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1. HYRJE

Ky raport është produkt i projektit hulumtues me titull “Qasja në 
arsim për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në ra-
jonin e Prizrenit” në kuadër të OJQ-së  “Iniciativa 6”, i finansuar prej 
organizatës Save the Children, ndërsa puna në terren lidhur me këtë 
hulumtim u realizua në gusht të vitit 2013. Qëllimi i anketës ishte që 
të konstatohet gjendja e komuniteteve  Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
në fushën e arsimimit, që kontribon në përmbushjen e objektivës së 
projektit: Ndërgjegjësimi dhe fuqizimi i fëmijëve, të rinjëve dhe komu-
niteteve Rom, Ashkali, Egjiptian për të drejtat e fëmijëve në arsim.

Objektivat specifike të studimit ishin:

•	 Sigurimi e një pasqyreje të të dhënave mbi 
numrin e fëmijeve dhe të rinjëve Rom, Ash-
kali, Egjiptian në Komunën e Prizrenit (jo) 
të	 përfshira	 në	 arsimin	 parafillor,	 fillor,	 të	
mesëm dhe të lartë.

•	 Identifikimi	 i	 pozitës	 socio-ekonomike	 të	
familjeve si dhe pozitën e fëmijëve të komu-
niteteve Rom, Ashkali, Egjiptian në shoqëri 
(bazuar në Konventën Ndërkombëtare për të 
Drejtat e Fëmijëve) në Komunën e Prizrenit

Raporti përqendrohet në qasjen në arsim të fëmijëve të 
komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian  në rajonin 
e Prizrenit. Në të paraqiten të gjeturat nga anketa e 
realizuar në muajt korrik-gusht 2013, dhe nga disku-
timet në fokus grupe të mbajtura në shtator të vitit 
2013. Përmes anketës u mblodhën të dhëna për fëmijët 
e përfshirë në sistemin e arsimit, perceptimet dhe opin-
ionet e qytetarevëve të këtij	rajoni	lidhur	me	sfidat	dhe	
të	mirat	 që	 sjell	 shkollimi.Në	 anketë	 janë	 identifikuar	
kushtet ekonomike dhe çështjet e tjera të përfshirjes so-
ciale të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

Të dhënat e paraqitura në këtë raport i përshkruajnë 
problemet kryesore të komuniteteve Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian dhe të përfshirjes së fëmijëve këtyre komu-
niteteve në sistemin e arsimit në rajonin e Prizrenit. 
Raporti  gjithashtu ofron informata sa i përket percep-
timit publik lidhur me integrimin e fëmijëve Rom, Ash-
kali dhe Egjiptian në arsim, lidhur me diskriminimin, si 
dhe  mënyrën se si shihet shkollimi si tregues i zhvillimit 
njerëzor. 

Përgjigjet e dhëna në anketë tregojnë se komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë duke i dhënë më 
shumë rëndësi shkollimit, porse kushtet e tyre sociale 
dhe ekonomike, si varfëria dhe papunësia e madhe, 
paraqesin pengesë serioze për tërë mirëqenien e këtyre 
komuniteteve, si dhe në veqanti për mirëqenien e cilë-
sisë së arsimit për ta.Shkalla e regjistrimit të fëmijëve 
të komuniteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për rajonin 
e Prizrenit1 në	 shkollimin	fillor	është 71.6%2  dhe në 

1 Hulumtimi “Qasja në arsim për fëmijët e komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Prizrenit” përfshin 
lagjet dhe fshatrat e komunës së Prizrenit ku përfshirja e 
fëmijëve Rom, Ashkali, Egjiptian gjatë dekadës së fundit 
(2000-2010) ka patur numrin shumë të ulët të fëmijëve 
në shkollat fillore (deri në 50 për qind). 

2 Hulumtimi “Qasja në arsim për fëmijët e komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Prizrenit” për-
bëhej prej intervistave ballë për ballë me 300 të anketuar 
të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të moshës 
mbi 16 vjeçare në komunën e Prizrenit (në 7 vendbanime 
ku shumica përbëhet nga pjesëtar të komunitetit Rom, 
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shkollimin e mesëm 35.34 %. Krahasuar me shënimet 
nga hulumtimi i vitit 20043 ku  numri i përgjithshëm 
i fëmijëve Rom, Ashkali dhe Egjiptian ishte 1950 (0-
18 vjeçar) dhe nga ky numër janë regjistruar 769 fëmije 
apo	 39.44	%	 të	moshës	 0-5	 vjeqar,	 të	moshës	 fillore	
6-15vjeqar ishin 986 fëmije apo 50.56% dhe të  moshës 
16-18 vjeçar ishin 195 apo 10 %. 

Gjatë mbledhjes së të dhënave në vitin 2004, janë iden-
tifikuar	 gjithsej	 	 250	 fëmijë të përfshirë në shkollën 
fillore4 ndërsa në vitin 2006 numri i fëmijeve të moshës 
6-15 vjeqar ishin 549 fëmije  55.58 %  (për tërë komunën 
e Prizrenit) ndërsa në vitin 2013 janë 403 nxënës.  

Gjatë hulumtimit në vitin shkollor 2003/2004 në shkol-
la	 të	mesme	 janë	 identifikuar	20	 fëmije	 (10.26	%);	në	
vitin	 shkollor	 2006/2007	 janë	 identifikuar	 61	 fëmije	
(mbi 31%),  dhe tani janë 1065 nxënës.6

Ndërsa në krahasim me hulumtimin e zhvilluar gjatë 
vitit	2003/2004	në	nivelin	universitar	është	identifikuar	
1 student.Gjatë vitit shkollor 2006/2007 numri i stu-
dentëve nga rradha e komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian arrin në 10 studentë, ndërsa shënimet nga 
studimi i fundit  i cili është realizuar në kuadër të pro-
jektit “Qasja në arsim për fëmijët e komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Prizrenit” hulumtimi 

Ashkali dhe Egjiptian, në qytet dhe fshatra); dy fokus 
grupe: një fokus grup me femra, dhe një me meshkuj; 
ndërsa dy fokus grupe të tjera u mbajtën në Landovicë, 
nga një për secilën gjini.       

3 Hulumtimi “Vlersimi i situatës së përgjithshme të pozitës 
së të drejtave të fëmijëve të komuniteteve RAE (Rom, 
Ashkali, Egjiptian) sipas Konventës Ndërkombëtare për 
të Drejtat e Fëmijës, në regjionin e Prizrenit” është re-
alizuar përmes mbledhjës së të dhënave tek 880 familje 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian (afro 100 për qind të familjeve 
Rom, Ashkali, Egjiptian në regjionin e Prizrenit (12 lagje 
dhe 12 fshatra), 150 intervista individuale dhe 6 fokus 
grupe dhe studime të rasti.    

4 25 për qind nga 986 fëmije të moshës 6-15 vjeçar.  

5 Ky shënim vlen për hulumtimin “Qasja në arsim për fëmi-
jët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin 
e Prizrenit” i realizuar gjatë vitit 2013.

6 Në bazë të dhënave të Iniciativës 6 që nga viti shkollor 
2007/2008 e deri me tani është avokuar tek Drejto-
ria Komunale e Arsimit të KK Prizren, dhe në bazë të 
kërkesave të listave të drejtuara DKA-se për marrjen e 
vendimit për masat afirmative në regjistrimin e fëmijëve 
rom, ashkali, egjiptian në shkollat e mesme, në klasën e X, 
është arrit që të regjistrohen afro 150 fëmijë. 

nxjerr numrin në 53 studentë të përshirë në programe 
studimi në universitet7.  

Megjithatë, raporti tregon gjithashtu se të anketuarit e 
shohin shkollimin si një segment të rëndësishëm për të 
ardhmen e fëmijëve të tyre, dhe si një hap përpara dre-
jt ngritjes së pozitës së tyre sociale. Megjithatë, shkalla 
e përfshirjes së fëmijëve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
shoqërohet me plotë vështirësi, si dhe me një shkallë të 
lartë të braktisjes së shkollimit (37.34 %). Së këndejmi, 
shkalla e regjistrimit të këtyre komuniteteve në Univer-
sitet është e ulët. Vetëm 9.9% prej tyre janë studentë në 
Universitetin e Prizrenit dhe në Universitetin e Prisht-
inës.

7 Në bazë të dhënave të Iniciativës 6 që nga viti shkollor 
2008/2009 e deri më tani është avokuar tek Ministria 
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Rektorati i 
Universitetit në Prishtinë dhe Prizren me kërkesë për 
zbatimin e masave afirmative kur është në pyetje kuota 
për student Rom, Ashkali, Egjiptian, nga komuna e Prizreni 
janë regjistruar afro 70 student. 



8

2. METODOLOGJIA
Të gjeturat e këtij hulumtimi bazohen në:

1. Anketën kuantitative përmes intervistave 
ballë për ballë, të bazuara në pyetësorë të 
standardizuar, dhe

2. Diskutimeve në fokus grupe.  

Më saktësisht, metodologjia e hulumtimit përbëhej prej 
intervistave ballë për ballë me 300 të anketuar të komu-
niteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të moshës mbi 16 
vjeçare në komunën e Prizrenit. Pyetësori merrte kohë 
rreth njëzet minuta. Dy fokus grupe u mbajtën në Priz-
ren – një fokus grup me femra, dhe një	me	meshkuj;	
ndërsa dy fokus grupe të tjera u mbajtën në Landovicë, 
nga një për secilën gjini. 

Pyetjet hulumtuese të përcaktuara për t’u përgjigjur në 
këtë hulumtim ishin: 

1. A jeton familja e juaj me asistencë sociale?
2. A	 keni	 certifikatë të lindjes, DI dhe pas-

aportë?

3. A shkojnë fëmijët tuaj në institucionet paras-
hkollore?

4. Sa prej tyre shkojnë në institucionet parash-
kollore?

5. Në cilin lloj të institucionit parashkollor 
shkojnë?

6. A e ka braktisur ndonjëri prej fëmijëve tuaj 
shkollimin dhe në cilën klasë?

7. Nëse fëmijët tuaj e kanë braktisur shkollimin, 
cilës gjini i përkasin?

8. Nëse e kanë braktisur shkollimin,a vazhdojnë 
ta ndjekin ndonjë trajnim? 

9. A keni fëmijë me nevoja të veçanta në famil-
jen tuaj?

10. A shkojnë në universitet fëmijët tuaj?
11. Si e vlerësoni interesin për shkollimin dhe 

mësimin e fëmijëve tuaj?
12. Çfarë gjuhe përdorin fëmijët tuaj në mësim?

Tabela 1: Organizimi i anketës kuantitative

Periudha e hulumtimit Korrik/shtator 2013

Metoda Intervista ballë për ballë dhe fokus grupe

Pyetësori Kohëzgjatja 15-20 min

Mostra

Fokus grupet

300 të anketuar 16+

Katër fokus grupe në Prizren dhe Landovicë
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3. SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë të 
përqendruara më së shumti në komunën e Gjakovës 
(rreth 16 %), Fushë Kosovë (rreth 13 %), Prizren8 
(rreth 13 % ), Pejë (rreth 11%) dhe në komunën e 
Ferizajt (rreth 9 %), ndërsa janë më pak të përqen-
druar në komunat e tjera. Pjesa më e madhe e komu-
nitetit Rom jeton në komunën e Prizrenit, komuniteti 
Ashkali është më tepër i përqendruar në komunat e 
Fushë Kosovës dhe të Ferizajt, dhe pjesa më e madhe 
e komunitetit Egjiptian jeton në rrafshin e Dukagjinit, 
konkretisht në komunat e Gjakovës dhe të Pejës.

3.1. Varfëria dhe kushtet e jetesës
Kur i kemi pyetur respodentët “A jeton familja juaj me 
asistencë sociale?”, 18.6% u përgjigjën me po, ndërsa 
81.4 % u përgjigjen negativisht. 25.7 % e atyre që 
u përgjigjen pozitivisht ishin afërsisht të grupmoshës 
19-25 vjeçare, dhe 32.5 % të atyre që u përgjigjën 
pozitivisht ishin të papunësuar. Numri i familjeve me 
asistencë sociale duket të jetë më i lartë në mesin e 
komunitetit Egjiptian, ku 36.4 %  u përgjigjen pozi-
tivisht	ndaj	kësaj	çështjeje	(shih	figurën 1).

Figura 1: A jeton familja e juaj me asistencë so-
ciale?

Shumica e të anketuarve u përgjigjen negativisht në 
këtë pyetje 86.1%, ndërsa 13.5 % u përgjigjën pozi-
tivisht	 (shih	figurën 2). Në anën tjetër, 28.6 % e të 
papunësuarve u përgjigjën me po, dhe 25 % e grup-

8  Prej:Raporti i regjistrimit të popullsisë, ekonomive famil-
jare dhe banesave në Kosovë 2011, faqe 143. http://esk.
rks-gov.net/eng/, (qasur më 7 Nëntor 2013). 

moshës 15-18 vjeçare u përgjigjën gjithashtu pozitiv-
isht. Egjiptianët dhanë më së shumti përgjigje pozi-
tive 25 %. Prej të anketuarve 90.3 % që u përgjigjën 
pozitivisht thanë se marrin të ardhura alternative nga 
të afërmit jashtë vendit.

Figura 2: A ka familja e juaj burime të tjera të të 
ardhurave?

3.2. Regjistrimi civil
Dihet historikisht se si rezultat i lëvizjeve të shumta, 
komuniteti Rom nuk është i përfshirë sa duhet në të 
dhënat e regjistrit civil të zyrave të regjistrimit civil. 
Mungesa e regjistrimit, ka pasoja të mëtejme si rr-
jedhojë e mospërfshirjes së fëmijëve në shkollë; mo-
spërfitimi	prej	programeve	të	mirëqenies	sociale;	prej	
shërbimeve të kujdesit shëndetësorë; prej mundësive 
për punësim; prej të drejtës për pension e kështu me 
radhë. Sipas hulumtimit, mund të vijmë në përfundim 
se gjendja në përgjithësi është e kënaqshme në këtë 
aspekt, nëse e marrin parasysh numrin e përgjithshëm 
të të anketuarve 99.3% të cilët u shprehën se janë të 
regjistruar. 94.8% thanë se kanë	 dokument	 identifi-
kimi (DI). Vetëm 46.2 % thanë se kanë pasaportë, 
ndërsa 53.8% thanë se nuk kanë një të tillë. 43.8% të 
atyre që u përgjigjën pozitivisht posedonin pasaportë 
të Kosovës, 3% kishin pasaportë të Shqipërisë, 3.4% 
kishin pasaportë të Sërbisë, dhe 1% kishin pasaportë 
të	Maqedonisë	(shih	figurën 3). 
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Figura 3: Çfarë pasaporte keni?

Sa i përket regjistrimit civil në bazë gjinore, duhet 
të theksohet se nuk ka dallime të mëdha gjinore në 
regjistrimin civil mes meshkujve dhe femrave. 99.3% 
të meshkujve janë të regjistruar dhe kanë dokumente 
identifikimi	dhe	se	kjo	përqindje mes femrave është 
99.7%.
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4. ARSIMIMI
Ekzistojnë dallime të dukshme mes tri komuniteteve 
sa i përket shkallës së shkollimit. Të dhënat e hulum-
timit tregojnë se në këtë aspekt komuniteti Egjiptian 
qëndron më mirë në krahasim me dy komunitetet e 
tjera, ndërsa komuniteti Romë e ka shkallën më të 
ulët të shkollimit. 

Vetëm 12.8% u shprehën se fëmijët e tyre shkojnë 
në institucionet parashkollore, ndërsa 82.4%  u përg-
jigjen negativisht. 27.3% e të anketuarve Egjiptian u 
përgjigjën pozitivisht, duke i renditur ata më së larti 
sa i përket shkollimit, në vendin e dytë pastaj vijnë të 
anketuarit Ashkali 25.2%, dhe në rend të fundit mbe-
sin	Romët	11.5%	(shih	figurën 4).

Figura 4: A shkojnë fëmijët tuaj në institucionet 
parashkollore?

Shumica e atyre që u përgjigjen pozitivisht në pyetjen:Sa 
prej tyre shkojnë në institucionet parashkollore? 11.4% 
u shprehën se e dërgojnë vetëm një fëmijë në institucio-
net parashkollore. Vetëm 1% i dërgojnë dy fëmijë, dhe 
0.3% i dërgojnë tre në institucionet parashkollore. Në 
anën tjetër, të gjithë të anketuarit Egjiptian e dërgojnë 
një fëmijë në institucionet parashkollore dhe 10% të të 
anketuarve Ashkali i dërgojnë dy fëmijë. Ndërsa 9.1% e 
të anketuarve Romë i dërgojnë dy fëmijë. I vetmi grup 
që i dërgon 3 fëmijë në institucionet parashkollore janë 
Romët 4.5%.

Shumica e të anketuarve 94.4% i dërgojnë fëmijët në in-
stitucionet parashkollore publike, ndërsa 5.6% i dërgo-
jnë në	institucionet	private	(shih	figurën 5). Megjithatë, 
91.7% e të anketuarve të punësuar i dërgojnë fëmijët 
në institucionet publike, dhe 8.3% i dërgojnë ata në in-

stitucionet private. Gjersa të gjithë të papunësuarit, të 
cilët janë në kërkim të një pune, i dërgojnë fëmijët në 
institucionet parashkollore publike.

Figura 5: Në cilin lloj të institucionit parashkol-
lor shkojnë?

Kur të anketuarit u pyetën: A shkojnë fëmijët tuaj në 
shkollimin parashkollor? 6.6%  e tyre u shprehën se 
i dërgojnë fëmijët në kujdesin ditor, 3.8% thanë se i 
dërgojnë fëmijët në	qerdhe,	dhe	2.1%	konfirmuan	se	i	
dërgojnë fëmijët në nivelin parashkollor. Në të vërtetë, 
64.7% e të papunësuarve, të cilët janë në kërkim të një 
pune, i dërgojnë fëmijët e tyre në	kujdesin	ditor;	ndër-
sa 40% e të papunësuarve, të cilët nuk janë në kërkim 
të një pune, i dërgojnë ata në kujdesin ditor. 41.7% e 
prindërve të punësuar i dërgojnë fëmijët në kujdesin 
ditor dhe 41.7% po ashtu i dërgojnë fëmijët në qerdhe.

Kur u pyetën:A e ka braktisur ndonjëri prej fëmijëve 
tuaj shkollimin dhe në cilën klasë? 63.1% u shprehën 
se fëmijët e tyre nuk e kanë braktisur shkollimin, 1.7% 
e kanë braktisur atë në klasën e parë, 1% në klasën e 
dytë, 1.7% në të tretën, 4.1% në të katërtën, 3.4% në të 
pestën, 4.1% në të gjashtën, 3.4% në të shtatën, 1.7% 
në të tetën, dhe 8.6% në klasën e nëntë	(shih	figurën 6).  
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Figura 6: A e ka braktisur ndonjëri prej fëmijëve 
tuaj shkollimin, dhe në cilën klasë?

Prej fëmijëve të cilët e kanë braktisur shkollimin 15.9% 
të tyre janë meshkuj dhe 12.8% janë femra. Disa prej 
prindërve i cekën kushtet: 

•	 Tre djemtë e mi u ndanë nga shkolla pasi 
ngelën në klasë dhe duhej ta përsëritnin atë. 
(një i anketuar mashkull)

•	 Vajza ime duhej të ndalej nga shkolla për sh-
kak të vështirësive ekonomike. (një e anketuar 
femër)

•	 Vajza ime e la shkollimin për shkak se u nda-
va nga burri dhe ajo u traumatizua nga kjo 
ngjarje. (një e anketuar femër)

•	 Djali im duhej të ndalej nga shkolla në klasën 
e gjashtë për shkak të kushteve të këqija 
ekonomike. (një e anketuar femër)

•	 Djali im e la shkollën në klasën e gjashtë 
për shkak se duhej të shkonte në një shkollë 
tjetër. (një i anketuar mashkull)

•	 Kemi raste kur prindërit i detyrojnë fëmijët të 
punojnë. (një i anketuar mashkull)

•	 Shkalla e ulët e shkollimit të prindërve dhe 
dija e pakët. (një i anketuar mashkull)

•	 Transporti. (një i anketuar mashkull)

•	 Programet e vështira shkollore. (një e anket-
uar femër)

•	 Shumica e fëmijëve ndalen nga shkolla për 
shkak se nuk dojnë të shkojnë. (një e anket-
uar femër)

•	 Djemtë vendosin vetë që mos të shkojnë në 
shkollë, ndërsa vajzat ndalen prej prindërve. 
(një e anketuar femër)

•	 Nuk gjejnë punë pas shkollimit. (një e anket-
uar femër)

Në bazë të përgjigjeve të pjesëmarrësve 15.9% e fëmi-
jëve që e kanë braktisur shkollimin vijojnë kurse  për 
aftësime profesionale. Ndërsa 38.1% mësojnë zanate në 
sektorin privat dhe 39.7% nuk janë duke vijuar ndonjë 
lloj trajnimi. Më shumë se një e treta 33.3% e fëmijëve të 
prindërve të punësuar janë duke mësuar zanate. Ndërsa 
45.8% e fëmijëve, prindërit e të cilëve janë në kërkim të 
një pune, poashtu janë duke ndjekur zanate. Në anën 
tjetër 37.5% e fëmijëve të prindërve të papunësuar, të 
cilët nuk janë në kërkim të një punë, nuk janë duke e 
vijuar ndonjë kurs apo trajnim.

•	 Djali im është duke mësuar që të bëhet me-
kanik i automjeteve. (një e anketuar femër)

•	 Vajza	ime	po	mëson	që	të	bëhet	floktare.	(një	
e anketuar femër)

•	 Vajza ime shkon në një kurs kompjuterësh. 
(një e anketuar femër)

Kur u pyetën: A keni fëmijë me nevoja të veçanta në 
familjen tuaj?, vetëm 2.4% u përgjigjën pozitivisht në 
këtë pyetje, 97.6% u përgjigjën negativisht. Shumica e 
fëmijëve me nevoja të veçanta nuk shkojnë në shkollë 
66.7%, 8.3% të tyre shkojnë në shkollë në klasa të njejta 
me fëmijët tjerë, dhe 25% e prindërve të tyre refuzojnë 
të përgjigjen në këtë pyetje.

Në pyetjen: Çfarë lloji të nevojave të veçanta kanë 
fëmijët tuaj?, 45.5% u përgjigjën se fëmijët  vuajnë nga 
sëmundjet, 18.2% u shprehën se fëmijët e tyre kanë 
probleme afatgjata psikologjike dhe emocionale, 9.1% 
thanë se kanë	probleme	fizike,	dhe	9.1%	thanë se fëmi-
jët e tyre vuajnë nga verbëria ose dëmtimi i rëndë në të 
pamurit.

Sa i përket shkallës së motivimit për të shkuar në shkollë, 
81.3% e prindërve mendojnë se fëmijët e tyre janë 
shumë të interesuar të shkojnë me rregull në shkollë. 
Në të vërtetë, 10.8% mendojnë se fëmijët janë shumë të 
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interesuar, por nuk shkojnë me rregull në shkollë, 6.4% 
mendojnë se fëmijët nuk janë edhe aq të interesuar, por 
shkojnë me rregull në shkollë, dhe se 0.7% mendojnë se 
fëmijët e tyre nuk janë	aspak	të	interesuar	(shih	figurën 
7).

Figura 7: Si e vlerësoni interesin e fëmijëve tuaj 
për shkollim dhe mësim?

Vetëm 1.9% e të anketuarve u shprehën se fëmijët e 
tyre e përdorin gjuhën amtare për mësim, 90.3% e 
përdorin gjuhën shqipe, dhe 4.8% gjuhën turke, si dhe 
2.6% e përdorin gjuhën boshnjake.

Figura 8: Çfarë gjuhe përdorin fëmijët tuaj në 
mësim?

Siç shihet në tabelën 2, kur u pyetën të anketuarit se 
sa paraqesin problem kushtet:Pamundësia për pajisjen 
e  fëmijëve  me rroba dhe mjete të nevojshme mësimi 
për shkollim për shkak të kushteve të vështira materi-
ale, 15.8% e prindërve u shprehën se vuajnë shumë për 
shkak të kushteve ekonomike. Ndërsa 14.3% thanë se 
vuajnë deri diku, 36.5% thanë se janë mesatarëi, 13.5% 
thanë se vuajnë pak dhe se 18.3% nuk vuajnë aspak. 
Prindërit që thanë se vuajnë shumë, shumica e tyre, 
22.9%, janë në kërkim të një pune. Ndërsa komuniteti 

Egjiptian duket se vuan më së tepërmi sa i përket kësaj 
çështjeje meqë e përbën 33.3% të të anketuarve që janë 
përgjigjur shumë, të pasuar nga komuniteti Ashkali me 
29%.

Sa i përket sjelljeve të mësimdhënësve karshi fëmijëve, 
shumica e të anketuarve 75.6% mendojnë se kjo nuk 
paraqet kurrfarë problemi. Janë 7.1% që e shohin këtë 
si një problem të vogël. Ndërsa 6.8% mendojnë se sjell-
ja jo e mirë e mësimdhënësve  paraqet problem dhe 
3.4% e konsiderojnë këtë problem të madh. Në anën 
tjetër, kur u pyetën rreth sjelljes së fëmijëve të tyre në 
shkollë, shumica e tyre, 73.3%, mendojnë se kjo nuk 
paraqet	 ndonjë	 problem;	 6.8%	 mendojnë	 se	 përbën 
problem të vogël dhe 4.9% mendojnë se ky është një 
problem i madh.

Largësia e shkollës nuk paraqet ndonjë problem për më 
shumë se gjysmën e të anketuarve. 57% nuk mendojnë 
se ky është ndonjë problem, 20.7% mendojnë se është 
problem i vogël, 9.8% mendojnë se është deri diku 
problem, dhe 5.3% mendojnë se është problem i madh. 
Shumica e të anketuarve mendojnë se shkalla e mo-
tivimit dhe interesi për mësim tek fëmijët nuk paraqet 
ndonjë problem. Në të vërtetë, 63.2% mendojnë se kjo 
nuk paraqet fare ndonjë problem. 12.8% mendojnë se 
ky është një problem i madh, 4.9% mendojnë se është 
deri diku problem, 11.3% janë të mendimit mesatar dhe 
7.5% mendojnë se është problem i vogël.

Puna e fëmijëve për t’i mbështetur familjet nuk përbën 
ndonjë problem për shumicën e të anketuarve. Në të 
vërtetë, 75.6% nuk mendojnë se ky është ndonjë prob-
lem, 6.8% mendojnë se ky është një problem i vogël, 
7.1% mendojnë se është një problem mesatar, 6% men-
dojnë se është deri diku problem dhe 4.1% mendojnë 
se është një problem i madh. Shumica e prindërve që 
mendojnë se ky është një problem i madh janë pension-
istë dhe të tillë që janë të paaftë për punë  6.1%.

Megjithatë, për më shumë se gjysmën e të anketuarve 
46.6% nuk konsiderohen si problematike marrëdhëniet 
mes prindërve dhe fëmijëve në lidhje me procesin mësi-
mor, pastaj në lidhje me prindërit që nuk kanë mundësi 
t’u ndihmojnë dhe të interesohen se a mësojnë fëmijët 
e tyre. Në anën tjetër, 19.2% mendojnë se ky është një 
problem i nivelit mesatar, 16.9% mendojnë se është një 
problem i vogël, 10.5% e shohin si problem të madh, 
dhe 6.4% mendojnë se paraqet deri diku problem.
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Tabela 2. Nxënësit dhe studentët mund të ballafaqohen me vështirësi të ndryshme gjatë shkollimit 
të tyre. Sa janë të pranishme vështirësitë në vijimin e shkollimit dhe të suksesit të nxënësve (fëmi-
jëve) të familjes suaj?

Shumë Deri diku  Mesatar-
isht

Pak Aspak

Nuk kam mundësi t’u ofrojë fëmijëve tesha 
dhe mjete të nevojshme mësimore për shkol-
lim për shkak të kushteve të këqija materiale.

15.8% 14.3% 36.5% 13.5% 19.9%

Mësuesit nuk sillen mirë me fëmijë 3.4% 6.8% 6.8% 7.1% 75.6%

Nxënësit nuk sillen mirë 4.9 5.6 9 6.8 73.3
Largësia prej shkolle 5.3 9.8 6 20.7 57.9
Nxënësi nuk tregon interesim të mjaftue-
shëm

12.8% 4.9% 11.3% 7.5% 63.2%

Fëmija është i angazhuar në punë për ta sig-
uruar mbijetesën e familjes

4.1% 6% 7.1% 6.8% 75.6%

Prindërit nuk janë në gjendje të ndihmojnë 
ose të interesohen për fëmijët e tyre

10.5% 6.4% 19.2% 16.9% 46.6%

Tabela 3. Pikëpamjet e prindërve sa i përket qasjes së mësuesve dhe të shkollës për mësimin e fëmi-
jëve të tyre

P a j t o h e m 
plotësisht

Pajtohem Neutral P l o t ë s i s h t 
nuk pajto-
hem

Nxënësi ka probleme t’i ndjek mësimet për 
shkak të gjuhës

1.5% 3% 6.8% 88.7%

Mësimi është i vështirë për nxënësit 4.9% 25.6% 23.7% 45.9%
Mësuesit i trajtojnë fëmijët me respekt 63.9% 12% 13.9% 10.2%
Mësuesit i ndëshkojnë nxënësit 3.8% 6.4% 13.5% 75.9%
Nxënësit e tjerë ushtrojnë dhunë ndaj fëmi-
jëve të familjes suaj

4.9% 5.3% 8.3% 81.6%

Ju i ndihmon gjithmonë fëmijët tuaj kur kanë 
probleme në shkollë

74.1% 11.%7 6% 7.9%

Fëmija nganjëherë nuk shkon në mësim 0.4% 14.7% 18% 66.2%

Fëmija më diskriminohet nga mësuesit 1.1% 4.9% 7.9% 86.1%
Fëmija më diskriminohet nga moshatarët e 
vet në shkollë

3% 3.8% 7.9% 85.3%

Anketa kishte për qëllim	identifikimin	e	problemeve	me	
të cilat ballafaqohen fëmijët në shkollë. Kur u pyetën 
nëse nxënësit kanë probleme me ndjekjen e mësimeve 
për shkak të gjuhës, shumica e të anketuarve nuk u pa-
jtuan se kjo paraqet ndonjë problem 88.7% . Në anën 
tjetër, 6.8%   janë neutral, 3% pajtohen dhe 1.5% pa-

jtohen plotësisht. Në të vërtetë, vetëm 1.7% e komu-
nitetit Romë dhe 1.4% e komunitetit Ashkali pajtohen 
plotësisht. Për 45.9% të të anketuarve mësimet janë të 
vështira për nxënësit. Në të vërtetë, 23.7 % janë neutral 
për këtë çështje. Në anën tjetër, 25.6% pajtohen, dhe 
4.9% pajtohen plotësisht. Në përgjithësi, të anketuarit 
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mendojnë se mësuesit i trajtojnë fëmijët e tyre me re-
spekt 63.9%. Më saktësisht, 12% pajtohen, 12.9% janë 
neutral dhe 10.2% nuk pajtohen. Në të vërtetë, 13.2% 
janë të komunitetit Rom, dhe 5.8% janë të komunitetit 
Ashkali që nuk pajtohen me këtë pohim.

Megjithatë, shumica e të anketuarve nuk e miratojnë 
ndëshkimin e nxënësve nga mësuesit e tyre. Në fakt 
75.9% nuk pajtohen me pohimin se mësuesit i ndësh-
kojnë fëmijët e tyre, 13.5% janë neutral, 6.4% pajtohen, 
dhe 3.8% pajtohen plotësisht. 

Dhuna mes moshatarëve të shkollës, sipas të dhënave të 
anketës, del se nuk është ndonjë problem për të anket-
uarit. Për 81.6% dhuna nuk është problem për fëmijët 
e tyre, 8.3% janë neutral, 5.3% e shohin këtë problema-
tike për fëmijët e tyre, dhe së fundmi 4.9% e të anketu-
arve theksojnë se ky është problem. Të dhënat e anketës 
tregojnë se shumica e të anketuarve 74.1% i mbështesin 
gjithmonë fëmijët e tyre kur kanë probleme në shkollë. 
Në përgjithësi, të anketuarit besojnë se fëmijët e tyre i 
ndjekin mësimet me rregull. Ndërsa 18% janë	neutral;	
14.7% pajtohen, dhe vetëm 0.4% pajtohen plotësisht.

Në përgjithësi, të anketuarit mendojnë se nxënësit nuk 
diskriminohen prej mësimdhënësve të tyre. Shumica e 
tyre besojnë	se	nuk	ka	diskriminim	86.1%;	7.9%	kanë 
pikëpamje neutrale. Vetëm 6% mendojnë se fëmijët u 
diskriminohen. Në aspektin e komuniteteve, 4% prej 
Romëve dhe 5.8% prej komunitetit Ashkali pajtohen se 
diskriminimi i fëmijëve  prej mësuesve paraqet prob-
lem, ndërsa asnjë prej të anketuarve Egjiptian nuk pa-
jtohet me këtë. Shumica e prindërve 85.3% nuk men-
dojnë se fëmijët e tyre diskriminohen nga moshatarët 
e tyre. Megjithatë 7.9% kanë pikëpamje neutrale, 3.8% 
pajtohen dhe 3% pajtohen plotësisht. Përsëri asnjë prej 
të anketuarve Egjiptian nuk pajtohet me këtë se fëmi-
jët e tyre janë të diskriminuar prej moshatarëve të tyre, 
ndërsa 2.3% të pakicës Rome dhe 5.8% të pakicës Ash-
kali pajtohen me këtë .

Shumica e fëmijëve që	kualifikohen	për Universitet nuk 
i vijojnë studimet e këtij niveli 90.1%. Vetëm 9.9% shko-
jnë në	Universitet	(shih	figurën 9). Prindërit që janë të 
punësuar u shprehën se 10.6% e fëmijëve të tyre shko-
jnë në Universitet, 9% e prindërve, që janë në kërkim të 
një pune, u përgjigjën po, dhe 8.3% e prindërve të pap-
unë, të cilët janë në kërkim të një pune, po ashtu u përg-

jigjën po. Shumica e fëmijëve që shkojnë në Universitet 
janë të etnisë Rome 11.3% dhe vetëm 8.2% të fëmijëve 
Ashkali shkojnë gjithashtu në Universitet. Nuk ka asnjë 
fëmijë të etnisë Egjiptiane që shkon në Universitet. Prej 
numrit të përgjithshëm të të anketuarve 92.9% e kanë 
vetëm një fëmijë në Universitet dhe 7.1% i kanë dy.

Figura 9: A shkojnë në universitet fëmijët tuaj?

•	 Tash është më lehtë meqë është hapur Uni-
versiteti i Prizrenit. (një i anketuar mashkull)

•	 Tani i kemi 53 studentë që studiojnë në Priz-
ren, që është një gjë e mirë. (një i anketuar 
mashkull)

•	 Shumica e studentëve janë të gjinisë mash-
kullore. (një i anketuar mashkull)

•	 Vajzat nga fshati nuk shkojnë në ndonjë prej 
universiteteve. (një e anketuar femër)

•	 Vetëm një student, nga fshati, shkon në Uni-
versitetin e Prishtinës. (një i anketuar mash-
kull)

Vetëm 9.9% e të rinjëve të kumuniteteve Rom, Ash-
kali dhe Egjiptian janë studentë. Shumica e tyre duket 
se shkojnë në Universitetin e Prizrenit 80%, dhe 
vetëm 8% shkojnë në Universitetin e Prishtinës.
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5. PËRFUNDIM 
Ky raport  paraqet nivelin e përfshirjes së fëmijëve të 
komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian  në siste-
min e arsimimit në rajonin e Prizrenit prej të dhënave 
që dalin nga anketa e bërë gjatë muajve korrik-shtator 
2013. Raporti tregon për perspektivën mbizotëruese 
të të anketuarve sa i përket arsimimit, mirëqenies 
ekonomike	 të	 familjeve,	 si	 dhe	 të	 sfidave	dhe	pers-
pektivës së arsimimit. Prej analizave sugjerohen tren-
det kryesore, luhatjet dhe opinionet e vazhdueshme 
në mesin e të anketuarëve të komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Prizrenit. Po ashtu, 
ky raport përpiqet të paraqet të dhënat për shkallën e 
përfshirjes së fëmijëve të tyre  në sistemin e arsimimit.

Shpërndarja e të dhënave tek i tërë komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Prizrenit na 
mundëson dallimin e trendeve të përfshirjes së fëmi-
jëve të tyre në sistemin e arsimimit, si dhe të avancim-
it	 të	mirëkuptimit	 të	dallimeve	gjeografike	dhe	kul-
turore sa i përket qëndrimeve dhe perceptimeve të 
këtij komuniteti në rajonin e Prizrenit.

Anketat tregojnë se problemet më të mëdha për famil-
jet e këtyre komuniteteve në përgjithësi, si dhe ato që 
i përkasin arsimimit në veçanti, lidhen me problemet 
ekonomike, varfërinë, dhe papunësinë. Megjithatë si-

pas të dhënave të anketës, kushtet e vështira ekono-
mike përbëjnë problemin më serioz, i cili ka edhe nd-
ikim në shkollimin e fëmijëve të tyre. 

Nga pikëpamja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian, raporti tregon se shkollimi vlerësohet 
gjithandej si një mjet i arritjes në shoqëri. Së këndejmi, 
pjesëmarrësit në studim i vënin theks të veçantë ar-
simimit.	Shkalla	e	regjistrimit	në	arsimin	fillor	është	
71.6%, dhe 35.4% në arsimin e mesëm. Megjithatë më 
pak se 10% të studentëve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
janë të regjistruar në shkollimin Universitar, si në 
Universitetin e Prizrenit ashtu edhe në atë të Prisht-
inës.

Në përgjithësi të dhënat e anketës nxjerrin në pah se 
shumica e të anketuarve nuk e shohin sistemin e ar-
simimit si diskriminues kundrejt fëmijëve Rom, Ash-
kali dhe Egjiptian. Qasja e mësimdhënësve në shkollë 
është mjaft pozitive. Megjithatë këto të dhëna duhet 
të lexohen me kujdes dhe  nevojiten më shumë hu-
lumtime për të mundësuar një analizë më gjithëpërf-
shirëse sa i përket praktikave të deritanishme për 
fëmijët Rom, Ashkali dhe Egjiptian në kuadër të 
sistemit të arsimimit të Kosovës.
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6. REKOMANDIMET 

I. Hulumtimi dhe Monitorimi i Përf-
shirjes së fëmijëve të Komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Arsim 

1. Hulumtimi dhe monitorimi i përfshirjes së 
fëmijëve të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian në shkollat e Kosovës, do të duhej të 
realizohet në bazë vjetore në çdo komunë me 
qëllim të vlerësimit të përfshirjes së fëmijëve 
në shkollë dhe përvojave të tyre në shkollë 
(p.sh. matja e suksesit në mësim, trajtimi nga 
arsimtarët, braktisja dhe shkaqet e braktisjes 
dhe të tjera).

II. Politika në arsim, strategjia nacionale, 
dhe praktikat e shkollës

1. Hartimi i planit Nacional për përfshirjen e 
fëmijëve të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian	në	arsimin	fillor,	të	mesëm	dhe	Uni-
versitar në Kosovë. 

2. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknolog-
jisë duhet të sigurojë mbështetje financiare	
për fëmijët të cilët braktisin shkollimin për 
shkaqe ekonomike. 

3. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknolog-
jisë duhet të sigurojë bursa për studentët të 
cilët dëshirojnë  të studiojnë në Universitetin 
e Prizrenit dhe atë të Prishtinës.  

4. Komuna duhet të siguroj transportin e nx-
ënësve në shkollat e mesme në Prizren. 

5. Shkollat duhet të parandalojnë braktisjen e 
nxënësve nga shkolla. 

6. Shkollat duhet të zhvillojnë plane veprimi 
për edukim gjithëpërfshirës, pa diskriminim 
dhe të promovojnë diversitetin kulturor dhe 
barazinë gjinore. 

7. Shënime të ndara në bazë gjinore duhet të 
mbledhen për të përcjellë trendet e përf-

shirjes së fëmijëve të Komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në arsim.  

8. Shkollat duhet të organizojnë programe sht-
esë të mësimit për të ngritur suksesin e nx-
ënësve në mësim. Rekomandohen posaçër-
isht orët plotësuese për fëmijët të cilët kanë 
vështirësi në gjuhën angleze dhe në lëndën e 
matematikës.  

9. Shkollat duhet të thellojnë bashkëpunimin me 
prindërit e fëmijëve të Komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian me qëllim të gjetjes së 
strategjive më të mira për suksesin e fëmijëve 
në mësim dhe për integrim shoqëror. 

III. Shoqëria Civile, Këshillat e Prindërve 
dhe Rrjetëzimi 

1. Organizatat e shoqërisë civile, këshillat e 
prindërve, qeveria nacionale dhe ajo lokale 
duhet të thellojnë bashkëpunimin për të im-
plementuar plotësisht të drejtat e fëmijëve të 
Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
sipas Konventës  së Kombeve të Bashkuara 
mbi Të Drejtat e Fëmijëve në  pëgjithësi dhe 
në veçanti në të drejtën për Arsim.   

2. Organizatat jo qeveritare të cilat punojnë në 
fushën e arsimimit të komuniteteve Rom, 
Ashkali, Egjiptian, duhet të ndihmojnë në 
ngritjen e vetëdijës për rëndësinë e shkollimit 
brenda këtyre komuniteteve.

3. Mediat duhet të promovojnë imazhe pozitive 
të fëmijëve të Komuniteteve Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian dhe poashtu të promovojnë ar-
simin si çelës për mobilitet shoqëror.  

4. Organizatat e shoqërisë civile, këshillat e 
prindërve dhe shkollat duhet të jetësojnë një 
platformë aktive për komunikim, vlerësim 
dhe propozim të politikave të shkollës dhe të 
arsimit me theks tek fëmijët e Komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
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1. PENJARIPE

Akava raporti si produkti e rodlaripaske proyektesko tali titula “Akcesi 
pe skoluipe e qhavorengo kotar komunitetya Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya ko Prizrenosko regioni” ano kuadri e BRO “Iniciativa 6”, fi-
nansimo kotar e organizacia Save the Children, ji kay e buti ano tereni 
phanglo akale rodlaripea realizisali ko avgusti e bershesko 2013. An-
ketako resipe sine te konstatingyol e situacia e komunitetengo Roma, 
Ashkaliye thay Egipqanya ano skoluipasko umal, so kontribuinla pe 
pheripe e proyekteska obyektivako: Bayripe e godinipasko thay zorak-
eripe e qhavorengo, ternengo e komunitetengo Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya vash qhavorikane hakaya ano skoluipe.

Studiripaske specifikune obyektive sine:

•	 Siguripe yekhe tavsiresko/dikhipasko vash o 
gendo e qhavorengo thay ternengo e komu-
nitetengo Roma, Ashkaliye thay Egipqanya 
ani Prizrenoski komuna kola si (na) astarne 
ano angloskoluipasko, primaruno, mash-
karutno thay uqo skoluipasko niveli.

•	 Identifikacia	e	socio-ekonomikuna	poziciako	
e familiengo sar vi pozicia e Romane, Ash-
kalyune thay Egipqanyune qhavorengo ano 
amalipe (baziripea pe Mashkarthemutni Kon-
venta vash Qhavorikane Hakaya) ani Priz-
renoski Komuna.

Raporti fokusingyola pe akcesi ano skoluipe e qha-
vorengo Roma, Ashkaliye thay Egipqanya ano Priz-
renosko regioni. Dikhla vi o prezentipe e arakhi-
pyengo kotar o ankete kola realizisale ko maseka 
yuli-avgusti 2013, thay ko o diskusie ko fokus grupe 
adikerde ko septembri e bershesko 2013. Prekal an-
keta kedisale informacie vash qhavore kola si astarne 
ko skoluipasko sistemi, akale regioneske dizunenge 
percepcie thay godinipya phanglo o pharipya thay 

shukaripya kole anela o skoluipe. Ani anketa identi-
fikisale	ekonomikune	kondicie	thay	yaver	puqipya	e	
socialune astaripasko e komunitetengo Roma, Ashka-
liye thay Egipqanya. 

O sikavde informacie ko akava raproti mothavna 
sherune problemya e komunitetengo Roma, Ashka-
liye thay Egipqanya thay qhavorenge astaripasko e 
akale komunitetengo ko skoluipasko sistemi Priz-
renosko regioni. Raporti pe ayni vaht dela informa-
cie vash publikune percepcie phanglo e integripasko 
e Romane, Ashkalune thay Egipqanyune qhavoren-
go ano skoluipe, phanglo e diskriminipea, sar vi sar 
dikhyola o skoluipe sar indikatori e manushikane 
evolviripasko. 

O dende respodipya ani anketa sikavna kay o komu-
nitetya Roma, Ashkaliye thay Egipqanya dena may-
but vasnipe skoluipaske, numay olenge ekonomikune 
thay socialune kondicie, sar qororipe thay baro bi bu-
tyaripe, sikavna seriozuno pharipe vash totaluno shu-
karipe e akale komunitetengo, sar vi ulavipea vahs 
shukaripe e kualitetesko e skoluipasko vash olenge. 
Registripaski skala e komunitetengo Roma, Ashka-



25

liye thay Egipqanya vash Prizrenosko regioni9 ano 
primaruno skoluipe si 71.6%10 thay ko mashkarutn 
skoluipe 35.34 %. Komperipea e hamipyengo kotar o 
rodlaripe e bershesko 200411 kote o generaluno gendo 
e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune qhavoren-
go sine 1950 (0-18 bersha) thay kotar akava gendo 
registrisale 769 qhavore vay 39.44 % e bershengo 
0-5, e primarune bershengo 6-15 sine 986 qhavore 
vay 50.56% thay e bershengo 16-18 sine 195 vay 10 
%. 

Pe vahti e kedipasko e informaciengo ko bersh 2004, 
identifikisale	total	250	qhavore	astarne	ano	primaru-
no skoluipe12 ji kay ko bersh 2006 gendo e qhavoren-
go e bershengo 6-15 sine 549 qhavore vay 55.58 %  
(vahs sah Prizrenoski komuna) ji kay ko bersh 2013 
si 403 siklovne.  

Pe rodlaripe vash skoluipakso bersh 2003/2004 ko 
mashkarutne	 skole	 identifikisale	 20	 qhavore	 (10.26	

9 Rodlaripe “Akcesi pe skoluipe e qhavorengo kotar komu-
nitetya Roma, Ashkaliye thay Egipqanya ko Prizrenosko 
regioni” astarla Prizrenoske mahale thay gava kote o as-
taripe e qhavorengo Roma, Ashkaliye, Egipqanya ki paluni 
dekada (2000-2010) sinelen harno gendo e qhavorengo 
ko primarune skole (ji ko 50 pe shell). 

10 Rodlaripe “Akcesi pe skoluipe e qhavorengo kotar komu-
nitetya Roma, Ashkaliye thay Egipqanya ko Prizrenosko 
regioni” kerdilo e direkt intervistenca e 300 anketirime 
manushenca e komunitetengo Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya may phure se 16 bersh ani Prizernoski komu-
na (ko 7 beshipaske thana kote o mashurantya si jene e 
komunitetengo Roma, Ashkaliye thay Egipqanya, ano diza 
thay gava); dy focus grupe: yekh juvlenca thay yekh mur-
shenca; ji kay duy yaver focus grupe adiekrdile ani Lando-
vica, yekh vash sakova yeri.       

11 Rodlaripe “Evaluipe e generaluna situaciako e poziciako e 
qhavorkane hakayengo e komunitetengo (Roma, Ashkali-
ye, Egjipqanya) baziripea pe Mashkarthemutni Konventa 
vash Qhavorikane Hakaya, ko Prizrenosko regioni” real-
izisalo prekal informaciengo kedipe ko 880 Romane, Ash-
kalyune thay Egipqanyune familie (pashe 100 % e Romane, 
Ashkalyune thay Egipqanyune familiengo ko prizrenosko 
regoni (12 mahale thay 12 gava), 150 individualune interv-
iste thay 6 fokus grupe thay studiripaske sure.    

12 25 % kotar 986 qhavore e bershengo 6-15.  

%);	ko	skoluipasko	bersh	2006/2007	identifikisale	61	
qhavore (pedral 31%), thay akana si 10613 siklovne.14

Ji kay pe komparacia e kerde rodlaripea ko bersh 
2003/2004	 ko	 universitaruno	 niveli	 identifikisalo	
numay yekh studenti. Ko skolako bersh 2006/2007 
gendo e studentengo kotar Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya resto ko 10, ji kay kotar paluno studiripe 
kova realizisalo ano kuadri e proyektesko “Akcesi pe 
skoluipe e qhavorengo e Romane, Ashkalyune thay 
Wgipqanyune komunitetengo ko Prizrenosko re-
gioni” o rodlaripe ikalela 53 studenten kola si astarne 
ano universitalruno niveli e studiripasko15.  

Palo sah, o raporti pe ayni vaht mothavla kay o rep-
odentya dikhena o skoluipe sar yekh vasno segmenti 
vash olenge qhavorengo avipe, thay yekh bajako an-
glipe vash vazdipe olenga socialuna poziciako. Palo 
sah, o niveli e astaripasko e Romane, Ashkalyune thay 
Egipqanynue qhavorengo phiravgyola buderi phari-
pyenca, sar vi yekha bara skala e skolake mekhipas-
ko (37.34 %). Ko paluno vahti, akale komunitetenge 
studentengo registripe ko Universiteti si teluno. Nu-
may 9.9% olendar si studentya ko Prizrenosko thay 
Prishtinako Universiteti.

13  Akava hramipe si vash rodlaripe “Akcesi pe skoluipe e 
qhavorengo Roma, Ashkaliye thay Egipqanya ko priz-
renosko regioni” realizimo ko bersh 2013.

14 Baziripea pe informacie e BRO Iniciativa 6 sar e skolake 
bershestar 2007/2008 ji akana avokisalo ano Komunako 
Direktoriati vash Skoluipe ani Prizrenoski komuna, thay 
baziripea pe mangipya e listengo dende KDS-eske vash 
anipe e decisiako vash afirmativune bajakya pe qhavoren-
go registripe e qhavorengo roma, ashkaliye thay egipqanya 
ko mashkarutne skole, ani klasa X, reslilo te registringyon 
pashe 150 qhavore. 

15 Baziripea pe informacie e BRO Iniciativa 6 sar e skolake 
bershestar 2008/2009 ji akana avokisalo ani Ministria vash 
Skoluipe, Skencia thay Tehnologia thay Rektorati e Prishti-
nake thay Prizrenoske Universitetesko mangipea kay te 
prekitikingyon afirmativune mase kana vakergyola vash 
o kuote e studentengo Roma, Ashkaliye thay Egipqanya 
kotar Prizrenoski komuna registrisale pashe 70 student. 



26

2. METODOLOGIA
Akale rodlaripeske arakhipya baziringyona pe:

1. Kuantitavivuni anketa prekal intervista akya 
pe akya, baziripea pe standardizime puqlarne, 
thay 

2. Diskusie ko fokus grupe.  

May ekzakt, rodlaripaski metodologia kergyolay 
kotar o interviste akya pe akya e total 300 anketime 
manushencar kotar Roma, Ashkaliye thay Egipqanya 
pedral 16 bersh ani Prizrenoski komuna. O puqlar-
no lelay vahti pashe bish minutya. Duy fokus grupe 
adikerdile ano Prizreno – yekh fokus grupa juvlenca, 
thay yekh murshenca; ji kay duy yaver fokus grupe 
adikerdile ani Landovica, po yekh vash sakova yeri/
sekso. 

Rodlaripaske	puqipya	definime	vash	te	respodingyon	
ko akava rodlaripe sine: 

1. Jivdinela tumari familia kotar socialuni asis-
tencia?

2. Situmen	biyanipaski	certifikata,	ID	thay	pas-
aporta?

3. Nakhena tumare qhavore ko anglo skolui-
paske institucie?

4. Kobar olendar nakhena pe anglo skoluipaske 
institucie?

5. Ani koya anglo skoluipaski institucia nakhe-
na?

6. Mekhla dayekh tumaro qhavoro e skola thay 
koya klasa?

7. Te sine kay tumare qhavore mekhle e skola, 
kole yereske/seksoske si on?

8. Te sine kay mekhle e skola, nakhena pe vare-
savo siklipe/treningo? 

9. Situmen ani familia qhavore e specialune 
mangipyenca?

10. Nakhena tumare qhavore ano universiteti?

11. Sar evaluinena tumare qhavorengo interesipe 
vash skoluipe thay siklipe?

12. Savi qhib vastinane tumare qhavore pe 
siklipe?

Tabela 1: Organizipe e kuantitativuna anketako

Rodlaripasko periodi yuli/septembri 2013

Metoda Intervista akhya pe akhya thay fokus grupe

Puqlarno Lugyaripe 15-20 min

Mostra

Fokus grupe

300 anketime  16+

Shtar fokus grupe ano Prizren thayLandovica
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3. GEOGRAFIKUNO ULAVIPE
Komuniteteya Roma, Ashkaliye thay Egipqanya may-
but jivdinena ani Jakovaki komuna (pashe 16 %), Fush 
Kosova (pashe 13 %), Prizreno16 (pashe 13 % ), Pek-
ya (pashe 11%) thay ani komuna e Ferizayeski (pashe 
9 %), ji kaymayhari shay arakhlona ko yaver komune. 
Maybaro kotor e Romane komunitetesko jivdinena ani 
Prizrenoski komuna, Ashkalyuno komuniteti si maybut 
thanimo ani Fush Kosovaki thay Ferizayeski komuna, 
thay maybaro kotor e Egipqanyune komunitetesko ji-
vdinela ko Dukajinesko kotor, konkretipea ani Jakovaki 
thay Pekyaki komuna.

3.1. Qororipe thay jivdipaske 
kondicie 
Kana puqlem e respondenten “Jivdinela tumari familia 
ani socialuni asistencia?”, 18.6% respodinde va, ji kay 
81.4 % respodinde negativipea. 25.7 % olendar kola 
respodinde pozitivitetea sine mashkar bersha 19-25, 
thay 32.5 % olendar kola respodinde pozitivitetea sine 
bi butyako. Gendo e familiengo e socialuna asistencia 
dikhyola kay si may uqo ano Egipqanyuno komuniteti, 
kote 36.4 %  respodinde pozitivitetea vash akava puqipe 
(dikhe	e	figura	1).

Figura 1: Jivdinela tumari familia kotar socialuni 
asistencia?

16  Kotar: Raporti e populaciake registripasko, ekonomikune 
familiengo thay obyektengo ani Kosova 2011, qham 143

http://esk.rks-gov.net/eng/, (dikhlo ko 7-to Novembri 2013). 

Buderi e puqle manushendar respodinde negativite-
tea ko akava puqipe 86.1%, ji kay 13.5 % respodinde 
pozitivitetea	 (dikh	e	figura	2).	Pe	yaver	 rig,	28.6	%	
e bi butyake jenengo respodinde va, thay 25 % e 
jenengo kotar 15-18 beersha respodinde pozitivitetea. 
Egipqanya dende maybut pozitivuno respodipe 25 %. 
Anketime manushendar 90.3 % kola respodinde pozi-
tivitetea phende kay lena alternativuno ashutipe kotar 
olenge pashutne kola jivdinena avri e rashtrata.

Figura 2: Sila tumari familia yaver jivdipaske re-
sursya?

3.2. Civiluno registripe 
Jangyola historikipea kay sar rezultati e buderune 
phiripasko, Romano komuniteti na astardilo kobar 
manglape ani data baza e civilune registripasko ano 
ofisya	 e	 civilune	 registripasko.	 Na	 registripe,	 sile	
mayluge konsekvence sar o sebepi e na dikhlaripas-
ko	 e	 qhavorengo	 ani	 skola;	 na	 leipe	 benefiti	 kotar	
socialune shukaripaske programya; kotar sastipaske 
dikhipaske servisya; kotar shaipe vash butyaripe; 
kotar hako vash pensia thay ayeka rendoa. Sar si pe 
rodlaripe, shay ana konkluzia kay e general situacia 
si qalaripaske ano akava aspekti, te sine kay la pe 
konsideripe o general anketime manushengo gendo 
99.3% phende kay si registrime. 94.8% phende kay 
silen	identifikipasko	dokumenti	(ID).	Numay	46.2	%	
phende kay silen pasaporti, ji kay 53.8% phende kay 
na silen. 43.8% olendar kola respodinde pozitivite-
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tea silen Kosovako pasaporti, 3% sinelen Albaniako 
pasaporti, 3.4% sinelen Srbiako pasaporti, thay 1% 
sinelen	Makedoniako	pasaporti	(dikh	e	figura	3).	

Figura 3: Savi pasaporta situmen?

Kana vakergyola vash civiluno registripe ano baza e 
yeryengi/seksengi, manglape te potenciringyol kay 
na si bare yeryenge diference ko civiluno registripe 
mashkar mursha thay juvla. 99.3% e murshengo si 
registrime	thay	silen	identifikipaske	dokumentya	thay	
akava procenti ko juvla si 99.7%.
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4. SKOLUIPE
Ekzistinena bare diference kana vakergyola vash 
skoluipaski skala ko trin komunitetya. Rodlaripaske 
date mothavena kay Egipqanyuno komuniteti si pe 
mayshukar pozicia deasr yaver duy komunitetya, ji 
kay o Romano komuniteti sile mayteluni skoluipaski 
skala. 

Numay 12.8% phende kay olenge qhavore nakhena 
pe anglo skoluipaske institucie, ji kay 82.4%  respo-
dinde negativitetea. 27.3% e Egipqanyune respoden-
tyendar respodinde pozitivitetea,  rangipea olen may 
uqe ano skoluipasko niveli, ko duyto than si o Ashka-
lie e 25.2%, thay ko trinto than aqhona o Roma 11.5% 
(dikh	e	figura	4).

Figura 4: Nakhena tumare qhavore ko anglo 
skoluipaske institucie?

Buderi olendar respodinde pozitivitetea pe puqipe: 
Kobar olendar nakhena ko anglo skoluipaske insti-
tucie? 11.4% phende kay biqhalena numay yekhe 
qhavore ko anglo skoluipaske institucie. Numay 1% 
biqhalena duy qhavoren, thay 0.3% biqhalena trin 
qhavoren ko anglo skoluipaske institucie. Pe yaver 
rig, savore anketime Egipqanya biqhalena pere qha-
voren ko anglo skoluipaske institucie thay 10 % e an-
ketime Ashkaliengo biqhalena duy qhavoren. Ji kay 
9.1% e anketime Romengo biqhalena duy qhavoren. 
Yekhuni grupa koya biqhalela 3 qhavoren ko anglo 
skoluipaske institucie si o Roma 4.5%.

Buderi e anketime jenendar 94.4% biqhalena e qha-
voren ko publikune ango skoluipaske institucie, ji kay 
5.6%	biqhalena	ko	prinatune	institucie	(dikh	e	figura	

5). Palo sah, 91.7% e anketime manushengo kola si 
pe buti biqhalena biqhalena e qhavoren ko publikune 
institucie, thay 8.3% biqhalena olen ko privatune in-
stitucie. Ji kay savore kola si bi butyake, thay rodena 
buti, biqhalena e qhavoren ko publikune anglo skolu-
ipaske institucie.

Figura 5: Ani savi anglo skoluipaski institucia na-
khena tumare qhavore?

Kana o respodentya puqlile: nakhena tumare qhavore 
ano anglo skoluipasko skoluipe? 6.6% olendar phende 
kay biqhalena olenge qhavoren pe divuno dikhipasko 
than, 3.8% phende kay biqhalena e qhavoren ano khe-
lipaske	siklipaske	thana,	thay	2.1%	konfirminde	kay	
biqhalena e qhavoren ano anglo skoluipasko niveli. 
Qaqipea, 64.7% e butyake manushengo, kola rodena 
buti, biqhalena pere qhavoren ko divune dikhipaske 
thana; ji kay 40% e bi butyake manushengo, kola na 
rodena buti, biqhalena olen pe divuno dikhipe. 41.7% 
e dadalarengo kola si pe buti biqhalena e qhavoren 
ko divuno dikhipakso than thay 41.7% pe ayni vaht 
biqhalena e qhavren ko khelipaske siklipaske thana.

Kana puqlile: Mekhla dayekh tumare qhavorendar o 
skoluipe thay koya klasa? 63.1% phende kay olenge 
qhavore na mekhle e skola, 1.7% mekhle ani angluni 
klasa, 1% ani duyto klasa, 1.7% ani trinto, 4.1% ani 
shtarto, 3.4% ani panjto, 4.1% ani shovto, 3.4% ani 
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eftato, 1.7% ani ohtoto, thay 8.6% ani enyato klasa 
(dikh	e	figura	6).		

Figura 6: Mekhla dayekh tumare qhavorendar e 
skola, thay koya klasa?

E qhavorendar kola mekhle o skoluipe 15.9% olen-
dar si mursha thay 12.8% si juvla. Nesave dadalarya 
mothavde o kondicie: 

•	 Mere trin qhavore mekhle e skola palo so 
nashti nakhle e klasa thay manglapey te na-
khen palem ani yekhuni klasa. (yekh anketi-
mo mursh)

•	 Miri qhay manglapey te mekhel e skola sar 
o sebepi e phare ekonomikune kondiciengo. 
(yekh anketimi juvli)

•	 Miri qhay mekhla e skola soske mekhlilum 
romestar thay oy traumatizisali kotar akava 
ovipe. (yekh anketimi juvli)

•	 Moro qhavo manglapey et aqhavel e skola ani 
shovto klasa sar o sebepi e qhelale ekonomi-
kune kondiciengo. (yekh anketimi juvli)

•	 Moro qhavo mekhla e skola ani shovto kla-
sa soske manglapey te nakhel ani yaver skola. 
(yekh anketimo mursh)

•	 Simen sure kana o dadalargya qhivena e qha-
voren te keren buti. (yekh anketimo mursh)

•	 Teluno niveli e dadalarenge skoluipasko thay 
harn janipe. (yekh anketimo mursh)

•	 Transporti. (yekh anketimo mursh)

•	 Phare skolake programya. (yekh anketimi ju-
vli)

•	 Buderi qhavore mekhena e skola soske na 
mangena te nakhen. (yekh anketimi juvli)

•	 O qhavore mursha korkore decisinena te na 
nakhen, ji kay qhavore juvla aqhavgyona ko-
tar o dadalarya. (yekh anketimi juvli)

•	 Na arakhna buti palo skoluipe. (yekh anke-
timi juvli)

Baziripea pe respodipya e kotorleyutnengo 15.9% e 
qhavorengo kola mekhle e skola nakhena te siklon 
profesionalune kursya. Ji kay 38.1% siklona zanatya 
ko privatune sektorya thay 39.7% na nakhena ano 
nisavo siklipe. Maybut e yekh trinto kotorestar vay 
33.3% e qhavorengo kolenge dadalarya kerena buti 
siklona zanatya. Ji kay 45.8% e qhavorengo kolenge 
dadalarya rodena buti, pe ayni vaht nakhena te siklon 
zanatya. Pe yaver rig 37.5% e qhavorengo kolenge 
dadalarya na silen buti, thay na rodena buti, na nakhe-
na pe nisavo siklipe vay zanati.

•	 Moro qhavoro siklola te ovel vrdengo me-
kaniko. (yekh anketimi juvli)

•	 Miri qhay siklola te ovel frizerka. (yekh anke-
timi juvli)

•	 Miri qhay nakhela pe yekh kompyuterengo 
kursi. (yekh anketimi juvli)

Kana puqlile: Situmen ani tumari familia qhavore e 
specialune mangipyenca?, numay 2.4% respodinde 
pozitivitetea ko akava puqipe, 97.6% respodinde neg-
ativitetea. Buderi e qhavorendar e specialune mangi-
pyencar na nakhena ani skola 66.7%, 8.3% olendar 
nakhena ani skola ani yekh klasa e yaver qhavorenca, 
thay 25% e dadalarengo na mangle te respodinen pe 
akava puqipe.

Pe puqipe: Save specialune mangipya silen tumare 
qhavore?, 45.5% respodinde kay o qhavore si nasvale, 
18.2% phende kay o qhavore silen lugevahtune psi-
hologikune thay emocionalune problemya, 9.1% 
phende	 kay	 siolen	 fizikune	 problemya,	 thay	 9.1%	
phende kay olenge qhavore si korole vay pharo qala-
vipe e dikhipasko.
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Phanglo e motivipaska skala vash te nakhen ani sko-
la, 81.3% e dadalarengo gndinena kay olenge qha-
vore si but interesime vash te nakhen regularitetea ani 
skola. Qaqipea, 10.8% gndinena kay o qhavore si but 
interesime, numay na nakhena regularitetea ani skola, 
6.4% gndinena kay o qhavore na si abokar interesime, 
numay nakhena regularitetea ani skola, thay 0.7% 
gndinena kay olenge qhavore na si ni hari interesime 
(dikh	e	figura	7).

Figura 7: Sar evaluinena tumare qhavorengo in-
teresipe vash skoluipe thay siklipe?

Numay 1.9% e anketirime manushengo phende kay 
olenge qhavore vastinena e daki qhib pe skoluipe, 
90.3% vastinena albanyuni qhib, thay 4.8% turkyuni 
qhib, sar vi 2.6% vastinena boshnyakuni qhib.

Figura 8: Savi qhib vastinena tumare qhavore pe 
siklipe?

Sar dikhyola ani tabela 2, kana o anketirime manusha 
puqlile kobar si problemi o kondicie: Na shaipe vash 
qhavorengo idyengo kinipe thay mangle sheya vash 
siklipe thay skoluipe sar o sebepi e phare material-
une kondiciengo, 15.8% e dadalarengo phende kay 
hari silen problemi kotar ekonomikune kondicie. Ji 
kay 14.3% phende kay silen pharipe ji pe yekh than, 

36.5% phende kay silen mashkaruno pharipe, 13.5% 
phende kay silen hari pharipe thay 18.3% na silen ni 
hari ekonomikuno pharipe. Dadalarya kola phende 
kay silen bare pharipya, buderi olendar, 22.9%, rode-
na nesave buti. Ji kay dikhyola kay Egipqanyuno ko-
muniteti sile maybaro pharipe ko akava puqipe soske 
kotar total puqle manusha 33.3% olendar phende kay 
silen bare pharipe, palo lende o Ahkalyuno komunite-
ti e 29%.

Kana vakergyola vash sikavnengo ledeipe e sik-
lovnenca, buderi e puqle manushengo 75.6% gndine-
na kay akava na si ni hari problemi. Si numay 7.1% 
kola dikhena akava sar tikno problemi. Ji kay 6.8% 
gndinena kay na shukar ledeipe e sikavnengo sikav-
la problemi thay 3.4% konsiderinena akava sar baro 
problemi. Pe yaver rig, kana puqlile vash olenge qha-
vorengo beshipe ano skole, buderi olendar, 73.3%, 
gndinena kay akava na si problematikuno; 6.8% gnd-
inena kay si harno problemi, thay 4.9% gndinena kay 
akava si yekh baro problemi.

Skolako duryaripe na sikavla nesavo problemi vash 
maybut se kvash e anketime manushengo. 57% gnd-
inena kay akava na si yekh problemi, 20.7% gndinena 
kay si tikno problemi, 9.8% gndinena kay sitov prob-
lemi ji yeke thane, thay 5.3% gndinena kay si baro 
problemi. Buderi anketime manushengo gndinena 
kay motivipaski thay interesipaski skala ko qhavore 
na sikavla varesao problemi. Qaqipea, 63.2% gndine-
na kay akava na si nisavo problemi. 12.8% gndinena 
kay akava si yekh baro problemi, 4.9% gndinena kay 
si problemi ji yekhe thane, 11.3% si e mashkarutne 
gndipea thay 7.5% gndinena kay si yekh tikno prob-
lemi.

Qhavorengo butikeripe vash te ashutinen olenga fa-
milia na sikavla varesavo problemi vash baro gendo e 
anketime manushengo. Qaqipea, 75.6% na gndinena 
kay akava si yekh problemi, 6.8% gndinena kay aka-
va si yekh tikno problemi, 7.1% gndinena kay akava 
si yekh mashkarutno problemi, 6% gndinena kay si 
problemi ji yekhe thane thay 4.1% gndinena kay si 
yekh baro problemi. Buderi e dadalarengo kola gnd-
inena kay akava si yekh baro problemi si pensionistya 
thay nashti kerna nisavi buti 6.1%.
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Palo sah, vahs maybut se kvash anketime manusha 
46.6% na konsideringyona sar problematikune o 
ledeipya mashkar dadalarya thay qhavore phanglo e 
siklipaske procesea, thay phanglo e dadalarenca kola 
nashti ashutinena thay na interesinyona te sine kay 

olenge qhavore siklona vay na. Pe yaver rig, 19.2% 
gndinena kay akava si yekh problemi e mashkarutne 
nivelesko, 16.9% gndinena kay akava si yekh tikno 
problemi, 10.5% dikhena sar baro problemi, thay 
6.4% gndinena kay sikavla problemi ji yekhe thane.

Tabela 2. Siklovne thay studentya shay arakhlona buderi pharipyenca pe olengo skoluipe. Kobar si 
prezentune o pharipya pe skoluipasko nakhavipe thay silen impakti pe siklovne (qhavore) e tumara 
familiako?

But Ji yekhe 
thane

M a s h -
karipea

Hari Ni hari 

Nashti te kinav qhavorenge idya thay mangle 
sheya vash siklipe thay skoluipe sar o sebepi e 
qhelale materialune kondiciengo.

15.8% 14.3% 36.5% 13.5% 19.9%

Siklovne na ledeinena shukar e qhavorenca 3.4% 6.8% 6.8% 7.1% 75.6%

Siklovne na ledeinena shukar 4.9 5.6 9 6.8 73.3
Duryaripe kotar e skola 5.3 9.8 6 20.7 57.9
Siklovno na sikavela basta interesi 12.8% 4.9% 11.3% 7.5% 63.2%
O qhavoro kerela buti vash te sigurinel famil-
iako ekzistipe 

4.1% 6% 7.1% 6.8% 75.6%

Dadalarya nashti te ashutinen vay interesing-
yon vash olenge qhavore 

10.5% 6.4% 19.2% 16.9% 46.6%

Tabela 3. Dadalarengo dikhipe vash sikavnengo thay skolako ledeipe vash sikavipe e olenge qha-
vorengo 

Darkodingy-
ovava totali-
pea 

Dakordingy-
ovava 

Neutral Totalipea na 
dakordingy-
ovava 

Siklovno sile probleme te nakhavel o siklipe 
sar o sebepi e qhibyako 

1.5% 3% 6.8% 88.7%

Siklipe si pharo vash o siklovne 4.9% 25.6% 23.7% 45.9%
Sikavne treterinena e siklovnen respektea 63.9% 12% 13.9% 10.2%
Sikavne krisinena e siklovnen 3.8% 6.4% 13.5% 75.9%
Yaver siklovne kerena zori pedral tumara fa-
miliake qhavore 

4.9% 5.3% 8.3% 81.6%

Tumen sarsakana ashutinena tumare qhavore 
kana sile problemi ani skola 

74.1% 11.%7 6% 7.9%

Qhavoro daykhver na jala pe siklipe 0.4% 14.7% 18% 66.2%

Moro qhavoro diskriminingyola kotar o sika-
vno 

1.1% 4.9% 7.9% 86.1%

O qhavoro diskriminigyola kotar qhavore e 
generaciako ani skola 

3% 3.8% 7.9% 85.3%
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Anketa	sinela	resipe	te	identifikinel	o	problemya	ko-
lenca arakhlona o qhavore ani skola. kana puqlile te 
sine kay o qhavore silen problemi te phiraven o siklipe 
sar o sebepi e qhibyako, buderi anketime manushenda 
na dakordisale kay akava sikavla problemi 88.7% . 
pe yaver drom, 6.8%   si neutralune, 3% dakordin-
gyona thay 1.5% dakordingyona totalipea. Qaqipea, 
numay 1.7% e Romane komunitetesko thay 1.4% e 
Ashkalyune komunitetesko dakordingyona totalipea. 
Vash 45.9% e anketime manushengo o siklipya si 
phare vash siklovne. Qaqipea, 23.7 % si neutralune 
vash akava puqipe. Pe yaver rig, 25.6% dakordingyo-
na, thay 4.9% dakordingyona totalipea. Pe generali, 
o anketime manusha gndinena kay o sikavne treter-
inena olenge qhavore respektea 63.9%. May ekzakt, 
12% dakordingyona, 12.9% si neutralune thay 10.2% 
na dakordingyona. Qaqipea, 13.2% si kotar Romano 
komuniteti, thay 5.8% si kotar Ashkalyuno komunite-
ti kola na dakordingyona akale phenipea.

Palo sah, buderi e anketime manushendar na mirati-
nena siklovnengo krisipe kotar olenge sikavne. Pe 
fakti 75.9% na dakordingyona e phenipea kay o sika-
vno te krisinel e qhavoren, 13.5% si neutralune, 6.4% 
dakordingyona, thay 3.8% dakordiongyona totalipea. 

Zori mashkar skolake generaciake qhavore, sar si pe 
anketake informacie, iklola kay na si yekh problemi 
ko anketime manusha. Vash 81.6% zori na si problemi 
vash olenge qhavore, 8.3% si neutralune, 5.3% dikhe-
na akava problematikuno vash olenge qhavore, thay 
pe agor 4.9% e anketime manushengo phenena kay 
akava si problemi. Anketake rezultatya mothavena 
kay buderi e anketime manushengo 74.1% phikoine-
na sarsakana olenge qhavoren kana silen problemi ani 
skola. Pe generali, o anketime manusha pakyana kay 
olenge qhavore nakhavena o skoluipe regularitetea. Ji 
kay 18% si neutralune; 14.7% dakordingyona, thay 
numay 0.4% dakordingyona totalipea.

Pe generali, o anketime manusha gndinena kay o sik-
lovne na diskriminingyona kotar olenge sikavne. Bud-
eri olendar gndinena kay na si diskriminacia 86.1%; 
7.9% silen neutraluno dikhipe. Numay 6% gndinena 
kay o qhavore diskriminingyona. Ano aspekti e ko-
munitetengo, 4% e Romendar thay 5.8% kotar Ash-
kalyuno komuniteti dakordingyona kay qhavorengo 

diskriminipe kotar o sikavne sikavla problemi, ji kay 
niyekh kotar anketirimo Egipqani na dakordingyola 
akalea. Buderi e dadalarengo 85.3% na gndinena kay 
olenge qhavore diskriminingyona kotar olenge gen-
eraciake qhavore. Palo sah 7.9% silen neutraluno 
dikhipe, 3.8% dakordingyona thay 3% dakordingyo-
na totalipea. Palem niyekh kotar anketirimo Egipqani 
na dakordingyola kay olenge qhavore si diskrimin-
ime kotar olenge generaciake qhavore, ji kay 2.3% e 
Romane minoritetesko thay 5.8% e Ashkalyune mi-
noritetesko dakordingyona akalea.

Buderi	 qhavore	 kola	 kualifikingyona	 vash	 Univer-
siteti na phiravena o studie akale niveleske 90.1%. 
Numay	9.9%	nakhena	 ano	Universiteti	 (dikh	figura	
9). Dadalarya kola kerena buti phende kay 10.6% 
olenge qhavorendar nakhena ano Universiteti, 9% e 
dadalarengo, kola rodena buti, respodinde va, thay 
8.3% e dadalarengo bizo buti, kola na rodena buti pe 
ayni vaht respodinde va. Buderi e qhavorendar kola 
nakhena ano Universiteti si e Romane etnicitetesko 
11.3% thay numay 8.2% e Ashkalyune qhavoren-
go nakhena ano Universiteti. Na si niyekh qhavoro 
e Egipqanyune etnicitetesko kova nakhela ano Uni-
versiteti. General anketime manushenge gendostar 
92.9% silen numay yuekh qhavoro ano Universiteti 
thay 7.1% silen duy.

Figura 9: Nakhena ano universiteti tumare qha-
vore?

•	 Akana si maylokhe palo so phravdilo Priz-
renosko Universiteti. (yekh anketimo mursh)

•	 Akana simen 53 studenten kola studirinena 
ano Prizreno, so si yekh shukar ovipe. (yekh 
anketimo mursh)
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•	 Buderi studentendar si mursha. (yekh anketi-
mo mursh)

•	 Qhaya kotar gava na nakhna ko niyekh uni-
versiteti. (yekh anketimi juvli)

•	 Numay yekh studenti kotar gav nakhela ko 
Prishtinako Universiteti. (yekh anketimo 
mursh)

Numay 9.9% e ternengo Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya si studentya. Buderi olendar dikhyola kay 
nakhena ko Prizrenosko Universiteti 80%, thay nu-
may 8% nakhena ko Prishtinako Universiteti.



35

5. KONKLUZIA 
Akava raporti sikavla o niveli e astaripasko e Ro-
mane, Ashkalyune thay Egipqanyune qhavorenge as-
taripasko ko skoluipasko sistemi anoPrizrenosko re-
gioni kotaro arakhipya kola iklona kotar kerdi anketa 
ano periodi yuli-septembri 2013. Raporti sikavla vash 
perspektiva e anketirime manushengo vash skoluipe, 
familiengo ekonomikuno shukaripe, sar vi pharipy-
engo thay perspektivako e skoluipasko. Kotar analize 
propozingyona sherune trendya, lugyarde khelavipya 
thay godinipya ano mashkar e anketirime manushen-
go e Romengo, Ashkaliengo thay Egipqanyengo ano 
Prizrenosko regioni. Pe ayni vaht, akava raporti ten-
tinela te sikavel o iklipya vash olenge qhavorengi as-
taripaski skala ko skoluipasko sistemi.

Informaciako ulavipe ko sah komunitetya Roma, 
Ashkaliye Egipqanya ko Prizrenosko regioni ker-
la shayutno trendengi diferenca olenge qhavorenge 
astaripasko ko skoluipasko sistemi, sar vi avansipee 
shukar	 halovipasko	 e	 geografikune	 thay	 kulturake	
diferencengo kana vakergyola vash pretsava thay 
percepcie e akale komunitetengo ano Prizrenosko re-
gioni.

Ankete sikavna kay o maybare problemya vash akale 
komunitetenge familie pe genrali, thay ulavipea odo-
la kola phanglona skoluipea, phanglona e ekonomi-

kune problemenca, qororipea thay bi butyaripea. Palo 
sah sar si pe anketake mothavipya, phare ekonomiku-
nekondicie kerna o mayseriozuno problemi, kova sile 
influenca	vi	ko	olenge	qhavorengo	skoluipe.	

Kotar e perspektiva e komunitetengo Roma, Ashkalie 
thay Egipqanya, saporti sikavla kay o skoluipe eval-
uingyola sakotar sar drom vash resipe ano amalipe. 
Akalea, o kotorleutne pe studiripe sikavnay ulavdo 
vasnipe e skoluipaske. Registripaski skala ko pri-
maruno skoluipe si 71.6%, thay 35.4% ko mashkarut-
no skoluipe. Palo sah mayhari se 10% e studentengo 
Roma, Ashkalie thay Egipqanya si registrime ko Uni-
versitaruno skoluipe, Sar ko Prizrenosko ayeka vi ko 
Prishtinako Universiteti.

Pe generali anketake anketake arakhipya sikavna kay 
buderi anketime manushenda na dikhena skoluipasko 
sistemi sar diskriminipasko direkt qhavore e komu-
nitetengo Roma, Ashkalie Egipqanya. Sikavnengo 
akcesi ani skola si basta pozitivuno. Palo sah aka-
la iklipya manglape te drabargyon godornipea thay 
manglona pandar rodlaripya vash te keren shayutno 
yekh sahastardi analiza phanglo e ji akanutne prak-
tikengo vash Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune 
qhavoreano kuadri e Kosovake skoluipaske sitemes-
ko.
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6. REKOMANDIPYA 

IV. Rodlaripe thay Monitoripe e Astaripas-
ko e Romane, Ashkalyune thay Egipqa-
nyune qhavorengo ano Skoluipe 

1. Rodlaripe thay monitoripe e astaripasko e 
Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune 
qhavorengo ko Kosovake skole, manglapey 
te realizingyol ani bershuni baza ani sakoya 
komuna resipea e evaluipasko e astaripasko e 
qhavorengo ani skola thay olenge eskeprien-
cengo ani skola (misalake, suksesesko dikhipe 
ano skoluipe, treteripe kotar sikavne, mekh-
ipe thay mekhipaske sebepya thay yaver).

V. Politika ano skoluipe, nacionaluni 
strategia, thay skolake praktike 

1. Hramipe e Nacionalune planesko vash astar-
ipe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune 
qhavorengo ko primaruno, mashkarutno thay 
Universitaruno skoluipe ani Kosova. 

2. Ministria vash Skoluipe Skencia thay Tehno-
logia	manglape	te	sigurinel	financiaruno	phi-
koipe vash qhavore kola mekhena o skoluipe 
sar o sebepi e ekonomikune pharipyengo. 

3. Ministria vash Skoluipe Skencia thay Tehno-
logia manglape te sigurinel stipendiye vash 
studentya kola mangena te studiraynen ko Pr-
ishtinako thay Prizrenosko Universiteti.  

4. Komuna manglape te sigurinel transporti 
vash primarune thay mashkarutne skolake 
siklovne ano Prizreno. 

5. Shkole manglape te aqhaven qhevorengo me-
khip e skolako. 

6. Skole manglape te hraminen akciako plani 
vash sahastardo skoluipe, bizo diskriminacia 
thay te promovinen kulturako diverziteti thay 
yerengo/seksengo yekhipe. 

7. Ulavde informacie yerengi/seksengi baza 
manglape te kedingyon vash te phiravgyon o 
trendya e astaripasko e Romane, Ashkalyune 
thay Egipqanyune qhavorengo ano skoluipe.  

8. Skole manglape te organizinen pherune sikli-
paske programya vash te vazden siklovnen-
go suksesi ano skoluipe. Rekomandingyona 
ulavipea pherune ore vash qhavore kola silen 
pharipe ani anglikani qhib thay matematika.  

9. Skole manglape te keren maystabiluno 
ledeipe e dadalarenca thay qhavorenca e ko-
munitetengo Roma, Ashkaliye thay Egipqan-
ya resipe akay te arakhlon mayshukar strat-
egie vash qhavorengo suksesi ano skoluipe 
thay vash amalipakso integripe. 

VI. Civiluno Amalipe, Dadalarengo godi-
deipe thay Rafin 

1. Civilune amalipaske organizacie, dadalarengo 
godideipe, nacionaluno raipe thay odova lo-
kaluno manglape te keren may atng ledeipe 
vash te implementinen pheripea qhavorkane 
hakaya e komunitetengo Roma, Ashkaliye 
thay Egipqanya sar si pe Yekhune Naciengi 
Konventa vash Qhavorikane Hakaya pe gen-
erali ulavipa o hakay vash Skoluipe.   

2. Bi Raipkane Organizacie kola kerena buti pe 
skoluipasko umal e komunitetengo Roma, 
Ashkaliye thay Egipqanya, manglape te ashut-
inen pe vazdip e godinipasko vash vasnipe e 
skoluipasko andar akala komunitetya.

3. Medie manglape te promovinen pozitivune 
imazhya e qhavorengo Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya thay pe ayni vaht te promovinen 
o skoluipe sar anahtari vash amalipasko mo-
biliteti.  

4. Civilune amalipaske organziacie, dadalarenge 
godideipya thay skole manglape te praktiki-
nen yekh aktivuni platforma vash komunik-
acia, evaluipe thay propozipe e skolake thay 
edukaciake politikengo ulavipea vash qha-
vore e komunitetengo Roma, Ashkaliye thay 
Egipqanya.
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1. INTRODUCTION

This report derives from research project entitled “Access to Edu-
cation for Roma, Ashkali and Egyptian (RAE) Children” in the Prizren 
Region within the framework of the NGO Iniciativa 6, funded by the 
Save the Children, and with the benefit of the field work which took 
place in the August 2013. The aim of the report was to establish the 
situation of the RAE Community in the field of education and contrib-
ute to accomplishing the project’s objective of raising the awareness 
and empowering the children, the youth and the RAE Community 
with regard to children’s rights to education.

Specific Objectives of the study are two-fold:

•	 To ensure a clear of  the data concerning the 
number of  children and RAE youth in Priz-
ren Municipality, that are not included in pre-
school, elementary school, high school and 
University.

•	 To identify the socio-economic position of  
the RAE families and children in the soci-
ety (based on the International Convention 
on Children’s Rights) in the Municipality of  
Prizren.

This report focuses on the access to education for the 
children of  the Roma, Ashkali and Egyptian (RAE) 
community	of 	the	Prizren	region.	It	presents	the	find-
ings from the survey conducted in July –August 2013 
and focus group discussions (FGDs) held in Septem-
ber 2013.  The survey gather data on number of  chil-
dren included in the education system, perceptions and 
opinions of  people from this region on challenges and 
advantages of  schooling,  economic conditions, and is-
sues of  broader social inclusion of  RAE community in 
general, and RAE children in particular. 

The data presented in this report describes the major 
issues to RAE community and RAE children’s inclu-
sion in the education system in the Prizren region. The 

report also provides insight into the public perception 
of  the RAE children integration in the education, per-
ceptions of  discrimination, and also how is schooling 
validated as an indicator for human development. 

The report shows the level of  inclusion of  RAE chil-
dren in the education system as well as the charts the 
difficulties	 the	 RAE	 families’	 face	 in	 respect	 to	 their	
children’s education. Survey responses show that edu-
cation is given much weight among the RAE communi-
ties, yet their social and economic conditioning: poverty 
and high incidence of  unemployment, poses a serious 
impediments for the whole well-being of  the commu-
nities, and children’s wellbeing and quality of  education 
in particular.  The enrollment rate of  RAE children in 
the Prizren region17 in the primary education is 71.618% 

17  The research “Access to education of the RAE children 
in the Prizren region” it includes the neighbourhoods and 
villages of the Prizren Municipality, where the induction 
of RAE children in schools over the last decade (2000 – 
2010) has been very low (almost 50 percent). 

18 The research “Access to education of the RAE children in 
the Prizren region” it consisted of face to face interviews 
with 300 respondents of the RAE community over the 
age of 16 in the Municipality of Prizren (in 7 neighbour-
hoods and villages that re mostly inhabited by the RAE 
community); two focus groups with females and males 
and two other focus groups were held in Landovicë, one 
for each gender.
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and 35.4% in the secondary education. Compared with 
the	findings	of 	the	research	conducted	in	200419 where 
the number of  the RAE children was 1950 (0-18 years 
old), 769 or 39.44% were of  the 0-5 age bracket, 986 
were of  the 6-15 age bracket or 50.56%  and 195 or 
10% were of  the 16-18 age bracket. 

During the collection of  the 2004 data, 250 children 
were included in elementary schools20, while in the year 
2006, 549 or 55.58% of  the 6-15 year old children in 
the Prizren Municipality were receiving elementary ed-
ucation. In the 2013 survey there are only 403 elemen-
tary schools students. 

During the 2003/2004 research there were only 20 RAE 
children	in	High	schools	(10.26%);	during	the	research	
of  2006/2007 there were 61 children (over 31%), and 
now there are 10621 students.22

On the other hand, as opposed to the survey conducted 
in	2003/2004,	1	student	was	identified	at	the	university	
level. The number of  students from the RAE commu-
nity amounts to 10 for the 2006/2007 school year, and 
the data gathered during the last survey that was con-
ducted in the framework of  the project entitled “Ac-
cess to education of  the RAE children in the Prizren 
region” indicate that 53 students are involved in study 
programs in university23.

19 The research “Assessment of the overall situation of the 
human rights of the RAE community according to the 
International convention for Children’s rights, in the Priz-
ren region” it was conducted by collecting data from 800 
RAE families (around 100 RAE families from the Prizren 
region (12 neighbourhoods and 12 villages), 150 individu-
al interviews and 6 focus groups and on the fly studies.

20 25 percent of the 986 children of the 6-15 year bracket.

21 This data comes from the survey “Access to education of 
the RAE children in the Prizren region” conducted during 
2013.

22 Based on the data of the 6th initiative from the school 
year 2007/2008 and on it has been advocated to the Di-
rectorate for education of the Prizren Municipality, that 
it takes more action on registering RAE children in high 
schools and the 10th class. It succeeded in enrolling 150 
children.

23 In terms of advocacy, based on information provided by 
Iniciativa 6, 70 students from the municipality of Prizren 
have enrolled from the 2008/2009 school year until now, 
upon a request for adoption of affirmative measures 
when it comes to the quota for RAE students, which was 

However, the report also shows that respondents con-
sider schooling an important segment for their future 
of  their children and as a step toward up-ward mobil-
ity.  Yet, the level of  inclusion of  the RAE children 
is	 marred	 with	 difficulties,	 and	 high	 dropout	 rate	 is	
(37.34%). Moreover, the level of  enrolment at the Uni-
versity among the RAE community is low. Only 9.9% 
of  RAE members are students at the University of  
Prizren and University of  Prishtina.

addressed to the Ministry of Education, Science and Tech-
nology.
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2. METHODOLOGY 
The	findings	of 	the	research	are	based	on	

5. Quantitative survey through face-to-face in-
terviews based on a standardized question-
naire, and 

6. Focus Group Discussions (FGDs).

More precisely, the research methodology consisted 
of  face-to face interviews with 300 respondents from 
RAE community 16 years old in Prizren municipality. 
The length of  the questionnaire was twenty minutes. 
Two FGD’s were held in Prizren, one FGD was for 
the females and one for the males and two FGD’s were 
held in Landovicë, one for each gender. 

Research questions set out to answer in this research 
include the following: 

1. Does your family live on social assistance?
2. Do	you	have	a	birth	certificate,	ID	and	Pass-

port?

3. Do your children go to pre-school institu-
tions?

4. How many of  them go to pre-school insti-
tutions?

5. In which type of  pre-school institution do 
they go to?

6. Did any of  your children abandon school and 
on which grade?

7. If  you children dropped out of  school what 
gender do they belong to?

8. If  they dropped out of  school do they follow 
any training?

9. Are there any children with special needs on 
your family?

10. Do your children go to University?
11. How do you rate the children’s interest for 

school and learning?
12. What language do your children use for 

learning?

Table 1:  Organization of the quantitative survey

Period of research July/September 2013

Method  face-to-face	interview	and		FGDs

Questionnaire Length 15-20 min

Sample size

FGDs

300Respondents 16+

Four FGDs in Prizren and Landovicë
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3. GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
The RAE communities are mostly concentrated in 
Gjakova municipality (around 16%), Fushë Kosovë 
(around 13%), Prizren24 (around 13%), Peja (around 
11%) and in Ferizaj municipality (around 9%), and are 
less concentrated in other municipalities. The largest 
part of  the Roma community lives in Prizren munici-
pality;	the	Ashkali	community	is	more	concentrated	in	
the municipalities of  Fushë Kosovë and Ferizaj, and an 
overwhelming part of  the Egyptian community lives in 
the	Dukagjin	region,	more	specifically	in	the	municipal-
ities of  Gjakova and Peja.

3.1. Poverty and living conditions
When they were asked “Does your family live on social 
assistance?” 18.6% answered yes, while 81.4% answered 
negatively. 25.7% of  those who answered positively 
were of  the 19-25 age bracket and 32.5% who answered 
yes were unemployed. The number of  families on so-
cial assistance seems to be the highest among the Egyp-
tian	minority	36.4%	answered	positively	(See	figure	1).

Figure 1: Does your family live on social assis-
tance?

Most of  the respondents answered negatively on this 
question 86.1% while 13.5% answered positively (See 
figure	2).		On	the	other	hand	28.6%	of 	the	unemployed	
answered yes and 25% of  the 15-18 year bracket an-
swered positively as well. The Egyptians had the highest 
number of  positive answers 25%. 90.3% of  the respon-

24 At Report on Population households and housing Census 
in Kosovo 2011, p: 143, available at http://esk.rks-gov.net/
eng/, (accessed 7 November 2013). 

dents that answered positively said that their alternative 
income comes from abroad.

Figure 2: Does your family have another source 
of income?

3.2. Civil Registration
It is known historically that as a result of  numerous 
movements,	 the	 Roma	 community	 is	 not	 sufficiently	
included in the civil registry records of  the civil reg-
istration	offices.	The	lack	of 	registration	therefore	has	
had further consequences, such as non-enrolment in 
school	of 	children,	failure	to	benefit	from	social	welfare	
programmes, healthcare services, employment oppor-
tunities, pension entitlements, and so on. Based on the 
research, we can conclude that the situation in general is 
satisfactory if  we take into account the total number of  
respondents 99.3% who said they are registered.  94.8% 
said they have ID’s.  Only 46.2% said they have pass-
ports while 53.8% said they don’t. 43.8% of  those who 
answered positively had Kosovar passports, 3% had Al-
banian Passports, 3.4% had Serbian Passports and 1% 
had	Macedonian	Passports	(See	figure	3).	
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Figure 3: What passport do you own?

Concerning the gender-based civil registration, one 
must highlight that there are no major gender differenc-
es in civil registration between men and women. 99.3% 
of  men are registered and possess documents, and this 
percentage among women is 99.7%.
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4. EDUCATION
There	are	evident	differences	between	the	three	com-
munities	with	regards	 to	 the	level	of	education.	Re-
search	 data	 show	 that	 in	 this	 respect	 the	 Egyptian	
community has a better standing compared to the oth-
er	 two	communities,	whereas	 the	Roma	community	
has	the	lowest	level	for	education.

Only 12.8% said that their children go to pre-school 
institutions,	 82.4%	 answered	 negatively.	 27.3%	 of	
the	Egyptian	 respondents	 answered	positively	mak-
ing them the highest percentage the second are the 
Ashkali respondents 25.2% and last are Roma 11.5% 
(See	figure	4).

Figure 4: Do your children go to pre-school in-
stitutions? 

Most of  those who answered positively on the question 
“How many of  them go to pre-school institutions?” 
11.4% said they only send one child to pre-school in-
stitutions. Only 1% send two and 0.3% send 3 child to 
pre-school institutions.  On the other hand, all Egyptian 
respondents send one child to pre-school institutions, 
and 10% of  the Ashkali respondents send two children. 
While 9.1% of  the Roma respondents sent two children 
as well. And the only group that sends 3 children to pre-
school institutions are the Roma with 4.5%.

Most of the respondents 94.4% send their children to 
public	pre-school	institutions	while	5.6%	send	them	
to	private	institutions	(See	figure	5).		However,	91.7%	
of the employed respondents send their children to 
public institutions and 8.3% send them to private 
ones.	While	 all	 those	 unemployed	who	 are	 seeking	
jobs, send their children to public pre-schools.

Figure 5: In which type of pre-school institution 
do they go to?

When	the	respondents	were	asked:	Do	your	children	
go to pre-school education?  On this question 6.6% 
of the respondents said that their children go to day-
care, 3.8% said that their children go to kindergarten 
and 2.1% said that their children go to pre-school. 
Indeed, 64.7% of the unemployed that are seeking 
jobs	send	their	children	to	day-care;	while	40%	of	the	
unemployed that are not seeking jobs send them to 
day-care. 41.7% of the employed parents send their 
children to day care and also 41.7% send their chil-
dren to kindergarten.

When	 they	 were	 asked:	 	 Did	 any	 of	 your	 children	
abandon	school	and	on	which	grade?	On	this	question	
63.1% said that their children did not abandon school, 
1.7%	dropped	out	on	the	first	grade,	1.0%	on	the	sec-
ond grade, 1.7% on the third, 4.1% on the fourth, 
3.4%	on	the	fifth,	4.1%	on	the	sixth,	3.4%	on	the	sev-
enth, 1.7% on the eighth, and 8.6% on the ninth grade 
(See	figure	6).		
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Figure 6. Did any of your children abandon school 
and on which grade?

Of the children that dropped out of school 15.9% of 
them are males and 12.8% of them are females. Some 
parents cite economic conditions as a reason for their 
children	not	being	able	to	finish	the	school.	

•	 “My three sons stopped going to school after 
they failed their class and had to do the same 
grade again.” (a male respondent).

•	  “My daughter had to stop going to school 
due to economic constrains” (a female re-
spondent)

•	 “My daughter abandoned school because I 
divorced my husband and she got trauma-
tized by that event” (a female respondent)

•	 “My son had to abandon school on the sixth 
grade because of  bad economic situation.” (a 
female respondent)

•	  “My son abandoned school on the sixth 
grade because he had to go to a different 
school.” (a male respondent)

•	 “We have cases when the parents make their 
children work (a male respondent)

•	  “Low level of  education of  the parents and 
poor knowledge” (a male respondent)

•	 “Transportation” (a male respondent) 

•	  “Tough school programs” ( a female respon-
dent)

•	  “Most of  the children stop going to school 
because they don’t want to” (a female respon-
dent)

•	  “Boys decide by themselves not to go to 
school while girls are stopped by their par-
ents”(a female respondent)

•	 	“They	can’t	find	work	after	 school”	 (	 a	 fe-
male respondent)

Based on the replies of  the participants, 15.9% of  the 
children that abounded school follow courses. 38.1% 
are learning craftsmanship and 39.7% are not following 
any sort of  training. More than one third 33.3% of  the 
children with employed parents are learning craftsman-
ship, 45.8% of  the children whose parents are looking 
for work.  On the other hand, 37.5% of  the children 
with unemployed parents, who are not looking for 
work, are not following any course or training.

•	 “My son is learning to become a car mechan-
ic” (a female respondent)

•	 “My daughter is learning to become a hair-
dresser” (a female respondent)

•	 “My daughter goes to a computer course” (a 
female respondent)

When they were asked: Are there any children with spe-
cial needs on your family? Only 2.4% answered posi-
tively on this question 97.6% answered negatively. Most 
of  the children with special needs do not go to school 
66.7%, 8.3% of  them go to school in the same classes 
as other children and 25% of  their parents refused to 
answer this question.

On the question: What type of  special need does your 
child have? 45.5% answered that their children suffer 
from diseases, 18.2% said that their children have long 
term psychological or emotional problems, 9.1% said 
that their children have physical problems and 9.1% 
said that their children suffer from blindness or sever 
eyesight imparity.

Regarding the level of  motivation for school, 81.3% of  
the parents think that their children are very interested 
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in going to school regularly. Indeed, 10.8% think that 
their children are very interested but they don’t go to 
school regularly, 6.4% think that their children are not 
interested enough but go to school regularly, and 0.7% 
think that their children are not interested at all (See 
figure	7).	

Figure 7. How do you rate the children’s interest 
for school and learning?

Only 1.9% of the respondents said that their children 
use their mother tongue language for learning, 90.3% 
use the Albanian language, and 4.8 use the Turkish 
language. And 2.6% use the Bosnian language.

Figure 8. What language do your children use for 
learning?

As shown in the Table 2.When asked how much a 
condition of  “Not being able to provide children with 
clothes and learning equipment desired for school due 
to poor material conditions” constitutes a problem for 
the respondents, 15.8% of  the parents said that they 
have to struggle a lot due to economic constraints. 
While 14.3% said that they have to struggle enough, 
36.5% said that they are kind of  in the middle, 13.5% 
said that they struggle a bit and 18.3% said that they do 
not struggle at all.  The parents that said they are strug-
gling a lot, most of  them 22.9% are looking for work. 

While the Egyptian minority seems to be the one strug-
gling the most with this issue since they make 33.3% of  
the respondents who answered “a lot”, followed closely 
by the Ashkali minority 29%.

Regarding teachers’ behaviors towards the children, 
most of  the respondents (75.6%) think that this is not 
an issue at all. It is 7.1% who see is a small issue. While 
6.8% think that it is quite an issue, and 3.4% consider 
it a big issue. On the other hand, when asked about 
children’s behavior in schools, the vast majority 73.3% 
think	this	is	not	an	issue;	6.8%	think	this	is	a	small	issue,	
and 4.9% think this is a big issue.

The distance from school does not constitute a prob-
lem for more than half  of  the respondents 57% do not 
think this is an issue, 20.7% think this is a small issue, 
9.8% think this is quite an issue and 5.3% think this is a 
big issue. The majority of  respondents thin the level of  
motivation and interest for teaching among the children 
does not pose a problem. Indeed, 63.2% think this is 
not an issue. 12.8% think this is a big issue, 4.9% think 
it is enough, 11.3% think it is about in the middle and 
7.5% think this is a small issue. 

The	child’s	labour	to	support	the	family,	however	is	
not an issue for the majority of the respondents. In-
deed, 75.6% do not think this is an issue, 6.8% think 
this is a small issue, 7.1% think this is about in the 
middle, 6% think this is quite an issue and 4.1% think 
this is a big issue. Most of the parents that think this is 
a	big	issue	are	pensioners	and	those	unable	for	work	
6.1%.  

However,	to	more	than	46,	6%	of	the	respondents,	re-
lations	between	the	parents	and	the	children	with	re-
gard	to	the	learning	process	and	parents	who	are	not	
able	 to	 help	 or	 show	 an	 interest	 in	 their	 children’s	
learning do not represent a problem. On the other 
hand, 19.2% think this is right in the middle as far 
as issues go, 16.9% think this is a small issue, 10.5% 
perceive this is a big issue, and 6.4% think this is 
quite an issue.
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Table 2.  Pupils and students may encounter various difficulties in their education and success. How 
present are the following difficulties in the education and success of pupils (children) in your family?

Very Enough Moderate-
ly

Little At all

Not being able to provide children with 
clothes and learning equipment desired for 
school due to poor material conditions

15.8 14.3 36.5 13.5 19.9

Teachers not behaving well with the children 3.4 6.8 6.8 7.1 75.6
The students not behaving well 4.9 5.6 9 6.8 73.3
The distance from school 5.3 9.8 6 20.7 57.9
The student not showing enough interest 12.8 4.9 11.3 7.5 63.2
The child being engaged in work to ensure 
the survival of  the family

4.1 6 7.1 6.8 75.6

The parents not being able to help and get 
interested in their children

10.5 6.4 19.2 16.9 46.6

Table 3.  Parents’ views on schools’ and teachers approaches to teaching children 

Fully agree Agree N e i t h e r / 
agree

nor disagree

Fully dis-
agree

The student has problem following the class-
es due to the language

1.5 3 6.8 88.7

The classes are hard for the students 4.9 25.6 23.7 45.9
The teachers treat children with respect 63.9 12 13.9 10.2
Teachers punish the students 3.8 6.4 13.5 75.9
Other students exert violence on your fami-
ly’s children

4.9 5.3 8.3 81.6

You always help your children when they 
have problems at school

74.1 11.7 6 7.9

The child sometimes does not attend the 
classes

0.4 14.7 18 66.2

The child is discriminated by the teachers 1.1 4.9 7.9 86.1
The child is discriminated by his/her peers 3 3.8 7.9 85.3

The survey sought to identify the problems children 
face in schools. When asked whether the student has 
problems following the classes due to the language, the 
overwhelming majority do not agree that this is an is-
sue 88.7%. On the other hand, 6.8% neither agree nor 
disagree, 3% do agree, and 1.5% agrees fully. Indeed, 
only 1.7% of  the Roma community and 1.4% of  the 

Ashkali minority agree fully. For 45.9% of  those sur-
veyed	classes	are	difficult	for	students.		Indeed,	23.7%	
neither agree nor disagree. On the other hand, 25.6% 
agree and 4.9% agree fully. Overall, respondents think 
teachers treat their children with respect 63.9. Precisely, 
12% agree, 12.9% don’t agree or disagree, and 10.2% 
disagree. Indeed, it is 13.2% of  the Roma minority and 
5.8% of  the Ashkali minority that disagree with this 
statement.
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Yet, the vast majority of  respondents disapprove pun-
ishment of  students by teachers. In fact, 75.9% do not 
agree with the statement that teachers punish their chil-
dren, 13.5% do not agree or disagree, 6.4% agree and 
3.8% agree fully. 

Violence among the peers in schools, the survey data 
indicate not to constitute a problem for the respon-
dents. For 81.6% violence is not an issue for their chil-
dren, 8.3% this poses a grey zone, 5.3% regards this a 
problem for their children and, last but not least, 4.9% 
of  the respondents report this to be a problem. The 
survey data shows that the vast majority of  those sur-
veyed 74.1% always support their children when they 
have problems in schools. Overall, the respondents be-
lieve their children attend classes regularly.  While 18% 
neither	agree	nor	disagree;	14.7%	agree	and	only	0.4%	
agree fully.

Overall, respondents think that students are not dis-
criminated by the teachers. The overwhelming majority 
believe	there	 is	no	discrimination	86.1%;	7.9%	hold	a	
neutral view. It is only 6% that thinks children are dis-
criminated. Looking at the community breakdown, 4%t 
for the Roma and 5.8% of  the Ashkali minority agree 
that discrimination of  the RAE children by teachers is 
an issue, while none of  the Egyptian respondents agree. 
Most of  the parents 85.3% do not think that their chil-
dren are being discriminated by their peers. Yet 7.9% 
maintain a neutral outlook, 3.8% agree and 3% fully 
agree. Once again none of  the Egyptian respondents 
agrees with this statement while 2.3% of  the Roma mi-
nority and 5.8% of  the Ashkali minority agree. 

The vast majority of  the children eligible to go to Uni-
versity do not go 90.1%. Only 9.9% go to university 
(See	figure	9).	The	parents	who	are	employed	said	that	
10.6% of  their children go to University, 9% of  the par-
ents that are looking for jobs answered yes, and 8.3% of  
the unemployed parents who are not looking for work 
also said yes.  Most of  the children that go to University 
are of  the Roma ethnicity 11.3%, while only 8.2% of  
the Ashkali children do so. There are no children of  
the Egyptian ethnicity that go to University. 92.9% have 
only one child in University and 7.1% have two.

Figure 9. Do your children go to University?

•	 “It is easier now since the University of  Priz-
ren has been opened” (a male respondent)

•	 “Now we have 53 students studying in Priz-
ren which is a nice thing” (a male respondent)

•	 “Most of  the students are of  the male gen-
der” (a male respondent)

•	  “Girls from our village don’t go to any uni-
versity” (a female respondent)

•	  “Only one student, from our village,  goes to 
University of  Prishtina” (a male respondent)

Only 9.9% of  the RAE community is students. The 
majority of  them appear to go to University of  Prizren 
80% and only 8% go to University of  Prishtina. 
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5. CONCLUSIONS 
This report presents the enrolment rate and issues the 
of  the RAE children in the education system in the 
Prizren region derived from the survey conducted in 
July-September 2013.  It shows respondents’ prevailing 
perspectives on education, family economic well-being, 
as well as challenges and perspectives of  education. 
The	 analysis	 suggests	 main	 trends,	 fluctuations	 and	
persistent opinions among respondents of  RAE com-
munity in the Prizren region. Additionally, this report 
seeks to present data on the level of  inclusion of  RAE 
children in the education system.  

The distribution of  the data across RAE community 
in the Prizren region enable a depiction of  trends and 
patterns of  inclusion of  the RAE children in the edu-
cation system as well as and improved understanding of  
geographical and cultural variance in the attitudes and 
perceptions among the RAE community in the Prizren 
region.  

The surveys indicate that the biggest problems to RAE 
families in general, and of  education in particular, are 
related to economic deprivation, poverty, and unem-

ployment. However, based on the survey data, poor 
economic conditions are the gravest problem for the 
RAE community, impacting the RAE children educa-
tion attainment. 

Based on the perspectives of  RAE community, the 
report shows that education is widely valued as a tool 
for social mobility. Hence the participants in the study 
place much emphasis on education.  The enrollment 
rate in the primary education is 71.6% and 35.4% in 
the secondary education. Yet, the less than 10% of  the 
RAE students are enrolled in the University programs 
at the University of  Prizren and University of  Prishtina.   

Overall, the survey data reveals that the majority of  
those surveyed do not perceive the education system as 
discriminatory against the RAE children. However, the 
level of  satisfaction with schools approach and teach-
er’s conduct is rather positive.  Yet, these data should be 
read carefully, and more research is needed to provide 
a comprehensive analysis of  RAE children practices 
within the education system in Kosovo.
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6. RECOMANDIATIONS

VII. Research and Monitoring of the inclu-
sion of Roma, Ashkali and Egyptian 
children in Education 

1. The research and monitoring of  the inclusion 
of  Roma, Ashkali and Egyptian children in 
Kosovo schools, should be conducted on a 
yearly basis in every municipality, with the in-
tention of  measuring the inclusion and expe-
riences of  the RAE children in schools (e.g. 
how successful are they, how are they treated 
from their teachers, how many are abandon-
ing school and why, etc.)    

VIII. Education Policy, national strategy and 
school practices 

1. A national plan needs to be drafted for the 
inclusion of  RAE children in elementa-
ry schools, high schools and universities in 
Kosovo.

2. The Ministry for Education, Science and 
Technology	should	provide	financial	help	for	
the RAE children who abandon school due 
to economical constraints.

3. The Ministry of  Education, Science and 
Technology should provide scholarships for 
those who wish to study in University of  
Prizren or University of  Prishtina. 

4. The municipality should provide transporta-
tion for the high school students of  Prizren. 

5. Schools should do more to convince students 
not to drop out.

6. Schools should develop plans for inclusive 
education without discrimination and they 
should promote cultural diversity and gender 
equality. 

7. Separate notes on gender basis should be 
compiled, in order to follow the trends of  in-
clusion of  RAE children.

8. Schools need to organise extra programmes 
to improve the sucess of  the students. The 
two subjects that are recommanded are Math 
and English.

9. Schools need to deepen the cooperation with 
the parents of  the RAE community, with the 
purpose	 of 	 finding	 good	 strategies	 to	 im-
prove the children success and social integra-
tion. 

IX. Civil Society, parents advice and con-
nection 

1. Civil Societies, parents, national and local 
government should deepen the cooperation 
for the full implementation of  the children’s 
rights of  the RAE community based on the 
United Nations Convention of  Childs Rights. 
Especially the rights to educate. 

2. Non Governmental organisations that work 
on	 the	 field	 of 	 education	 concerning	 the	
RAE community, should help in raising the 
awerness of  the importance of  education.

3. Media should promote positive images of  the 
RAE children and they should promote edu-
cation as the key to social mobility.

4. Civil societies, parents, and schools should 
make an active platform for communication, 
assessment and proposal of  school and ed-
ucation policies focusing on the children of  
the RAE community.
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