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ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS

Të mbajmë fëmijët të sigurtë nga trafi kimi: 
Një udhëzues për profesionistët që punojnë me të 

rinjtë dhe këshilluesit bashkëmoshatarë në Shqipëri
Publikimi i këtij materiali është mbështetur fi nanciarisht nga Programi i 
Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së 
në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura 
në këtë botim janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht 
ato të Departamentit të Shtetit.
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ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS

Partnerёt

Ky udhёzues nuk do tё ishte i mundur pa bashkёpunimin dhe pёrkrahjen e 
partnerёve  tё cilёt vazhdojnë çdo ditë  pёrpjekjet nё fushёn e ndёrgjegjёsimit 
mbi trafikimin e qёnieve njerёzore, rehabilitimit dhe ri-integrimit e viktimave 
të trafikimit për ta bërë Shqipёrinё njё vend mё tё sigurt. 

ATIP [Komiteti kunder trafikimit te qenieve njerezore], një iniciative 
e Korpusit të Paqes në Shqipëri, promovon dinjitetin dhe sigurinë 
e grave të pambrojtura dhe fëmijëve duke luftuar trafikimin e 
qenieve njerëzore në mënyrat e mëposhtme: 1.] Ndërgjegjësimi 
dhe reduktimi i ketij fenomeni; 2.] Fuqizimi I grave dhe fëmijëve për 
të njohur dhe shmangur situatat e rrezikshme,dhe 3.] Mbështetja 
e PCVs, OJQve lokale dhe agjensitë shtetërore në luftën kundër 
trafikimit të qenieve njerëzore.

Organizata “Tё Ndryshёm & Tё Barabartё” është një 
organizatë jo-fitimprurëse e përkushtuar për të dhënë shërbime 
cilësore për mbrojtjen dhe ri/integrimin e viktimave të abuzimit, 
shfrytëzimit dhe trafikimit; për të përmirësuar kontekstin ligjor, 
institucional dhe social në mënyrë të tillë që t’i kundërshtojë 
këto abuzime.

Mandati i Delegacionit të Terre des Hommes nё Shqipёri 
dhe Kosovё ёshtё tё rrisё advokimin në rajon mbi stituatën e 
fёmijёve në gjendje të vështirë. Prioritet u jepet fёmijёve qe vijnё 
nga vende të ndërhyrjes, të cilët janë të rrezikuar, për shkak të 
statusit të tyre ekonomik, përkatësisë etnike, gjendjes familjare, 
apo rrethanave të tjera.

World Vision është e angazhuar për të bashkëpunuar me 
Shqiptarёt me synimin për të përmirësuar jetën e tyre të 
përditshme dhe për të arritur zgjidhje të qëndrueshme për të 
ardhmen e fëmijëve të tyre, familjeve dhe komuniteteve. 

Ky udhëzues është hartuar nga ATIP nё Shqipëri në bashkëpunim me organizatën “Të 
Ndryshëm & Të Barabartë”, Terre des Hommes dhe World Vision. Ky udhёzues është 

menduar për t’u përdorur nga të gjithë ata që punojnë me tё rinjtё.
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Pse ky udhёzues?

Tё rinjtё janë zemra dhe e ardhmja e njё komuniteti. Ata meritojnё njё vёmendje 
tё veçantё dhe duhet tё fuqizohen tё bёjnё zgjedhjet e duhura në jetë. Trafikimi i 
qenjeve njerёzore ёshtё njё kёrcёnim pёr tё rinjtё shqiptarë. Kjo praktikё shkel tё 
drejtat themelore të njeriut duke i trajtuar ata si produkte. Trafikimi skllavёron tё 
miturit, duke i ndarë ata nga familja, komuniteti i tyre dhe i detyron ata qё tё pёrdorin 
trupin e tyre pёr pёrfitime tё tё tjerёve. Pёr ta ndaluar kёtё abuzim, tё rinjtё duhet 
tё edukohen dhe tё njihen me rreziqet e trafikimit. Gjithashtu, ata duhet tё jenё tё 
pajisur dhe tё inkurajuar pёr tё ndarё keto njohuri me miqtё e tyre, shokёt e klasёs 
dhe me komunitetin ku jetojnё.

Ky udhёzues ёshtё hartuar pёr tё pajisur tё rinjtё me informacione dhe aftёsi pёr 
tё cilat ata kanё nevojё për tё  qënë të sigurt dhe anёtarё aktiv tё komunitetit tё 
tyre. Ky udhёzues mund tё pёrdoret nga profesionistët që punojnë më të rinjtë, 
vullnetarёt e Korpusit tё Paqes dhe nga këshilluesit bashkёmoshatar nё Shqipёri. 
Udhёzuesi ёshtё njё burim informativ sikurse edhe njё mjet mёsimor dhe sёbashku 
me materialet plotёsuese ju lejon tё angazhoni dhe fuqizoni tё rinjtё nё mёnyra 
argёtuese dhe kuptimplotё.

Ky udhёzues do tё:

1. Ndihmojё tё rinjtё tё kuptojnё trafikimin e qenieve njerёzore dhe tё 
shmangin situata qё i çojnё ata drejt rrezikut; 

2. Pajisë trajnerёt me njohuritë e nevojshme pёr të angazhuar, edukuar 
dhe fuqizuar tё rinjtё; 

3. Ndërgjegjësojë tё rinjtё pёr tё drejtat e tyre si qenie njerёzore. Çfar

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Çfarё ёshtё trafikimi njerёzor?

Trafikimi:

Trafikimi i qenieve njerёzore ёshtё rekrutimi dhe / ose marrja e qenieve 
njerëzore nëpërmjet forcës ose mjeteve të tjera mashtruese. Qёllimi i 
fundit i trafikimit ёshtё shfrytёzimi. Ky shfrytёzim mund tё marr forma tё 
ndryshme,duke pёrfshirё skllavёrinё, robёrine e borxhit dhe robёrinё.

Trafikimi i personave  duke ju referuar  Protokollit të Palermos 20001 ёshtё:

1   Protokolli për Parandalimin, shtypjen, dhe ndëshkimin e trafikimit të personave, në mënyrë 
të veçantë të grave dhe fëmijëve’ i Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar Transna-
cional, 15 Nëntor 2000.

Pёrjashtim pёr Fёmijёt- nё rast tё personave 
nёn moshёn 18 vjeçare, mёnyrat / mjetet nuk jane 
te nevojshme-Fёmijёt nuk mund tё japin pёlqimin/ 
miratimin pёr shfrytёzimin e tyre.

Pëlqimi i një viktime është i parëndësishëm kur    
një nga mënyrat ose mjetet e mësipërme është 
përdorur.
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VEPRIMI 

Rekrutimi
+

Transportimi
+

Transferimi
+

fshehja
+

Pritja e 
personave

MJETET/ MËNYRAT

Kërcënimi ose përdorimi i 
forcës

+
Shtrëngimi

+
Rrëmbimi

+
Mashtrimi

+
shpërdorimi i detyrës 

ose përfitimit nga gjendja 
shoqërore

+
dhënies apo marrjes së 

pagesave ose përfitimeve

QËLLIMI

Shfrytëzimi  i 
prostitucionit

+
shfrytëzimi seksual

+
Punë e detyruar

+
skllavërimi ose praktika 

të ngjashme me 
skllavërimin

+
transplantimi ie 

organeve
+

Forma të tjera 
shfrytëzimi

= Trafikim
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Trafi kimi i tё rinjve nё Shqipёri

Trafi kimi dhe shfrytëzimi i fëmijëve për punë të detyruar, mbetet njё realitet ne 
Shqipёri. Shumё fёmijё janë tё detyruar tё lypin ose punojnё nё situata potencialisht 
tё rrezikshme, duke përfshirë mbledhjen e mbeturinave të riciklueshme, duke shitur 
nё rrugё, duke larё makinat. Disa prej tyre janё tё detyruar tё shesin trupin e tyre. 
Shumica e tё rinjёve tё trafi kuar janё viktimizuar nga dikush qё njohin, shpesh herë 
nga një i afёrm, mik familje ose njё trafi kant që është shtirur si i dashuri.

Trafi kimi ёshtё njё shkelje e rёndё e tё 
drejtave tё njeriut. Ai dëmton zhvillimin 
mendor dhe fi zik të individëve duke i 
lëne ata të pambrojtur ndaj dhunës, 
neglizhimit dhe abuzimit. Fёmijёt e 
trafi kuar janё tё izoluar nga familjet e 
tyre dhe komuniteti dhe nё tё shumtёn 
e rasteve nuk marrin kujdesin e duhur 
shёndetësor apo arsimor. Shumica 
e tyre nuk kanё parё kurrё njё mjek 
apo tё kenё qёnё nё shkollё. Ndёrsa 
papunёsia rritet, varfёria drejton shumë 
familje drejt shfrytёzimit të fёmijёve të 
tyre si njё mёnyrë pёr tё mbledhur tё 
ardhura pёr familjen. Prindёrit shpesh 
herё pёrdorin presionin fi zik dhe 
psikologjik pёr ti detyruar fёmijёt tё punojnё. Fёmijёt qё lypin dhe punojnё nё rrugё 
janё të rrezikuar edhe ndaj formave tё tjera tё abuzimit, tё tilla si: plagosje, rrёmbim,  
dhunë fi zike apo seksuale.

Fёmijёt nё Shqipёri janё subjekt si i trafi kimit ndёrkombёtar ashtu edhe atij tё 
brendshёm. Fëmijët që trafi kohen jashtё vendit zakonisht çohen nё Greqi ose Kosovё 
pёr tё punuar ose pёr tё lypur. Trafi kimi i brendshёm zakonisht pёrfshin fёmijёt nga 
fshatrat dhe qytetet e vogla dhe shfrytëzimin e tyre nё qytete më të  mёdha. 

Aktualisht ka  njё ndryshim nё trendet e trafi kimit tё fёmijёve pasi mё pak fёmijё po 
trafi kohen jashtё vendit dhe mё shumё trafi kohen brenda kufi jve Shqiptarё. Trafi kimi 
i brendshёm ёshtё veçanerisht më i zakonshёm gjatё muajve tё verёs, kur fёmijёt  
merren pёr tё punuar nё destiancione turistike.

Kushtet e pasigurta dhe ri-trafi kimi paraqesin gjithashtu njё rrezik pёr fёmijёt. 

“Ndёrsa papunёsia 
rritet, varfёria drejton 

shumё familje tё 
shfrytёzojnё fёmijёt 
e tyre si njё mёnyre 
pёr tё mbledhur  tё 

ardhura pёr familjen.”

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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“In Albania, the 
most vulnerable 
groups remain 

Roma and Balkan 
Egyptian youth.” 
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single cause of child trafficking and exploitation. These abuses are the result of the 
combination of many social, political, and economic factors.   

Poverty, discrimination, unstable families, 
domestic violence, and lack of education all 
leave children vulnerable. Young people from 
marginalized communities are at an even a 
greater risk of becoming trafficking victims.  
In Albania, the most vulnerable groups 
remain Roma and Balkan Egyptian youth.  
Their communities are not well-integrated 
into broader society, and the children face 
considerable obstacles in obtaining an 
education and becoming active, engaged 
citizens. Many minority children are also 
unregistered.  They are more likely to be 

victimized because they cannot easily be located and may not have access to health 
care and protection services. 

 

  

Viktimat nё moshё tё re qё janё identifi kuar dhe janё larguar nga puna e detyruar 
dhe lypja nё rrugё, shpesh i janë rikthyer tё njëjtёs 
situatё tё paqёndrueshme e cila fi llimisht i la ata 
tё pambrojtur. Shumё prej tyre pёrballojnё rrezikun 
e trafi kimit  në mënyrë të përsëritur. Arsimimi dhe 
mbёshtetja janё kritike pёr tё siguruar qё fёmijёt 
janё tё mbrojtur dhe tё pёrkrahur nga komuniteti i 
tyre. Nuk ka vetëm një arsye që çon nё trafi kimin 
dhe shfrytёzimin e fёmijёve. Kёto abuzime vijnë si 
rezultat i kombinimit tё një sërë faktorёsh socialë, 
politikë dhe ekonomikë. 

dhe lypja nё rrugё, shpesh i janë rikthyer tё njëjtёs 
situatё tё paqёndrueshme e cila fi llimisht i la ata 
tё pambrojtur. Shumё prej tyre pёrballojnё rrezikun 
e trafi kimit  në mënyrë të përsëritur. Arsimimi dhe 
mbёshtetja janё kritike pёr tё siguruar qё fёmijёt 
janё tё mbrojtur dhe tё pёrkrahur nga komuniteti i 
tyre. Nuk ka vetëm një arsye që çon nё trafi kimin 
dhe shfrytёzimin e fёmijёve. Kёto abuzime vijnë si 
rezultat i kombinimit tё një sërë faktorёsh socialë, 
politikë dhe ekonomikë. 

Nё Shqipёri grupet 
mё tё pambrojtura 

dhe mё tё 
rrezikuara mbeten 
tё rinjtё Romë dhe 

Egjyptjanë.

Varfёria, diskriminimi, familjet e paqёndrueshme, dhuna nё 
familje dhe mungesa e arsimimit, tё gjitha kёto I vendosnin 
fёmijёt në pozicione vulnerabiliteti. Tё rinjtё nga komunitetet e 
margjinalizuara janё nё njё rrekiz  akoma mё tё madh pёr t’u 
trafi kuar. Në Shqipëri ndër grupet mё tё pambrojtura dhe mё tё 
rrezikuara mbeten tё rinjtё Romë dhe Egjyptjanë. Komunitetet e 
tyre nuk janё tё mirё-integruar nё shoqёrinё e gjerё dhe fёmijёt 
pёrballen me pengesa tё konsiderueshme pёr t’u arsimuar 
dhe për t’u bërë qytetarë aktive dhe të angazhuar. Gjithashtu, 
shumё prej fёmijёve tё kёtyre grupeve minoritanre janё edhe tё 
parregjistruar. Dhe pikёrisht kёta, kanё mё shumё gjasa tё jenё 
viktima tё trafi kimit, pasi ata nuk mund tё gjenden lehtё dhe nuk 
kanё akses nё qendrat e kujdesit shëndetësor dhe nё shёrbimet  
e mbrojtjes.
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Puna me tё rinjtё

Puna efektive me fёmijёt kёrkon durim, mirёkuptim,dhe qёndrim pozitiv. Profesionistët 
që punojnë më të rinjё duhet ti kuptojnё ata dhe tё kujdesen pёr nevojat e tyre 
sociale, emocionale, fizike dhe intelektuale. Aktivitetet duhet tё jenё tё pёrshtatshme 
me moshёn dhe ambjenti duhet tё mirёpresi dhe promovojё tё mёsuarin. Fёmijёt 
gjithmonё duhet tё ndihen tё sigurt dhe tё rёndёsishёm. Ambjenti i tё mёsuarit duhet 
tё pёrfshijё preferencat dhe zgjedhjet e fёmijёve dhe t’u lejoj atyre njëfarë ndjenje 
kontrolli. Nëse femijeve u jepet hapësirë për të dhënë mendimet e tyre, ata do të 
ndihen më të sigurt dhe më rehat. Ata do të ndihen, do të mendojnё dhe veprojnё nё 
mёnyrё mё tё pjekur.

Bazat
· Zhvilloni plane mësimore argёtuese, që kërkojnë angazhim dhe të jenë të 

përshtatshme.  
· Tregohuni të duruar. Lejojini fёmijёt tё kenё tё drejtёn e zgjedhjes dhe tё 

kontribojnё nё tё mёsuarin e tyre.
· Krijoni njё ambjent tё rehatshёm.
· Inkurajoni fёmijёt tё ndihmojnё njeri- tjetrin. 
· Pranoni  ndryshimet. Mos paragjykoni!
· Ndani  besimet tuaja, por mos nën vlerësoni kulturёn dhe traditat.
· Respektoni tё drejten e fёmijës pёr njё mendim ndryshe. 

Struktura dhe kontrolli
Siguroni njё model tё qёndrueshёm, kur strukturoni planet mësimore. Ndihmoni 
tё rinjtё tё kuptojnё dhe kontribojnё nё modelin e aktiviteteve. Informoni fёmijёt 
paraprakisht kur bёni ndryshime. Ështё e rёndёsishme qё fёmijёt tё dinё qё është 
një lider, por gjithashtu qё ata  mund tё shprehin mendimet e tyre dhe tё japin 
kontributin e tyre nё vendimmarrje.

· Ruani strukturёn dhe kontrollin gjatë punёs me fёmijёt e vegjёl. Kjo i bёn ata 
tё ndihen tё sigurt dhe i inkurajon tё marrin pjesë aktivisht.

· Kur punoni me adoleshentë, duhet mbajtur njё pozicion autoritar  ndёrkohё qё 
krijohet njё hapёsirё e rehatshme për tё mёsuar dhe diskutuar. Adoleshentёt 
shpesh herё nuk i pёlqejnё nivelet e larta tё organizimit (strukturёs) dhe tё 
kontrollit. Kjo mund tё ulё gadishmёrinё e tyre  pёr pjesmarrje dhe pёr tё 
qёnё tё hapur. 

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Disiplina
Ju duhet tё pёrshkruani qartё pritshëmritë pёr sjelljen e dëshiruar gjatё punёs me tё 
rinjtё. Kjo duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur. Është e rёndёsishme tё 
jeni të drejtë dhe të qëndrueshëm.

· Sigurohuni qё tё rinjtё i kuptojnё rregullat dhe pasojat specifike.
· Jeni të qёndrueshёm por edhe  fleksibёl me disiplinёn. Tregohuni të arsyeshёm 

dhe të kuptueshёm. 
· Pёrforcimet pozitive dhe shpёrblimet janё motivues tё fuqishёm.
· Kurrё mos i bёrtisni njё fёmije ose tё ushtroni dhunё fizike.
· Nёse njё fёmijё has vёshtirёsi me ndjekjen e rregullave apo  udhëzimet, tregojuni 

se zgjedhjet e tyre kanё pasoja.”Ti ke njё zgjedhje: Ti mund tё zgjedhёsh tё 
bёsh çfarё unё kёrkova, ose mund tё zgjedhёsh diçka tjetёr. Nёse vendos 
tё zgjedhёsh diçka tjetёr, atёherë…”.  Ky bashkёveprimi i thjesht me fёmijёn 
u jep atyre njё ndjenjё kontrolli dhe ndihmon nё zbutjen e situatave ku ata mund 
tё ndihen jashtё kontrollit apo tё shqetёsuar. 

Materialet  Mёsimore

Pёrdorimi i materialeve mësimore në përputhje me moshën ёshtё kritike. Sa mё 
shumё fёmijёt të dinё se kush, çfarё, ku, pse dhe si bota e tё rriturve funksionon, mё 
e lehtё ёshtё pёr ta kuptuar atё. Ndryshimi dhe e panjohura janё dy gjёra tё cilat do 
tё bёjnё njё fёmijё të ndihet ankthioz dhe  i friksuar nga çёshtje sensitive siç ёshtё 
trafikimi i qenieve njerёzore. Kjo do tё rrisё gjasat qё ata tё shfaqin sjellje impulsive, 
ankthioze dhe agrese. 

Tregojuni të rinjve tё vёrtetёn, edhe pse mund tё jetё e vёshtirё. Kur nuk i dini 
pёrgjigjen njё pyetjeje tё vecantё, jeni të sinqertё. Eshtё e rёndёsishme tё shprehёsh 
pasigurinё dhe tё punoni sё bashku si njё grup pёr tё gjetur njё pёrgjigje. Njё politikё 
e komunikimit tё sinqertё dhe tё hapur ndihmon tё rinjtё tё krijojnё besimin. Kujtojini 
vetes dhe tё rinjёve qё nёse kanё pyetje, gjithmonё mund tё kёrkojnё ndihmё. 

Trajtimi i tё rinjve me respekt 

Edukatorёt e të rinjve duhet tё promovojnё barazinё dhe drejtёsinё gjatё gjithё 
kohёs. Gjatё punёs me tё rinjtё, gjithmonё mbani mend: 

· Fёmija ёshtё njё individ 
· Fёmija ka nevoja të veçanta
· Femija kёrkon mbёshtetje dhe mbrojtje 
· Integriteti i fёmijes duhet tё respektohet 
· Fёmija ka tё drejtёn tё shprehë mendimin e tij/ të saj 
· Fёmija ka tё drejta.ёr Parimet
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Katёr Parimet e Fuqizimit tё  të Rinjve

1. Mos diskrimino. Tё rinjtё janё individё. Ata meritojnë vëmendje dhe 
respekt. Faktorёt nё vijim nuk duhet tё ndikojnё nё mёnyrёn se si trajtohet 
fёmija.

· Etnia/ origjina kombёtare
· Struktura familjare
· Seksi
· Orientimi seksual
· Feja
· Orientimi politik
· Statusi social-ekonomik
· Paaftёsitё fizike

2. Jepini prioritet  interesit mё tё lartë tё fёmijёs.  Merrni vendime që 
mbrojnё fёmijёt dhe promovojnё mirёqёnien e tyre. Si njё edukator apo 
udhёheqёs i tё rinjёve, shqetёsimi juaj kryesor duhet të jetë mbështetja e 
fëmijës. Tё gjithё faktorёt dhe kosideratat e tjera duhet tё jenё dytёsore. Mё 
e rёndёsishmja, sigurohuni qё fёmijёt janё tё mbrojtur ndaj tё gjitha formave 
tё abuzimit dhe neglizhimit.

3. Inkurajoni zhvillimin e shëndetshëm.  Edukoini tё rinjtё nё mёnyrё qё 
ata tё zhvillojnё zakone pozitive shoqerore, intelektuale, fizike, emocionale 
dhe mendore. Mbroni tё drejtat e fёmijёve pёr arsimimim, aktivitete kulturore, 
informim, liri të mendimit, fe etj. 

4. Respektoni pikёpamjet e fёmijёve. Tё rinjtё kanё mendime dhe opinione 
tё vlefshme qё meritojnё tё dёgjohen dhe respektohen. Si njё profesionist  
apo edukator i të rinjve, duhet:

• Tё kёrkoni dhe tё respektoni pikёpamjet e fëmijёve 
• Ti siguroni fёmijёs tё drejtёn pёr tё shprehur pikёpamjet e veta lirisht 
• Lejoni  fёmijën tё ndikojё nё vendime qё prekin jetёn e tyre 
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Njohja me faktorёt e rrezikut &  shenjat dalluese

Faktorёt e rrezikut ndaj trafikimit tё qenieve njerёzore varjojnё nga një  komunitet 
tek tjetri. Gjithsesi, ka disa faktorё qё  i bëjnë disa individë më vulnerabël ndaj 
trafikantёve, duke pёrfshirё kёtu varfёrinё, moshёn, seksin dhe statusin e minoritetit. 
Pёr shembull, problemet ekonomike mund tё çojnё drejt rritjes sё migrimit, pasi 
njerёzit e varfёr lёvizin pёr tё gjetur punё. Migrimi ofron njё mundësi për individёt 
e pakualifikuar ose me aftёsi shume tё ulta, tё cilёt janё shumё vulnerabël ndaj 
abuzimit  dhe shfrytёzimit. Nё Shqipёri, tё rinjtё janё veçanerisht vulnerabël për 
sa kohë  nivelet e papunёsisё dhe tё varfёrisё ngelen tё larta.Tё rinjtё shqiptarё 
trafikohen pёr punё të detyruara, lypje, shfrytёzim seksual etj. 

Tendenca pёr tё migruar mund tё shkaktohet nga shumё faktorё, duke pёrfshirё 
nevojёn e papritur pёr para, ndoshta pёr shpenzime mjeksore; jeta e mёrzitshme nё 
fshat dhe ngjallja e interesit pёr jetёn urbane; historitё e suksesit,qoftё e vёrtet apo jo 
tё migrantёve tё kthyer; paaftësia pёr tё marrё nёnshtetёsinё apo njё vizё të rregullt; 
dhe humbja e tokёs apo faktorёve tё tjerё tё jashtёm si pёrmbytjet apo thatёsirat. 

Faktorët e rrezikut për rininë më vulnerabël  në Shqipëri  duke 
përfshirë por pa u limituar: 

o Vajza të reja që kërkojnë punë jashtë vendit ku jetojnë; 

o Fëmijёt Rom dhe Egjyptjanё qё pёrdoren pёr lypje; 

o Problemet ekonomike të familjes; 

o Vdekja e njё të afërmi; 

o Problemeve mendore; 

o Jetimёve;

Pёrvec kёtyre faktorёve tё rrezikshёm, kujtoni tё rinjtё qё trafikimi i qenieve njerёzore 
nuk “shkaktohet” nga varfёria, mungesa e arsimimit apo mungesa e statusit ligjor. 
Trafikimi i njerёzve shkaktohet nga trafikuesit e qёnieve njerёzore. Ata janë 
kriminelë qё kryejnё akte kriminale ndaj njerёzve tё pambrojtur. Trafikimi nuk ndodh 
kurrë për faj të viktimës.

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Shenjat paralajmёruese:

Treguesit Parësorë për 
identifikimin  e Trafikimit të të 
Miturve

• Kur  kërkon ndihme se 
është keqpërdorur, abuzuar, 
kërcënuar, shfrytëzuar; 

• Kur  ka shenja në trup, 
(mavijosje p.sh.), që tregojnë 
dhunë fizike ose seksuale 
ndaj tij/saj.

• Kur  lyp e ka gjithmonë një të 
rritur pranë që e kontrollon;

• Kur shet ose punon;

• Kur  nuk ka kontakte me 
familjen dhe nuk ka person 
me lidhje gjaku që kujdeset 
për të;

• Kur është sjellë në qytet  apo 
ne fshat  nga një person i 
rritur apo më i rritur me të 
cilin nuk ka lidhje familjare;

• Kur eshte  i/e paregjistruar 
e  qëndron me persona të 
rritur me të cilët nuk ka lidhje 
familjare;

• Kur është në shoqërinë e 
personave që shfrytëzojnë 
apo trafikojnë të miturit;

• Kur nuk ka një vendbanim të 
qëndrueshëm;

• Kur  fle në rrugë 

Tregues Dytësorë për identifikimin  
e Trafikimit të të Miturve

• Frekuenton vende të njohura 
për aktivitete të paligjshme 
(shpërndarje droge, ushtrim 
prostitucioni, shkëmbim mallrash 
të vjedhura)

• I mituri është kapur duke vjedhur 

• I mituri lyp 

• Ka shtatzani të padëshiruar 

• Vuan nga sëmundje seksualisht 
të transmetueshme 

• I mituri/ e mitura është parë 
në vende që njihen për 
shfrytëzim seksual apo vende të 
papërshtatshme për moshën 

• Rreth vendbanimit të të miturës 
sillen rrotull të rritur me sjellje të 
dyshimtë 

• I mituri/e mitura qëndron jashtë 
banesës në orët e vona të natës 

• Ka shuma të mëdha parash të 
pajustifikueshme;

• është larguar për një kohë 
të gjatë dhe nuk ka asnjë 
informacion mbi atë që ka 
ndodhur.
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Siguria & mbrojtja e miqve!

Tё rinjtё duhet tё dinё si tё njohin dhe tё shmangin rrezikun. Pre e trafikantëve 
janë personat e pambrojtur. Tё rinjtё e arsimuar, e fuqizuar dhe tё bashkuar 
janё mё tё vёshtirё pёr t’u viktimizuar. Nё veçanti, tё rinjtё duhet tё jenё 
tё aftё tё identifikojnё rreziqet qё vijnё nga udhёtimet jashtë Shqipërie ose 
komunikimet nё internet. Informacionet nё vijim do tё ndihmojnё tё rinjtё tё 
njohin situatat e rrezikshme dhe tё ruajnё veten dhe miqtё e tyre.

Pavarёsisht çfarё, gjithmonë duhet tё: 

· Tё jeni tё informuar dhe ta njihni mirё mjedisin qё ju rrethon.

· Merrni pjesё nё aktivitete mёsimore, kampe dhe trajnime tё cilat 
ofrojnё hapёsira tё sigurta pёr tё marrё mё shumё njohuri, pёr tё 
ndёrtuar marrëdhёnie dhe ju njohin me masat e nevojshme pёr tё 
mbrojtur veten nga trafikimi. 

Pёrpara se tё kryeni udhёtime jashtë apo brenda Shqipërie, edhe pse 
mund tё jenё pёr qejf, ose pune, sigurohuni qё ju mund t’ju pёrgjigjeni 
pyetjeve tё mёposhtme:

· Ku po shkoni? Me ç’qёllim? 

· Kush paguan pёr udhёtimin tuaj? Nёse dikush tjetёr ofrohet tё paguajë 
udhёtimin pёr ju, zbuloni arsyen pёrse e bёn kёtё?  

· Reflektoni mbi situaten. A ёshtё oferta reale? A nuk ёshtё shumё e mirё 
pёr tё qёnё e vёrtet? Nёse njё situate duket shumё e mirё pёr tё qёnё e 
vёrtet, atëherë ka shumё mundёsi që diçka nuk është ashtu siç duket! 

· Fol pёr planet e tua me familjen, miqtё dhe njerёzit e tjerё qё ju i besoni. A 
kanë ata ndonjё shqetёsim apo problem nё lidhje me situatёn? Nёse ёshtё 
kёshtu, atëherë kёto dyshime duhen shqyrtuar dhe hetuar.

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Kёtu keni njё listё tё hapave qё duhet tё ndiqni pёrpara se ju, ose 
dikush qё ju njihni, tё udhёtojë jashtё vendit: 

· Kontaktoni ambasadёn e vendit ku po shkoni dhe i pyesni nё lidhje me 
vizёn dhe lejen e qёndrimit qё do ju duhet pёr tё shkuar nё atё shtet. 

· Pёrpara se tё udhёtoni, bёni njё fotokopje tё pasaportёs tuaj edhe 
dokumentave tё tjera tё rёndёsishme pёr tё udhёtuar dhe lerjani ato njё 
miku tё besuar ose pjestarёve tё familjes. 

· Lini kontaktet [numrin e telefonit, adresat ku mund t’ju kontaktojmё gjatё 
kohёs qё do jeni jashtё vendit] tek një mik i besuar apo familjar.

· Sigurohuni qё ju keni adresёn dhe numrin e telefonit tё ambasadёs sё 
shtetit tuaj / konsullatёs qё ndodhet nё vendin ku do tё udhёtoni. Nё raste 
apo situata emergjente, duhet tё kontaktoni me ata. 

· Mos i jepni pasaportёn tuaj askujt me pёrjashtim tё zyrtarёve tё doganave 
apo policisё. 

Përdorni tekonologjinë në mënyrë të sigurt
Teknologjia dhe interneti mund tё pёrdoren pёr tё kryer trafikimin 
e qenieve njerёzore, prandaj ёshtё e rёndёsishme qё ta pёrdorim 
teknologjinё nё mёnyrё tё sigurt. Mё poshtё janё disa kёshilla qё duhen 
mbajtur mend kur pёrdorni internetin:

· Mos postoni tё dhёna personale nё internet. Kёtu pёrfshihet, emri juaj, 
pamja juaj, vendbanimi dhe shkolla juaj. Nёse postoni fotografi, sigurohuni 
qё vetёm familjarёt dhe miqtё kane  akses pёr ti parё ato. 

· Mos kontaktoni ose bisedoni nё internet me njerёz qё nuk i keni takuar kurrё 
mё parё. Nuk ka asnjё mёnyrё pёr t’u siguruar qё ata janё vёrtet ata pёr tё 
cilёt hiqen se janё.  

Planet mёsimore dhe shembujt
Planet mёsimore nё vijim do tё angazhojnё 

dhe do tё informojnё tё rinjtё rreth disa temave, 
duke pёrfshirё tё drejtat e tyre, trafikimin e 

qenieve njerёzore dhe si tё kujdesen  pёr  veten .
 Mёsuesit janё  të inkurajuar ti zhvillojnё orёt 
mёsimore sa mё interesante duke pёrfshirё 

kёtu lloje tё ndryshme aktivitetesh.
Ajo që ju jepet më poshtë është vetëm një model.

 Ju lutem zhvillojini orёt mёsimore sa 
mё argёtuese dhe të përshtatshme 

për pjesëmarrësit e tyre.

Faqja e burimeve pёrmban informacione dhe ide shtesё
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Mёsimi 1: Çfarё ёshtё trafikimi i qenieve  njerёzore?1

Tema: Hyrje nё trafikimin e qenieve njerёzore

Niveli:Shkolla e mesme

Kohёzgjatja: 50 min

Grupi: 5 – 30 Studentё

Formati: diskutime, lojё me role

Objektivat:
· Studentёt do tё marrin një kuptimin bazё mbi  atë se çfarё eshte trafikimi i 

qenieve njerёzore. 
· Studentёt do tё fillojnё tё kuptojnё se pse, ku dhe kujt mund ti ndodhë 

trafikimi? 

Materialet e nevojshme:
· Laps, çantё, një artikull cope, bllok shёnimesh, një produkt ushqimor etj. 
· Rastet e studiuara ose shembujt, tё printuar. [Anex I] 
· Kartat e personazheve [Anex II] 

Nxemje [5 min]:
Mblidhni sendet si laps, çantё, një artikull cope, bllok shёnimesh dhe njё produkt 
ushqimor. Tregojini studentёve sendin e parё dhe pyetini tё gjejnё se sa pёrafёrsisht 
ju keni paguar pёr tё. Bёni tё njejtёn gjё pёr çdo send.

Prezantoni njё send final pёr studentёt tё gjejnё çmimin e tij—njё nxёnёs i gjinisё 
mashkullore. Pyesni studentёt se çfarë shume dikush mund tё paguante pёr 
nxënësin. Diskutoni me gjithë klasёn se si mund tё vendosёsh njё çmim pёr njё 
qenie njerёzore; pёr shembull– ndoshta duke ju referuar talenteve qё studentёt 
kanё, puna qё ai apo ajo ёshtё i aftё tё bёjë, ose cmimin qё ju e dini qё dikush do tё 
paguante pёr nxënësin. 

Pas diskutimit, shpjegoni qё ne nuk mund tё vendosim njё çmim pёr qeniet njerёzore, 
sepse çdo individ ёshtё i paçmueshёm. 

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS

1.Plane mësimore, Stop  the  traffik - People shouln’t be bought and sold, Tetor 2009
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PëR MëSUESIN

Qёllimi i ushtrimit:
Kjo do të sigurojë kuptimin bazë mbi trafikimin e qenieve njerёzore, duke i lejuar 
studentёt tё zbulojnё vetë elementёt qё pёrbёjnё trafikimin e qenieve njerёzore. 
Tre elementët që kanё tё pёrbashkёta studimet e rastit:

1. Mashtrimi ose detyrimi i njerёzve për t’u larguar.
2. Transportimi/ Lëvizja e njerёzve. 
3. Shfrytёzim i njerёzve. 

Pyesni nxënësit nёse kanё dёgjuar histori tё njejta nё lajme qё kanë lidhje me 
Shqipёrinё. 

Pjesa1: Studime tё rasteve tё trafikimit tё qenieve njerёzore. [15 min]:

Jepjuni studentёve dy studime pёr rastet e trafikimit tё qenieve njerёzore për t’i 
studiuar.  
Diskutoni se çfare ka ndodhur nё kёto raste.

PYETJE – pyesni studentёt pёr tre elementë qё kanё tё pёrbashkёta këto dy raste. 

Pjesa 2: Çfarё ёshtё trafikimi i qenieve njerёzore? [5 min]:

Trafikimi pёr punё ёshtё:

1. Tё rekrutosh, tё fshehёsh, tё lëvizësh ose tё marrёsh dikё. 
2. Duke e detyruar, mashtruar apo kërcënuar të punojë për pak ose aspak pagesë.  

Personi nuk mund të largohet nëse ai/ ajo ka dëshirë ta bëjë këtë. 
3. Pёrfitimi prej tyre dhe pёrdorimi si skllevёr pёr punё. 

Trafikimi pёr shfrytёzim seksual ёshtё…

1. Tё rekrutosh, fshehёsh, tё lëvizësh ose tё rrёmbesh dikё mbi 18 vjeç. 
2. Ti detyrosh, ti mashtrosh ose ti kёrcёnosh ata. 
3. Tё pёrfitosh prej tyre dhe ti pёrdorёsh ata pёr shёrbime seksuale pёr tё fituar 

para. Personi i trafikuar nuk mund të mbajë para. 

...dhe/ose... 

1. Tё rekrutosh, të fshehёsh, tё lëvizësh ose tё rrёmbesh dikё nën 18 vjeç. 
2. Tё pёrfitosh prej tyre dhe ti pёrdorёsh ata pёr shërbime seksuale pёr tё fituar 

para ose nё shkёmbim tё diçkaje si ushqim dhe strehim.
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Kush ёshtё trafikanti?
Disa herё trafikanti ёshtё njё i huaj, por shpesh herё ёshtё njё antar i familjes, njё 
mik ose i dashuri tё cilёt mashtrojnё personin ose prindёrit e tyre, duke i shitur më 
pas në bandat lokale ose  në zinxhirët e organizuar të trafikimit ndёrkombёtar.

Sa i madh ёshtё problemi?
Trafikimi prek çdo shtet tё botёs, qoftё si: 
· Vend burimi, nga i cili janё trafikuar viktimat; 
· Vendi tranzit, nёpёrmjet tё cilit janё trafikuar viktimat; 
· Vendi destinacion, ku viktimat trafikohen. 
Asnjё nuk mund ta dijё sa i madh ёshtё problemi, sepse tregu i qenieve njerёzore 
ёshtё i fshehur mjaft mirё.  Gjithesesi, vlerёsime janё bёrё mbi shkallёn e 
problemit. Sipas Departamentit tё Shtetit tё SHBA-sё, 2014:  

· Rreth 44,000 viktima trafikimi janë identifikuar gjatë vitit 2013. 
- Ndërkohë, vlerësohet se rreth 20.9 milion meshkuj, femra dhe fëmijë janë 

trafikuar për qëllime shfrytëzimi  seksual ose punë të detyruar në të gjithë 
botën.

Kushdo mund tё trafikohet, por viktimat mё tё mundshme janё: 
· Gratё  
· Njerёzit e varfёr dhe/ose njerёzit qё jetojnё nё njё situate tё paqёndrueshme 

familjare. 

Në planet mësimore 2 dhe 3 do të diskutojmë më tej se cilët individë janë më të 
rrezikuar për t’u trafikuar. 

Pjesa 3: Pse ndodh trafikimi i qenieve njerёzore? [5 min]:

Diskutim: pyesni nxёnёsit tё diskutojnё pse ndodh trafikimi i qenieve njerёzore? 
Cili mund tё jetё shkaku qё dikush tё jetë vulnerabël ndaj trafikimit ? 

Shkaqet mё tё rёndёsishme pёr trafikimin e qenieve njerёzore janё:
· Varfёria krahasuese – tё jesh i varfёr dhe tё shikosh njerёzit nё qytetet e tjera, 

rajonet apo bota qё janё mё tё pasur; 
· Diskriminimi gjinor – trajtim jo i drejtё i vajzave dhe grave. 
· Marxhinalizimi i migratёve dhe/ose grupet minoritare nё vendet e origjinёs– 

trajtimi  jo i mirë i migrantёve ose grupeve minoritare nё vendet e tyre tё origjinёs, 
duke mos dёgjuar problemet e tyre; komuniteti Rom ёshtё njё shembull i grupeve 
tё tilla te marxhinalizuara nё vendet e origjinёs. Duke qënë se ata janё më tё 
marxhinalizuar nga shoqёria, ata janё mё tё vulnerabël ndaj trafikimit.

· Mungesa e aksesit nё arsim dhe punësim – kur individёt nuk mund tё shkojnё 
nё shkollё apo tё kenё njё punё nё vendin ku jetojnё, ata janё mё të prirur t’i 
besojnё trafikuesit i cili ju premton arsim ose punёsim nё vende tё ndryshme.
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· Fatkeqёsitё natyrore dhe luftrat– kёto ngjarje shpesh i lënë fёmijёt pa prindёr 
apo pa njё kujdestar. Kaosi nё shoqёri shpesh nёnkupton qё njerёzit vulnerabël 
janё tё pambrojtur. 

· Kёrkesa pёr krah tё lirё – Kompanitë shpeshherë ulin kostot e tyre duke 
përdorur trafikantët të cilët gjejnë puntorë të gatshëm për të punuar me  pagesa 
të ulta.  

· Globalizimi – kompanitё blejnё nga furnizues nё mbarё botёn, duke mos 
monitoruar se çfarё ndodh me punёtorёt nё fabrikat dhe fermat nga tё cilat ata 
blejnё. 

Pjesa 4: Loja me Role, 8+ studentë [5 min]:

Zhvilloni njё lojё me role  mbi shkaqёt rrёnjёsore tё trafikimit tё qenieve njerёzore 
duke pёrdorur  Karta e karaktereve/ personazheve.

Gjashtё studenteve duhet tju shpërnahet nga një letër personazhi vulnerabël ndaj 
trafikimit.  Dy studentёve të tjerë duhet tju jepen rolet e trafikantёve. Atyre duhet tju  
lejohet tё lexojnё kartën e personit qё ata do tё pёrpiqen tё trafikojnё kёshtu ata do 
tё zbulojnё se si tё ndikojnё tek viktima për ta bindur tju besojë.  

Secili skenar duhet tё luhet nё mёnyrё tё tillё qё tё nxirret nё pah përpjekja e 
trafikantёve pёr ti joshur viktimat tё shkojnё me ta. Pas çdo loje me role (role – play), 
diskutoni se cili ёshtё shkaku i vёrtet të vulnerabilitetit të karakterit pёr t’u trafikuar.

Pyetje: Nёse një trafikant ju afrohet, çfarё mund tё thotё ai ose ajo pёr t’ju bindur tё 
largoheni më të?

PëR MëSUESIN

Qёllimi i kёtij ushtrimi:

Loja me role dhe pyetjet rreth saj, kanё si qёllim ti bёjnё nxёnёsit tё mendojnё 
pёr arsyet pse njerёzit do tё pranonin tё largohen me trafikantin.
 
Arsyet pёr tё bindur njerёzit mund tё ndryshojnё nga njё vend nё tjetrin; 
njerёzit nё Afrikё pёr shembull mund tё binden tё shkojnё me nje trafikant kur 
atyre u ofrohet punёsim nё Evropё, njerёzit nё Evropё  mund tё binden nga 
ofertat e njё karriere modelimi nё SHBA dhe kёshtu me radhё….
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Vlerёsim:
Ju lutem shkruani vlerёsimin tuaj kёtu...

Kёshilla:
Ju lutem shkruani çdo kёshillё pёr zbatimin e ardhshme tё planit mёsimor…..

Adaptime:
Ju lutem shkruani adaptimet kёtu…..

Detyrat e shtёpisё:
Ju lutem shkruani çdo detyrё kёtu….

Burimet:
· http://www.ungift.org 
· http://www.aagw.org/Education/TrueStories/True1ER.html 
· Tё ndryshёm & Tё barabartё, Raport Vjetor 2010
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Mёsimi njё: Studimet e rasteve 

Studim i rastit 1:

Emri im ёshtё E.R dhe jam nga Elbasani. Kur isha 15 vjeç, prindёrit mё martuan, pa 
dёshirёn time, me njё burrё tё moshёs 35 vjeç tё cilin unё nuk e doja. Kёtu fillojnё 
vuajtjet e mia.

Jo shumё kohё mё pas, unë e braktisa atё dhe u ktheva tek familja ime. Por prindёrit 
e mi nuk mё pranuan nё shtёpi sepse i kisha turpёruar  duke lёnё burrin tim. Nuk 
kisha asnjё mbёshtetje dhe asnjё vend ku mund tё shkoja U njoha me njё djalё rreth 
tё 20-ve i cili mё tha se mё dashuronte dhe do tё martohej me mua. Ai mё bindi tё 
shkoja me tё nё Itali pёr njё jetё “mё tё mirё.”

Mendova se vuajtjeve tё mia u kishte ardhur fundi, por nuk e dija që njё ferr i vёrtet 
mё priste. Isha e detyruar tё punoja nё rrugё. E bëra kёtё gjё pёr gati 3 vjet. Tutori 
im mё dhunonte shpesh, sidomos kur unё nuk sillja tё ardhurat e kёrkuara nё shtёpi 
ose kur ai pёrballej me problemet e trafikimit tё drogёs. Gjatё asaj kohe unё solla nё 
jetё njё djalë. 

Njё herё ai me dhunoi aq rёndё sa unё nuk mbaj mend asgjë dhe rashё pa ndjenja. 
Njё mikesha ime qё kaloi pёr tё mё pёrshёndetur mё gjeti mbi dysheme, të mbuluar 
nё gjak. Ajo mё shpёtoi jetёn, mё çoi nё spital. Unë denoncova tutorin nё Itali dhe 
u riktheva nё Shqipёri me djalin tim. Sёrish familja ime nuk mё pranoi. Ata morёn 
vetёm djalin tim dhe unё nuk mund tё kujdesesha pёr tё mё.

Tё qёnit e varfёr dhe sёrish rrugёve, mё detyruan te punoja si prostitutё nё Tiranё, 
nё hotelet e motelet. Flija ku tё mundja - nё rrugё, nё parqe. Mendova se gjendja 
ime do tё ishte mё e mirё nё Itali. Kur u riktheva nё Itali, punoja sёrish nё rrugё dhe 
u kapa nga policia dhe u riktheva nё Shqipёri pёr herё tё dytё.

Unё gjeta qetёsi dhe mbёshtetje nё njё strehëz që punonte me vajza në situatën 
time dhe tani po mendoj pёr tё ardhmen time. Nuk dua asgjё tjetёr, veçse tё shkoj 
nё shtёpi, tё shoh dhe tё kujdesem pёr djalin tim, tё jem nёna qё atij i ka munguar 
pёr kaq shume kohё.

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Studim i Rastit 2:

K-gjithmonë e mё shumё ishte nёn presionin e familjes sё saj, tё cilёt i thonin asaj 
pёr tu martuar, pasi sipas tyre ajo ishte mjaft e rritur tashmё, edhe pse ajo ishte 
vetёm 20 vjeç. Njё familjar i gjeti njё burrё pёr t’u martuar, nga i cili familjari u pagua. 
K dhe burri i saj nuk u martuan kurrё nё mёnyre legale. Qёllimi i tij i vёrtet ishte tё 
shfrytёzonte K pёr t’u kujdesur pёr shtёpinё dhe pёr fёmijёn që ai kishte nga njё 
marrёdhёnie tjetёr.

Ndёrkohё, burri i saj nuk punonte dhe abuzonte me alkoolin dhe drogёn.

Studim i Rastit 3:

L. vjen nga njё gjendje e vështirë familjare. Ajo humbi njёrin prej prindёrve dhe prindi 
tjeter nuk ishte kurrё i pranishëm nё jetёn e saj. Ajo ishe “martuar” dhe jetonte me 
dikë (martesё jo legale). Burri i saj gjithashtu ishte i martuar me dikё tjetёr nё tё 
njejtёn kohё dhe shumicёn e kohёs e kalonte jashtё vendit. Ndёrkohё, L jetonte me 
prindёrit e tij dhe shfrytёzohej tё punonte kryesisht nё bujqёsi dhe blegtori.
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Shёnimet e mёsuesit – shkaqet e trafikimit pёr secilin karakter:

· Joli: varfёria, abuzimi dhe mungesa e qëndrueshmërisë nё familje. 
· Katja: Varfёria krahasuese [ ёshtё e rëndёsishme tё theksohet se ka njё 

kёrkesё të madhe pёr punonjёsit me pagё tё ulёt dhe shpesh femrat janё nё 
situata tё tilla  tё cilat i çojnё drejt kёrkimit të këtyre lloj punёsh. Puna ёshtё 
shpesh jo ligjore dhe prandaj ata janë vulnerabël ndaj shfrytёzimit] 

· Xhoni:  varfёria, ёshtё sёrish njё arsye kryesore, por nё themel tё tё gjithave 
ёshtё mungesa e qëndrueshmërisë dhe vulnerabilitetit kur njё epidemi si HIV/
AIDS u merr jetёn kryefamiljarёve dhe vendos fёmijёn në pozita pёrgjegjёsie  
për pjestarët tjerë. 

· Amelia: diskriminimi gjinor. 
· Florina: marxhinalizimi dhe izolimi i grupeve tё marxhinalizuara. 
· Alisa: mungesa e vetvlerësimit midis vajzave dhe  rritja e kërkesës nё industrinё 

e seksit.

Joli Katja
Ti jeton nё rrugё. Prindёrit e tu janё tё 
alkoolizuar dhe ti nuk je ushqyer kurrë siç 
duhet. Ti gjithmon punon, por prindёrit e 
tu i shpenzojnё tё gjitha paratё për tё pirё. 
Ti shpesh shikon vajza tё tjera tё punojnё 
si shёrbёtore ose dёgjon rreth punёve si 
kamariere.

Ti e humbe vendin e punёs pranё njё 
fabrike. Ju jeni e gatshme tё punoni 
çfarёdo lloj pune, edhe sikur me pagё tё 
ulёt. Nuk ke pasur mundёsi ta  vazhdosh 
shkollёn sepse tё ёshtё dashur tё 
kujdesesh pёr vёllezёrit dhe motrat. Ti 
adhuron tё udhёtosh.

Xhoni Amelia

Ti i humbe tё dy prindёrit nga HIV/AIDS. T’u 
desh tё braktisje shkollёn dhe tё kujdeseshe 
pёr vёllezёrit dhe motrat dhe pёr gjyshen e 
sёmurё. Dhe ti vazhdimisht je e shqetёsuar 
se si tё ushqesh familjen tёnde. 

Ti je rritur nё njё fshat tё vogёl. Vёllezёrit 
e tu janё dёrguar nё qytetet fqinje pёr 
shkollё, por prindёrit e tu tё kanë thene 
qё ata nuk e pёrballojnё dot tё  dёrgojnё 
dhe njё vajzё ne shkollё. Ti duhet tё rrish 
nё shtёpi dhe tё bёsh punёt.

Florina Alisa
Ti i pёrket njё familje qё udhёtojnё pёr 
tё gjetur punё ose pёr tё lypur. Ty do tё 
pёlqente tё arsimoheshe, por nuk tё lejojnë 
tё frekuentosh shkollёn. Ti konsiderohesh 
si e pistё dhe budallaqe nga njerёzit e 
tjerё nё ambjentin qё tё rrethon, edhe pse 
ti je e pastёr dhe inteligjente.

 Ti po rritesh nё njё qytet tё vogёl dhe 
ndjek shkollёn rregullisht.Tё gjitha shoqet 
e tua kanё tё dashur, por ti nuk ke. Ti ke 
filluar tё shqetёsohesh se do tё lihesh pas 
dore dhe se vajzat e tjera tallen me ty. Ti 
gjithashtu shqetёsohesh se nuk ke para 
mjaftueshёm pёr tё blerё modelet e fundit 
të veshjeve qё mendon se te nevojiten.

Mёsimi njё: Kartat e Personazhit
ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Mёsimi dy: Hyrje nё tё Drejtat e Njeriut 

Tema: Mësimdhënia mbi trafikimin në aspektin e të drejtave të  
  njeriut. 

Niveli:Shkolla e mesme

Kohёzgjatja: 80 min

Grupi: 10 – 30 Studentё

Formati: Mësuesi drejton ushtrimin energjik, diskutime dhe  
      aktivitete arti.

Objektivat:
· Studentёt do tё njihen me problemin e trafikimit tё qenieve njerёzore nёpёrmjet 

vlerёsimit dhe diskutimit tё tё drejtave tё njeriut.
· Studentet marrin njё nga tё drejtat e njeriut dhe e dizenjojnё nё mёnyrё krijuese 

sipas kuptimit të saj. 

Materialet e nevojshme:
· Printoni  Versionin e Thjeshtuar tё Deklaratёs Universale tё tё Drejtave tё Njeriut.  
· (Fakultative) “Historia e tё drejtave tё njeriut” (video) 
· Materiale pёr artin (bojra, markera, letra, ngjitёs, gёrshёrё, material pёr kolazhe, 

etj.) 
· Njё leter rulon ose njё poster pёr çdo student. 
· Mёsuesit mund tё vendosin nёse studentёt do zgjedhin vetë frazat ose frazat do 

t’ju caktohen prej tyre.  (frazat mund tё fokusohen në një të drejtë ose në pjesё 
të njё tё drejte)

Nxemje [10 min]:
Mёsuesit shpjegojnё se tё gjitha qeniet njerёzore kanё lindur me disa tё drejta. Pёr 
shembull, të gjitha qeniet njerёzore kanё tё drejtё tё jenё tё lirё, tё ushqehen dhe tё 
jenё tё lumtur. Nё 1948 Kombet e Bashkuara u mblodhёn pёr tё krijuar “Deklaratёn 
Universale tё tё Drejtave tё Njeriut” duke i pёrshkruar kёto tё drejta me shpresёn 
se tё gjitha kombet  do tё punojnё nё drejtim tё sigurimit tё kёtyre tё drejtave pёr tё 
gjithё qytetarёt e tyre.

Pavarёsisht historisё, njerёzit ne kohёra dhe vende tё ndryshme kanё qёnё tё privuar 
nga tё drejtat e tyre. A mund tё mendoni disa shembuj? (p.sh skllavёria ne SHBA, 
para luftёs civile tё saj, paaftёsia pёr tё praktikuar fenё nen qeverisjen e Hoxhёs, 
Holokausti  nё Gjermani gjatё Luftёs sё dytё Botёrore,etj ) A mund tё mendoni pёr tё 
tjera tё drejta qё ju keni  si qenie njerёzore? 

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Diskutim: “Trafikimi  i Qenieve Njerёzore ёshtё diçka qё ndodh tani nё shumё vende 
të botës,  ku shumë vajza mashtrohen dhe detyrohen tё bёjnё diçka pa dёshirёn e 
tyre: të bёhen punonjëse seksi. Njerёzit qё rrёmbejnё vajzat quhen “trafikantё” dhe i 
trajtojnё vajzat nё mёnyrё mizore nё mёnyrё qё tё përfitojnё prej tyre.  Shpesh herё, 
kёta trafikantё shtiren si tё dashuruar pas vajzave dhe bёjnё propozime martesash. 
Trafikuesi nuk e dashuron realisht vajzёn dhe nuk pretendon tё ketё ndonjёherё njё 
lidhje dashurie normale me të. Sapo trafikanti i merr kёto vajza jashtë vendit, ato 
abuzohen dhe e kanë shumё tё vёshtirё kthimin mbrapa nё Shqipёri. Çdo vajzë 
duhet të jetë e ndërgjegjshme që mund të ketë djem më të mëdhenj që pretendojnë 
se i dashurojnë dhe duan ti marrin me vete jashtë vendit për një jetë më të mirë.  

Pjesa 1: Lexim & Diskutim [20 min]:

Hidhini njё sy kopjes sё “Deklaratёs Universale tё tё Drejtave tё Njeriut”. Kushtojini 
10 minuta pёr ta lexuar dhe vendosni se cilët pjesё të saj dhunon  “Trafikimin e 
Qenieve Njerёzore”. Shkruani komentet tuaja nё fletore. 

Nё aspekte tё caktuara, trafikimi cёnon pothuajse çdo njё prej kёtyre artikujve nё 
drejtim tё ndikimit qё ka mbi viktimat e tij, por veçanёrisht diskutime me vlerё janё 
cёnimet e artikujve   1, 3, 4, 5, 13, 23, 25, dhe 26.

Mёsuesi pyet Studentёt: – si trafikimi i qenieve njerёzore cёnon kёto nene? 

Trafikimi i qenieve njerёzore cёnon  lirinё, sigurinё dhe dinjitetin e qenjeve njerëzore. 
Duke qënë se trafikimi cёnon rëndë tё drejtat e individëve, ёshtё njё çёshtje qё ka tё 
bёjё me gjitha qenjet njerёzore.

Nёse ёshtё e pёrshtatshme, mёsuesi mund tё sqarojë gjithashtu se duke qënë se 
kёto tё drejta shkelen, viktima merr statusin e një malli, qё mund tё blihet ose shitet 
pёr para. Viktiam trajtohet si një mall i një personi tjetёr pa pёlqimin e saj/ tij dhe pa 
bazё ligjore. 

Viktimat nuk paguhen pёr punёn e tyre dhe abuzohen fizikisht dhe psikologjikisht. 
Mёsuesit duhet tё pёrpiqen t’i pёrçojnё  studentёve mesazhin “Askush nuk ka tё 
drejta mbity apo trupin tënd.” 

Pjesa 2: Aktiviteti i Artit [45 min]:

· Studentёt do zgjedhin një frazё nga Deklarata Universale e tё Drejtave tё 
Njeriut. 

· Studentёt do tё krijojnё njё pjesё arti pёr tё prezantuar frazёn e tyre duke 
pёrdorur materialet e artit dhe posterat/ letrёn e bardhё.  

· Fraza duhet te shfaqet në poster/ letër.
· Varini posterat/letrat rreth shkollёs.
· Shkruani/pikturoni/ shfaqni disi formulimin e frazёs suaj. 
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· Merrni parasysh se cilat ngjyra, simbole, hije, dizenjo etj, pёrfaqёsojnё mё 
mirё kuptimin e frazёs suaj. 

Vlerёsim:
Ju lutem shkruani vlerёsimin tuaj kёtu...

Kёshilla:
Ju lutem shkruani çdo kёshillё pёr implementimet e ardhshme tё planeve 
mёsimore…..

Adaptime:
Ju lutem shkruani adaptimet kёtu…..

Detyrat e shtёpisё:
Ju lutem shkruani çdo detyrё kёtu….

Burimet:
· http://www.civicsandcitizenship.edu.au 
· http://www.aagw.org
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Mёsimi tre: Qёndrimet ndaj Grave 

Tema: Mёsimi i trafikimit nёpёrmjet qёndrimit ndaj grave 

Niveli: Shkolla e mesme

Kohёzgjatja: 45 min

Grupi: 10 – 30 Studentё

Formati: grup i vogёl/ Diskutim i hapur

Objektivat:

Studentёt do tё zhvillojnё njё kuptim mё tё mirё tё çёshtjeve gjinore qё i bёjnё 
vulnerabël ndaj shfrytёzimit.

Materialet e nevojshme:

· Printoni citate rreth grave nga besimeve tё ndryshme pёr nxemje. 
· Shpërndani për klasën vlerësimin: “Qëndrimet ndaj Grave”: http://www.yorku.

ca/rokada/psyctest/attwom2.pdf 

Nxemje [10 min]:
Pёrdorimi: Printoni citatet.

Mёsuesit shpjegojnё se shumё nga ajo çfarё ne mendojmë, ndjejmё dhe besojmё 
rreth grave - qofshim djem apo vajza, burra të rinj ose gra tё reja - varet nga qёndrimi 
i njerёzve rreth nesh. Ne i mёsojmё kёto qёndrime nga familja jonё, fqinjёt tanё dhe 
nga media: librat, revistat, radio dhe televizioni. Prindёrit mund tё na thonë njё gjё 
dhe njё reklamё diçka tjetёr krejt ndryshe. Padyshim qё kjo na bën konfuzё.

Pёrpara se tё konsiderojmë  arsyet e ndryshme pse vajzat dhe gratё janё viktima tё 
trafikimit, le tё shohim se si ne vetё i konsiderojmё gratё. Në vijim janё disa citate 
rreth grave nga besime tё ndryshme. Lexoini ato, gjeni cilit besim i pёrkasin dhe 
thoni se si ndiheni rreth tyre. Zgjidhni njё formulim nga secili grup dhe shpjegoni nё 
njё paragraf ose dy pse ju bini dakort ose pse nuk bini dakort. Pёrdorni eksperienca 
personale (tuajёn, tё njё miku, tё njё tё afёrmi femёr etj) si dёshmi.

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Grupi #1:

1. Sipas Kuranit, meshkujt dhe femrat janё njëlloj tё detyruar tё respektojnë pestë 
shtyllat e besimit mysliman, pёr shpetimin apo dёnimin, sipas meritave tё tyre 
personale” (4:124; 33:73; 6:51; 10:3). [Islam] 

2. Shёn Pali thotë “nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një për Jezu 
Krishtin.” (Galatasve 3:28 RSV)  

3. Nё Hinduizm, Krishna thotë qё tё gjithё ata qё e duan dhe e besojnё atё do tё 
shpëtohen. (9:29-32) [Hinduizm] 

4. Buda, gjithashtu, predikonte grave dhe pranoi dishepujt femra. [Budizm] 
5. “Arsimoni Gratё.” ( rregulli numёr 2 i Haxhi Bektashit “13 rregullat si Bektashizmi 

tё ecё pёrpara”) [Bektashi] 

Grupi #2:

1. “Gratё mbajnё gjysmёn e qiellit.” (proverb Kineze) 
2. “Pozicioni i njё gruaje nё shoqёri siguron një vlerësim real të asaj shoqёrie.”(Gustav 

Geiger) 
3. “Nёse deshironi diçka tё merret vesh, tregojani njё burri. Nёse dёshironi tё bёni 

diçka rreth asaj, tregojani njё gruaje.” (thёnie folklore e Amerikёs Veriore) 
4. “ Njё grua ka nevojё pёr njё mashkull, sikurse peshku ka nevojё pёr ujë).(Gloria 

Steinem) 
5. “ Arsimoni një grua dhe ju keni arsimuar një komb” (Dr. Aagrey i Achimota, Gana) 

Pjesa 1: Diskutim [20 min]:

Studentёt ndajnё pёrgjigjet e tyre me partnerёt, nё grupe tё vogla, ose mё gjithё 
klasёn. 

Pastaj, nё grupe te vogla prej 5 studentësh, shtoni edhe 3 ose 4 mё shume shprehje 
shqiptare rreth grave. A e pёrshkruajnё gruan pozitivisht apo negativisht?

Pjesa 2: Diskutim [15 min]:

1. Pse mendoni se viktimat janё mё shpesh femra dhe autorёt e krimit janё 
meshkuj? 

2. Pse mendoni se trafikimi i femrave do tё ishte mё i zakonshёm nё vendet ku 
gratё nuk mbajnё poste politike? 

3. (Fakultative: pse fёmijёt dhe adoleshentёt janё mё tё predispozuar pёr t’u 
trafikuar dhe autorёt e krimit janё tё mёdhenj nё moshё?) 
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Burimet:
• http://www.yorku.ca/web/index.htm 
• http://www.aagw.org 

Vlerёsim:
Ju lutem shkruani vlerёsimin tuaj kёtu...

Kёshilla:
Mendoni rreth kuptimit tё citateve qё tё jenё tё afta tё drejtojnё grupin nё 
drejtimet e duhura.
Ju lutem shkruani çdo kёshillё pёr implementimet e ardhshme tё planeve 
mёsimore…..

Adaptime:
Ju lutem shkruani adaptimet kёtu…..

Detyrat e shtёpisё:
Ju lutem shkruani çdo detyrё kёtu….
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Mёsimi katёr: Ndёrtimi i marrëdhёnieve tё shёndetshme

Tema: Marrëdhёnie tё shёndetshme 

Mosha:  12 - 16 vjeç

Kohёzgjatja: 60 min

Grupi: 10 – 30 Nxënësit

Formati:  Diskutime në grup të vogla, vizatime, marrje  
  pozicioni

Objektivat:

· Tё ndihmojmё nxënësit tё identifikojnё marrëdhёniet e ndryshme nё jetёn e tyre 
dhe tё pёrmendin cilёsitё qё ata vlerёsojnё tek vetja e tyre dhe qё ata kёrkojnё 
nё njё marrdhёnie tё afёrt.

· Tё forcojmё aftёsitё e tё menduarit kritik tek studentët. 
· Nxënësit të flasin rreth karakteristikave qё kёrkojnё nё njё marrëdhёnie. 
· Tani nxënësit duhet tё mendojnё dhe tё diskutojnё karakteristikat e njё 

marrëdhënie në çift tё shёndetshme dhe jo tё shёndetshme.

Materialet e nevojshme:

· Flipchart, markera, letra të bardha pёr secilin nxënës.
· 3 postera me “Ndal!: Kёto janё shenja tё kёqia nё njё marrdhёnie ”, “Kujdes! 

Kёto janё shenjat paralajmёruese nё njё lidhje”,, “Vazhdoni! Kёto janё shenja tё 
mira nё njё marrdhёnie”

· Letrat e skenarit 
· Shirita

Pjesa 1: Identifikimi i marrëdhënieve [30 min]:

1. Shpjegojini nxënësve qё ata do tё identifikojnё  marrëdhёnie tё ndryshme qё ata 
kanё me njerёzit. Kёrkojini nxënësve tё bёjnё njё list personale tё marrdhёnieve 
tё tyre dhe kontakteve me njerёzit e tjerё. 

2. Ftoni disa nxënës tё ndajnë listёn e tyre. Shkruani në flipchart llojet e ndryshme 
tё marrdhёnieve qё ata pёrmendin, tё tilla si ato me tё afёrmit, miqtё ose fqinjёt. 

3. Nё flipchart, vizatoni njё diagram me katёr rrathë.[shih mё poshtё]. 

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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4. Kërkojini nxënësve tё nxjerrin njё copё letër bardhë. 
a. Shpjegoni: 

i. Vizatoni nё seri 4 rrathë, nga mё i vogli te mё i madhi, si figura e 
treguar. Pёrdoreni tё gjithë fletёn pёr rrethin mё tё madh.

ii. Nё rrethin mё tё vogёl, pikturoni veten tuaj. 

iii. Mendoni pёr njerёz tё ndryshёm tё jetёs suaj. Jashtё rrethit tё vogёl 
shkruani emrat e atyre qё janё mё tё afёrt me ju. [anёtarё tё familjes, 
tё afёrm, miq, tё dashurit,mёsuesit,komshinjtё…etj] 

iv. Nё dy rrathët e jashtёm, vendosni emrat [ ose fotografi] tё njerёzve 
qё nuk janё shumё tё afёrt me ju. [miq,  fqinjё, kamarier, pronarё 
dyqanesh…etj]

Kërkojini studentёve tё formojnё grupe tё vogla me nga 3-4 persona dhe pёr 2 
minuta tё shpjegojnё vizatimet e tyre anёtarёve tё grupit. 

5. Ndihmoni grupin e diskutimeve me pyetjet e mëposhtme: 
a. A  listuan tё gjithё tё njejtat lloje marrëdhёniesh apo kishte ndryshime? A i 

vendosёn tё gjithё pjestarёt e tyre tё familjes, miqtё, fqinjёt, mёsuesit,etj nё tё 
njëjtin rreth  apo ne rrath tё ndryshёm. 

b. Pёrmendni disa fjalё qё pёrshkruajnё se çfarё ju vlerёsoni tek njerёzit qё ju 
ndjeheni shumë afёr. [pёr shembull ndershmёri, respekt, besim, argёtim, siguri, 
mirëkuptim, interesant, dashuri etj] 

c. I shkruani kёto fjalё nё tabelёn rrokullitёse. 

Pjesa 2: Loja e shenjave/ treguesve në çift [30 min]:

1. Filloni leksionin duke dёgjuar pёrgjigjet e nxënësve pёr pyetjet e mёposhtme: 
a. Nga karakteristikat e listuara nё tabelё, cilat mendoni se janё tё rёndёsishme pёr 

tё patur njё marrëdhёnie tё shёndetshme? Mendoni pёr ndonjё karakteristikë 
tjetёr qё një i/e dashur i mirë duhet tё ketё? 

b. Cilat janё shenjat e njё marrëdhёnie jo tё shёndetshme? [I shkruani në tabelё. 
P.sh : xhelozia, “blerja” e dashurisë apo besimit me dhurata, abuzimi verbal apo 
fizik, etj.] 
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c. Si  lidhet vetvlerësimi me marrëdhёniet nё çift? 
i. Kur vetvlerësimi ёshtё i lartë dhe ne kemi njё imazh pozitiv tё vetes 

sonë, ne preferojmë tё zgjedhim tё dashur tё cilёt përshtaten me 
ne. Mёnyra se si ndihemi për veten tonё dhe se si sillemi me njerёzit 
e tjerё, ju japim atyre të dhëna se si tё sillen ndaj nesh. Kështu, 
kur ndihemi mirё me veten tonё, respektojmё veten dhe trajtojmё 
tё tjerёt mirё, u tregojmё njerzёve se si neve do tё na pёlqente tё 
trajtoheshim. 

ii. Kujtoni qё marrëdhёniet e shёndetshme janё ato qё tё bёjnё 
tё ndihesh mirё pёr atё person qё je dhe tё ndihesh e sigurt me 
personin tjetёr. ështё nё dorёn tuaj krijimi i njё marrëdhёnjeje tё 
shёndetshme, vetёm duke i kushtuar vёmёndje asaj se kush ju jeni 
thellё brenda jush dhe çfarё ju bёn tё lumtur. Duke njohur veten tuaj, 
do tё jetё e lehtё tё njohёsh ndryshimet midis njё marrëdhёnie tё 
shёndetshme dhe jo tё shёndetshme. 

2. “ “Njohja me lojën”  - Instruksionet e lojës së shenjave në çift

a. Ju duhen tre postera: nje poster me Ndal! Kёto janё shenjat e kёqija  nё 
njё marrdhёnie; njё post me Kujdes! Kёto janё shenja paralajmёruese nё 
njё lidhje; nje poster tjeter me Vazhdoni! Kёto janё shenja tё mira nё njё 
marrdhёnie. Varini posterat në vende tё ndryshme tё dhomёs. 

b. Objekti i lojёs ёshtё tё lejohen nxënësit tё vendosin se cilat karta tё skenarit 
përputhen më shumë me secilёn nga tre pohimet nё postera. 

c. Grupi i nxënësve tё qёndrojnë nё mes tё dhomёs. Të lexojnё kartat e skenarit 
me zё tё lartё. Nxënësit tё shkojnё në mes të dhomës dhe të lexojnë pranё 
pohimeve që mendojnë se përshtaten me skenarin. Pasi nxënësi ka shkuar 
pranё posterave që kanё zgjedhur, i pyesni se pёrse zgjodhёn atё pohim. 

i. Kjo ёshtё pjesa mё e rёndёsishme e aktivitetit:  lejoni nxënësit tё 
diskutojnё pikёpamjet e tyre se çfarё e bёn njё marrëdhёnie tё mirё, 
alarmante apo tё keqe. Sapo nxënësit tё kenё rёnё dakord, lidhni 
karten e skenarit prane deklaratёs së duhur. 

ii. Nёse ka mosmarrёveshje ju mund tё zgjidhni tё mos vendosni 
skenarin pranё ndonjё pohimi, por vendosni mënjanё pёr të 
shmangur debatet, ose vendoseni nё mes dy pohimeve. Nёse 
skenari paraqet qartë njё shenjё tё keqe, sigurohuni dhe shpjegojani 
kёtё nxënësve. 
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Burimi:
• Departamenti i Shёndetit Publik pёr tё rinjtё.
• Programi i shёndetit seksual.

Vlerёsim:
Ju lutem shkruani vlerёsimin tuaj kёtu...

Kёshilla:
Ju lutem shkruani çdo kёshillё pёr implementimet e ardhshme tё planeve 
mёsimore…..

Adaptime:
Ju lutem shkruani adaptimet kёtu…..

Detyrat e shtёpisё:
Ju lutem shkruani çdo detyrё kёtu….
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Mёsimi katёr: Kartat e personazheve  

Këto janë shenjat e këqija në një marrëdhënie:

· Ju keni frikë nga sjellja e tij. 

· Personi me të cilin je në një marrëdhënie tenton t’ju lëndojë fizikisht. 

· E dashura apo i dashuri të detyron ty të bësh gjëra që ti nuk i dëshiron. 

· E dashura apo i dashuri të kritikon ty apo njerëzit që janë të rëndësishëm 
për ty. 

· E dashura apo i dashuri ju bën të ndiheni në siklet për të thënë idetë tuaja 
kundër atij apo asaj. 

· E dashura apo i dashuri të detyron ty për të marrë një vendim para se ti të 
jesh gati. 

Këto janë shenjat paralajmeruese në një marrëdhënie:

· Ti nuk je i sigurt për ndjenjat që ke për atë person. 

· I dashuri apo e dashura nuk ju lejon të dilni me miq. 

· Rrallë herë merrni vendime për të vendosur se çfarë ju të dy do të bëni së 
bashku. 

· I dashuri apo e dashura jote shpesh bën pyetje se ku jeni, me kë jeni, dhe 
çfarë po beni. 

· Ju thoni jeni dakord me personin, edhe pse ju mund të pajtoheni me atë, 
sepse ju keni frikë nga një konflikt i mundshëm. 

· Papritmas një djalë bie në dashuri me një vajzë, duke i dhënë asaj  dhurata 
dhe duke e lavdëruar për bukurinë e saj, megjithëse ai nuk e njeh mirë atë.

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Këto janë shenja të mira në një marrëdhënie:

· Ju zakonisht ndjeheni të lumtur kur ju jeni me këtë person. 

· Në marrëdhënie ju respektojnë ndjenjat dhe mendimet tuaja.

· I dashuri/ e dashura ju flet vazhdimisht për ndjenjat qё ka për ju. 

· I dashuri apo e dashura juaj feston suksesin tuaj dhe ai/ ajo ёshtё i/e lumtur 
kur gjëra tё mira ndodhin nё jetёn tuaj. 

· Sigurisht ju kёnaqeni dhe kaloni mirё kur jeni bashkë, por gjithashtu edhe 
kur kaloni kohe veç e veç. 

· Kur ndodh njё mosmarrëveshje, ju mund të bisedoni bashkarisht  pёr 
problemin për të arritur një zgjidhje. 
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Mёsimi pesё: Mё pёlqen vetja 

Tema : Vetvlerësimi

Mosha: 12 - 16 vjeç

Kohёzgjatja: 50 min

Groupi: 10 – 30 Nxënës

Formati: Aktivitete arti

Objektivat:

· Nxënësit do tё mёsojnё kuptimin e “Vetvlerësimit”. 
· Nxënësit do tё listojnё tё paktёn dhjetё cilёsi qё ata pёlqejnё tek vetja. 
· Nxënësit do tё listojnё gjёra qё ata i bёjnё shumё mirё dhe gjëra qё ata do 

tё donin tё pёrmirёsonin [arritjet] dhe tё zhvillojnё planin e vet-pёrmirёsimit 
[aksion]. 

Materialet e nevojshme:

· Letёr pёr çdo student 
· Lapsa 
· Tabelë posterash  
· Kolora, markera dhe lapsa me ngjyrë
· Shkumёsa, dёrrasё e zezё.

Nxemje [5 min]:

Shpjegoni fjalorin e ri: vetvlerësim, vetvlerësim pozitiv, dhe vetvlerësim negativ.

Sot do tё zbulojmё se si ndiheni pёr veten tuaj dhe çfarё mund tё bёni tё pёr tё 
ndihmuar veten qё tё ndiheni mё mirё. Mёnyra se si ndihemi pёr veten tonё quhet 
vetvlerësimi. Nëse ne ndihemi mirё, atёherё kemi vetvlerësim pozitiv. Nëse ne 
ndihemi keq atёherё kemi vetvlerësim negativ. Mёnyra se si ndiheni pёr veten tuaj, 
shpesh herё pёrcakton ose tregon se sa mirë ju kaloni në shkollë, sa mirё kaloni me 
familjen dhe miqtё, dhe sa mirë ju angazhoheni nё aktivitete jashtёshkollore.

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Pjesa 1: Çfarё mё pёlqen tek vetja [30 min]:

1. Kalojani tabelën e posterave secilit student. Kërkojini tё pikturojnё veten e 
tyre nё mes tё tabelёs. Espozoheni në dërrasёn e zezё. 

2. Lejojini ta ngjyrosin pikturёn, sipas  preferencave të tyre. 
3. Kërkojini studentёve tё mendojnё, tё paktёn, pёr dhjetё gjёrat qё ata 

pёlqejnё tek vetja. Disa herё ёshtё e vёshtirё tё mendosh pёr cilёsi positive 
rreth vetes. I nxisni studentёt tё bashkёpunojë dhe tё nxjerrin nё pah cilёsitё 
pozitive qё shokёt e klasёs tregojnё. 

4. Studentët duhet t’I shkruajnё kёto cilёsi nё tabelё, pёrreth vizatimeve tё tyre.

Pjesa 2: Vendosja e qёllimeve [15 min]:

1. Studentёt tё marrin njё letёr të bardhë.
2. Nё të majtё tё letrёs, udhёzoni studentёt tё shkruajnё titullin, “ Gjёrat qё 

dua tё pёrmirёsoj tek vetja ime.” Kjo duhet të jetë njё listë e qёllimeve pёr 
vetpёrmirёsim. 

3. Nё tё djathtё tё letrёs, udhёzoni studentёt tё shkruajnё titullin, “ mёnyrat 
pёr pёrmirёsim.” Ky duhet tё jetё njё plan veprimi pёr tё pёrmbushur 
qellimet e vetё-pёrmirёsimit. 

4. Lejoni studentёt tё paraqisin dy listat me idetë e tyre brenda 10-15 minutave. 
5. Nёse studentёt kanё vështirёsi pёr tё filluar, u paraqisni një model qёllimesh 

dhe njё plan veprimi. 

Vlerёsim:
Ju lutem shkruani vlerёsimin tuaj kёtu...

Kёshilla:
Ju lutem shkruani çdo kёshillё pёr implementimet e ardhshme tё planeve 
mёsimore…..
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Adaptime:
Ju lutem shkruani adaptimet kёtu…..

Detyrat e shtёpisё:
1. Udhёzoni tё rinjtё tё shkruajnё njё letёr pёr veten e tyre. Pёrfshini nё 

atё letёr nёse ata besojnё se kanё vetvlerësim pozitiv apo negativ, 
duke pёrdorur shembuj qё mbёshtesin vlerësimin e tyre;  atributet 
pozitive qё ata vёnё re tek vetja e tyre; dhe mёnyrat pёr tё qёnё mё tё 
mirё.

2. Udhёzoni tё rinjtё tё intervistojnё tё paktёn dy njerёz qё i njohin ata 
[familjar dhe miq]. Duke drejtuar kёto pyetje: 

a. “Çfarё cilёsish kam unё qё ju i pёlqeni?” 

b. “Nёse do tё mё pёrshkruanit me njё fjalё, cila do tё ishte ajo?” 

c. “A ka ndonjё cilёsi qё unё e zotёroj dhe ti do dёshiroje ta kishe 
gjithashtu? Cila do tё ishte ajo?”

d. “Çfarё cilёsie unё duhet tё pёrmirёsoj tek vetja ime?” 
e. “Kur mё ke takuar pёr herё tё parё, çfarё ke menduar pёr mua?” 

Kёto pyetje duhet tё jenё gati pёrpara detyrёs. Ditёn tjetër, shkruani  
pyetjet nё dёrrasё tё zezё dhe u kёrkoni studentёve tё ndajnё pёrgjigjet 
e mbledhura nё klasё. 

Ju lutem shkruani çdo detyrё kёtu….

Burimi:
• http://Pegasus.cc.ucf.edu/~mitchell/UnitPlans/MelissaF/Lesson1.html 
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Burimet plotёsuese:

Tё drejtat e fёmijёve 

· Manuali për të Drejtat e Njeriut  
o 42 plane mësimore për nxënësit e  klasave të para dhe shkollat e 

mesme 
o http://eycb.coe.int/compasito/contents.html 

· Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat
o Poster i KDF – në gjuhë miqësore.
o http://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_crcchildfriendly.

pdf 

· UNICEF Libër i Vogël i të Drejtave dhe Përgjegjësive. 
o Libër në format PDF rreth të drejtave të fëmijëve dhe përgjegjësitë. 
o http://www.unicef.org/rightsite/files/little_book_rights.pdf 

·  Zërat e të rinjve
o Hapesirë në internet për të rinjtë për të mësuar dhe diskutuar rreth 

çështjeve sociale, arsimit, mjedisit, dhunë, konflikteve dhe HIV/
AIDS. 

o http://www.voicesofyouth.org/ 

· Kjo nuk është e drejtë! 
o Lojra, video, dhe plane mesimore rreth demokracisë, të drejtave dhe 

lirisë për moshat 7 në 11. 
o http://thatsnotfair.ca/

Aktivitetet në Klasë 

· Zgjidhni aventurën tuaj 
o Seri për klasat nga 8 deri 12, për të kuptuar skenarët e ndryshëm që 

të rinjtë hasin në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore. 
o http://atipalbania.com/  

· Stop trafikimi – Libraria e  Burimeve 
o Postera, guida, dokumenta dhe shumë plane mësimore për klasat 

nga 4 deri 12.
o  http://www.stopthetraffik.org/resource-libraries

ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS
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Siguria e Internetit
· Qendra Burimore për internet të sigurt 

o 20 plane mësimore për klasat e 12 -ta rreth internetit të sigurt, njohja me 
njerëzit në internet, ruajtja e privatësisë në internet, informacionet personale 
në internet, siguria dhe rrjetet sociale.  

o http://atipalbania.com/ 

Karikaturat
· Ti nuk je për t’u shitur – Trafikimi i Qenieve Njerëzore 

o Libër komik me 44 faqe që ilustron të gjitha format e shfrytëzimit të të 
drejtave të njeriut.

o http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/comics/Source/notforsale_en_x1a.pdf 

· Kjo Ishte Historia Ime 
o Fotonovela, “Respekt për të Drejtat e Viktimave të Trafikimit në Shqipëri - ti 

japim fund stigmës ” 
o http://atipalbania.com/ 

Guida për Mësuesit
· Trafikimi i Qenieve Njerëzore dhe Roli i Shkollave për Paradalim. 

o Manual për mësuesit për të kuptuar dhe shpjeguar në një mënyrë më të mirë 
dhe bashkëkohore, menaxhimin dhe shpjegimin e çeshtjeve sociale që janë 
shumë prezente në komunitetin përreth shkollave në shoqërinë Shqiptare. 

o http://www.iomtirana.org.al/en/ELibrary/Books/Manual%20for%20
teachers%20-%20English.pdf 

· Një Manual  mbi planifikimin e projekteve për Paradalimin e Trafikimit të Fëmijëve. 
o Manuali i dedikohet kujdo që luan një rol në dizenjimin ose organizimin e 

aktiviteteve për  të parandaluar trafikimin e fëmijëve. 
o http://www.terredeshommes.org/pdf/publication/handbook_june8.pdf 

· Fuqizimi i vajzave të reja për të drejtuar ndryshimin. 
o Manual trajnimi për vajza të reja në lidership, drejtësi ekonomike, HIV/AIDS, 

të drejtat e njeriut, paqe, vetvlerësimi dhe imazhi për trupin,  shëndeti seksual 
dhe riprodhues, dhuna ndaj grave. 

o http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/628_filename_empowering-young-
women_eng.pdf 

· Të Ngrihemi për të Drejtat e Fëmijëve: Një guidë për mësuesit për Eksplorimin 
dhe punën me  fëmijët e moshave  11-16 vjeç. 

o Instrument për mesuesit e nxënësve të moshës 11-16 vjeç mbi të drejtat e 
fëmijëve 

o http://www.unicef.org/rightsite/files/standupfinal.pdf
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· Manuali për Fëmijërinë 
o  Manual për Prindërit në Shqipëri 
o  http://atipalbania.com/ 

Videot
· Nga Shqipëria në Shqipëri 

o 20 min. film mbi riintegrimin e viktimave fëmijë të trafikuar.  
o http://vimeo.com/15158411 

· Anti-Trafikimi UNDP ËSSI Kosova 2010 
o 23 min. Dokumentar i shkurtër mbi trafikimin e qenieve njerëzore 

në Kosovë me dëshmi nga të mbijetuarat e trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe komente nga institucionet përkatese dhe agjensitë 
perfshirë këtu dhe UNDP . 

o http://vimeo.com/16968037 

· Filma Vizatimorë kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore 
o 55 sec. Video me filma vizatimorë që shpjegojnë e tregojnë se si 

shpërndahet virtualisht ndergjegjesimi. 
o http://vimeo.com/11399683 

· World Relief kundër trafikimit 
o 3:30Me anë të programeve të paradalimit, World Relief mbron 

mijëra vajza nga shfrytëzimi seksual dhe skllavëria. 
o    http://vimeo.com/22251805

Linqet
· Biblioteka  e edukimit të të drejtave të njeriut  

o Përmban mbi 3,000 tekste të plota udhëzuesish, kurrikulash, 
tekste shkollore dhe dokumenta të tjerë që mund të jenë të 
nevojshme për arsimimin  formal dhe jo formal rreth të drejtave të 
njeriut. 

o http://hrea.org/index.php?base_id=102 

· Rrjeti i arsimit të adoleshentëve në Shqipëri. 

o Siguron burime PowerPoint dhe materiale te tjera. 
o h t tp : / /www.eduka to re t .o rg /sq / index .php?opt ion=com_

content&view=article &id=48&Itemid=55 
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Trafikimi është: “Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave 
nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, 
rrëmbimit, mashtrimit, shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, 
fizike apo psikike, ose dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për të marrë 
pëlqimin e personit që kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit 
të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve 
të detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, të vënies në 
përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit.1

Trafikimi i të miturve: Sipas nenit 128/b2 të Kodit Penal, trafikimi i të miturve është, 
“Rekrutimi, shitja, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e të miturve me qëllim 
shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës 
ose shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, 
vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të 
shfrytëzimit”.  

Punë e detyruar: Të gjitha punët apo shërbimet që kryhen nga një person nën kërcënimin 
e një ndëshkimi dhe për të cilin personi në fjalë nuk është ofruar vullnetarisht3.

Skllavëria: Statusi ose gjendja e një personi mbi të cilin ushtrohet forcë, për ta 
privuar nga të gjitha të drejtat e pronësisë. (Neni 1, Konventa për Skllavërinë, 1926, 
i ndryshuar me Protokollin e vitit 1953) Skllavëria identifikohet nga një element 
pronësie ose kontrolli mbi jetën e dikujt tjetër, detyrimi dhe kufizimi i lëvizjes, si edhe 
nga fakti se personi nuk mund të largohet ose të ndërrojë punëdhënës (për shembull, 
skllavëria tradicionale, punë e lidhur, e detyruar ose robëria, shërbimi i detyruar dhe 
skllavëria për qëllime rituale ose fetare).4

Skllavëria moderne / skllavëria e kohëve te sotme: Përfshin punën skllavëruese, 
skllaverinë e femijëve, martesat e hershme dhe të detyruara, punën e detyruar, 
skllavërinë e trashëguar 5 dhe trafikimin.6

1 Protokolli për Parandalimin, shtypjen, dhe ndëshkimin e trafikimit të personave, në mënyrë të 
veçantë të grave dhe fëmijëve’ i Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar Transna-
cional,15 Nëntor 2000.
2 Ndryshuar me nenin 31 të Ligjit 144/2013.
3 Konventa Nr. 29 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Për Punën e Detyruar, 1930, Neni2(1).
4 IOM, Manuali i IOM-it për ndihmën e drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit  
5 Skllavëria e trashëguar nga prejardhja përshkruan një situatë në të cilët njerëzit ose kanë 
lindur në një klasë/kategori skllevërish apo nga një ‘grup’, që konsiderohet si nën skllavëri nga 
pjesëtarët e tjerë të shoqërisë (Anti Slavey International). 
6 Anti- Slavery International, http://www.antislavery.org/english/slavery_today/what_is_mod-
ern_slavery.aspx 
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Fëmijë: Çdo person i lindur i gjallë, deri në moshën 18 vjeç. Në rastin kur mosha 
e personit nuk është plotësisht e përcaktuar, por ekzistojnë arsye që lënë të 
nënkuptohet se personi është fëmijë, ky person konsiderohet fëmijë dhe përfiton 
nga ky ligj derisa mosha e tij të jetë përcaktuar plotësisht.7

Puna e të miturit: Çdo punë që kryhet nga të miturit, e cila dëmton shëndetin, 
arsimimin, zhvillimin e tij/saj fizik, mendor, shpirtëror, moral apo shoqëror.

Viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore: Është personi objekt i trafikimit të 
qenieve njerëzore.8

Trafikant/ Tutor  - Kushdo që merr të holla apo diçka me vlerë për shfrytëzimin 
seksual apo industrial të një personi tjetër.

Blerës - Cilido që paguan ose tregton diçka me vlerë për seks apo punë.  Ky mund 
të jetë një anëtar i familjes, mësues, trajner futbolli, apo kushdo tjetër qoftë mashkull 
apo femër.

Grupe të pambrojtura/ vulnerabël: Çdo grup ose pjesë e shoqërisë që është më e 
rrezikuar për t’u cenuar nga praktikat diskriminuese, dhuna, katastrofat natyrore ose 
mjedisore, ose vështirësitë ekonomike, krahasuar me grupet e tjera brenda shtetit; 
çdo grup ose sektor i shoqërisë (si gratë, fëmijët ose të moshuarit) që është më i 
rrezikuar në periudha konfliktesh ose krizash.

7 Neni 3, “ Përkufizime” i Ligjit Nr.10 347, datë 4.11.2010 “ Për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijës” 
8 Sipas shkronjës “e” të nenit 4 të Ligjit Nr. 9642, datë 20.11.2006, “Për ratifikimin e Konventës 
së Këshillit të Evropës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore” .
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 Faleminderit!

Faleminderit që gjetët kohë për ta lexuar dhe shpresojmë që të mund perdorni këtë 
udhëzues!  E kuptojmë nevojën gjithmonë prezente të edukimit, ndërgjegjësimit në 
luftën kundër çështjes globale të trafikimit të qenieve njerëzore dhe shpresojmë që 
ky udhëzues do të shërbejë si një hap i vetëm mes të shumtëve në pakësimin e 
rasteve të shfrytëzimit të të rinjve në  Shqipëri.

Nëse keni komente, positive apo negative, ju lutem sillini në vëmendjen tonë. Zhvillimi 
vjen nëpërmjet bashkëpunimit dhe komunikimit midis lehtësueseve, mësuesve, 
viktimave dhe institucioneve mbështetëse. Kështu që, gjithmonë ndjehuni të lirë për 
të na kontaktuar. 

Kontaktet:
Email: ATIPAlbania@gmail.com/ different&equal@icc-al.org

Website: ATIPAlbania.com/ www.differentandequal.org

Mund të na gjeni ne facebook. Pëlqeni  faqen tonë dhe do të njiheni me 
te rejat më të fundit që kanë të bëjnë me përpjekjet kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore në mbarë botën dhe sidomos në Ballkan. 
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