmijëve në internet në Shqipëri, konfirmon informacionin e 
përshkruar në anketën me fëmijët. Nga 6,129 raportime në gjysmën e parë të vitit 2020, 6,054 
ishin faqe, video ose profile që përmbanin materiale abuzimi seksual të fëmijëve. Pavarësisht këtij 
informacioni mbi përdorimin e internetit dhe dobësitë e fëmijëve ndaj rreziqeve në internet, ka 
boshllëqe në reagimin legjislativ shqiptar. Shteti-palë nuk i ofron asnjë mbështetje platformës 
iSIGURT.al 
Sipas ligjit shqiptar, nuk ka një përkufizim të 'materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve' dhe 
vepra të tilla si parapërgatitja e fëmijëve për të hyrë në një marrëdhënie seksuale (grooming) dhe 
kërcënimi seksual i fëmijëve nuk janë vepra penale. Ofruesit e shërbimeve të internetit në Shqipëri 
nuk janë ligjërisht të detyruar të bllokojnë, filtrojnë ose raportojnë materialet e abuzimit seksual të 
fëmijëve në faqet e tyre, përveç rasteve kur ato janë të natyrës tregtuese. Në të kundërt, 
angazhimi i sektorit privat është i kufizuar. Nuk ka udhëzime për mediat dhe gazetarët që të 
raportojnë për krimet që lidhen me shfrytëzimin seksual të fëmijëve. Bazuar në këtë gjatë vitit 
2022, CRCA/ECPAT Shqipëri trajnoi më shumë se 100 gazetarë, ndërsa më vonë u zhvillua një 
udhëzues për median dhe gazetarët. 
Nuk ka pothuajse asnjë veprim për të trajtuar shfrytëzimin seksual të fëmijëve në turizëm në 
Shqipëri dhe nuk ka të dhëna për fëmijët e shfrytëzuar në këtë kontekst. Të ardhurit e huaj në 
Shqipëri janë rritur nga 3,415,550 në 2014, në 6,094,889 që kanë mbërritur në 2019. Megjithatë, 
asnjë kompani shqiptare e udhëtimeve dhe turizmit nuk është anëtare e Kodit të Sjelljes për 
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Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual në Udhëtime dhe Turizëm (Kodi). Edhe pse, janë 
anëtarë në të shtatë kompani ndërkombëtare që kanë veprimtari shqiptare. Në vitin 2018, në 
Shqipëri funksiononin 1326 objekte akomodimi të regjistruara dhe në vitin 2019 funksiononin 1259 
agjenci udhëtimesh, operatorë turistikë, shërbime rezervimi dhe kompani aktivitetesh. Duke qenë 
se asnjëri prej tyre nuk është bërë anëtar i Kodit, ka ende shumë punë për të bërë që sektori të 
trajtojë shfrytëzimin seksual të fëmijëve. 
 
G. Shitja, trafikimi dhe rrëmbimi 

 
Edhe pse ka një mungesë të konsiderueshme të të dhënave për shitjen dhe trafikimin e fëmijëve, 
bazuar në disa raporte vlerësohet se të paktën 5000 fëmijë nga Shqipëria janë viktima të trafikimit 
ndërkombëtar. Agjencitë ligjzbatuese të Mbretërisë së Bashkuar deklaruan se vitin e kaluar mbi 
600 persona nga Shqipëria janë viktima të trafikimit në këtë vend, shumica prej tyre fëmijë dhe 
gra.29.  

Fëmijët në të gjithë vendin janë jashtëzakonisht të cenueshëm për t'u shitur ose trafikuar 
për qëllime të shfrytëzimit seksual. Ndërkombëtarisht, fëmijët shqiptarë shpesh identifikohen si 
viktima të trafikimit në Kosovën fqinje, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi, Itali dhe Mbretërinë e 
Bashkuar. Në Itali, për shembull, 19 fëmijë shqiptarë viktima të trafikimit u futën në sistemet e 
mbrojtjes së fëmijëve në vitin 2018. Vlerësimet e fundit tregojnë se në Itali kishte 1393 të mitur 
shqiptarë të pashoqëruar në qershor 2020. Nuk ka shifra zyrtare për numrin e përgjithshëm të 
fëmijëve shqiptarë, viktima të trafikimit jashtë vendit. Megjithatë, ECPAT Shqipëri vlerësoi se mbi 
5,000 fëmijë shqiptarë ishin viktima të trafikimit dhe kontrabandës ndërkombëtare.30.  

Raporte të shumta theksuan gjithashtu përfshirjen e familjeve të viktimave në rastet e 
trafikimit të fëmijëve. Një raport i Europolit i vitit 2018 theksoi se në shumicën e rasteve të 
trafikimit të fëmijëve shqiptarë në BE për shfrytëzim seksual, familjet e viktimave ishin të përfshira 
në proces. Burime të ndryshme kanë vërtetuar se fëmijët romë në Shqipëri janë veçanërisht të 
cenueshëm ndaj trafikimit për qëllime të shfrytëzimit seksual për shkak të mbipërfaqësimit të tyre 
në situatat e fëmijëve të rrugës. 
Fëmijët mund të lejohen ende të martohen për 'arsye të mjaftueshme', edhe pse mosha ligjore e 
martesës është caktuar në 18. Ligji penalizon prostitucionin, por nuk ndalon në mënyrë specifike 
blerjen e shërbimeve seksuale nga fëmijët, as angazhimin ose kërkimin e një fëmije me qëllim të 
shfrytëzimi seksual nëpërmjet prostitucionit. Meqenëse ligji nuk bën dallime ndërmjet fëmijëve 
dhe të rriturve, ekziston rreziku që fëmijët të trajtohen si shkelës – si dikush që kryen një krim kur 
në fakt ata janë shfrytëzuar. 
 
 
 

 
29 2017 UK Annual Report on Modern Slavery October 2017 2015 Report of the Inter-Department. Full report can be found in this link: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652366/2017_uk_annual_report_on_modern_slavery.pdf  
30 Albania Country Overview:  A report on the scale, scope, and context of the sexual exploitation of children. ECPAT International, 2020. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652366/2017_uk_annual_report_on_modern_slavery.pdf
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