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Që nga klasa e parë ne kemi pasur përfaqësues të 
klasës sonë. Ata i kemi zgjedhur të gjithë nxënësit 
e klasës së bashku. E tërë iniciativa për të zgjedhur 
përfaqësuesin/en e klasës ka ardhur nga mësuesja 
jonë, e cila gjithmonë është treguar e drejtë me ne. Që 
atëherë, kemi pasur rastin të votojmë dhe t‘i shprehim 

mendimet tona lirshëm. Kjo gjë na bënte të gjithëve 
që të ndihemi krenarë dhe të vlefshëm për atë se kush 
jemi. Përveç që ne kishim të drejtën të votonim për të 
zgjedhur kryetarin/en më të mirë, ne kishim mundësi 
që edhe vetë të votoheshim nga shokët e klasës. E 
mira e këtij procesi ishte se ishim të barabartë, por 
edhe në fund fitonte personi i/e cili/a kishte më së 
shumti vota. E normalisht që të gjithë ndaheshim të 

kënaqur nga kjo. 
Por, rëndësinë e këtij rasti që ne e përmendëm nuk 
e kemi ditur deri sa kemi ardhur në këtë Punëtori, ku 
mësuam se votimi i lirë është pjesë e sistemit më të 
mirë të qeverisjes  e që është demokracia. Andaj, e 
kuptuam se sa shpesh ne jemi treguar qytetarë demo-
kratikë. Kjo na bën të lumtur dhe sot mburremi me 
të, për arsye se kështu kemi ndikuar në zhvillimin e 
demokracisë së shtetit tonë. 
Përveç votimit, elemente të tjera të demokracisë janë: 
liria, barazia, respekti, toleranca, solidariteti, etj. Këto 
vlera janë kaq të çmuara, saqë nëse të gjithë qytetarët 
i zbatojnë ato, shteti ynë do të reflektonte vetëm paqe 
dhe mirësi. Mirëpo, mos harroni se ndryshimi fillon 
nga ju. Jeni ju ata të cilët mund të shërbeni si katali-
zatorë të ndryshimit demokratik. 
Jeta me demokraci është jetë me ngjyra, andaj bëhuni 
pozitiv dhe shpërndani sa më shumë energji pozitive 
tek të tjerët. 

DEMOKRACIA ËSHTË VETË PAQJA

Artikullin tonë duam ta fillojmë me një shembull 
nga klasa jonë. Ky shembull lidhet me mënyrën 
se si ne gjatë pesë vjetëve tona të shkollimit jemi 
treguar qytetarë demokratikë
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Frymojmë lirshëm

Për të mirën e demokracisë
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Ne jemi nxënës të klasës së V-të. Për ne është shumë 
e rëndësishme që gjatë kësaj kohe të mësojmë më 
shumë për qytetarinë aktive dhe rëndësinë e saj. Ash-
tu siç i mësojmë lëndët që i kemi në shkollë që na 
përgatisin për të ardhmen, të njëjtat informata duhet 
t'i marrim edhe për këtë temë. Sipas nesh, këto infor-
mata janë shumë të rëndësishme dhe të domosdosh-
me për zhvillimin tonë dhe të vendit tonë njëkohësis-
ht. Ne jemi treguar aktiv sa e sa herë, dhe mu me këtë 
pyetje filloi edhe debati në grupin tonë të vogël.
„Kur ishte hera e fundit që keni vepruar si qytetarë ak-
tiv?“ ishte pyetje që u munduam t‘i japim përgjigje.
Ne, kemi qenë aktiv sa e sa herë. Veprime aktive kemi 
filluar të bëjmë qysh nga klasa e dytë, kur për herë të 
parë kemi vendosur dorëza në duar dhe kemi pastruar 
shkollën. Kjo është për ne një ndër ditët më të lumtu-
ra që kemi kaluar në shkollë. Ka mbetur në kujtesën 
tonë kjo ngjarje, sepse për herë të parë arritëm që si 
klasë të bëjmë një të mirë komunitetit tonë. 
Mirëpo, aktivizimi ynë si nxënës nuk përfundon këtu. 
Disa muaj më parë, të gjithë nxënësit e klasës sonë 
kemi kontribouar sipas mundësive tona për një shoqe 
tonën. Me paratë që i mblodhëm, kemi blerë një fustan 
të bukur dhe ia dhuruam asaj. Ajo u ndje shumë mirë. 
Megjithatë, edhe ne kemi qenë të kënaqur, sepse kemi 
bërë një gjest shumë human. Këso lloje veprimesh 

nuk është që bëjmë çdo ditë, e ndoshta për këtë arsye 
për dikë mund të mos duket si shumë e rëndësishme. 
Por për ne, lirisht mund të themi që është një ndër 
veprimet që ne ndihemi shumë krenarë që e kemi bërë. 
Kjo sipas nesh quhet vullnetarizëm, apo të ndihmosh 
dikë tjetër pa marrë parasysh rrethanat, si dhe të mos 
presësh në këmbim ndonjë të mirë tjetër. Me këto raste 
që i treguam edukatores, u munduam që ta shpjego-
jmë në mënyrën më të mirë të mundshme kuptimin e 
punës vullnetare, por po ashtu edhe të qenurit nxënës 
dhe qytetarë aktiv. 
Ne e dimë që edhe ju të dashur lexues, shumë herë 
jeni treguar aktiv. Por, çka dëshirojmë tash nga ju 
është që për një moment t‘i mbyllni sytë e të mendoni 
për kohët kur jeni treguar human. Pastaj, falenderojeni 
veten tuaj për vullnetin që keni për ta bërë botën një 
vend për të mirë për të jetuar e një vend të dashur për 
të gjithë.

QYTETARËT AKTIV MENDOJNË PËR KOMUNITETIN

Qytetaria aktive është më shumë se një nocion 
që ne e mësojmë në shkollat tona. Ajo është 
përditshmëria jonë

MUHAMET (11), ELVIN (11), EGZON (10), SHAQIR (10), BEKIM (11), FORTESA (11), ERIONA (11)

Grupi i Qytetarisë Aktive

Qytetarët 

aktiv nuk mendojnë 

vetëm për vete. Ata 

mendojnë edhe për 

komunitetin ku jetojnë 

Çka 

nënkupton të jesh 

aktiv? Këtë gjë mund ta 

mësoni përmes artikullit të
 

shkruar vetëm për ju lexues 

të gazetës sonë
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Kjo 
është shoqja jonë 

që është duke iu drejtuar 
Komunës së Vushtrrisë për disa 
ndryshime që po mendojmë t‘i 

bëjmë në fshatin tonë 

Këtu kemi paraqitur një vajzë e cila është një qytetare shumë aktive. Ajo po iu drejtohet përfaqësuesve të Komunës së 
Vushtrrisë për të kuptuar pse në fshtatin e saj nuk ka ndriçim rrugor, si dhe t‘iu paraqes disa ide për instalimin e tyre

Në dy 
vizatimet e fundit kemi paraqitur dy 

të drejta që për ne kanë rëndësi jashtëzakonisht të 
madhe. 

Ato janë: e drejta e strehimit dhe e drejta e votës së lirë. Në 
demokraci këto të drejta i kanë të gjithë pa dallim gjinie, 

race, feje, etnie, etj. Sa kanë rëndësi këto të 
drejta për ju?

Këto vizatime na bëjnë të kuptojmë se pavarësisht dukjes apo gjendjes sonë fizike, të gjithë meritojmë të trajtohemi në 
mënyrë të barabartë. Para ligit të gjithë jemi qytetarë të barabartë
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Në jetën e përditshme shpesh hasim në situata në të 
cilat duhet të bëjmë zgjedhje. Për shembull, kur lu-
ajmë me top, ne i ndajmë lojtarët në dy grupe duke i 
zgjedhur ato ekipe. Pastaj, nëse dëshirojmë të blejmë 
rroba të ndryshme, ne i zgjedhim ato të cilat na pël-
qejnë më shumë. Kryetarin e klasës e kemi zgjedhur 
duke votuar. Në klasën e IV-të e kemi zgjedhur atë me 
vota të fshehta, pra kemi votuar duke shkruar emrin e 
shokut/shoqes në fletë. Kurse, në klasën e V-të kemi 
përdorur votimin e hapur. Jemi fëmijë, por edhe ne 
kemi të drejtën për të zgjedhur në jetën e përditshme. 
Për dallim nga këto zgjedhje, gjatë procesit zgjedhor 

kur populli i voton përfaqësuesit e shtetit, ne fëmijët 
nuk kemi të drejtë të marrim pjesë. Këtë të drejtë e 
fitojmë kur t‘i mbushim 18 vjet. Kjo sepse do të jemi 
më të vetëdijshëm për vendimet që i marrim në këtë 
proces. 
Në Kosovë janë dy lloje të zgjedhjeve: zgjedhjet ko-
munale dhe zgjedhjet qendrore. Në zgjedhjet komu-
nale populli voton kandidatët për kryetar të komunës 
dhe kandidatët për asamblistë. Kurse, në zgjedhjet 
qendrore populli i voton kandidatët për deputetë. 
Zgjedhjet janë procesi më i rëndësishëm në demokra-
ci, sepse përfaqësuesit të cilët i zgjedh populli marrin 
vendime të cilat ndikojnë në jetën e secilit. Vota e se-
cilit ka vlerë, prandaj qytetarët aktiv dhe të përgjegjs-
hëm votojnë përfaqësuesit e tyre. 
Pra, ne qytetarët jemi ata të cilët bëjmë ndryshimin. 
Faleminderit për kohën që e ndatë për ne! 

NE BËJMË NDRYSHIMIN

Ne jemi fëmijë dhe jemi e ardhmja e vendit. 
Por, të rriturit bëjnë zgjedhje, të cilat po ashtu 
ndikojnë të ardhmen tonë. Se për çfarë zgjedhje 
bëhet fjalë, do ta kuptoni nëse e lexoni të gjithë 
artikullin. Lexim të këndshëm
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 Grupi „Engjujt“Ne e gëzojmë të drejtën e zgjedhjes
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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 „SHFMU Akrashticë“
Klasa: V-1
Vendi: Akrashticë, Vushtrri


