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Përshëndetje për të gjithë juve, lexues të nderuar. Ne 
jemi shumë të lumtur që jeni sot me ne duke lexuar 
artikullin tonë. Kjo për shkak se këtu do t‘i shpreh-
im mendimet tona të ndryshme lidhur me një temë të 
vetme. Kjo temë ka lidhje të fuqishme me jetën tonë 
dhe quhet demokraci.
Duam të fillojmë me të drejtat e njeriut, që janë shumë 
të rëndësishme për gjithë ne. Ne e dimë se të gjithë ne 
kemi të drejtat dhe mendimet tona. E këto janë mëse 
të pranuara në demokraci.
Marrim shembull shkollimin, që për ne është gjëja më 
e rëndësishme. Aty fitojmë edukatë, dije, respekt për 
të gjithë, e shumë gjëra të tjera të nevojshme për jetë. 
Në shkollë komunikojmë dhe bashkëpunojmë me 
shoqërinë tonë, por mbi të gjitha ne respektojmë sjell-
jet dhe zgjedhjet e secilit. Sigurisht se ju fëmijë keni të 
drejtë edhe të luani e të kënaqeni. Por, shkollimi është 
ajo ia vlen më së shumti dhe meriton kohën tonë më 
të madhe, mendojmë ne pjesëtarët e grupit tonë. 
Ndonjëherë njeriu pyet veten se cilin rol ka ai në de-
mokraci? Ju qytetarë të dashur duhet ta dini se roli 
dhe rëndësia jonë në demokraci është shumë e ma-

dhe. Ne e bëjmë dhe e ruajmë demokracinë. Pra, ky 
emër është i veçantë për të gjithë qytetarët e një vendi.
Demokracia na ndihmon në krijimin e barazisë mes 
njerëzve, sado të ndryshëm që të jenë ata. Ajo na 
ndihmon në shprehjen e lirë. 
Mirëpo elementet e demokracisë nuk përfundojnë me 
kaq. Liria, solidariteti, paqja, toleranca, janë vetëm 
disa nga elementet e këtij sistemi të qeverisjes.
Para se ta përfundojmë duam t‘iu tregojmë në fund të 
këtij artikulli se demokracia është shfaqur për herë të 
parë në Greqi. Andaj, grupi ynë mendon se ne qytetarët 
gjithmonë do t‘iu jemi falenderues grekëve të lashtë 
për krijimin e kësaj forme kaq të mirë të qeverisjes.

POPULLI UDHËHEQ, POPULLI PËRFITON

A keni dëgjuar ndonjëherë për fjalën demokraci? 
A keni mësuar më parë për kuptimin e kësaj fjale? 
Nëse jo, atëherë ne kemi përgatitur për ju një 
artikull me fakte për ju. E ndërsa, për juve që keni 
dëgjuar, ju do të mund të zgjeroni edhe më shumë 
njohuritë tuaja për këtë temë të rëndësishme

AMELL (12), NADIRA (12), RIJALLDA (13), SALLHID (13), SAMRA (12), DIMAL (11)

Ne jemi fëmijë, nxënës, gazetarë dhe demokratikë
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Vota jonë peshon shumë E drejtë e secilit është të luaj me shokët dhe shoqet e tij/saj

E ardhmja varet nga puna që bëjmë ne Liria, element kyç në demokraci

Në demokraci, roli ynë si popull është i rëndësishëm Ne punuam me shumë përkushtim

Të punosh në grup është kënaqësi Unë jam një qytetare aktive sepse votoj në zgjedhje
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Vota! Ky emër me kaq pak shkronja, por me vlerë kaq 
të madhe për ne. Pa dyshim se edhe para se të vinim 
në Punëtorinë „Demos-ti“ ne kemi dëgjuar për proce-
sin zgjedhor dhe votën. Por, të jemi të sinqertë me ju, 
nuk është se ndonjëherë jemi ndalur dhe kemi mendu-
ar për rëndësinë që ka ky proces.
Sot, në grupin tonë të vogël, diskutuam gjerë e gja-
të se pse vota është e rëndësishme dhe se si ndikon 
ajo në jetën tonë. Kjo na bëri të mendojmë dhe të re-
flektojmë mbi ndikimin e procesit zgjedhor në jetën e 
gjithë qytetarëve demokratikë. 
Vota duhet të jetë e pavarur, e fshehtë dhe nuk duhet 
të imponohet nga askush. Për shembull, nëse unë 
dhe miku im Agoni në të ardhmen nuk kemi ideologji 

të njëjtë politike dhe vendosim të votojmë kandidatë 
të ndryshëm, kjo nuk duhet ta pengoj miqësinë tonë. 
Në demokraci të gjithë jemi të lirë të zgjedhim. 
Zgjedhjet e përditshme i bëjmë pavarësisht moshës. 
Kurse, në procesin zgjedhor ekziston një kufizim për 
sa i përket moshës. Mosha e lejuar për të votuar është 
ajo 18 vjeçare. Mirëpo, kjo është për të mirën e të 
gjithëve. Nga kjo moshë ne jemi të pjekur dhe e dimë 
më mirë se kujt t‘ia besojmë votën. 
Kemi dy lloje të zgjedhjeve në Kosovë. Janë zgjedhjet 
parlamentare (apo qendrore) ku i zgjedhim deputetët; 
si dhe zgjedhjet lokale (apo komunale) ku i zgjedhim 
kryetarët/et e komunave përkatëse dhe asamblistët e 
asaj komune. Votoni sepse vetëm kështu tregohemi 
demokratik dhe aktiv. Kështu do të veprojmë edhe ne 
në të ardhmen. Andaj, bëhuni si ne!

VOTA NDIKON NË JETËN TONË

Në këtë artikull ju presin shumë informata të 
shkruara nga ne, vetëm për ju

SALLIH (12), REHAD (13), NIHAD (12), REMINA (12), DILARA (12), LEJLA (12)

Ne gazetarë sot, që ju të informoheni nesërVoto edhe ti për përfaqësuesit e vendit tënd
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Kosova është shtet i pavarur dhe demokratik. Për sh-
kak që qytetarët i zgjedhin deputetët gjatë zgjedhje-
ve parlamentare, Kosova ka demokraci përfaqësuese. 
Deputetët, si përfaqësues të popullit, marrin vendime 
në Kuvend.
Në Kuvendin e Kosovës punojnë gjithsej 120 deputetë, 
ku 100 prej tyre janë të komunitetit shqiptar. Kurse, 
20 të tjerë janë të komuniteteve jo shumicë, si: ser-
bë, romë, ashkali, egjiptianë, boshnjakë, turq dhe 
goranë. Deputetët miratojnë ose nuk miratojnë ligjet, 
kontrollojnë punën e qeveritarëve, si dhe përfaqësojnë 
popullin, siç e përmendëm edhe më lart. Të gjitha të 
drejtat tona mbrohen pikërisht me ligj. Prandaj, çdo 
vendim i deputetëve ndikon në jetën tonë. Ne jemi 
ende fëmijë, por e dijmë se çdo fëmijë duhet t‘i ketë 
të drejtat e tij apo saj. Pra, të gjithë fëmijët kanë të 
drejtë të shkollohen, të luajnë, të flasin lirshëm, etj.
Për ta kuptuar më mirë rëndësinë e ligjit për mbrojtjen 
e të drejtave, do ta paraqesim me një shembull nga 
jeta jonë e përditshme. Sot më 30.10.2018 klasa jonë 
gëzoi mundësinë që të jetë pjesë e organizates TOKA, 
më saktë në projektin „Demos-ti“. Në fillim kemi bërë 
një aktivitet e gjithë klasa, sepse të gjithë e kemi të 
drejtën e lojës. Pastaj, jemi ndarë në grupe dhe kemi 
punuar në artikull duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin. 

Jo të gjithë i kishim mendimet e njëjta, por prapëse-
prapë kishim respekt për mendimet e secilit, sepse të 
gjithë e kemi të drejtën e shprehjes së mendimeve.
Të drejtat tona janë me të vërtetë shumë të rëndësish-
me, duke bërë që të gjithë të jemi të lirë dhe të bara-
bartë. Prandaj, Kuvendi është institucioni më i rëndë-
sishëm, duke pasur parasysh se aty merren vendimet 
për ligjet që i garantojnë të drejtat tona.

INSTITUCIONI PËRFAQËSUES I POPULLIT

Vendimet më të rëndësishme për popullin merren 
në Kuvend. Prandaj, është një ndër institucionet 
më të rëndësishme të vendit

ANDI (12), EDIN (13), SEMRA (12), ARTAN (13), EDMON (12), BERZAT (12), ERZA (11) 

Ne jemi gazetarët e këtij artikulli

Funksionet kryesore të Kuvendit
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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 „Ekrem Rexha“
Klasa: VII-1
Vendi: Lubizhdë, Prizren


