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PËRMBAJTJA
Përse fëmijët duhet të mbrohen nga abuzimi

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve
- Çfarë do të thotë që “unë kam të drejtën për t’u mbrojtur”

Çfarë është abuzimi i fëmijëve
•	 Abuzimi fizik
•	 Abuzimi emocional
•	 Abuzimi Seksual
a)	 Mite dhe Fakte rreth abuzimit seksual
b)	 Kush janë njerëzit që abuzojnë seksualisht me fëmijë
•	 Neglizhimi

Abuzimi midis bashkëmoshatarëve
•	 Dhuna / ngacmimi ndërmjet bashkëmoshatarëve
•	 Bulizmi

Rreziku i abuzimit të fëmijëve online

Si mund ta kuptoj abuzimin

Çfarë pasojash ka abuzimi ndaj fëmijëve

Si mund të mbrohem nga abuzimi
•	 Rregullat e mia të sigurisë

Cilat janë institucionet që më mbrojnë me ligj

Si mund t’i mbroj shokët/shoqet e mia

Aktivitete me mësues dhe prindër për të rritur sigurinë tuaj
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Mesazh për fëmijët!
Fëmijët në të gjithë botën, pa asnjë dallim anë e mbanë globit, kanë të 
drejta. Pavarësisht rracës, ngjyrës, gjinisë, fesë origjinës, prejardhjes, 
pasurisë, pa-aftësisë apo çdo gjë tjetër, të gjithë fëmijët gëzojnë të 
drejtat e tyre. Të gjitha të drejat janë të rëndësishme por: e drejta 
për kujdes shëndetësor, e drejta për arsimim, e drejta për mbrojtje 
dhe e drejta për pjesëmarrje; janë baza e nevojshme për zhvillimin e 
potencialit tuaj. 

Fëmijët kanë të drejtë të mbrohen nga çdo lloj forme e abuzimit. Askush 
nuk duhet të lëndojë fëmijët! Prindërit, mësuesit, shteti duhet të 
kujdesen për fëmijët dhe nuk duhet t’i lëndojnë, t’i trajnojnë keq apo të 
abuzojnë. Prindërit, mësuesit, edukatorët dhe të gjithë profesionistët 
duhet t’ju informojnë dhe t’ju udhëzojnë në mënyrë që JU të fuqizoheni 
mjaftueshëm që të zhvilloni aftësitë e jetës, të dini të njihni dhe të 
mbroheni nga çdo formë e abuzimit! 

Duke dashur të rrisim njohjen dhe reagimin tuaj ndaj abuzimit, ne 
përgatitëm këtë manual. Nëpëmjet tij synojmë të rrisim njohuritë tuaja 
se si të mbroheni dhe të mbroni bashkëmoshatarët tuaj në një situatë 
dyshimi apo zbulimi abuzimi. Ky manual jep informacione të thjeshta dhe 
këshilla, si dhe aktivitete për t’ju ndihmuar të mbroheni nga abuzimi. 
Qëllimi i tij është t'ju ndihmojë në zhvillimin e aftësive të mbrojtjes dhe 
rritjen e sigurisë suaj!

Të rriturit kanë përgjegjësinë 
dhe detyrimin për t’ju dhënë 
drejtimin dhe udhëheqjen e 

duhur në ushtrimin dhe gëzimin e 
të drejtave tuaja!
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Përse fëmijët duhet të mbrohen nga abuzimi?
Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi është domosdoshmëri nga çdo shtet, 
shkollë, institucion, familje apo organizatë në mënyrë që të sigurohemi 
që fëmijët nuk dëmtohen apo lëndohen. Kjo do të thotë që shteti dhe 
çdo institicion duhet të krijojë mekanizma për të siguruar që fëmijët 
nuk dëmtohen apo abuzohen, dhe që të gjitha shqetësimet ndaj abuzimit 
të fëmijëve të raportohen dhe të trajtohen nga autoritetet. Më së pari, 
fëmijët duhet të mbrohen nga abuzimi për shkak se ata gëzojnë të 
Drejtat e tyre: të drejtën për tu rritur të shëndetshëm, të lirë nga çdo 
formë dhune, abuzimi apo shfrytëzimi. Gjithashtu, abuzimi i fëmijëve 
dëmton zhvillimin e tyre fizik, emocional dhe intelektual. Hapi i parë për 
të mbrojtur fëmijët nga abuzimi kërkon vëmëndje ndaj mënyrës se si 
shoqëria i shikon dhe i trajton fëmijët; ndaj JU fëmijë, keni shumë për të 
bërë nëpëmjet rolit tuaj për mbrojtjen tuaj dhe të bashkëmoshatareve 
nga çdo formë e dhunës dhe abuzimit.

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve
Artikulli I i Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijëve përkufizon që “Fëmijë është çdo qënie njerëzore nën moshën 
18 vjeç”.  Të Drejtat e Fëmijëve burojnë që me lindjen tonë, por ato i ka 
bërë të detyrueshme “Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve” 
e cila është firmosur edhe nga Shqipëria. Ky dokument i rëndësishëm 
është ratifkuar nga pothuajse të gjitha vendet e botës. Çdo vend i 
cili ratifikon këtë dokument merr përsipër të sigurojë që të drejtat e 
fëmijëve të jenë të garantuara dhe të mbrojtura.

Disa nga të drejtat që garanton Konventa për të Drejtat e 
Fëmijëve:

Të drejtën për mbijetesë dhe zhvillim të plotë të potencialit të fëmijëve:
•	 ushqim të përshtatshëm, strehim, dhe ujë të pastër
•	 arsimim
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•	 kujdes shëndetësor
•	 aktivitete të lira dhe argëtim
•	 aktivitete kulturore
•	 informacion për të drejtat e tyre
•	 dinjitet.

Të drejtën për mbrojtje nga:
•	 dhunimi dhe lënia pas dore
•	 shfrytëzimi
•	 veprimet abuzuese

Të drejtën për pjesëmarrje në vendimmarrje, përmes:
•	 shprehjes së mendimeve të tyre dhe respektimit të mendimeve 

të tyre nga ana e të rriturve
•	 shprehjes së mendimit për çështjet të cilat kanë ndikim në ta.

Fëmijë, ju duhet të 
familjarizoheni me Konventën e të 

Drejtave!

Parimet kryesore të Konventës:

Interesi më i lartë i fëmijës (neni 3) – Sa herë merren vendime për 
fëmijët ato duhet të jenë në përputhje me atë çfarë i shërben dhe i 
nevojitet fëmijës si qenie njerëzore.
E drejta për Pjesemarrje (neni 12) – fëmijët duhet të informohen mbi 
të drejtat e tyre. Ata mund të marrin pjesë dhe të ndikojnë vendim-
marrjen në familje, shkollë dhe komunitet. 
E drejta e mbijetesës dhe e zhvillimit (neni 6) -  shteti duhet të 
marrë të gjitha  masat e mundshme për të siguruar mbjetesën dhe 
zhvillimin e fëmijëve. 
Mosdiskriminimi (neni 2) - të gjithë fëmijët duhet të gëzojnë të 

drejtat e tyre dhe asnjë fëmijë nuk duhet të vuajë diskriminimin.
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Çfarë do të thotë që “unë kam të drejtën për 
t’u mbrojtur”?
Neni 19 i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve thotë “fëmijës i njihet 
e drejta të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe 
përdorimi për punë, nën moshën minimale për punën e fëmijëve, që mund 
të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën ose zhvillimin e tij 
normal”. Pra, fëmijë askush nuk ka të drejtë tju dëmtojë ose lëndojë! 
Gjithashtu, shteti ka detyrimin që të parandalojë abuzimin ndaj 
fëmijëve, pra, ta ndalojë abuzimin përpara se ai të ndodhë. Në rastet ku 
abuzimi ndodh, shteti duhet të sigurohet që ai është trajtuar plotësisht 
dhe që autorët kanë marrë dënimin e duhur sipas ligjit. Mbani mënd; 
si fëmijë JU gëzoni të drejta të veçanta dhe shteti, shkolla, familja, 
ambulanca shëndetësore dhe çdo institucion tjetër mbajnë përgjegjësi 
dyfish përpara ligjit nëse cënojnë zhvillimin tuaj fizik, emocional apo 
intelektual!

Nga çfarë duhet të mbrohen fëmijët?

Është e vështirë të përkufizosh “dëmin” apo “lëndimin” ndaj fëmijëve 
sepse kjo ndryshon nga vendi në vend dhe nga kultura në kulturë. 
Fëmijët mund të abuzohen në familje, në shkollë, në institucione, 
nëpëmjet rrjeteve sociale, etj. Ata mund të dëmtohen nga një i rritur, 
disa të rritur, nga një bashkëmoshatar ose disa bashkëmoshatarë. Më 
poshtë do të eksplorojmë se çfarë është abuzimi ndaj fëmijëve, pasojat 
shkatarruese të tij në jetët e fëmijëve si dhe disa nga treguesit e 
abuzimit.

        Çfarë është abuzimi i fëmijëve? 
Abuzimi apo keqtrajtimi i fëmijëve përfshin të gjitha format e 
keqtrajtimit fizik dhe/ose emocional, abuzimin seksual, lënien pas dore 
apo trajtimin neglizhues, shfrytëzimin komercial apo i ndonjë lloji tjetër 
që shkakton dëmtim aktual apo të mundshëm të shëndetit, mbijetesës, 
zhvillimit apo dinjitetit në kontekstin e një marrëdhënie përgjegjësie, 
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besimi apo pushteti. Një fëmijë i abuzuar apo I neglizhuar është 
personi I cili është dëmtuar apo kërcënuar, mendërisht apo fizikisht 
nga veprimet ose mungesa e veprimeve të personave përgjegjës për 
kujdesin ndaj tij. Çdo formë e abuzimit të fëmijëve ka format, shenjat 
dhe tiparet e veta. Janë disa forma të abuzimit të fëmijëve; abuzimi 
fizik, emocional, seksual dhe neglizhimi i fëmijëve.

Abuzimi fizik

Abuzimi fizik është dëmi fizik aktual ose potencial që u shkaktohet 
fëmijëve nga një person tjetër, qoftë fëmijë apo i rritur. 

Disa nga format e abuzimit fizik janë: 
•	 Rrahja;
•	 Goditja me këmbë/ goditja me objekte;
•	 Kapja prej fyti/për flokësh;
•	 Rrahja me rrip/shkop/sende të tjera të forta;
•	 Djegia me shkrepse, cigare, me ujë të nxehtë;
•	 Etj.

Dëmtimet e abuzimit fizik përfshinë enjtjet, fryrjet, të nxirat, thyerje 
të kockave apo djegjet e fëmijëve. Sigurisht, gjatë rritjes fëmijët 
pësojnë dëmtime të vogla gjatë lojës në gjunjë, apo krahë por, nëse 
shenjat e dëmtimeve janë të forta, të mëdha dhe të qëndrushme, është 
e mundur që fëmija të jetë i abuzuar fizikisht. Ndëshkimi fizik i fëmijëve 
në vendin tonë është vepër penale dhe dënohet me ligj deri në heqjen e 
përgjegjësisë prindërore.

Çdo dëmtim, lëndim, trajtim i keq, 
detyrim i vazhdueshëm për të 
bërë gjëra kundra dëshirës së 

fëmijëve është ABUZIM!
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Abuzimi emocional

Abuzimi emocional është keqtrajtimi i vazhdueshëm i cili ndikon në 
zhvillimin emocional të fëmijëve. Abuzimi emocional ndodh kur, në mënyrë 
të vazhdueshme, një person që është në pozita besimi, pushteti dhe 
autoriteti sulmon vetë-besimin e një personi tjetër në mënyre verbale ose 
jo verbale. Çdo veprim ose ngjarje që konsiston në përçmimin, frikësimin 
apo presionin sistematik ndaj jush dhe që dëmton në mënyre serioze 
zhvillimin e tuaj si fëmijë, është abuzim emocional. Abuzimi emocional 
ndodh direkt (ballë për ballë) ose indirekt nëpëmjet internetit.

Disa nga format e abuzimit emocional janë:

•	 Klithja apo të bërtiturit;
•	 Sharjet ofenduese;
•	 Kur i themi fëmijës që askush nuk e do;
•	 Këcënimi i fëmijës;
•	 Mallkimi;
•	 Mos vlerësimi i aftësive të fëmijës për të bërë dicka;
•	 etj.

Pavarësisht së është shumë i vështirë për t’u konstatuar, abuzimi 
emocional i fëmijëve është po aq i dëmshëm sa çdo formë tjetër abuzimi. 
Abuzimi emocional dëmton në mënyrë serioze zhvillimin e tuaj, vetë-
vlerësimin dhe vetë-besimin, imazhin pozitiv për veten, shkakton probleme 
të ndërveprimit me bashkëmoshatarët, etj. Një fëmijë vuan nga abuzimi 
emocional kur prindërit janë fizikisht prezentë në ambjente me ta por, 
janë emocionalisht jo-prezentë/të shkëputur. Refuzimi i fëmijëve është 
një ndër format e abuzimit emocional kur fëmija shmanget ose largohet 
nga prindërit dhe ata e bëjnë atë të ndihet i pavlerë, i papranueshëm. 
Nënvlerësimi i fëmijëve kur ata kritikohen, stigmatizohen, i deprivohet 
dinjiteti, poshtërohen, apo bëhen të ndihen inferiorë ështe po aq 
problematik. Terrorizimi i fëmijëve kur ata sulmohen verbalisht nga 
prindërit, ose kërcënohen me dëm fizik ose psikologjik. Izolimi i tyre kur 
fëmijeve i privohen kontaktet sociale jashtë familjes, nuk i lejohet që 
të ketë shokë, mbahet në një hapësirë të kufizuar për periudha të gjata 
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kohe, pa ndërveprim social, është po ashtu formë abuzimi. Forma të tilla 
si: plotësimi i tekave të fëmijëve si mënyrë për të fituar kohë dhe qetësi 
nga ana e prindërve, lënia për kohë të gjatë me telefon apo përpara TV, 
tallja e vazhdueshme që u bëhet fëmijëve, refuzimi i vazhdueshëm nga 
prindërit apo mësuesit, fajësimi i vazhdueshëm apo edhe krahasimi me 
vëllezërit, motrat apo nxënësit e tjetrë janë ndër format më të pranuara 
të abuzimit emocional. Ofendimi i fëmijëve, thërritja me emra apo nofka 
ofenduese, komunikimi verbal i dhunshëm me ta është po ashtu formë 
abuzimi. 

Abuzimi seksual

Abuzim seksual është çdo formë e përdorimit të fëmijëve për qëllime ose 
kënaqësi seksuale. Abuzimi seksual ndodh kur një fëmijë shfrytëzohet 
seksualisht nga një person tjetër. Personat që abuzojnë seksualisht 
fëmijët shpeshhere janë në marrëdhenie besimi, pushteti apo kontrolli 
me fëmijët që ata abuzojnë. Fëmijët abuzohen në së shumti nga persona 
që ata i njohin dhe të cilëve u besojnë! Zakonisht abuzuesit janë 
meshkuj por, edhe femrat munden dhe abuzojnë seksualisht fëmijët. 

Disa nga format e abuzimit seksual të fëmijëve: 

•	 prekja e fëmijëve ne pjesët intime të trupit;
•	 ekspozimi i pjesëve intime të trupit nga një i rritur ndaj një 

fëmijë;
•	 detyrimi i fëmijës të prekë pjesë intime të trupit të të rriturit;
•	 t’i tregosh fëmijës materiale pornografike/ revista, figura, filma;
•	 të tregosh histori me “fjalë të “pista” apo shaka “ të pista”;
•	 marrëdhënia seksuale me një fëmije; 
•	 inkurajimi i fëmijes për t’u angazhuar në aktivitete seksuale, 

përfshirë akte seksuale me dikë tjetër;
•	 përfshirja e qëllimshme në aktivitet seksual përballë një fëmije 

apo mosmarrja e masave të duhura për të penguar ekspozimin e 
fëmijes ndaj aktivitetit seksual të të rriturve; 

•	 shpërndarja, ekspozimi apo reklamimi i imazheve të turpshme 
të fëmijëve; 
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•	 pagimi për shërbime seksuale të një fëmije apo inkurajimi i tyre 
për t’u përfshirë në prostitucion apo pornografi;

•	 t’i tregosh fëmijës imazhe të aktivitetit seksual përfshirë 
fotografi, video apo nëpërmjet webkamera-ve.

Mite dhe Fakte rreth abuzimit seksual

MitAbuzimi seksual është një çështje e familjes dhe duhet trajtuar brenda familjes

FaktStudimet provojnë se një fëmijë i abuzuar që nuk merr shërbimet për të cilat ka nevojë në kohën e duhur ka më shumë gjasa të vuajë pasojat në një kohë më të gjatë.

Mit
Abuzuesit janë 

të panjohur për 
fëmijën

Fakt
Ata që abuzojnë 

me fëmijët 

janë persona të 

besuar/të afërt 

për ta: prindër, 

kushërinj, 
mësues, miq 

të ngushtë të 
familjes.

Mit

Vetëm vajzat e 

vogla të bukura 

janë pre e 

abuzimit seksual

Fakt
Të dhënat 

tregojnë se 

viktima të 

abuzimit seksual 

janë fëmijë të 

pambrojtur 

qofshin vajza, 

qofshin djem.

Mit
Abuzimi seksual nuk mund të më ndodhë mua

Fakt
Studimet tregojnë se abuzuesit e fëmijëve janë persona brenda rrethit të besimit dhe ai mund të ndodhë kudo dhe kujdo.
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Kush janë njerëzit që abuzojnë seksualisht me fëmijë?

Është e pamundur të përshkruash një abuzues seksual tipik apo një 
pedofil.  Ata nuk duken ndryshe nga njerëzit e tjerë apo sillen në mënyra 
të ndryshme. Ata gjenden në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe mund 
të vijnë nga çdo fushë profesionale, rracë apo fe. Ndonjëherë ata 
mbajnë poste me influencë, duke u shfaqur si anëtarë të respektuar të 
shoqërisë. Ata mund të jenë duke abuzuar fëmijet e tyre si dhe fëmijët 
e komunitetit. Ata të cilët abuzojnë fëmijët në familjet e tyre mund të 
përfshijë baballarët, njerku, vëllezërit, dajat, xhaxhallarët, kushërinjtë 
meshkuj, gjyshërit dhe figurat e babait. Abuzuesit mund të jenë po 
të ngjashëm përsa i përket familjarëve femrave, përfshirë mamatë. 
Edhe mësuesit apo edukatorët nuk bejnë përjashtim. Në kundërshtim 
me imazhin që mendohet, njerëzit të cilët abuzojnë seksualisht ndaj 
fëmijëve shpesh paraqiten të sjellshëm, të interesuar dhe të dashur 
ndaj fëmijëve. Kjo bën pjesë në ndërtimin e marrëdhënies me fëmijët, e 
cila i ndihmon ata të abuzojnë pa u dyshuar apo zbuluar.

Abuzuesit mund të targetojnë vetëm vajzat ose djemtë, ose të dyja 
gjinitë; ata mund të preferojnë fëmijët e një moshe të caktuar ose mund 
të jenë një kercenim për të gjithë fëmijet.

Pothuajse gjithmonë abuzimi mbahet në fshehtësi të madhe nga 
abuzuesi. Fëmija gjithashtu mund të ndihet konfuz dhe mos të dijë kujt 
ti tregojë apo çfarë duhet t’i tregojë. Për të mbajtur abuzimin sekret, 
abuzuesi mund të përdorë frikërat natyrale të fëmijës, vënien në siklet 
ose faj për çfare ka ndodhur, si dhe kërcënimet për ndëshkim. Ata mund 
të thonë:

•	 “Nqs tregon, babin do e marrin dhe familja do prishet.”
•	 “S’ka kuptim t’i tregosh dikujt - askush nuk do të të besojë” ose 

“Thuaj një fjalë të vetme dikujt dhe je i vdekur.”
•	 “Është mënyra sesi vajzat/djemtë e vegjël i duan baballarët e 

tyre” për të bindur fëmijën që çfarë po ndodh është normale në 
familje ose për t’i bindur mos t’i tregojnë dikujt.
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Abuzuesi mund të kercënojë të dëmtojë dikë të afërt me fëmijën, psh 
një prind, kushuri madje dhe një kafshë të familjes. Shpesh ata e bëjnë 
fëmijën të besojë se ai/ajo është disi përgjegjës për abuzimin që po 
ndodh ose që po vazhdon.

Neglizhimi

Neglizhim ndaj fëmijës është mosdhënia e kujdesit të përshtatshëm 
për fëmijën, si streha, ushqimi, veshja, arsimimi, supervizioni, ndihma 
mjekësore si dhe çdo lloj tjetër ndihme bazë, që është e domosdoshme 
për zhvillimin e kapaciteteve fizike, intelektuale dhe emocionale të 
fëmijës. Kur këto nevoja bazike mbahen në mënyrë të qëllimshme nga të 
rriturit të cilët janë përgjegjës për t’i siguruar, atëherë konsiderohet 
neglizhim. Shpeshherë, prindërit të cilët neglizhojnë fëmijët janë të 
tejmbushur duke u marrë me nevojat e tyre sa që nuk njohin dot nevojat 
e fëmijëve të tyre. Neglizhimi varet shumë nga niveli i të perceptuarit 
nga ana e fëmijëve dhe shoqërisë të sjelljes së prindërve, mësuesve apo 
edukatorëve. Neglizhimi i fëmijëve është ndër format më të shpeshta 
të abuzimit.

Disa nga format e neglizhimit të fëmijëve:

 8 Të mos i flasësh fëmijës dhe të mos u përgjgjesh kërkesave të 
tij në mënyrë të vazhdueshme

 8 Injorimi i fëmijëve/tallja/përçmimi/kategorizimi në “nxënës /
fëmijë të këqinj”

 8 Të lesh fëmijën vetëm për nje kohë të gjatë;
 8 Të mos e ushqesh fëmijën për të plotësuar nevojat e tij;
 8 Të mos kujdesesh për higjenën e tij;
 8 Të mos luash me fëmijën;
 8 etj.
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Abuzimi midis bashkëmoshatarëve
Dhuna/ngacmimi ndërmjet bashkëmoshatarëve është 
një formë e sjelljes agresive në të cilën dikush qëllimisht 
dhe në mënyrë të përsëritur i shkakton lëndim ose 
shqetësim një personi tjetër. Përafërsisht në rang 
global, një e treta e ngacmimeve seksuale kryhen nga 

bashkëmoshatarët e tjerë. Nëse bashkëmoshatarët tuaj tentojnë t’ju 
joshin, ju kërkojnë apo detyrojnë që të përfshiheni në aktivitet seksual 
në formën e mashtimit, atëherë kjo është formë abuzimi. Fëmijët të 
cilët ngacmojnë seksualisht fëmijë të tjerë kanë nevojë për ndihmë 
profesionale nga psikologë, mjekë, punonjës socialë, mësuesit, etj. Sa më 
parë ta marrin ndihmën, aq më shumë janë gjasat që të jenë plotësisht 
të shëndetshëm dhe të mos dëmtojnë të tjerë kur të rriten. Sigurisht, 
përgjatë rritjes të gjithë fëmijët janë kuriozë për pjesët e trupit dhe 
organet e tyre seksuale. Kur sjellja seksuale është e detyrueshme, 
kur personi që e nis atë ka më shumë pushtet mbi personin tjetër, ose 
kur sjellja seksuale nuk merr pëlqimin/miratimin e të dy partnerëve, 
atëherë ajo është abuzuese. Nëse jeni të shqetësuar për sjelljen 
seksuale të bashkëmoshatarëve tuaj, atëherë ju duhet të flisni për këtë 
me mësuesit, prindërit apo psikologen e shkollës suaj! 

Bulizmi – është dëmtimi i qëllimshëm i tjetrit, në mënyrë 
të përsëritur, nga dikush që është në pozita autoritetit/
pushteti (më i forti). Sjelljet përmes të cilave shfaqet 
bullizmi përfshijnë: vënien në lojë, thumbimin, kërcënimin, 
të qëlluarin ose zhvatjen (por jo vetëm këto) prej një apo 

më shumë personave ndaj viktimës. Duhet kuptuar që bulizmi është 
abuzim, JO konflikt. Bulizmi është sjellje e pa-pranueshme jo sëmundje 
nga e cila dikush vuan apo një formë sëmundjeje. Cilado qoftë forma e 
bulizmit, ai ka pasoja shkatarruese në jetën dhe mirqënien e fëmijëve 
në aspektin fizik, emocional dhe të ndërtimit të marrëdhënieve të 
shëndetshme. Bulizmi mund të ndodhë ballë për ballë, ose nëpëmjet 
mjeteve të komunikimit virtual si përmes telefonave, internetit ose 
paisjeve të tjera personale. Kërcënimi/ngacmimi virtual mund të jetë 
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shumë i pakëndshëm për fëmijët dhe adoleshentët – veçanërisht për 
arsye të përmasave, shpejtësisë dhe disponueshmërisë që do të thotë 
se këto dukuri mund të ndodhin në çdo vend dhe në çdo kohë. Bulizmi 
është abuzim, jo konflikt!

 
Rreziku i abuzimit të fëmijëve online
Egzistojnë të rritur qofshin këta burra, gra apo të rinj, që e përdorin 
teknologjinë për t’i dëmtuar dhe abuzuar fëmijët. Dëmtimi apo abuzimi 
në këtë rast shfaqet në formën e dërgimit të sms-ve apo e-maileve 
abuzive dhe të turpshme, mesazheve joshëse për t’i përfshirë në 
abuzime seksuale, ose përmes përdorimit të kameras së kompjuterit/
telefonit për të shfaqur imazhe të papërshtatshme ose për të diskutuar 
rreth temave të papërshtatshme. Fëmijë! Ju duhet të bëni kujdes sa 
herë jepni të dhënat tuaja personale, postoni fotografi apo regjistroheni 
në site me profile të ndryshme pasi kjo mund të jetë burim abuzimi i 
mundshëm apo trafikimi!

Si mund ta kuptoj abuzimin? 
Fëmijë, të kuptuarit e abuzimit është një çështje që përfshin disa 
profesionistë (prindër, mësues, psikologë, mjekë, etj) dhe shpesh herë 
kërkon kohë. Më poshtë është një listë e disa treguesve të cilat nuk 
vërtetojnë që abuzimi po ndodh, por janë shenja paralajmëruese për një 
situatë të mundshme abuzimi:

 Â Ndryshime të menjëherëshme të humorit
 Â Probleme me gjumin: nuk fle dot / fle shumë 
 Â Probleme me ushqimin: ha më shumë ose me pak se zakonisht
 Â Probleme në shkollë: probleme me disiplinën, ulje të vëmendjes, 

rënie të menjëhershme në nota ose humbje të memories
 Â Frikë nga errësira, ëndrra, makth, trauma në gjumë
 Â Frikë nga një person ose vend specifik
 Â Izolim, depresion, ankth, tentativë për vetëvrasje
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 Â Përdorimi i gjuhës / fjalorit seksual jo të përshtashëm për 
moshën 

 Â Sjellje e tepruar seksuale me të tjerët 
 Â Kërkon dhe krijon kontakte të papërshtashme seksuale me 

fëmijë të tjerë
 Â Fsheh karakteristikat fizike dhe tendon të mos duket tërheqës/e
 Â Sjellje vetëshkatërruese: përplasje e kokës, dëmtim i vetes, 

dëmtime gjenitale 
 Â Çrregullime dhe shqetësime në organet gjenitale, gjakrrjedhje, 

skuqje, acarim, infeksione të vazhdueshme të rrugëve urinare. 
 Â Lodhje e vazhdueshme, apati/ose agresivitet i shtuar 
 Â Paaftësi për të bërë shokë dhe shoqe.

Çfarë pasojash ka abuzimi ndaj fëmijëve?
Abuzimi i fëmijëve ndërpret potencialin e fëmijës për të shijuar jetën 
dhe për të kontribuar për jetën dhe komunitetin. Ai dëmton funksionet 
e familjes, bazën e saj të shëndoshë si dhe mundësitë për zhvillimin 
e familjes. Fëmijët e abuzuar dhe të patrajtuar mund të viktimizohen 
edhe si të rritur nëpëmjet përdorimit te substancave abuzuese si dhe 
të angazhohen në aktivitete kriminale. Si indivitë të rritur, ata mund 
të abuzojnë individë të tjerë, qofshin ata edhe fëmijë. Një fëmijë i cili 
gjatë fëmijërisë përjeton dhunë (dretjpërsë drejti apo si dëshmitar i 
saj); neglizhohet si qënie njerëzore në nevojat që ka; abuzohet fizikisht, 
emocionalisht apo seksualisht; si i rritur mund:

 8 Të ketë besim dhe vlerësim të ulët të vetes
 8 Depresion, ankth dhe tendencë për vetvrasje 
 8 Përdorues i duhanit, alkolit, drogës
 8 Sjellje seksuale të rrezikshme
 8 Agresiv, i dhunshëm, me sjellje kriminale
 8 Të ketë pritshmëri shumë të ulëta të jetës
 8 Papunësi, i pa-aftë për të ndërtuar marrëdhënie.
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Si mund të mbrohem nga abuzimi?
Ka shumë mesazhe sigurie që mund të ndihmojnë fëmijët për të 
identifikuar, parandaluar apo ndaluar abuzimin.

Fëmijë JU duhet të kuptoni se:

 ) Jo të gjithë të rriturit janë njerëz të besueshëm - Jo të gjithë 
të rriturit apo bashkëmoshatarët janë njerëz të besueshëm. 
Janë disa njerëz “të praptë” që i thyejnë rregullat dhe nuk dinë 
të sillen ashtu siç duhet. Ju nuk duhet t’i bindeni një të rrituri 
ose një njeriu më të madh në moshë, i cili ju krijon ndjenja të 
pasigurta, ju lëndon apo  tremb.

 ) Trupi juaj është vetëm i juaji! - Trupi juaj ju përket juve dhe 
askush nuk mund ta prekë atë pa leje. Trupi juaj ka “pjesët e 
veta private” të cilat askush nuk i prek”. JU duhet të ndiheni 
krenarë për trupin e tuaj dhe JO të turpëruar.

 ) Ka prekje të sigurta dhe të pasigurta! - Çdo përkëdhelje 
e përshtatshme nga prindërit apo njërëzit që ju duan është e 
sigurt. Një prekje e pasigurt është kur dikush sheh ose prek 
pjesët tuaja intime, ose ju detyron të prekni pjesët intime të 
dikujt tjetër.

 ) Ka sekrete të mira dhe sekrete të këqija! - është në rregull 
të mbani një sekret për një festë surprizë ditëlindje psh,  por 
jo për gjëra që ju bëjnë të ndiheni i palumtur apo në siklet, i 
parehatshëm apo konfuz. Fëmijët duhet të kuptojnë dallimin mes 
një sekreti të mirë dhe një sekreti të keq. Fshehtësia është një 
taktikë kryesore e abuzuesve seksuale ndaj fëmijëve. Çdo sekret 
që i bën ata të shqetësuar, të frikësuar ose të depresionuar,  nuk 
është i mirë dhe nuk duhet të mbahet, por duhet të raportohet 
tek një i rritur i besueshëm (prindi, mësuesi, punonjësi për 
mbrojtjen e fëmijëve në Bashki, psikologu, etj).
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 ) Ju keni të drejtën të theni JO për çdo gjë që ju bën të mos 
ndiheni mirë apo që ju  frikëson! - Mos hezitoni t’i tregoni një 
të rrituri tek i cili keni besim, në qoftë se ndodh diçka që nuk ju 
pëlqen. Fëmijët duhet të mësohen për të thënë “JO” në mënyrë 
të menjëherëshme  në rast kontaktesh të papërshtatshme 
fizike, për tu larguar nga situata të pasigurta dhe për ti treguar 
një të rrituri të besuar sa më shpejt që të jetë e mundur. Ata 
duhet të vazhdojnë tu tregojnë të rriturve të besuar deri sa të 
merren masa për të rivendosur sigurinë e tyre. 
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Rregullat e mia të sigurisë
Vendosja e këtyre rregullave mund të shpëtojë jetën tuaj dhe nëpëmjet 
tyre ju mund të shndërroheni në një model edhe për bashkëmoshatrët 
tuaj:

1. Unë i them prindërve, edukatorit ose mësueses përpara se të 
shkoj diku, të ndihmoj dikë, të pranoj ndonjë dhuratë apo të hipi 
në ndonjë makinë! 

2. Unë marr një shok/shoqe të besuar përpara së të shkoj në vende 
të ndyshme apo të dal të rri jashtë! 

3. Unë i them njerëzve “JO” – qoftë mësuesi, prindi apo kushdo 
tjetër i cili më prek ose më lëndon! Unë duhet t’i qëndoj besnik/e 
vetvetes!

4. Unë do t’i them mami/babit/mësueses apo kujdo tek i cili kam 
besim, nëse dikush më bën të ndihem i/e dëshpëruar, frikësuar 
apo i/e konfuzuar!

Ndonjëherë ka njerëz të cilët mashtojnë ose lëndojnë fëmijët. Askush 
nuk ka të drejtën ta bëjë këtë gjë! Kështu, kujtoji këto rregulla dhe kujto 
që ti je i FUQISHËM, i ZGJUAR, dhe ke të drejtën të jesh i SIGURT!

Gjithnjë… - më parë kontrollo 
– merr një shok/shoqe – thuaj 
“JO” nëse të lëndojnë – tregoji 
nëse je i shqetësuar dikujt tek i 

cili ke besim!
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Cilat janë institucionet që më mbrojnë 
me ligj?

 ) Spitalet/qendrat shëndetesore/mjekët 
 ) Shkolla – mësuesit, psikologu/psikologja e shkollës  
 ) Policia e Shtetit 
 ) Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve në Bashkinë e vendit ku jeton 

– aty ka një “Punonjës për Mbrojtjen e Fëmijëve” i/e cila ka 
detyrimin ligjor t”ju mbrojë nga abuzimi. 

 ) Agjencia Shetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
 ) Prokuroria e rrethit dhe policia gjyqësore pranë saj

Si mund t’i mbroj shokët/shoqet e mia?
Nëse identifikoni një rast të dhunës ndaj fëmijëve apo janë të ekspzouar 
ndaj një situate abuzimi:

•	 Kontakto Psikologun e Shkollës 
•	 Kontakto me personin e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve pranë 

njësisë së qeverisë vendore ku banoni (bashki/komunë)
•	 Denonco në polici rastet e abuzimit ndaj fëmijëve, veçanërisht 

të fëmijeve kur vihet në rrezik serioz jeta e tyre
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Aktivitete me mësuesit dhe prindërit për të 
rritur sigurinë tuaj

Qëllimi: 

Qëllimi i këtij aktiviteti është të ndihmojë fëmijët të kuptojnë çfarë 
është abuzimi fizik dhe ai emocional, si dhe cfarë duhet bërë nëse u 
ndodh atyre ose dikujt që e njohin.

Objektivat  
Të kuptojnë fëmijët se cfarë është abuzimi fizik dhe abuzimi emocional. 
Mënyrat e Disiplinimit nga prindërit dhe mësuesit nëpërmjet dënimit 
janë abuzim.

Fëmijët të cilët vuajnë nga çdo lloj forme e abuzimit duhet të kërkojnë 
ndihmë.

Përgatitja
Fotokopjoni ose kopjoni tabalen e mëposhtme në një poster ose dërrasë 
të zezë.

Procesi
1. Shpjegojini fëmijëve çfarë është abuzimi. Informacioni duhet 

mbështetet në rregullat kyce të mëposhtme:
•	 Askush nuk lejohet të lëndojë  një fëmijë fizikisht, 

seksualisht, emocionalisht  ose nëpërmjet neglizhimit.
•	 Në qoftë se një i rritur apo një fëmijë tjetër e bën fëmijën 

të ndjehet i pasigurt dhe e lëndon, ata mund të jenë duke 
e abuzuar.

Fëmijë, propozojini mësuesve tuaj të ndërmarrin
aktivitetet më poshtë për të rritur sigurinë tuaj:

Aktiviteti 1.
Çfarë është abuzimi fizik dhe emocional?
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•	 Abuzimi i fëmijëve është edhe kur një fëmijë është 
deshmitarë i dhunës.

•	 Njerëz që abuzojnë zakonisht kërcënojnë dhe frikësojnë 
fëmijët duke i thënë atyre për të mbajtur  abuzimin sekret.

•	 Fëmijët mund të ndihen përgjegjës, i turpëruar dhe i 
frikësuar në lidhje em abuzimin. Ata mund të mendojnë se 
është faji i tyre dhe se ashkush nuk do ta besojë.

•	 Abuzimi ka një ndikim negati në zhvillimin e fëmijës.
•	 Duhet të kemi parasush se ASNJËHERË nuk është faji i 

fëmijës i cili po vuan abuzimin. Faji është i personit që e 
bënë atë veprim.

•	 Ndaj të gjitha formave të abuzimit duhet t’i themi stop dhe 
abuzuesit duhet të japin llogari për veprimet që ata bejnë 
ndaj fëmijëve, të cilat janë të papranueshme ose veprime 
kriminale. 

2. Kërkojuni fëmijëve të shohin një model.

Si ju ndëshkojnë mësuesit? Si ndiheni ndaj mësuesit qe ju 
ndëshkon në ketë mënyrë?

Qëndrim me fytyrë nga muri Ndihem i lënë në baltë para klasës 
dhe i ndrojtur ndaj fëmijëve të tjerë

Qëndrimi me duart në ajër 
për një kohë të gjatë

Ndihem i zhgënjyer

Shuplaka të forta Ndihem i mërzitur dhe i lënduar pasi 
mësuesit duhet të japin njohuri, jo të 
ushtrojnë dhunë

3. Në çifte ose grupe, kërkojuni fëmijëve të diskutojnë dhe 
listojnë dënime që kanë përjetuar ose dëshmuar. Nëse është e 
përshtatshme, pyetini si janë ndjerë.

4. Në të gjithë grupin, bëni dy lista për të sjellë të gjitha idetë e 
fëmijëve.

5. Çdo fëmijë zgjedh të bëjë një vizatim ose role-play ku tregon 
nje situatë në të cilën një fëmijë po ndëshkohet.  Kerekojuni 
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fëmijëve te shkruajnë poshtë vizatimit ose të vendosin në role 
play një pasojë alternative që nuk esehtë e ashpër.

6. Përfundojeni aktivitetin duke folur dhe diskutuar në lidhje me 
praktikat tradicionale të disiplinimit të fëmijëve.

7. Ftojini fëmijët të përdorin pyetjet dhe komentet në tabelë nëse 
kanë pyetje që nuk duan t’i ndajnë me grupin. 

Qëllimi
Të ndërgjegjësohen dhe aftësohen fëmijët t’i tregojnë dikujt në qoftë 
se po përjetojnë vështirësi ose abuzim.

Objektivat 
Të kuptojnë që të rriturit dhe fëmijët mund të ndihmojnë dhe suportojnë 
fëmijët që hasin vështirësi dhe abuzim.

Përgatitja
-	 Të gjendet një vend me një derë ku grupi nuk do të besdisë të 

tjerët.
-	 Kapele ose shallë për të ndihmuar të rriturit të luajnë një 

karakter në role-play.

Procesi
1. Qëndroni pranë një dere të hapur (klasë) dhe thoni fjalët që vijojnë 

kur fëmijevë u ndodhin gjëra të vështira ata mund të ndihen të 
inatosur, vetëm dhe të trishtuar që jeta nuk ofron asgjë për ata në 

Shembull

“Fotografia ime është në lidhje me një mësues i cili gjatë orës së 
mësimit rrahu tre fëmijë të cilët ishin duke folur në klasë. Mësuesi 
përdori shkopin duke lënë edhe shenja në trupin e fëmijëve, më pas i 
kërkon të ulen në gjunjë dhe t’i kërkojnë falje. Një sjellje jo e hijshme 
nga mësuesi”.

Aktiviteti 2.
Derë e hapur apo derë e mbyllur 
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ato momente.  Në vend që të kenë shumë mundësi për të bërë gjëra 
në botën jashtë (tregoni drejt derës) ata ndjejnë qe dera në jetën e 
tyre është e mbyllur (mbylleni derën).

2. Vendosni nje kapele/shall për të treguar që ju bëheni një njeri tjetër 
dhe thoni ...”Emri im është Sara (ose zgjidhni nje emër tjetër), disa 
gjëra të vështira me kanë ndodhur mua. E di që ato janë të gabuara. 
Unë ndihem e palumtur dhe e ndjej që nuk mund t’u tregoj të tjerëve. 
Ndjej që kam shumë probleme. Çdo problem duket sikur është nje 
derë që më mbyllet në fytyrë. Më ndihmoni të gjej mënyra që të hap 
derën”.

3. Përdorni listën më poshtë për ide, punonjësi i rritur në rolin e 
“Sarës” thotë, “me mua kanë abuzuar por…” dhe plotëson fjalinë me 
një deklaratë që bën pjesë në listën “derë e mbyllur” më poshtë. 
Ndërkohë që ajo thotë deklaratën, ajo mbyll derën.

4. Kërkojuni fëmijëve të bëhen çift dhe mendojnë për ide që do “hapin 
derën” për Sarën. Kërkoni një vullnetar të afrohet tek dera dhe të 
thotë një ide “derë e hapur” si psh. “unë do i them dikujt sekretin 
tim”. Nëse klasa bie dakort, atëherë fëmija mund të hapë derën.

Ide për aktivitetin

Derë e Hapur Derë e Mbyllur

Do qëndroj në heshtje
Do fshihem
Nuk do u tregoj miqve te mi, 
pasi ata mund të qeshin ose 
tallen
Do vazhdoj sikur asgjë të mos 
jetë duke ndodhur
Nuk do i kerkoj askujt ndihmë
Nese dikush më pyet nëse  ka 
dicka që nuk shkon, do i them: 
Jo
Nuk do i besoj askujt për të 
më ndihmuar
Shtoni të tjera.....

Do shkoj të rri me të tjerët
Do i kërkoj ndihmë një mikut tim
Do e kuptoj që dicka është gabim 
dhe do vendos të bëj dicka
Do i kërkoj ndihmë dikujt që i besoj
Nese dikush me pyet nese  ka dicka 
që nuk shkon do them të vërtetën 
edhe pse është e vështirë
Do kem besim te dikush

Shtoni te tjera..
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5. Diskutoni:
•	 Është e lehtë apo e vështirë të mendoni për idetë “derë e hapur”?
•	 Mendoni se idetë “derë e hapur” do e ndihmojnë Sarën?
•	 I ndihmon të mendurarit pozitivisht njerëzit të përballen me 

problemet e tyre? Si?
•	 Mund t’i ndihmojnë fëmijët të tjerët shokët /shoqet nese nuk 

ndihen te sigurt? Si?
6. Përfundojeni aktivitetin së bashku si grup, duke thënë me radhë 

fëmijët se cfarë mësuan. Nëse grupi është i madh, ndajini në grupe 
më të vegjël (afërsisht 10 fëmijë në çdo grup) me një fëmijë apo të 
rritur që drejton çdo grup.

Qëllimi
Të rrisë ndërgjëgjsimin e fëmijëve mbi abuzimin seksual, në mënyrë që 
ata të mund ta identifikojnë dhe të ndërmarrin veprim.

Objektivat 
•	 Të kuptojnë çfarë është prekja e sigurt dhe e pasigurt
•	 Të  ndërgjegjesojë fëmijët që askujt nuk i lejohet t’i prekë ata në 

një mënyrë që atyre nuk u pëlqen, përfshirë prindërit e tyre apo 
njerëz  të tjerë të aferet me ta. Të sigurojë që nëse dikush i prek 
ata në një mënyrë që nuk u pëlqen, duhet të tregojnë.

Përgatitja
•	 Pergatitet një prezantim i shkurter per kete seance
•	 Kopje të grafikut të prekjes (ose vizatohet në dërrasën e zezë).

     
Procesi 

1. Filloni duke pyetur sa fëmijë e kuptojnë cfarë janë prekjet e 
sigurta dhe ato të pasigurta. Pyesni ata që kanë ngritur duart 
të japin idetë e tyre. Pas seancës, shënoni numrin dhe idetë për 
të monitoruar nje indikator suksesi për këtë seancë.

Aktiviteti 3.
Grafiku i prekjeve
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2. Prezantoni ide pozitive të prekjeve. Psh ju mund të thoni: 
“shumica e njerëzve peleqejne të përqafohen nga njerëzit që 
duan. Bebet/fëmijet janë më të lumtur kur përkëdhelen. Por 
ndonjëhëre, të na prekthelin  mund të na bejë të mos ndihemi 
rehat dhe disa pjëse të trupit tone janë private.”

3. Jepini fëmijëve një kopje të grafikut ose kërkojuni atyre ta 
vizatojnë atë në një fletore.

4. 4.Si të jetë e përshtatshme, u kerkoni fëmijëve të plotesojnë 
grafikun individualisht, në cift apo në grupe të vogla. Psh, nqs 
ti gjithmonë ndihesh mirë nga një përqafim i prindërve të tu, 
vendos një “G” ne kartonin  ku “Prinderit” dhe “përqafim” takohen.

5. Në të gjithë grupin, diskutoni nqs çdo lloj prekjeje është 
gjithmonë e mirë, psh një përqafim nga nëna jote dhe cilat janë 
gjithmonë të mira, psh një shtrëngim apo pickim nga një i huaj 
dhe arsyet për këtë zgjedhje.
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6. Pyesni fëmijet se cfarë do të bënin nqs ata do prekeshin në 
një mënyre që nuk do u pëlqente. Thuajini fëmijëve se është e 
rëndësishme që ata t’i tregojnë dikujt nqs kjo u ndodh atyre. 
Thuajini atyre që të gjithë fëmijët mund ta bëjnë këtë dhe se 
nqs të gjithe do e dinin që fëmijët jane në gjëndje ta bejne 
këtë, atëherë kjo do ndalonte njërezit të preknin fëmijët në një 
mënyrë që atyre nuk u pëlqen.

7. Konsideroni të ndihmoni fëmijët të krijojnë dhe të performojnë 
një dramtizim “prekjet e mira/prekjet e këqija” dhe rëndesinë 
e të folurit me një të rritur. Psh, drama mund të jetë rreth 
dy fëmijëve, njëri prej të cilëve nuk tregon dhe bëhet  me i 
frikësuar dhe tjetri që tregon dhe sjell një përgjigje pozitive që 
ndihmon të mbroje fëmijën dhe kushurinjtë e vet. Dramatizimi 
mund të performohet për prindereit dhe të tjerët me nje seance 
pyetjesh-përgjigjesh në fund. Sigurohuni që dramatizimi të jetë 
realisht në kontekstin tuaj dhe të përfshije ata që aktualisht 
sigurojnë shërbime mbështëse new komunitetin në të cilin ju 
jetoni.

Qëllimi
Qëllimi i  këtij aktiviteti është të ndihmojë fëmijët të kuptojnë abuzimin 
ndaj fëmijëve: çfarë është abuzimi dhe si të reagojnë ndaj tij.

Objektivat 
•	 Përcaktim i abuzimit ndaj fëmijës
•	 Të jenë në gjendje të dallojnë dhe përshkruajnë cfare esehtë 

abuzimi ndaj fëmijëve.

Përgatitja
Vizatoni grafikun që vijon më poshtë në një  letër dhe prisni secilin nga 
pësë katroret psh pyetjen qëndrore: cfarë është abuzimi ndaj fëmijëve? 

Aktiviteti 4.
Semaforët
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Dhe katër llojet e abuzimit ndaj fëmijëve në rrathët në anë.

- Krijoni kartat me semaforin e kuq dhe jeshil për çdo fëmijë.
- Kur i bëni kartat për fëmijët me të vegjël, krijoni një shenjë 

fizike për të pasqyruar secilën nga katër format e abuzimit: 
fizik, emocional, seksual dhe neglizhimin.

•	 Shkruani gjashtë skenaret qe vijojne ne copa te ndara letrash- 
mjaftueshëm për një grup me tre deri në katër fëmijë. 
Sigurohuni që janë probleme me rëndësi për grupin e fëmijëve 
dhe nëse jo, ndryshojini.

Skenari i 1.
Andi është një djalë shumë energjikë,djalë që ka dëshirë shumë të 
flasë, që e ka të vështirë për t’u ulur dhe të dëgjojë mësuesit si dhe 
prindërit. Ai është gjithmonë në telashe. Ai shkonë në kishë të djelën 
me familjen e tij. Një të diel anëtari i grupit vëren se Andi ka shenja 
në krahun e tij edhe pse në pamje  duket shumë i qetë.

Abuzimi fizik: një fëmijë 
lëndohet fizikisht, si 

rrahje, goditje

Abuzimi emocional; nodh 
kur përodrim fjalët 

dhe tonin për të fyer 
ndenjat e fëmijëve apo 

për t’i vënë ata nën 
kontroll

Abuzimi seksual: çdo 
kontakt ose prekje që 
i bën fëmijët të ndihen 

keq dhe në siklet

Neglizhim; ndodh kur 
prindi, mësuesit, të 
rriturit e tjerë që 

kujdesen nuk tregojnë 
dashuri, vëmendje dhe 
kujdes ndaj fëmijëve

Çfarë është 
abuzimi 
seksual?
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Mjetet
Letra me semafor janë letra me një shenjë të kuqe ose jeshile. Sigurohuni 
që secili fëmijë të këtë letra me të dyja ngjyrat.

Procesi
1. Kërkojuni fëmijëve të ngrenë duart lart nqs e dinë cfarë është 

abuzimi ndaj fëmijëve. Kërkojuni fëmijëve që kanë ngritur duart 

Skenari 2.
Ana ka nevoja të veçanta. Ajo nuk mund të eci si duhet dhe fjalët 
e saj janë shumë të ngadalshme. Ajo nuk shkonë në shkollë dhe e 
kalonë pjesën më të madhe të ditës vetem në shtëpi.

Skenari 3. 
Paulo është 8 vjeç dhe motra e tij është 3 vjeç. Nëna e fëmijëve 
punon për një kohë të gjatë në punë. Ajo kthehet shumë vonë. Fëmijët 
gjëndrojnë për një kohë të gjatë duke shikuar TV apo duke luajtur.

Skenari 4. 
Ani dhe Tomi ishin duke luajtur futboll me miqtë e tyre. Ani shënoi 
një gol, më pas Tomi nuk e pranoj ketë gol. Ai e sulmoj shokun e tij 
duke sharë dhe ofenduar.

Skenari 5. 
Ema shkon në shtëpin  e xhaxhait të saj çdo fundjavë. Ai e prek dhe 
e puth ne trup në një mënyrë që vajza ndihet në siklet. Ajo nuk ka 
dëshirë më të shkojë aty. Nuk ka folur me njëri për të situatë.

Skenari 6.
Egi çdo ditë kur kthehet nga shkolla, mbyllet në dhomë. Ajo i pëlqen 
të chatojë me miqtë e saj në rrjete sociale. Ajo merr një email nga 
një djalë i cili i thotë se ai është i moshës se saj. Ai duket i bukur. Pas 
një kohe, ai i kërkon vajzës një takim. 
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të thonë me radhë cfarë ata mendojnë se është. Shënoni numrin 
total të fëmijëve, numrin e atyre që ngren duart dhe idetë e 
tyre.

2. Duke përdorur diagramën me pesë elementet, shpjegojuni cdo 
element fëmijëve.

3. Ndajeni grupin në katër dhe të sistemohen në dhomë. Jepini çdo 
grupi një nga format e abuzimit, seksual, fizik, emocional si dhe 
neglizhim. Qëndroni në mes të dhomës dhe pyetini grupet cfarë 
është abuzimi ndaj fëmijëve. Me radhë, cdo grup lexon fjalët në 
kartë.

4. Kerkojuni fëmijëve të vizatojnë individualisht ose në cifte 
diagramën e abuzimit duke përdorur vetëm temën/titullin. 

5. Me fëmijë me të rritur, pyetini secilin nga grupet të mendojnë 
për një shenjë që simbolizon atë lloj forme abuzimi. Kujtojini ata 
per lloje të ndryshme shenjash si psh “stop”, “hajde këtu”, ose 
“rri urtë”.

6. Me fëmijë me të vegjël, mësojuni shenjat që keni bërë ju. 
Përdorimi i shenjave mund të jetë një mënyre e fuqishme dhe  
e dobishme për te ndihmuar fëmijët të mbajnë mend llojet e 
abuzimit dhe t’i ndihmojnë ata të shprehen në aktivitetet e 
mëvonshme.

7. Jepini të gjithë fëmijëve dy karta, një me një kryq të kuq dhe një 
me një shenjë “tick” jeshil      dhe shpërndani letrat me skenarët.

8. Kërkojuni fëmijëve të ndahen në pesë grupe. Kërkojuni fëmijëve 
të lexojnë skenarët (përshtatini në mënyrë që të jenë të 
rëndesishëm/pershtatshëm për grupin). Kërkojuni atyre 
të vendosin se cilat nga historitë mund të jetë abuzim ndaj 
fëmijës dhe pse mendojnë ashtu. Thojuni atyre të përgatiten të 
prezantojnë skenarin e tyre me të gjithe grupin.

✔
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9. Kujtojeni ter gjither grupin qer duhet ter degjojner njëri-
tjetrin kur prezantojner skenarert. Nerse ata janer dakort qer 
ai ershter abuzim ndaj fermijers ata ngrener lart kartern me 
shenjern jeshile dhe nese ata nuk janer dakort, ngrener karten 
me shenjën e kuqe (nëse doni mund ta bëni në cifte).

10. Një fëmijë nga secili grup përshkruan skenarin e tyre dhe thotë 
nqs mendonjnë se ai është abuzim ndaj fëmijës dhe pse. Pjesa 
tjeterr e grupit ngre kartat e tyre jeshile apo te kuqe. Kërkojuni 
fëmijëve arsye për këtë vendim.

Për të bërë këtë aktivitiet me fëmijë më të rritur dhe për të përdorur 
lëvizjet, këkojuni fëmijëve të “votojnë me këmbët e tyre” duke lëvizur 
individualisht në një ane të dhomës nqs ata janë dakort dhe në anën 
tjetër nqs nuk janë dakort. Me pas, kerkojuni  atyre të shpjegojnë 
arsyen pse lëvizën në atë drejtim. Metoda është shumë e dobishme për 
të nisur debate të ndryshme.

11. Kerkojuni fëmijëve nëse ata mendojnë se ka dicka tjetër  që 
është abuzim ndaj fëmijëve. Psh: të marresh lekë nga një fëmijë 
që punon ose mos të paguash një fëmijë për punën që bën 
(shfrytëzim); harxhimi i kohës që ka një fëmijë duke i vënë të 
lajnë rroba, gatuajnë ushqim apo të kujdesen për fëmijë më të 
vegjël dhe mos ta lejojnë  këtë fëmijë të luajë apo të shkojë në 
shkollë.

12. Në cifte fëmijët ndajnë cfarë mësuan nga e gjithë aktivitetit. 
Në të gjithë grupin fëmijët ndajnë idete e tyre.

13. Ku të jete e përshtatshme, përmbylleni aktivitetin duke u 
treguar fëmijëve kutinë e Pyetjeve dhe Komenteve (një kuti e 
vogël letre e hapur nga siper). Ftoini fëmijët të shkruajnë pyetjet 
dhe komentet e tyre dhe t’i vendosin në kuti që t’i lexojë një 
punonjës i rritur. Duke qënë se fëmijët mund ta perdorin kutinë 
për të rrëfyer dicka, është  e rëndësishme që fëmijët të dinë 
cfarë mund të mbahet konfidenciale dhe cfarë jo. Inkurajojini 
fëmijët të shkruajnë emrin e tyre në komente.
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Por unë çfarë mund të bëj? 

Qëllimi 
Fëmijët tregojnë histroi në rastet kur kanë qenë viktimë, abuzues, 
spektatorë apo ndihmë në situata që kanë lidhje me të drejtat e njeriut. 

Objektivat: 
•	 Të qartësohen fëmijë që të gjithë ndeshemi me dhunën në jetë 

në shumë mënyra.
•	 Të theksohen përgjegjësitë për të respektuar dhe për të 

mbrojtur njëri-tjetrin.
•	 Të reflektojnë se çfarë do të thotë të jesh “ndihmës”

Materialet
•	 Tabakë letre për në mur dhe shënues ose dërrasë e zezë dhe 

shkumës.
•	 Opsionale: udhërrëfyesi i diskutimit.

Përgatitja
Bëni kopje të udhërrëfyesit të diskutimit për secilin grup

Procesi
1. Kujtojuni fëmijëve se dhuna dhe abuzimi, jo vetëm fizik, por edhe 

verbal dhe emocional, janë shkelje të të drejtave të njeriut. 
Pyesni për shembuj të llojeve të ndryshme të dhunës dhe të 
abuzimit.

2. Ndajini fëmijët në grupe të vogla prej tre ose katër vetash. 
Shpjegoni aktivitetin, duke u siguruar se fëmijët e kuptojnë 
qartë secilën kategori.
a) Secili partner do të flasë rreth vëzhgimeve të ndryshme të 

dhunës dhe të abuzimit: 
i. kur keni parë dikë që po e lëndonin apo trajtonin 

padrejtësisht;

Aktiviteti 5.
Nga spektator në ndihmës
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ii. kur keni marrë pjesë në lëndimin e dikujt apo në trajtimin 
e tij padrejtësisht;

iii. kur keni parë dikë që po e lëndonin apo e trajtonin 
padrejtësisht dhe asnjë nuk i erdhi në ndihmë;

iv. kur keni parë një person duke ndihmuar një tjetër të 
cilin po e lëndonin apo po e trajtonin padrejtësisht. 

Pyetini ata të japin shembuj për secilën kategori, një e nga një. Sigurohuni 
se asnjë nuk do të ndëshkohet se ka dalë në mbrojtje të dikujt. 

b) Ju do të keni 15 minuta kohë për këtë pjesë të aktivitetit. 
Filloni duke u ulur me qetësi për disa momente dhe duke 
menduar se çfarë doni të thoni. 

3. Mblidhini fëmijët përsëri në një grup për të diskutuar vëzhgimet 
e tyre. Së pari, pyesni për disa shembuj njerëzish që janë 
lënduar apo janë abuzuar, pa bërë dallim se cilët ishin ata që 
fëmijët kanë vëzhguar dhe cilët ishin ata që kanë marrë pjesë. 
Listojini këto si “shkelje” në një tabelë si kjo në vijim. 

4. Më pas pyesni për shembuj në kategorinë “ndihmës”.

5.  Në fund, pyesni për shembuj në kategorinë “spektator”. Pyesni: 
“Çfarë do të kishte bërë dikush në këto situata për të qenë 
ndihmës dhe jo spektator?” Mbani shënim përgjigjet e tyre në 
tabelë. 

Përmbledhje dhe vlerësim

1. Lexoni me zë listën e veprimeve të sugjeruara për të ardhur në 
ndihmë, të listuara në hapin 5 të aktivitetit. Diskutoni si mund 
të bëhen ndihmës njerëzit për të mbrojtur të drejtat e njeriut, 
duke bërë pyetje të tilla, si: 
a) Cilat nga veprimet e sugjeruara do të ishin të vështira për 

t’u bërë? Cilat do të ishin më të lehta?

Shënim: Nëse fëmijët mund të lexojnë, jepini secilit çift një copë 
letër të ndarë në katër katrorë me katër situata për t’i ndihmuar në 
udhëheqjen e diskutimeve të tyre.
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b) A ka ndonjë veprim në listë që ju mendoni se do ta bënit?
c) Çfarë i ndalon njerëzit për t’u bërë ndihmës?
d) Nëse më shumë njerëz do të ishin bërë ndihmës sesa 

spektatorë, a mund të ishte përmirësuar vërtet situata e të 
drejtave të njeriut?

2. Diskutoni si mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin, duke bërë pyetje 
si këto në vijim:  
a) Për çfarë cilësish dhe inteligjence ka nevojë një person për 

të qenë “ndihmës”, pra, për të ndërmarrë veprime për të 
drejtat e njeriut?

b) Çfarë mund të bëjmë ne për të përkrahur njerëzit për të 
ndërmarrë veprime për të drejtat e njeriut?

c) Si mund t’i inkurajojmë njerëzit në grupin tonë për t’u bërë 
“ndihmës”?

3. Përfundoni duke pohuar se çdo abuzim apo dhunë ndaj fëmijëve, 
përfshirë ata fëmijë të cilët ushtrojnë dhunë ndaj njëri-tjetrit, 
është shkelje e të drejtave të njeriut. Këto gjëra ndodhin në 
çdo kulturë dhe në çdo pjesë të botës. Theksoni se të mësuarit 
rreth të drejtave të njeriut përfshin, gjithashtu, të mësuarit 
si të veproni për të mbrojtur të drejtat e njëri-tjetrit. Ne nuk 
mund t’i japim fund dhunës dhe abuzimit, por mund të ndihmojnë 
në komunitetet tona.

Ide për veprim

Nëse grupi juaj ka zhvilluar një set rregullash për bashkëveprimet 
e tyre, diskutoni si mund të jetë pjesë e atyre rregullave “sjellja e 
ndihmësit”.

Këshilla për lehtësuesin e grupit

•	 Qarkulloni midis grupeve për të siguruar që të gjithë e kanë 
kuptuar detyrën, që ata po e marrin secilën kategori me radhë 
dhe se secili ka mundësi të barabarta për të folur. 
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•	 Mbroni privatësinë e fëmijëve duke ruajtur perspektivën e 
përvojës së vëzhguar sesa përvojat personale, përveç shembujve 
të pjesëmarrjes në dhunë apo abuzim. 

•	 Ky aktivitet duhet të zhvillohet vetëm me fëmijë me të cilët keni 
punuar edhe më parë. Përpara se të filloni aktivitetin është e 
rëndësishme për të krijuar një ndjesi të një “vendi të sigurt” 
në grup.

Udhërrëfyes diskutimi opsional

Kur keni parë dikë të cilin po e 
lëndonin

Kur keni marrë pjesë në lëndimin e 
dikujt tjetër

Kur keni parë dikë të cilin po e lëndonin 
dhe asnjë nuk i erdhi në ndihmë

Kur keni parë dikë që ndihmonte një 
person të cilin po e lëndonin

Tabela

Shkelja Çfarë mund të bëhet?

...por ti e krijon përfundimin e gëzuar! 

Qëllimi
Fëmijët krijojnë një shfaqje me kukulla bazuar në një histroi të një njohur 
me një shkelje të të drejtave të njeriut;grupi krijon një përfundim të ri 
i cili përgjigjet shkeljes.

Aktiviteti 6.
Kukullat tregojnë historinë
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Objektivat 
•	 Të njohin temat e të drejtave të njeriut në historitë e njohura.
•	 Të praktikojnë gjetjen e zgjidhjeve për shkeljet e të drejtave 

të njeriut.
•	 Të zbaviten dhe të punojnë së bashku.

Përgatitja
Përgatitni një kukull model për ta përdorur për demonstrim.

Materialet
•	 kukulla teatri, kukulla ose materiale për të bërë kukulla;
•	 teatër kukullash ose një copë materiali për të bërë skenën.

Procesi 
1. Zgjoni interesin e fëmijëve duke u thënë të mendojnë për 

personazhe nga historitë që ata dinë ku kanë përjetuar 
padrejtësi dhe pandershmëri. Ndihmojini ata që të njohin se 
këto personalitete dhe histori shpesh pasqyrojnë një version 
disi të ekzagjeruar të situatave të jetës reale. Sugjeroni disa 
burime për historitë (p.sh.: një përrallë, një skenë nga një libër 
fëmijësh, një episod nga media, të tillë si TV apo filmat).

2. Pasi fëmijët të kenë dhënë disa sugjerime, ndajini ata në grupe 
të vogla prej tre ose katër vetash. Kërkojini çdo fëmije në grup 
të sugjerojë një histori që di, duke e ritreguar atë sikur të tjerët 
të mos e dinë atë. Inkurajoni grupin për të thënë të drejtën/të 
drejtat që janë shkelur pas mbarimit të çdo historie.

3. Pasi të kenë pasur kohë për të treguar historitë e tyre së bashku, 
kërkojuni atyre të zgjedhin një histori për t’ia prezantuar grupit 
si shfaqje me kukulla. Shpjegoni se kanë në dispozicion tridhjetë 
minuta për të krijuar kukullat e tyre dhe për të bërë prova të 
prezantimit të tyre. Çdo fëmijë në grup duhet të ketë të paktën 
një rol në prezantim. Demonstroni si ndërtohen kukullat, në 
varësi të metodës që keni zgjedhur.
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4. Ftoni me radhë secilin grup të prezantojë shfaqjen e tyre me 
kukulla. Kur ata arrijnë në pikën kur ndodh një shkelje e të 
drejtave të njeriut, ju apo prezantuesit bërtasin: “Ngrij!”. 
Veprimi ndalon dhe fëmijët diskutojnë: 
a) Çfarë e drejte e njeriut është shkelur?
b) Si mund të ndryshojmë veprimin për t’iu përgjigjur shkeljes 

dhe për të mbrojtur personazhin/personazhet? 

5. Kërkojini grupit prezantues të improvizojnë fundin e pjesës 
së tyre duke përdorur një ose më shumë përfundime të 
rekomanduara në diskutim. 

Përmbledhje dhe vlerësim

1. Përmblidhni aktivitetin duke i bërë secilit grup pyetje të tilla, si: 
a) Si ndiheni me pjesën tuaj?
b) Si e zgjodhi grupi juaj këtë histori për ta luajtur?
c) Si punoi grupi juaj në skuadër?
d) Çfarë metode përdorët për të vendosur për historinë? Po 

për të ndarë rolet?
e) Si u ndiet gjatë aktrimit të rolit tuaj?

2. Lidheni aktivitetin me të drejtat e njeriut duke bërë pyetje të 
tilla, si: 
a) A keni përjetuar apo vëzhguar ndonjëherë situata si këto 

në prezantim?
b) Cila është lidhja midis këtyre situatave dhe të drejtave të 

njeriut? A kishte të drejta që ishin shkelur? A kishte të 
drejta që u mbrojtën apo u gëzuan?

c) A u zgjidh shkelja/shkeljet e të drejtave në prezantim? 
Si u zgjidh ajo? A kishte rrugë të tjera të mundshme për 
zgjidhjen e problemeve?

d) Çfarë do të bënit ju në jetën reale për të adresuar një 
problem të tillë?
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Sugjerime për të vazhduar më tej

Historitë, dhe veçanërisht përpjekjet për të gjetur zgjidhje, mund të 
ngrenë pyetje rreth të drejtave të njeriut ku fëmijët kanë nevojë dhe 
dëshirojnë më tepër informacion. Ndihmojini ata të gjejnë përgjigjet e 
këtyre pyetjeve, veçanërisht në konventën “Për të drejtat e fëmijës”. 
Konsideroni të ftoni përfaqësues nga organizata përkatëse për të 
folur për punën e tyre dhe të sugjerojnë mënyra që fëmijët mund ta 
mbështetin atë. 

Ide për veprim

Luani pjesët për fëmijët e tjerë, prindërit ose anëtarë të tjerë të 
komunitetit. Kërkojuni fëmijëve t’i shpjegojnë audiencës kontekstin e të 
drejtave të njeriut dhe shkeljen që ajo përfaqëson.  

Këshilla për lehtësuesin e grupit

•	 Në vend të jetë më shumë e përgjithshme, tema e historive mund 
të fokusohet në një problem apo temë të veçantë që adresohet 
nga grupi (p.sh.: shfaqje të dhunshme në mjedisin shkollor, 
diskriminimi gjinor ose abuzimi verbal).

•	 Lehtësuesi i grupit duhet të jetë i vetëdijshëm për çështjet e 
të drejtave të njeriut në historitë në mënyrë që të ndihmojë 
fëmijët për të bërë lidhjen ndërmjet historisë dhe të drejtave 
të njeriut. 

•	 Lehtësuesi i grupit nuk duhet të ndërhyjë në punën e grupit 
në qoftë se grupi nuk përballet me vështirësi në krijimin e 
prezantimit bazuar në historinë.  

•	 Fëmijët më të vegjël mund të kenë nevojë për ndihmë për të 
menduar zgjidhjet e duhura. Kur ofrohen disa zgjidhje, fëmijët 
mund të kenë nevojë për ndihmë për të vendosur se kë të 
zgjedhin. Ndihmojini ata të baraspeshojnë epërsitë e secilës 
dhe mundësisht të aktrojnë disa përfundime të ndryshme. 

•	 Nëse fëmijët zgjedhin një vepër të gjatë, të tillë si një roman 
ose film, ndihmojini ata të zgjedhin një skenë të vetme për ta 
prezantuar. 
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•	 Ky aktivitet mund të zhvillohet lehtësisht në dy ose tri ditë.  
•	 Nëse nuk keni teatër kukullash, përdorni një batanije të madhe, 

prapa së cilës fëmijët mund të ulen dhe të luajnë pjesën e tyre 
me kukulla. 

•	 Kukullat mund të bëhen në shumë mënyra: përdorni kukulla 
ekzistuese teatri, kukulla ose personazhe filmash; zbukuroni 
çorape; prisni letra dhe ngjitini në një shkop; zbukuroni tubat e 
letrave për duar ose filxhanë prej letre. Mos shpenzoni shumë 
kohë me kukullat. Ajo çfarë ka rëndësi është prezantimi. 

•	 Sugjerime për disa personazhe klasike për fëmijë: Hirushja, 
Piter Pan, Hansel dhe Gretel, tre arushët, Kësulëkuqja, Rosaku 
i shëmtuar.  

Variacione

Me fëmijët më të rritur, inkurajoni krijimin e historive që përfshijnë 
çështje bazuar në përvojën personale të fëmijëve ose probleme të 
adresuara nga grupi  (p.sh.: shfaqje të dhunshme në mjedisin shkollor, 
diskriminimi, dhuna apo menaxhimi i konfliktit). 

Tani e shoh se çfarë mund të bëja! 

Qëllimi 
Fëmijët ilustrojnë një konflikt apo një situatë të dhunshme me një 
“foto njerëzore” dhe më pas ilustrojnë si mund të zgjdhej pa dhunë.

Objektivat 
•	 Të rritet ndërgjegjësimi për rrugëzgjidhjet kundër dhunës.
•	 Të zhvillohen mënyra jo të dhunshme për zgjidhjen e konfliktit.
•	 Të fillojë diskutimi për arsyet për dhunën dhe prapa saj.

Aktiviteti 7.
Të mendojmë për zgjidhje pa dhunë



Procesi
1. Diskutoni temën e “dhunës” me grupin. Ç’është dhuna? Çfarë 

formash dhune mendoni se ekzistojnë? Inkurajojini fëmijët të 
zgjerojnë të kuptuarit e tyre të dhunës përtej asaj fizike duke 
përfshirë abuzimin verbal dhe psikologjik dhe kërcënimet për 
abuzim. 

2. Ndajini fëmijët në grupe me nga 4-6 persona. Shpjegojuni se 
secili grup për pesëmbëdhjetë minuta duhet të diskutojë situata 
të dhunshme që fëmijët kanë parë apo kanë përjetuar vetë 
(p.sh.: në shkollë, në familje, me shokët dhe shoqet). Grupi duhet 
të zgjedhë një situatë të dhunshme që fëmijët kanë diskutuar 
dhe më pas të krijojnë një “foto njerëzore” për t’ua treguar të 
tjerëve këtë situatë. “Fotoja njerëzore” duhet të përfshijë të 
gjithë njerëzit në grup dhe duhet të jetë “e palëvizshme”, pa 
tinguj ose lëvizje. Pozimi dhe shprehja e fytyrës së tyre duhet 
të shprehë rolin e tyre në foto  (p.sh.: si viktimë, si dhunues apo 
si dëshmitar).

3. Secilit grup kërkojini të paraqesë “foton e tyre njerëzore”. Pjesa 
tjetër e grupit duhet të komentojë për atë që ata mendojnë se 
po ndodh në foto. Gjithsesi, grupi që bën prezantimin, nuk duhet 
të bëjë komente.

4. Pasi të gjitha grupet të kenë prezantuar “foton” e tyre, 
shpjegojuni se tani ata duhet të kthehen te grupet e tyre të 
vogla dhe të diskutojnë si mund ta zgjidhin pa dhunë situatën apo 
konfliktin në prezantimin e tyre. Më pas ata duhet të krijojnë 
një foto tjetër njerëzore për të treguar si u zgjidh situata. 

5. Secilit grup kërkojini t’u prezantojë grupeve të  tjera  “foton e 
tyre të zgjidhjes së konfliktit”. Këtë herë, pas çdo prezantimi, 
duhet të ketë një diskutim të shkurtër gjatë të cilit grupet 
e tjera, së pari mund të komentojnë për atë çfarë kanë parë. 
Më pas, grupi që prezanton mund të shpjegojë si ishte situata 
dhe si u zgjidh ajo. Nxitini të sugjerojnë zgjidhje të tjera të 
mundshme, pastaj kërkojuni t’i vlerësojnë këto zgjidhje për 
sa i takon përvojës së tyre të jetës reale, duke theksuar se 
zakonisht ka më shumë se një mënyrë për të zgjidhur dhunën.   
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Përmbledhje dhe vlerësim
1. Përmblidhni aktivitetin duke bërë pyetje të tilla, si: 

a) A mund ta identifikoni veten me “fotot njerëzore” të dhunës? 
A jeni ndodhur ndonjëherë në situata të dhunshme?

b) A ishte e vështirë për të gjetur një zgjidhje jo të dhunshme 
për situatën/konfliktin? Përse?

c) Si e gjetët një zgjidhje?
d) Si u ndiet kur u bëtë pjesë e një fotoje njerëzore?
e) A u ndiet më mirë kur prezantuat foton me situatën e 

zgjidhur? Përse po ose përse jo?
f) Çfarë arsyesh mund të jenë për situata apo për njerëz që 

bëhen të dhunshëm?
g) Cilat janë disa nga mënyrat në të cilat ju mund të ulni apo të 

shmangni dhunën në situata të vështira?
h) Çfarë treguesish ka për sjellje të dhunshme? 

2. Lidheni aktivitetin me të drejtat e njeriut duke bërë pyetje të 
tilla, si:
a) A ka ndonjë të drejtë njeriu kundër dhunës? Cilat janë të 

drejtat e njeriut kundër dhunës?
b) Përse janë kaq të rëndësishme të drejtat e njeriut kundër 

dhunës?
c) Si mund të mbrohen këto të drejta të njeriut? 

Sugjerime për t’u ndjekur
•	 Trajnim për parandalimin e dhunës ose trajnim kundër agresionit. 
•	 Shikoni nëse ndonjë fushatë apo aktivitet kundër dhunës po 

zhvillohet në rajonin tuaj. 
•	 Organizoni edukimin e moshatarëve kundër dhunës në shkolla.  

Ide për veprim

•	 Hartoni postera që kanë lidhje me dhunën dhe kundër dhunës 
dhe vendosini ato në vende publike. Vendosni një numër apo 
adresë ku mund të drejtohen njerëzit ndaj të cilëve ushtrohet 
dhunë. 



•	 Improvizoni një teatër në rrugë duke treguar si mund të zgjidhen 
konfliktet pa dhunë. 

Këshilla për lehtësuesin

•	 Tregohuni tepër të ndjeshëm ndaj fëmijëve që kanë përjetuar 
dhunën.

•	 Fëmijët mund të zgjedhin, gjithashtu, një “situatë tipike”; ata 
nuk duhet të flasin për veten e tyre nëse nuk dëshirojnë. 

•	 Kur të prezantoni aktivitetin, mund të dëshironi të demonstroni 
një “foto njerëzore” me një grup të vogël. 

•	 Fëmijët mund ta kenë të vështirë të japin zgjidhje realiste për 
situatat e dhunshme, veçanërisht ato që përfshijnë të rriturit. 
Përgatituni të ofroni sugjerime për burime përkrahjeje dhe 
mbrojtjeje, duke përfshirë agjencitë lokale për mbrojtjen e 
fëmijëve.

Përshtatje: Fëmijët mund të përdorin një aparat të vërtetë fotografik 
dhe të nxjerrin fotografi të skenave. Për këtë gjë ju nevojitet një aparat 
polaroid (aparat për foto të çastit) ose bëni të mundur një aparat 
fotografik me një printer për foto. Më pas, mund t’i varni fotot përreth 
dhomës me sloganë ose ide të ngjitura si të parandalohet dhuna.
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