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PËRMBLEDHJE
Ky manual është hartuar si një udhëzues i përgjithshëm për punonjësit e policisë, për t’i
ndihmuar ata për trajtimin e rasteve të abuzimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve nëpërmjet
internetit.
Manuali përbëhet nga katër pjesë, ku jepen njohuri praktike bazuar në ligj, në lidhje me
trajtimin e viktimave dhe situatave të ndryshme të abuzimit/shfrytëzimit online me fëmijët.
Manuali është konceptuar në mënyrë të thjeshtë që të ndiqet lehtësisht nga punonjësit e
policisë.
Në pjesën e I jepet informacion rreth njohurive bazë për internetin dhe shpjegimin e
terminologjisë.
Në pjesën e II jepet kuadri ligjor në të cilin bazohet puna e policisë në lidhje me trajtimin e
viktimave dhe situatave të ndryshme të abuzimit me fëmijët.
Në pjesën e III jepet një procedurë e mënyrës së trajtimit të fëmijëve të abuzuar/shfrytëzuar
online dhe fëmijëve që bëhen pjesë e problematikave shqetësuese të përcjella përmes
internetit.
Në pjesën e III jepet disa hapa sipas të cilëve kryhët identifikimi i viktimave dhe menaxhimi i
rasteve.
Në pjesën e IV jepet informacion i përgjithshëm lidhur me agjensitë bashkëpunuese për sigurinë
e femijëve në internet.
Në pjesën e V jepet një përmbledhje e sensibilizimit ndërkombëtar për një internet të sigurtë.
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HYRJE
Manuali për punonjësit e policisë në përgjigje të rasteve të abuzimit/shfrytëzimit me fëmijët,
është hartuar për të asistuar këta punonjës në punën e tyre për të ndihmuar dhe mbrojtur
fëmijët që janë apo mund të jenë viktima të abuzimit/shfrytëzimit online.
Abuzimi online i fëmijëve është çdo formë presioni, keqtrajtimi, dhune dhe abuzimi i fëmijës në
internet, që mund të ndodhë në rrjete sociale, në faqe ku fëmijët luajnë apo flasin me fëmijë të
tjerë ose nëpërmjet përdorimit të celularëve. Fëmijët, adoleshentët dhe të rinjtë kur janë online
mund të jenë viktima të bulizmit kompjuterik, të përgatitjes për abuzim, dhunës apo
shfrytëzimit seksual ose dhunës emocionale. Abuzimi online i fëmijëve mund të ndodhë i
kombinuar edhe me dhunën në jetën reale.
Abuzimi i fëmijëve online është një problem i gjithë komunitetit. Asnjë strukturë e vetme nuk
ka trajnimin e plotë, fuqi punëtore, burime të mjaftueshme dhe mandat ligjor për të ndërhyrë
në mënyrë efektive në rastet e abuzimit të fëmijëve, pra nuk mund të jetë përgjegjësi e vetme e
një hallke për t'u marrë me fëmijët e abuzuar. Kur një fëmijë është abuzuar online, grupi ideal
për t’u marrë me rastin do ishte i përbëre nga:
-

terapistët psikologë që këshillojnë fëmijët;
shërbimet sociale që punojne me fëmijën dhe familjen;
policia që do arrestojë shkelësin;
prokurorët që do ndjekin penalisht rastin, etj

Një ndërhyrje efektive do të ishte përmes formimit të një ekipi për mbrojtjen e fëmijëve, që do
përfshinte profesionistë nga policia, drejtësia penale, puna sociale, arsimi, institucione
shtetërore dhe partnerë që punojnë dhe kujdesen për sigurinë online të fëmijëve. Anëtarët e
këtij ekipi duhet të kuptojnë dhe të vlerësojnë rolet e ndryshme, përgjegjësitë, pikat e forta,
dobësitë e tyre, për të bashkëpunuar dhe koordinuar përpjekjet e tyre për t’ju ofruar fëmijëve
një internet të sigurtë. Aftësitë e secilës hallkë janë parë si të ndryshme, por janë po aq të
rëndësishme.
Roli i zbatimit të ligjit në rastet e abuzimit të fëmijëve është që të hetojë për të përcaktuar nëse
një shkelje e ligjit penal ka ndodhur, identifikimin dhe kapjen shkelësit, dhe të bëje padinë
përkatëse penale. Prandaj qëllimi i këtij udhëzuesi është që të trajnojë punonjës policie dhe ti
pajisë ata me të dhëna që do të sigurojnë informacionin e nevojshëm për ndjekjen më tej të
rasteve të abuzimit/shfrytëzimit online të fëmijëve.
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Manuali është gjithashtu për të ndihmuar në zbatimin e ligjit dhe kuptimin e rëndësisë së
procedurave të zhvillimit, protokollet që duhen ndjekur, dhe mënyrat si ata mund të punojnë
me të tjerë partnerë për të siguruar që nevojat e fëmijëve janë plotësuar.
Ky udhëzues do të ketë informacionin e nevojshëm për të siguruar konsistencë në hetimin e
rasteve të abuzimit të fëmijëve dhe për adresimin e rasteve të tilla në drejtimin e duhur. Me
mbrojtjen e fëmijëve tanë nga shkelësit e ligjit, punonjësit e policisë i shërbejnë komunitetit
dhe kombit në tërësi. Ne shpresojmë që ky manual do t’i ndihmojë ata në përpjekjet e tyre të
denja.
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PJESA I
ÇFARË ËSHTË INTERNETI DHE
TERMINOLOGJIA
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Interneti revolucionalizoi kompjuterat dhe botën e komunikimit si asnjëherë tjetër më parë.
Interneti ka filluar të zhvillohet në fund të viteve 1960 në Kaliforni në Shtetet e Bashkuara nga
një grup studiuesish amerikanë.

INTERNETI

është sistem global i rrjetave të ndërlidhura kompjuterike të cilat bëjnë shkëmbimin elektronik
të të dhënave (tekst, muzikë video, fotografi, etj) nëpërmjet përdorimit të kabllove të bakrit,
fibrave optike, lidhjeve pa tela dhe teknologjive të tjera. Këto informacione mund të lexohen,
shikohen apo shkarkohen nga përdoruesit e tjerë. Pra interneti mundëson praktikisht
komunikimin nga një pajisje kompjuterike në tjetrën.
Disa nga shërbimet që interneti ofron aktualisht janë:







Kërkimi në internet (WebBrowsing) – Ofron mundësi shfletimi në faqe të ndryshme
nëpërmjet aplikacioneve kompjuterike të tilla si Google Chrome, Safari, Internet
Explorer, Mozilla Firefox etj;
Posta Elektronike (e-mail) - mundëson dërgimin e mesazheve të tipit tekst, foto,
muzikë, video nga një person te një tjetër;
Bisedat Online (Chat Online) – përdoren për të komunikuar në mënyrë të
menjëhershme me personat që janë në linjë online;
Rrjetet sociale (prsh . Facebook, Twitter, Instagram )
Lojrat Online

KRIMI KIBERNETIK

Termi krim kompjuterik, është i ndarë në dy kategori :
a) në një kuptim të ngushtë, me krim kompjuterik do të kuptohet çdo sjellje e kryer
nëpërmjet veprimeve elektronike të cilat drejtohen ndaj sigurisë së sistemeve
kompjuterike dhe të dhënave të përpunuara prej tyre;
b) në një kuptim më të gjerë, me krim kompjuterik do të kuptohet çdo sjellje e paligjshme
e kryer nga mënyra apo nëpërmjet një kompiuteri apo system kompjuterik, përfshirë
krime të tilla si përpunimi i paligjshëm, ofrimi apo shpërndarja e informacionit nga një
kompjuter apo rrjet, për të abuzuar dhe tërhequr vëmendjen me forma të tilla si ato për
përkrahje të grupeve p.sh terroriste, neonaziste, pornografia dhe pedofilia. Këtu do të
përfshihen edhe llojet e krimeve të mashtrimeve, duke shkelur sigurinë e rrjeteve si,
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bixhozi i paligjshëm, skemat piramidale, mashtrimi me karta krediti dhe lloje të tjera të
aktiviteteve të paligjshme. Në cybercrime, komponenti “cyber”, zakonisht i referohet
për të kualifikuar shkeljet e reja të mundësuara nga teknologjia e informacionit apo
ndërveprimit të hapësirës kompjuterike, në shumë aktivitete tradicionale.

SIGURIA ONLINE

“Siguria online”: do të nënkuptojë çdo masë të ndërmarrë nga institucionet dhe organizatat
nënshkruese të kësaj marrëveshjeje, që ka si qëllim të forcojë mbrojtjen e fëmijëve gjatë
lundrimit të tyre në internet dhe që mund të paraqesë rrezik ose mundësi që fëmija të bëhet
viktimë e shfrytëzimit dhe abuzimit online.

CYBERBULLING

“Cyberbullying" është kur një fëmijë apo adoleshent është kërcënuar, keqtrajtuar, poshtëruar,
tallur, ofenduar ose është vënë në shënjestër në mënyrë të qëllimshme nga një fëmijë ose
adoleshent tjetër duke shfrytëzuar përdorimin e internetit, teknologjitë interaktive dhe
dixhitale ose telefonat celularë. Cyberbullying zakonisht nuk është një komunikim i vetëm, ai
mund të ndodh në vazhdimësi.

SEXTING

“Sexting” është transmetimi apo shpërndarja e fotografive digjitale të trupit të zhveshur të
dikujt ose nxitja në një akt seksual, sidomos nëpërmjet pajisjeve elektronike.
GROOMING
“Grooming” janë veprimet e ndërmarra me qëllim krijimin e një lidhje emocionale me një
fëmijë, për të ulur rezistencën e fëmijës në përgatitje për aktivitet seksual me fëmijë, ose
shfrytëzimi i fëmijëve për t’i joshur në biznese të paligjshme të tilla si prostitucionin e fëmijëve
apo prodhimin e pornografisë së fëmijëve. Edhe pse praktika gjyqësore në të gjithë botën ka një
histori në vetvete heterogjene të shkelësve, abuzimi seksual në përgjithësi, fëmijëve u ndodh
në duart e dikujt personalisht të afërt dhe të njohur edhe për atë fëmijë. Kështu, abuzimi
paraprihet zakonisht nga “grooming”.
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LOJRAT ONLINE

“Lojrat online” janë një teknologji e përhapur në më tepër se një zhanër, një mekanizëm për
lidhjen e lojtarëve nëpërmjet internetit. Lojrat online kanë aftësitë për të lidhur në lojra shumë
përdores interneti. Lojrat online kanë një avantazh se një përqindje e madhe e tyre nuk
kërkojnë pagesë. Gjithashtu vlen të përmendet disponueshmëria e gjerë, shumëllojshmëri e
lojrave për të gjitha llojet e lojës dhe për të gjitha moshat e lojtarëve.

PEDOFILIA ONLINE

“Pedofilia online” është në mënyrë të pashmangshme një thjeshtëzim i një realiteti që përfshin
disa lloje të ndryshme të individëve: njerëz që shohin pornografinë e fëmijëve (Voyeurs
internet); njerëzit që bëjnë dhe shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve; abuzuesit seksual të
fëmijëve të cilët e përdorin internetin për të arritur qëllimet e tyre (grabitqarët online); dhe
pedofilët.
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PJESA II
PUNONJËSI I POLICISË DHE MBROJTJA E FEMIJWVE NGA
ABUZIMI DHE SHFRYTËZIMI ONLINE. KUADRI LIGJOR NË
TË CILIN BAZOHET PUNA E POLICISË.
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Rastet e abuzimit të fëmijëve online kanë karakteristika unike që i bëjnë ato të ndryshme nga
llojet e tjera të rasteve. Për një numër arsyesh të listuara më poshtë, fëmijët bëjnë viktimat e
"përsosura", dhe krimet që përfshijnë abuzimin online me fëmijë, abuzimin seksual në veçanti,
janë ndër më të vështirat për t’u hetuar nga punonjësit e zbatimit të ligjit:
1. Fëmijët zakonisht nuk janë në gjendje për të mbrojtur veten e tyre, për shkak të
nivelit të tyre të zhvillimit fizik dhe mendor; shpesh ata nuk kanë dëshirë të flasin
për abuzimin. Ato mund të vonojnë në dhënien e informacioneve shpjeguese ose
tregojnë vetëm një pjesë të tregimit.
2. Ka raste të shpeshta kur ekziston një lidhje emocionale midis fëmijës dhe abuzuesit
me të; fëmijët mund të duan që të ndalojë abuzimi, por nuk duan që shkelësi të
dënohet.
3. Krimet e abuzimit zakonisht nuk janë incidente të izoluara; përkundrazi, ato
zhvillohen gjatë një periudhe kohore, shpesh me rritjen e ashpërsisë.
4. Në shumicën e rasteve të abuzimit seksual, nuk ka dëshmi përfundimtare mjekësore
se abuzimi seksual ka ndodhur. Për më tepër, kjo ndodh në një vend private pa
dëshmitarë të ngjarjes.
5. Intervistat e fëmijëve kërkojnë trajtim të veçantë; çështje ligjore që rregullojnë
dëshminë e fëmijëve janë të komplikuara dhe gjithnjë e në ndryshim, dhe fëmijët,
viktima ose dëshmitarë qofshin, shpesh shihen si më pak të besueshëm apo
kompetent se i akuzuari.
6. Rastet e abuzimit me fëmijë shpesh përfshijnë hetimet penale, dhe ndonjëherë
hetimet administrative; gjithashtu duhet të kemi parasysh që nëpermjet internetin
mundësi e abuzimit me fëmijë shpesh kalon linjat juridiksionale.
7. Sistemi i drejtësisë penale nuk është projektuar për të trajtuar nevojat e veçanta të
fëmijëve.
Zyrtarët që merren me rastet e abuzimit me fëmijë duhet të jenë objektive dhe proaktiv në
hetimet e tyre. Pyetjet të tilla në lidhje me kush, çfarë, ku, kur, si, dhe pse duhet të kenë
përgjigje. Është e rëndësishme të kujtojmë se abuzimi me fëmijët është një krim dhe zbatimi i
ligjit ka për detyrë ligjore dhe përgjegjësi të përgjigjet në përputhje me rrethanat.
Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të fëmijës, të konceptuara dhe sanksionuara si të drejta
themelore të njeriut, qëndron në esencë të legjislacionit tonë kushtetues dhe atij penal. Në
kuptimin institucional, Policia e Shtetit përbën një nga institucionet kryesore të Shtetit Shqiptar,
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garantues, veç të tjerash edhe të të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjes së tyre. Si e tillë Polica e
Shtetit ka një strukturë të specializuar për ndjekjen e krimeve kompjuterike në përgjithësi dhe
për abuzimin/shfrytëzimin online të fëmijëve. Kjo strukturë është krijuar në vitin 2009 dhe
ndjek veprat penale të klasifikuara si krime kibernetike. Ndër veprat penale që janë pjesë e
punës së hetimit të krimit kompjuterik është edhe “Pornografia”.
Neni 117 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, parashikonte se :
“Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i materialeve pornografike në
ambientet e të miturve, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim
gjer në dy vjet.
Përdorimi i të miturit për prodhimin e materialeve pornografike, si dhe shpërndarja ose
publikimi i tyre në internet apo në forma të tjera, dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet
dhe megjobë nga një milion deri në pesë milionë lekë”.
Me ndryshimet e fundit të Kodit Penal, pikërisht me ligjin 144/2014, ashtu sikurse kërkohej dhe
nga Konventa e Lanzarotit kjo dispozitë ka ndryshuar si më poshtë:

“Neni 117” ndryshohet si më poshtë:

Pornografia
Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i material eve pornografike
në mjediset ku ka fëmijë, me çdo mjet ose formë, përbëjnë kundërvajtje penale dhe
dënohen me burgim deri në dy vjet.
Prodhimi, importimi, ofrimi, vënia në dispozicion, shpërndarja, transmetimi, përdorimi
ose posedimi i pornografisë së fëm ijëve, si dhe krijimi i aksesit në mënyrë të
vetëdijshme në të, me çdo mjet ose formë, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë
vjet.

Rekrutimi, përdorimi, shtrëngimi, ose bindja e një fëmije, për të marrë pjesë në
shfaqje pornografike, ose marrja pjesë n ë shfaqje pornografike që përfshijnë
fëmijët, dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.”.

Korniza ligjore ndërkombëtare, e pranuar dhe tashmë pjesë e sistemit tonë ligjor lidhur me
fëmijët dhe mbrojtjen e tyre konsiston kryesisht në:
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1. Konventa e OKB-së për të drejtat e fëmijëve
2. Konventa e Këshillit të Europës të Budapestit për Krimin Kibernetik, ratifikuar me
ligjin nr. 8888 viti 2002 “Për ratifikimin e konventës për krimin kibernetik”
3. Konventa e Këshillit të Europës të Lanzarotit “Për mbrojtjen e fëmijëve nga
shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual”, ratifikuar me ligjin nr. 10071, datë
9.2.2009, të botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21, datë 6 Mars 2009, Faqe 1353
Në të njëjtën mënyrë, vlerësohet edhe rëndësia e dokumenteve të tjerë juridike
ndërkombëtare që trajtojnë jo në mënyrë të posaçme të drejtat e fëmijëve. Për sa i përket
kuadrit ligjor kombëtar që konturon punën dhe veprimtarinë e policisë së shtetit, duhet të
theksojmë majën e piramidës ligjore në këtë kuadër, Kushtetutën, e cila në nenet 18, 21, 54/1,
54/2, 54/3, 320, 5, 13, 24, 22, 46 dhe 55 të saj ligjëron dhe i garanton çdo fëmije të drejta dhe
liri themelore si, e drejta e jetës, e emrit, pasurore, për të mos u diskriminuar etj, si të drejtën e
mbrojtjes nga shteti.
Në të njëjtën linjë trajtohen edhe të drejtat dhe lehtësitë që parashikohen në:
1. Kodin Penal
2. Kodin e Procedurës Penale
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PJESA III
PROCEDURAT E TRAJTIMIT TË FËMIJËVE TË
ABUZUAR DHE SHFRYTËZUAR ONLINE

16

PËRBALLJA FILLESTARE ME ANKESËN E NJË FËMIJE

1.1 NDËRTIMI I RAPORTIT DHE VLERËSIMI ZHVILLUES

1.1.1 Mënyra e të ulurit
•

Vend i intervistës duhet të jetë një vend neutral, i qetë dhe i sigurtë, nuk duhet të ketë
shumë lodra në dhomë sepse ato mund ta hutojnë fëmijën. Është e dobishme te
mbajmë letër dhe lapsa me ngjyra gati.

•

Uluni në mënyrë që të lejohet kontakti me sy. Në qofte se një fëmijë i vogël do ulet në
dysheme, atëherë edhe ju duhet të uleni në dysheme. Mos u ul pas një banke apo
tavoline, por ulu së bashku me fëmijën në një tavoline. Ulur pranë fëmijës por jo ngjitur
me të. Mos hyr në “territorin e tj” sepse mund të ndjehet i kërcënuar.

•

Sa më pak njerëz të jenë prezent gjatë bisedës më fëmijën aq më mirë do jetë. Zgjidhja
më e mirë do ishte një person, veçanërisht i trajnuar në këtë fushë, për kryerjen e
bisedave me fëmijët. Polici dhe prokurori mund të vëzhgojnë intervistën dhe të
përgatitin një raport ndërsa janë të ulur prapa një xhami nga i cili shohin por nuk shihen.
Në realitetin tonë kjo është e vështirë për t’u realizuar. Mirë do ishte gjithashtu, të ishte
dhe një psikolog gjatë intervistës së fëmijës bashkë me prokurorin dhe punonjësin e
policisë. Më e rëndësishme përgjatë gjithë intervistës është aftësia profesionale e
intervistuesit.

•

Lejo fëmijën të mësohet më ambientin e ri, duke i dhënë kohën e mjaftueshme për të
shikuar dhomën.

1.1.2 Përshëndetja, kontakti i parë.
•

Përshëndet fëmijën me emrin e tij të parë.

•

Ji i hapur dhe miqësor.

•

Tregoji fëmijës, se ku do jenë prindërit apo kujdestari i tji, gjatë intervistës.

•

Prezanto veten tek fëmija, prezanto njerëzit e tjerë: tegoji fëmijës kush jeni ju dhe çfarë
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bëni këtu, cili është roli i njerëzve të tjerë në një mënyrë sa mët e kuptueshme për
fëmijën.
•

Tregoji atij/asaj çfarë do bëni në vazhdim.

•

Ji këmbëngulës, kushtoji vëmendje çdo simptome nervozizmi të fëmijës.

•

Fillo me pyetje që kanë të bëjne me jetën e fëmijës, si psh: Në çfarë shkolle shkoni?,
Çfarë ju pëlqen të bëni?. Përdorni njohuritë që ju keni rreth fëmijëve për të formuluar
pyetjet. Për shembull: nëse ju e dini që fëmija është tip i vetmuar dhe nuk ka ndonjë
shok, një pyetje “Si quhet shoku juaj” është një pyetje e keqe.

•

Mos bëni pyetje që mund të jenë shtrënguese si “a do donit të ishit shoku im? A do të
jemi shokë”.

•

Ji i ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijës, reago në qoftë se fëmija do një pije apo të shkojë
në tualet. Nganjëhere fëmijët nuk duan te bisedojnë rreth diçkaje, dhe përpiqen ta
shtyjnë këtë situate. Ata kërkojnë të gjejnë një arsye për të shpëtuar. Në qoftë se fëmija
thotë që do një pije dhe ne nuk e lejojmë atë, rezistenca e fëmijës mund të rritet dhe
shansi ynë për të vendosur një kontakt të mire me fëmijën, që është bazë për marrjen e
informacionit, mund të zvogëlohet.

1.1.3 Niveli zhvillues i vlerësimit dhe kontrolli i aftësive sugjeruese
•

Ndërsa diskutoni me fëmijën për tema me të cilat mund të jetë i familjarizuar, përpiquni
që të adaptoni gjuhën dhe fjalorin tuaj.

•

Pyet fëmijën për të identifikuar ngjyrat.

•

Nëse e pyesni fëmijën për numrat, kontrolloni të kuptuarit e parafjalevë, prapa, para etj.
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1.2. INFORMACIONI I MBLEDHUR

1.2.1 Vendosni rregullat bazë
•

Nëse e pyesni fëmijën për numrat, kontrolloni të kuptuarit e parafjalevë, prapa, para etj.

•

Kërkojini fëmijës pse është këtu, dhe a i ka treguar njeri se çfarë do të ndodhë këtu.

•

Shpjego kuptimin e një gënjeshtre dhe një të vërtetë (është e rëndësishme sidomos me
fëmijët e vegjël)

•

përdor një shembull për të kontrolluar nëse fëmija dallon këto koncepte, dmth "Në
qoftë se them se kam flokët jeshile, është një e vërtetë apo një gënjeshtër?"

•

shpjegoji fëmijës që sot ju do flisni vetëm për gjërat e vërteta.

•

një frikë dhe një sekret
- Mos injoroni faktin se fëmija mund të jetë i trembur
- Shpjegoji se ju do të flisni edhe për sekretet

•

Në punën me fëmijë, duhet t’i kushtojmë shumë kohë bisedës për të bërë dallimin mes
një sekreti të keq dhe një sekreti të mirë. Autori i veprës është i shqetësuar për të
shmangur dënimin, ai është shumë i prirur që të detyrojë fëmijën të ruajë sekretin, të
mos ja thotë atë askujt. Ai përdor të gjitha llojet e presioneve mbi fëmijën, ndonjëherë
edhe në mënyrë mizore. Prandaj duhet të jeni të vetëdijshëm se fëmija mund të jetë
shumë i frikësuar.

•

Supozimi kundrejt mos njohjes:
- Tregoni fëmijës se në qoftë se nuk e di një përgjigje për një pyetje ai nuk duhet të
supozojë, duhet thënë "Nuk e di". Siguroni fëmijën që nëse nuk i di përgjigjet e pyetjeve
ai përsëri është në rregull dhe mund të thotë “nuk e di”

•

Ju mund të jepni një shembull, për të kontrolluar nëse fëmija e kupton këtë (veçanërisht
e rëndësishme me fëmijët e vegjël), për shembull pyesni: "Ku shkuat për pushime verën
e kaluar?"
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1.2.2 Teknikat e përgjithshme për Intervistimin
•

Përdorni një gjuhë të kuptueshme për fëmijën.

•

Përdorni fraza që përmbajnë vetëm një pyetje ose një mendim, fjalë të thjeshta, fjali të
shkurtra dhe të thjeshta, mos përdorni fraza që mund të kenë kuptin të dyfishtë

•

Shmangni përdorimin e deklaratave nëse/pastaj me fëmijë të vegjël

•

Prano emrat e zakonshëm të fëmijës, që kanë të bëjnë me persona, pjesë personale dhe
akte seksuale - kërkoni atij emrat që ata përdorin.

•

Përdor emrat e parë, dmth xhaxhi Andrea, mos përdorni përemra personal, të tilla si ai.

•

Jini specifik në pyetjet tuaja – fëmijët ë vegjël janë shumë të saktë

•

Gjithmonë kërkoni fëmijës të shpjegojë fjalën ose shprehjen të cilën ju nuk e kuptoni.

•

Rregulloni ritmin e intervistës sipas aftësisë së fëmijës për të qenë i hapur. Ji i
durueshëm.

•

Nëse fëmija mbulon fytyrën e tij ose sytë, ul zërin ose pëshpërit, kur është duke iu
përgjigjur pyetjeve, lëreni ta bëjë atë.

•

Kontrollo emocionet, tonin e zërit, mimikën tuaj, mos tregoni kureshtje ose goditje,
pavarësisht nga ajo që thotë fëmija.

•

Nëse fëmija ka vështirësi në të folur rreth abuzimit kërkoni atij të tregojë për një kukull,
për një vizatim apo foto.

•

Filloni duke e inkurajuar me pyetje të hapura të tilla si "më tregoni se çfarë ka ndodhur"
dhe vazhdoni duke thënë "më thoni më" ose "çfarë ndodhi më pas?"

•

Lëvizni nga pyetjet e përgjithshme për të qenë më specifik në lidhje me njerëzit dhe
ngjarjet kritike

•

Jini të kujdesshëm me pyetjet që kërkojnë përgjigje po ose jo.

•

Përgatisni një listë të pyetjeve që ju nuk duhet t’i harroni (ose në kokën tuaj, ose në
letër).
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1.3 ÇFARË NUK DUHET TË BËNI

• Mos jepni leksion gjatë intervistës.
• Asnjëherë mos lavdëroni apo premtoni një çmim për dhënien e informacionit.
• Mos e detyroni fëmijën të përgjigjet, edhe në qoftë se ju e dini se fëmija është duke gënjyer
ose nuk është zbuluar një pjesë e informacionit që duhet të dini. Nëse ju keni një informacion
që fëmija ka treguar dikujt tjetër diçka të ndryshme, është mirë t’i pyesni fëmijën për të sqaruar
konfuzionin tuaj. Mos i bëni presion, në qoftë se fëmija nuk dëshiron të përgjigjet.
• Asnjëherë mos pyesni fëmijën se si do të donte të ndëshkohej autori i veprës, për gjërat që ai
i bëri fëmijës.
• Mos gjykoni asnjë nga përgjigjet e dhëna nga fëmija.
• Mos e korrigjoni me "përgjigje e gabuar", por kërkoni sqarime të tjera.
• Mos e drejto fëmijën duke i sugjeruar informacion në lidhje me abuzimin
• Mos shfaq bezdi, kur nuk ke arritur të marrësh informacionin që ju kërkoni të dëgjoni, më
mirë ndaloni dhe merrni një pushim të shkurtër.
• Mos u ngut fëmijën, kur nuk është i gatshëm për të biseduar. Më mirë lini një takim tjetër.
• Mos pyet fëmijën pse shkelësi e ka dëmtuar atë. Fëmija nuk e di dhe shpesh fajëson veten.
• Mos pyet nëse fëmija e do shkelësin dhe nëse shkelësi e do fëmijën.
• Mos bëni premtime që nuk mund t’i mbani, dmth asgjë e keqe nuk do të ndodhë me ju
përsëri.
• Kurrë mos i premto fëmijës që ju nuk do t’i tregoni askujt në lidhje me gjërat që ju do të
dëgjoni prej tij. Kjo sepse ky rast duhet të raportohet.
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1.4. MBYLLJA E INTERVISTËS - SHUMË E RËNDËSISHME
Ashtu si edhe procesi i hapjes së intervistës, edhe mbyllja e saj është po aq e rëndësishme. Më
poshtë po ndajmë disa udhëzime bazë që mund të merrni parasysh dhe të zbatoni, në
përfundim të një interviste me femijën:
•

Shpjegoni fëmijës se çfarë do të ndodhë më pas

•

Falendero fëmijën për përpjekjet, jo për përmbajtjen

•

Adreso pyetje që fëmija mund të ketë

•

Pyete femijën dhe shoqëruesit e tij/saj nëse kanë nevojë për shërbime të tjera që kanë
të bëjnë me mbrojtjen e femijës; transportin e tij/saj në një vend të sigurt; një listë të
organizave apo shërbimeve të këshillimit (psh ALO 116-111) për femijët. Mos harro në
asnjë moment që ta informosh femijën që mund të kërkojë mbrojtje pranë policisë në
çdo moment, si dhe nëse i kujtohen fakte apo të dhëna të reja të kontaktojë përsëri me
ju.
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PJESA IV
IDENTIFIKIMI I VIKTIMAVE DHE
MENAXHIMI I RASTEVE
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Identifikimi i viktimave nga ofruesit e shërbimeve ka për qëllim verifikimin e viktimizimit dhe
referimin për ndihmë në bazë të vlerësimit të përputhjes së nevojave të viktimës me shërbimet
që ekzistojnë e mund të ofrohen. Në varësi të profilit të individëve apo strukturave që bëjnë
identifikimin formal të fëmijëve të abuzuar online, ka shumë emërtime për fazat apo pjesët në
të cilat kalon procesi i identifikimit.
Dy janë fazat apo pjesët të cilat spikasin:
1. VLERËSIMI I INFORMACIONIT PARAPRAK NË PËRGATITJE PËR INTERVISTIMIN, DHE
2. INTERVISTA IDENTIFIKUESE

Nëpër këto faza kalon edhe identifikimi që kryhet nga ofruesit e shërbimeve për viktimat e
abuzimit online. Për punonjësin e policisë që përballet fillimisht me një fëmijë të abuzuar
nëpërmjet internetit është i rëndësishëm respektimi i parimit të mbledhjes së informacionit “aq
informacion sa i shërben qëllimit”.

VLERËSIMI I INFORMACIONIT PARAPRAK
Format e ndryshme të abuzimit online dhe prirjet në zhvillim të teknologjisë dhe internetit e
zgjerojnë shumë gamën e grupeve të rrezikuara nga abuzimi online i qënieve njerëzore.
Gjithsesi të dhënat empirike dhe statistikore tregojnë se grupet me rrezik më të lartë dhe që
duhen synuar për të identifikuar rastet e abuzimit nëpërmjet internetit janë grupet e fëmijëve
dhe të të rinjve që përdorin internetin e pakontrolluar nga prindërit apo kujdestarët përkatës të
tyre.
Në shumë raste është e pamundur të zotërohet informacioni paraprak për një person me të
cilin do të kryhet një intervistë identifikuese. Pavarësisht nga kjo, personat apo strukturat që
bëjnë identifikimin duhet të kenë së paku një informacion të përditësuar lidhur me prirjet e
abuzimit online në vend, situatën aktuale të këtyre prirjeve, mënyrat e abuzimit online me të
mitur nëpërmjet internetit.
Nëse është i mundur zotërimi i një informacioni paraprak për individin që do të intervistohet
nga ana e strukturës, apo individit apo strukturës që e ka sjellë të intervistuarin në kontakt me
intervistuesin, atëherë ata elementë që janë të rëndësishme të vërehen janë:
 Çfarë moshe ka individi
Në shumicën e rasteve të abuzimit online me fëmijët, kërkohen individë të rinj, kryesisht vajza
të mitura.Për këtë arsye dhe për lehtësinë e manipulimit dhe të shtrëngimit, mosha e re është
një nga elementët që duhet konsideruar si një nga treguesit e rëndësishëm paraprakë.
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 Çfarë seksi ka individi
Në pornografinë me të mitur dhe në pedofili kërkohen të dyja sekset: seksi pra është një
element që duhet konsideruar në kontekstin e formës së abuzmit online më të përhapur në
vend.

RËNDËSIA E TRAJTIMIT TË VIKTIMËS DHE HAPAT QË DUHET TË NDIQEN

Termi “trajtim” këtu përdoret me kuptimin e ndihmës që i jepet një personi viktimë e abuzimit
online për t´u kthyer jetës normale që të mos jetë më i frikësuar dhe nën presion psikologjik.
Gjithashtu vazhdimësia e trajtimit të rasteve te tilla konsiston në ndjekjen e mëtejsshme të
rastit deri në vënien para përgjegjësisë së autorëve të këtyre veprave penale.
Menyra më e mirë e trajtimit të një viktime të abuzuar online do ishte marrja e masave të tilla
që trajtimi i mëtejshëm i rastit:
•

Të respektojë dinjitetin e viktimës.

•

Të bëhet në një kohë sa më të shpejtë të mundshme kur e kërkon viktima dhe të
shmangë vonesat.

•

Të bëhet në mënyrë të vullnetshme në interes të viktimës e me dëshirën e lirë të
viktimës.

•

T’i jepet prioritet shëndetit dhe mirëqenies fizike dhe mendore të viktimës.

•

Të sigurojë vazhdimësinë e mbrojtjes dhe ndihmës.

•

Të sigurojë zgjidhje sa më afatgjata dhe të qëndrueshme.

•

Të bëhet mbi bazën e një vlerësimi sa më të saktë të mundshëm të rrezikut dhe të
përfshijë masa të mirëmenduara për shmangien dhe minimizimin e tij.

•

Të respektojë të drejtat e viktimës, e sidomos të drejtën për informim, të drejtën për
konfidencialitet, për mosdiskriminim dhe për të marrë pjesë sa më shumë që është e
mundur, në vendosjen e modaliteteve, për të zgjedhur alternativën më të mirë të
mundshme, për të dhënë pëlqim të mirinformuar dhe për të marrë trajtim dhe kujdes të
individualizuar.

•

Të bëhet i koordinuar mes strukturës fillestare pritëse dhe asaj ku referohet viktima.
25

•

Të bëhet i parapërgatitur.

•

Të bëhet në kushtet e unifikimit të standardeve të ndihmës.

•

Të minimizojë ritregimin e historisë së viktimës – rimarrjen në pyetje.

•

Përvoja e abuzimit/shfrytëzimit online të fëmijëve zakonisht përfshin akte në seri të
dhunës shumëplanëshe, ku fëmijët e abuzuar përjetojnë dëmtime të ndërgjegjes,
paaftësi për të menduar dhe vepruar, kanë ritëm të ulët të proceseve mendore dhe janë
tejet të traumatizuar. Si rezultat i ndikimit të traumës, viktimat shfaqin pasiguri dhe
dyshim ndaj ndihmës që iu ofrohet dhe reagojnë me zemërim ndaj atyre që mundohen
t’i ndihmojnë. Në disa raste ata janë të ndërgjegjshem se kanë kryer veprime të
paligjshme dhe për këtë arsye kanë frikë të përballen me punonjësit e policisë. Në këto
kushte procesi i intervistimit të tyre nuk është i lehtë dhe duhet realizuar me shumë
profesionalizëm.

Veprimet e Policise në këto raste duhet të perqendrohen tek:
•

verifikimi i informacionit,

•

kërkimi, gjetja e fëmijës dhe identifikimi,

•

zhvillimi i intervistës dhe marja e denoncimit nga viktima ose familjarë,

•

sigurimi i provave te ndryshme nëpërmjet akteve proceduriale,

•

marje e deklarimeve nga persona që kanë dijeni për ngjarjen,

•

gjetja e autorëve të dyshuar dhe shoqërimi i tyre në Polici,

•

marja në pyetje dhe fiksimi i shpjegimeve,

•

verifikimi i thënjeve e alibive dhe marjen e deklarimeve nga shtetas të tjerë,

•

marje e dokumentave si certifikatë e gjendjes civile, raporte mjekësore etj.
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INTERVISTA IDENTIFIKUESE

Gjatë intervistimit duhet mbajtur parasysh:


Ti krijohet besim fëmijës se tashmë periudha e abuzimit dhe e keqtrajtimit ka marrë
fund;



Të sigurohet se nga ky moment gjithshka bëhet për të mirën dhe në mbështetje të tij;



Të sigurohet se askush dhe për asnjë arsye nuk do të abuzojë më.



Ti jepet kohë për t’u ndjerë mirë dhe të tregojë eksperiencën e tij; ndërkohë i duhet lënë
të kuptojë se jemi të vëmendshëm dhe se e kuptojmë ata çfarë ai/ajo ka përjetuar; të
mos bëhen pyetje që e bëjnë të ndjehet keq; paragjykime ose fajësime.



Nëse intervista bëhet e pamundur, mund të kërkohet ndihmë tek specialistët e tjerë si
punonjës socialë apo psikologë; në asnjë rast nuk duhen konsideruar qëndrimet dhe
reagimet e fëmijës si personale ndaj intervistuesit.

KALIMI I RASTIT NË STRUKTURAT E TJERA PËR HETIME DHE VEPRIME TË MËTEJSHME.



Përgatitet dosja me intervistën dhe provat e tjera që mund të jenë dorëzuar në
momentin e parë të takimit me punonjësin e policisë.



Dërgohet kjo dosje në strukturat e hetimit të krimeve kompjuterike për investigimin e
çështjes dhe vënien para përgjegjësisë së autorëve.



Për rritjen e efiçencës në parandalimin e viktimizimit të fëmijëve është e nevojshme të
funksionojnë organizmat kolegjiale e ndërstrukturore për koordinim të punëve; të
aktivizohet mendimi dhe përkrahja e komunitetit për njohjen e gjendjes dhe zgjidhjen e
problemeve; shtohet numri i strukturave të ndihmës sociale në qytetet kryesore si dhe
zyrave të intervistimit të fëmijeve në komisariatet e Policisë; ndërsa për rritjen e
standarteve profesionale të punonjësit të Policisë që punojnë në strukturat e policimit të
komunitetit dhe hetimin e ngjarjeve kriminale ndaj fëmijëve e nga fëmijet të zhvillohen
kualifikime të veçanta dhe të pajisen me dëshmi përkatëse.
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PJESA V
AGJENSITË BASHKËPUNUESE PËR
SIGURINË E FËMIJËVE NË INTERNET

28

Qeveria shqiptare duke njohur avantazhet dhe fuqinë transformuese dhe zhvilluese te
internetit për shoqërinë shqiptare, penetrimin e shpejtë të internetit edhë në zonat më të
largëta, ka pasur dhe vazhdon të ketë nën fokus krysor të punës rregullimin e politikave
adekuate në këtë kudër.
Megjithatë avancimi i shpejtë i teknologjisë nënkupton edhe sfida, rritja e përdorimit të
internetit nga fëmijët dhe të rinjtë si një mjet socializimi, edukimi dhe argëtimi sjell nevojën për
rritje të sigurisë dhe përdorimin e përgjegjshëm të teknologjive online. Qeveria shqiptare është
e angazhuar të transformojë internetin në një vënd më të mirë dhe të sigurtë për fëmijët dhe të
rinjtë shqiptarë.
Rregullimi ligjor është aspekti i parë ku qeveria shqiptare ka fokusuar punën, përmendim këtu:
ratifikimin e Konventës së Krimit Kibernetik, protokolleve shtesë të tij dhe reflektimin e këtyre
angazhimeve të ndërmarra në legjislacionin e brendshëm konkretisht amendimet e Kodit të
Proçedurës Penale dhe Kodit Penal; Ratifikimin e Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të
Fëmijëve; parashikimet e draft-strategjisë agjenda digjitale lidhur me masat mbrojtëse për
internetin për fëmijët në shkolla, etj.
Ndërgjegjësimi dhe edukimi i mbarë shoqërisë shqiptare me një kulturë të re digjitale është
thelbësore në arritjen e një niveli të mbarëpranuar shoqëror për përdorim të sigurtë të
internetit. Kësisoj do të realizohet minimizimi i risqeve të shumta që teknologjia e komunikimit
dhe informacionit mbartin.
Në këtë kuadër duhet të vazhdohet me ndërgjegjësimin e prindërve për rolin e tyre të
pazëvendësueshëm dhe kujdesin prindëror në mjedisin online, rritja e vëmendjes të shkollës,
industrisë, organizmave të tjerë jo qeveritarë etj.
Në këtë kuadër dhe në zbatim të VKM Nr. 182, datë 13.03.2013 “Plani i veprimit për fëmijë
2012- 2015”, AKSHI ka punuar për inkurajimin dhe koordinimin e procesit të hartimit dhe
miratimit të Kodit të Sjelljes: “Për përdorim të sigurtë dhe të përgjegjshëm të rrjeteve të
komunikimeve elektronike” nga operatorët që ofrojnë rrjete apo shërbime të komunikimeve
elektronike në Shqipëri, ISP-të si dhe nga Shoqata AITA.
Kodi i sjelljes si një praktikë vetërregullimi u nënshkrua nga kompanitë më të mëdha të
komunikimeve elektronike në Shqipëri dhe shoqata e kompanive IT, AITA. Me nënshkrimin e
këtij kodi kompanitë janë angazhuar për ofrimin e instrumentave teknike të filtrimit si dhe për
ofrimin e këshillimit prindëror, për mbrojtjen e femijëve dhe të rinjve nga përmbajtjet e
paligjshme, të dëmshme në komunikimet elektronike.
Gjithashtu përgjatë vitit 2014, Agjencinë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI) në
koordinim me dhe institucione të tjera si, Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike
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(MIAP), Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT), Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare (AKEP), Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KMDP) dhe
ISP-të zhvilluan takim për një internet më të mirë përmes një interneti më të sigurt. Gjatë këtij
takimi u nënshkruan dy memorandume mirëkuptimi për bashkëpunim midis ALCIRT dhe AKEP
dhe midis ALCIRT dhe KMDP.
Gjithashtu AKSHI , në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Ministrin për
Inovacionin dhe Administratën Publike dhe Organizatën World Vision organizuan një
Konferencë për sigurinë e fëmijeve në Internet.
Në këtë konferencë u prezantuan rezultatet e një vrojtimi të kryer nga shoqëria civile dhe të
rinjtë si dhe u dhanë disa rekomandime për nevojën e rregullimeve më të mira ligjore për
mbrojtjen e fëmijeve online.
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PJESA VI
DITA NDËRKOMBËTARE E
INTERNETIT TË SIGURTË
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Dita e Internetit të Sigurtë organizohet nga INSAFE në shkurt të çdo viti për promovimin e
përdorimit të sigurt dhe më të përgjegjshëm të teknologjisë dhe internetit në telefonat
celularë, veçanërisht në mesin e fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë botën. Kjo nismë ka për
qëllim sensibilizimin e të gjitha palëve të interesuara, fëmijët, të rinjtë, prindërit dhe
kujdestarët, mësuesit dhe edukatorët, biznesin dhe politikanët.

Këtë vit u zhvillua të martën, 9 shkurt 2016 me temë “Luaj rolin tënd për një internet më të
mirë".
Vitin e ardhshëm “Safer Internet Day 2017”, dita e internetit të sigurtë do të festohet të
martën, 7 shkurt 2017 me temë "Bëhu ndryshimi: Bashkohuni për një internet më të mirë".
Dita e Internetit të Sigurt, e krijuar nga programi për internet të sigurt i Komisionit Evropian po
festohet gjithmonë e më shumë, jo vetëm nga vëndet e Bashkimit Evropian por edhe më gjerë.
Rreth 100 shtete në mbarë botën i janë bashkuar nismës për internet të sigurtë.
Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet katër ministrive, u bë e
mundur edhe ngritja e një platform kombëtare për internetin e sigurt për femijët, e cila
përmban udhëzime ndihmëse për prindërit, femijët dhe çdo zyrtar publik që ka për detyrë të
mbrojë femijët.
Ndër të tjera, në platformën www.ISIGURT.al kushdo mund të raportojë çdo rast shfrytëzimi
dhe abuzimi online të femijëve. Raporti paraqitet pranë ALO 116-111: Linja Kombëtare e
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Telefonit të Femijëve në Shqipëri dhe një punonjës i tyre, pas vlerësimit të rastit e paraqet atë
pranë këtyre agjensive:
-

Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e Femijëve;
ALCIRT
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Sektori i Krimit Kibernetik dhe sipas rasteve edhe
Sektori i Femijëve dhe Dhunës në Familje
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