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Qytetarët i kanë të drejtat e barabarta, sipas Konventës 
për të Drejtat e Njeriut. Për këtë duhet të trajtohen në 
mënyrë të barabartë. Ne, e njohim një sistem ku të 
gjithë qytetarët pa asnjë dallim i gëzojnë të drejtat e 
barabarta. Ky sistem quhet demokraci dhe është një 
ndër sistemet që ne si qytetarë e duam më së shumti. 
Në këtë sistem, populli është ai i cili vendos. Kjo ka 
ndodhur edhe në kohët kur demokracia është shfaqur 
për herë të parë, në vitin 507 p.e.s. Edhe në ato kohë 
ka qenë populli ai i cili ka marrë vendime. Mirëpo, ka 
qenë shumë më ndryshe. Kanë qenë njerëz të caktuar 
ata të cilët kanë qenë në pozita udhëheqëse. Kjo lir-
shëm mund të thuhet se ishte diskriminuese. Të dre-
jtat e qytetarëve nuk janë respektuar dhe shumica e 
qytetarëve janë ndjerë të parëndësishëm. 
Edhe sot na ndodh që ndonjëherë pa u menduar mirë 
të veprojmë në kundërshtim me disa vlera të demo-
kracisë. Për shembull, me respektin ndaj të tjerëve 
ndonjëherë nuk tregohemi shumë qytetarë demokra-
tikë. Shoqja e grupit tonë na tregoi se si një ditë nuk 
e ka respektuar një shoqe dhe e ka ofenduar pak për 
mënyrën se si ajo ka rregulluar flokët e saj. Ajo i kis-
hte thënë një vajze se asaj nuk i pëlqente se si i kishte 
rregulluar flokët. Shoqja e saj në atë moment kishte 
filluar të qante dhe ishte mërzitur pa masë. Ky veprim 
i kishte mbetur në kokë shoqes sonë dhe kur kishte 

shkuar në shtëpi kishte menduar gjatë për veprimin 
që kishte bërë. Ajo na tha neve se për një çast e kishte 
menduar nëse të njëjtën gjë do ta thoshte për veten 
e saj dikush tjetër. Ajo pa dyshim që nuk do të ndihej 
mirë. Për këtë të nesërmen ajo i kishte kërkuar fal-
je shoqes së saj. Dhe që nga ajo ditë kurrë nuk e ka 
përsëritur një gjë të tillë. 
Ky shembulli i shoqes sonë tregon se ajo ka mësuar 
që duhet t‘i respektojmë zgjedhjet dhe mendimet e di-
kujt tjetër. Jo të gjithë jemi të njëjtë, por të gjithë duhet 
të trajtohemi barabartë. Këtë na mëson demokracia. 
Prandaj, ne e duam dhe punojmë për zhvillimin e 
saj. Kjo sepse roli ynë si qytetarë ka ndikim shumë 
të madh në demokraci. Ne jemi nxënës të shkëlqyes-
hëm me sjellje dhe në mësime, si fëmijë jemi ta për-
kushtuar dhe të dashur, si pacientë jemi të durueshëm 
dhe të kuptueshëm, e ndërsa si konsumatorë jemi të 
ndërgjegjshëm. Sepse ne jemi vetë demokracia!

DEMOKRACIA, NJË BOTË MË NDRYSHE

Të dashur lexues, nga titulli mund ta kuptoni se 
demokracia për ne ka rëndësi shumë të madhe. 
Se çka nënkuton ajo për ne, lexojeni artikullin ...

LUAN (10), FJOLLA (10), DIART (10), URATA (10), OLT (10), BUTRINT (10), ANEA (10)

Ky artikull është shkruar nga ne
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Aiola dhe Jonida donin të shihnin një video për të dre-
jtat e fëmijëve. Pasi i shikuan videot, ato mësuan që të 
drejtat e fëmijëve garantohen me ligj. Po ashtu, kuptu-
an se ligjet janë rregulla të cilat duhet të respektohen 
nga të gjithë qytetarët. 
Aiola e pyeti Jonidën: „A e di ti se kush merr vendime 
për ligje?“ Jonida nuk ishte e sigurt për përgjigjen, 
prandaj e thirri në telefon gjyshin e saj, duke e pye-
tur: „Gjyshi, a e di ti se kush merr vendime për ligje?“ 
Gjyshi u përgjigj: „Më vjen shumë mirë që po intere-
sohesh për ligjet, sepse ato kanë rëndësi të madhe në 
jetën tonë. Vendimet për ato ligje i marrin deputetë të 
cilët janë në Kuvend.“
Ne mësuam se deputetët janë përfaqësuesit e popullit, 
prandaj Kuvendi i Kosovës, ka funksion përfaqësues. 

Pasi që deputetët marrin vendime për ligjet, Kuvendi 
ka funksion legjislativ. Një funksion tjetër po ashtu me 
rëndësi është funksion kontrollues. Puna e Qeverisë 
kontrollohet nga deputetët e Kuvendit.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka gjithsej 120 de-
putetë, të cilët i zgjedh populli me anë të votës. Pra, 
deputetët marrin vendime në emër të popullit.
Kuvendi lidhet shumë me jetën tonë si fëmijë, për 
shembull: Olti S., Olti K., Blega, Anesa, Blioni dhe 
Fatlinda dalin për të lozur në lagje, sepse ata e kanë të 
drejtën e lojës. Ligjet të cilat miratohen nga deputetët 
e garantojnë këtë të drejtë. Jo vetëm këta fëmijë mund 
të luajnë lirshëm, por kjo vlen për të gjithë fëmijët të 
cilët jetojnë në vende demokratike. Përgjegjësia jonë 
është që t‘i respektojmë dhe t‘i zbatojmë ligjet që të 
kemi një jetë më të mirë. Ne si fëmijë shpresojmë që 
kemi qenë të qartë në atë që kemi shkruar në këtë 
artikull. 

BRENDA KUVENDIT

Ne jetojmë në një vend demokratik me sistem 
parlamentar, prandaj Kuvendi është institucioni 
më i lartë dhe i vetëm legjislativ

BLION (10), BLEGA (10), FATLINDA (10), JONIDA (10), AIOLA (10), OLTI S. (10), ANESA (10), OLTI K. (10)

Grupi „Paqe“Vizatimi i Kuvendit të Kosovës
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Lexues të këtij artikulli, jemi këtu t‘iu flasim për rëndë-
sinë që ka procesi zgjedhor në jetën e të gjithë qyte-
tarëve. Ja, një shembull i thjeshtë. Një ditë mora një 

lloj çaji që nuk e kisha provuar më parë. Personalisht 
më pëlqejnë çajrat shumë, andaj edhe nuk ngurroj t‘i 
provoj shijet e ndryshme që kanë. 
Mirëpo, çaji që mora nuk më pëlqeu aspak. Kështu, 
nuk e konsumova më dhe e vendosa anash. Kjo zgje-
dhje e imja nuk ishte edhe shumë e qëlluar, mirëpo, 
askush nuk u lëndua apo nuk u ndikua nga kjo zgje-
dhje. Eh, në procesin zgjedhor nuk ndodh kështu. Në 
këtë proces, jeta e të gjithë neve ndikohet nga zgjedhja 
që ne bëjmë. Kjo sepse të zgjedhësh udhëheqësit e 

vendit tënd është liri dhe e drejtë, por në anën tjetër 
përgjegjësi e madhe. Kjo është edhe arsyeja pse për 
të marrë pjesë në procesin zgjedhor duhet të jemi mbi 
moshën 18 vjeçare. Në këtë moshë jemi më të pjekur, 
të vetëdijshëm dhe mendojmë mirë se kujt duhet t‘ia 
besojmë votat tona.
Normalisht zgjedhjet duhet të ndodhin çdo 4 vjet. 
Gjithsesi ka raste kur ky proces ndodh më herët dhe 
këto janë të njohura si zgjedhjet e parakohshme apo të 
jashtëzakonshme. Në Kosovë kemi dy lloje të zgjedh-
jeve, që janë: zgjedhjet lokale apo komunale, ku e zg-
jedhim kryetarin/en e komunës përkatëse dhe asam-
blistët, si dhe zgjedhjet parlamentare apo qendrore ku 
i zgjedhim deputetët. Ne ju ftojmë të gjithëve të votoni 
dhe të jepni mendimin tuaj, sepse në demokraci të 
gjithë jemi të lirë ta bëjmë këtë gjë. Ju faleminderit që 
lexuat artikullin tonë.

ZGJEDHIM PËR TË MIRËN TONË

Kemi dëgjuar shumë për procesin zgjedhor. 
Mirëpo, sot e kuptuam më të vërtetë rëndësinë që 
ka ky proces në jetën tonë 

ERZA (9), RIJAD (9), SARA (9), ELIJONA (10), YLL (9), ARGJEND (10), ALDA (10), ALBATRIT (10)

Jemi ne, jemi gazetarë demokratikë
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Ekziston dallim mes procesit zgjedhor dhe zgjedhjeve që i bëjmë çdo ditë. Për shembull, ne ndonëse të vegjël zgjedhim 
rrobat që na pëlqejnë, por edhe librat dhe sportin e preferuar. Ndërkaq, për të marrë pjesë në procesin zgjedhor duhet të 

jemi 18 vjeçarë

Barazia gjinore është shumë e rëndësishme në demokraci. Prandaj, nuk duhet të ketë diskriminime gjinore apo të ndonjë 
lloji tjetër. Barazia si element është kudo në shtetet demokratike. Këtë mund ta shohim edhe në procesin zgjedhor ku çdo 

qytetar ka të drejtë vote

Sot jemi gazetarë të institucionit më të dashur për ne, e që është Kuvendi i Kosovës. Ne shumë mirë i dimë përgjegjësitë 
e këtij roli. Andaj, edhe kemi punuar me shumë përkushtim në kryerjen e detyrave tona. Sigurisht se jemi zbavitur shumë 

gjatë kësaj kohe, ashtu siç mund ta shihni edhe në fotografi
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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 „Dardania“
Klasa: V-4
Vendi: Pejë


