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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.

Material informacioni për mbrojtjen e fëmijëve
të shkollës fillore nga trafikimi i fëmijëve përmes
përdorimit të mashtrimit në internet

Te dashur fëmijë,
Fjalët trafikim dhe trafikim i fëmijëve nuk janë fjalë që i dëgjoni shpesh.
A e dini se çfarë kuptimi kanë këto fjalë? A e dini se çfarë rreziku fshehin?
Kjo broshurë do t’ju ndihmojë të kuptoni këto fjalë në mënyrë që të mbroni veten të mos bëheni
viktimë e trafikimit të fëmijëve dhe abuzimit të fëmijëve.
Angela na tregon historinë e saj.
Ajo u mashtrua në internet nga një mik i rremë.

“Emri im është Angela. Unë jam vetëm 13 vjeçe. Shkoj në shkollë fillore në Shkup dhe jam nxënëse
e mirë. Për ditëlindjen time dhe për shkak të notave të mira në shkollë, prindërit e mi më blenë
një celular. Luaja shumë me telefonin tim. Një natë, në një nga rrjetet sociale, një djalë më dërgoi
një ftesë për të qenë miq. Ai tha që quhej Angel dhe se ishte në klasën e tetë. Nuk e di pse, por
menjëherë e pranova ftesën. Të nesërmen, herët në mëngjes, mora një mesazh nga ai dhe filluam
të bisedojmë.
Më pëlqyen bisedat tona të gjata, biseduam me orë të tëra, Angeli më dërgonte zemra. Pas ca
kohë, më propozoi që të takoheshim pas mësimit. Pranova. Mezi po prisja që të mbaronin orët. U
takuam në një kafene në mënyrë që miqtë tanë të mos na shihnin. Angeli më tha se i pëlqeja.
Atë natë më kërkoi t’i dërgoja një foto timen me rroba banjo. I thashë që nuk kam fotografi të
tilla. Më kërkoi të bëja një foto të tillë dhe t’ia dërgoja. E dëgjova dhe ndonëse ishte shumë vonë,
unë i dërgova foton time me rroba banjo. Isha gati të bëja gjithçka që ai do kërkonte. Angeli më
tha se isha e bukur, por që fotografia ishte e paqartë për shkak të telefonit tim. Më tha se sapo
kishte blerë një telefon të ri dhe se mund të më jepte telefonin e tij të vjetër, i cili është shumë më
i mirë se imi. Pranova dhe ramë dakord të shiheshim të nesërmen në të njëjtën kafene.
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Kur erdha në kafene, ai nuk ishte aty. Pesë minuta më vonë, erdhi një burrë. Tha se ishte babai i Angelit. Tha se
Angeli kishte ethe dhe nuk mund të vinte. Babai i tij më pyeti nëse dëshiroja ta vizitoja. U pajtova dhe shkuam
atje me makinën e tij. Kur arritëm në shtëpi, aty ishte një burrë tjetër që na priste. Ai e mbylli derën me
çelës. Të dy burrat pëshpëritnin dhe unë isha shumë e frikësuar. Nuk mund të dëgjoja se për çfarë po
flisnin, por pashë që njeriu i panjohur po i jepte para babait të Angelit i cili më pas tha: - “Është e jotja”.
“I panjohuri më kapi dorën fort dhe tha:” Shkojmë! “ Unë qaja, por ai më tërhoqi zvarrë, edhe pse i rezistova. Më shtyu në sediljen e pasme të makinës së tij dhe mbylli derën. Qëndronte ende jashtë dhe po fliste
në telefon. Në atë moment m’u kujtua numri i policisë 192. Thirra fshehurazi policinë dhe u thashë targat e
makinës (i mbajta mend ndërsa i panjohuri më tërhiqte drejt makinës).
I panjohuri hipi në makinë dhe vazhdoi të fliste në telefonin e tij. Ranë dakord me dikë për vendin ku duhej
të më dërgonte dhe foli për çmimin. Kur dolëm në autostradë, u dëgjua sirena e policisë. Burri u përpoq të
arratisej, por u kap dhe u arrestua.
I tregova policisë të gjithë historinë dhe u dhashë numrin e Angelit të rremë. Policia arriti të kapë dhe
arrestojë trafikantët e fëmijëve.

192

Angela u abuzua dhe mund të përfundonte
si një viktimë e trafikimit të fëmijëve, larg
familjes së saj.
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Ajo nuk dinte asgjë për mashtrimet
kibernetike /në internet dhe trafikimin
e fëmijëve

Çfarë ndodhi
me Angelën?

Nuk i foli askujt për takimet

Kontaktoi me një person me një profil
të rremë

Fshehu nga prindërit e saj se kishte
marrë një telefon si dhuratë

Brenda një kohe të shkurtër, ajo filloi
t’i besonte dhe pranoi komunikimin

Mund të abuzohej dhe të shitej
nga tregtarët

Nuk i tregoi askujt

Kur ajo pa se ishte në rrezik, mund të ishte
vonë për të shpëtuar

KJO ËSHTË AJO QË JU DUHET TË DINI:
Si ndodh trafikimi i fëmijëve përmes internetit dhe rrjeteve sociale?
Kontaktet që kërkojnë miqësi kanë për qëllim krijimin e miqësive të dyshimta në internet. Pas kësaj vjen një ftesë për të
pirë një lëng dhe miqësi të mëtejshme, ku deklarojnë dashurinë e tyre dhe përfundojnë me shantazhim, kërcënim, rrëmbime dhe trafikim dhe abuzim të fëmijëve. Nëse fëmijët duan të tregojnë se çfarë po ndodh me ta, ata shantazhohen se
fotot ose historitë e tyre do t’u dërgohen prindërve të tare, miqve dhe në mediave sociale.
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Si mund ta mbroni veten nga rekrutimi dhe mashtrimi në internet?
Mos pranoni miqësi të shpejtë dhe
tërheqëse në rrjetet sociale

Sidomos nëse pranoni një ftesë për një takim
(ftesë për takim ose lëng), lini një mesazh në
shtëpi ose te një shok që i besoni në lidhje me
vendin e takimit

Kontrolloni profilin e personit me të cilin
jeni në kontakt, mund të jetë i rremë

Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me profilin e
personit në rrjetet sociale, shtyjeni takimin

Mos i besoni menjëherë informacionit
të shpërndarë në profil

Mos ndani informacionin tuaj personal, veçanërisht
informacionin në lidhje me privatësinë tuaj (telefon, adresë)


Mos harroni numrin e linjës së ndihmës (polici, OJQ)

Mos shkëmbeni foto që mund të keqpërdoren më vonë

Para ose menjëherë pas pranimit të ndonjë dhurate, bisedoni me
njërin nga prindërit ose mësuesin tuaj

Nëse e pranoni një të huaj si mik, flisni për këtë me
dikë që i besoni

Flisni për ndonjë nga problemet tuaja me prindërit, mësuesin ose
psikologun e shkollës
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Çfarë është trafikimi i fëmijëve?
Trafikimi i fëmijëve është lloji më i rrezikshëm i krimit që rrezikon
zhvillimin psiko-fizik të fëmijëve, shëndetin e tyre, edukimin dhe lë
pasoja të rënda dhe afatgjate.
Qëllimi i trafikimit të fëmijëve është abuzimi i fëmijëve në forma të
ndryshme, më së shpeshti shfrytëzimi seksual, pornografia, lypja e
detyruar, puna e detyruar, martesa e detyruar, detyrimi për kryerjen e
veprave kriminale, heqja e organeve

Kjo dhe raste të tjera mbajnë një mesazh ty:
Mos beso verbërisht në takime dhe miqësi në internet,
Mos beso verbërisht në shpalljet në internet,
Informohu dhe bisedo me të paktën një person se ku gjendesh dhe me kë po takohesh,
Nëse ndihesh i/e kërcënuar, bisedo me njërin nga prindërit tënd dhe / ose mësuesin,
psikologun / pedagogun në shkollë,
Mbaje mend ose mbaje me vete numrin e policisë,

Kjo është mënyra e vetme për të MBROJTUR VETEN nga mashtrimi ose
turpërimi në RRJETET SOCIALE DHE NGA TË RRËNIT VIKTIMË E TRAFIKIMIT
TË FËMIJËVE

Mënyrat në të cilat robërohen
fëmijët në internet:
Duke krijuar miqësi në internet me njerëz që shkruajnë me
shumë gabime gramatikore dhe drejtshkrimore ose me
njerëz që insistojnë të takohen dhe të fotografojnë ose të
luajnë me ndjenjat tënde

Besimi në shpalljet joshëse në internet, “marrëveshje të
shkëlqyera” ose “konkurs talentesh për fëmijë”
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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.
Këshilli i Evropës është organizata kryesore e të drejtave të njeriut
në Evropë. Ai përbëhet nga 47 shtete anëtare, përfshirë të gjitha
vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Të gjithë vendet anëtare të
Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një marrëveshje mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Gjykata Evropiane e të Drejtave
të Njeriut mbikëqyr zbatimin e Konventës në vendet anëtare.

Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të lidhin
njohuritë, burimet dhe fatet e tyre. Së bashku, ata kanë ndërtuar
një hapësirë të stabilitetit, demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke ruajtur diversitetin kulturor, tolerancën dhe liritë e individit. Bashkimi Evropian është i përkushtuar të ndajë arritjet dhe
vlerat e tij me vendet dhe njerëzit jashtë kufijve të tij.
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