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ZËRI YNË



ÇKA ËSHTË 
ZËRI YNË? 

Në mbarë botën, njerëzit të cilët marrin vendime për jetën e fëmijëve – në shkollë, në shtëpi 
dhe në komunitet – jo gjithmonë e dinë dhe e kuptojnë se si ndihen dhe çfarë duan fëmijët: dhe 
rrallëherë ata thjesht i pyesin fëmijët. Pra, zëri i fëmijëve dhe të rinjve nuk dëgjohet dhe ata nuk 
lejohen të shprehin pikëpamjet e tyre në çështjet që kanë të bëjnë me ta dhe as të marrin pjesë. 
Të rriturit shpesh nuk i kanë informatat për të mbështetur vendimet që ndikojnë në jetërat e 
fëmijëve: hartimi i raportit Zëri ynë iu mundëson atyre që t’i marrin informatat dhe pikëpamjet 
e nevojshme nga fëmijët përmes anketave dhe fokus grupeve. Qëllimi është që këto informata 
dhe pikëpamje të ndahen me rriturit dhe vendimmarrësit ashtu që ata t’i marrin këto parasysh 
– dhe të veprojnë sipas tyre! 

‘‘Zëri ynë’’ është një hulumtim mbarëkombëtar që mbledh zërat e 1242 djemve dhe vajzave 
12-16 vjeç nga Kosova duke vënë në pah mendimet e tyre për çështje të rëndësishme për ta 
si: pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje, arsimi, siguria, çështjet gjinore, sfidat me pandeminë, 
ndryshimet klimatike dhe çeshtjet mjedisore. 

Ky hulumtim është zhvilluar për herë të parë në Kosovë në vitin 2016 bazuar në projektin e 
Save the Children në Suedi i titulluar “Ung röst” (Zëri i të Rinjve), me qëllim të mbledhjes së 
pikëpamjeve të të rinjve dhe fëmijëve suedezë: me qëllim që zëri i tyre të dëgjohet dhe të shprehin 
pikëpamjet për çështjet që i prekin ata (Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijës, neni 12).

Qëllimi i realizimit të raportit ‘‘Zëri ynë’’ në Kosovë është për të mësuar pikëpamjet e fëmijëve 
dhe të rinjve për tema të ndryshme duke përfshirë ndryshimet klimatike për të inkurajuar 
përfundimisht një diskutim dhe shkëmbim më të mirë ndërmjet fëmijëve dhe vendimmarrësve për 
çështjet që prekin fëmijët dhe të ardhmen e tyre. Ky raport do të shërbejë si një mjet avokimi për 
të çuar përpara agjendën e të drejtave të fëmijëve së bashku me fëmijët. Rezultatet nga sondazhi 
do të përdoren për të ndikuar në rritjen e investimeve publike për fëmijët dhe për të avokuar për 
përfshirjen më të mirë të fëmijëve në planifikim buxhetor për çështje që prekin ata dhe të drejtat 
e tyre që burojnë nga Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës.



“ SHUMICËN E RASTEVE, ZËRI YNË NUK ËSHTË DËGJUAR’’

– Vajzë, 14 vjeçare 

“

“NDOTJA E MJEDISIT ËSHTË NORMALIZUAR

– Djalë, 14 vjeçar

84%35%

e fëmijëve janë 
bullizuar apo 
ngacmuar gjatë 
këtij viti. 

70%

REZULTATET KRYESORE NGA ‘‘ZËRI YNË’’

e fëmijëve kanë 
raportuar se janë 
ndjerë të merzitur 
gjatë këtij viti. 

e fëmijëve 
mendojnë se 
vendimmarrësit 
duhet të degjojnë 
mendimet e 
fëmijëve. 

80%38%

e fëmijëve janë 
të informuar 
për shërbimet e 
shëndetit mendor 
që ofrohen në 
qytetin e tyre.  

71%

e fëmijëve kanë 
degjuar për të 
drejtat e fëmijës në 
shkollën e tyre. 

e fëmijëve e 
shikojnë të ardhmen 
e tyre në mënyrë 
pozitive. 

65%

e fëmijëve janë 
deklaruar se vendi i 
tyre duhet të bëj më 
shumë për të adresuar 
ndryshimet klimatike.
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