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PARATHENIE
Botimi i Broshures ELIMINIMI I PUNES SE FEMIJEVE,
ÇESHTJE E RENDESISHME SINDIKALE, eshte vazhdim i
disa broshurave qe FSASH e SPASH kane botuar ne kuadrin e
projekteve qe ato kane zbatuar ne bashkepunim me sindikatat
holandeze AOb e FNV, me Federaten Nderkombetare te Arsimit,
EI, dhe me ILO-IPEC.
Ky botim vjen ne nje etape te rendesishme te realizimit te
objektivave dhe te angazhimit prej me shume se dhjete vjecar te
FSASH e SPASH per minimizimin e fenomenit te braktisjes se
shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve.
Botimi eshte konceptuar ne formen e nje Manuali, ku
perfshihen disa konkluzione te nxjerra nga pervoja e deritanishme
e dy sindikatave te arsimit ne angazhimin e tyre per parandalimin
dhe eliminimin e punes se femijeve, disa udhezime praktike per
nje veprimtari rezultative ne kete drejtim, si edhe Konventat
kryesore, Ligje e Vendime qe percaktojne standardet
nderkombetare dhe ato kombetare per mbrojtjen e femijeve dhe
parandalimin e punes se femijeve.
Botimi synon te jete nje Manual lehtesisht i perdorshem nga
drejtuesit e sindikalistet dhe nga te gjithe mesuesit qe jane te
angazhuar ose qe pritet te angazhohen ne aktivitetet per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.
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Duke qene nje Manual qe perfshin pervoje, udhezime praktike
dhe standarde nderkombetare e kombetare, ai do te sherbeje edhe
si baze per trajnime, seminare e workshope me drejtues lokale e
aktiviste te FSASH e SPASH, me synim pergatitjen e tyre per nje
pune te sukseseshme per mbajtjen e nxenesve ne shkolle dhe
eliminimin e punes se femijeve.
FSASH dhe SPASH i jane mirenjohese Sindikates se Arsimit
te Holandes, AOb, per ndihmen dhe kontributin e madh qe ajo ka
dhene dhe vazhdon te jape per mbeshtetjen e sindikatave tona ne
kete angazhim dhe shprehin falenderimet e vecanta per financimin
e botimit te ketij Manuali.
Tirane, janar 2012
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MANUAL
MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE TE ARSIMIT,
MESUESVE DHE AKTOREVE TE TJERE, PER
ULJEN E BRAKTISJES SE SHKOLLES DHE
ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

Pranohet tashme nga te gjithe se puna e femijeve perben nje
problem te madh shqetesues per shume vende te botes, perfshire
edhe vendin tone.
Sipas percaktimit nga konventat nderkombetare perkatese,
puna e femijeve perfshin te gjitha punet, te cilat, per nga natyra e
tyre dhe kushtet ne te cilat kryhen, demtojne shendetin dhe
zhvillimin fizik, mendor, moral e shoqeror te femijes dhe e
privojne ate nga arsimimi.
Nga te dhena te besueshme te Organizates Nderkombetare te
Punes, ILO, del se ne nivel boteror rreth 215 milion femije
punojne, nder ta, 115 milion femije jane te angazhuar drejtperdrejt
ne pune te rrezikeshme, duke u demtuar fizikisht, por edhe
menderisht e moralisht. Nga keta, 53 milion jane te moshes 5
deri ne 14 vjec dhe 62 milion te tjere jane te moshes 15 deri ne 17
vjec. 60 perqind e femijeve qe punojne jane ne sektorin e
bujqesise, prej te cileve 1 nder 5 jane me pagese, ndersa te tjeret
jane te angazhuar ne pune familjare.
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Puna e femijeve eshte nje problem shume shqetesues edhe
per vendin tone.
Rreth 40 mije vleresohet te jete numri femijeve qe punojne ne
shkalle vendi. Nga studime te pjeseshme, del se ne punet e rruges,
per shitje cigaresh dhe artikuj te tjere te ndryshem, larje makinash
etj, punojne rreth 8 000 femije; ne industrine e lehte, sidomos ne
ate te kepuceve e veshjeve, punojne rreth 4-5 mije femije; ne
pune te tjera me te rrezikeshme si ne ndertim e ne sektore te tjere,
perfshire edhe bujqesine, punojne nga 12-14 mije femije, kryesisht
ne kuadrin e angazhimeve familjare.
Varferia, mungesa e mbrojtjes sociale, ekonomia informale,
kostoja me e ulet e punes se femijeve, mentaliteti i prinderve,
zakonet dhe qendrimet e grupeve te caktuara, problemet ne
sistemin arsimor, si edhe efektiviteti i pamjaftueshem i punes se
aktoreve shtetrore e shoqerore, perfshire edhe sindikatat, jane disa
nga shkaqet kryesore te punes se femijeve ne menyre globale,
por edhe ne vendin tone.
Puna e femijeve eshte shume e rrezikeshme per vete femijet
qe punojne, por ajo i sjelle deme te medha edhe te rriturve dhe
zhvillimit e perparimit te shoqerise ne pergjithesi.
Dihet qe, ne baze te Konventave te Kombeve te Bashkuara
dhe te ILO, si edhe te Kodit te Punes te RSH, mosha minimale
per punesim eshte 16 vjec dhe angazhimi i femijeve ne pune
perpara kesaj moshe eshte dhunim i te drejtave te tyre. Nderkohe,
Kodi i Punes percakton, gjithashtu, se «Vetem personat madhore,
mbi 18 vjec, mund te punesohen ne pune te veshtira ose qe
paraqesin rrezik per shendetin ose personalitetin e tyre ».
Angazhimi ne pune qe ne moshe te vogel i pengon femijet te
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rriten normalisht fizikisht, i demton ata moralisht dhe i pengon te
arsimohen e te pergatiten per te ardhmen e tyre dhe te te gjithe
shoqerise.
Ne te njejten kohe, puna e femijeve favorizon varferine, eshte
nje kercenim per zhvillimin ekonomik dhe pengon punen dinjitoze
per te rriturit. Dihet tashme se varferia eshte nje nder shkaqet
kryesore te punes se femijeve, por, nga ana tjeter, vete puna e
femijeve eshte nje nder shkaqet e varferise. Nese femijet kryejne
punen e te rriturve, kundrejt nje page me te ulte, atehere ky eshte
nje kercenim ndaj pagave e kushteve te punes te te rriturve dhe
ndaj zhvillimit ekonomik e perparimit progresiv te shoqerise ne
teresi.
Eshte per kete aresye qe eliminimi i punes se femijeve eshte
aktualisht ne rendin e dites te shume institucioneve nderkombetare, qeverive, partnereve sociale dhe shoqerise civile.
Parrulla kryesore e organizatave dhe shoqatave te angazhuara
ne parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve eshte:
« Femijeria eshte per te mesuar dhe jo per te punuar. Le t’i
leme femijet te mesojne dhe prinderit te punojne».
Ne Qellimet per Zhvillimin e Mijevjeçarit, te percaktuara nga
Kombet e Bashkuara dhe komuniteti me i gjere nderkombetar ne
Forumin Boteror per Arsimin, mbajtur ne Senegal, ne vitin 2000,
perfshihen objektivat per te siguruar qe deri ne vitin 2015 te gjithe
djemte dhe vajzat te plotesojne arsimin baze-9 vjeçar dhe te kete
barazi gjinish ne arsim.
Keto objektiva nuk mund te arrihen, nese faktoret qe bejne qe
te ekzistoje puna e femijeve dhe qe parandalojne familjet e varfra
qe te dergojne femijet ne shkolle nuk eliminohen.
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Midis hapave qe duhen bere ne kete drejtim, disa nga me te
rendesishmet jane:
- Çrrenjosja e varferise ekstreme dhe eliminimi i urise, sidomos
nepermjet krijimit te vendeve te punes te pershtatshme per te
rriturit,
- Sigurimi i arsimimit falas dhe cilesor per te gjithe, duke i
kushtuar vemendje te vecante arsimit te vajzave,
- Eliminimi i punes se femijeve dhe sigurimi i aksesit te tyre
per arsimim dhe trajnim,
- Forcimi i ligjeve per parandalimin e punes se femijeve dhe
arsimimin e tyre ne perputhje me standardet nderkombetare,
- Rritja e ndergjegjesimit te publikut per te ndaluar punen e
femijeve
Disa nga partneret qe jane te perfshire ne kete çeshtje
argumentojne se puna e femijeve eshte nje problem qe duhet te
zgjidhet nga qeverite. Ne fakt, puna e femijeve ka kaq shume
aspekte dhe arsyet e ekzistences se saj jane kaq komplekse, sa
nuk mund te presim qe kete çeshtje ta zgjidhin vetem organet
qeveritare.
Ky problem do te mund te zgjidhet vetem me angazhimin dhe
perpjekjet e nje numri te madh partneresh, duke perfshire edhe
sindikatat, te cilat kane ne kete drejtim nje rol shume te
rendesishem.
Pranohet tani pothuajse nga te gjithe se puna e femijeve eshte
nje ceshtje e rendesishme sindikale. Kjo per faktin se:
Para se gjithash, Puna e Femijeve favorizon sektorin
informal
Kudo ne bote e veçanerisht ne vendet ne zhvillim, sektori i

10

paorganizuar ose informal, po rritet dita dites. Pikerisht ketu
ekziston me shume puna e femijeve. Per sindikatat, ky sektor
eshte veçanerisht i veshtire per t’u organizuar. Prandaj, drejtuesit
e tyre duhet te mesojne me shume per informalitetin ne ekonomi,
duhet te merren me shume me sektoret ku ai eshte me i pranishem
dhe detyrimisht, duhet te organizojne sindikatat ne kete sektor,
nese deshirojne te ruajne forcen e tyre numerike dhe fuqine
realizuese.

Puna e Femijeve minon forcen negocuese te sindikatave
Femijet qe punojne perfaqesojne nje burim te pasur te punes
me kosto te ulet. Kjo kontribuon ne uljen e pagave dhe çon ne
dobesimin e aftesive te sindikatave per te negocuar mbi
permiresimin e pagave e te kushteve te punes per anetaret e tyre.
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Puna e Femijeve kontribuon ne papunesine e te rriturve
Me nje page shume me te ulet, nje femije mund te jete duke
punuar ne nje sektor ku mund te punonte nje i rritur. Ne rast se
femijet largohen e riaftesohen, puna mund te kryhet nga nje i
rritur. Ka shume raste, kur prinderit jane te papune, ndersa femijet
punojne. Kjo eshte nje gje e keqe per te dy. Eshte e kunderta e
asaj qe realisht duhet te ndodhe.
Bazat e verteta te sindikatave jane parimet e solidaritetit
e te drejtesise
Sindikatat jane krijuar per t’u dhene punetoreve nje force
kolektive per te luftuar padrejtesite, per te penguar shfrytezimin
dhe per te kerkuar kushte te drejta punesimi. Prandaj eshte detyre
e sindikatave te ndihmojne per krijimin e klimes sociale, e cila
do te kontribuoje ne eliminimin e punes se femijeve, si nje shfaqje
konkrete e padrejtesise dhe shfrytezimit.
Sindikatat jane institucione logjike qe paraprijne ne zbulimin
dhe denoncimin e punes se femijeve ne nivel lokal, kombetar
dhe nderkombetar. Ato mund te behen avokate te vlefshme per
mbrojtjen e femijeve, kunder shfrytezimit dhe abuzimeve ne
vendin e punes, duke dokumentuar rastet konkrete te punes se
femijeve dhe efektet e saj tek te miturit. Sindikatat mund e duhet
te kerkojne te drejten e punonjesve per pagese te pershtatshme
dhe, ne kete menyre, te ulin numrin e familjeve te varfera, qe
varen nga puna e femijeve.
Sindikatat kane mundesi komunikimi me nje numer te madh
punetoresh te rritur dhe familjet e tyre. Ato mund te trajtojne
rendesine e perkrahjes se arsimimit te femijeve te tyre, te mbrojne
femijet nga rreziqet e punes dhe nga punesimi ne moshe shume
te re. Si nje grup presioni potencialisht i fuqishem, sindikatat
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duhet te luajne nje rol te rendesishem nepermjet bisedimeve per
kontratat kolektive dhe perpjekjeve per te mobilizuar shoqerine
ne nivel kombetar e nderkombetar.
Sindikatat jane ne pozicionin e duhur per te mbrojtur femijet
qe punojne, per te perkrahur te drejten e tyre per t’u shkolluar,
nderkohe qe kerkojne njohjen e se drejtes se te rriturve per pune
te denje dhe per paga me te mira.
Nder te gjitha sindikatat e degeve e profesioneve te ndryshme,
sindikatat e arsimit kane ne kete drejtim nje rol te vecante.
Ato veprojne ne shkolla, ku ndikimi per te ecur ne rrugen e
shkollimit dhe jo ne ate te braktisjes se shkolles dhe te punesimit
mund te jete i drejtperdrejte.
Nga te dhena te besueshme del se rreth 70 per qind e femijeve
qe punojne jane nga ata qe kane braktisur shkollen dhe nga 30
perqindeshi tjeter shumica derrmuese punojne, nderkohe qe
formalisht figurojne qe ndjekin shkollen, kuptohet me shume
probleme ne vijim dhe ne pervetesimin e programeve mesimore.
Duke qene se braktisja e shkolles eshte hapi i pare drejt punes,
sindikatat tona te arsimit kane mobilizuar nje numer te madh
anetaresh te tyre, mesues e aktiviste, per t’u marre drejtperdrejt
me kete problem shqetesues dhe per t’i mbajtur femijet ne shkolle.
Ato, me pune dhe shembullin e tyre po ndikojne edhe tek
administratat e shkollave, por edhe tek Ministria e Arsimit e shume
institucione te tjera shteterore qe te merren drejtperdrejte me
kete problem shqetesues.
Sindikatat tona te arsimit jane bere nxitje per angazhimin edhe
te sindikatave te degeve te tjera, si edhe te organizatave te
shoqerise civile etj, per te ndermarre veprime konkrete per
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parandalimin dhe eliminin e punes se femijeve.
Ne kete proces, dy sindikatat tona te arsimit, FSASH e
SPASH, jane angazhuar dhe kane fituar tashme nje pervoje
te pasur ne angazhimin e tyre per parandalimin dhe
eliminimin e punes se femijeve.
Ato filluan te merren drejtperdrejt me kete problem te
rendesishem qe nga vitet 1998-2000, pas 8-9 vjetesh eksperience
sindikale, dhe kjo mund te konsiderohet si nje faze e dyte e
zhvillimit te tyre, pas konsolidimit te strukturave te tyre dhe pas
angazhimit vetem per mbrojtjen e interesave social ekonomike
te anetareve e te mesuesve ne teresi.
Fillimisht, gjate viteve 1998-2000, ato u angazhuan ne kuadrin
e programeve te Konfederates Nderkombetare te Sindikatave,
ICTU, dhe te Federates Nderkombetare te Arsimit, EI. Nga viti
2000 e ne vazhdim ato kane patur nje bashkepunim efektiv me
sindikatat holandeze, AOb/FNV, si edhe me ILO-IPEC.
FSASH ka organizuar nje Kongres te vecante, ne dhjetor 2002,
ku ka diskutuar dhe ka marre vendime te rendesishme per
zgjerimin e fushes se veprimtarise sindikale dhe rritjen e rolit te
saj per zhvillimin e sistemit arsimor ne shqiperi, reformat ne arsim,
perfshire edhe angazhimet per mbajtjen e nxenesve ne shkolle, si
edhe per parandalimin dhe eliminimn e punes se femijeve.
Ne vijim, ne Kongresin e Trete te saj, mbajtur ne nentor 2004,
FSASH ka miratuar nje Rezolute te vecante per angazhimin e
strukturave te saj e te mesuesve ne pergjithesi per mbajtjen e
nxenesve ne shkolle dhe parandalimin dhe eliminimin e punes se
femijeve.
Vendime e programe te rendesishme ka miratuar e zbatuar
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gjate kesaj periudhe edhe SPASH.
Gjate viteteve 2002-2011, mbeshtetur nga sindikatat holandeze
AOb dhe FNV, dy sindikatat tona te arsimit jane perqendruar ne
6 rrethe ku ka patur me shume probleme te kesaj natyre dhe ku
mundesite e tyre per nje pune efektive kane qene me te medha, si
Tirana, (zona e Bathores), Fieri, Elbasani, Shkodra, Korca dhe
Durresi.
Mbi 2 400 mesues jane angazhuar ne kuadrin e ketyre
projekteve per te punuar individualisht me mbi 4 500 - 5 000
nxenes, subjekt i kesaj pune konkrete monitoruese, ne klase, ne
shkolle, ne familje, ne komunitet, etj.
Mbi 1800 nxenes jane kthyer ne shkolle gjate kesaj periudhe
dhe mbi 4 200 te tjere jane nxjerre nga rreziku i braktisjes se
shkolles. Puna individuale ka qene kurdohere baza e efektivitetit
te te gjitha ketyre angazhimeve dhe veprimeve dhe e rezultateve
frymezuese qe jane arritur ne kete drejtim.
Me efektivitet ka qene kombinimi i trajnimeve e sqarimeve
mbi standardet nderkombetare te punesimit e te mbrojtjes se
femijeve, asistuar nga lektore e specialiste te sindikatave holandze
AOb/FNV, me veprimet konkrete per uljen e braktisjes se shkolles
dhe terhqjen ne shkolle te te gjithe atyre femijeve qe punojne.
Me rendesi ka qene perfshirja e vete ketyre femijeve ne
aktivitete kulturore artistike e sportive, pervoje e cila eshte
konsoliduar, sidomos ne disa shkolla e rrethe ku ne kemi punuar
me shume ne kuadrin e projekteve me AOb/FNV, si edhe me
kontributin e EI dhe te ILO-IPEC.
Nje angazhim te vecante kane pasur FSASH e SPASH ne
kuadrin e ketyre Projekteve edhe per perfshirjen e disa
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sindikatave te degeve te tjera nga te dyja konfederatat, KSSH
e BSPSH, (sidomos nga Tekstil - Artizanati, Bujqesia, Ndertimi,
Industria e Lehte, Tregtia, etj), per parandalimin dhe eliminimi e
punes se femijeve
Per kete qellim, jane organizuar seminare, tryeza, Konferenca
Kombetare dhe jane perpunuar e zbatuar plane veprimi per
bashkepunimin midis ketyre sindikatave. Por edhe ne kete drejtim
mbetet akoma shume per te bere ne te ardhmen, me qellim qe te
punohet ne nje front te perbashket me objektiva te perbashketa
dhe aktivitete te kordinuara.
Angazhimi per krijimin e zonave pa pune femijesh
“Zona pa pune femijesh” eshte nje konceptim i avancuar mbi
eliminimin e punes se femijeve. E tille konsiderohet nje zone ku:
- Asnje femije nuk eshte i angazhuar ne pune qe demtojne
shendetin e moralin dhe pengojne arsimimin dhe zhvillimin
normal te tij,
- Te gjithe femijet jane regjistruar dhe ndjekin arsimin e
detyrueshem 9-vjecar.
Programet dhe projektet per realizimin e ketij synimi perfshijne
te gjithe aktoret ne nje zone te caktuar, si mesuesit, nxenesit,
prinderit, grupet e ndryshme komunitare, organet e pushtetit
lokale, organizatat e tjera joqeveritare te angazhuara ne kete fushe
etj.
Per momentin, keto jane vetem programe ose projekte pilot,
qe synojne te sherbejne si shembuj per t’u perhapur ne menyre
masive dhe per te arritur objektivat e caktuara per nje shoqeri pa
pune femijesh.
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Ne vijim jane tre shembuj nga pervoja jone:
Levani, 6-mujori i pare 2010, mbeshtetur nga FNV,
Holande
Komuna e Levanit ne rrethin e Fierit eshte nje zone rurale e
varfer, me nje prezence te larte te komunitetit Rom.
Eshte nje shkolle 9-vjecare atje, (Shkolla “Dino Ismaili”), me
464 nxenes, 20 prej te cileve kishin braktisur shkollen dhe kishin
filluar punen. Ishin, gjithashtu, 94 nxenes te tjere, prej te cileve
58 vajza, kryesisht nga komuniteti Rom, qe ishin ne rrezik per te
braktisur shkollen, (mungonin disa ore ne dite ose disa dite ne
jave).
Ne kuadrin e ketij Projekti, u percaktuan objektiva konkrete
per te punuar individualisht me 20 nxenesit qe kishin braktisur
shkollen dhe punonin, me synimin per t’i kthyer ata te gjithe ne
shkolle, si edhe per te punuar me 94 nxenesit ne rrezik per te
braktisur shkollen, pothuajse te gjithe nga komuniteti Rom, me
synimin per t’i nxjerre ata nga rreziku i braktisjes dhe per t’i
integruar teresisht ne shkolle, duke permiresuar edhe rezultatet
ne mesime.
Grupe monitorimi efektive funksionuan ne kuadrin e zbatimit
te ketij Projekti, duke perfshire me shume se 60 mesues, nxenes,
prinder, perfaqesues te sindikatave, te komunitetit Rom, te
pushtetit lokal dhe te Drejtorise Arsimore Rajonale, te cilet, te
gjithe se bashku, u mobilizuan per realizimin e ohjektivave te
Projektit.
Puna konkrete individuale me nxenesit u shoqerua me
organizimin e shume aktiviteteve kulturore, sportive, ku moren
pjese jo vetem 110 nxenesit qe ishin subjekt i ketij Projekti, por
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edhe nxenes te tjere te shkolles, te dalluar ne aktivitete te tilla.
Gjate periudhes se zbatimit te Projektit e ne vijim jane bere
analiza te progresit te arritur dhe problemeve qe hasen per
realizimin e objektivave, te cilat kane luajtur nje rol te rendesishem
ne permiresimet e vazhdueshme qe vihen re ne kete shkolle.
Si rrjedhoje e gjithe kesaj pune, disa rezultate te mira jane
arritur, ne te dy treguesit: 16 nxenes u terhoqen nga puna dhe u
rikthyen ne shkolle, nderkohe qe dy ishin jasht moshes se
detyrimit shkollor dhe dy vajza vazhdojne te kene probleme me
prinderit e tyre, per shkak te moshes se rritur dhe zhvillimit fizik.
Edhe me te mira ishin rezultatet qe kishin te benin me nxenesit
qe ishin ne rrezik per te braktisur shkollen. Nga 94 qe ishin ne
fillim, 68 prej tyre u integruan plotesisht ne shkolle, 14 bene
progres te dukshem, nderkohe qe 14 vazhdojne te kene probleme,
sidomos me rezultatet ne mesime.
Baza e ketyre arritjeve ishte puna konkrete individuale me
nxenesit nga ana e mesuesve, nxenesve dhe aktoreve te tjere, por
nje ndikim te drejtperdrejte paten edhe pakot ushqimore qe u
bene te mundura me ndihmen financiare te sindikates Holandeze,
FNV. Edhe pse shume simbolike, ato qene nje mbeshtetje e punes
se mesuesve e nxenesve dhe ndikuan tek shume familje te
komunitetit Rom per dergimin e femijeve ne shkolle.
Bathorja, ne rrethinat e Tiranes, 6-mujori i dyte 2010,
mbeshtetur nga ILO-IPEC
Bathorja, ne rrethinat e Tiranes, eshte nje nga zonat me te
medha informale ne Shqiperi, e krijuar pas ndryshimit te sistemit
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te meparshem ne vitin 1991. Ajo ka rreth 30 000 banore, nje
pjese e mire e te cileve jetojne ne varferi.
Dy shkolla 9-vjecare, me rreth 2 897 nxenes, funksionojne ne
kete zone, ku jane te punesuar nje numer prej rreth 180 mesuesesh.

Me shume se 120 nxenes qe kishin braktisur shkollen dhe
punonin, ose qe ishin ne rrezik per ta braktisur ate ishin subjekt i
ketij Projekti. Me shume se 45 mesues, nxenes, drejtues lokale te
sindikatave, perfaqesues te pushtetit lokal dhe organizatave
joqeveritare te kesaj zone u mobilizuan dhe punuan konkretisht
me te gjithe keta nxenes e prinderit e tyre per t’i bindur ata qe te
kthehen ne shkolle.
Kater Grupe Monitorimi, te perbere nga 22 mesues, nxenes
dhe prinder u krijuan dhe funksionuan ne kuadrin e zbatimit te
ketij Projekti, duke bere me shume se 130 vizita e bisedime ne
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familje dhe duke punuar individualisht, sipas kushteve dhe
rrethanave specifike te secilit prej ketyre nxenesve.
Si rezultat i gjithe kesaj pune, 101 nxenes (59 djem dhe 42
vajza) u terhoqen nga puna dhe u rikthyen ne shkolle ose dolen
nga rreziku i braktisjes se shkolles, ndersa pjesa tjeter iu nenshtrua
arsimit joformal dhe sherbimeve plotesuese, sipas rrethanave
individuale dhe familjare.
Korca, gusht 2010 e ne vazhdim, mbeshtetur
nga AOb, Holande
Ne arsimin e detyrueshem 9 vjecar ne kete rreth jane te
rregjistruar 15 873 nxenes dhe jane te punesuar 1 040 mesues.
Vetem ne dy shkollat, “Asdreni” dhe “Naim Frasheri”, ku eshte
perqendruar puna e dy sindikatave tona te arsimit, gjate vitit
shkollor 2010-2011. Kishin braktisur shkollen 89 nxenes, te cilet
ishin te angazhuar edhe ne pune. Ishin, gjithashtu, 420 nexenes
ne rrezik per ta braktisur shkollen, te cilet mungonin disa ore
mesimi ne dite ose edhe disa dite ne jave, edhe duke u angazhuar
ne pune, ne ditet ose oret qe nuk vinin ne shkolle, ose ne pjesen
tjeter te dites, para ose mbas mbarimit te mesimit.
Nje pjese e mire e ketyre nxenesve ishin nga komuniteti Rom
dhe Egjiptian. Ne shkollen “Naim Frasheri” psh, nga 359 nxenes
gjithesej, 345 jane nga keto komunitete, me nivel te ulet arsimor
te prinderve te tyre dhe me shume probleme financiare per
mbijetese te shumices se ketyre familjeve.
Tete Grupe Monitorimi, te perbere nga 48 mesues, nxenes e
prinder, mobilizuan pothuajse te gjithe mesuesit e te dy shkollave,
si edhe shume nxenes e prinder, duke punuar me më shume se
500 nxenes qe kishin braktisur shkollen ose qe ishin ne rrezik per
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ta braktisur ate.
U angazhuan ne menyre te drejtperdrejte per zbatimin e ketij
Projekti, gjithashtu, drejtuesit lokale te te dy sindikatave,
perfaqesues te administratave te shkollave, te pushtetit vendor
dhe organizatave te shoqerise civile, perfaqesues te Drejtorise
Arsimore Rajonale te Korces, etj.

Si rezultat i punes konkrete qe eshte bere ne kuadrin e zbatimit
te ketij Projekti, 52 nxenes nga 89 qe kishin braktisur shkollen, u
terhoqen nga puna dhe u rikthyen ne shkolle, nderkohe qe 256
nxenes nga 420 te tille qe ishin ne rrezik per ta braktisur shkollen,
dolen nga ky rrezik dhe u integruan plotesisht ne shkolle, duke
permiresuar edhe nivelin e pervetesimit te lendeve mesimore.
Me mbeshtettjen e drejtperdrejte te sindikates se arsimit te
Holandes, AOb, kjo pune eshte ne vazhdimesi dhe te tjera rezultate
pozitive pritet te realizohen ne keto dy shkolla, si edhe ne shkolla
te tjera te ketij rrethi, qe mund te perfshihen ne projekte te tilla ne
te ardhmen.
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Pervoja jone tregon edhe njehere se eshte shume e
rendesishme te mbahet parasysh qe nuk kane vlera te plota
vetem organizimi i seminareve e formave te tjera te trajnimit,
i takimeve e tryezave, ku ne pergjithesi trajtohen gjerat
teorikisht, nese te gjitha keto nuk shoqerohen me objektiva
te matshme dhe me pune konkrete e individuale me nxenesit
qe kane braktisur shkollen dhe punojne ose me ata qe jane
ne rrezik per ta braktisur shkollen.
Ndikim pozitiv ka patur edhe sigurimi i mjeteve shkollore per
40 nxenes nga secila prej ketyre shkollave, gje qe eshte bere e
mundur per dy vjete radhazi me ndihmen financiare te Sindikates
se Arsimit te Holandes, AOb.

DISA UDHEZIME PRAKTIKE PER ANGAZHIMIN E
SINDIKATAVE E MESUESVE PER PARANDALIMIN
DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE
Pervoja jone tregon se per te qene te suksesshem ne angazhimin
per uljen e braktisjes se shkolles, parandalimin dhe eliminimin e
punes se femijeve, eshte e rendesishme te mbahen parasysh disa
drejtime kryesore te veprimtarise se sindikatave te arsimit, nder
te cilat theksojme:
1. Te kuptohet mire nga drejtuesit e te gjitha niveleve, deri
tek ata te organizates sindikale ne shkolle, se angazhimi per
mbajtjen e nxenesve ne shkolle, si edhe parandalimi dhe
eliminimi i punes se femijeve, jane ceshtje te rendesishme
sindikale, sepse ato kane te bejne, jo vetem me arsimimin e te
gjithe femijeve dhe zhvillimin progresiv te shoqerise, por edhe
me vete rolin dhe funksionet e sindikatave, te cilat jane
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partnere te rendesishme te Ministrise se Arsimit dhe Shkences
dhe institucioneve te saj arsimore vartese.
2. Rendesi te vecante merr vendosja e problemit te
parandalimit dhe eliminimit te punes se femijeve ne axhenden
e veprimtarise sindikale, si nje ceshtje po aq prioritare sa
edhe mbrojtja e interesave social ekonomike te anetareve,
permiresimi i kushteve te punes apo ceshtje te tjera te misionit
te drejtperdrejte te sindikatave.
Kjo kerkon qe te njihet mire gjendja, te identifikohen shkollat
dhe nxenesit qe jane me probleme ne vijim e ne pervetesimin e
lendeve mesimore dhe te percaktohen masat qe do te marrin
organet drejtuese te sindikatave per organizimin e aktiviteteve
dhe mobilizimin e mesuevse e nxenesve ne pune konkrete per
permiresimin e gjendjes.
3. Nje hap tjeter i rendesishem ne kete proces eshte marrja
e masave per trajnimin e drejtuesve e aktivisteve sindikale
dhe mesuesve qe do te angazhohen drejtpesedrejti ne
organizimin e kesaj pune ne te gjitha nivelet, perfshire edhe
anetaret e Grupeve te Monitorimit, nepermjet seminareve,
workshopeve, tryezave e formave te tjera, si nje parakusht dhe
mbeshtetje efektive per realizimin e objektivave te ketyre
programeve e projekteve.
Tematika e ketyre seminareve dhe aktiviteteve te tjera
mund te perqendrohet, sidomos ne keto ceshtje:
- Standardet nderkombetare dhe kuadri ligjor kombetar per
parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve; si te njihet
me mire ai dhe si te ndikohet ne zbatimin e tij, (Konventa e
Kombeve te Bashkuara mbi te Drejtat e Femijeve, Konventa
e ILO Nr. 138 Per Moshen Minimale, e ratifikuar nga
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Shqiperia ne vitin 1998, dhe Rekomandimi perkates,
Konventa e ILO Nr. 182 mbi Format me te keqija te punes se
femijeve, ratifikuar nga Shqiperia ne vitin 2001, dhe
Rekomandimi perkates, Vendimi i Keshillit te Ministrave te
Shqiperise mbi Listen e Puneve te Veshtira ose te Rrezikshme,
etj.
Situata reale mbi punen e femijeve ne Shqiperi dhe roli i
sindikatave te arsimit, ne bashkepunim me strukturat
qeveritare, ILO-IPEC dhe OJQ shqiptare te interesuara per
kete ceshtje, per parandalimin e punes se femijeve.
Shkaqet e punes se femijeve, persa i perket kerkeses dhe
ofertes, pasojat e punes se femijeve per vete femijet, familjet
e tyre dhe per shoqerine.
Kordinimi dhe bashkepunimi me administratat e shkollave,
organet e qeverisjes vendore, prinderit dhe komunitetin per
parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve,
Puna e vecante e mesuesve me nxenesit me probleme, (ata
qe nuk kane rezultate te mira, qe rrezikojne te braktisin
shkollen, ata qe kane probleme me prinderit qe mund te jene
te denuar, ose qe jane me nje ose pa prinder fare, si edhe
femijet e komuniteteve Rom dhe Egjiptian), duke u marre
individualisht me rastet konkrete ne rrethet perkatese.

4. Realizimi i objektivave te percaktuara ne kete kuader,
varet ne nje shkalle te madhe nga masat e plota organizative
qe duhet te merren, te cilat konsistojne kryesisht ne keto
drejtime:
a. Marrja e masave efektive per njohjen e gjendjes dhe
percaktimin e objektivave per permiresimet qe duhet te
behen.
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Per kete qellim duhet te perpilohen pyetesore me te dhena te
hollesishme mbi femijet qe kane braktisur shkollen dhe
punojne, si edhe per ata qe jane ne rrezik per ta braktisur ate,
per shkaqet e kesaj situate, per gjendjen ekonomike te
familjeve te tyre, per qendrimin e prinderve etj, si edhe
perpilimi, mbi kete baze, i planeve individuale per secilin
nga nxenesit qe do te jete subjekt i kesaj pune.
b. Ngritja dhe funksionimi i Grupeve te Monitorimit, ne
te dy nivelet:
- ne nivel rrethi, me pjesemarrjen e perfaqesuesve te seksionit
sindikal, Drejtorise Arsimore, organeve te pushtetit vendor,
prinderve e nxenesve, organizatave te tjera joqeveritare te
angazhuara ne kete fushe;
- si edhe ne nivel shkolle, te perbere nga mesues, nxenes,
prinder, perfaqesues te administrates se shkolles etj.
Keto grupe jane berthamat qe grumbullojne rreth vetes
mesuesit me aktive per te organizuar punen konkrete me nxenesit
qe kane braktisur shkollen ose me ata qe jane ne rrezik per te
braktisur ate, e cila konsiston sidomos ne:
a. Organizimin e diskutimeve publike me mesuesit e
angazhuar dhe nxenesit e perzgjedhur, me synim qe te
zbulohen cilat jane shkaqet e braktisjes se shkolles dhe
angazhimit ne pune per secilin nga nxenesit ne menyre
individuale, cilat jane nevojat e seciles prej familjeve te tyre
dhe cfare metodash mund te perdoren per terheqjen e tyre
nga puna dhe integrimin ne shkolle,
b. Organizimin e marrjes ne kujdestari te nxenesve qe kane
braktisur shkollen ose qe jane ne rrezik per ta braktisur ate,
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nga ana e mesuesve e nxenesve qe do te angazhohen
drejtperdrejt me kete pune,
c. Plotesimin e pyetesoreve me te gjitha te dhenat per secilin
prej tyre dhe bashkepunimin me mesuesit kujdestare per
problemet qe lidhen me vijimin dhe mbarevajtjen ne mesime,
d. Rakordimin e punes me qeverine e nxenesve dhe komitetin
e prinderve, per t’u ardhur ne ndihme ketyre nxenesve, edhe
me angazhimin e nxenesve me te mire ne klasat perkatese.
e. Organizimin e punes konkrete ne menyre individuale me
nxenesit qe kane braktisur shkollen ose qe jane ne rrezik per ta
braktisur ate, sidomos me ata qe punojne, duke perfshire edhe
prinderit e te afermit e tjere, ne rastet kur ka perpjekje per t’i
shkeputur ata nga shkolla. Eshte e rendesishme qe mesuesit,
nxenesit dhe te gjithe ata qe angazhohen per te bere kete pune
ne grupe ose ne menyre individuale, te perdorin argumentet e
duhura per t’i bindur femijet, por edhe prinderit e te afermit e
tyre per domosdoshmerine e shkollimit, si per femijen qe ai te
pergatitet per te perballuar sa me mire te ardhmen e vete, por
edhe per familjen, e cila ka detyrime ndaj femijes per ta
shkolluar dhe pergatitur ate per nje te ardhme sa me te mire,
por edhe per shoqerine ne teresi, e cila nuk mund te zhvillohet
e perparoje pa njerez te mesuar e te ditur, te afte qe te perballojne
me sukses kerkesat dhe sfidat e kohes.
f. Organizimin e aktiviteteve kulturore, artistike e sportive
me pjesemarrjen e te gjithe nxenesve te perzgjedhur, me synim
qe te behen sa me terheqese shkolla dhe mesimet per secilin
prej tyre.
g. Trajtimin e ketyre problemeve me organet e pushtetit
vendor, per te pare mundesine e ndonje ndihme me vende
pune ose me ndonje ushqim, ne rastet ekstreme.
h. Me rendesi te vecante eshte kordinimi i gjithe kesaj pune
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me Drejtorite e shkollave dhe Drejtorite ose Zyrat
Arsimore ne rrethet perkatese.
Pjese e rendesishme e ketij bashkepunimi eshte perfshirja e
ceshtjeve qe lidhen me minimizimin e braktisjes se shkolles
dhe eliminimin e punes se femijeve ne kontratat kolektive te
nivelit te dyte, bazuar edhe ne Nenin 10 te Kontrates Kolektive
te nivelit te pare qe eshte ne fuqi, ku percaktohen detyrimet e
paleve per kete ceshtje.
i. Perdorimi ne menyre masive i botimeve te bera nga
sindikatat e arsimit, si: Manuali i ILO-ACTRAV “Sindikatat
dhe Puna e Femijeve”, Modulet “SCREAM”, Manuali
“Mesimdhenia dhe te Nxenit ne Edukimin Joformal”, si edhe
organizimin e propagandes mbi punen rezultative te mesuesve
e nxenesve, mbi shembujt me te mire, duke perdorur gjeresisht
mjetet e komunikimit masiv, si televizionet, gazetat etj.
Nuk ka asnje dyshim se per organizimin e gjithe kesaj pune
dhe gjithe ketyre aktiviteteve kerkohen sindikata te fuqishme,
eksperience dhe burime te mjaftueshme financiare.
Per kete qellim, ne bashkepunim me kryesite e sindikatave ne
qender dhe seksionet ne rrethe, mund te mobilizohen trajnues e
aktiviste te perkushtuar dhe te gjenden disa burime financimi,
qofte edhe nga vete sindikatat, sidomos per organizimin e
seminareve trajnuese, workshopeve e formave te tjera te
kualifikimit te kontigjenteve te angazhuara drejtperdrejt ne
aktivitetet per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve,
per organizimin e diskutimeve te ndryshme per shkembim pervoje
etj.
Por, nderkohe, ekzistojne edhe mundesi te tjera per te siguruar
burime financiare te mjaftushme, nga donatore te ndryshem
brenda e jashte vendit, nepermjet projekteve konkrete qe kane te
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bejne me angazhimet per mbajtjen e te gjithe nxenesve ne shkolle
dhe parandalimin e eliminimin e punes se femijeve.
Per kete qellim, duhen njohur e shfrytezuar me mire edhe
organizmat e ndryshme nderkombetare dhe europiane qe veprojne
ne vendin tone, si Komisioni Europian, Organizata
Nderkombetare e Punes, (ILO), USAID, UNICEF, Fondacioni
Soros, Fondacioni Fridrih Ebert, etj.
Shfrytezimi i faqeve qe ato kane ne internet, por edhe
ndermjetesimet nga ana e kryesive te FSASH e SPASH, mund te
rezultojne te sukseseshme per te siguruar mbeshtetje financiare
per projekte te tilla, ne nivel rrethi e shkolle.

Stavri LIKO
Sekretar i Pergjithshem i FSASH
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NGA KONVENTA MBI TE DREJTAT
E FEMIJES
Miratuar nga Asambleja e Pergjithshme
e Organizates se Kombeve te Bashkuara
20 nentor 1989

Neni 1
Ne kete Konvente, me femije kuptohet çdo qenie njerezore
nen moshen 18 vjeç, me perjashtim te rasteve kur mosha madhore
arrihet me perpara, ne perputhje me legjislacionin te cilit ai i
nenshtrohet.
Neni 2
1. Shtetet Pale angazhohen te respektojne te drejtat e permedura
ne kete Konvente dhe t’ia garantojne ato çdo femije, qe perfshihet
ne juridiksionin e tyre, pa asnje lloj dallimi, pavaresisht nga raca,
ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni politik ose çdo opinion tjeter,
nga origjina kombetare, etnike ose shoqerore, pasuria, paaftesia,
prejardhja familjare apo çdo gjendje tjeter e femijes ose prinderve
te tij ose perfaqesuesve te tij ligjore.
2. Shtetet Pale marrin te gjitha masat e duhura, me qellim qe
femija te jete efektivisht i mbrojtur nga te gjitha format e
diskriminimit ose ndeshkimit, per shkak te pozites, veprimtarive,
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opinioneve te shprehura ose bindjeve te prinderve te tij, te
perfaqesuesve te tij ligjore ose te anetareve te familjes se tij.
Neni 3
1. Ne te gjitha vendimet qe kane te bejne me femijen, te marra
qofte nga institucione publike ose private te perkrahjes shoqerore,
nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative,
interesi me i larte i femijes duhet te jete konsiderata mbizoteruese.
2. Shtetet Pale angazhohen qe t’i sigurojne femijes mbrojtjen
dhe kujdesin e nevojshem per mireqenien e tij, duke pasur parasysh
te drejtat dhe detyrat e prinderve te tij, te kujdestareve te tij ligjore
ose te personave te tjere ligjerisht pergjegjes per te dhe, per kete
qellim, ata marrin te gjitha masat legjislative dhe administrative
perkatese.
3.Shtetet Pale marrin masa qe institucionet, sherbimet dhe
qendrat qe pergjigjen per kujdesin dhe mbrojtjen e femijeve te
veprojne ne perputhje me normat e caktuara nga autoritetet
kompetente, veçanerisht ne fushen e sigurise, te shendetit, te numrit
dhe aftesive te personelit te tyre si dhe te kontrollit te duhur.
Neni 4
Shtetet Pale angazhohen te marrin te gjitha masat legjislative,
administrative e te tjera te nevojshme, per te vene ne jete te drejtat
e njohura ne kete Konvente. Lidhur me te drejtat ekonomike,
shoqerore e kulturore, Shtetet Pale marrin te gjitha masat e
mundshme, ne baze te burimeve qe disponojne dhe, kur eshte
nevoja, ne kuadrin e bashkepunimit nderkombetar.
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Neni 5
Shtetet Pale respektojne pergjegjesite, te drejtat dhe detyrat
qe kane prinderit ose, sipas rastit, anetaret e familjes se zgjeruar
ose te bashkesise, siç parashikohet nga zakoni i vendit,
kujdestaret ose persona te tjere ligjerisht pergjegjes per
femijen, per t’i dhene ketij, ne perputhje me zhvillimin e
aftesive te tij, drejtimin dhe udheheqjen e duhur per ushtrimin
e te drejtave qe i njeh atij kjo Konvente.
Neni 6
1. Shtetet Pale njohin se çdo femije ka te drejten e
pamohueshme per te jetuar.
2. Shtete Pale, marrin te gjitha masat e mundshme per te
siguruar mbijetesen dhe zhvillimin e femijes.
Neni 7
1. Femija regjistrohet menjehere sapo lind dhe qysh atehere
ka te drejten te kete nje emer, te drejten per te fituar nje shtetesi
dhe, brenda mundesive, te drejten per te njohur prinderit e tij
dhe per te pasur kujdesin e tyre.
2. Shtetet Pale sigurojne zbatimin e ketyre te drejtave, ne
perputhje me legjislacionin e tyre kombetar dhe me detyrimet
qe rrjedhin nga instrumentet perkatese nderkombetare ne kete
fushe, sidomos ne rastet kur, ne mungese te tyre, femija do te
mbetej pa shtetesi.
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Neni 8
1. Shtetet Pale marrin persiper te respektojne te drejten e
femijes per te ruajtur identitetin e tij, perfshire ketu shtetesine,
mbiemrin dhe lidhjet familjare, sipas ligjit, pa nderhyrje te
paligjshme.
2. Ne qofte se nje femije i mohohen ne menyre te paligjshme
disa ose te gjithe elementet e identitetit te tij, Shtetet Pale i japin
atij ndihmen dhe mbrojtjen e duhur, me qellim qe identiteti i tij te
rivendoset shpejt.
Neni 9
1. Shtetet Pale garantojne qe femija te mos ndahet nga prinderit
kunder deshires se tyre, perveç rastit kur autoritetet kompetente,
ne baze te rishikimit gjyqesor, vendosin qe, ne perputhje me ligjin
dhe procedurat perkatese kjo ndarje eshte e domosdoshme, ne
interesin me te larte te femijes. Ky vendim mund te jete i
nevojshem ne raste te veçanta, si ai kur prinderit keqtrajtojne ose
nuk kujdesen per femijen, ose kur ata jetojne te ndare dhe kur
duhet vendosur se ku duhet te banoje femija.
2. Ne te gjitha rastet e parashikuara ne paragrafin 1 te ketij
neni, te gjitha palet e interesuara duhet te kene mundesine te marrin
pjese ne diskutim dhe te bejne te njohura mendimet e tyre.
3. Shtetet Pale respektojne te drejten e femijes se ndare nga
njeri ose nga te dy prinderit, qe te mbaje rregullisht
marredhenie vetjake dhe takime te drejtperdrejta me te dy
prinderit e tij, me perjashtim te rasteve kur kjo nuk eshte ne
interesin me te larte te femijes.
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4. Kur ndarja eshte rrjedhoje e çdo mase te marre nga nje
Shtet Pale, si ndalimi, burgimi, internimi, debimi ose vdekja,
(perfshire ketu vdekjen per çfaredo shkaku, kur personi eshte i
ndaluar nga shteti) e njerit ose te dy prinderve, ose te femijes, ky
Shtet Pale, sipas kerkeses, u jep prinderve, femijes ose, kur eshte
rasti, nje anetari tjeter te familjes, te dhena te hollesishme mbi
vendin ku ndodhen anetari ose anetaret e familjes, me perjashtim
te rasteve kur dhenia e ketyre te dhenave demton mireqenien e
femijes. Shtetet Pale sigurojne gjithashtu, qe paraqitja e nje
kerkese te tille te mos sjelle ne vetvete pasoja te demshme per
personin ose personat e interesuar.
Neni 10
1. Ne perputhje me detyrimin e Shteteve Pale sipas paragrafit
1 te nenit 9, kerkesat e bera nga nje femije ose nga prinderit e tij,
me qellim qe te hyjne ne nje Shtet Pale ose te largohen prej tij,
per arsye ribashkimi te familjes, trajtohen nga Shtetet Pale ne nje
fryme pozitive, me humanizem dhe me shpejtesi. Shtetet Pale
sigurojne gjithashtu qe paraqitja e nje kerkese te tille te mos sjelle
pasoja te demshme per autoret e kerkeses dhe anetaret e familjes
se tyre.
2. Nje femije, prinderit e te cilit banojne ne shtete te ndryshme,
ka te drejte te mbaje marredhenie personale dhe takime te rregullta
te drejtperdrejta me te dy prinderit e tij, me perjashtim te
rrethanave te jashtezakonshme. Per kete qellim dhe ne perputhje
me detyrimin e Shteteve Pale, sipas paragrafit 1 te nenit 9, Shtetet
Pale respektojne te drejten e femijes dhe te prinderve te tij per t’u
larguar nga çdo vend, perfshire ketu edhe te vetin, si dhe te kthehen
ne vendin e tyre. E drejta per t’u larguar nga çdo vend behet
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objekt kufizimesh vetem ne rastet e percaktuara me ligj, te cilat
jane te nevojshme per te mbrojtur sigurimin kombetar, rendin
publik, shendetin dhe moralin publik ose te drejtat dhe lirite e te
tjereve dhe qe jane ne pajtim me te drejtat e njohura ne kete
Konvente.
Neni 11
1.Shtetet Pale marrin masa per te luftuar zhvendosjet dhe
mosrikthimet e paligjshme te femijeve ne vend te huaj.
2.Per kete qellim, Shtetet Pale nxisin perfundimin e
marreveshjeve dypaleshe ose shumepaleshe ose aderimin ne
marreveshjet ekzistuese.
Neni 12
1. Shtetet Pale i garantojne femijes, i cili eshte i afte te kete
pikepamjet e tij, te drejten per t’i shprehur lirisht keto pikepamje,
per çdo çeshtje qe ka te beje me te, duke i vleresuar ato ne
perputhje me moshen dhe shkallen e pjekurise se tij.
2. Per kete qellim, femijes i jepet mundesia qe te degjohet ne
çdo procedure gjyqesore ose administrative, qe ka te beje me te,
qofte drejtperdrejt, qofte nepermjet nje perfaqesuesi ose te nje
organi te pershtatshem, ne perputhje me rregullat e procedures se
legjislacionit kombetar
Neni 13
1. Femija ka te drejten e lirise se shprehjes; kjo e drejte perfshin
lirine per te kerkuar, per te marre dhe per te percjelle informacione
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dhe ide te çdo lloji, pa marre parasysh kujfijte, ne forme gojore,
te shkruar, te shtypur ose artistike, ose me çdo mjet tjeter te
zgjedhur nga femija.
2. Ushtrimi i kesaj te drejte mund t’i nenshtrohet disa
kufizimeve, por vetem kur percaktohen me ligj dhe jane te
domosdoshme per:
(a) Respektimin e te drejtave ose reputacionit te te tjereve;
ose
(b) Mbrojtjen e sigurimit kombetar, te rendit publik, te shendetit
ose te moralit publik.
Neni 14
1. Shtetet Pale respektojne te drejten e femijes per lirine e
mendimit, te ndergjegjes dhe te fese.
2. Shtetet Pale respektojne te drejtat dhe detyrimet e prinderve
dhe, sipas rastit, te perfaqesuesve ligjore te femijes, per ta
drejtuar ate ne ushtrimin e te drejtes se tij, ne perputhje me
zhvillimin e aftesive te tij.
3. Liria per te manifestuar fene ose bindjet e tij mund t’u
nenshtrohet vetem kufizimeve te percaktuara me ligj dhe qe jane
te domosdoshme per te mbrojtur sigurine publike, rendin publik,
shendetin dhe moralin publik, ose lirite dhe te drejtat themelore
te te tjereve.
Neni 15
1. Shtetet Pale njohin te drejtat e femijes per lirine e organizimit
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dhe lirine e grumbullimit paqesor.
2. Asnje kufizim nuk mund te kete ne ushtrimin e ketyre te
drejtave, perveç atyre te percaktuara me ligj dhe qe jane te
nevojshme ne nje shoqeri demokratike, ne interes te sigurimit
kombetar, te sigurise publike ose te rendit publik, ose per te
mbrojtur shendetin ose moralin publik, ose te drejtat dhe lirite e
te tjereve.
Neni 16
1. Asnje femije nuk u nenshtrohet nderhyrjeve arbitrare ose te
paligjshme ne jeten e tij private, ne familje, ne shtepi ose ne
korrespondencen e tij, as cenimeve te kunderligjshme te nderit
dhe reputacionit te tij.
2. Femija ka te drejten e mbrojtjes me ligj kunder nderhyrjeve
ose cenimeve te tilla.
Neni 17
Shtetet Pale njohin funksionin e rendesishem qe permbushin
mjetet e komunikimit masiv dhe garantojne qe femija te marre
informacione dhe materiale qe vijne nga burime te ndryshme
kombetare dhe nderkombetare, sidomos ato qe synojne te rrisin
mireqenien e tij shoqerore, shpirterore e morale, si dhe shendetin
e tij fizik dhe mendor. Per kete qellim Shtetet Pale:
(a) Inkurajojne mjetet e komunikimit masiv per te perhapur
nje informacion dhe materiale me dobi shoqerore dhe kulturore
per femijen dhe ne perputhje me frymen e nenit 29;
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(b) Inkurajojne bashkepunimin nderkombetar ne prodhimin,
shkembimin dhe shperndarjen e te tilla informacioneve dhe
materialeve nga burime te ndryshme kulturore, kombetare e
nderkombetare;
(c) Inkurajojne prodhimin dhe perhapjen e librave per femije;
(d) Inkurajojne mjetet e komunikimit masiv, mbajne parasysh,
ne menyre te veçante nevojat gjuhesore, te femijes qe i perket nje
grupi etnik ose eshte autokton;
(e) Nxisin perpunimin e orientimeve te nevojshme per mbrojtjen
e femijes nga informacioni dhe materialet qe demtojne mireqenien
e tij, duke pasur parasysh dispozitat e neneve 13 dhe 18.
Neni 18
1. Shtetet Pale perpiqen me te gjitha mundesite, per te siguruar
njohjen e parimit, sipas te cilit te dy prinderit kane pergjegjesi te
perbashket per edukimin dhe zhvillimin e femijes. Pergjegjesine
kryesore per edukimin dhe zhvillimin e femijes e kane prinderit,
ose sipas rastit, perfaqesuesit e tij ligjore. Ata duhet te udhehiqen,
ne radhe te pare, nga interesi me i larte i femijes.
2. Per te garantuar dhe zhvilluar te drejtat e permendura ne
kete Konvente, Shtetet Pale u japin ndihmen e duhur prinderve
dhe perfaqesuesve ligjore te femijes, ne ushtrimin e pergjegjesise
qe u bie atyre per rritjen e femijes dhe sigurojne ngritjen e
institucioneve, qendrave ose sherbimeve te kujdesit per femijet.
3. Shtetet Pale marrin te gjitha masat e nevojshme per t’u
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siguruar femijeve, prinderit e te cileve jane ne marredhenie pune,
te drejten te perfitojne nga sherbimet dhe lehtesite e kujdesit per
femijet, per te cilat jane ngritur.
Neni 19
1. Shtetet Pale marrin te gjitha masat legjislative,
administrative, shoqerore dhe edukative per mbrojtjen e femijes
nga çdo forme e dhunes fizike ose mendore, fyerja ose keqtrajtimi,
braktisja apo mosperfillja, neperkembja ose shfrytezimi, perfshire
abuzimin seksual, per sa kohe qe ai eshte nen ruajtjen e prinderve
te tij ose te njerit prej tyre, te perfaqesuesit ose perfaqesuesve te
tij ligjore ose te çdo personi tjeter te cilit i eshte besuar.
2. Keto masa mbrojtjeje perfshijne, kur eshte e pershtatshme,
procedura te efektshme per hartimin e programeve shoqerore per
perkrahjen e nevojshme te femijes dhe atyre qe kujdesen per te,
si dhe per forma te tjera parandalimi dhe identifikimi,
raportimi,referimi, hetimi, trajtimi dhe ndjekjeje te rasteve te
keqtrajtimit te femijes, te pershkruara me lart, duke perfshire, ne
se duhet, procedurat e nderhyrjes gjyqesore.
Neni 20
1. Nje femije, te cilit i mohohet ne menyre te perkohshme ose
te perhershme mjedisi i tij familjar, ose kur nuk eshte ne interesin
e tij me te larte te qendroje ne kete mjedis, ka te drejte per nje
mbrojtje dhe nje ndihme te posaçme nga shteti.
2. Shtetet Pale sigurojne per kete femije nje perkujdesje
alternative, ne peputhje me legjislacionin e tyre te brendshem.
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3. Kjo perkujdesje alternative mund te kete, inter alia, formen
e vendosjes ne nje familje, te “Kafalase” sipas te drejtes islamike,
te biresimit ose, ne rast nevoje, te vendosjes ne nje qender te
pershtatshme te kujdesit per femijet. Ne gjetjen e ketyre
zgjidhjeve, duhet te mbahen mire parasysh deshira per vazhdimesine ne edukimin e femijes, si dhe origjina e tij etnike,
fetare, kulturore dhe gjuhesore.
Neni 21
Shtetet Pale, te cilet pranojne dhe/ose lejojne sistemin e
biresimit, garantojne qekonsiderata mbizoteruese te jete interesi
me i larte i femijes dhe:
(a) Sigurojne qe biresimi i femijes te autorizohet vetem nga
autoritetet kompetente, te cilet percaktojne, ne perputhje me ligjin
dhe procedurat e zbatueshme dhe mbi bazen e te gjitha te dhenave
perkatese dhe te besueshme, qe biresimi te lejohet duke mbajtur
parasysh gjendjen e femijes ne raport me prinderit, te afermit dhe
perfaqesuesit e tij ligjore dhe, kur eshte e nevojshme, personat e
interesuar te kene dhene pelqimin e tyre te ndergjegjshem per
biresimin, mbi bazen e keshillimit te nevojshem;
(b) Pranojne se biresimi ne nje vend tjeter mund te shihet si
nje alternative per te siguruar kujdesin per femijen, ne qofte se
femija nuk mund te vendoset ne nje familje ushqyese ose
biresuese, ose te kete nje menyre tjeter te pershtatshme
perkujdesjeje ne vendin e tij te origjines;
(c) Sigurojne qe, ne rast biresimi ne nje vend tjeter, femija te
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gezoje mbrojtjen dhe normat e barazvlershme me ato qe ekzistojne
ne rastin e biresimit ne vendin e tij;
(d) Marrin te gjitha masat e duhura per te siguruar qe, ne rast
biresimi ne nje vend tjeter, vendosja e femijes te mos kthehet ne
nje perfitim material te pavend per personat e implikuar ne te;
(e) Mbeshtesin, sipas rastit, objektivat e ketij neni, duke
perfunduar rregullime ose marreveshje dypaleshe ose shumepaleshe dhe perpiqen ne kete kuader te sigurojne qe vendosja
e femijes ne nje vend tjeter te behet nga autoritetet ose organet
kompetente.
Neni 22
1. Shtetet Pale marrin masat e duhura per te siguruar qe nje
femije, i cili kerkon te marre statusin e refugjatit ose qe
konsiderohet si i tille sipas rregullave dhe procedurave te se drejtes
nderkombetare ose te brendshme te zbatueshme, qofte vetem apo
i shoqeruar nga prinderit e tij ose nga çdo person tjeter, te perfitoje
nga mbrojtja dhe perkrahja humanitare e duhur, per t’i lejuar atij
te gezoje te drejtat qe i njohin kjo Konvente dhe instrumentet e
tjera nderkombetare mbi te drejtat e njeriut ose me karakter
humanitar, ne te cilat Shtetet jane Pale.
2. Per kete qellim, Shtetet Pale bashkepunojne, kur e gjykojne
te nevojshme, ne çdo perpjekje te Organizates se Kombeve te
Bashkuara dhe te organizatave te tjera nderqeveritare ose
joqeveritare kompetente, qe bashkepunojne me Organizaten e
Kombeve te Bashkuara per te mbrojtur dhe ndihmuar femijen
dhe per te kerkuar prinderit ose anetaret e tjere te familjes te çdo
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femije refugjat, me qellim qe te sigurojne informacionin e
nevojshem per bashkimin me familjen. Ne rastet kur as prinderit,
as anetaret e tjere te familjes nuk gjenden, femijes do t’i jepet e
njejta mbrojtje, si çdo femije tjeter qe i mungon ngahere ose
perkohesisht mjedisi familjar, cilado qofte arsyeja, sikunder
parashikohet ne kete Konvente.
Neni 23
1. Shtetet Pale pranojne se femija me paaftesi mendore ose
fizike duhet te beje nje jete normale dhe te pershtatshme, ne kushte
qe garantojne dinjitetin e tij, qe nxisin autonomine dhe lehtesojne
pjesemarrjen e tij aktive ne jeten e bashkesise.
2. Shtetet Pale njohin te drejten e femijes me paaftesi per kujdes
te posaçem dhe nxisin e sigurojne, brenda mundesive te te
ardhurave te disponueshme, dhenien femijes, i cili permbush
kushtet, si dhe atyre qe kujdesen per te, te ndihmes qe kerkohet
dhe qe i pershtatet gjendjes se femijes dhe gjendjes financiare te
prinderve te tij, ose te atyre qe kujdesen per te.
3. Duke njohur nevojat e veçanta te femijes me paaftesi,
ndihma e dhene sipas paragrafit 2 te ketij neni jepet falas sa here
te jete e mundur, duke pasur parasysh burimet financiare te
prinderve te tij ose te atyre qe kujdesen per te dhe kjo synon qe
femijet me paaftesi te kene mundesi efektivisht te marrin arsim,
kualifikim, sherbime shendetesore, sherbime riaftesimi, pergatitje
per punesim dhe veprimtari argetuese, ne menyre qe femija te
siguroje nje integrim shoqeror dhe zhvillim vetiak sa me te plote,
perfshire zhvillimin e tij kulturor dhe shpirteror.
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4. Shtetet Pale, ne frymen e bashkepunimit nderkombetar,
nxisin shkembimin e informacionit te pershtatshem ne fushen e
kujdesit shendetesor parandalues dhe te trajtimit mjekesor,
psikologjik dhe funksional te femijeve me paaftesi, perfshire
perhapjen dhe mundesine e marrjes se informacionit lidhur me
metodat e riaftesimit, edukimit dhe sherbimeve te formimit
profesional, me qellim qe Shtetet Pale te kene mundesi te
permiresojne cilesite dhe aftesite e tyre dhe te zgjerojne pervojen
e tyre ne keto fusha. Ne kete drejtim, duhet te mbahen parasysh
ne menyre te veçante nevojat e vendeve ne zhvillim.
Neni 24
1. Shtetet Pale njohin te drejten e femijes per te gezuar nje
gjendje shendetesore sa me te mire dhe per te perfituar nga
sherbimet per trajtimin e semundjes dhe riaftesimin e shendetit.
Shtetet Pale perpiqen te sigurojne qe asnje femije te mos i mohohet
e drejta per te pasur keto sherbime te kujdesit shendetesor.
2. Shtetet Pale ndjekin zbatimin e plote te kesaj te drejte dhe
ne veçanti marrin masat e duhura:
(a) Per te ulur vdekshmerine foshnjore dhe feminore;
(b) Per t’u siguruar te gjithe femijeve ndihmen e nevojshme
mjekesore dhe kujdesin per shendetin, duke e vene theksin ne
zhvillimin e kujdesit shendetesor paresor;
(c) Per te luftuar semundjen dhe kequshqyerjen, edhe ne
kuadrin e kujdesit shendetesor paresor, me ane te perdorimit, nder
te tjera, te teknikave lehtesisht te arritshme si dhe te sigurimit te
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produkteve ushqimore te pershtatshme dhe ujit te pijshem te
paster, duke pasur parasysh rreziqet e ndotjes se mjedisit natyror;
(d) Per t’u siguruar nenave kujdesin e duhur shendetesor, para
dhe pas lindjes;
(e) Per te mundesuar qe gjithe grupet shoqerore dhe ne veçanti
prinderit dhe femijet te marrin informacion, te kene mundesi
edukimi dhe te perkrahen per te perdorur dijet baze per shendetin
dhe te ushqyerit e femijes, perparesite e ushqyerjes me gji,
higjienen dhe shendoshjen e mjedisit dhe parandalimin e
aksidenteve;
(f) Per te zhvilluar kujdesin shendetesor parandalues,
keshillimin e prinderve, edukimin dhe sherbimet ne fushen e
planifikimit familjar.
3. Shtetet Pale marrin te gjitha masat e efektshme dhe te
nevojshme per te zhdukur praktikat tradicionale te demshme per
shendetin e femijeve.
4. Shtetet Pale marrin persiper te nxisin dhe inkurajojne
bashkepunimin nderkombetar, me qellim qe te sigurojne
gradualisht realizimin e plote te se drejtes se njohur ne kete nen.
Per kete, mbahen parasysh ne menyre te veçante nevojat e vendeve
ne zhvillim.
Neni 25
Shtetet Pale i njohin femijes, per te cilin eshte vendosur nga
autoritetet kompetente per te qene nen kujdesje, mbrojtje ose
trajtim fizik ose mendor, te drejten e nje ekzaminimi periodik te
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ketij trajtimi dhe te çdo rrethane tjeter lidhur me kete vendosje.
Neni 26
1. Shtetet Pale i njohin çdo femije te drejten per te perfituar
perkrahje shoqerore, perfshire sigurime shoqerore dhe marrin
masat e nevojshme per te arritur realizimin e plote te kesaj te
drejte, ne perputhje me legjislacionin e tyre kombetar.
2. Ndihmat, ku eshte e nevojshme, duhet te jepen duke pasur
parasysh te ardhurat dhe kushtet e femijes dhe personave pergjegjes per mbajtjen e tij si dhe çdo konsiderate tjeter qe lidhet
me kerkesen per ndihme te bere nga vete femija ose ne emer te
tij.
Neni 27
1. Shtetet Pale njohin te drejten e çdo femije per nje nivel
jetese te mjaftueshem per zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirteror,
moral dhe shoqeror.
2. Pergjegjesine per te siguruar kushtet e nevojshme te jeteses
per zhvillimin e femijes, brenda kufijve te mundesive dhe mjeteve
te tyre financiare, e kane ne radhe te pare prindi ose prinderit ose
personat e tjere pergjegjes per rritjen e femijes.
3. Shtetet Pale marrin masat e duhura, sipas kushteve
kombetare dhe mundesive te tyre, per te ndihmuar prinderit dhe
personat e tjere pergjegjes per femijen, qe te vene ne jete kete te
drejte dhe, ne rast nevoje, per te siguruar nje perkrahje materiale
dhe programe mbeshtetjeje, sidomos lidhur me ushqimin,
veshmbathjen dhe banimin.
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4. Shtetet Pale marrin te gjitha masat e duhura per te siguruar
marrjen e pensionit ushqimor te femijes nga prinderit e tij ose
nga personat e tjere qe kane pergjegjesi financiare ndaj tij, qofte
brenda ose jashte vendit. Ne veçanti, ne rastet kur personi qe ka
nje pergjegjesi financiare ndaj femijes jeton ne nje shtet tjeter
nga ai i femijes, Shtetet Pale favorizojne aderimin ne marreveshjet
nderkombetare ose perfundimin e marreveshjeve te tilla si dhe
miratimin e rregullimeve te tjera te duhura.
Neni 28
1. Shtetet Pale njohin te drejten e femijes per arsimim dhe, me
qellim qe te arrihet kjo e drejte, hap pas hapi dhe mbi bazen e
mundesive te barabarta, ne menyre te veçante ata:
(a) Bejne arsimin fillor te detyrueshem dhe falas per te gjithe;
(b) Inkurajojne zhvillimin e formave te ndryshme te arsimit te
mesem si te pergjithshem, dhe profesional, i bejne ato te hapura
e te mundshme per çdo femije dhe marrin masa te pershtatshme,
si vendosja e arsimit falas dhe dhenia e nje ndihme financiare ne
rast nevoje;
(c) U sigurojne te gjitheve arsimin e larte, sipas aftesive te
secilit, me te gjitha mjetet e pershtatshme;
(d) Bejne te mundshem dhe te arritshem per çdo femije
informacionin dhe orientimin shkollor e profesional;
(e) Marrin masa per te inkurajuar frekuentimin e rregullt te
shkolles dhe uljen e perqindjes se braktisjes se shkolles.
45

2. Shtetet Pale marrin te gjitha masat e nevojshme per te
siguruar qe displina shkollore te zbatohet ne menyre te pajtueshme
me dinjitetin njerezor te femijes dhe ne perputhje me kete
Konvente.
3. Shtetet Pale nxisin dhe inkurajojne bashkepunimin
nderkombetar ne fushen e arsimit, per te kontribuar, ne menyre
te veçante, ne zhdukjen e padijes dhe te analfabetizmit kudo ne
bote dhe per te lehtesuar pervetesimin e njohurive shkencore e
teknike dhe te metodave moderne te mesimdhenies. Per kete,
mbahen parasysh ne menyre te veçante nevojat e vendeve ne
zhvillim.
Neni 29
1. Shtetet Pale u moren vesh qe arsimimi i femijes te kete per
synim:
(a) Te zhvilloje potencialin e plote te personalitetit, dhuntive
dhe aftesive mendore e fizike te femijes;
(b) Te rrise respektin per te drejtat e lirite themelore te njeriut
dhe per parimet e misheruara ne Karten e Kombeve te Bashkuara;
(c) Te rrise respektin per prinderit e femijes, per identitetin e
tij, gjuhen dhe vlerat kulturore, per vlerat kombetare te vendit ku
femija jeton, te vendit te origjines dhe te qyteterimeve te ndryshme
nga i veti;
(d) Ta pergatise femijen per nje jete te pergjegjshme ne nje
shoqeri te lire, ne fryme e mirekuptimit, paqes, tolerimit, barazise
midis sekseve dhe miqesise midis te gjithe popujve, grupeve
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etnike, grupeve kombetare e fetare dhe personave me origjine
autoktone;
(e) T’i zhvilloje femijes respektin per mjedisin natyror.
2. Asnje dispozite e ketij neni ose e nenit 28 nuk do te
interpretohet ne menyre te atille qe te cenoje lirine e personave
fizike ose juridike, per te krijuar e drejtuar qendra arsimore,
gjithmone me kusht qe parimet e permendura ne paragrafin 1 te
ketij neni te respektohen dhe qe arsimi qe jepet ne keto qendra te
jete ne perputhje me normat minimale qe percaktohen nga Shteti.
Neni 30
Ne Shtetet ku ekzistojne pakica etnike, fetare apo gjuhesore,
ose persona me origjine autoktone, nje femije qe i perket nje
minoriteti ose eshte autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta per
te pasur kulturen e vet, te ushtroje dhe praktikoje fene e vet, ose
te perdore gjuhen e vet se bashku me anetaret e tjere te grupit te
tij.
Neni 31
1. Shtetet Pale i njohin femijes te drejten te pushoje dhe
argetohet, te praktikoje lojera dhe veprimtari çlodhese, ne
pershtatje me moshen, si dhe te marre pjese lirisht ne jeten
kulturore dhe artistike.
2. Shtetet Pale respektojne dhe nxisin te drejten e femijes per
pjesemarrje te plote ne jeten kulturore dhe artistike, inkurajojne
sigurimin e mundesive te pershtatshme dhe te barabarta per kohen
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e lire dhe per veprimtari kulturore, artistike, argetuese dhe
çlodhese.
Neni 32
1. Shtetet Pale njohin te drejten e femijes per t’u mbrojtur nga
shfrytezimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune qe paraqet
rreziqe ose qe cenon edukimin e tij ose demton shendetin apo
zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirteror, moral ose shoqeror.
2. Shtetet Pale marrin masa legjislative, administrative,
shoqerore dhe edukative, per te siguruar zbatimin e ketij neni.
Per kete qellim dhe duke pasur parasysh dispozitat perkatese te
instrumenteve te tjera nderkombetare, Shtetet Pale ne menyre te
veçante:
(a) Percaktojne nje moshe minimale ose moshat minimale te
pranimit ne pune;
(b) Parashikojne nje rregullim te pershtatshem te orarit te punes
dhe te kushteve te punes;
(c) Japin denime ose sanksione te tjera te pershtatshme per te
siguruar zbatimin efektiv te ketij neni.
Neni 33
Shtetet Pale marrin te gjitha masat e duhura, duke perfshire
ato legjislative, administrative, shoqerore dhe edukative, per te
mbrojtur femijet nga perdorimi i paligjshem i drogave narkotike
dhe lendeve psikotrope, siç percaktohen ne konventat perkatese
nderkombetare dhe per te mos lejuar qe femijet te perdoren per
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prodhimin dhe trafikun e paligjshem te ketyre lendeve.
Neni 34
Shtetet Pale marrin persiper te mbrojne femijen nga çdo lloj
forme e shfrytezimit seksual dhe keqtrajtimit seksual. Per kete
qellim, Shtetet Pale marrin ne menyre te veçante te gjitha masat
e duhura ne planin kombetar, dypalesh dhe shumepalesh per te
mos lejuar qe:
(a) Femijet te nxiten ose te detyrohen per t’u perfshire ne
veprimtari te paligjshme seksuale;
(b) Femijet te shfrytezohen per qellime prostitucioni ose
praktika te tjera seksuale te paligjshme;
(c)Femijet te shfrytezohen per shfaqje ose materiale
pornografike.
Neni 35
Shtetet Pale marrin te gjitha masat e nevojshme ne planin
kombetar, dypalesh dhe shumepalesh, per te mos lejuar
rrembimin, shitjen, ose trafikun e femijeve per çdo qellim dhe ne
çfaredo forme qofte.
Neni 36
Shtetet Pale mbrojne femijen nga çdo forme tjeter shfrytezimi,
qe demton ne çfaredo aspekti mireqenien e tij.
Neni 37
Shtetet Pale sigurojne qe:
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(a) Asnje femije te mos i nenshtrohet tortures, as trajtimeve
ose denimeve mizore, çnjerezore ose poshteruese. As denimi me
vdekje, as burigimi i perjetshem nuk duhet te jepen per shkelje te
ligjit; te kryera nga persona nen 18 vjeç;
(b) Asnje femije te mos i mohohet liria ne menyre te paligjshme
ose arbitrare.
Arrestimi, ndalimi ose burgimi i nje femije duhet te jete ne
perputhje me ligjin dhe te perdoret vetem si nje mase e fundit
dhe per nje kohe sa me te shkurter.
(c) Çdo femije i privuar nga liria te trajtohet ne menyre
njerezore dhe me respektin qe i takon dinjitetit te njeriut dhe ne
menyre te tille; qe te kihen parasysh nevojat e personave te moshes
se tij. Ne veçanti, çdo femije i privuar nga liria duhet te veçohet
nga te rriturit, me perjashtim te rastit kur mendohet se eshte ne
intresin me te larte te femijes qe kjo te shmanget dhe ai te kete te
drejten te mbaje lidhje me familjen me korrespondence dhe vizita,
me perjashtim te rrethanave te jashtezakonshme;
(d) Çdo femije i privuar nga liria duhet te kete te drejten qe t’i
jepet menjehere ndihme juridike ose çdo ndihme tjeter e
pershtatshme, si dhe te drejten te kundershtoje vendimin per
heqjen e lirise perpara nje gjykate ose nje autoriteti tjeter
kompetent, te pavarur dhe te paanshem si dhe per nje vendim te
shpejte per çdo rast te tille.
Neni 38
1. Shtetet Pale marrin persiper te respektojne dhe te bejne te
respektohen rregullat e se drejtes humanitare nderkombetare, qe
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jane te zbatueshme per ta ne rast konflikti te armatosur dhe qe
kane te beje me femijen.
2. Shtetet Pale marrin te gjitha masat e mundshme per te
siguruar qe personat, te cilet nuk kane mbushur moshen
pesembedhjete vjeç, te mos marrin pjese drejtperdrejt ne veprimet
luftarake.
3. Shtetet Pale nuk rekrutojne ne forcat e tyre te armatosura
asnje person qe nuk ka mbushur moshen pesembedhjete vjeç.
Kur ata rekrutojne persona me te rritur se 15 vjeç por me te vegjel
se 18 vjeç, Shtetet Pale perpiqen te rekrutojne me perpara me te
medhenjte ne moshe.
4. Ne perputhje me detyrimin qe u takon ne baze te se drejtes
humanitare nderkombetare, per te mbrojtur popullsine civile ne
rast konflikti te armatosur, Shtetet Pale marrin te gjitha masat e
mundshme, per te siguruar mbrojtjen dhe kujdesin per femijet e
prekur nga konflikti i armatosur.
Neni 39
Shtetet Pale marrin te gjitha masat e duhura per te lehtesuar
riaftesimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin ne shoqeri te
çdo femije qe eshte viktime: e çdo forme pakujdesie,
shfrytezimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjeter te nje
trajtimi ose denimi mizor, çnjerezor e poshterues ose konflikti
te armatosur. Ky riaftesim dhe ky riintegrim duhet te behen ne
kushtet e nje mjedisi, qe ndihmon shendetin, personalitetin
dhe dinjitetin e femijes.
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Neni 40
1. Shtetet Pale i njohin çdo femije te dyshuar, te akuzuar ose
per te cilin eshte thene se ka kryer shkelje te ligjit penal, te drejten
e nje trajtimi te tille, qe zhvillon te femija ndjenjen e dinjitetit
dhe te vleres se personit, qe perforcon tek ai ndjenjen e respektit
te tij per te drejtat e njeriut dhe lirite themelore te te tjereve dhe
qe merr parasysh moshen e femijes si dhe deshiren per te ndihmuar
ne riintegrimin e tij ne shoqeri dhe ne menyre qe ai te luaje nje
rol konstruktiv ne gjirin e saj.
2. Per kete qellim dhe duke pasur parasyh dispozitat perkatese
te instrumenteve nderkombetare, Shtetet Pale kujdesen ne veçanti
qe:
(a)Asnje femije te mos jete i dyshuar, i akuzuar ose i cilesuar
per shkelje te ligjit penal per arsye te veprimeve ose mosveprimeve
qe nuk kane qene te ndaluara nga e drejta e brendshme ose
nderkombetare ne momentin kur ato jane kryer;
(b) Çdo femije i dyshuar ose i akuzuar per shkelje te ligjit
penal te kete te pakten garancite qe vijojne:
(i) Te prezumohet i pafajtshem derisa te provohet pafajesia
ligjerisht;
(ii) Te informohet menjehere dhe drejtperdrejt per akuzat e
ngritura kunder tij, nese eshte e pershtatshme, me ane te prinderve
te tij ose te perfaqesuesve ligjore, dhe te kete ndihme juridike ose
nga çdo ndihme tjeter te duhur per pergatitjen dhe paraqitjen e
mbrojtjes se tij;
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(iii) Çeshtja e tij te shqyrtohet pa vonese nga nje autoritet ose
instance gjyqesore kompetente, e pavarur dhe e paanshme, sipas
nje procedure te drejte ligjore, ne pranine e ndihmes juridike ose
te nje ndihme tjeter te pershtatshme, dhe, kur gjykohet se kjo nuk
eshte ne interesin me te larte te femijes, sidomos per arsye te
moshes ose gjendjes se tij, ne prani te prinderve ose perfaqesuesve
te tij ligjore.
(iv) Te mos detyrohet te deshmoje ose te pohoje veten fajtor;
te pyeten ose te beje te pyeten deshmitaret e akuzes dhe te siguroje
paraqitjen dhe marrjen ne pyetje te deshmitareve te mbrojtjes se
tij, ne kushte te barabarta.
(v) Ne qofte se vendoset se ka shkelur ligjin penal, te beje
ankim kunder ketij vendimi si dhe çdo mase te marre si pasoje,
para nje autoriteti ose nje instance gjyqesore kompetente me te
larte, te pavarur dhe te paanshme, ne perputhje me ligjin.
(vi) Te ndihmohet falas nga nje perkthyes, ne qofte se ai nuk e
kupton ose nuk e flet gjuhen qe perdoret.
(vii) Te respektohet plotesisht jeta e tij private ne te gjitha
fazat e procedures.
3. Shtetet Pale perpiqen te nxisin krijimin e ligjeve,
procedurave, organeve dhe institucioneve te posaçme per femijet
qe dyshohen, akuzohen ose qe vleresohen se kane kryer shkelje
te ligjit penal dhe ne veçanti:
(a) Percaktojne nje moshe minimale, nen te cilen femijet
prezumohen te paafte per te shkelur ligjin penal;
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(b) Marrin masa, sa here eshte e nevojshme dhe e deshirueshme, per t’i trajtuar keta femije pa iu drejtuar procedures
gjyqesore, me kusht qe te respektohen plotesisht te drejtat e njeriut
dhe mbrojtja ligjore.
4. Parashikohen dispozita te ndryshme, siç jane kujdesi,
orientimi dhe kontrolli; keshillat; periudha e proves; kujdesi ne
familje; programet e edukimit te pergjithshem dhe profesional
dhe zgjidhje te tjera, veç atyre institucionale, per t’u siguruar
femijeve nje trajtim ne perputhje me mireqenien e tyre dhe ne
raport me gjendjen e tyre dhe me shkeljen e ligjit.
Neni 41
Asnje nga dispozitat e kesaj Konvente nuk cenon dispozitat
me te favorshme per realizimin e te drejtave te femijes, qe mund
te parashikohen:
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(a) ne legjislacionin e nje Shteti Pale; ose
(b) ne te drejten nderkombetare ne fuqi per ate Shtet.
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NGA KONVENTA NR. 138
Konvente mbi pranimin ne punesim
MOSHEN MINIMALE
Konferenca e Pergjithshme e Organizates Nderkombetare te
Punes,
Duke qene e thirrur ne Gjeneve nga Organi Drejtues i Zyres
Nderkombetare te Punes, dhe
Duke qene e mbledhur ne Sesionin e 28, me 6 qershor 1973,
dhe
Duke vendosur te miratoje disa propozime ne lidhje me
moshen minimale te pranimit ne punesim, e cila eshte pika e
katert e rendit te dies ne kete Sesion, dhe
Duke patur parasysh kushtet e Konventes per Moshen
Minimale (Industri), 1919, Konventes per Moshen Minimale
(Detari), 1920, Konventes per Moshen Minimale (Bujqesi) 1921,
Konventes per Moshen Minimale ( Mirembajtes dhe Fokist, 1921,
Konventes per Moshen Minimale (Punesimi Joindustrial), 1932,
Konventes per Moshen Minimale (Detari, e rishikuar), 1936,
Konventes per Moshen Minimale (Industri, e rishikuar), 1937,
Konventes per Moshen Minimale (Punesimi Joindustrial, e
rishikuar), 1937, Konventes per Moshen Minimale (Peshkatari),
1959, dhe Konventes per Moshen Minimale (Pune nen Toke),
1965,
Duke patur parasysh se ka ardhur koha per te vendosur nje
instrument te pergjithshem ne lidhje me kete subjekt, i cili do te
zevendesonte gradualisht ato ekzistuese, te kufizuara ne sektore
ekonomike te caktuar, me synimin per te arritur zhdukjen totale
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te punes se femijeve, dhe
Duke vendosur qe keto propozime te marrin formen e nje
Konvente, Miraton sot, me 26 qershor 1973, Konventen qe vijon,
e cila mund te quhet si Konventa per Moshen Minimale, 1973:
Neni 1
Çdo Anetar, per te cilin kjo Konvente eshte ne fuqi, merr
persiper te ndjeke nje politike kombetare te formuluar per te
siguruar ndalimin efektiv te punes se femijeve dhe te ngreje ne
menyre progresive moshen minimale per pranimin ne punesim
ose ne pune ne nje nivel qe eshte ne perputhje me zhvillimin
fizik e mendor te te rinjve.
Neni 2
1. Çdo Anetar qe ratifikon kete Konvente duhet te specifikoje,
ne nje Deklarate bashkengjitur ketij ratifikimi, nje moshe
minimale per pranimin ne punesim ose pune brenda territorit
te tij ose per mjetet e transportit te regjistruara ne territorin e
tij; subjekt i neneve 4 deri ne 8 te kesaj Konvente; askush
nen kete moshe nuk duhet pranuar te punesohet ose te punoje
ne ndonje profesion.
2. Çdo Anetar qe ka ratifikuar kete Konvente, duhet, ne vijim,
te vere ne dijeni Drejtorin e Pergjithshem te Zyres
Nderkombetare te Punes, me deklarata te metejshme, kur
percaktohet nje moshe tjeter me e larte e pranimit ne punesim
se ajo e percaktuar me pare.
3. Mosha minimale e percaktuar ne perputhje me Paragrafin 1
te ketij Neni nuk duhet te jete me e vogel se mosha e detyruar
per shkollim dhe, ne çdo rast, nuk mund te jete me e vogel se
15 vjeç.
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4. Pavaresisht nga dispozitat e paragrafit 3 te ketij Neni, nje
Anetar, ekonomia dhe mundesite aresimore te te cilit nuk jane
te zhvilluara sa duhet, pas konsultimeve me organizatat
perkatese te punedhenesve e punetoreve, kur ekzistojne te
tilla, mund te percaktoje si moshe minimale fillestare moshen
14 vjeç.
5. Çdo Anetar qe ka percaktuar nje moshe minimale fillestare
prej 14 vjeç, ne perputhje me dispozitat e paragrafit parardhes,
duhet te perfshije ne raportimet e tij mbi zbatimin e kesaj
Konvente, te paraqitur, sipas Nenit 22 te Kushtetutes se
Organizates Nderkombetare te Punes, nje Deklarate:
a. se ekzistojne aresye per te vepruar keshu;
b. se ai heq dore nga e drejta qe i jepet nga dispozita ne fjale qe
nga nje date e deklaruar.
Neni 3
1. Mosha minimale per pranim ne çdo lloj punesimi ose pune, e
cila nga natyra e saj ose nga rrethanat ne te cilat ajo kryhet, ka
mundesi qe te rrezikoje shendetin, sigurine ose moralin e te
rinjve, nuk duhet te jete nen 18 vjeç.
2. Llojet e punesimit ose punes ne te cilat zbatohet paragrafi 1 i
ketij Neni duhet te percaktohen nga ligjet dhe rregulloret
kombetare ose nga organi kompetent, pas konsultimeve me
organizatat perkatese te punedhenesve e punetoreve, aty ku
ato ekzistojne.
3. Pavaresisht nga dispozitat e paragrafit 1 te ketij Neni, ligjet
ose rregulloret kombetare ose organi kompetent, pas
konsultimeve me organizatat perkatese te punedhenesve e
punetoreve, aty ku ato ekzistojne, duhet te autorizojne
punesimin ose punen qe nga mosha 16 vjeç, me kusht qe
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shendeti, siguria dhe morali i te rinjve ne fjale te jene plotesisht
te mbrojtura dhe qe te rinjte te kene marre instruksionin e
pershtatshem specifik ose jane te kualifikuar ne degen
perkatese te aktivitetit.
Neni 4
1. Aq sa eshte e nevojshme, organi kompetent, pas konsultimeve
me organizatat perkatese te punedhenesve e punetoreve, aty
ku ato ekzistojne, mund te perjashtoje nga zbatimi i kesaj
Konvente kategori te kufizuara te punesimit ose punes, ne
rastet kur dalin probleme te vecanta dhe thelbesore per
zbatimin e saj.
2. Çdo Anetar qe ratifikon kete Konvente duhet te beje listen,
ne Raportin e tij te pare, per zbatimin e kesaj Konvente, te
paraqitur sipas nenit 22 te Kushtetutes se Organizates
Nderkombetare te Punes, per çdo kategori qe mund te jete
perjashtuar, sipas paragrafit 1 te ketij Neni, duke dhene aresyet
per kete perjashtim dhe duhet te deklaroje, ne raportimet
vijuese, statusin e ligjit dhe te praktikes ne lidhje me kategorite
e perjashtuara dhe masen ne te cilen Konventa eshte vene
ose propozohet te vihet ne veprim, ne lidhje me keto kategori.
3. Punesimi ose puna e mbuluar nga Neni 3 i kesaj Konvente,
nuk duhet te perjashtohet nga zbatimi i Konventes, sipas ketij
Neni.
Neni 5
1. Nje Anetar, ekonomia dhe mjetet administrative te te cilit
nuk jane te zhvilluara ne menyre te mjaftueshme, pas
konsultimeve me organizatat perkatese te punedhenesve e
punetoreve, aty ku ato ekzistojne, mund, fillimisht, te kufizoje
59

sferen e zbatimit te kesaj Konvente.
2. Çdo Anetar qe ka te drejten e paragrafit 1 te ketij Neni duhet
te specifikoje ne nje Deklarate, bashkengjitur ratifikimit, deget
e ekonomise ose llojet e sipermarrjeve ne te cilat ai do te
zbatoje dispozitat e kesaj Konvente.
3. Dispozitat e Konventes duhet te zbatohen, si minimum, ne
deget qe vijojne: miniera dhe gurore, punishte, ndertim,
elektricitet, gaz dhe uje, sherbimet sanitare, transport,
magazina dhe komunikacion, dhe plantacione ose sipermarrje
te tjera bujqesore, qe prodhojne kryesisht per qellime tregtimi,
por duke perjashtuar sipermarrjet familjare ose te nje shkalle
te vogel, qe prodhojne per konsum lokal dhe qe nuk punesojne
rregullisht punonjes.
4. Çdo Anetar qe e ka kufizuar synimin e zbatimit te kesaj
Konvente, sipas ketij Neni:
a. Duhet te tregoje ne raportet e tij, sipas nenit 22 te Kushtetutes
se Organizates Nderkombetare te Punes, gjendjen e
pergjithshme, persa i perket punesimit ose punes se te rinjve
dhe femijeve ne deget e aktivitetit, te cilat jane perjashtuar
nga synimi i zbatimit te kesaj Konvente dhe ndonje perparim
qe mund te jete bere drejt nje zbatimi me te gjere te dispozitave
te kesaj Konvente.
b. Mundet, ne cdo kohe, te zgjeroje zyrtarisht sferen e zbatimit
me anen e nje Deklarate drejtuar Drejtorit te Pergjithshem te
Zyres Nderkombetare te Punes.
Neni 6
Kjo Konvente nuk zbatohet per punen e bere nga femijet dhe te
rinjte ne shkolla, qofshin ato te arsimit te pergjithshem, profesional
ose teknik, ose ne institucione te tjera kualifkuese, ose per punen e
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bere nga persona te pakten 14 vjeç ne sipermarrjet ku nje pune e
tille kryhet, sipas kushteve te percaktuara nga organi kompetent,
pas konsultimeve me organizatat perkatese te punedhenesve e
punetoreve, aty ku ato ekzistojne, dhe si pjese perberese te:
a. Nje kursi arsimimi ose kualifikimi, per te cilin nje shkolle ose
nje institucion trajnimi eshte ne menyre prioritare pergjegjese.
b. Nje programi trajnimi, kryesisht ose teresisht ne nje sipermarrje,
programi i te ciles eshte aprovuar nga autoriteti kompetent;
ose
c. Nje programi udhezimi ose orientimi, te perpiluar per te
lehtesuar zgjedhjen e nje profesioni ose te nje drejtimi trajnimi.
Neni 7
1. Ligjet ose rregulloret kombetare mund te lejojne punesimin
ose punen e personave 13 deri ne 15 vjeç ne pune te lehta, te
cilat:
a. Nuk ka mundesi te jene te demeshme per shendetin ose
zhvillimin e tyre.
b. Nuk jane te tilla qe te pengojne vazhdimin e shkolles nga ana
e tyre, pjesemarrjen e tyre ne programe ose orientime te
kualifikimit profesional, te miratuara nga organi kompetent
ose nga aftesia e tyre per te perfituar nga udhezimet e marra.
2. Ligjet ose rregulloret kombetare mund te lejojne, gjithashtu,
punesimin ose punen e personave te cilet jane te pakten 15
vjeç, por qe nuk e kane plotesuar akoma shkollen e detyruar,
ne punet qe plotesojne kerkesat e nenparagrafeve (a) dhe (b)
te Paragrafit 1 te ketij Neni.
3. Organi kompetent duhet te percaktoje aktivitetet ne te cilat
punesimi ose puna mund te lejohen, sipas paragrafeve 1 dhe 2
te ketij Neni, si edhe numrin e oreve dhe kushtet ne te cilat nje
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punesim ose pune e tille mund te ndermerret.
4. Pavaresisht nga dispozitat e paragrafeve 1 dhe 2 te ketij Neni,
nje Anetar qe i ka dhene vetes te drejten e dispozitave te
paragrafit 4 te Nenit 2, deri sa ai vazhdon te veproje keshtu,
mund te zevendesoje moshen 12 dhe 14 me moshen 13 dhe 15
vjeç ne paragrafin 1 dhe moshen 14 me moshen 15 vjeç ne
paragrafin 2 te ketij Neni.
Neni 8
1. Mbas konsultimeve me organizatat perkatese te punedhenesve
e punetoreve, aty ku ato ekzistojne, organi kompetent, me
anen e lejeve te dhena per raste individuale, mund te
perjashtoje ndalimin e punesimit ose te punes, te percaktuara
ne Nenin 2 te kesaj Konvente, per qellime te tilla si pjesemarrja
ne shfaqjet artistike.
2. Lejet e dhena ne kete menyre duhet te kufizojne numrin e
oreve dhe te percaktojne kushtet ne te cilat punesimi ose puna
jane lejuar.
Neni 9
1. Te gjitha masat e nevojshme, perfshire dispoziten e denimeve
te pershtatshme, duhet te merren nga organi kompetent, me
qellim qe te siguroje forcimin efektiv te zbatimit te dispozitave
te kesaj Konvente.
2. Ligjet ose rregulloret kombetare ose organi kompetent duhe
te caktojne personat pergjegjes per zbatimin e dispozitave qe
e bejne efektive kete Konvente.
3. Ligjet ose rregulloret kombetare ose autoriteti kompetent
duhet te percaktojne regjistrin ose dokumentet e tjera qe duhet
te mbahen dhe te vihen ne dispozicion nga punedhenesi; keto
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regjistra ose dokumente duhet te permbajne emrat, moshen
dhe daten e lindjes, te vertetuara rregullisht, kur eshte e
mundur, te personave qe ai ka punesuar ose qe punojne per te
dhe qe jane nen moshen 18 vjeç.
ni 11
Ratifikimet zyrtare te kesaj Konvente duhet t’i komunikohen
Drejtorit te Pergjithshem te Zyres Nderkombetare te Punes per
regjistrim.
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REKOMANDIM NR. 146
Rekomandim mbi pranimin ne punesim
MOSHEN MINIMALE
Konferenca e Pergjithshme e Organizates Nderkombetare te
Punes,
Duke qene e thirrur ne Gjeneve nga Organi Drejtues i Zyres
Nderkombetare te Punes, dhe duke qene e mbledhur ne Sesionin
e 58, me 6 qershor 1973, dhe
Duke qene e ndergjegjshme se zhdukja efektive e punes se
femijeve dhe rritja progresive e moshes minimale per pranim ne
punesim perben vetem nje aspekt te mbrojtjes dhe perparimit te
femijeve dhe te rinjve, dhe
Duke vene re shqetesimin e te gjithe sistemit te Kombeve te
Bashkuara, ne lidhje me nje mbrojtje dhe perparim te tille, dhe
Duke miratuar Konventen per Moshen Minimale, 1973, dhe
Duke dashur te percaktoje me sakte disa elemente te politikes
qe jane shqetesim per Organizaten Nderkombetare te Punes, dhe
Duke vendosur per miratimin e disa propozimeve, ne lidhje
me moshen minimale per pranim ne punesim, e cila eshte pika e
katert ne rendin e dites te ketij Sesioni, dhe
Duke percaktuar qe keto propozime duhet te marrin formen e
nje Rekomandimi, duke plotesuar Konventen per Moshen
minimale, 1973,
Miraton, sot, me 6 qershor 1973 Rekomandimin qe vijon, i
cili mund te quhet Rekomandimi per Moshen Minimale, 1973:
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I. Politika Kombetare
1. Per te siguruar suksesin e politikes kombetare, parashikuar
ne Nenin 1 te Konventes per Moshen Minimale, 1973, duhet
t’u jepet nje prioritet i larte planifikimit dhe plotesimit te
nevojave te femijeve e te rinjve ne politikat dhe programet e
zhvillimve kombetare dhe zgjerimit progresiv te masave te
ndervarura per te siguruar kushtet me te mira per rritjen fizike
dhe mendore te femijeve dhe te rinjve.
2. Ne lidhje me kete, nje vemendje e vecante duhet t’u kushtohet
problemeve te tilla te planifikimit dhe politikes si vijon:
a. Angazhimi serioz kombetar per punesim te plote, ne perputhje
me Konventen dhe Rekomandimin per Politiken e Punesimit,
1964 dhe marrjen e masave per te nxitur zhvillimin e
punesimit, te orientuar ne zonat rurale dhe urbane (fshatare
dhe qytetare).
b. Zgjerimi progresiv i masave sociale dhe ekonomike per
lehtesimin e varferise kudo qe ekziston dhe per te siguruar
standardet e jeteses familjare dhe te ardhura te tilla qe e bejne
te panevojshme kerkesen per t’iu drejtuar femijeve per
ndihme.
c. Zhvillimi dhe zgjerimi progresiv, pa ndonje diskriminim, i
sigurimeve shoqerore dhe masave per mireqenien familjare,
me synimin per te siguruar mirerritjen e femijeve, perfshire
dhe nje shperblim per ta.
d. Zhvillimi dhe zgjerimi progresiv i mjeteve te pershtatshme
per arsimimin, orientimin dhe trajnimin profesional ne forme
dhe permbajtje te femijeve dhe te rinjve.
e. Zhvillimi dhe zgjerimi progresiv i mjeteve te pershtatshme
per mbrojtjen e mireqenies se femijeve dhe te rinjve, perfshire
te rinjte e punesuar dhe nxitjen e zhvillimit te tyre.
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3. Vemendje e vecante, sipas nevojave, duhet treguar per
kerkesat e femijeve dhe te rinjve, qe nuk kane familje ose
nuk jetojne ne familjet e tyre, si edhe tefemijeve e te rinjve
emigrante qe levizin me familjet e tyre. Masat qe merren, me
kete synim, duhet te perfshijne edhe dispozitat per bursa dhe
kualifikim profesional.
4. Vazhdimi i shkolles ne menyre te rregullt ose pjesemarrja ne
orientimet dhe programet e kualifikimit profesional, duhet te
kerkohen dhe te sigurohen efektivisht deri ne nje moshe te
pakten te barabarte me moshen e percaktuar per pranim ne
punesim, ne perputhje me Nenin 2 te Konventes per Moshen
Minimale, 1973.
5. (1) Ne konsiderate duhet te merren masat qe kane te bejne
me pergatitjen paraprake, pa perfshire rreziqet, per llojet e
punesimit ose punes, ne lidhje me te cilen mosha minimale e
percaktuar, sipas Nenit 3 te Konventes per Moshen Minimale,
1973, eshte me e larte se plotesimi i shkollimit te plote te
detyrueshem.
(2) Masa analoge duhet te ndermerren, kur kerkesat
profesionale te nje pune te vecante perfshijne nje moshe
minimale per pranim, e cila eshte me e larte se mosha e
nevojeshme per perfundimin e shkollimit te plote te detyruar.
II. Mosha Minimale
6. Mosha minimale duhet te caktohet ne te njejtin nivel per te
gjithe sektoret e aktivitetit ekonomik.
7. (1) Anetaret duhet te caktojne si objektiv te tyre ngritjen
progresive ne 16 vjeç te moshes minimale per pranim ne
punesim ose ne pune, te specifikuar, sipas Nenit 2 te
Konventes per Moshen Minimale, 1973.
66

(2) Aty ku mosha minimale per punesim ose pune, e perfshire
ne Nenin 2 te Konventes per Moshen Minimale, 1973 eshte
akoma nen moshen 15 vjeç, duhet te ndermerren hapa urgjente
per ta ngritur ate ne kete nivel.
8. Aty ku nuk eshte nevoje imediate per te caktuar nje moshe
minimale per te gjitha punesimet ne bujqesi dhe ne aktivitet
e tjera qe lidhen me te ne zonat rurale, nje moshe minimale
mund te fiksohet te pakten per punesimin ne plantacione dhe
ne sipermarrje te tjera bujqesore, qe i referohen Nenit 5,
paragrafi 3 te Konventes per Moshen Minimale, 1973.
III. Punesim ose Pune me Rreziqe
9. Aty ku mosha minimale per pranim ne lloje punesimi ose
pune te cilat perbejne rrezik per shendetin, sigurine ose
moralin e te rinjve nen moshen 18 vjeç, duhet te ndermerren
hapa te menjehershem per ta ngritur kete nivel.
10. (1) Ne percaktimin e llojeve te punesimit ose te punes qe
kerkon Neni 3 i Konventes per Moshen Minimale, 1973, duhet
te merren parasysh plotesisht standardet nderkombetare te
punes, si ato qe kane te bejne me lendet, apo proceset e
rrezikshme (perfshire radiacionin jonizues), ngritjen e peshave
te renda dhe punen nen toke.
(2) Lista e llojeve te punesimit ose punes ne fjale duhet te
rishqyrtohet ne menyre periodike dhe te rishikohet, siç eshte
e nevojeshme, veçanerisht ne driten e perparimeve shkencore
dhe tekonolgjike.
11. Kur, sipas Nenit 5 te Konventes per Moshen Minimale, 1973,
nje moshe minimale nuk eshte caktuar menjehere per disa
dege te aktiviteteve ekonomike ose lloje sipermarrjeje, duhet
te zbatohen dispozita te pershtatshme per moshen minimale
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per llojet e punesimit ose te punes qe paraqesin rreziqe per te
rinjte.
IV. Kushtet e Punesimit
12. (1). Duhet te merren masa per te siguruar qe kushtet ne te
cilat femijet dhe te rinjte nen moshen 18 vjeç jane punesuar
ose punojne kane arritur dhe ruajne standarde te kenaqshme.
Keto kushte duhet te mbahen nen mbikqyrje serioze.
(2). Masa duhen marre ne te njejten menyre, per te mbrojtur
dhe kontrolluar kushtet ne te cilat femijet dhe te rinjte u
nenshtrohen orientimeve dhe trajnimeve profesionale,
trajnimeve brenda sipermarrjeve, institucioneve kualifkuese
ose shkollave per arsimim teknik ose kualifikim profesional
dhe per te formuluar standarde per mbrojtjen dhe zhvillimin
e tyre.
13. (1). Ne lidhje me zbatimin e paragrafit paraardhes, si edhe ne
zbatim te Nenit 7, paragrafi 3 te Konventes per Moshen
Minimale, 1973, vemendje e veçante i duhet kushtuar:
a. Dispozites per shperblim te drejte dhe mbrojtjen e ketij
shperblimi, duke mbajtur parasysh parimin: pagese te
barabarte per pune te barabarte.
b. Kufizim strikt te oreve te punes ne dite dhe ne jave, ndalimin
e punes mbi kohen normale, me qellim qe te mbetet kohe e
mjaftueshme per arsimim dhe trajnim (perfshire edhe kohen
e nevojshme per detyrat e shtepise ne lidhje me keto te fundit),
per pushim gjate dites dhe per kohen e lire.
c. Dhenien, pa mundesi perjashtimi, perveç rasteve te
emergjencave, te nje minimumi prej 12 ore nate rresht pushim
dhe ditet e zakonshme javore te pushimit.
d. Dhenien e nje lejeje vjetore te pagueshme prej te pakten 4
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jave dhe ne çdo rast jo me te shkurter se ajo e dhene per te
rriturit.
e. Mbulimin me sistemet e sigurimit social, perfshire pagesat
per aksidentet, kujdesin mjekesor, skemat e perfitimeve nga
semundjet, cilatdo qofshin kushtet e punesimit ose punes.
f. Mbajtjen e standardeve te kenaqshme per sigurimin e
shendetin dhe instruktime e mbikqyrje te pershtatshme per
to.
(2). Nenparagrafi (1) i ketij paragrafi zbatohet edhe per detaret
e rinj, per aq kohe sa ata nuk jane te mbuluar lidhur me
problemet qe trajtohen ne kete paragraf nga Konventat dhe
Rekomandimet nderkombetare, veçanerisht ne lidhje me
punesimin ne detari.
V. Zbatimi
14. (1) Masat per te siguruar zbatimin efektiv te Konventes per
Moshen Minimale, 1973 dhe te Rekomandimit perkates duhet
te perfshijne:
a. Forcimin, sa te jete e nevojshme, te inspektimit te punes dhe
te sherbimeve perkatese, per shembull nepermjet trajnimit te
vecante te inspektoreve per te zbuluar abuzimet ne punesim
ose pune te femijeve dhe te rinjve dhe per te korrigjuar keto
abuzime, dhe
b. Forcimin e sherbimeve per permiresimin dhe inspektimin e
sipermarrjeve kualifikuese.
(2) Theksi duhet vene ne rolin qe mund te luhet nga inspektoret
per furnizimin me informacion dhe keshilla mbi mjetet
efektive per pershtatshmerine me dispozitat perkatese, si edhe
per sigurimin e forcimit te tyre.
(3) Inspektimi i punes dhe inspektimi mbi sipermarrjet per
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trajnimin duhet te kordinohen ngushtesisht per te siguruar
nje efektivitet me te madh ekonomik, dhe pergjithesisht,
sherbimet e administrimit te punes duhet te punojne ne
bashkepunim te ngushte me sherbimet pergjegjese per
arsimimin, trajnimin, mireqenien dhe udhezimin e femijeve
e te rinjve.
15. Vemendje e vecante u duhet kushtuar:
a. Zbatimit te dispozitave ne lidhje me parandalimin e punesimit
dhe punes ne llojet e punesimit e te punes qe paraqesin rrezik.
b. Shmangies se punesimit dhe punes per femijet e te rinjte gjate
oreve kur behet mesim, meqenese arsimi dhe kualifikimi jane
te detyrueshem.
16. Masat qe vijojne duhet te merren per te lehtesuar verifikimin
e moshes:
a. Autoritetet publike duhet te mbajne nje sistem efektiv te
regjistrimit te datelindjeve, i cili duhet te perfshije edhe
çertifikaten e lindjes.
b. Punedhenesve u duhet kerkuar qe te mbajne dhe te vene ne
dispozicion te autoritetit kompetent regjistra ose dokumenta
te tjera qe tregojne emrat, moshen ose datelindjen, te vertetuara
rregullisht, kur eshte e mundur, jo vetem te femijeve e te rinjve
te punesuar prej tyre, por edhe te atyre qe marrin orientime
profesionale ose trajnim ne sipermarrjen e tyre.
c. Per femijet dhe te rinjte qe punojne ne rruge, ne tezga, ne
vende publike, ne vende pune me levizje (shetitese) ose ne
rrethana te tjera, qe e bejne kontrollin e regjistrimeve te
punedhensit jo praktik, duhet te nxirren liçenca ose dokumente
te tjera qe tregojne legjitimitetin e ketyre puneve.
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NGA KONVENTA NR. 182
Mbi Format me te Keqija te Punes se Femijeve
KONVENTE PER NDALIMIN DHE ELIMINIMIN E
MENJEHE
Konferenca e Pergjithshme e Organizates Nderkombetare te
Punes,
E mbledhur ne Gjeneve nga Organi Drejtues i Zyres
Nderkombetare te Punes dhe duke zhvilluar Sesionin e saj te 87te, me 1 qershor 1999, dhe
Duke pasur parasysh nevojen e adoptimit te instrumenteve te
reja per ndalimin e efektshem te formave me te keqija te punes se
femijeve, si perparesi kryesore per veprim kombetar dhe
nderkombetar, per te plotesuar Konventen dhe Rekomandimin
lidhur me Moshen Minimale per pranim ne punesim, 1973, te
cilat mbeten instrumentet themelore per arritjen e heqjes se plote
te punes se femijeve, dhe
Duke pasur parasysh se eliminimi efektiv i formave me te
keqija te punes se femijeve kerkon veprim te menjehershem dhe
gjitheperfshires, duke pasur parasysh rendesine e arsimimit baze
dhe nevojen per te hequr femijet perkates nga puna dhe per te
siguruar riaftesimin dhe integrimin e tyre shoqeror, nderkohe qe
merren ne konsiderate nevojat e familjeve te tyre, dhe
Duke kujtuar Rezoluten ne lidhje me eliminimin e punes se
femijeve, te miratuar nga Konferenca e Pergjithshme, ne Sesionin
e saj te 83 te, ne vitin 1996, dhe
Duke njohur se puna e femijeve, ne nje mase te madhe,
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shkaktohet nga varferia dhe se zgjidhja afatgjate bazohet ne
zhvillimin e qendrueshem ekonomik, qe çon ne progresin social,
e veçanerisht ne lehtesimin e varferise dhe arsimimin universal,
dhe
Duke kujtuar Konventen mbi te Drejtat e Femijeve, te adoptuar
nga Asambleja e Pergjithshme e Kombeve te Bashkuara, me 20
nentor 1989, dhe
Duke kujtuar Deklaraten e ILO mbi Parimet dhe te Drejtat
Themelore ne Pune dhe Masat per zbatimin e saj, te miratuar ne
Konferencen Nderkombetare te Punes, ne Sesionin e saj te 86 te,
ne vitin 1998, dhe
Duke kujtuar se disa nga format me te keqija te punes se
femijeve mbulohen nga instrumente nderkombetare, veçanerisht
nga Konventa mbi Punen e Detyruar, 1930, dhe Konventa
Plotesuese e Kombeve te Bashkuara mbi Heqjen e Skllaverise,
te Tregtise se Sklleverve dhe te Institucioneve dhe Praktikave te
Ngjashme me Skllaverine, 1956, dhe
Duke vendosur per adoptimin e disa propozimeve lidhur me
punen e femijeve, e cila eshte pika e katert e rendit te dites se
Sesionit, dhe
Duke percaktuar se keto propozime do te marrin formen e nje
Konvente Nderkombetare;
Miraton ne kete dite te qershorit te vitit njemije e nenteqinde
e nentedhjete e nente Konventen e meposhtme, e cila mund te
quhet si Konventa mbi Format me te Keqija te Punes se Femijeve,
1999:
Neni 1
Çdo Anetar qe ratifikon kete Konvente, duhet te marre masa
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per te siguruar ndalimin dhe eliminimin e menjehershem te
formave me te keqija te punes se femijeve.
Neni 2
Per qellimet e kesaj Konvente, perkufizimi “Femije” duhet te
perdoret per te gjithe personat nen moshen 18 vjeç.
Neni 3
Per qellimet e kesaj Konvente, shprehja “Format me te keqija
te punes se femijeve” perfshin:
(a) te gjitha format e skllaverise ose praktikat e ngjashme me
skllaverine, te tilla si shitja dhe trafikimi i femijeve, skllaveria
per shkak te borxheve dhe bujkroberia, puna pa deshire ose e
detyruar, perfshire rekrutimin e detyruar te femijeve per t’i
perdorur ne konflikte te armatosura;
(b) perdorimin, gjetjen dhe dhenien e nje femije per prostitucion,
per prodhim pornografie ose per shfaqje pornografike;
(c) perdorimin, gjetjen ose dhenien e nje femije per veprimtari
te paligjshme, ne veçanti per prodhimin dhe trafikimin e
drogave, sikunder jane te perkufizuara ne traktatet perkatese
nderkombetare;
(d) çdo lloj tjeter pune ose veprimtarie, e cila nga natyra e saj ose
rrethanat ne te cilat kryhet, mund te rrezikoje shendetin,
sigurine ose moralin e femijeve.
Neni 4
1. Llojet e puneve qe i referohen Nenit 3 (d) duhet te percaktohen
nga ligjet dhe rregullat kombetare ose autoriteti kompetent,
pas keshillimit me organizatat e punedhenesve dhe te
punetoreve te interesuara, duke marre ne konsiderate
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standardet perkatese nderkombetare, sidomos Paragrafet 3
dhe 4 te Rekomandimit mbi Format me te Keqija te Punes se
Femijeve, 1999.
2. Autoriteti kompetent, pas keshillimit me organizatat e
punedhenesve dhe te punetoreve te interesuara, duhet te
identifikoje ku ekzistojne keto lloj punesh
3. Lista e llojeve te punes ose veprimtarise, te percaktuara ne
baze te paragrafit 1 te ketij Neni, duhet te shqyrtohet dhe
ndryshohet periodikisht, sipas nevojes, nga autoriteti
kompetent, pas keshillimit me organizatat e punedhenesve
dhe te punetoreve te interesuara.
Neni 5
Çdo Anetar, pas konsultimeve me organizatat e punedhenesve
dhe te punetoreve, krijon ose cakton mekanizma te pershtatshem
per te monitoruar zbatimin e dispozitave qe percaktohen nga kjo
Konvente.
Neni 6
1. Çdo Anetar duhet te hartoje dhe zbatoje programe veprimi
per eliminimin me perparesi te formave me te keqija te punes
se femijeve.
2. Programe te tilla veprimi duhet te hartohen dhe zbatohen, ne
konsultim me institucionet qeveritare perkatese dhe
organizatat e punedhenesve dhe te punetoreve, duke marre
ne konsiderate, sipas kushteve, edhe pikepamjet e grupeve te
tjera qe kane lidhje me kete çeshtje.
Neni 7
1. Secili Anetar duhet te marre te gjitha masat e nevojshme per
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te siguruar zbatimin e efektshem dhe te detyruar te dispozitave
qe percakton kjo Konvente, perfshire dispoziten dhe
perdorimin e sanksioneve penale dhe, sipas kushteve, edhe
te sanksioneve te tjera.
2. Duke pasur parasysh rendesine e arsimimit ne eliminimin e
punes se femijeve, çdo Anetar duhet te marre masa efektive
dhe me afate:
(a) per te parandaluar angazhimin e te miturve ne format me te
keqija te punes se femijeve;
(b) per te siguruar ndihmen e drejtperdrejte, te domosdoshme e
te pershtatshme per heqjen e miturve nga format me te keqija
te punes se femijeve dhe per riaftesimin dhe integrimin e tyre
shoqeror;
(c) per te siguruar mundesi shkollimi ne arsimin baze pa pagese
dhe, kur eshte e mundur dhe e pershtatshme, kualifikimin
profesional, per te gjithe ata qe jane larguar nga format me te
keqija te punes se femijeve;
(d) per te identifikuar dhe kontaktuar femijet, qe jane ne rrezik te
veçante, dhe
(e) per te marre ne konsiderate gjendjen e veçante te vajzave.
3. Secili Anetar duhet te percaktoje autoritetin kompetent
pergjegjes per zbatimin e dispozitave qe percakton kjo
Konvente.
Neni 8
Anetaret duhet te ndermarrin hapa te pershtatshem per te
ndihmuar njeri-tjetrin ne zbatimin e dispozitave te kesaj Konvente,
nepermjet bashkepunimit me te mire nderkombetar dhe/ose
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ndihmes, perfshire mbeshtetjen per zhvillim social dhe ekonomik,
programet per zhdukjen e varferise dhe arsimimin universal.
Neni 9
Ratifikimet zyrtare te kesaj Konvente duhet t’i komunikohen
Drejtorit te Pergjithshem te Zyres Nderkombetare te Punes per
rregjistrim.
Neni 10

Neni 15
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REKOMANDIM Nr. 190
Mbi Format me te Keqija te Punes se Femijeve
REKOMANDIM PER NDALIMIN DHE ELIMINIMIN E MEN
Konferenca e Pergjithshme e Organizates Nderkombetare te
Punes,
E mbledhur ne Gjeneve nga Organi Drejtues i Zyres
Nderkombetare te Punes dhe duke zhvilluar Sesionin e saj te 87te me 1 qershor 1999, dhe
Duke adoptuar Konventen per Eliminimin e Menjehershem
te Formave me te Keqija te Punes se Femijeve, 1999, dhe
Duke vendosur per adoptimin e disa propozimeve lidhur me
punen e femijeve, e cila eshte pika e katert e rendit te dites se
Sesionit, dhe
Duke percaktuar se keto propozime duhet te marrin formen e
nje Rekomandimi, qe ploteson Konventen mbi Format me te
Keqija te Punes se Femijeve, 1999;
Miraton ne kete dite te qershorit te vitit njemije e nenteqinde
e nentedhjete e nente Rekomandimin qe vijon, i cili mund te quhet
Rekomandimi mbi Format me te Keqija te Punes se Femijeve,
1999:
1. Dispozitat e ketij Rekomandimi plotesojne ato te Konventes
per Format me te Keqija te Punes se Femijeve, 1999 (me
poshte citohet si “Konventa”) dhe duhet te perdoren se bashku
me to.
I. Programe Veprimi
2. Programet e veprimit, qe permenden ne Nenin 6 te Konventes,
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duhet te hartohen dhe zbatohen, ne menyre urgjente, ne
konsultim me institucionet perkatese qeveritare dhe
organizatat e punedhenesve e te punetoreve, duke marre ne
konsiderate pikepamjet e te miturve, te prekur drejtperdrejt
nga format me te keqija te punes se femijeve, te familjeve te
tyre dhe, sipas kushteve, te grupeve te tjera te angazhuara per
synimet e Konventes dhe te ketij Rekomandimi. Keto
programme duhet te synojne, nder te tjera:
(a) ne identifikimin dhe denoncimin e formave me te keqija te
punes se femijeve;
(b) ne parandalimin e angazhimit te te miturve ne format me te
keqija te punes se femijeve ose heqjen e tyre nga keto pune,
duke i mbrojtur ata nga ndeshkimet dhe duke u siguruar
riaftesim dhe integrim shoqeror, nepermjet masave qe trajtojne
nevojat e tyre arsimore, fizike, emocionale dhe psikologjike;
(c) ne vemendjen e veçante per:
i. femijet me te vegjel,
ii.femijet vajza
iii. problemin e situatave te punes se fshehte, ne te cilat vajzat
jane ne rrezik te veçante;
iv. grupe te tjera femijesh qe jane me te prekshem ose qe kane
nevoja te veçanta;
(d) ne identifikimin, kontaktet dhe punen me bashkesite ku
femijet jane ne rrezik te veçante;
(e) ne informimin, sensibilizimin dhe mobilizimin e opinionit
publik dhe te grupeve te interesuara, perfshire femijet dhe
prinderit e tyre.
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II. Puna e Rrezikshme
3. Ne percaktimin e llojeve te punes ose veprimtarise se
parashikuar ne Nenin 3 (d) te Konventes dhe ne identifikimin
e tyre, kur ekzistojne, vemendje duhet t’u kushtohet, ndermjet
te tjerave:
(a) Punes qe i ekspozon femijet ndaj abuzimit fizik, psikologjik
ose seksual;
(b) Punes nen toke, nen uje, ne lartesi te rrezikshme ose ne
hapesira te izoluara;
(c) Punes me makineri, pajisje dhe vegla te rrezikshme ose e cila
perfshin perpunimin ose transportin me dore te ngarkesave
te renda;
(d) Punes ne nje mjedis te pashendetshem, i cili mund te
ekspozoje, pershembull, femijet ndaj lendeve, faktoreve ose
proceseve te rrezikshme, ose ndaj temperaturave, niveleve te
zhurmes ose vibracioneve, qe demtojne shendetin e tyre;
(e) Punes ne kushte veçanerisht te veshtira, siç eshte puna me
ore te zgjatura ose gjate nates ose puna qe ne menyre te
paarsyeshme nuk e lejon femijen te dale jashte ambienteve te
punedhenesit.
4. Per llojet e punes qe i referohen Nenit 3 (d) te Konventes dhe
Paragrafit 3 te mesiperm, ligjet ose rregulloret kombetare ose
autoritetet kompetente, pas konsultimeve me organizatat e
punedhenesve e te punetoreve te interesuara, mund te
autorizojne punesimin ose punen qe nga mosha 16 vjeç, me
kusht qe shendeti, siguria dhe morali i femijeve perkates te
jene plotesisht te mbrojtur dhe qe femijet te kene marre
udhezime te veçanta ose te jene trajnuar profesionalisht ne
degen perkatese te aktivitetit.
79

III. Zbatimi
5.(1) Duhet te perpilohet informacion i hollesishem dhe te dhena
statistikore mbi natyren dhe shtrirjen e punes se femijeve, te
cilat duhet te rifreskohen, per te sherbyer si baze per
percaktimin e perparesive per veprime kombetare, per
eliminimn e punes se femijeve, veçanerisht per ndalimin dhe
eliminimin e menjehershem te formave te saj me te keqija.
(2) Sa te jete e mundur me shume, ky informacion dhe keto te
dhena statistikore duhet te perfshijne te dhena te ndara sipas
gjinise, grupmoshes, profesionit, deges se veprimtarise
ekonomike dhe statusit te punesimit, ndjekjes se shkolles dhe
vendosjes gjeografike. Rendesia e nje sistemi efektiv te
regjistrimit te lindjeve, perfshire leshimin e çertifikatave te
lindjes, duhet merret parasysh.
(3) Te dhena te rendesishme ne lidhje me shkeljen e dispozitave
kombetare mbi ndalimin dhe eliminimin e formave me te
keqija te punes se femijeve duhet te sigurohen dhe te
rinovohen ne vazhdimesi.
1. Grumbullimi dhe perpunimi i informacionit dhe te dhenave
qe i referohen Paragrafit 5 te mesiperm, duhet te kryhen me
vleresimin e duhur te se drejtes se ruajtjes se fshehtesise.
2. Informacioni i grumbulluar sipas Paragrafit 5 te mesiperm
duhet t’i komunikohet Zyres Nderkombetare te Punes, ne
menyre te rregullt.
3. Anetaret, pas keshillimit me organizatat e punedhenesve dhe
te punetoreve, duhet te krijojne ose caktojne organizma te
pershtatshem kombetare per te monitoruar zbatimin e
dispozitave kombetare per ndalimin dhe eliminimin e formave
me te keqija te punes se femijeve,
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4. Anetaret duhet te sigurojne qe autoritetet kompetente, te cilat
kane pergjegjesi per zbatimin e dispozitave kombetare per
ndalimin dhe eliminimin e formave me te keqija te punes se
femijeve, te bashkepunojne me njeri tjetrin dhe te
bashkerendojne veprimtarite e tyre.
5. Ligjet ose Rregulloret kombetare ose autoritetet kompetente
duhet te percaktojne personat qe duhet te jene pergjegjes ne
rastet kur ka mos perputhshmeri me dispozitat kombetare per
ndalimin dhe eliminimin e formave me te keqija te punes se
femijeve.
6. Anetaret, deri ne ate mase sa kjo te jete ne perputhje me ligjet
kombetare, duhet te bashkepunojne me perpjekjet
nderkombetare qe synojne ndalimin dhe eliminimin e formave
me te keqija te punes se femijeve, si nje çeshtje urgjente,
nepermjet:
(a) mbledhjes dhe shkembimit te informacionit lidhur me
kundervajtjet penale, perfshire ato qe kane te bejne me rrjetet
nderkombetare;
(b) zbulimit dhe ndjekjes penale te atyre qe jane te implikuar ne
shitjen dhe trafikimin e femijeve, ose ne perdorimin, gjetjen
dhe dhenien e femijeve per veprimtari te paligjshme, per
prostitucion, per prodhim pornografie ose shfaqje
pornografike;
(c) regjistrimit te autoreve te ketyre shkeljeve.
12. Anetaret duhet te sigurojne qe format me te keqija te punes se
femijeve qe vijojne te konsiderohen shkelje kriminale:
(a) te gjitha format e skllaverise ose praktikat e ngjashme
me skllaverine, te tilla si shitja dhe trafikimi i femijeve,
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skllaveria per shkak te borxheve dhe bujkroberia, puna
pa deshire ose e detyruar, perfshire rekrutimin e detyruar
te femijeve per t’i perdorur ne konflikte te armatosura;
(b) perdorimin, gjetjen dhe dhenien e nje femije per
prostitucion, per prodhim pornografie ose per shfaqje
pornografike;
(c) perdorimin, gjetjen ose dhenien e nje femije per veprimtari
te paligjshme, ne veçanti per prodhimin dhe trafikimin e
drogave, siç jane te perkufizuara ne traktatet perkatese
nderkombetare, ose per aktivitete te cilat perfshijne
transportimin ose perdorimin e paligjshem te armeve te
zjarrit ose llojeve te tjera te armeve.
13.Anetaret duhet te sigurojne qe denimet, perfshire denimet
penale, kur eshte rasti, te jepen per shkelje te dispozitave
kombetare per ndalimin dhe eliminimin e menjehershem te
çdo lloj pune te permendur ne Nenin 3 (d) te Konventes.
14. Anetaret duhet te ndermarrin, me urgjence, masa te
sukseseshme kunder akteve kriminale, civile dhe
administartive, kur eshte e pershtatshme, per te siguruar
zbatimin efektiv te dispozitave kombetare ndalimin dhe
eliminimin e formave me te keqija te punes se femijeve, siç
mund te jene: mbikqyrje e veçante e ndermarrjeve qe kane
perdorur format me te keqija te punes se femijeve dhe, ne
rastet e shkeljes se perseritur, marrjen ne konsiderate te
revokimit te perkohshem ose te perhershem te se drejtes se
veprimit nga ana e tyre.
15. Masa te tjera qe synojne ndalimin dhe eliminimin e formave
me te keqija te punes se femijeve mund te perfshijne detyrat
qe vijojne:
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(a) informimin, sensibilizimin dhe mobilizimin e publikut te
gjere, perfshire udheheqesit politike kombetare dhe lokale,
parlamentaret dhe gjykatesit;
(b) perfshirjen dhe kualifikimin e organizatave te punedhenesve
dhe te punetoreve dhe organizatave qytetare;
(c) sigurimin e kualifikimit te duhur per zyrtaret qeveritare te
interesuar, sidomos te inspektoreve dhe te zyrtareve te zbatimit
te ligjit dhe te specialisteve te tjere perkates;
(d) venien per ndjekje penale ne vendin e tyre te shtetasve te
vendeve Anetare, te cilet kryejne kundervajtje, sipas
dispozitave kombetare, per ndalimin dhe eliminimin e
menjehershem te formave me te keqija te punes se femijeve,
edhe kur keto shkelje behen ne nje vend tjeter;
(e) thjeshtimin e procedurave ligjore dhe administrative dhe
sigurimin qe ato jane te pershtatshme dhe te menjehershme;
(f) inkurajimin e zhvillimit te politikave, nepermjet veprimeve
qe mbeshtesin synimet e Konventes;
(g) monitorimin dhe dhenien publicitet per praktikat me te mira
per eliminimin e punes se femijeve;
(h) dhenien publicitet per legjislacionin ose dispozita te tjera
ligjore mbi punen e femijeve, ne gjuhe ose dialekte te
ndryshme;
(i) zbatimin e procedurave te veçanta te ankesave dhe miratimin
e dispozitave per mbrojtjen nga diskriminimi dhe ndeshkimi
te atyre qe ligjerisht ekspozojne shkeljet e dispozitave te
Konventes, si dhe krijimin e linjave te ndihmes ose pikave te
kontaktit dhe te funksionareve per mbrojtjen e te drejtave te
qytetareve.
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(j) Adoptimin e masave te pershtateshme per te permiresuar
infrastrukturen arsimore dhe trajnimin e mesuesve per te
plotesuar kerkesat e djemeve e vajzave.
(k) Sa te jete e mundur me shume, te merren ne konsiderate, ne
programet kombetare te veprimit:
-

nevojat per krijimin e vendeve te punes dhe kualifikimin
profesional per prinderit dhe te rriturit ne familjet e
femijeve qe punojne ne kushtet e parashikuara nga
Konventa; dhe

-

nevojat per te sensibilizuar prinderit ne lidhje me
problemin e femijeve qe punojne ne kushte te tilla.

17. Bashkepunimi me i mire nderkombetar dhe/ose ndihma midis
vendeve Anetare per ndalimin dhe eliminimin efektiv te
formave me te keqija te punes se femijeve duhet te plotesoje
perpjekjet kombetare dhe mund te zhvillohet dhe zbatohet
ne konsultim me organizatat e punedhenesve dhe te
punetoreve. Ky bashkepunim dhe/ose ndihme duhet te
perfshije:
(a) mobilizimin e burimeve per programe kombetare ose
nderkombetare;
(b) ndihmen e ndersjellte juridike;
(c) ndihmen teknike, perfshire shkembimin e informacionit;
(d) mbeshtetjen per zhvillim social dhe ekonomik, per programe
per zhdukjen e varferise dhe arsimin universal.
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NGA LEGJISLACIONI SHQIPTAR MBI
PUNEN E FEMIJEVE
Shqiperia ka ratifikuar shumicen e Konventave te Kombeve
te Bashkuara dhe te Keshillit te Evropes. Ne lidhje me mbrojtjen
e femijeve, ajo ka ratifikuar Konventen e ILO Nr.138, (1973),
Mbi Moshen Minimale (Ratifikuar ne vitin 1999) dhe Konventen
e ILO Nr.182, (1999), Mbi Format me te Keqija te Punes se
Femijeve, (Ratifikuar ne vitin 2001). Ajo ka marre masa per te
perfshire ne legjislacionin kombetar dispozitat e ketyre
Konventave, megjithese mbeten ende boshlleqe.
Kushtetuta shqiptare permban dispozita te qarta, per sa i
perket mbrojtjes se femijeve. Neni 54 i saj parashikon te drejten
e femijeve dhe te rinjve per nje mbrojtje te veçante nga Shteti. Po
ky Nen sanksionon te drejten e çdo femije per t’u mbrojtur nga
dhuna, keqtrajtimet, shfrytezimi dhe perdorimi per pune qe mund
te cenojne shendetin apo moralin e tyre, ose qe mund te rrezikojne
jeten ose zhvillimin e tyre normal.
Po keshtu, ne Nenin 59 te Kushtetutes, tek objektivat sociale,
parashikohen synimet e Shtetit ne drejtim te punesimit, arsimimit
dhe kualifikimit te femijeve, si edhe perkujdesja per femijet dhe
personat e paafte.
Kodi i Punes, ne nje kapitull me vete, parashikon mbrojtjen e
veçante te te miturve ne pune, ku trajtohen mosha minimale, punet
e lehta, punet e veshtira, punet e nates, kontrolli mjeksor etj.
Neni 98 i ketij Kodi parashikon moshen minimale per pune,
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qe eshte 16 vjeç, pra ne perputhje me Konventen Nr. 138, “Per
Moshen Minimale”. Megjithate, Kodi lejon punen e te miturve
te moshes 14-16 vjeç, por vetem gjate pushimeve te shkolles dhe
vetem per pune te lehta.
Po keshtu, sipas Kodit, duke filluar nga mosha 16 vjeç, femija
mund te punoje pa keto kufizime, me kusht qe mos behet fjale
per pune te rrezikshme, (te cilat ndalohen deri ne moshen 18
vjeç), dhe me kusht qe te jete lejuar nga inspektoriati i punes.
Keshilli i Ministrave ka miratuar nje liste dhe ka percaktuar,
ne vitin 2002, se çfare nenkuptohet me pune te rrezikeshme, por
lista dhe perkufizimi perkates nuk mbulojne te gjitha punet qe
perfshihen ne Konventen 182, mbi Format me te Keqija te Punes
se Femijeve. Konventa ka edhe shume kategori te tjera punesh te
veshtira dhe te rrezikshme, jo vetem ne kuptimin qe i jep Vendimi
i Keshillit te Ministrave, pra ne aspektin e veshtiresise fizike, por
edhe kur nje pune prek personalitetin, rrezikon shendetin, sigurine
dhe moralin e femijes. Gjthashtu, sipas Konventes, ketu futen
edhe punet e veprimtarite qe ekspozojne te miturin ndaj abuzimit
fizik, emocional ose seksual.
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PJESE NGA LIGJI Nr.10 347, date 4.11.2010
Per mbrojtjen e te drejtave te femijes

Neni 20
E drejta per mbrojtje sociale

1. Femija ka te drejte te perfitoje, drejtperdrejt ose nepermjet
prindit/perfaqesuesit ligjor, mbrojtje sociale, perfshire dhe
sigurimet shoqerore.
2. Mbrojtja, kur eshte e nevojshme, duhet te jepet duke pasur
parasysh te ardhurat e kushtet e femijes e te personave pergjegjes
per mbajtjen e tij, si dhe çdo konsiderate tjeter qe lidhet me
kerkesen per ndihme, te bere nga vete femija ose ne emer te tij.
Neni 21
Mbrojtja nga te gjitha format e dhunes
Femija mbrohet nga çdo forme e:
a) dhunes fizike dhe psikologjike;
b) ndeshkimit trupor dhe trajtimit poshterues e denigrues;
c) diskriminimit, perjashtimit dhe fyerjes;
ç) keqtrajtimit dhe braktisjes;
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d) mosperfilljes dhe neglizhimit;
dh) shfrytezimit dhe abuzimit;
e) dhunes seksuale.
Neni 22
Mbrojtja nga shfrytezimi ekonomik
1. Femija mbrohet nga shfrytezimi ekonomik, si dhe nga
kryerja e çdo pune qe:
a) paraqet rreziqe;
b) cenon edukimin;
c) demton shendetin;
ç) demton zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirteror, moral ose
shoqeror;
d) eshte e detyruar.
2. Ndalohet marrja ne pune e femijes nen moshen 16 vjeç.
Femija nga mosha 14 deri ne 18 vjeç mund te punesohet ne pune
te lehta qe nuk demtojne shendetin dhe formimin e tij, sipas
kushteve te percaktuara ne legjislacionin ne fuqi.

Neni 23
Mbrojtja nga perdorimi i substancave narkotike dhe i lendeve
psikotrope
Femija mbrohet nga:
a) perdorimi i substancave narkotike dhe i lendeve psikotrope;
b) prodhimi dhe trafiku i paligjshem i ketyre substancave.
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Neni 24
Mbrojtja nga trafikimi dhe çdo lloj forme e shfrytezimit dhe e
keqtrajtimit seksual
Femija mbrohet nga trafikimi, nxitja, si dhe çdo forme e
shfrytezimit dhe e keqtrajtimit seksual, duke iu garantuar mbrojtja
nga:
a) veprimtaria e paligjshme seksuale;
b) prostitucioni ose nga praktika te tjera seksuale te paligjshme;
c) shfaqja ose perfshirja ne materiale pornografike;
ç) shitja e femijeve.
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NGA KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES,
2010 - 2014
Neni 10
ANGAZHIM PËR ULJEN E NUMRIT TË FËMIJËVE
QË BRAKTISIN SHKOLLËN DHE ELEMINIMIN E
PUNËS SË FËMIJËVE
10.1 Të dy sindikatat e arsimit, FSASH e SPASH,
angazhohen që me mundësitë e tyre dhe me mbështetje të tjera,
sidomos nga Federata Ndërkombëtare e Arsimit, EI, nga
sindikatat homologe, etj, të bëjnë një punë të veçantë për uljen
e numrit të fëmijëve që braktisin shkollën dhe eliminimin e
punës së fëmijëve.
10.2. Nëpërmjet trajnimeve të drejtuesve sindikalë dhe të
anëtarëve të sindikatave si dhe nëpërmjet formave të tjera të
punës konkrete në shkolla e në komunitet, ato do të synojnë për
rritjen e numrit të mësuesve të angazhuar në një punë të veçantë
me nxënësit që braktisin shkollën ose që janë në rrezik për ta
braktisur atë, duke krijuar për ta një mjedis më tërheqës dhe më
prindëror dhe duke pasur si objektiv eliminimin e punës së
fëmijëve.
10.3. Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, duke e patur si një
ndër prioritetet e strategjisë së saj, mbështet këtë angazhim dhe
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siguron gatishmërinë e administratave të shkollave për veprime
të përbashkëta, duke nxitur edhe përfshirjen e organeve të
nxënësve dhe prindërve që veprojnë në shkolla.
10.4. Me propozimin e kryesive të sindikatave nënshkruese
të Kontratës Kolektive, DAR dhe ZA shpërblejnë nga Fondi i
Veçantë mësuesit që janë të angazhuar drejtpërdrejt dhe kanë
rezultate të matshme për uljen e numrit të nxënësve që braktisin
shkollën dhe eliminimin e punës së fëmijëve.
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VENDIMI I KESHILLIT TE MINISTRAVE,
NR. 205, dt. 20. 05. 2002
LISTA E PUNEVE TE VESHTIRA OSE TE
RREZIKSHME ME EKSPOZIM TE DEMSHEM
NDAJ AGJENTEVE FIZIKE, BIOLOGJIKE DHE
KIMIKE PER TE MITURIT NEN 18 VJEÇ
Jane pune te veshtira ose te rrezikshme, me ekspozim te demshem
ndaj agjenteve fizike, biologjike dhe kimike per te miturit nen 18
vjeç, punet e meposhteme :
1. Punet ne prodhimin, perpunimin dhe perdorimin e lendeve
shperthyese, gazrave te djegshme, lendeve toksike, lendeve
kancerogjene etj.
2. Punet gjate te cilave punemarresit ekspozohen ndaj:
 rrezeve jodizuese qe permbajne doza me te larta nga ato
qe mund te lejohen,
 zhurmave me mbi 85 decibel ne pune statike, si edhe
zhurmave me mbi 140 decibel ne punet e çastit,
 temperaturave teper te larta ose te ulta, per nje fare kohe,
si edhe ne nxehtesi te larte rrezatuese,
 kushteve te keqija atmosferike per kryerjen e puneve
urgjente
3. Punet gjate te cilave punemarresit detyrohen te mbajne
qendrim jo te rregullt ose te perdorin pjese te trupit per nje
kohe te gjate ne pozicion te detyruar.
4. Punet ku perdoren lendet qe çlirojne dioksid te lire te piritit
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ose kripera te perbera te piritit ose te amiantit.
5. Punet per prodhimin, perpunimin e ngjyrave me perberje
karboni.
6. Punet ne perdorimin e tretesve qe perbejne benzol.
7. Ne punet per djegien e mbeturinave dhe groposjen e tyre.
8. Punet ne te cilat prodhohen ngjitesa, si edhe ne depot ku behet
regjja e lekureve.
9. Ne punet ku behen kopanisja, shkriftimi, tjerrja e pambukut
ose e leshit.
10. Punet ne shtypshkronje.
11. Punet ne prodhimin dhe perpunimin e qelqit, si prerje, lemim
etj.
12. Punet ne lyerjen me pistolete, si pune sistematike, si edhe ne
lyerjen e pjeseve metalike.
13. Puna ne uzina dhe fabrika qe prodhojne dhe perpunojne:
acide,
kripera te klorit,
aniline dhe ngjyrues me aniline dhe azot,
fosfor,
plehra kimike
14. Punet ne zbardhjen dhe tretjen e letres.
15. Punet ne industrine metalurgjike.
16. Punet ne fabrikat e blojes (ne repartet ku ka shume pluhura)
17. Puna ne uzinat dhe laboratoret ku prodhohen:
 lendet shperthyese,
 fishekzjarret,
 gazet ndriçuese, lendet ndezese, ose aty ku ngrihen
pluhura qe paraqesin rrezik shperthimi.
18. Punet ne bodrume.
19. Saldimet, prerjet me oksigjen ose elektricitet, perveçse kur
zbatohen programe te formimit profesional.
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20.
21.
22.
23.

Punet ku perdoren makinat levizese.
Punet ku perdoren vinçat,
Punet ku perdoren presat hidraulike.
Punet me makineri qe kane mjete prerese te cilat levizin me
force mekanike dhe veçanerisht:
 Punimet me sharre hark, sharra kordele, makinat e lemimit
te drurit.
 Punimet me gershere ne makinerite prerese.
 Punimet ne makinerite qe punojne me cilindra dhe qe
rrezikojne kapjen e pjeseve te ndryshme te trupit.
24. Ne punimet me enet ne trysni.
25. Punet ne pastrimin, riparimin dhe kerkimin e defektit te
makinerive dhe te mjeteve ne levizje.
26. Punet per shtypjen e butonave qe transmetojne levizje dhe
ndalojne punen e makinerive.
27. Punet per mirembajtjen e makinerive, te pajisjeve elektrike
dhe te ndertesave.
28. Punet per vrojtimin e sigurise ne pune, nderlidhjen dhe
bashkeveprimin e punetorit qe e kryen nje pune, me punonjes
te tjere te cilet kryejne nje pune tjeter.
29. Punet ne nentoke.
30. Punet ne te cilat perdoren makinerite e ndertimit.
31. Punet per shkaterrimin e objekteve te ndertimit.
32. Punet per ndertimin e kolonave dhe te mureve brenda ne uje,
si edhe ne shqepjen e kolonave.
33. Punet per perdorimin e pajisjeve elektrike te tensionit te larte.
Puna ne objekte me tension me te larte se 50 volt.
34. Pune nenujore qe kryhen me skafander ose me aparat
frymemarrjeje.
35. Punet per ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve, perveç skafeve
te vegjel, qe e kane gjatesine me pak se 12 m dhe gjeresine
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me pak se 4 m.
36. Punet ne vendet me rrezik renieje nga lartesia 3m, edhe sikur
te jete bere sigurimi me litar shpetimi ose te jene marre masa
te tjera. Ndalimi nuk ekziston, vetem nese ka rrethim mbrojtes
ne ço vend pune.
37. Punet ku ka rrezik renieje materialesh ne vendin e punes ku
leviz punemarresi.
38. Punet me makinerite e shpimit.
39. Punet me pistoleta per mberthimin dhe zberthimin e vidave
dhe bulonave.
40. Punet per prerjen e lendeve drusore me makine elektrike.
41. Punimet ne degezimet e linjave te trenave dhe ku punemarresi
merr pjese ne lidhjen e vagonave.
42. Punet per pastrimin dhe lyerjen me pistolete me trysni mbi
2.5 atmosfere.
43. Punet per fryrjen e gomave te autobuzeve, makinave,
aeroplaneve me trysni mbi 3 atmosfere.
44. Punet si shoqerues ne transportin e fondeve monetare per ne
banke apo agjensi bankare dhe anasjelltaz.
45. Punet per kerkime ndaj kancerit dhe semundjeve ngjitese.
46. Punet ne vendet ku ka mungese oksigjeni ose ekziston nje
atmosfere e rrezikshme (lende helmuese ose shperthyese.
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