Komisioneri për të Drejtat e Njeriut është një institucion
jogjyqësor i pavarur dhe i paanshëm, që është themeluar në
vitin 1999 nga Këshilli i Evropës për të rritur ndërgjegjësimin
dhe respektimin e të drejtave të njeriut në Vendet Anëtare.

Luftimi i segregimit shkollor
në Evropë përmes arsimit
gjithëpërfshirës

Në veprimtaritë e tij ky institucion përqendrohet në tri fusha
kryesore, të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën:
vizita në terren dhe dialog me autoritetet vendase dhe
shoqërinë civile,
studime tematike dhe këshilla lidhur me punën
sistematike për të drejtat e njeriut; dhe
veprimtaritë për rritjen e ndërgjegjësimit.
Komisioneri aktual, Nils Muižnieks, lloi ushtrimin e
funksioneve të tij në maj 2012. Ai zëvendësoi Thomas
Hammarberg (2006-2012) dhe Álvaro Gil-Robles (1999-2006).

Këshilli i Evropës është organizata kryesore për të
drejtat e njeriut në Evropë. Kjo organizatë ka 47
vende anëtare, 28 prej të cilave janë anëtare të
Bashkimit Evropian. Të gjithë vendet anëtare të
Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një marrëveshje që
është hartuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe sundimin e ligjit. Gjykata
Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbikëqyr zbatimin
e Konventës në vendet anëtare.
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Moreover, access to mainstream schools does not necessarily guarantee inclusion.
Often, children with disabilities – while under the same roof – are still separated from
their peers in practice, educated only part-time or denied access to extended day
programmes.6 They also have much higher dropout rates. This is usually due to a lack
of resources to ensure accessibility and provide forms of individual support.7 Even
existing forms of support have sometimes been withdrawn as part of austerity policies.8
Children with disabilities taught in specialised education do not usually obtain a
recognised diploma and have limited access to secondary and higher education.
Despite the lack of reliable data, it seems that once in special education, they are
rarely able to reintegrate into mainstream education.9
The Commissioner has consistently stressed that school segregation of children with
disabilities can only perpetuate the marginalisation of persons with disabilities in society
and reinforce prejudices against them. He has emphasised that children with disabilities living in residential institutions are particularly affected by school segregation.10

Roma and Traveller children
School segregation also seriously affects Roma and Traveller children in many member
states. A disproportionate number of them are enrolled in remedial classrooms and
special schools, where they receive education according to a reduced curriculum.11
In some countries, the chances of Roma children being enrolled in a special school
have been 27 times higher than for non-Roma children.12
Furthermore, Roma children are frequently enrolled in Roma-only schools or schools
with a disproportionate concentration of Roma children, where in most cases they
receive less demanding and often substandard education. A survey carried out in
2016 by the European Union Fundamental Rights Agency in nine EU member states
shows that 33% of Roma children were attending schools in which most pupils were
Roma, and 13% were in Roma-only schools.13
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Moreover, access to mainstream schools does not necessarily guarantee inclusion.
Often, children with disabilities – while under the same roof – are still separated from
their peers in practice, educated only part-time or denied access to extended day
programmes.6 They also have much higher dropout rates. This is usually due to a lack
of resources to ensure accessibility and provide forms of individual support.7 Even
existing forms of support have sometimes been withdrawn as part of austerity policies.8
Children with disabilities taught in specialised education do not usually obtain a
recognised diploma and have limited access to secondary and higher education.
Despite the lack of reliable data, it seems that once in special education, they are
rarely able to reintegrate into mainstream education.9
The Commissioner has consistently stressed that school segregation of children with
disabilities can only perpetuate the marginalisation of persons with disabilities in society
and reinforce prejudices against them. He has emphasised that children with disabilities living in residential institutions are particularly affected by school segregation.10

Roma and Traveller children
School segregation also seriously affects Roma and Traveller children in many member
states. A disproportionate number of them are enrolled in remedial classrooms and
special schools, where they receive education according to a reduced curriculum.11
In some countries, the chances of Roma children being enrolled in a special school
have been 27 times higher than for non-Roma children.12
Furthermore, Roma children are frequently enrolled in Roma-only schools or schools
with a disproportionate concentration of Roma children, where in most cases they
receive less demanding and often substandard education. A survey carried out in
2016 by the European Union Fundamental Rights Agency in nine EU member states
shows that 33% of Roma children were attending schools in which most pupils were
Roma, and 13% were in Roma-only schools.13
Segregation also occurs within mainstream school premises, where Roma children
can be assigned to separate classes and can be prevented from using common
playgrounds or dining halls.14
6.
7.
8.
9.
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11.

12.
13.

14.

See, inter alia, the report on France (2015), paragraph 251.
See the report on Lithuania (2017), paragraphs 87-88.
See the report on Spain (2013), paragraphs 74-76.
See the report on Belgium (2016), paragraph 103.
10. For example, see the reports on: Belgium (2016), paragraph 112; Bulgaria (2015), paragraph 32; France (2015), paragraph 250; the Netherlands (2014), paragraph 183; and Serbia (2015),
paragraph 62.
See the reports on: Belgium (2016), paragraphs 150 and 168; Czech Republic (2013), paragraphs 43-58;
Hungary (2014), paragraph 104; Lithuania (2017), paragraph 91; Serbia (2015), paragraphs 61-62;
Slovakia (2015), paragraphs 82-94; and “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (2012),
paragraphs 84-88.
European Court of Human Rights, D.H. and Others v. the Czech Republic, Application No. 57325/00,
Grand Chamber Judgment of 13/11/2007, paragraph 18.
EU Fundamental Rights Agency, “Second European Union Minorities and Discrimination Survey
(EU-MIDIS II) Roma – Selected findings” (2017). The nine countries covered by the survey were:
Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Greece, Hungary, Portugal, Romania, Slovakia and Spain.
See the reports on: Portugal (2012), paragraphs 61 and 62; Romania (2014), paragraph 175; and
Hungary (2014), paragraphs 105 and 106.
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Hyrje

V

eçimi shkollor është ende një realitet fatkeq në Evropën e ditëve të sotme.
Pasojat negative të tij prekin veçanërisht fëmijët romë, fëmijët me aftësi të
kufizuara, fëmijët e emigrantëve ose fëmijë të tjerë për shkak të rrethanave të tyre
shoqërore ose personale (p.sh.: fëmijët që janë futur në institucione ose fëmijët që
janë subjekt i sistemit të drejtësisë për të mitur). Pavarësisht legjislacionit në fuqi
INTRODUCTION
5
dhe politikave kundër diskriminimit, praktika e ndarjes së grupeve të nxënësve
I. SCHOOL SEGREGATION IN COUNCIL OF EUROPE MEMBER STATES:
nëSTATE
shkolla
klasa të veçanta, ndoshta, po bëhet edhe më e shpeshtë, edhe7 si
THE
OFose
PLAY
rezultat
i
rritjes
aktuale të valës së emigrantëve dhe refugjatëve në Evropë. 7
1. Overview of segregation in the member states

Contents

2. Main causes
of segregation
10
Segregimi
shkollor
është një nga format më të këqija të diskriminimit dhe shkelje

II.eTHE
CONSEQUENCES
rëndë
e të drejtaveOF
të EDUCATING
fëmijëve nëSEPARATELY
fjalë, për sa kohë që mundësitë e tyre13
për
III.tëKEY
PRINCIPLES
FOR AN
INCLUSIVE
EDUCATION
POLICY
15 e
mësuar
dëmtohen
seriozisht
nga
izolimi dhe
mospërfshirja në shkollat
1. An expanded
vision of publik.
the right to
15
zakonshme
të arsimit
Aieducation
është shprehje e qartë e padrejtësisë kundër
2. The right
and the rights
in education që përjetëson gjithashtu lënien pa përkrahje
15
pakicave
dhetogrupeve
të cenueshme,
Education
as a public
16
të të3. gjithë
grupeve
tëresponsibility
popullsive në Evropë.
4. Regulating school choice

17

6. Regulating and monitoring school admissions

23

Proceset
gjyqësore strategjike, fuqizimi i komunitetit, i mbështetur nga lëvizjet
5. All children can learn
17
për të drejtat civile, si dhe zhvillimi i standardeve ndërkombëtare për të drejtat
IV. MOVING TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION:
e njeriut i kanë
kontribuar
luftës kundër segregimt shkollor në shumë vende.19Në
CONCLUSIONS
AND
RECOMMENDATIONS
veçanti,
gjatëa comprehensive
dhjetëvjeçarit
tëprohibition
fundit, Gjykata
Evropiane për të Drejtat e Njeriut
1. Ensuring
legal
of discrimination
19
ka krijuar
një
praktikë
gjyqësore
të
gjerë
lidhur
me
segregimin
shkollor,
që
prek
2. Adopting a school desegregation strategy
20
veçanërisht
fëmijët romë. Në mënyrë të përsëritur, kjo Gjykatë ka konstatuar raste
3. Raising awareness of inclusive education
21
të shkeljes së Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa) nga vendet
4. Ensuring quality of education in all schools
22
anëtare sa i takon të drejtës së këtyre fëmijëve për të mos u diskriminuar në lidhje
1 an inclusive lens
5. Planning educational supply with
22
me të drejtën e tyre për arsim.
7. Prohibiting
testingmarrë
as a selection
23
Shumë
shtete kanë
masatool
të rëndësishme për të ndërtuar sisteme arsimore
Assessing student
24 u
më 8.përfshirëse
dheneeds
për të garantuar të drejtën e çdo fëmije për arsim pa
diskriminuar.
Sidoqoftë,
nëofpraktikë,
jo gjithnjë
autoritetet
qendrore dhe vendore
9. Balancing the
distribution
students from
vulnerable
groups
25
i përmbushin
detyrimet
tyre districts
dhe, shpeshherë, u nënshtrohen presioneve
10. Defining socially
balancedeschool
26
dhe
që vijnë
nga
burime
të
ndryshme,
si:
administratat
e
shkollave,
mësuesit
11. Allocating the best teachers to the most challenging schools
26
profesionistët
tjerë, siparticipation
dhe nga familjet.
12. Promotingeparental
in the school
27

APPENDIX – INTERNATIONAL REFERENCE DOCUMENTS

29

Shtetet kanë detyrimin pozitiv – të sanksionuar fuqishëm në legjislacionin
International organisations
29
ndërkombëtar për të drejtat e njeriut – për të ndaluar segregimin shkollor. Kjo
Other references
30
gjë mund të arrihet përmes ndërthurjes së masave të forta antidiskriminuese,

1 	Shih Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, “Dokument informues për romët dhe endacakët”
(i përditësuar në qershor 2017), që përmban informacion për një sërë rastesh ku konstatohen
shkelje të nenit 14 (“Ndalimi i diskriminimit”) të Konventës, si dhe nenit 2 (“E drejta për arsim”)
të Protokollit 1.
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Për më tepër, fëmijët romë, më së shumti, regjistrohen në shkolla vetëm për
romë ose në shkolla më një përqendrim shpërpjesëtimor të fëmijëve romë, ku,
në shumicën e rasteve, ata marrin një arsim më pak kërkues dhe shpesh nën
standardet e kërkuara. Nga një anketim i zhvilluar në vitin 2016 nga Agjencia
e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore, në nëntë Vende Anëtare të
BE-së, rezulton se 33% e fëmijëve romë ndiqnin shkolla, ku pjesa më e madhe
e nxënësve i përkiste këtij komuniteti, dhe 13% ndiqnin shkollat vetëm për
romë.13
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2. Shkaqet kryesore të segregimit
Zakonisht, qeveritë parashtrojnë një seri faktorësh për të justifikuar segregimin
shkollor dhe një sërë arsyesh pse ndërhyrja e drejtpërdrejtë, që synon luftën ndaj
këtij fenomeni në sistemin shkollor, është e vështirë dhe jo praktike. Në këto faktorë
dhe arsye përfshihen: vështirësitë e gjuhës; parapëlqimi i prindërve, përfshirë dhe
prirja e familjeve të shumicës së popullsisë për të regjistruar fëmijët e tyre në
shkolla ku nuk ka nxënës nga pakicat ose nga grupet e emigrantëve (“lagjet e të
bardhëve”); përqendrimi i banorëve rezidentë; nevoja për t’u kushtuar vëmendje
nxënësve me nevoja të veçanta; si dhe botëkuptimi i familjeve të pakicave etnike
INTRODUCTION
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dhe në
miratimin
e politikave arsimore gjithëpërfshirëse. 7
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është gjithashtu pasojë e segregimit shkollor. Ky rreth vicioz i arsimit të një cilësie
më të ulët dhe segregimit shkollor është në kundërshtim me të drejtën e të gjithë
fëmijëve për një arsim në baza të barabarta.
Mungesa e aksesit në arsimin parashkollor e fëmijëve romë, fëmijëve
emigrantë, fëmijëve që u përkasin pakicave kombëtare dhe të fëmijëve me
aftësi të kufizuara, është një realitet i zakonshëm në shumë vende. Shkollimi i
vonë përbën një disavantazh tjetër dhe një faktor për segregim të mëtejshëm
shkollor për këta fëmijë, që kur shkollat mund të refuzojnë regjistrimin e
fëmijëve me aftësi më të ulëta gjuhësore dhe shprehi më të varfra shoqërore.32
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Moreover, access to mainstream schools does not necessarily guarantee inclusion.
Often, children with disabilities – while under the same roof – are still separated from
their peers in practice, educated only part-time or denied access to extended day
programmes.6 They also have much higher dropout rates. This is usually due to a lack
of resources to ensure accessibility and provide forms of individual support.7 Even
existing forms of support have sometimes been withdrawn as part of austerity policies.8

II. Pasojat e të arsimuarit
veçmas

Children with disabilities taught in specialised education do not usually obtain a
recognised diploma and have limited access to secondary and higher education.
Despite the lack of reliable data, it seems that once in special education, they are
rarely able to reintegrate into mainstream education.9
The Commissioner has consistently stressed that school segregation of children with
disabilities can only perpetuate the marginalisation of persons with disabilities in society
batimi
i praktikave
të against
segregimit,
gjatë
disaemphasised
dhjetëvjeçarëve,
ka sjellë
pasoja
and
reinforce
prejudices
them.
He has
that children
with
disabiltë
dukshme
dhe
të
rënda
për
arsimin
veçmas
të
fëmijëve.
ities living in residential institutions are particularly affected by school segregation.10

Z

Segregimi shkollor është jo vetëm një praktikë që diskriminon fëmijët dhe dhunon
Roma and Traveller children
të drejtën e tyre për arsim në mënyrë të barabartë me të tjerët, por gjithashtu
School segregation
seriously
affects
Romaaftësi
and Traveller
children
manypërmes
member
zvogëlon
mundësitëalso
e tyre
për të
përftuar
thelbësore
përinjetën
states. Ame
disproportionate
numberky
ofështë
themhapi
are enrolled
in remedialnë
classrooms
and
kontaktit
të tjerët; shpeshherë,
i parë i segregimit
jetë. Për më
special
schools,
where
they
receive
education
according
to
a
reduced
curriculum.
tepër, nxënësit që regjistrohen në arsimin e veçantë, përpos cilësisë më të ulët që11
some countries,
the chances
of Roma
children
being
enrolled
a special
school
kaInshpesh
ky lloj arsimimi,
nuk pajisen
me
diplomë
të njohur
në in
fund
të procesit
12
have
been
27
times
higher
than
for
non-Roma
children.
mësimor. Segregimi minon qartë mundësitë e ardhshme për punë dhe pagë për
shumë
fëmijë eRoma
të rinj.
Për fëmijët
më të avantazhuar
dhe fëmijëtschools
nga shumica
e
Furthermore,
children
are frequently
enrolled in Roma-only
or schools
popullsisë,
segregimi mund
të çojë gjithashtu
drejt
zvogëlimit
with a disproportionate
concentration
of Roma
children,
wheretëinmundësive
most cases për
they
tëreceive
përftuar
aftësi
shoqërore
dhe
jetësore
të rëndësishme,
si pasojë
e mungesës
less
demanding
and
often
substandard
education.
A survey
carried outsëin
ndërveprimit
me fëmijëUnion
me prejardhje
të ndryshme
etnike
ose kulturore,
si states
dhe
2016 by the European
Fundamental
Rights Agency
in nine
EU member
me
fëmijë
me
aftësi
të kufizuara.
shows
that
33%
of Roma
children were attending schools in which most pupils were
Roma, and 13% were in Roma-only schools.13
Studimet e kryera tregojnë se segregimi shkollor ndikon negativisht jo vetëm
Segregation
occurs within
premises,
where Roma
children
tek
nxënësit ealso
cenueshëm
ose mainstream
nga pakicatschool
etnike,
por gjithashtu
rrezikon
të
can be
assigned to separate
classes
and can
prevented
from using
common
gjithë
performancën
e procesit
arsimor.
Për be
këtë
arsye, ndalimi
i segregimit
14
playgrounds
dining ihalls.
shkollor
është or
jo vetëm
domosdoshëm për të garantuar të drejtën për arsim dhe
barazinë në sistemin arsimor, por gjithashtu është thelbësor për të përmirësuar
6. See, inter alia,
theperformancën
report on France (2015),
paragraph
251.
efektshmërinë
dhe
e sistemit
arsimor
në tërësi. Organizata për
7. See the report on Lithuania (2017), paragraphs 87-88.
Bashkëpunim
Ekonomik
dhe
Zhvillim
(OBEZH)
ka
paralajmëruar
për pasojat
8. See the report on Spain (2013), paragraphs 74-76.
33
që 9.ka segregimi
shkollor
tek(2016),
arritjet
arsimore.
See the report
on Belgium
paragraph
103. Vendet me indeksin më të lartë
10. For example,
reports(shkollat
on: Belgium
paragraph
112;lartë
Bulgaria
(2015), paratë 10
përfshirjes
socialesee
nëthe
shkolla
me(2016),
përbërje
më të
heterogjene
graph 32; France (2015), paragraph 250; the Netherlands (2014), paragraph 183; and Serbia (2015),
të nxënësve nga pikëpamja kulturore dhe sociale) janë gjithashtu ato që kanë
paragraph 62.
34
dalë
në testin
e matematikës
të 150
anketimit
PISA
2012.(2013),
Këto
rezultate
11.më
Seemirë
the reports
on: Belgium
(2016), paragraphs
and 168; Czech
Republic
paragraphs
43-58;
i atribuohen
“efektit
të bashkëmoshatarëve”,
më 91;
saktë,
pozitive
Hungary (2014),
paragraph
104; Lithuania (2017), paragraph
Serbiarezultatet
(2015), paragraphs
61-62;
(2015),
and “the
former Yugoslav
Republicpërfitojnë
of Macedonia”
(2012),
burojnëSlovakia
nga fakti
separagraphs
nxënësit,82-94;
që kanë
vështirësi
në të mësuar,
nga
të
paragraphs 84-88.
qenurit
në
të
njëjtën
hapësirë
arsimore
me
bashkëmoshatarët
më
të
përparuar.
12. European Court of Human Rights, D.H. and Others v. the Czech Republic, Application No. 57325/00,
Grand Chamber Judgment of 13/11/2007, paragraph 18.
13. EU Fundamental Rights Agency, “Second European Union Minorities and Discrimination Survey
33.	
OBEZH
(2012),
“Barazia
dhe cilësia
në(2017).
arsim:The
mbështetja
e nxënësve
shkollave
të
(EU-MIDIS
II) Roma
– Selected
findings”
nine countries
covered dhe
by the
survey were:
paavantazhuara”,
Botim i OBEZH-it,
Paris. Hungary, Portugal, Romania, Slovakia and Spain.
Bulgaria, Czech Republic,
Croatia, Greece,
34.14.
	OBEZH
“Rezultatet
e PISA
2012: paragraphs
cilësi përmes61
barazisë
çdo(2014),
nxënësi
e mundësisë
See the(2013),
reports
on: Portugal
(2012),
and 62;– dhënia
Romania
paragraph
175;për
and
t´ia
dalë (vëllimi
II)”,paragraphs
PISA, Botim105
i OBEZH-it,
Paris.
Hungary
(2014),
and 106.

Luftimi school
i segregimit
shkollor
Evropë
përmes
arsimiteducation
gjithëpërfshirës
Page
segregation
in në
Europe
through
inclusive
Faqe
148 ►Fighting

Kërkimet në këtë fushë theksojnë së përbërja heterogjene në nivelet e mësimit
është pozitive, veçanërisht për nxënësit më të paavantazhuar, ndërsa “humbja” e
vëzhguar, që buron nga përbërja heterogjene, për nxënësit më të avantazhuar është
e pakët. Anasjelltas, përqendrimi i madh në të njëjtën klasë i nxënësve, që kanë
vështirësi për të mësuar, ul cilësinë arsimore dhe pritshmërinë e mësuesve sa i
takon potencialit për rezultate në mësime të nxënësve të tyre.
Izolimi i grupeve të pakicave, siç janë romët/endacakët dhe nxënësit emigrantë,
të regjistruar rishtas në sistemin arsimor, dëmton integrimin shoqëror të
këtyre nxënësve dhe dobëson lidhjet që mbajnë kohezionin social. Mungesa e
kontakteve ndërkulturore ka gjasa të rezultojë në një tolerancë më të pakët
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Moreover, access to mainstream schools does not necessarily guarantee inclusion.
Often, children with disabilities – while under the same roof – are still separated from
their peers in practice, educated only part-time or denied access to extended day
programmes.6 They also have much higher dropout rates. This is usually due to a lack
of resources to ensure accessibility and provide forms of individual support.7 Even
existing forms of support have sometimes been withdrawn as part of austerity policies.8
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2. E drejta për arsim dhe të drejtat gjatë procesit të arsimimit
Për të siguruar që fëmijët, që i përkasin grupeve të paavantazhuara, të kenë akses
në shkollë nuk mjafton që këta fëmijë të shpërndahen në shkolla të ndryshme,
nëse këto shkolla nuk janë përshtatur për nevojat e tyre dhe nëse nuk ofrojnë arsim
cilësor.38
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5. Të gjithë fëmijët mund të mësojnë
Sistemi arsimor duhet të bazohet në hamendësimin se të gjithë fëmijët mund
të mësojnë dhe kanë potencialin për t’u arsimuar. Me këtë nënkuptohet patja
e pritshmërive të larta sa i takon rezultateve në mësime të të gjithë fëmijëve.
Gjithashtu, me këtë nënkuptohet që sistemi duhet të identifikojë nevojat e veçanta
arsimore të fëmijëve të ndryshëm dhe të përshtasë praktikat e mësimdhënies me
rrethanat e veçanta, në mënyrë që të përmbushen ato nevoja dhe të sigurohet që
të gjithë fëmijët të kenë mundësitë e duhura për të mësuar qoftë në shkollë, qoftë
në mjedise të tjera. Shkurtimisht, ky parim do të thotë që shtetet duhet të marrin
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Moreover, access to mainstream schools does not necessarily guarantee inclusion.
Often, children with disabilities – while under the same roof – are still separated from
their peers in practice, educated only part-time or denied access to extended day
programmes.6 They also have much higher dropout rates. This is usually due to a lack
of resources to ensure accessibility and provide forms of individual support.7 Even
existing forms of support have sometimes been withdrawn as part of austerity policies.8
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and reinforce prejudices against them. He has emphasised that children with disabilChildren with disabilities taught in specialised education do not usually obtain a
recognised diploma and have limited access to secondary and higher education.
Despite the lack of reliable data, it seems that once in special education, they are
rarely able to reintegrate into mainstream education.9

ities living in residential institutions are particularly affected by school segregation.10
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të cilat tradita, liria e zgjedhjes, pëlqimi prindëror ose segregimi urban përdoren
për të legjitimuar diskriminimin dhe përqendrimin e madh të fëmijëve romë,
fëmijëve të emigrantëve ose fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla të veçanta.
Përveç kësaj, e drejta për arsimin gjithëpërfshirës duhet të sanksionohet qartë në
legjislacionin vendas dhe duhet të zbatohet një sistem me sanksione të synuara
kundër vendimeve ose masave që shkelin këtë të drejtë.
Një kuadër ligjor i qartë dhe gjithëpërfshirës është gjithnjë e më i domosdoshëm
për sa kohë që segregimi shkollor është shpesh rezultat i diskriminimit të tërthortë,
dhe me sa duket janë masat neutrale që kanë një ndikim negativ shpërpjesëtimor
tek disa grupe fëmijësh, pa justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. Duke e njohur
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THE STATE OF PLAY
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që duhet të zbatohen rregulla më pak të rreptë për sa i takon sigurimit të provave,
1. Overview of segregation in the member states
7
kur bëhet fjalë për rastet e diskriminimit të tërthortë të supozuar. Veçanërisht, kur
2. Main causes of segregation
10
statistikat tregojnë një ndikim shpërpjesëtimor të masave tek një grup i caktuar
II. THE CONSEQUENCES OF EDUCATING SEPARATELY
13
fëmijësh, i takon palës së paditur që të dëshmojë se ky ndikim është rezultat i
III. KEY PRINCIPLES FOR AN INCLUSIVE EDUCATION POLICY
faktorëve objektivë që nuk kanë lidhje, për shembull, me origjinën etnike.43 15
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Planet kundër segregimit, të cilët synojnë fëmijët me aftësi të kufizuara, duhet të
jenë pjesë e politikave më të gjera të nxjerrjes së tyre nga institucionet e veçanta,
pasi, siç nënvizohet nga UNCRPD, arsimi gjithëpërfshirës nuk përputhet me
institucionalizimin.48
Planet strategjike kundër segregimit duhet të përfshijnë dhe mekanizma të
efektshëm monitorues dhe vlerësues. Mjaft shpesh, mungesa e të dhënave
gjithëpërfshirëse dhe e informacionit për segregimin shkollor pengon që autoritetet
të vlerësojnë si duhet segregimin shkollor në vendin e tyre. Prandaj, është thelbësore
që autoritetet të mbledhin rregullisht të dhëna statistikore të përditësuara dhe të
besueshme të ndara sipas etnisë, aftësisë së kufizuar dhe gjinisë, në mënyrë që të
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Vendime të tilla mund të jenë shumë të papëlqyeshme. Planifikimi i përshtatshëm
i ofrimit të arsimit me një optikë më gjithëpërfshirëse mund të ndalojë konfliktet
sociale, që vijnë nga transferimi i nxënësve ose nga institucionet arsimore
që mbyllen. Mes masave të tjera që duhet të merren, është dhe planifikimi i
kujdesshëm se ku duhen hapur shkollat, në mënyrë që të sigurohet shpërndarja
e fëmijëve të cenueshëm dhe shpërndarja e duhur e burimeve për të përmirësuar
infrastrukturën shkollore në lagjet e varfra, me synim që shkollat të bëhen më
tërheqëse. Gjithashtu, kërkohen politika aktive për të diagnostikuar nevojat e
veçanta shkollore dhe për të shmangur përqendrimin e nxënësve që vijnë më
vonë, sidomos fëmijët e emigrantëve dhe refugjatëve, në shkollat më pak të
dëshiruara. Masa të tjera, siç është projektimi i zonave të balancuara sociale,
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pengojnë mundësitë e fëmijës për të mësuar në kushtet e duhura dhe në mënyrë
të barabartë me të tjerët.58 Duhet të theksohet që prejardhja etnike, shtetësia
ose rrethanat ekonomiko-shoqërore të fëmijëve nuk duhet të përdoren kurrë si
mjete të përafërta të këtyre treguesve objektivë dhe, kësisoj, caktimi i fëmijëve
në shkolla të veçanta bazuar në këto arsye është shkelje e standardeve kundër
diskriminimit.
Prandaj, është thelbësore që të zhvillohet një sistem i efektshëm dhe
gjithëpërfshirës për vlerësimin e nevojave arsimore dhe shoqërore të nxënësve.
Ky sistem duhet të jetë i pavarur nga shkollat dhe funksionimi i tij duhet të
monitorohet në mënyrë të kujdesshme dhe të rregullt nga autoritetet. Siç u
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5
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11. Caktimi i mësuesve më të mirë në shkollat më problematike
Siç është përmendur dhe më lart, në shkollat me nivel ekonomik më të ulët
ndërrimi i mësuesve zakonisht është shumë i shpeshtë. Problemet shoqërore,
pritshmëritë e ulëta mësimore, vështirësitë lidhur me zhvillimin e karrierës dhe
mungesa e stimujve për të punuar në shkolla me nivel ekonomik të ulët nxisin
ndërrimet e shpeshta të mësuesve dhe ndalojnë konsolidimin e projekteve
arsimore të qëndrueshme dhe afatgjata. Disa shtete kanë një sistem stimujsh për
rritjen profesionale të mësuesve, në të cilin rruga e karrierës mund të zhvillohet
bazuar në performancën e shkollës dhe të mësuesit. Megjithatë, janë të rralla
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Other references
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Vetëm pak shtete kanë hartuar politika të veçanta për të kontaktuar dhe për të
përfshirë, për shembull, familjet e emigrantëve. Megjithatë, puna kërkimore në
nivel ndërkombëtar ka treguar se përfshirja e prindërve ka një ndikim të qartë
61.	
Rekomandimi Rek/KM(2008)4. Shih, në veçanti, seksionin B për rekrutimin dhe rritjen
profesionale të stafit.
62. Shih raportin për Republikën Çeke (2013), paragrafët 58 dhe 63.
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recognised diploma and have limited access to secondary and higher education.
Despite the lack of reliable data, it seems that once in special education, they are
rarely able to reintegrate into mainstream education.9
The Commissioner has consistently stressed that school segregation of children with
disabilities can only perpetuate the marginalisation of persons with disabilities in society
and reinforce prejudices against them. He has emphasised that children with disabilities living in residential institutions are particularly affected by school segregation.10

Roma and Traveller children
School segregation also seriously affects Roma and Traveller children in many member
states. A disproportionate number of them are enrolled in remedial classrooms and
special schools, where they receive education according to a reduced curriculum.11
In some countries, the chances of Roma children being enrolled in a special school
have been 27 times higher than for non-Roma children.12
Furthermore, Roma children are frequently enrolled in Roma-only schools or schools
with a disproportionate concentration of Roma children, where in most cases they
receive less demanding and often substandard education. A survey carried out in
2016 by the European Union Fundamental Rights Agency in nine EU member states
shows that 33% of Roma children were attending schools in which most pupils were
Roma, and 13% were in Roma-only schools.13
Segregation also occurs within mainstream school premises, where Roma children
can be assigned to separate classes and can be prevented from using common
playgrounds or dining halls.14
6.
7.
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9.
10
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Moreover, access to mainstream schools does not necessarily guarantee inclusion.
Often, children with disabilities – while under the same roof – are still separated from
their peers in practice, educated only part-time or denied access to extended day
programmes.6 They also have much higher dropout rates. This is usually due to a lack
of resources to ensure accessibility and provide forms of individual support.7 Even
existing forms of support have sometimes been withdrawn as part of austerity policies.8
Children with disabilities taught in specialised education do not usually obtain a
recognised diploma and have limited access to secondary and higher education.
Despite the lack of reliable data, it seems that once in special education, they are
rarely able to reintegrate into mainstream education.9
The Commissioner has consistently stressed that school segregation of children with
disabilities can only perpetuate the marginalisation of persons with disabilities in society
and reinforce prejudices against them. He has emphasised that children with disabilities living in residential institutions are particularly affected by school segregation.10

Roma and Traveller children
School segregation also seriously affects Roma and Traveller children in many member
states. A disproportionate number of them are enrolled in remedial classrooms and
special schools, where they receive education according to a reduced curriculum.11
In some countries, the chances of Roma children being enrolled in a special school
have been 27 times higher than for non-Roma children.12
Furthermore, Roma children are frequently enrolled in Roma-only schools or schools
with a disproportionate concentration of Roma children, where in most cases they
receive less demanding and often substandard education. A survey carried out in
2016 by the European Union Fundamental Rights Agency in nine EU member states
shows that 33% of Roma children were attending schools in which most pupils were
Roma, and 13% were in Roma-only schools.13
Segregation also occurs within mainstream school premises, where Roma children
can be assigned to separate classes and can be prevented from using common
playgrounds or dining halls.14
6.
7.
8.
9.
10

11.

12.
13.

14.

See, inter alia, the report on France (2015), paragraph 251.
See the report on Lithuania (2017), paragraphs 87-88.
See the report on Spain (2013), paragraphs 74-76.
See the report on Belgium (2016), paragraph 103.
10. For example, see the reports on: Belgium (2016), paragraph 112; Bulgaria (2015), paragraph 32; France (2015), paragraph 250; the Netherlands (2014), paragraph 183; and Serbia (2015),
paragraph 62.
See the reports on: Belgium (2016), paragraphs 150 and 168; Czech Republic (2013), paragraphs 43-58;
Hungary (2014), paragraph 104; Lithuania (2017), paragraph 91; Serbia (2015), paragraphs 61-62;
Slovakia (2015), paragraphs 82-94; and “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (2012),
paragraphs 84-88.
European Court of Human Rights, D.H. and Others v. the Czech Republic, Application No. 57325/00,
Grand Chamber Judgment of 13/11/2007, paragraph 18.
EU Fundamental Rights Agency, “Second European Union Minorities and Discrimination Survey
(EU-MIDIS II) Roma – Selected findings” (2017). The nine countries covered by the survey were:
Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Greece, Hungary, Portugal, Romania, Slovakia and Spain.
See the reports on: Portugal (2012), paragraphs 61 and 62; Romania (2014), paragraph 175; and
Hungary (2014), paragraphs 105 and 106.
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Komisioneri për të Drejtat e Njeriut është një institucion
jogjyqësor i pavarur dhe i paanshëm, që është themeluar në
vitin 1999 nga Këshilli i Evropës për të rritur ndërgjegjësimin
dhe respektimin e të drejtave të njeriut në Vendet Anëtare.

Luftimi i segregimit shkollor
në Evropë përmes arsimit
gjithëpërfshirës

Në veprimtaritë e tij ky institucion përqendrohet në tri fusha
kryesore, të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën:
vizita në terren dhe dialog me autoritetet vendase dhe
shoqërinë civile,
studime tematike dhe këshilla lidhur me punën
sistematike për të drejtat e njeriut; dhe
veprimtaritë për rritjen e ndërgjegjësimit.
Komisioneri aktual, Nils Muižnieks, lloi ushtrimin e
funksioneve të tij në maj 2012. Ai zëvendësoi Thomas
Hammarberg (2006-2012) dhe Álvaro Gil-Robles (1999-2006).

Këshilli i Evropës është organizata kryesore për të
drejtat e njeriut në Evropë. Kjo organizatë ka 47
vende anëtare, 28 prej të cilave janë anëtare të
Bashkimit Evropian. Të gjithë vendet anëtare të
Këshillit të Evropës kanë nënshkruar Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një marrëveshje që
është hartuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe sundimin e ligjit. Gjykata
Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbikëqyr zbatimin
e Konventës në vendet anëtare.

Shprehje qëndrimi

