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Autorizohet riprodhimi i ekstrakteve (deri në 500 fjalë), me përjashtim të riprodhimit për qëllime tregtare
për sa kohë që ruhet integriteti i tekstit, fragmentet nuk përdoren jashtë kontekstit, nuk jepen
informacione të paplota dhe nuk e keqorientojnë lexuesin sa i përket natyrës, fushëveprimit apo
përmbajtjes së tekstit. Teksti burimor duhet të njihet gjithmonë si vijon “©Këshilli i Evropës, viti i botimit”.
Të gjitha kërkesat e tjera në lidhje me riprodhimin/përkthimin e të gjithë këtij dokumenti ose e pjesëve të
caktuara të tij, duhet t'i drejtohen Drejtorisë së Komunikimeve, Këshilli i Evropës (F-67075 Strasburg Cedex
ose publishing@coe.int).
@ Këshilli i Evropës, nëntor 2021. Të gjitha të drejtat e rezervuara. I liçencuar në Bashkimin Europian
sipas kushteve të miratuara.
Ky produkt është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës.
Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të merren në asnjë rast si pasqyrim i opinionit zyrtar të secilës palë.

Traﬁkimi i qenieve njerëzore është një problem në të gjithë
botën i cilësuar si krim. Duke qenë se bëhet alë për
skllavërim të vik mës, traﬁkimi i qenieve njerëzore trajtohet
si formë e rëndë e shkeljes së të drejtave themelore të njeriut
si e drejta për jetë, për integritet, dinjitet, liri, lirinë e
zgjedhjes dhe lëvizjes, dhe të drejta të tjera. Çdo njeri mund
të jetë vik më e traﬁkimit të njerëzve: fëmijë, gra, burra,
pavarësisht nga mosha, arsimi, origjina, kombësia, feja dhe
përkatësia etnike.
* Një fëmijë është çdo person nën 18 vjeç, sipas përkuﬁzimit të Konventës së Kombeve të

Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve dhe Konventës së Këshillit të Evropës për Veprim kundër
Traﬁkimit të Qenieve Njerëzore.

Traﬁkimi i fëmijëve nënkupton shfrytëzimin dhe abuzimin
e fëmijëve duke rrezikuar shënde n dhe mirëqenien e tyre
ﬁzike dhe psikologjike, si dhe zhvillimin dhe edukimin e tyre
në të ardhmen. Ajo është e organizuar nën mbikëqyrjen ose
kontrollin e personave që kanë përﬁ me materiale ose të
tjera nga ata.
Shfrytëzimi është qëllimi kryesor i traﬁkimit të qenieve
njerëzore. Ai përfshin: të gjitha format e shfrytëzimit
seksual, pornograﬁsë, punës së detyruar, servitu t
shtëpiak, skllavërisë ose prak kave të ngjashme me
skllavërinë, martesës së detyruar, birësimit të paligjshëm,
lypjes and heqjes së organeve.

Traﬁkantët e shfrytëzojnë cenueshmërinë e fëmijëve.
Fëmijët mund të traﬁkohen në vendin e tyre (traﬁkim i
brendshëm i qenieve njerëzore) dhe në vendet e tjera
(traﬁkimi trans-nacional i qenieve njerëzore).
Shfrytëzimi i punës dhe shfrytëzimi seksual janë format më
të zakonshme të traﬁkimit të qenieve njerëzore.
Shfrytëzimi i punës dhe shfrytëzimi seksual i fëmijëve mund
të konsiderohet si shkelja më e rëndë e të drejtave të
fëmijëve, duke pasur pasoja të thella afatshkurtra dhe
afatgjata në shënde n ﬁzik të fëmijëve, zhvillimin
psikologjik dhe mirëqenien psiko-sociale.
Shfrytëzimi i punës dhe shfrytëzimi seksual përfshijnë
përdorimin e forcës ose kërcënimeve ndaj fëmijëve dhe një
pozicion besimi ose varësie të fëmijëve ndaj një pale të
tretë.
shfrytëzimi seksual përfshin përdorimin e fëmijëve
për pros tucion, për prodhimin e materialeve
pornograﬁke ose shfaqjeve pornograﬁke;
· shfrytëzimi i punës përfshin përdorimin e fëmijëve
për detyra shtëpiake të papërshtatshme për ta, për
lypje në rrugë ose punë tjetër në rrugë, për punë
bujqësore, për prodhim, për ndër m ose ndonjë
punë tjetër të rrezikshme.
Shfrytëzimi i punës dhe shfrytëzimi seksual privojnë fëmijët
nga fëmijëria dhe arsimimi i duhur, dhe i dënon ata të
jetojnë në varfëri dhe nënshtrim.
·

SI MUND TË BËHEN FËMIJËT VIKTIMA?
Fëmijët mund të joshen, keqinformohen, tërhiqen përmes
prem meve të rreme për një jetë më të mirë, rrëmbehen
dhe detyrohen të punojnë ose të keqtrajtohen
seksualisht.
ÇFARË DUHET TË DINI PËR TË SHMANGUR QË FËMIJA JUAJ
TË BËHET VIKTIMË E TRAFIKIMIT?
Nëse vini re ndryshime në sjelljen e fëmijës siç është:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kalimi nga qetësia e papritur në ankth të shprehur
sjellje jo pike për një fëmijë të asaj moshe
humbja e interesit për shkollën, shokët, ak vitetet
shpesh vonohet pse mungon në shkollë
ka vësh rësi në mësim dhe ka prishur suksesin në
shkollë
nuk i kryen detyrat e shtëpisë
nuk i beson askujt (humb besimin edhe tek
prindërit)
nuk mund të krijojë dhe të mbajë marrëdhënie
shoqërie me bashkëmoshatarët/et e j/saj
ka para që nuk i ka marrë nga ju
del nga shtëpia dhe kthehet vonë

·
·
·

refuzon të përgjigjet ose jep informacione që janë
haptas të pasakta
tregon prirje drejt sjelljes së rrezikshme dhe të
paligjshme
shfaq sjellje të dhunshme

Nëse vini re:
· dhimbje koke të shpeshta, dhimbje stomaku

· shenja të lodhjes së vazhdueshme ﬁzike
· shenja të keqtraj mit ﬁzik (lëndime, mavijosje në
trup) për të cilat nuk jep asnjë shpjegim
· fëmija duket i frikësuar, i hutuar, nervoz, i zemëruar,
shumë i trembur, në depresion
· fëmija ka lëkundje të vëmendjes - shpërqendrim
· fëmija shmang bisedën
· fëmija ka shikim të shpërqëndruar, është i
çorientuar në kohë dhe hapësirë
Nëse vini re që fëmija juaj:
· harxhon shumë kohë në kompjuter ose me telefon
· përdor rrjete sociale me përmbajtje të dyshimtë
· shpesh bisedon në fshehtësi në telefon, dhe kur e
pyesni me kë, ai ose ajo gënjen
· ndan mesazhe, foto me persona të panjohur, të
dyshimtë

·
·

del me të panjohur, fëmijë ose persona të
panjohur vijnë në shtëpinë tuaj
vishet në mënyrë të papërshtatshme

NËSE VËRENI DISA NGA KËTO SHENJA :
Bisedoni me fëmijën tuaj. Nëse nuk pranon të ﬂasë ose

bisedën me arsye me (duhet të mësoj, jam i
shmang
lodhur etj.), përsërisni kërkesën tuaj dhe veproni në
mënyrë që fëmija të ndjehet rehat që t'ju hapet. Nëse
asgjë nuk ndodh, bisedoni me arsimtar, mjek, punonjës
social. Përga tni një strategji për të ndihmuar fëmijën.
Nëse mendoni se ka shenja që fëmija është në një situatë
të rrezikshme dhe mund të bëhet vik më e traﬁkimit të
fëmijëve, informoni menjëherë policinë dhe këshillohuni
me shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve.
Në këtë mënyrë, me përpjekje të përbashkëta do të
ndihmoni fëmijën tuaj dhe do ta shpëtoni nga traﬁkimi.

Zyra e Programit të Këshillit të Evropës në Shkup,
Qendra e Biznesit Soravia
Filip Vtori Makedonski 3,
1000 Shkup
Tel. +38923100 333
Website: h p://horizontal-facility-eu.coe.int
Е-mail: horizontal.facility@coe.int
Facebook@jp.horizontal.facility
Twi er@CoE_EU_HF

Këshilli i Evropës është organizata kryesore për të drejtat e njeriut në
kon nent. Ai përfshin 47 shtete anëtare, duke përfshirë të gjitha
vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet anëtare të
Këshillit të Evropës janë palë e Konventës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, një marrëveshje e krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe shte n e ligjit. Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut mbikëqyr zba min e Konventës në vendet anëtare.

Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të lidhin së
bashku njohuritë, burimet dhe fatet e tyre. Së bashku, ata kanë
ndërtuar një zonë të stabilite t, demokracisë dhe zhvillimit të
qëndrueshëm duke ruajtur diversite n kulturor, tolerancën dhe
liritë individuale. Bashkimi Evropian është i përkushtuar të
shkëmbejë arritjet dhe vlerat e j me vendet dhe popujt përtej
kuﬁjve të j.

www.coe.int

www.europa.eu
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Ky produkt është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe
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