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Siç e dimë, demokracia është formë e qeverisjes në 
të cilën udhëheq populli. Në demokraci liria, barazia, 
të drejtat e njeriut, toleranca, solidariteti, etj., janë 
elemente shumë të rëndësishme. Kështu pra, edhe 
kur dëgjojmë fjalën demokraci në jetën e përditshme, 
menjëherë na shkon mendja tek këto elemente. Se si 
ndikojnë këto elemente në jetën tonë, do t‘i përmen-
dim disa shembuj të zakonshëm.
Dy shokë të ngushtë kishin shkuar për të parë një 
film në kinema. Filmi ishte një dokumentar në të cilin 
tregohej për demokracinë dhe se ku është shfaqur për 
herë të parë ajo. Në fillim të dokumentarit tregohej që 
demokracia është shfaqur për herë të parë në Athinë, 
në Greqinë e lashtë. Në atë kohë, të drejtën e vendim-
marrjes e kishin vetëm burrat e pasur athinas, kurse 
gratë dhe skllevërit nuk e kishin këtë të drejtë. 
Pastaj, dy shokët panë shumë ndryshime që kishin 
ndodhur përgjatë historisë, ku qytetarët edhe kishin 
luftuar për të drejtat e tyre. Në fund të dokumentarit 
ata kuptuan se tashmë në demokraci të gjithë i kanë 
të drejtat e barabarta, si dhe vendimmarrja i takon po-
pullit. Këto të drejta mbrohen me ligj dhe secili duhet 
t‘i posedoj ato në mënyrë të barabartë, pa paragjykime 
dhe pa diskriminime. 

Çdo gjë në jetë ndikohet nga të qenurit i barabartë apo 
jo i barabartë. Për shembull, nuk do të ishte aspak e 
drejtë nëse vetëm fëmijët e familjeve të pasura do të 
shkonin në shkollë. Por, është e drejtë e secilit fëmijë 
që të ndjek mësimet në shkollë, pa dallim gjinie, et-
nie, race, kushte ekonomike, etj. Andaj, të qenurit të 
barabartë do të thotë shumë për të gjithë. 
Kosova ka demokraci përfaqësuese me sistem par-
lamentar, ku populli zgjedh përfaqësuesit e tij. Me-
qenëse vendi ynë është pra shtet demokratik, ne fë-
mijët jemi shumë të lumtur dhe të gëzuar, sepse siç e 
kemi cekur më lart, në demokraci të drejtat tona janë 
të garantuara me ligj.
Të dashur lexues, shpresojmë që me anë të këtyre 
shembujve të keni kuptuar më shumë për demokra-
cinë. Për ta përmbledhur më mirë me një fjali, vullne-
ti i popullit është baza e një shteti demokratik, ku të 
gjithë e kemi të drejtën e vendimmarrjes.

TË DREJTAT TONA NË DEMOKRACI

Çfarë do të thotë të jesh i barabartë? Si ndjehemi 
ne fëmijët që jetojmë në një vend demokratik 
dhe që të gjithë i kemi të drejtat e barabarta? Në 
artikullin tonë do t‘i gjeni përgjigjet e këtyre dy 
pyetjeve

MUHAMMED (14), DRENUSHA (13), VERA (14), TEUTA (13), AGNESA (13), MAIDA (13), AULONA (13), 

Grupi „Përfaqësuesit nga Mitrovica“

BLEDAR (13), LEONITA (13), ERBORA (13)
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Institucioni ku deputetët miratojnë ligjet Përfaqësuesit i zgjedhin qytetarët me anë të votave të tyre

Në këtë vizatim janë të përfshira elementet e demokracisë Vetëm duke votuar mund të sjellim ndryshimet e dëshiruara

Qytetarët aktiv kontribuojnë për dhe në vendin e tyre Në demokraci, populli merr vendime

Barazi për të gjithë dhe gjithnjë Ligjet, rregulla të cilat duhet të zbatohen nga të gjithë
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Përshëndetje për ju lexues të nderuar! Unë jam Rume-
jsa Nimani dhe jam një deputete e Kuvendit të Koso-
vës. Së bashku me 119 deputetë të tjerë, unë punoj pa 
u lodhur për të mirën e qytetarëve. Detyra ime e parë 
si deputete është përfaqësimi me shumë vullnet i in-
teresave, nevojave dhe dëshirave të qytetarëve. Tek e 
fundit, janë qytetarët ata të cilët më kanë votuar dhe 
më kanë dhënë këtë rol.
Bashkë me deputetët e tjerë, ne formojmë ligjet duke 
i miratuar ato me shumicë të votave. Në mënyrë që 
një projektligj të miratohet, ai duhet të ketë të paktën 
61 vota tona. Kjo do të thotë se ne deputetët kemi rol 

legjislativ, apo ligjvënës. Ndërsa, detyra tjetër e imja 
është kontrollimi i punës së Qeverisë. Ky është roli 
kontrollues.
Për Kryetare të Kuvendit të Kosovës unë kam votuar 
Amra Merovci. Kjo kandidate fitoi edhe votat e depu-
tetëve të tjerë. Ky është tregimi i saj. 
Përshëndetje, unë jam Amra Merovci, Kryetare e Kuve-
ndit të Kosovës. Si Kryetare e këtij institucioni kaq të 
rëndësishëm sigurohem që seancat plenare po shko-
jnë siç duhet dhe se deputetët po e respektojnë radhën 
e fjalës. Gjithashtu, unë iu tregoj atyre kur është koha 
për të votuar. Unë e adhuroj punën time!
Kurse, për fund kemi perspektivën e një votuese tejet 
aktive. Ajo është Sara Dinaj. Sara prezanton veten si 
një qytetare aktive të shtetit të Kosovës. Në zgjedh-
jet e fundit ajo votoi për Rumejsën dhe Amrën. Rreth 
punës së tyre, ajo thotë se është shumë e kënaqur. 
Si përfaqësues të popullit, sipas Sarës, deputetja në 
fjalë dhe Kryetarja e tanishme e Kuvendit kanë mbaj-
tur premtimet e dhëna. Në anën tjetër, ligjet e mira-
tuara nga deputetët janë cilësuar nga Sara si efektive 
për të gjithë qytetarët e Kosovës. Me miratimin e kë-
tyre ligjeve, iu takon qytetarëve që t‘i zbatojnë ato në 
mënyrën më të mirë të mundshme. 
E shihni pra qytetarë? Edhe pse demokraci e re, Koso-
va ka përfaqësues dhe qytetarë shembullorë!

SHTËPIA IME ËSHTË EDHE E JOTJA

Në këtë artikull të shkruar nga ne nxënësit do të 
tregojmë jetën reale të një deputete, të Kryetares 
së Kuvendit dhe të një votuese të rregullt

ANISA (13), MUHAMMED (13), ELITA (13), RUMEJSA (14), SARA (13), AMRA (14), RREZARTA (13),

Kemi punuar shumë dhe jemi kënaqur tej mase 

BLEARTA (13), BERNA (13), DASTIN (13)

Ju më votoni, ndërsa unë 
punoj për juve!

Vendi për të cilin ne votojmë, aty ku ne kemi përfaqësuesit tanë, si dhe deputetja të cilën ne vetë e kemi zgjedhur
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Zgjedhjet në Kosovë njihen si elementi bazë në përpa-
rimin e shtetit tonë. Ato na ndihmojnë ne, qytetarëve 
që të zgjedhim përfaqësuesit tanë të cilët ndryshe nji-
hen si deputetë. Të drejtën e votimit e gëzojnë të gjithë 
qytetarët mbi moshën 18 vjeçare. Kjo ngase qytetarët 
mbi këtë moshë konsiderohen më të pjekur dhe kanë 
më shumë gjasë që të bëjnë zgjedhje më të arsyes-
hme. Zgjedhjet në vendin tonë ndahen në: zgjedhje 
komunale dhe parlamentare. Këto dyja dallojnë sepse 

në zgjedhjet komunale, populli zgjedh kryetarët e ko-
munave përkatëse dhe asamblistët e asaj komune. 
Ndërsa, përmes zgjedhjeve parlamentare, populli zg-
jedh deputetët, të cilët më vonë zgjedhin Presidentin e 
vendit, Kryetarin e Kuvendit dhe Qeverinë. 
Për shembull, nëse kemi probleme në Komunën tonë 
ne atë çështje e adresojmë tek Kryetari i Komunës dhe 
asamblistët e asaj komune. Por, nëse kemi probleme 

më të mëdha, nga të cilat preket i gjithë populli ynë 
këto çështje duhet të adresohen tek deputetët të cilët 
janë përfaqësuesit e të gjithë popullit. 
Përndryshe, pjesëmarrja në zgjedhje në Kosovë nuk 
është veprim i obliguar, por është përgjegjësi. E kur 
themi përgjegjësi dijeni se ne po flasim për diçka tepër 
të rëndësishme, sepse përmes votave tona ndriçohet e 
ardhmja jonë. Por, nëse nuk dijmë të bëjmë zgjedhjen 
e duhur mund të ndodh edhe e kundërta. 
Prandaj, deputetët kanë mandat të caktuar, sepse nëse 
ata nuk iu përmbahen premtimeve të dhëna, populli 
nuk do t‘i votojë më. Mesazhi që ne duam ta përcjellim 
tek ju është: të dijmë përgjegjësitë tona, pra të dalim 
të votojmë. Ne jemi ata të cilët duhet të bëjmë ndry-
shime. Ndrysho vetveten që të ndryshosh të tjerët. Kjo 
është motoja në bazë të së cilës ne duhet të jetojmë 
dhe të veprojmë. Së bashku mund t‘ia dalim që të ar-
rijmë suksese të mëtutjeshme. Andaj, ejani të gjithë të 
bëhemi qytetarë demokratikë dhe të zellshëm. Kjo për 
të mirën e përbashkët!

SISTEMI ZGJEDHOR NË KOSOVË

Në këtë artikull do të njoftoheni me procesin 
zgjedhor, i cili aplikohet në Kosovë

MELOS (13), LIZA (12), RINESA (13), VULLNETI (14), KRONI (12), LEONI (13), SARA (13), BLEDI (13),

Ne jemi gazetarët e këtij artikulli

Kështu thotë ligji i miratuar nga deputetet tanë

GETOARI (14), NIDA (13), RITA (14)
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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 „Eqrem Çabej“
Klasa: VIII-1
Vendi: Mitrovicë


