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TA MBËSHTESIM 
NJËRI-TJETRIN

Në 
demokraci të gjithë jemi 

të barabartë. Por, mes nesh duhet të 
ketë mirëkuptim dhe tolerancë. Kështu 
duke bashkëpunuar, vendi ynë shkon 

përpara
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U organizuan zgjedhjet. Ne si fëmijë nuk e dinim se 
për çka organizoheshin ato. Për të shuar kureshtjen 
tonë, vendosëm që një ditë të pyesnim arsimtarët 
tanë, dhe të merrnim mendime të ndyshme. Nga pyet-
jet tona morëm shumë përgjigje dhe informata të reja. 
Gjithçka filloi me fjalën „liri“ dhe „të drejta“. Fjalë të 
cilat, ndoshta në të kaluarën jo, por tani i kemi në ven-
din tonë. 
Sot, të gjithë jemi të barabartë pa dallim të moshës, 
gjinisë, racës, fesë, etj. Jemi të lirë në vendimet tona. 
Në kohët e lashta kanë sunduar vetëm burrat e pasur. 
Kurse tani, dëgjohet  edhe zëri i grave, me një fjalë i 
gjithë qytetarëve. Pra, fjala demokraci do të thotë ud-
hëheqje e popullit. Kështu ne kuptuam se çfarë do të 
thoshte demokracia. Kuptuam që këto të drejta që i 
kemi, si e drejta e votës, e drejta e shkollimit, e drejta 
e familjes, e drejta e strehimit, e shumë të drejta të tje-
ra, i kemi të garantuara me ligj pikërisht në demokraci. 
Ndonëse jemi të lirë dhe kemi të drejta, ne në asnjë 
mënyrë nuk duhet t‘i keqpërdorim ato. Për shembull, 
ne si qytetarë demokratikë mund ta ngrisim vetëdijën 

e qytetarëve të tjerë. Ne mund të marrim pjesë vullne-
tarisht në organizata të ndryshme, të cilat zhvillojnë 
aktivitete që kanë për qëllim pikërisht vetëdijësimin e 
qytetarëve se çfarë roli luajnë ata në vendin ku jetojnë. 
Edhe ne si fëmijë mund të japim sa më shumë ide për 
një të ardhme më të ndritur, të punojmë rreth atyre 
ideve dhe t‘i realizojmë ato, sepse ne jemi e ardhmja. 
Të dashur lexues, shpresojmë që ky artikull ju ka pël-
qyer dhe i keni marrë përgjigjet e pyetjeve të cilat janë 
cekur në fillim. 
Mesazhi ynë është: „Të jemi të përgjegjshëm për 
veprimet tona“. Faleminderit juve që ndatë kohën për 
t‘u informuar nga ne.

ZËRI YNË DËGJOHET

A kemi të gjithë të drejta të barabarta? A 
jemi të lirë në vendimet tona? A jemi ne shtet 
demokratik? Përgjigjet e këtyre pyetjeve i gjeni në 
këtë artikull

OLTI (14), VALZA (14), SHKAMB (14), BLINORI (15), JONILA (14), ALDA (15), AMBRA (14), ERISA (14),

Gazetarët e ardhshëm

ERA (14)
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Qysh në klasën e IX-të ne fillojmë të mendojmë më 
seriozisht për jetën. Në këtë kohë duhet të bëjmë edhe 
zgjedhje që janë të rëndësishme për të ardhmen tonë. 
Këto zgjedhje që ne bëjme na përcjellin gjatë gjithë 
jetës. Për shembull, që nga muaji shtator ne do të fil-
lojmë shkollën e mesme. Që tani, ne duhet të mendo-
jmë se cilën shkollë të mesme e preferojmë. 
Njësoj ndodh edhe me procesin zgjedhor. Popul-
li duhet të mendojë mirë kë ta zgjedhë për t‘na ud-
hëhequr për 4 vjet. Që të zgjedhet më i miri duhet të 
shikohet planprogrami dhe fushata e tyre. Çdo qytetar 
që është mbi moshën 18 vjet ka të drejtë vote të lirë. 
Në Kosovë, qytetarët votojnë në zgjedhjet lokale (ko-
munale) dhe qendrore (parlamentare). Në zgjedhjet 
lokale ne zgjedhim kryetarët e komunave përkatëse 
dhe asamblistët. Zgjedhjet qendrore apo parlamentare 
janë zgjedhje ku populli zgjedh deputetët.
Vota është një e drejtë shumë e rëndësishme. 
Gjithmonë duhet mbajtur në mend se në demokraci ne 
si qytetarë udhëheqim. Këtë e bëjmë pikërisht përmes 
votës. Për të gjithë ju që mund të mendoni se vetëm 
një votë e juaja nuk bën ndryshimin, ne iu tregojmë se 
kjo nuk është e vërtetë. Andaj, të votojmë dhe të jemi 
pjesë e vendimmarrjes në shtetin tonë. Vetëm kështu 
mund të arrijmë ndryshimin. Të votojmë sot për një të 
ardhme më të mirë. 

VOTA, PËRGJEGJËSI QYTETARE 

Mësoni më shumë për zgjedhjet e jetës dhe të 
përditshmërisë, si dhe kuptojeni rëndësinë e 
procesit zgjedhor dhe pse duhet të jemi pjesë e 
këtij procesi 

ARION (15), ART (14), ARRITA (15), AROMA (14), DIELLI (15), GERTA (14), MEDINA (15), MERI (14),

Gazetarët e artikullit

 OKI (14)

Gjatë bashkëpunimit në grup për shkruarjen e artikullit
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Me zhvillimin e teknologjisë jeta jonë ka ndryshuar. Sot kemi qasje të lehtë në media, e cila njihet edhe si shtylla e 
demokracisë, sepse me anë të saj ne si qytetarë informohemi për ngjarjet që ndodhin në vendin tonë

Në demokraci ka diversitet apo llojllojshmëri të mendimeve dhe gjërave që ne i pëlqejmë. Por, prapëseprapë ne kemi 
respekt ndaj njëri-tjetrit dhe mendimeve që secili i ka rreth një gjëje apo situate të caktuar

Shpesh dëgjohet shprehja e tillë si: „Një votë sjell ndryshimin“. Po, sepse me anë të votës zgjedhen përfaqësuesit e vendit, 
të cilët pastaj marrin vendime për të gjithë popullin
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Në shoqërinë ku jetojmë, është e pamundur të funksi-
onosh drejt, pa qenë i informuar mirë. Këtë na mundë-
son media, e cila është shtylla kryesore e demkracisë. 
Për nga rëndësia që ka, media rradhitet si pushteti i 

katërt, pas Kuvendit, Qeverisë dhe Gjykatës.
Media mund të jetë e shkruar, ku bëjnë pjesë: gazeta, 
revista, librat e ndryshëm, etj. Kurse në media elek-
tronike mund të përmedim: televizionin, radion, inter-
netin, etj. 
Këto lloje të medias na ofrojnë një numër të madh 
dhe të llojllojshëm të informacioneve të cilat kanë të 
bëjnë me çdo fushë të jetës. Që nga fëmijët e deri te të 
moshuarit, media ndikon në ngritjen e nivelit të sho-

qërisë. 
Edhe ne si nxënës përfitojmë nga media, pasi që na 
jepet mundësia që të njihemi me gjithçka që ndodh, 
madje më shpejtë se kurrë. 
Duhet të përmendim se zhvillimi i teknologjisë shë-
noi edhe përmirësimin e medias. Pjesa më interesante 
është se përmes medias ne mund të udhëtojmë në 
kohë dhe hapësirë. Mirëpo, si çdo gjë tjetër, media e 
ka edhe anën negative. Kjo sepse çdokush sot ka qas-
je në internet dhe mund të postojë çfarëdo lloj infor-
macioni qoftë ai i vërtetë ose i pavërtetë. 
Kjo do të thotë se shumë shpesh publikohen infor-
mata joreale të cilat mund të ndikojnë negativisht në 
imazhin e një individi apo grupi. 
Prandaj, të gjithë qytetarët duhet të jenë të kujdess-
hëm se çfarë zgjedhin të marrin si informacion dhe 
çfarë zgjedhin të postojnë. Është në duart e tyre se si 
duan ta shfrytëzojnë median. Bëhuni të kujdesshëm!

MEDIA, BURIM I INFORMACIONIT

Mediat sot kanë një rol të madh në marrjen e 
informatave rreth demokracisë, pasi që ato na 
mbajnë të lidhur me gjithqka që ndodh brenda 
dhe jashtë vendit

ERA (14), RREZON (14), ROLIND (14), ERLIS (15), ANDI (14), MJELLMA (14), RREZE (14), BLODI (15)

Përdoruesit e medias elektronike dhe të shkruar

Të informohemi saktë dhe drejt
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Ky publikim është produkt i punës së pjesëmarrësve të 
projektit „Demos-ti“ i cili realizohet nga 

i implementuar nga 

Projekti është mundësuar dhe përkrahur nga 

Redaktohet nga 
Kuvendi i Kosovës

Qëllimi i publikimit
Edukimi qytetar nëpërmes metodave edukative joformale 

shtypur nga
TOKA

Na kontaktoni për të marrë pjesë:             Pjesëmarrësit:
Tel: +381 38 704 560
E-mail: info@demos-ti.org
Website: www.demos-ti.org  

SHFMU „Mazllum Këpuska“
Klasa: IX-4
Vendi: Gjakovë


