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E kush nuk i do festat e fundvitit? Edhe grupi ynë i ka 
shumë përzemër këto festa. Megjithatë, zemrat tona 
nuk mund të gëzohen plotësisht. Sa herë na bie ndër-
mend se ka familje që në këto temperatura të ftohta 
nuk i kanë kushtet elementare për ta kaluar stinën e 

dimrit, mërzitemi shumë. Besojmë se edhe ju lexue-
sit tanë ndiheni sikurse edhe ne. Për ta rregulluar këtë 
brengë, ne e kemi një ide. Përse të mos e bëjmë një 
organizim të vogël dhe t‘i ndihmojmë familjet në ne-
vojë? Për shembull, mund të mbledhim të holla dhe 
t‘iu blejmë drunjë për ta kaluar dimrin. Kështu solida-
rizohemi me këto familje. Ne qëllimisht e përmendëm 
këtë shembull me solidaritetin, për t‘iu treguar se so-
lidariteti është element i demokracisë.
Ky element, bashkë me elementet e tjera të kësaj 

forme të qeverisjes, na ndihmojnë të jetojmë më mirë. 
Barazia, liria, paqja, toleranca, drejtësia, janë vetëm 
disa nga elementet në bazë të së cilave ne jetojmë në 
demokraci.
Por, në thelb çfarë është demokracia? Demokracia 
është sistem i qeverisjes dhe qëllim kryesor i këtij si-
stemi është sovraniteti i qytetarëve. Kështu pra, e shih-
ni se sa shumë ndikon demokracia na jetën tonë? Falë 
saj ne kemi edhe shumë të drejta: e drejta e votës, e 
shkollimit, e shprehjes së lirë, etj. Për herë të parë de-
mokracia është paraqitur në kryeqytetin e Greqisë në 
vitin 507 p.e.s., përkatësisht në shekullin V-të p.e.s. 
Që nga atëherë demokracia ka pësuar ndryshime të 
mira, sepse është plotësuar. 
Sot të gjithë ne jemi qytetarë me të drejta të barabarta, 
por nuk duhet të harrojmë se demokracinë e bëjmë ne. 
Kjo është arsyeja pse ne duhet të punojmë dhe të mos 
ndalemi në zhvillimin e të dashurës demokraci.

DEMOKRACIA DHE E ARDHMJA JONË

Këtu mund të gjeni informata për demokracinë. 
Ju premtojmë se ju po lexoni një artikull që do t‘iu 
hyjë shumë në punë. Ju premtojmë! 

ELSA (13), PRANVERA (13), OLTA (13), MEDINA (13), GRANIT (14), ENIS (13), ANETA (13),LAURETA (13)

Autorët e përkushtuar të artikullit

ROLINDI (13), LEART (13)
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Çdo ditë mundohemi që ditën e nesërme ta kemi një 
ditë më të lehtë, me një të ardhme edhe më të ndri-
tur. Kjo ngase çdo kush dëshiron një jetë më të mirë. 
Prandaj, zgjedhjet që i bëjmë ndikojnë mënyrën e jetës 
sonë.
Ne jemi nxënës nga komuna e Ferizajit. Komuna jonë 
miratoi një projekligj „Komuna Mike për Fëmijët“. Në 
kuadër të këtij projektligji, u organizua Asambleja Lo-
munale e Fëmijëve. Si fillim, unë Azra, u propozova 
nga Elda, Eltioni, Islami, Erleta, Rinora, Oklendi, Di-
onisi, Edoni dhe Diola që të jem pjesë e kësaj Asam-
bleje. 
Më vonë, unë konkurrova me nxënësit e klasëve të 
tjera dhe u përzgjodha bashkë me një nxënës tjetër. 
Kur na ftuan në Asamble, rendi i ditës ishte zgjedhja 
e kryesuesit/es të Asamblesë. Kriter ishte që nxënësit 

të jenë nga klasat e VI-VIII, sepse nxënësit e klasa-
ve të IX-ta nuk do të mund të përfundonin mandatin 
e tyre dy vjeçar. Secila shkollë kishte përfaqësuesin, 
dhe shkollën tonë e përfaqësova unë. Pasi i përfun-
duam fjalimet të gjithë kandidatët, kishim të drejtën 
e votës së lirë më shumë se dy herë. Në fund, pasi 
të gjithë votuan, u zgjodha unë si kryesuese e Asam-
blesë Komunale për Fëmijët e Ferizajit. 
Në këtë rast u përdor votimi i hapur, mirëpo ka raste 
kur përdoret votimi i mbyllur. Gjatë mbledhjeve që i 
mbajmë, ne diskutojmë për të drejtat tona si fëmijë, si 
dhe bëjmë aktivitete të ndryshme. 
Tani do të përmendim situatën kur përdoret votimi 
i mbyllur. Për shembull, për të zgjedhur kryetarin e 
klasës ne kemi përdorur votimin e mbyllur, duke shë-
nuar në fleta personin që dëshironim të zgjedhnim.
Mesazhi i grupit tonë është: „Vota nuk është vetëm 
një copë letre. Ajo është e ardhmja e secilit prej neve. 
Prandaj, votoni me mençuri, atë që mendoni se është 
më i/e mirë për vendin ku jetojmë“.

ZGJEDHJET E LIRA, KRAHËT E SË ARDHMES

Ne, fëmijët kemi të drejta të barabarta në 
demokraci. E drejta jonë e zgjedhjes është shumë 
e rëndësishme. Se si ndikon kjo e drejtë tek të 
gjithë ne, lexojeni artikullin më poshtë

DIONISI (13), EDONI (13), ELTIONI (13), OKLENDI (14), RINORA (13),AZRA (13), ELDA (13), DIOLA (13),

ERLETA (13), ISLAM (13)

Përmes vizatimeve, ne shprehim kreativitetin tonë Ne e shkruajtëm këtë artikull
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Këto vizatime që po i shihni më poshtë, janë punuar nga ne nxënësit e klasës së VIII-të. Përpos 
artikujve, informata mund të merrni edhe përmes vizatimeve tona. Kemi shumë besim se po iu 
pëlqejnë

Sot kuptuam shumë qartë se në demokraci ne si qytetarë gëzojmë shumë të drejta. Këto të drejta na mundësojnë një jetë 
më të lehtë dhe më të qetë. E njëra ndër këto të drejta është e drejta e votës, e cila konsiderohet si e drejtë themelore

Pas kësaj Punëtorie në „Demos-ti“, demokracinë më asnjëherë nuk do ta shohim si diçka të largët që nuk na përket, por si 
diçka tonën mjaft të çmuar që duhet të ruhet
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Të drejtat e barbarta duhet të vlejnë njësoj për të 
gjithë, pa dallim feje, race, gjinie, kombi, etj. Vetë fja-
la barazi e tregon këtë. Por, a i trajtojmë të gjithë një-
soj, mbetet ende një pikëpyetje e madhe. Parimisht, 
të gjithë ne jemi të barabartë, por çka neve na bën të 
dallohemi nga personat e tjerë, është sjellja jonë të 
cilën e bëjmë në përditshmëri. E nganjëherë na duken 

se disa persona bëjnë sjellje të papërshtatshme për 
një kategori të caktuar të njerëzve. Këtu e kemi fjalën 
veçanërisht për personat me aftësi të kufizuar, të cilët 
në vazhdimësi përballen me vështirësi të llojeve të 
ndryshme, si p.sh. diskriminimet nga personat e tjerë, 
fyerjet, etiketimet e ndryshme, etj. 
E data 3 dhjetor është shënuar si datë e veçantë për 

këta persona. Kjo ditë na sjell ndërmend se duhet të 
njihen gjithmonë dhe të respektohen të drejtat e të 
gjithë personave me aftësi të kufizuara.
Por, kjo ditë nuk mjafton që të jetë e vetmja kur ne 
kthejmë vëmendjen tek këta individë, sepse të drejtat 
e tyre, njësoj si të drejtat tona, duhet të respektohen 
365 ditët e një viti. E pse të mos të jetojmë të bara-
bartë e të lumtur të gjithë ne?
Andaj, këtu vie në pah roli i qytetarëve aktiv, të cilët 
marrin iniciativa të ndryshme për të lehtësuar jetën e 
tyre dhe të popullit. Vetë fakti që ne po e shkruajmë 
këtë artikull për t‘iu informuar për datën 3 dhjetor, 
dëshmon se ne jemi shumë të interesuar që edhe ju të 
gjithë të njoftoheni se të drejtat duhet të respektohen 
njësoj, pa dallime. Ne duhet të jemi ata të cilët ju kri-
jojmë të gjithëve hapësirë për t‘u ndjerë mirë dhe për 
t‘u ndjerë të respektuar. Të jetojmë ashtu siç titulli ynë 
thotë: „Të jetojmë të barabartë“. Është në duart tona 
krijimi i paqes dhe harmonisë mes vete. 

TË JETOJMË TË BARABARTË

Ne sot do t‘iu tregojmë për Ditën Ndërkombëtare 
të të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar. 
Se pse e kemi zgjedhur pikërisht këtë temë, do ta 
mësoni në vijim

ERION (14), ANISA (13), ENIS(13), ERËZA(13), LORESA H. (14), LORESA M. (13), BELTINA(13), YLLI (13),

Jemi ne, autorët e këtij artikulli

Ëndrra jonë është paqe dhe harmoni mes njerëzve 

VIOLA (13), BLEDION (13)
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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 „Jeronim De Rada“
Klasa: VIII-3
Vendi: Ferizaj


