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Një ditë isha duke qëndruar me shokët e mi. Ishim 
duke biseduar dhe duke u argëtuar. Papritur, ndodhi 

një problem me një djalosh që ka kohë që e njihja.  
Nuk u pajtuam për diçka tepër të thjeshtë. Kështu ai 
filloi të më ofendonte me shprehje që nuk dua t‘i për-
mendi këtu. A e dini si veprova unë? I thashë se këto 
fjalë që ai i thoshte nuk pranohen. I fola për toleran-
cën dhe i thashë se pavarësisht gjithçka, unë do të 
toleroj, sepse ne jetojmë në demokraci.
Pra, kjo është demokracia. Ku qytetarët nuk e duan 
dhunën dhe as konfliktin. Ata e duan lirinë, paqen, 
drejtësinë, tolerancën dhe solidaritetin. Këto janë 
elementet e demokracisë dhe ne duhet ta ndërtojmë 

jetën tonë duke u bazuar në to. Përpos elementeve që 
na rregullojnë dhe lehtësojnë jetën, demokracia na 
mundëson të gëzojmë edhe shumë të drejta. Si për 
shembull: e drejta e shkollimit, votës, shprehjes së 
lirë, etj. 
Kështu pra, demokracia na mundëson shumë gjëra të 
mira. E tëra që ne duhet të bëjmë është të ruajmë dhe 
të punojmë në ndërtimin e saj. Demokracia gjithmonë 
mund të përmirësohet e të forcohet, nëse ne punojmë 
shumë. Bie fjala, kur demokracia u paraqit për herë të 
parë në Athinë. Asokohe vetëm burrat e pasur ishin 
ata të cilët kishin mundësi të votonin dhe të merrnin 
vendime. Mirëpo, sot në shtetet demokratike, vendi-
met i marrin të gjithë qytetarët së bashku, pa asnjë 
lloj dallimi. Demokracia do të thotë se fjala e popullit 
është mbi të gjitha.

DEMOKRACIA NË JETËN TONË SI FËMIJË

Përmes një shembulli të thjeshtë do të mund të 
kuptoni rëndësinë që ka demokracia në jetën e të 
gjithë qytetarëve

MEDINA (11), RAMADAN (10), ERIS (10), MEHMET (11), ELSA (10), XHASTIN (11), FIRDUESA (11), 

Ne e shkruajtëm këtë artikull

ARBAN (10), NEXHMEDIN (10)
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Unë jam Jeta dhe do t‘iu flas pak për zgjedhjet e për-
ditshme që i bëjmë ne. Tani do t‘iu tregoj se çfarë bëj 
unë çdo mëngjes. Kur zgjohem në mëngjes, i pastroj 
dhëmbët, fytyrën dhe i zgjedhi rrobat e preferuara për 
t‘i veshur për atë ditë. Më pas, zgjedh pijen e preferuar 
dhe ushqimin që do ta ha. Para shkollës, bashkë me 
prindërit, unë shkoj në supermarket dhe blej ushqimet 
për shtëpi. Ndërsa, me shokët dhe shoqet zgjedhim 
lojën e preferuar. Pasi të luajmë pak, ne nisemi për në 
shkollë. Kjo është ajo çfarë unë doja t‘iu tregoja. Zgje-
dhjet janë pjesë e pandashme e jetës sime dhe tuajës.
Mirëpo në demokraci, si votojmë?
Ne kemi dy lloje zgjedhjesh. Kemi zgjedhje lokale 
apo komunale dhe zgjedhje qendrore apo parlamen-
tare. Ama, ne nuk kemi të drejtë të zgjedhim 2 apo 3 
herë, sepse në demokraci vlen një rregullë shumë e 

rëndësishme, e cila thotë se një person duhet të votoj 
vetëm 1 herë. Kandidati apo kandidatja që fiton bëhet 
Kryetar/e i/e Komunës, në të cilën ai/ajo jeton dhe 
punon. Këto janë zgjedhjet komunale. Por, këtu nuk 
mbaron obligimi ynë. Ne si qytetarë kemi obligim që 
kurdo që kemi një problem të drejtohemi tek Kryetari/
ja. E pasi ky person i ka fituar votat prej neve, ai/ajo ka 
obligim të na ndihmoj dhe të punoj për ne. Personat të 
cilët qëndrojnë në një sallë shumë të madhe që quhet 
salla e seancave plenare quhen deputetë. Deputetët 
zgjedhen në zgjedhjet parlamentare dhe punojnë për 
4 vjet. Ata janë 120 deputetë dhe përfaqësojnë 1.8 mi-
lion banorë. Ja se çfarë ndodh me votat tona dhe në 
institucionet tona. Andaj, për këtë arsye ne kemi zg-
jedhur që të mësojmë për zgjedhjet. Kështu ne rritemi 
dhe bëhemi edhe më shumë qytetarë demokratikë!

JA SE ÇFARË NDODH ME VOTAT TONA

Përshëndetje për juve lexues. Ne kemi të drejtë të votojmë që nga mosha 18 vjeçare. Por, çfarë ndodh 
me votat tona, atëherë do ta zbuloni në vazhdim të këtij artikulli

LEARD (11), DARDAN (10), ELONA (10), HARITH (10), VALMIR (10), ARLIND (11), FLORENT (10),

Por, edhe se si duhet të votojmë

JETA (10), ALTINA (10), DORINA (10)

Ne mësuam pse duhet të votojmë
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Në përditshmërinë tonë pothuajse çdo ditë e dëgjojmë 
fjalën aktiv. Por, çka në të vërtetë nënkuptojmë me 
këtë fjalë? Të jemi aktiv sipas nesh do të thotë që çdo 
ditë ne bëjmë diçka më ndryshe për komunitetin tonë. 
Çka mund të bëjmë ne më ndryshe si fëmijë që jemi 
për komunitetin ku ne jetojmë? 
Janë të shumta mundësitë që ne të arrijmë ndryshime 
pozitive. Një shembull është shkolla, si komunitet 
shumë i rëndësishëm. Aty ne shkojmë pesë ditë të ja-
vës, ku përveç edukimit që marrim, ne po ashtu edhe 
kalojmë shumë kohë me njëri-tjetrin. Koha dhe mësi-
met që i marrim aty janë shumë të vlefshme për ne, 
prandaj edhe ne kujdesemi shumë për ambientin sh-
kollor. Këtë e bëjmë pothuajse çdo ditë. Klasën tonë 
nganjëherë e pastrojmë çdo ditë të javës, në mënyrë 
që ambienti ku mësojmë të jetë i këndshëm, si dhe të 
jetë i rehatshëm. Kjo përpos që duket bukur për sy-
rin, edhe neve si nxënës na jep ndjenjën e të qenurit 
nxënës aktiv, apo nxënës të cilët mendojnë dhe be-
sojnë që të qenurit aktiv është një ndër përgjegjësitë 
tona si qytetarë. Kështu, ne i vëmë në funksion edhe 
të drejtat tona, por edhe përgjegjësitë tona. Meqenëse 
kemi të drejtën për arsim, ne shkojmë në shkollë, 
ashtu siç e cekëm edhe më lart, por megjithatë kemi 
përgjegjësi që përveç që të mësojmë ta mbajm pastër 
ambientin shkollor. 
Nga kjo duam të ndërlidhemi me një shembull ndosh-
ta jo shumë të mirë nga ana jonë, më saktë nga djemtë 

e grupit tonë. Herën e fundit kur kemi vendosur ta pa-
strojmë klasën nuk kemi marrë pjesë të gjithë nxënë-
sit, por kemi qenë të ndarë. Ne kemi luajtur, ndërsa 
vajzat kanë pastruar klasën. Ky shembull nuk është i 
drejtë dhe ne nuk dëshirojmë që ju të dashur lexues të 
veproni siç vepruam ne. Ashtu siç i gëzojmë të drejtat 
në mënyrë të barabartë, ashtu duhet t‘i ndajmë edhe 
përgjegjësitë. Të paktën qytetarët aktiv veprojnë kësh-
tu. 
Ne treguam pak se çka nxënësit e moshës sonë mund 
të bëjnë, mirëpo kjo nuk do të thotë që nuk mund të 
bëjmë akoma edhe më shumë.
Ndër të tjerash aktiv janë edhe ata qytetarë të cilët 
marrin pjesë në zgjedhje, protesta paqësore, referen-
dume, etj. Të qenurit aktiv ka përmasa shumë më të 
mëdha sesa që e mendojmë ne. Por, një gjë që të 
gjithë e dijmë është se qëllimi i të gjithë qytetarëve 
aktiv është përmirësimi i jetës në komunitet. Këtu 
përfshihemi edhe ne.

KOMUNITETI NDRYSHON ME QYTETARË AKTIV

Sa më shumë qytetarë aktiv, aq më shumë vendi 
ynë do të zhvillohet. Këtë ua themi edhe ne!

SUHELA (10)

Aktivizimi sjell veç lumturi

ANDI (10), NOARD (10), IBRAHIM (10), ALISA (10), ENTON (10), JON (10), HARIS (10), RAJMONDA (10),
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Këto janë të drejtat e mia në demokraci Ngase përmes votës unë mund të realizoj ëndrrat e mia

Ja një formë tjetër se si unë marr vendime Të përqëndruar drejt suksesit!

Unë mësoj, por edhe punoj shumë për demokracinë Libri i Demokracisë, libri im i preferuar

Gjëja më e fuqishme që kam unë në demokraci Vetëm me bashkëpunim mund të shkojmë më tutje
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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 „Mustafë Venhari“
Klasa: V-3
Vendi: Vushtrri


