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NDRIÇOJE TË ARDHMEN
TËNDE ME DEMOKRACI
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Një ditë teksa po shkoja në shkollë, takova një djalë i 
cili po kryente punë fizike. Nga kureshtja, u afrova ta 
pyesja për moshën e tij. Kur ai më tregoi se çfarë mos-
he kishte, u habita. Kuptova se ai kishte të njëjtën mo-
shë me mua. Mirëpo, ai punonte për shkak të kushteve 
të vështira financiare të familjes së tij. 
I brengosur vazhdova rrugën për në shkollë. Pasi hyra 
në klasë, pashë mikun tim Benin, i cili ishte strukur 
në mendime. U afrova tek Beni dhe e pyeta se përse 
dukej ashtu dhe çfarë kishte. Ai më tregoi: „Përderisa 
po hyja në shkollë, takova një nxënës i cili nuk kishte 
mundësi të hynte në shkollë, për shkak se ai ishte në 
karrocë. Por, ne e dimë se nuk ka shteg të përshtats-
hëm për karroca në ndërtesën e shkollës sonë“. tha 
Beni.
Këto dy raste. unë dhe Beni vendosëm që ta ndanim 
me kujdestaren e klasës. Ajo na tregoi që fëmijët nën 
moshën 18 vjeçare, e kanë të ndaluar të punojnë dhe 
kjo dukuri cilësohet si shkelje e të drejtave të fëmijëve. 
Prandaj, rastet e tilla duhet të lajmërohen në Polici. 
Kurse për rastin tjetër, për nxënësin me karrocë, i 
cili nuk kishte mundësi të hynte në shkollë shkaku 
i kushteve të papërshtatshme, duhet të ndërmerren 
masa për ndërtimin e shtegut të karrocave. 
Siç e dimë, të gjithë fëmijët kanë të drejtën e shkol-
limit pa dallime. Pasi shtjelluam këtë çështje, ven-
dosëm që shqetësimin tonë ta paraqesim me anë të 
një kërkese në Komunë. Kërkesa jonë ishte: “Ne si 

nxënës, duke u bazuar në drejtat tona të cilat i kemi të 
garantuara me ligj, kërkojmë që në shkollën tonë të 
ndërtohet një shteg për karroca, duke marrë parasysh 
që në shkollë kemi nxënës me nevoja të veçanta. Sh-
presojmë që të kemi përgjigjje pozitive nga ana juaj“. 
Fatmirësisht, ne morëm përgjigje pozitive nga për-
faqësuesit e Komunës sonë. Kështu pra, tani edhe 
nxënësi në karrocë vie në shkollë. 
E gjithë kjo është e mundur ngase ne jetojmë në një 
vend demokratik. Prandaj, të drejtat tona duhet të re-
spektohen, sepse në demokraci të gjithë jemi të ba-
rabartë.
Demokracia është formë e qeverisjes në të cilën ud-
hëheq populli. E drejta e vendimmarjes i takon të 
gjithëve. Ne mësojmë, luajmë dhe rritemi së bashku. 
Jemi ane ta të cilët marrim vendime për veten tonë, 
jemi ne ata të cilët ndërtojmë të ardhmen, dhe jemi 
ata të cilët kemi ndikimin më të madh në vend.

NE MËSOJMË, LUAJMË DHE RRITEMI SË BASHKU

Të gjithë jemi të barabartë në demokraci

ALBION (14), AURORA (15), GENTIAN (14), ARBIN (14), ANITA (15)

Grupi „Drejtësi për të gjithë“
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Ruaje dinjitetin e popullit tënd Dhe zgjedh personat e duhur përfaqësues

Gjithçka fillon nga ti dhe nga kontributi yt në shoqëri Bëhu qytetar që lë gjurmë pozitive në vend

Andaj, frymojmë lirshëmToleranca ndër-fetare i jep më shumë vlerë shtetit tim
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Këtë artikull dëshirojmë ta fillojmë duke shpjeguar 
pak për demokracinë. Pasi që cilado temë që diskuto-
het në Punëtoritë e Demokracisë lidhet me këtë temë 
kaq të dashur për ne.
Sipas nesh, populli është ai i cili e përbën demokra-
cinë. E jo demokracia popullin. Qytetarët janë ata të 
cilët votojnë për deputetët, e deputetët votojnë për 
Kryetarin e Kuvendit dhe Qeverinë. Në Kuvendin e Ko-
sovës punojnë gjithsej 120 deputetë, 100 prej tyre janë 
shqiptarë, 10 prej tyre janë serbë dhe 10 prej tyre iu 
përkasin komuniteteve të tjera jo shumicë në Kosovë. 
Në Kuvend janë vendet e posaçme për deputetët. De-
putetët të cilët i përkasin partisë e cila ka fituar më së 
shumti vota ulen në mes. Ndërsa, deputetët të cilët i 
përkasin partisë së dytë në radhë me vota, vendosen 
në anën e majtë, e deputetët e partive që kanë fitu-
ar më së paku vota ulen në anën e djathtë të sallës 
plenare. E më poshtë, për ju, kemi tregimin e një de-
puteteje e cila punon në Kuvendin e Kosovës. Lexojeni 
atë! 
Unë si deputete e Kuvendit të Kosovës iu sugjeroj të 
gjithë deputetëve të tjerë t‘i shikojnë dhe t‘i shqyrtojnë 
problemet që po ndodhin në vendin.
Kjo është një detyrë e imja dhe e të gjithë deputetëve 
të Kuvendit të Kosovës. Një detyrë tjetër është për-
faqësimi i qytetarëve të Kosovës. Kur unë marr votat e 
qytetarëve, unë duhet të punoj për ta duke i përmbu-

shur kërkesat e tyre. Po ashtu, ne 120 deputetët duhet 
të miratojmë ligjet e shtetit tonë. Ato votohen nga ne,  
me shumicë të votave tona. 
Kjo do të thotë se të gjitha ligjet që ju qytetarë i re-
spektoni, kanë ardhur nga ne. 
E, në fund, pasi të kemi zgjedhur Qeverinë, ne e kon-
trollojmë punën e Kryeministrit dhe ministrave duke iu 
bërë atyre pyetje gjatë seancave plenare. 
Një problem tejet i madh në vendin tonë, për të cilin 
ne nxënësit e Kosovës jemi shumë të brengosur është 
ndotja e ambientit. Këtë problem mund ta zgjidhim 
duke i vetëdijësuar qytetarët tanë për rëndësinë e një 
ambienti të pastër. Kështu, ata nuk do të vazhdojnë ta 
ndotin atë. Ne iu sugjerojmë të gjithë qytetarëve që ta 
mbajmë sa më të pastër ambientin tonë, pasi natyra 
është vetë jeta.

PUNA E KUVENDIT TË KOSOVËS

Të dashur lexues të gazetës tonë, sot do të flasim për rrjedhën e punëve të Kuvendit të Kosovës. Ne iu 
ftojmë që të lexoni punën tonë pa humbur kohë

BENETA (14), GENTIANA (14), SHABAN (14), ATLANTIK (14), AHMET (14)

Gazetarët e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës
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Të gjithë qytetarët janë të barabartë dhe mbrohen nga 
organet shtetërore, pa dallim kombësie, race, feje, etj. 
Por, qytetarët kanë obligime dhe përgjegjësi që duhet 
të përmbushen nëse duan që të konsiderohen qytetarë 
aktiv. E si mund të konsiderohet dikush qytetar ak-
tiv? Këtë do ta mësoni nga ne. Qytetarë aktiv mund të 
jemi: duke bërë punë vullnetare, duke u informuar dre-
jt, duke marrë pjesë në procesin zgjedhor, duke marrë 
pjesë në tubime publike, duke ndarë njohuritë tona me 
të tjerët, duke marrë pjesë në OJQ, etj.
Nëse bëjmë këto veprime, atëherë do ta lehtësojmë 
jetën tonë dhe të tjerëve, si dhe do të ndikojmë drejt-
përdrejt në zhvillimin e demokracisë. Nuk janë të pak-
ta rastet kur ne jemi treguar qytetarë aktiv. Veprimet 
tona si të tillë i kemi bërë në shkollën tonë, në fshatin 
dhe në rrethinën ku jetojmë. Duam ta fillojmë nga rasti 
i fundit si qytetarë aktiv. 
Për nder të Ditës së Tokës kemi përgatitur një fletë të 
madhe të bardhë, në të cilin kemi paraqitur se si duket 
një ambient i pastër dhe një ambient i ndotur. Me këtë 
punim ne kemi fituar vendin e parë në Komunën e Lip-
janit. Përmes punimit tonë, kanë pasur mundësi që të 
vetëdijësohen edhe shumë qytetarë të tjerë për vlerën 
e të pasurit ambient të pastër. 
Po ashtu, assesi nuk mund ta lëmë pa e përmendur 

rastin e mbledhjes së kapakëve të shisheve të plasti-
kës, të cilët janë recikluar dhe përmes tyre janë bërë 
karroca për persona me aftësi të kufizuar. E nuk janë të 
pakta edhe rastet kur ne kemi luajtur edhe rolin e më-
simdhënësve, ku i kemi informuar nxënësit e shkollës 
tonë për dukuritë negative, siç janë: droga, alkooli dhe 
duhani. Për këtë ndihemi krenarë dhe njëkohësisht 
kemi arritur të kuptojmë se duhet vullnet, përkushtim 
dhe dashuri për të realizuar diçka kaq me vlerë për ne 
dhe mjaft edukuese. 
Andaj, duam ta potencojmë se vendi ynë përparon 
vetëm me qytetarë aktiv. E pëmes këij artikulli kemi 
nderin dhe kënaqësinë t‘iu ftojmë që të na ndihmoni 
sa më shumë në zhillimin e shtetit tonë më të ri de-
mokratik, e që është Kosova.

PA QYTETARË AKTIV, NUK KA DEMOKRACI

Qytetarë të dashur, sot do t'iu tregojmë për 
qytetarinë aktive, dhe të bëmat tona si qytetarë 
aktiv

EDNOR (14), ULTION (14), BULINA (14), LULJETA (14), FATLINDA (14)

Ne jemi definicioni i fjalës qytetari aktive
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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  

Kjo kopje nuk është e redaktuar nga Kuvendi i Kosovës

SHFMU „Nezë Bujani“
Klasa: IX-1
Vendi: Bujan, Lipjan


