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1. HYRJE
Gjatë viteve të fundit interneti është bërë pjesë integrale e jetës sonë. Shoqëria në tërësi në ditet e
sotme po e përdor intensivisht potencialin që të ofron interneti për komunikim, argëtim, informacion.
Për shumë fëmijë sot interneti, celularët dhe mjetet e tjera të komunikimit teknologjik janë pjesë e
rëndësishme vetjake dhe familjare. Për ata dallimi mes aktivitetit online dhe aktivitetit në jetën e
përditshme po bëhet gjithnjë e më i vogël. Një numër gjithnjë në rritje i fëmijëve vështirë se e imagjinon
aktivitetin e përditshëm pa e ndarë atë në rrjetet sociale. Në të vërtetë fëmijët dhe të rinjtë janë në
pararojë të ndryshimeve teknologjike.
Intensiteti i zhvillimit të teknologjisë ka zgjeruar dhe ndarjen e gjeneratave mes fëmijëve dhe prindërve,
mësuesve dhe kujdestarëve të fëmijëve. Ky hendek është më i madh në vendet me të ardhura më të
ulëta dhe vendet në zhvillim për shkak të mungesës së njohurive të përdorimit të teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit të prindërve, mësuesve dhe kujdestareve.
Nuk ka dyshim se interneti i'u ofron fëmijëve mundësi të shumta në aspektin e marrjes së informacionit
dhe përfshirjen sociale. Megjithatë, interneti i ka ekspozuar fëmijët ndaj disa rreziqeve që sfidojnë
moshën, vendodhjen gjeografike dhe kufijtë e tjerë të cilët janë përcaktuar më qartë në botën reale.
Fëmijët gjatë aktivitetit online mund të ekspozohen ndaj ngacmimeve dhe keqtrajtimeve, imazheve
abuzive, pornografisë online, personave të cilët e përdorin internetin për të joshur fëmijët në biseda
seksuale apo për t’i shfrytëzuar ata seksualisht.
Interneti si për fëmijët dhe të rriturit, është një media jashtëzakonisht e rëndësishme. Sot fëmijët dhe të
rinjtë, e përdorin internetin më shpesh për të:

• Mësuar (duke pasur akses në informacion, njohuri, opinione, mjete edukuese);
• Komunikuar (shprehin ide, shpërndajnë informacione dhe eksperienca);
• Komunikuar me miqtë dhe kolegët;
• Krijuar apo ndarë materiale;
• Luajtur dhe për t’u argëtuar (lojrat online,filmat, muzika, librat, etj.);

Gjithnjë e më shumë, këto aktivitete po ndodhin jashtë shtëpisë ose në shkollë, përtej kompjuterit
tradicional desktop-it, nëpërmjet pajisjeve elektronike të dorës të tilla si smartphone-at dhe tabletat.
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Në krahasim me teknologjitë e tjera që ofrojnë informacion, të tilla si radio dhe televizioni, interneti iu
ofron prindërve, kujdestarëve dhe edukatorëve mundësi unike për të marrë një rol më të drejtpërdrejtë
në përcaktimin e asaj çfarë fëmijët e tyre mund të shohin dhe të bëjnë. Për shembull, ata mund të
drejtojnë fëmijën drejt përmbajtjeve të dobishme dhe zbavitëse, të përshtatshme për moshën, kulturën,
arsimin, kapacitetin intelektual, etj, të secilit fëmijë.
Interneti gjithashtu ofron mundësi për të edukuar fëmijët në lidhje me përdorimin konstruktiv të tij dhe
për të dhënë udhëzime se si ata të shmangin sjelljet e rrezikshme dhe përmbajtjet e papërshtatshme
online.
Kjo është e rëndësishme që të gjithë - prindërit dhe kujdestarët, mësuesit, institucionet dhe strukturat
qeveritare – të punojnë së bashku për të krijuar mjedise të sigurta për fëmijët dhe të rinjtë kudo që ata
janë; në shtëpi, në shkollë, apo në vende publike siç janë qendrat e internetit. Është përgjegjësi e të
gjithëve për të krijuar mjedise të sigurta, në mënyrë që të gjithë fëmijët dhe të rinjtë të mund të gëzojnë
dhe të shfrytëzojnë aspektet pozitive të internetit. Për më tepër, është e rëndësishme të qenit vigjilent
për rreziqet e mundshme me të cilat mund të përballen fëmijët online, por nga ana tjetër është
gjithashtu e rëndësishme që gjërat të mbahen në perspektivë. Edukimi, ndienja e përbashkët e
përgjegjësisë dhe udhëzimet e qarta janë hapi i parë.
Edhe pse tashmë është bërë shumë punë për të mbrojtur fëmijët nevojitet të bëhet më shumë për të
fuqizuar fëmijët dhe të rinjtë dhe për t'i mbrojtur ata nga materialet potencialisht të dëmshme në
internet dhe në të njëjtën kohë, të mundësojë që ata të përdorin të gjitha vlerat e Internetit.
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2. QËLLIMI
Ka pak fakte të cilat tregojnë se si profesionistët e fushës sociale po i përgjigjen sfidave të reja të
mbrojtjes së fëmijës gjatë lundrimit online. Nëpërmjet këtij manuali synojmë të i’u ofrojmë këshilla dhe
udhëzime punonjësve të NJMF-ve lidhur me rreziqet dhe sjelljen e fëmijëve në internet. Qëllimi kryesor i
manualit është të ndihmojë punonjësit e NJMF-së të kuptojnë sjelljen e fëmijëve në internet, rreziqet
ndaj të cilave mund të ekspozohen fëmijët gjatë përdorimit të internetit dhe të rrisë kapacitete e NJMFve për të menaxhuar rastet e abuzimit online të fëmijëve.

3. PËRDORIMI I INTERNETIT NGA FËMIJET
Interneti është një mjet komunikimi e argëtimi i përdorur në mbarë botën. Interneti tashmë nuk është
më një risi për fëmijët dhe të rinjtë por një nevojë e domosdoshme për ata. Të gjithë fëmijët kanë një
sërë të drejtash që duhet të respektohen, edhe në internet. Ata kanë të drejtën për të mos u
shqetësuar, ofenduar apo ngacmuar nga përdoruesit e tjerë. Ata kanë të drejtë të komunikojnë dhe
gjithashtu të argëtohen. Në anën tjetër, fëmijët kanë të drejtë të marrin informacione dhe të ketë
përmbajtje të përshtatshme për moshën e tyre, dhe ne mund të themi se zhvillimet teknologjike kanë
gjeneruar mundësi të reja që përfshijnë të drejtën për të prodhuar informacion, për të shprehur veten e
tyre dhe për të gjeneruar ide. Tani ata janë protagonistë të internetit, dhe jo vetëm konsumatorët pasiv.
Zhvillimi i vrullshëm i teknologjisë në vitet e fundit shoqërohet njëkohësisht edhe ekspozimin e fëmijëve
ndaj risqeve të shfaqura si rrjedhojë e lundrimit jo të sigurt të fëmijëve në internet. Prandaj ne si shoqëri
duhet të marrim masa në mënyrë që fëmijët të jenë të sigurt.
Të dhënat për sigurinë online në Shqipëri tregojnë përdorimi i internetit nga fëmijet se është një çështje
e re që ka marrë vëmendje vetëm vitet e fundit. Një studim që hedh dritë mbi fenomenin është
realizuar në Dhjetor 2013 - Janar 2014 nga World Vision. Në këtë studim janë intervistuar 900 fëmijë të
moshës 13 - 18 vjeç nga qytetet Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Elbasan dhe Peshkopi nga ku 67% e
fëmijëve të intervistuar jetojnë në zonat rurale dhe 55% e tyre janë vajza. Gjetjet e studimit tregojnë se
rreth 85% e të rinjve të intervistuar kanë një kompjuter në shtëpi. Tre janë pajisjet më kryesore që
përdoren nga fëmijët shqiptarë, që i përkasin moshes 13 - 18 vjeç: • telefonat celularë (65%), •
kompjuterat personalë (PC-të) (59%) • dhe laptop-ët (43%). Ndryshe nga vende të tjera europiane,
familjet shqiptare parapëlqejnë që t’i mbajnë kompjuterat në dhomat e fëmijëve. Nga studimi rezulton
se rreth 62% e fëmijëve që kanë akses në internet, kanë një kompjuter në dhomën e tyre të gjumit.
Internet kafetë janë gjerësisht të aksesueshme si në zonat rurale dhe ato urbane.
Një rol i rëndësishëm që u mundëson fëmijëve siguri në internet është ti ndihmosh ata të kuptojnë
konceptin e rrezikut. Edukimi mbi internetin e sigurt është i rëndësishëm në mbrojtjen e fëmijëve
kundrejt kërcënimeve online, përmbajtjeve të papërshtatshme, pornografisë online, talljes online,
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vjedhjes së identitetit etj. Duke punuar bashkë me fëmijët, duke dëgjuar nevojat e tyre dhe duke mësuar
prej eksperiencave të tyre, ne mund të ndërtojmë një mjedis të sigurt për fëmijët në internet, që u lejon
atyre të shfytëzojnë më së miri mundësitë që interneti ofron, duke u sjellë në një mënyrë të sigurtë dhe
të përgjegjshme. Në të njëjtën kohë, interneti mund t’i ndihmojë ata fëmijë të cilët kryejnë veprime të
dëmshme ndaj bashkëmoshatarëve të tyre online, të kuptojnë ndikimin e vërtëtë të veprimeve të tyre.
Së fundmi, është e rëndësishme të sjellim në vëmendje edhe pse ka rreziqe në internet, fëmijët nuk
mund të kufizohen nga përdorimi i internetit, sepse në ditët e sotme përdorimi i internetit është një
pjesë e natyrshme e zhvillimit të fëmijëve. Është potencialisht e pavlerë të kërkosh të ndalosh çdo
aktivitet që ekspozon fëmijët me reziqet në internet. Ne duhet të përpiqemi drejt përfshirjes së fëmijëve
në internet në një ritëm gradual dhe të përdorim strategji elastike për t’u mësuar atyre si të përballen
me hapësirën online dhe rreziqet e saj. Seksionet që pasojnë ilustrojnë disa nga rreziqet që fëmijët hasin
online.

4. PORNOGRAFIA DHE KRIMET KIBERNETIKE
Përpjekja e parë ndërkombëtare për të përcaktuar "pornografinë e fëmijëve" si një formë e abuzimit të
fëmijëve ishte ajo e Protokollit Opsional (PO) të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës (KDF); e cila
përfshinte shitjen e fëmijëve, prostitucionin dhe pornografinë e fëmijëve. Megjithatë, një përkufizim më
i fundit në bazë të Konventës së Këshillit të Evropës mbi Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi dhe
Abuzimi Seksual i cili u hap për nënshkrim në tetor 2007, ofron qartësi më të madhe. Neni 20 në këtë
konventë, përcakton pornografinë e fëmijëve si ", çdo material që vizualisht përshkruan një fëmijë të
angazhuar në sjellje reale ose të stimuluara seksuale apo ndonjë përshkrim të organeve seksuale të
fëmijës kryesisht për qëllime seksuale "1.
Pornografia e fëmijëve në shumicën e juridiksioneve në botë konisderohet ilegale. Në legjislacionin
tonë, konsiderohet vepër penale prodhimi i pornografisë me fëmijë, me qëllim shpërndarjen e tij
nëpërmjet një sistemi kompjuterik. Në udhezimin nr. 10, datë 25.2.2015, “Për mënyrat, format e
bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik për institucionet dhe
strukturat kryesore përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijës”, pornografine e gjejmw tw parashikuar tek
pwrkufizimi i abuzimit seksual si: Abuzim seksual mund të jetë “me kontakt” siç është përdhunimi ose
“pa kontakt” si për shembull detyrimi ose inkurajimi i një fëmije për të parë apo për të qenë pjesë e
komunikimeve apo materialeve me përmbajtje pornografike.
Hapësira kibernetike sot është një nga sfidat më të mëdha ligjore, e cila ka nxitur një formë tjetër të
krimit, duke krijuar një mjedis për metodat e reja të krimit. Krimi kompjuterik i referohet krimeve që
kryhen ndaj individëve dhe grupeve të individëve me qëllime kriminale të dëmtojnë reputacionin e
viktimave ose të shkaktojnë dëmtime fizike, materiale dhe psikologjike.
1

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1e3
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Ekziston një numër i madh i rreziqeve potenciale që rrezikojnë privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve
online. Për të garantuar sigurinë ligjore ndaj veprave penale në fushën e teknologjisë së informacionit,
pjesë e Kodit Penal është edhe legjislacioni për krimin kibernetik. Në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
dhe në Prokuroritë kryesore në vend është ngritur sektori i krimit kibernetik i cili në fokus të punës së tij
ka hetimin e veprimtarive kriminale që zhvillohen në rrjet.
Fëmijët mund të jenë të ekspozuar ndaj materialeve të paligjshme, shpeshherë edhe pa e kuptuar se
janë të paligjshme dhe të dëmshme për moshën e tyre. Rëndësia e mbrojtjes së të dhënave nga të tjerët
është shumë e madhe dhe neglizhimet e momentit mund të jenë fatale për ne dhe shoqërinë në tërësi.
Duhet që të dhënat ti ruajm dhe të jemi të kujdesshëm për çfarëdo informacioni që e shpërndajmë në
internet. Pasi krahas dëmtimeve materiale, krimet kibernetike shkaktojnë edhe dëmtime serioze
psikologjike veçanërisht te fëmijët të cilët mund të kthehen në viktima të mashtrimeve online. Interneti
po konsiderohet një burim i cili përdoret gjithmonë e më shumë për të abuzuar me të miturit.
Legjislacioni është gjysma e punës, por pjesa tjetër i takon prindërve, mësuesve dhe profesionisteve që
punojnë me fëmijet të cilët duhet të dinë se çfarë shikojnë fëmijët kur qëndrojnë në internet. Ata janë
vija e parë e mbrojtjes kundër kërcënimeve online. Ekziston një numër i madh i rreziqeve potenciale që
rrezikojnë privatësinë dhe sigurinë e përdoruesve të internetit dhe veçanërisht fëmijëve. Në epokën
dixhitale, çdo fëmijë është vetëm një klik larg nga pornografia, abuzimi seksual, dhe kërcënimet e reja në
botën online.

Cilat janë veprimtaritë kriminale që zhvillohen në rrjet dhe më të cilat mund të
përballen fëmijët?

1. Shpërndarja e qëllimshme e materialeve me përmbajtje raciste ose ksenofobie;
2. Fyerja që mund t’i bëhet një personi për shkak të përkatësisë etnike, kombësisë, racës apo fese;
3. Kërcënimet për vrasje ose plagosje që bëhen nëpërmjët sistemeve kompjuterike;
4. Propozimet e bëra nga një i rritur, nëpërmjët sistemeve kompjuterike, për të takuar një të mitur
me qëllim kryerjen e krimeve seksuale ose kryerjen e veprave penale kundër moralit dhe dinjitetit;
5. Pornografia në internet është një tjetër rrezik potencial për fëmijët. Ajo shfaqet nëpërmjet
veprimtarive kriminale si: • Përdorimit, shtrëngimit ose bindjen e një fëmije për të marrë pjesë në
shfaqe pornografike. • Prodhimi, ofrimi, shpërndarjen, transmetimin, përdorimi ose posedimi i
pornografisë së fëmijëve, si dhe krijimi i aksesit në mënyrë të vetëdijshme në të. • Shpërndarja,
reklamimi, importimi, shitja dhe botimi i materialeve pornografike në mjedise;
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5. ABUZIMI ONLINE
Për të mbështetur dhe për të mbrojtur fëmijët dhe të rinjtë nga shfrytëzimi seksual dhe rreziqe e tjera
gjatë lundrimit në në internet, ju do të duhet të dini se me çfarë sfidash përballen ata gjatë aktivitetit
online. Nëse ju nuk jeni të familjarizuar me zhvillimet e shpejta te teknologjisë të cilën fëmijët përdorin,
mënyrën se si e përdorin atë dhe disa nga mënyrat dhe e komunikimit online që i ndihmon ata për të
komunikuar duke përfshirë edhe përdorimin e akronimeve, atëherë hapi juaj i parë duhet të jetë
edukimi i juaj me teknologjinë dhe terminologjine që përdorin fëmijët dhë të rinjtë sot. Informacioni që
parqitet në këtë manual është i përshtatur nga ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë.

SI KOMUNIKOJNË FËMIJËT ONLINE

Fëmijët 8-9 vjeç
Fëmijët në këtë moshë gjatë lundrimit në internet janë të interesuar për lojërat online, dërgimin e
mesazheve dhe emaileve. Ata mund të përdorin internetin për të shikuar video (p.sh Youtube) dhe
mund të përdorin motorrët e kërkimit si google dhe yahoo për detyrat e shkollës. Gjithashtu fëmijët e
kësaj moshe mund të vizitojnë dhe rrjetet sociale dhe blogje të ndryshme. Aktiviteti i tyre online mund
të përfshijë shkarkimin e lojërave, muzikës dhe imazheve të ndryshme duke përdorur një
shumëllojshmëri paisjesh kabllore dhe Wi-Fi nga kompjutera, laptop, smartphone dhe tablet.

Fëmijët 10-12 vjeç
Fëmijët e kësaj grupmoshe kanë një interes të lartë për të kaluar kohën në internet me qëllim argëtimin,
socializimin dhe eksplorimin e interesave të reja. Ata fillojnë të shpërndajnë muzikë, ngarkojnë foto,
përdorin webkameren dhe mund të krijojnë faqe interneti personale. Fëmijët e kësaj grupmoshe
ndjehen komod me paisjet e komunikimit teknologjik dhe i përdorin ato për të lundruar në web,
shkarkimin e aplikacioneve të ndryshme dhe për të shkëmbyer mesazhe. Ata mund të kenë një sërë
llogarish në website të ndryshme dhe shumë fëmijë të kësaj grupmoshe janë të vetdijshëm për
parametrat e sigurisë dhe kushtet e përdorimit të vendosura nga këto website.

Fëmijët 13-15 vjeç
Fëmijët e kësaj grupmoshe që përdorin pasijet e komunikimit teknologjik krahasuar me fëmijët e
grupmoshave më të vogla rritet në mënyrë të ndjeshme. Ata kalojnë kohë të konsiderueshme në rrjetet
sociale, komunikojnë me përdorues të tjerë, ndajnë foto, video dhe muzikë me të tjerët, shkëmbejnë
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mesazhe. Luajnë online me miqtë e tyre por edhe më përdorues të tjerë të panjohur. Fëmijët e kësaj
grupmoshe janë përdorues të mirë të telefonave celulare dhe bisedojnë me të tjerët duke përdorur dhe
telefonatat me video.

Njohja me rreziqet
Fëmijët dhe të rinjtë në përgjithësi përjetojnë përvoja pozitive në internet. Ata përjetojnë kënaqësi duke
komunikuar dhe ndarë materiale të ndryshme me të tjerët nëpërmjet paisjeve të ndryshme të
komunikimit teknologjik si kompjuterat, smartphonet, tabletet etj. Por fatkeqësisht fëmijët mund të
përballen me disa rreziqe që i'u kërcënojnë mirëqënien fizike dhe psikologjike. Kjo pjesë e manualit
përshkruan disa nga rreziqet.

Si janë fëmijët të rrezikuar online
Tre mënyrat që fëmijët dhe të rinjtë rrezikojnë për t’u shfrytëzuar online.
1. Ekspozimi ndaj përmbajtjeve seksuale;
2. Komunikimi duke shkëmbyer të dhëna private;
3. Komunikimi me persona të panjohur;

Ekspozimi ndaj përmbajtjeve seksuale
Fëmijët e përdorin internetin jo vetëm për argëtim, por edhe për të aksesuar përmbajtje informative
dhe edukative. Ata gjithashtu janë lehtësisht të ekspozuar ndaj përmbajtjeve pornografike të të rriturve.
Materialet pornografike janë shumë shqëtësuese për mirëqënien e fëmijëve. Edhe pse materialet
pornografike janë lehtësisht të aksesueshme në internet ato janë të dëmshme për fëmijët. Sipas një
studimi të bërë nga World Vision në Shqipëri rreth 44% e fëmijëve që kanë marre pjesë në këtë studim
thone së kanë parë materiale pornografike në internet
Adoleshentet janë natyrshëm kurioz në lidhje me seksualitetin e tyre dhe shpesh kërkojnë informacion
të kësaj natyre në internet. Si rezultat ata mund të ekspozohen ndaj materialeve të papërshtatshme
seksuale, potencialisht të dëmshme me skena të tilla si dhuna dhe dehumanizimi i njerëzve dhe
kryesisht vajzave dhe grave. Fëmijët dhe adoleshentët duke u ekspozuar ndaj këtyre materialeve mund
të ndikohen në zhvillimin e vlerave dhe besimeve të një marrëdhënie seksuale të shëndetshme.
Përveç ekspozimit ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme, fëmijëve dhe adoleshentëve mund t’u
dërgohen qëllimisht matëriale të tilla të papërshtatshme nga të rriturit. Qëllimi i dërgimit të këtyre
matërialeve nga të rriturit është paraqitja si normale e aktivitetit seksual ndërmjet të rriturve dhe
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fëmijëve. Përveç kësaj dërgimi i fotografive perosnale ndërmjet vetë adoleshentevë mund të përdoret si
shantazh edhe kur këto foto janë dërguar me vullnetin e vetë adoleshentëve.

Komunikimi duke shkëmbyer të dhëna private
Fëmijët përballen më një shumëllojshmëri rreziqesh që lidhen me shkëmbimin e informacionit privat
dhe personal online. Ky lloj infomacioni mund të zbulojë ku fëmijët jetojnë, shkollën që frekuentojnë,
ambjentin ku luajnë dhe këto të dhëna mund të shfrytëzohen nga indivdë që kanë për qëllim
shfrytëzimin e fëmijëve.

Përcaktimi dhe Diferencimi i "Rreziqeve Online'
Rreziku Online mund të klasifikohen në tri mënyra:


Rreziku nga përmbajtja e papërshtatshme: Fëmijët mund të ndeshin online shumë materiale
me përmbajtje të papërshtatshme. Kjo i ekspozon ata ndaj materialeve të papërshtatshme për
moshën e tyre si pornografia online, dhuna ekstreme ose ndaj përmbajtjeve që përfshijnë
gjuhën e urrejtjes dhe radikalizmin.



Sjelljet rrezikuese: fëmijë që marrin pjesë në situata të ndryshme online. Kjo përfshin
pjesmarrjen e fëmijëve në sjellje të tilla si: bulizmi online, shkembimi i materialeve me natyre
seksuale, ngacmimet online, sjelljet agresive ose nxitjen dhe promovimin e sjelljeve
vetdëmtuese, vetvrasjeve, përfshirjen e fëmijëve në përdorimin e drograve apo promovimin e
sjelljeve të rrezikshme. Gjithashtu ekspozimi i informacionit të tyre personal në internet i
ekspozon ata ndaj sjelljeve të rrezikshme.



Rreziku i përfshirjes në situata të rënda: Fëmijët viktima të situatave të ndryshme online. Kjo
përfshin rastet kur fëmijët janë viktima të bullizmit, ngacmimit, takimit me të panjohur dhe
kërcënimet ndaj privatësise dhe identitetit të tyre si ndarja e fotove online apo ndarja e
informacioneve personale me persona të panjohur si adresa e shkollës dhe shtëpisë.
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6. RREZIQET QË NDESHIN FËMIJËT KUR JANË ONLINE
Dekada e fundit është shoqëruar me një zhvillim të shpejtë të përdorimit të internetit në Shqipëri. Sot
ne jemi të gjithë përdorues të komunikimit elektronik dhe ndarjes së informacionit nëpërmjet internetit.

Rreziqet online për
femijët

Privatësia e
Informacioni dhe
rreziqet e sigurisë

Rreziqet e internetit

Rreziku i përmbajtjes

Rreziku i kontaktit

Përmbajtja e
paligjshme;

Groomng;

Përmbatja e
papërshtatshme;

Sexting;

Privatësia e
informacionit

Ekspozimi i të
dhënave personale;

Rreziqet e sigurisë

Vjedhja e identitetit;
Mashtrimet online;

Cyberbulling;

Format e abuzimit në internet të fëmijëve janë:

13

Cyber-bulling
Ёshtë një term i përdorur për të përcaktuar format e ndryshme të abuzimit psikologjik gjatë aktivitetit
online të fëmijëve. Cyber bullying ndodh atëherë kur njerëzit përdorin internetin për të kërcënuar,
ngacmuar, apo poshtëruar dikë duke dërguar mesazhe, fotografi dhe video. Disa shembuj të
cyberbulling janë:









Tallje e përsëritur ndaj një personi duke përdorur nofka dhe epitete;
Dërgimi i mesazheve turpëruese nëpërmjet internetit;
Dërgimi i përmbajtjeve të turpshme, fyese dhe kërcënuese nëprmjet aplikacioneve online të
ndryshme;
Dërgimi I mesazheve elektronike me gjuhë vulgare;
Dërgimi ose postimi i thashethemeve në lidhje me një person për të dëmtuar reputacionin e
tij/saj;
Hapja e llogarive në rrjete të ndryshme në emër të dikujt tjetër dhe postimi i përmbajtjeve
dhe materialeve me qëllim dëmtimin e reputacionit të tij/saj;
Postimi dhe ndarja e sekreteve, informacioneve të turpshme apo imazheve online;
Postimi i fotove dhe videove të dikujt pa pëlqimin e tij/saj;

Forma të tilla të cyber-bulling pothuajse ndeshen në të gjitha rrjetet sociale por edhe në të gjitha
platformat e tjera të komunikimit dhe ndërveprimit online.

Rast:
“Një grup djemsh në shkollën time më kanë ngacmuar dhe më kanë turperuar. Njëri prej
tyre urinoi në kokën time, ndërkohë që të tjerët përreth nuk bënë asgjë por vazhdonin të
qeshnin dhe më filmuan. Videon e kanë hedhur në Internet. Më kanë poshteruar
…Ndihem keq, kam nevojë për ndihmë…. “
-Një djalë 16 vjeçar nga Tirana-
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Grooming – Përgatitja e qëllimshme e fëmijës për t’a manipuluar
Është përgatitja dhe manipulimi psikologjik i një fëmijë me qëllim shfrytëzimin seksual.






Hapi i parë që bën një groomer (abuzuesi) është fitimi i besimit të fëmijës me qëllim paraqitjen
veprimeve të tij si të dobishme për vetë fëmijën;
Kjo mund të ndodhë në kontekstin e komunikimit privat nëpërmjet programeve të komunikimit
(messenger, dhoma chati etj);
Mund të ndodhe dhe në rrjetet sociale. Një groomer (abuzues) mund të manipuloje të dhënat e
tij në rrjetet sociale për të krijuar më lehtë marrdhëniet me fëmijët;
Qëllimi i këtyre veprimeve i një groomeri është që të rregullojë një takim me fëmijën ose ta
manipuloje atë me qellim përdorimin e tij për pornografi;
Grooming shkakton lëndim psikologjik të fëmijës për shkak të psikomanipulimit dhe joshjes që
groomeri përdor. Gjithashtu grooming krijon një model të dëmshëm të marrdhënieve të
fëmijëve me të rriturit;

Grooming është dicka shumë serioze e cila kërkon vëmëndjen e duhur dhe të menjëhershme. Ndërhyrja
në të tilla raste kërkon bashkëpunim të drejpërdrejt me policinë dhe duhet motivuar fëmija ta raportojë
abuzmin sa më parë pranë shërbimeve që ofrojnë ndihmë të menjëhershme për fëmijët.
Shenjat e grooming mund të jenë:





Tregimi i tepruar i interesit apo preferencës për një fëmijë të veçantë duke shprehur interesin për ta
takuar personalisht;
Dërgimi i imazheve, videove apo linqeve pornografike tek fëmijët;
Duke zhvilluar biseda me tema seksuale të papërshtatshme për moshën e fëmijëve;
Duke i kërkuar një fëmijë të ndajë imazhe personale dhe intime;

Rast:

“Njoha para disa muajsh një djalë në Facebook. U prezantua si një bashkëmoshatari im. Më
tregoi për veten, për shkollën dhe familjen e tij. Komunikimet tona u shpeshtuan dhe ai
shprehu interesin e tij të vazhdueshëm për ta takuar. Këmbëngulja e tij filloi të më frikësojë.
Kështu, filova të bëja shumë pyetje, kërkova të komunikonim në video bashkë por ai
gjithmonë nxirrte justifikime. Dyshova se ai nuk po më tregonte të vërtetën. Sot e zbulova që
ai është 30 vjeç dhe më ka mashtruar.... Kam frikë , ai e di ku unë banoj dhe në cilën shkollë
shkoj... “
Një vajzë 16 vjeçare nga Fieri
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Hakerimi
Hakerimi: Është një term i përdorur për të përshkruar një përpjekje të dikujt për të ndërhyrë dhe
manipuluar të dhënat e një kompjuteri me qëllim aksesin dhe vjedhjen e të dhënave personale,
kontrollin e materialeve personale në kompjuter apo manipulimin e sistemit operativ të kompjuterit.





Kjo është mjaft shqetësuese sepse dikush nëpërmjet hakimit mund të disponojë dhe përdorë për
qëllime të caktuara informacion, llogari dhe materiale personale (foto, video);
Hakimi është fillim i një sërë çështjesh serioze. Hakuesi mund të përdorë materialet për një sërë
qëllimesh përfitimi, mashtrimi dhe shpërndarjen e informacioneve personale të viktimës;
Hakeri mund të fshijë informacione dhe dosje të rëndësishme, mund të dëmtojë kompjuterin veprime
të cilat mund të krijojnë shumë shqetësime dhe pasoja;

Rast:
“Ne u ndamë para tre muajsh. E kuptova që nuk ndihesha më mire me të. Por ai nuk e pranoi kurrë, por morri
hak ndaj meje. Ai më vodhi paswordin e facebook-ut ka publikuar foto të mija personale dhe me mbishkrime
ofenduese dhe fyese. Jam shumë e tronditur, ato foto kane një muaj që qarkullojne dhe publikohen në
internet. Më vjen turp, i besova dhe tani ai më lëndoi “
Një vajzë 17 vjeçare nga Durrësi -

Varësia nga interneti
Është përdorimi i tepruar i internetit dëri në masën sa ndërhyn në aktivitetet e jetës së përditshme.
Edhe pse shpesh herë varësia nga interneti mund të duket i paqartë ka raste kur fëmijët dhe
adoleshenëtët kalojnë orë të tëra në internet duke luajtuar lojëra elektronike, biseduar dhe lundruar
duke harruar përgjegjësitë e tyre madje dhe ushqimin. Nga pikëpamja e sjelljes mund të konsiderohet si
një sjellje kompulsive dhe përkufizohet klinikisht si një sjellje e cila bëhet jo sepse është e këndshme dhe
e dobishme por për shkak se individi mendon se duhet ta bëje.
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Përmbajtja e papërshtatshme
Ёshtë do çlloj përmbajtje në internet, verbale, vizuale, audio dhe video i cila është e rrezikshme dhe e
papërshtatshme për moshën e fëmijëve por është në dispozicion të publikut. Për shkak të hapësirës së
madhe të shtrirjes së internetit kemi të bëjmë me një larmi të madhe të interesave të subjekteve të
ndryshme.


Pa udhëzimet e duhura dhe pa filtra fëmijët mund të ndeshen edhe aksidenatlisht online me përmbajtje
e cila për ata mund të shkaktojë stres dhe ankth;
Një përmbajtje e tillë mund të jetë e dhunshme, pornografike, raciste apo fyese;
Shikimi apo kontakti me përmbajtje të tilla mund të trazojë botën e brendshme të fëmijëve. Në rastin e
kontaktit të fëmijëve me materiale pornografike mund të shtrembërojë zhvillimin psiko-seksual;




Rast:

“ Duke kërkuar për një lojë të re në internet. Rastësisht hapa një faqe në internet që kishte disa
lojra të listuara. Klikova në njërën prej tyre, por u tremba shumë kur pashë foto dhe video “të
turpshme” me fwmijw. U tremba dhe menjwherë e mbylla.“
-Një fëmijë 12vjeçar nga Tirana-

Sexting-Shkrimi i mesazheve erotike me natyrë seksuale
Është një term i përdorur për të përshkruar dërgimin e mesazheve, fotove me përmbajtje seksuale
kryesisht nëpërmjet celularëve. Ndonëse dërgimi i këtyre përmbatjeve mund të jetë e dakordësuar
ndërmjet njëri-tjetrit mund të ndodhë që këto përmbatje të përfundojnë duke qarkulluar në internet
kryesisht kur marrëdheniet marrin fund. Edhe pse në shumicën e rasteve fillon si një lojë mes
adoleshentëve, shpërndarësi i materialeve e humbet kontrollin kryesisht mbi imazhet dhe shkakton
pasoja turpi dhe potencialisht shkatërruese.
Rast:

“‘Prej dy muaj flisja me nje djalë në shkollën time. Nje dite ai më kërkoi ti dërgoja foto nudo. Unë u
ndjeva shumë në siklet dhe nuk doja por ai më bindi duke më thënë se fotot do ti shikonte vetëm ai
dhe nëse nuk ja dërgoja nuk do të fliste më me mua. Nuk doja ta humbisja dhe pranova ti dërgoja
disa foto intime. Pas dy ditësh mora vesh se të gjitha fotot e mija u shpërndanë me mesazh në gjithë
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grupin tonë shoqëror. Jam ndjere shumë e turpëruar dhe e zhgënjyer. Nuk kam më dëshirë të shkoj
në shkollë.”
Një vajzë 15 vjeçare nga Tirana-

7. MENAXHIMI I RASTEVE TË ABUZIMIT ONLINE
Menaxhimi I rasteve të abuzimit online të fëmijëve do bazohet në të njëjtin model të parashikuar në
Udhëzimin Nr. 10, datë 25.02.2015 “Për mënyrat, format e bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes
në ndihmë të fëmijëve në rrezik për institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse për mbrojtjen e
fëmijës”

Menaxhimi i rastit

Identifikimi

Vlerësimi fillestar

Vlerësimi i plotë

Planifikimi i
mbrojtjes dhe
përkujdesit

Zbatimi,
monitorimi dhe
ndjekja e planit

Mbyllja e rastit

Hapi i parë i procesit të menaxhimit të rastit është identifikimi i rastit i cili mund të vijë si pasojë e një
incidenti që mund të ndodhë dhe të raportohet për shkak të rritjes së shqetësismit lidhur me sigurinë e
fëmijës gjatë aktivitetit online. Raportuesit mund të jenë:
-

Institucionet Arsimore (Mësuesit, psikologët, nxënësit)
Prindërit/Kujdestarët
Policia (strukturat e krimit kibernetik)
Prokuroria
Gjykata
OJF-të që punojnë me/për fëmijët
Fëmijët

Nuk bën përjashtim si identifikues potencial i një rasti edhe vetë punonjësi i NJMF-së gjatë takimeve
rutinë me fëmijët, prindërit apo të afërm të fëmijëve si dhe gjatë kohës që mund të zhvillojë orë
ndërgjegjësuese në shkolla për çështjë të ndryshme.
Institucionet referojnë rastin pranë NJMF-së duke plotësuar formularin e referimit për mbrojtjen e
fëmijës duke përshkruar të gjitha detajet e abuzimit online.
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Hapi i dytë i menaxhimit të rastit është Vlerësimi Fillestar. Vlerësimi fillestar është një proçes që duhet
të mbyllet sa më shpejt i bazuar kryesisht në vlerësimin e:
-

Periudhes kohore të ekspozimit të fëmijës ndaj rrezikut online;
Lloji i abuzimit online ndaj të cilit është ekspozuar fëmija;
Ofrimin e shërbimeve emergjente bazuar në nevojat e fëmijës;

Është shumë e rëndësishme që gjatë këtij proçesi të vlerësohet niveli i sigurisë së fëmijës. Nësë rreziku
ndaj të cilit është ekspozuar fëmija online është i lartë atëherë NJMF-ja në bashkëpunim me SHSSH,
Policinë, Prokurorinë dhe OJF-të që ofrojnë shërbime për fëmijët bëjnë ndërhyrje të mënjëhershme
duke u bazuar tek lloji i abuzimit online që ka ndodhur. Ne rastet e pornografise me të mitur, nw rastet e
manipulimit online të fëmijes me qëllim abuzimin seksual dhe në rastin e publikimit të fotove apo
mesazheve të fëmijëve njoftohet direkt policia dhe prokuroria për të marrë masa të menjëhershme.

Hapi i tretë i bazohet në vlerësimin e plotë të rastit. Ky është një hap shumë i rëndësishëm pasi duhet
të bëhet mbledhja e plotë e të dhënave dhe fakteve rreth abuzimit ndaj të cilit është ekspozuar fëmija
online. Vlerësimi i plotë identifikon:
-

Nivelin e rrezikut në të cilin ndodhet fëmija në periudhë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë;
Nevojat e fëmijës në përputhje me moshën dhe zhvillimin e tyre;
Pikat e forta, kapacitetet dhe burimet e fëmijës.

Gjatë këtij procesi punonjësi i NJMF-së duhet të zhvillojë vizita në shkollë, komunitet dhe familje për të
verifikuar të gjitha potencialet e mundshme me qëllim kryerjen e një ndërhyrje efektive për zgjidhjen e
rastit.

Planifikimi i përkujdesit dhe i mbrojtjes është një hallkë tjetër shumë e rëndësishme për menaxhimin
efektiv të rastit. Ky proces konsiston në hartimin e një plani individual për mbrojtjen e fëmijës bazuar në
nevojat e fëmijës dhe familjes, shërbimet e nevojshme që duhet t’i ofrohen fëmijës, ofruesit e këtyre
shërbimeve si dhe periudhen në të cilën do t’i ofrohen këto shërbime. Gjithashtu punonjësi i NJMF-së
punon për:
-

Identifikimin e nivelit të rrezikut;
Siguron që fëmija është i sigurtë dhe janë marrë masa për uljen e faktoreve të rrezikut;
Ofron mbështetje për familjen në mënyrë që ata të kujdesen në mënyrën e duhur dhe mbrojnë
fëmijën;

Zbatimi, monitorimi dhe ndjekja e rastit është një proçes ku roli i NJMF-së është shumë i rëndësishëm.
Të gjitha veprimet që kryhen bëhën të koordinuara me të gjitha institucionet e tjera. NJMF-ja bën vizita
në familje, në shkollë si dhe në të gjitha ambjentet e tjera të cilat fëmija frekuenton për të vlerësuar
efikasitetin e ndërhyrjeve të ndërmarra. Gjithashtu NJMF-ja zhvillon takime dhe shkëmben informacion
19

me institucionet e tjera të cilat janë përfshirë në ndërhyrjen dhe ofrimin e shërbimeve ndaj rastit. Në
këto takime vlerësohet niveli i rrezikut dhe planifikohen ndërhyrje të tjera nësë janë të nevojshme.

Rasti mbyllet kur:
-

Fëmija mbush 18-vjeç;
Ndërhyrjet e ndërmarra e kanë reduktuar nivelin e rrezikut;
Fëmija nuk gjëndet më në atë situatë dhe kur nuk paraqiten rrethana që fëmija kthehet në atë
situatë rreziku përpara se të mbushë 18-vjec;
Fëmija vdes;
Fëmija transferohet në një zonë tjetër dhe rasti transferohet për ndjekje tek NJMF-ja tjetër;

Çështje për tu marrë në konsideratë gjatë Menaxhimit të Rastit.

Pengesat për një raportim efektiv
Abuzimi seksual dhe shfrytëzimi online janë të karakterizuar nga një natyrë e fshehur e paraportuar dhe
e pa regjistruar. Kështu, policisë për t’iu përgjjigjur abuzimit i duhet fillimisht një raport që është kryer
një vepër penale. Në kontekstin e shfrytëzimit online, kjo mund të jetë sfiduese. Studimet tregojnë që
fëmijët që janë subjekte të abuzimit online shpesh janë të frikësuar për të folur rreth këtij abuzimi. Siç e
përmend edhe Tink Palmer: “ Fëmijët që kanë qënë të abuzuar seksualisht rrallë e bëjnë të ditur
abuzimin ndaj tyre.”
Për fëmijët që janë viktima të abuzimit online është edhe më e vështirë. Proçesi i heshtjes së fëmijëve
arrihet nga veprimet e abuzuesit për t’a bërë fëmijën të ndihet bashkëfajtor në aktivitet Kjo e bën
shumë të vështirë për ata për t’i thënë dikujt se çfarë po ndodh ose çfarë ka ndodhur me ata. Shumë
abuzime seksuale të fëmijëve mbeten të pazbuluara. Kur këto abuzime zënë vend online, niveli i zbulimit
është edhe më i ulët. Për shkak të ndjenjave të turpit dhe të bashkëfajësisë shumë viktima të krimit
kibernetik nuk e zbulojnë viktimizimin e tyre derisa zbulohen nga agjensitë e zbatimit të ligjit gjatë një
investigimi.
Në një shembull të 14 fëmijëve të cilët u referuan për të ndihmë terapeutike në Mbretërinë e Bashkuar, u
gjet që asnjë prej tyre nuk e kishte raportuar më përpara abuzim online. Kjo gjë u zbulua vetëm kur një
polic gjeti imazhe të fëmijëve kur po kryente ekzaminimin e kompjuterave dhe të telefonave celularë të të
dyshuarve për raste përdhunimi. Të gjithë fëmijët theksuan që ata nuk do t’i kishin thënë asnjëherë askujt
për abuzimin ndaj tyre nëse nuk do të ishte zbuluar në mënyra të tjera. Arsyet për këtë hezitim për të
raportuar abuzimin përfshinin shfaqjen e një gjuhe me përmbajtje shumë të lartë seksuale që fëmijët kishin
përdorur, ‘bashkëfajsinë’ që ata ndjenin sepse kishin sugjeruar vetë gjuhën dhe gatishmërinë për t’u
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përfshirë në aktivitete seksuale, dhe për faktin që ata kishin gënjyer për moshën. Shkalla e ankthit të
eksperiencave të fëmijëvë në lidhje me ekspozimin mund të tregojë që edhe pse është absolutisht e qartë
për oficerët investigues që karakteristikat e fëmijës që ata po intervistojnë janë në imazhet abuzuese,
fëmija mundet sërisht ta mohojë se është e tij.
Shumë fëmijë që janë abuzuar online perceptojnë personat që ata kanë formuar një lidhje online si të
dashurit e tyre, të cilët ata i duan dhe që janë të varur nga ata. Shumë fëmijë të cilët janë të ekspozuar
ndaj grooming mund të jenë më pak të mbështetur në shoqëri, më shumë të izoluar dhe më pak të
pëlqyer për të raportuar viktimizimin tek zbatuesit e ligjit. Për më shumë, shumë fëmijë nuk e kuptojnë
që ata kanë qënë viktimë e një krimi për shkak të imazheve të pafajshme të fëmijëve që mund të
transformohen dixhitalisht në materiale pornografike të cilat mund të shpërndahen në internet pa
dijeninë e viktimave. Si përfundim, shumë raportime janë bërë nga sektorë të ndryshëm, të tillë si
moderatorë të dhomave të chat-it, ojf etj. Sektorët privatë, gjithsesi, kanë nevojë për një pikë specifike
kontakti në institucionet e zbatimit të ligjit në mënyrë që të bëjnë një raportim, në mungesë të së cilës
mund të mos referohet në departamentin e duhur. Çështja se kush e merr raportimin përfshirë edhe
policinë është vendimtare, dhe rrugët efektive të referimit janë esenciale për një përgjigje të mirë.

Përballja me zbulimin
Shpesh herë nënvlerësohet vështirësia që ndjen fëmija për të dalë hapur apo për të zbuluar abuzimin
ndja tyre. Fëmijët kanë nëvojë të njohin ndjenjat dhe frikërat e tyre në mënyrë që të përballen me këtë
eksepriencë. Nuk është e pazakontë për fëmijët të tërheqin akuzat për shkak të frikës së pasojave mbi
ata, mbi familjen e tyre, apo personave të tjerë që janë të rëndësishëm në jetët e tyre. Kwshtu “makthi”
i përjetimit të abuzimit bëhet realitet. Këta fëmijë nuk janë vëtëm të ndikuar nga abuzimi në vetvete,
por mund të traumatizohen nga zbulimi ose pasojat e tij.
Vështirësia që fëmijët ndjejnë për të dalë hapur, ka një rëndësi të veçantë për fëmijët që kanë përjetuar
grooming online ose janë bërë subjekte të imazheve abuzive; në shumicën e këtyre rasteve është
profesionisti ai që bën fillimin e zbulimit të fëmijës më tepër se ndonjë në mënyrë tjetër. Trajtimi i këtij
veprimi në fillim është kritik. Pa menaxhimin sensitiv për ta bërë fëmijën të besojë te profesionisti,
viktima mund të mbyllet në vetvete emocionalisht dhe të tërhiqet deri në mohim.
Shumë viktima fëmijë mund të mohojnë abuzimin edhe pse përballen me imazhet. Ata shpesh mund të
minimizojnë çdo ndjenjë e të qënit i lënduar dhe mund të rrinë në heshtje për çështjen. Kur pyeten,
shumë viktima vetëm japin informacione që mendojnë që intervistuesi tashmë i di. Në momentin që
fëmija mbyllet në vetvete, kryerja e terapive të ndihmës për fëmijën bëhet më shumë e vështirë, dhe
mundësitë për të identifikuar dhe ndjekur abuzuesin është e rrezikuar.
Anonimati
Interneti shpesh perceptohet si një mundësi që mund t’i ofrojë përdoruesve anonimitet, duke i lejuar
ata që të krijojnë identitete dhe të vendosin kur, si dhe çfarë lloj informacioni rreth tyre mund t’i
komunikohet të tjerëve në rrjetet online.
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Duke bërë kështu, identiteti I tyre personal ose informacioni i identifikimit personal nuk bëhet i ditur,
dhe anonimati i lejuar i aktiviteteve në internet krijon një sens sigurie dhe fshehtësie edhe për abuzuesin
edhe për viktimën.
Në mënyrë që të gjejnë viktimat e tyre më lehtësisht, abuzuesit seksualë të fëmijëve gjurmojnë vendet
publike ku fëmijët kanë tendencën të mblidhen si: këndët e shkollave ose rrethet sociale. Sot, niveli i
lartë i ndërveprimit social nga fëmijët në internet i ndihmon abuzuesit të gjejnë më lehtë objektivin e
tyre që janë fëmijët. Kështu abuzuesit shmangin edhe rrezikun që përballeshin më parë kur i takonin
personalisht ata.
Sapo individët përdorin internetin, gjithsesi, ata lënë një ‘gjurmë digjitale’ ose një gjurmë elektronike,
për të cilat duhen mjete të reja për hetimet e policisë mbi krimet seksuale të fëmijëve dhe lejon
agjensitë e zbatimit të ligjit të mbledhin prova të vlefshme ligjore.
Kreu i inteligjencës në qendrën e Shfrytëzimit të Fëmijëve dhe Mbrojtjes Online (CEOP) citon:
“Anonimati që të ofron interneti është thjesht një iluzion dhe ne mund të vazhdojmë të përdorim
teknologjinë kundrejt abuzuesve dhe të lokalizojmë gjurmët e tyre dixhitale për t’i ruajtur më vonë, në
mënyrë që të mbrojmë fëmijët nga abuzimi.”
Një gjurmë përdoruesi është e krijuar përmes një adrese Protokolli Interneti (IP) që identifikon një
kompjuter ose një rrjet. Çdo kompjuter i lidhur me interntetin kërkon një adresë IP për tu siguruar që të
dhënat qarkullojnë nëpër rrjet që të shkojnë më pas në destinacionin e duhur. Një adresë IP është
gjithashtu unike, shenjë dixhitale dhe mund të lidhet me detajet specifike të përdoruesit. Kur një server
konfiskohet, është e mundur të nxjerrësh informacion që i përket çdo adrese IP nga të cilat janë
aksesuar imazhet, gjë e cila mund të drejtojë për të gjetur identitetin e individit që gjendet pas saj.
Kjo përgjithësisht indentifikon mijëra adresa të dyshuara IP. Legjislacioni që siguron autorizimin për të
shkarkuar indentitetin e personit pas adresës së IP mund të variojë detyrimisht në juridiksione të
ndryshme. Deri më sot, në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, ISPT-të kanë dështuar në ruajtjen e të
dhënave të nevojshme në më shumë se 50 % të të gjithë rasteve. CEOP ka drejtuar operacione në të cilat
mijëra adresa IP janë identifikuar, por shumë nuk mund të zgjidhen pa të dhënat e nënshkruesit.
Ky problem është adresuar në BE së fundmi, siç kërkojnë direktivat e 2006 ISP-të duhet të mbajnë të
dhëna deri në gjashtë muaj dhe jo më gjatë se dy vjet. Ka fakte që abuzuesit janë bërë shumë të
sofistikuar në strategjitë e tyre për të shmangur zbulimin. Një nga taktikat më të rëndësishme është
ndryshimi i zgjedhjes së teknologjisë së tyre. Për shembull, agjensitë e zbatimit të ligjit kanë vërejtur një
rritje në përdorimin e shërbimeve “anonime”. Në fillim të shekullit Web-i ose lajmet në grup ishin
metoda primare e shpërndarjes së imazheve.
Gjithnjë e më shumë po përdoren teknika të dekriptuara midis bashkëmoshatarëve dhe mjediseve të
tjera, të cilat i ofrojnë më shumë siguri abuzuesve. Ky fenomen po rritet gjithnjë e më shumë si disa
programe të cilat bëhen më të lehta në përdorim dhe shpejtësia e proçesimit të kompjuterit i bën ata
më të shpejtë në proçes. Zhvillimi i teknologjisë së wireless-it gjithashtu ka krijuar një mundësi për
abuzuesit për të zhmangur zbulimin. Një lidhje e pasigurt wireless-i lejon gjithsecilin të ketë akses në të,
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dhe nëse shkarkohen materiale ilegale, mund të biem në gjurmë të zotëruesit të wireless-it dhe jo të
përdoruesit.
Policia, Prokuroria dhe ISP-të (ofruesit e shërbimit të internetit) po ndërgjegjësojnë publikun që të
aksesojnë internetin nëpërmjet lidhjeve wireless në mënyrë që të shmanget mundësia e të qënit të
lidhur me një kanal aksesi interneti me individe që e përdorin internetin për aktivitete jo ligjore online.
Policia dhe Prokuroria shpesh janë gjendur në një lojë konstante, abuzuesit eksplorojnë mjaft teknika
kreative shmangieje ligji dhe policia zhvillon teknika të reja, programe dhe partneritete për t’i paraprirë
këtyre shmangieve. Bashkëpunimi ndërmjet Policise, Prokurorisë dhe sektorit privat (ofruesit e
shërbimit të internetit) është shume i rëndësishem. Kjo mundësi është forcuar nga Konventa e Këshillit
të Evropës mbi Krimin Kibernetik, në artikullin 18, që i jep autoriteteve të zbatimit të ligjit fuqinë e
detyrimit të ofruesve të shërbimit të monitorojnë aktivitetin online të një personi.

Fuqizimi i fëmijës dhe rritja e aftësisë për të reaguar ndaj dëmtimit
Janë tre profile të veçanta fëmijësh të cilët janë rrisk potencial për shfrytëzimin dhe abuzimin në
mjediset online. Kategoria e parë dhe më e gjërë është e përbërë nga fëmijë të vegjël që përdoren për të
bërë imazhe dhe video abuzuese seksuale nga prindërit, kujdestarët apo nga të tjerë që kanë kontakte
të drejtpërdrejta me ata. Këta fëmijë nuk kanë bërë asgjë me vullnetin e tyre të lirë që mund të ndikojë
në të qënurit të rriskuar, që është rezultati i veprimeve nga njerëz të cilët njihen nga fëmijët. Strategjitë
e mbrojtjes së fëmijëve duhet të jenë përgjithësisht në përputhje për çdo grup fëmijësh që janë dëmtuar
nga prindërit e tyre apo nga kujdestarët e tjerë.
Profili i dytë është i përbërë nga fëmijë dhe të rinj të cilët janë të përfshirë në aktivitete dhe sjellje në
internet të cilat mund ti vënë ata potencilaisht në rrezik. Këto aktivitete mund të ndeshen online nga
fëmijët ne faqe të dedikuara për lojëra, dhoma chati, rrjete sociale etj.
Profili i tretë është fëmija që për të cilin janë veprimet e të tjerëve në mjedisin online që i ekspozojnë
ata drejt dëmtimit. Strategji efektive për të fuqizuar dhe për të rritur aftësinë e reagimit për grupin e
dytë dhe të tretë duhet të përfshijnë:
(1) sigurimin e informacionit më të mirë të mundshëm rreth natyrës së rriskut që lidhet me
aktivitetet e tyre online dhe si të ndërmerrën veprimet e nevojshme për të parandaluar ekspozimin
ndaj dëmtimit.
(2) mbështetjen e personave të rritur të besueshëm në jetët e tyre; dhe
(3) të ndihmosh fëmijët dhe të rinjtë të dinë ku mund të drejtohen për ndihmë kur është e
nevojshme.
Vetë fëmijët
mund të jenëtënjë
burim kryesor
kësaj
ndihme,
duketëndikuar
në kulturën
Përgjigjet
mbrojtëse
dhe parandaluese
abuzimit
fillestari në
internet
duhet
ndihmojnë
fëmijët etë
tyre të zakonshme
në internet
me përdorimin
eksperiencave
të drejtpërdrejta.
shmangin
situatat e rrezikut.
Përgjigjet
duhet tëezhvillohen
në përputhje
me vetë fëmijët apo të rinjtë.
Pjesëmarrja e tyre aktive mund të kontribuojë në kuptimin dhe besimin e tyre, dhe kjo mund të
ndihmojë në sigurimin e sa më shumë strategjive efektive për fuqizimin e fëmijëve për të mbrojtur
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vetveten. Natyra e Internetit, nënkupton që aty gjithmonë do të ketë rrisk. Fëmijët dhe prindërit e tyre
duhet të kuptojnë si të menaxhojnë këto rrisqe në mënyrë sa më efektive të jetë e mundur.

Çështje të rëndësishme gjatë punës me fëmijë viktima të abuzimit online përfshijnë:
● Koha dhe ritmi i intervistës ndikojnë tek fëmijët. Kur fëmijëve viktima u bëhet e ditur se janë zbuluar
imazhe të abuzimit të tyre, ata mund të përjetojnë panik dhe frikë, si dhe ndjenja të turpit. Ata duhet të
ndihen të mbështetur. Ritmi i intervistës duhet të jetë në një linjë me nevojat e fëmijës.
● Zbulimi është një proçes. Si me abuzimin në jetën e përditshme, zbulimi i abuzimit online duhet të
kuptohet si një proçes dhe jo si një ngjarje që mund të ketë ndodhur vetëm një herë. Viktimat e abuzimit
dhe ngjarjeve traumatike rrallë tregojnë gjithçka që ka ndodhur me ta në një intervistë të vetme.
Nevojiten shumë javë, muaj dhe nganjëherë vite që të jenë në gjëndje për të folur dhe për t’u
rehabilituar nga ajo që ata kanë përjetuar. Fëmijët të cilët ndihen të turpëruar dhe të heshtur mund të
kenë frikë nga pyetjet e bëra pasi mendojnë se ata janë vetë përgjegjës për abuzimin e tyre.
● Fuqizimi i fëmijës. Fëmijët viktima të abuzimit online duhet të jenë në gjendje të deshifrojnë
manovrimet e shfrytëzuesit në mënyrë që të kuptohet më mirë se çfarë ka ndodhur dhe pse. Kjo mund
të ndihmojë fëmijën në rindërtimin e përvojës në mënyrë më pak traumatike dhe transferimin e
përgjegjësisë tek abuzuesi për atë që ka ndodhur. Duke bërë të mundur që fëmija të ketë një rol aktiv në
proçesin e zbulimit lehtësohet edhe proçesi i rehabilitimit.
● Trajtimi i përjetimit te abuzimit. Përpjekjet duhet të bëhen për të ndihmuar fëmijën të jetojë me
realitetin se imazhet abuzive nuk mund të hiqen nga Interneti me shpejtësi. Ndërhyrjet terapeutike që
janë zhvilluar për të ndihmuar viktimat që kanë perfytyrime të rregullta me abuzumin e tyre ose disa
ngjarje traumatike në jetën e tyre kanë patur sukses me fëmijë të cilët janë përballur me këtë mundësi,
edhe pse puna është ende në fillimet e saj. Familjet, miqtë dhe profesionistët ndryshojnë shumë në atë
se si ata i përgjigjen një zbulimi. Disa e besojnë fëmijën, janë përkrahës dhe ndërmarrin hapa mbrojtëse;
të tjerët janë mosbesues, dhe fëmija mund të përfundojë në gjëndje të vështirë dhe të izoluar.
Mosbesimi, mungesa e mbështetjes familjare ose presioni mund të rezultojë në një tërheqje. Fëmijët
dhe të mbijetuarit e rritur të cilët kanë qenë në gjendje për të folur në lidhje me abuzimin seksual kanë
thënë se ata kane vuajtur pasi ata kanë dashur dhe kërkuar nga të rriturit në jetën e tyre një mbrojtje
dhe vetëm atëherë ata do të ishin në gjëndje për të treguar nga përvojat e tyre për t'u dëgjuar. Të gjithë
profesionistët që punojnë me fëmijët duhet të dinë, se si mund të ndjehen fëmijët që kanë qënë subjekt
i abuzimit të imazheve dhe të marrin masat e duhura për ti mbrojtur ata.

Fëmija duhet të:
● Të ndjejë besim;
● Të jetë në një vend të sigurt;
● Të jete i mbrojtur nga kontakti me abuzuesin;
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● Ti ofrohet terapi në kohën e duhur;
● Të mbështetet nga proçesi i të qenit dëshmitar;

Ndërhyrjet e trajtimit për fëmijët e abuzuar
Në nivel kombëtar është e sigurt të themi se ekziston një histori e ofrimit të varfër të shërbimeve për
fëmijët të cilët kanë qenë të abuzuar seksualisht para fillimit të Internetit. Situata ,për ata që abuzimi i të
cilit është kryer me anë të teknologjive të reja të informacionit është më e keqe. Për më tepër, ka
relativisht pak njohuri në dispozicion deri më sot lidhur me ndërhyrjet e trajtimit të cilat punojnë për
fëmijët që kanë përjetuar abuzim seksual online. Nuk ekziston ende një organ në mënyrë që të
konsiderojë dëshmite në lidhje me abuzimin seksual,i cili duhet të përdore ato për të informuar dhe
hartuar shërbime terapeutike per fëmijët. Shërbimet duhet të jenë:
Holistike (te plota) - duke u fokusuar në nevojat e fëmijëve dhe në të gjitha dimensionet e jetës
dhe zhvillimit të tyre;
Sistemike - përfshirë familjen, prindërit dhe kujdestarët për të përmirësuar mjediset sociale të
fëmijëve dhe marrëdhëniet atashuese;
Qëllimi specifik - trajtimin e çështjeve specifike në lidhje me sjelljet seksuale të dëmshme të
fëmijës.

Ndërhyrja e menjëhershme
Ndërhyrja më e shpejtë terapeutike për një femije bëhet pasi trauma është përjetuar dhe në këtë
mënyrë mundësia e shërimit dhe përmirësimit është më efektive. Sa më herët të bëhet proçesi i zbulimit
dhe i ndërhyrjes, aq më të mëdha janë gjasat që fëmija të ketë përmirësuar përgjigjet dhe sjelljet e
papërshtatshme. Në të vërtetë, fëmijëve të abuzuar seksualisht që duhet të japin dëshmi në gjykatë ndaj
abuzuesit të tyre u janë mohuar shpesh terapi, në pritje të rezultatit të gjykimit penal. Prokurori ka frikë
se terapia mund të prishë provat e tyre dhe çështja mund të jetë e humbur, dhe terapistët shqetësohen
se natyra unike dhe konfidenciale e punës së tyre do të rrezikohej dhe shënimet e tyre do të kërkohen
nga gjykata.

Vlerësimi
Vlerësimi i fëmijës duhet të trajtojë pasojat e njohura të abuzimit online të fëmijëve, si dhe te çojë drejt
një analize dhe drejtimit të proçesit të rimëkëmbjes. Efektet e abuzimit online përfshijnë dhimbjen,
fajin, frikën, paaftësinë për të besuar, konfuzion, mungesën e zotërimit dhe kontrollit, zemërim dhe
armiqësi, kufij të paqartë dhe konfuzion roli, dështimi për të kompletuar detyrat zhvillimore depresion
dhe aftësi të dobëta sociale.
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Mbështetja dhe përfshirja e prindërve
Prindërit e viktimave të grooming dhe abuzimit seksual janë të hutuar shpesh në lidhje me çfarë ka
ndodhur me fëmijën e tyre dhe nuk janë në gjendje të kuptojnë se fëmija i tyre ka qenë pjesë në këtë lloj
aktiviteti. Nënat e fëmijëve, veçanërisht, tregojnë ankth dhe zemërim ndaj fëmijës së tyre lidhur me
situatën e krijuar. Në mënyrë të ngjashme, ata zakonisht fajësojnë veten e tyre duke mos e ditur se çfarë
fëmija i tyre është duke bërë online. Prandaj, mbështetja e menjëhershme për prindërit është e
domosdoshme në qoftë se ata do të jenë në gjendje për të mbështetur fëmijët e tyre, dhe kanë nevojë
gjithashtu për të marrë shpjegime në lidhje me sjelljet e grooming online. Praktikat aktuale nëpër botë
shumë shpesh lënë prindërit në harresë duke u ndjerë të pafuqishëm për ti ndihmuar.

Puna me prindërit
Si në të gjitha ndërhyrjet me fëmijë që kanë shfaqur sjellje seksualisht të dëmshme, është thelbësore të
punosh me prindërit dhe kujdestarët e tyre. Edhe pse ata kanë nevojë për informacion dhe mbështetje,
shumë prej tyre janë të keq-informuar në lidhje me sjelljen e fëmijëve të tyre në internet dhe nuk janë
në dijeni të aktiviteteve që mund të ndodhin dhe se si ato ndikojne tek ata. Prindërit dhe kujdestarët
kanë nevojë për informacion në lidhje me natyrën e sjelljeve të fëmijëve në internet, se si funksionojnë
mjetet e reja të teknologjisë dhe çfarë janë imazhet abuzive në të vërtetë. Shumë nga të rinjtë dhe
familjet e tyre nuk kanë pasur kontakte të mëparshme me shërbimet e fëmijëve. Prindërit shpesh duan
të mohojnë dhe minimizojnë rrezikun e situatës, veçanërisht nëse nuk ka prova për një abuzim të
mundshëm të fëmijës nëpërmjet imazheve të tyre. Ata duhet të kuptojnë implikimet nëse sjellja e
fëmijës të çon në një dënim. Disa e shohin fëmijën e tyre vetëm si viktimë e të rriturve me të cilët ata
mund të jenë të përfshirë dhe nuk mund të pranojnë që fëmija i tyre mund të ketë qenë pjesë e këtij
proçesi . Kjo është një punë mjaft delikate dhe e vështirë, por e domosdoshme, për shkak se përfshirja e
prindërve në monitorimin dhe mbikqyrjen e fëmijëve të tyre është jetike në qoftë se sjelljet e tyre kanë
ndryshuar.

Roli konstruktiv i prindërve, kujdestarëve dhe edukatorëve në fuqizimin e fëmijëve.
Ndoshta mënyra më efektive për t’u përballur me problemet që vijnë nga përdorimi internetit është
fuqizimi i fëmijëve dhe i të rinjve, kështu ata do të dinë se si të ruajnë veten dhe miqtë e tyre. Teknikat e
fuqizimit përfshijnë të mësuarit e kufijve ligjorë në një gjuhë të përshtatshme për moshën, si edhe të
diskutuarit hapur mbi kulturën e tyre, moralin, normat etike dhe pritshmëritë. Është roli i prindërve,
edukatorëve, sektorit privat, qeverisë dhe të tjerëve për të ndihmuar të rinjtë të mësojnë, të njohin dhe
respektojnë këto kufij dhe norma. Fuqizimi i fëmijëve dhe të rinjve gjithashtu ndihmon në parandalimin
e të qënit viktimë e kërcënimeve të të tjerëve duke përfshirë mashtrimet, viruset dhe sulmet nga piratët
e kompjuterave.
Ndërkohë që po zhvillohen strategji efektive që prindërit mund t’i përdorin që të menaxhojnë
përdorimin e internetit nga fëmijët e tyre, nga ana tjetër edhe taktikat e fëmijëve për të shmangur ose
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rezistuar mbikqyrjes familjare kanë përparuar. Kjo është më tepër e komplikuar nga fakti që fëmijët
shpesh kanë më shumë mundësi dhe eksperiencë në përdorimin e medias së re se sa prindërit e tyre.
Për më tepër fëmijët dhe të rinjtë zakonisht kanë marrëdhënie të besuara me të rritur ose me
bashkëmoshatarë, këshillat dhe opinionet e të cilëve vlejnë shumë për ta (influencues të besuar). Është
e rëndësishme që këta influencues të besuar duhet të jenë të vetëdijshëm për rriskun potencial dhe për
zgjidhjet, dhe të përgatitur se si të tejçojnë në mënyrë efektive informacionin tek ata që i shohin si
modele dhe burime të sigurta informacioni dhe këshillash. Gjithashtu është e rëndësishme të bëhet e
ditur se këta influencues të besuar mund të ndryshojnë me kohën. Kur fëmija i afrohet “ viteve të
adoleshencës”, bashkëmosharët e tyre mund të bëhen influencues të fortë.
Përveç kësaj prindërit, edukatorët, kujdestarët dhe influencuesit e besuar duhet të marrin një rol aktiv
për të mësuar fëmijët dhe të rinjtë për rrisqet që ata mund të përballen nga materialet e dukshme
seksuale online dhe nga mashtruesit dhe keqbërësit në internet dhe si ti shmangin ata. Me të njëjtën
rëndësi është edhe edukimi i fëmijëvë rreth komunikimit privat me miqtë që i njohin dhe si të jenë të
kujdesshëm kur shpërndajnë informacione personale në internet. Patjetër që për të mësuar në mënyrë
efektive është e rëndësishme për prindërit, kujdestarët, edukatorët dhe moshatarët të kenë njohuri në
kompjuter.
Së fundmi dy faktorë sfidojnë aftësinë e prindërve për të kontrolluar aksesin e fëmijëve në internet dhe
përdorimi. E para, edhe pse prindërit janë përgjegjës për sigurinë e fëmijëve të tyre, ata duhet
gjithashtu të respektojnë pavarësinë në rritje dhe të drejtën e privatësisë së fëmijëve të tyre.
Përdorimi i rrjeteve sociale nga fëmijët dhe të rinjtë shpesh është i pakuptueshëm për prindërit. Për më
tepër ka hapësira të mëdha midis brezave në mënyrën se si reagojnë kundrejt aspekteve të tilla si
privatësia, konfidencialiteti dhe e drejta individuale mbi të dhënat që ata kanë dhe shpërndajnë.
Çështjet e sigurisë, privatësisë, ngacmimit online, cyberbullying janë komplekse, si psikologjikisht dhe
teknikisht dhe prindërit mund ta kënë shumë të vështirë përballjen me to. Këto faktorë çojnë në një
nevojë urgjente që të inkurajohen prindërit të bashkëpunojnë me fëmijët dhe të diskutojnë aktivitetet e
tyre online, pavarësisht nivelit të eksperiencës së tyre. Të qënit të përfshirë mund të lejojë prindërit,
kujdestarët, edukatorët dhe influencues të tjerë të besueshëm të mbajnë fëmijët dhe të rinjtë larg
përjetimit të ekperiencave të dëmshme.
Po ashtu është shumë i rëndësishëm fuqizimi i fëmijëve duke i pajisur ata me aftësi mbi njohuritë online.
Kjo përfshin të mësuarit dhe inkurajimin e tyre për të zotëruar mjetet e mundshme të teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit, dhe si të marrin vendime të drejta (vetëm dhe në grup), në këtë mënyrë
ata do të rriten dhe do të bëhen brezi tjetër i influencuesve të besuar dhe të përgjegjshëm.
Interneti ndryshon shumë shpejt kështu që masat teknologjike nuk ka gjasa të jenë në gjendje të
vazhdojnë. Masat më efektive dhe më të qendrueshme janë ato që ndërtohen në familje, në komunitet,
në edukimin dhe fuqizimin në mënyrë të tillë që fëmijët dhe të rinjtë të mund të bëjnë zgjedhje të mira
dhe të përfitojnë nga fuqia gjeneruese e internetit.
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8. LEGJISLACIONI SHQIPTAR PËR MBROJTJEN NGA
PORNOGRAFIA ABUZIMI ONLINE
Legjislacioni shqiptar duhet të plotësohet dhe pasurohet me ligje shtesë për të mbrojtur fëmijët nga
rreziqet me të cilat përballen online, siç është dhe aksesi ndaj materialeve pornografike. Vetëm neni 117
i Kodit Penal që trajton krimin tradicional është përshtatur për të mbrojtur fëmijët nga pornografia
online.

Neni 1172
Pornografia
Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i materialeve 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 fëmijëve, 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 në shfaqje pornografike që përfshijnë fëmijët, dënohet me burgim nga pesë deri në
dhjetë vjet.”.

Ndërkohë janë bërë edhe disa ndryshime në nenin 118 si mëposhtë:

Neni 108
Vepra të turpshme
Propozimi i bërë nga një i rritur, me çdo mjet ose formë, për të takuar një të mitur që nuk ka arritur
moshën katërmbëdhjetë vjeç apo një të mitur që nuk ka arritur pjekurinë seksuale, me qëllim kryerjen e
ndonjërës nga veprat penale të parashikuara në këtë seksion apo në seksionin VIII të kreut II të këtij
Kodi, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet.

Ndryshuar me ligjin Nr. 144/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë
27.1.1995“Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
2
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9. RRJETET SOCIALE
Rrjetet sociale tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë dhe zënë një pjesë të madhe të kohës për
shumë njerëz, duke përfshirë edhe fëmijët. Përdorimi i internetit ka potencial të madh për zhvillimin dhe
fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve, si dhe për t’i ndihmuar ata në përmbushjen e nevojave të tyre për
informim dhe komunikim me shoqëri. Efektet pozitive të rrjeteve sociale veçse dihen, por fëmijët duhet
të vetëdijësohen edhe për rreziqet ndaj të cilave janë të ekspozuar kur përdorin rrjetet sociale. Për të
qenë në gjendje që fëmijët të shfrytëzojnë rrjetet sociale në të mirën e tyre, ata duhet të mësojnë disa
rregulla të nevojshme për të qenë të mbrojtur online.

FaceBook
Facebook ofron shërbim falas të rrjetit social nëpërmjet faqes së tij. Përdoruesit e website-it mund të
gjejnë grupe përdoruesish të tjerë të kategorizuar mbi bazë qyteti, universitetit ku kanë studiuar, fesë,
punësimit dhe mund të kontaktojnë dhe bashkëveprojnë më njëri-tjetrin. Ata mund të shtojnë miq
(përdorues të cilët mund të shohin profilin dhe të marrin të dhëna të freskëta lidhur me aktivitetet e tua
në Facebook) të dërgojnë mesazhe, apo të ndajnë foto, video etj me njëri-tjetrin.
Facebook ka qenë në qendër të polemikave për shkak të kompromentimit të bazës së të dhënave të saj,
akuzimit për shitje të të dhënave të përdoruesve te palë të treta, si dhe ndryshimin e kushteve të saj të
përdorimit pa lajmëruar përdoruesit. Është raportuar se në Qershor të vitit 2008, FaceBook mori 132.1
milionë vizitorë unikë. Ajo është aktualisht rrjeti social më i famshëm (faqet më të vizituara) në botë.

Instagram
INSTAGRAM Instagrami është një rrjet social shumë i popullarizuar që përdoret posaçërisht për
shpërndarjen e fotografive dhe videove. Shpërndarja e fotografive dhe videove është shumë atraktive
për fëmijët ngaqë mundëson rregullimin e fotografive me filtra të ndryshëm. Videot mund të jenë nga 3
deri në 12 sekonda. Tek Rregullat e Instagramit thuhet se “Ju duhet te jeni 13 vjeç që të përdorni
Instagramin”.

Snapchat
Ky rrjet social ka sjellë risi në botën virtuale dhe të rinjtë e përdorin për të komunikuar mes vete në një
mënyrë më atraktive. Aplikacioni Snapchat mund të instalohet pa pagesë në telefona të mençur dhe të
përdoret për shpërndarjen e fotografive, videove, vizatimeve, si dhe për të komunikuar me
shokë/shoqe. Një veçori e Snapchat është se të gjitha fotografitë dhe videot e shpërndara zhduken
brenda 10 sekondave kështu u ofrohet përdoruesve të komunikojnë lirshëm pa pasoja afatgjatë.
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Youtube
Webfaqja YouTube ka përdorime të ndryshme, disa prej të cilave përfshijnë: shpërndarjen e videove të
ndryshme, këngëve, filmave apo serialeve të shkurtër, dhe shumë lloje të tjera të videove. Fëmijët dhe
të rinjtë kalojnë një kohë të madhe duke shikuar video nga më të ndryshme

Si të raportojme raste në rrjetet sociale
Facebook

Nëse dikush ka krijuar një llogari duke pretenduar se është dikush tjetër duhet të veprojë si mëposhtë:
1. Shko te profili i rreme;
2. Kliko
në fotografinë e kopertinës dhe zgjidh Raporto;
3. Ndiq udhëzimet në ekran;
Për të raportuar në një formë tjetër nje profil të rremë ju vjen në ndihme edhe linku I mëposhtëm
duke ndjekur më pas udhëzimet sipas orientimeve të faqes. Linku i raportimit është
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948?helpref=faq_content.

Instagram
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Në rast se dëshironi të raportoni një postim të papërshtatshëm, ju mund ta bëni këtë në mënyrë
anonime duke
hapat hapat si
më poshtë:
Raportimi i një
fotografie
Hapi i parë: Tek
fotografia
klikoni
butonin me tri pika në
anën e djathtë;
Hapi i dytë: Klikoni
“Report Inappropriate”;
Hapi i tretë: Klikoni
arsyen se pse e raportoni këtë postim: Nuk më pëlqen kjo fotografi. (I don’t like this photo) Kjo fotografi
është spam. (This photo is spam or a scam) Kjo fotografi i vë njerëzit në rrezik. (This photo puts people at
risk) Kjo fotografi nuk duhet të jetë në Instagram. (This photo shouldn’t be on Instagram)

Youtube
Kur klikoni në një video në YouTube, mund t’ju dalin video të tjera të papërshtatshme. Nëse klikoni mbi
ato, ndonjëherë ndodh që pamja e një videoje duket ndryshe nga ajo se çfarë përmban e gjithë videoja.
Për shembull, ju jeni duke dëgjuar një këngë dhe anash saj dalin këngë të tjera të rekomanduara, në
njërën prej tyre shihet fotografia e këngëtares suaj të preferuar, por kur klikoni për ta shikuar e vëreni se
ajo video nuk është këngë dhe ka përmbajtje të papërshtatshme.
Videot e të papërshtatshme raportohen duke klikuar tek ikona “More” poshtë videos. Pastaj, zgjidhni
opsionin përse e raportoni këtë video:
1) përmbajtje seksuale, 2)
përmbajtje të dhunës, 3)
përmbajtje
që
shkaktojnë
urrejtje, 4) akte të rrezikshme,
5) abuzim i fëmijëve, 6) spam
ose me përmbajtje të rreme, 7)
më cenon të drejtat.
Këtu mund të gjeni udhëzimet e
përdorimit të YouTube:
http://www.youtube.com/yt/ policyandsafety/communityguidelines.html
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10.

PLATFORMA ISIGURT.AL

Sot interneti është pjesë e jetës së fëmijëve dhe shumica e tyre kanë qasje në internet. Fëmijët përdorin
pajisje të ndryshme për t’u lidhur në internet nga shumë vende përreth mjedisit ku ata jetojnë.
Megjithatë, në ditët e sotme është shumë e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm për rreziqet e që
paraqet interneti, dhe për të mbrojtur fëmijët ndaj abuzimit online dhe materialeve të papërshtatshme.
Platforma Kombëtare për Internetin e Sigurtë për Fëmijët www.Isigurt.al është një hapësirë e dedikuar
në internet e cila shërben si një burim unik informacioni, manualesh, udhëzuesish në lidhje me
internetin e sigurt për fëmijët. Platforma shërben si një hapësirë informimi për prindërit, mësuesit,
profesionistet që punojnë me/për fëmijët për të mbrojtur fëmijët nga abuzimi dhe shfrytëzimi online.
Misioni i Platformës Kombëtare për Internetin e Sigurtë për Fëmijët në Shqipëri Isigurt.al është të
fuqizojë fëmijët, prindërit, mësuesit dhe të gjithë qytetarët që të përdorin internetin dhe mënyrat e
tjera të komunikimit teknologjik pozitivisht, të sigurtë dhe në mënyrë efektive. Platforma Isigurt.al synon
të nxisë raportimin e faqeve të paligjshme dhe përmbajtjet e padëshiruara. Kjo platformë ka në qëndër
të vëmëndjes së saj përgjegjësinë e përbashkët për mbrotjen e të drejtave dhe nevojave të fëmijëve
online nga institucionet publike, organizatat e shoqërisë civile, mësuesit, prindërit, media dhe nga
industria e komunikimit teknologjik. Platforma së bashku me partnerët do të punojë instensivisht për të
ndarë praktikat dhe modelet pozitive në lidhje me sigurine online. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi
synohet të rriten standartet e sigurisë së internetit për fëmijët në Shqipëri.

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur
fëmijët viktima, për të identifikuar materialet e paligjshme dhe ato me përmbajtje të papërshtatshme
për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar
bashkëpunimin ndërinstitucional.
Gjithashtu qëllim i saj është edhe raportimi i rasteve te abuzimit online, përmbatjeve të paligjshme dhe
të papërshtatshme në një rubrike të dedikuar RAPORTO!. Kjo rubrike udhëhiqet nga standardet më të
larta profesionale dhe të besueshme për publikun për të lejuar raportimin anonim dhe konfidencial të
përmbajtjes së papërshtatshme dhe të paligjshme të materialeve dhe aktiviteteve të hasura në internet.
Rubrika RAPORTO do të mbrojë fëmijët nga abuzimi online duke:


Duke marrë dhe analizuar ankesa nga fëmijët, prindërit, mësuesit, profesionistët që punojnë
me/për fëmijët apo çdo person tjetër i interesuar për të raportuar abuzimet online dhe duke i
referuar të gjitha ankesat pranë agjensive përkatëse të zbatimit të ligjit dhe institucionet e tjera
që ofrojnë shërbime për çështjet e abuzimit online nëpërmjet direktorisë se dedikuar RAPORTO;



Duke referuar abuzimin online në institucionet kryesore që mbrojnë fëmijët nga abuzimi online
dhe agjensitë ligjzbatuese;

32

11. ALO 116-LINJA KOMBЁTARE E KËSHILLIMIT PËR
FËMIJËT
ALO 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim pa pagesë për fëmijët dhe të rinjtë
në Shqipërinë në çdo ditë të javës. Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë është një instrument që ka
për qëllim të këshillojë fëmijët përmes telefonit dhe të referojë nevojat e tyre në institucionet
përkatëse.
Qëllimi kryesor i ALO 116 është mbrojtja e të drejtave të fëmijëve kur ata ndodhen në situatë rreziku
dhe të sigurojë një qasje të përshtatshme që të gjithë fëmijëve t’u garantohen më shumë shërbime në
kuadër të një sistemi mbrojtës efektiv dhe parandalues.
Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: 116-111 – Linja Kombëtarë e Telefonit për
Fëmijë dhe ALO 116-000 – Linja Kombëtare për Fëmijët e Humbur.

Misioni i ALO 116


Ne i përgjigjemi çdo telefonate në 7 ditë të javës;



Ne jemi në dispozicion të gjithë fëmijëve duke ofruar shërbim falas;



Ne i shërbejmë fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar;



Ne ofrojmë këshillim dhe ndihmë për çdo fëmijë;



Ne ofrojmë standardet më të mira të shërbimit për fëmijët dhe të rinjtë;



Ne jemi të aksesueshëm për fëmijët dhe të rinjtë edhe në forma të tjera alternative, si
nëpërmjet internetit apo shërbimeve postare.

ALO 116- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim për fëmijët i cili ofron:




Këshillim Psikologjik;
Informacion;
Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit;
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Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi online nëpërmjet ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë
Që nga viti 2009 ALO 116 e ka konsideruar internetin e sigurt si një çështje shumë të rëndësishme për
mirëqënien e fëmijëve. Misioni kryesor i ALO 116 në lidhje me internetin e sigurt është të fuqizojë
fëmijët dhe të rinjtë që të përdorin internetin dhe komunikimin teknologjik pozitivisht dhe në mënyrë të
sigurt. Gjithashtu ALO 116 është e fokusuar në ndërtimin e mekanizmave dhe platformave që mbrojnë
fëmijët online.
Qëllimi kryesor i ALO 116 në fushën e mbrojtjes së fëmijëve online është të minimizojë në kohën më të
shpejtë të mundshme viktimizimin e fëmijëve gjatë aktivitetit online duke ofruar këshillim dhe raportim
të problemeve që fëmijët dhe adoleshentët ndeshin online. ALO 116 është një shërbim me standardet
më të larta profesionale dhe të besueshme për publikun për të lejuar raportimin anonim dhe
konfidencial të përmbajtjes së papërshtatshme dhe të paligjshme të materialeve dhe aktiviteteve të
hasura në internet.
ALO 116 i mbron fëmijët nga abuzimi online:

Duke marrë dhe analizuar ankesa nga fëmijët, prindërit, mësuesit, profesionistët që punojnë
me/për fëmijët apo çdo person tjetër i interesuar për të raportuar abuzimet online nëpërmjet
telefonatave pa pagesë në numrin 116 111 çdo ditë;

Duke ofruar informacion dhe mbështetje për fëmijët, prindërit, mësuesit dhe të gjithë
profesionistët që punojne me/për fëmijët që të përdorin internetin në mënyrë të
sigurtë;

Duke referuar të gjitha ankesat dhe raportimet në shërbimet dhe
institucionet ligjzbatuese që punojnë për sigurinë online të fëmijëve;
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12. AGJENCIA SHTETËRORE PËR MBROJTJEN E TË
DREJTAVE TË FËMIJËVE
Ngritja e mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, është përcaktuar në
Ligjin Nr 10347 datë 4.11.2010 “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”. Agjencia Shtetërore për
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve është institucion qëndror, në varësi të Ministrisë së Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë, përgjegjës për monitorimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
dhe koordinimin e veprimeve mbi mbrojtjen e fëmijëve.
Shtylla kurrizore e ketij sistemi eshte Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF) është struktura
përgjegjëse prane pushtetit vendor, që ka për detyrë të identifikojë dhe menaxhojë rastet e fëmijëve në
rrezik, dhe te femijeve qe jane viktima te dhunes, abuzimit, shfrytezimit apo neglizhimit - që ndodhen
brenda zonës ku kjo njësi shtrin juridiksionin e saj. Ligji gjithashtu thekson se të gjithë aktorët kanë për
detyrë ligjore për të mbrojtur fëmijët, dhe në veçanti për të mbështetur punën e NJMF. Kjo do të thotë
se të gjitha institucionet duhet t'i përgjigjen situatave të abuzimit, nëse ato janë aktuale apo të dyshuar.

13. MEKANIZMAT PËR MBROJTJEN E FËMIJEVE NGA
PORNOGRAFIA ONLINE
Shteti ka detyrim për të mbrojtur të drejtat e fëmijeve. Dhuna ndaj fëmijëve pavarësisht se ku ndodh
është shkelje e këtyre të drejtave. Prandaj shteti ka një detyrim për të ndihmuar viktimat e abuzimit në
internet, të sigurojë që ata të trajtohen me dinjitet, kujdes dhe respekt nga ana e institucioneve dhe
individëve që e përfaqësojnë shtetin.
Disa nga mekanizmat shtetërore që punojnë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve janë:

Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT)
ALCIRT është autoriteti qendror për identifikimin, parashikimin dhe marrjen e masave për mbrojtjen
ndaj kërcënimeve/sulmeve kompjuterike, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Agjencia Kombëtare
për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT) ka këto detyra dhe përgjegjësi:Tw bashkërendoje punën për
përgjigjet dhe kundërmasat ndaj kërcënimeve/sulmeve kompjuterike, të konsultoje, propozoje dhe
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bashkëpunoje me strukturat përkatëse të Qeverisë për hartimin e programeve dhe ndjekjen e
procedurave të veçanta, me qëllim për të përmirësuar nivelin e mbrojtjes së të dhënave dhe
rrjeteve/sistemeve kompjuterike shtetërore ndaj veprimtarive të paautorizuara dhe/ose përpjekjeve për
të zhvilluar një veprimtari të paautorizuar,organizon fushata ndërgjegjësimi dhe trajnime, publikon
materiale informative dhe edukative për sigurinë e TIK-ut, ofron këshilla sigurie për përdoruesit e
internetit në nivel kombëtar (qeverinë, biznesin dhe qytetarët).

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
AKSHI është përgjegjëse për administrimin e infrastrukturës qeveritare të Çelësit
Publik (PKI) dhe siguron pajtueshmërinë me nenin 19 të ligjit nr.9880, datë
25.2.2008 "Për nënshkrimin elektronik”. Në shërbimet që ofron nëpërmjet
Qendrës së të Dhënave Qeveritare (Datacenter Qeveritar), për administratën
publike, garanton autentifikim dhe identifikim të sigurtë, internet të sigurtë dhe
DNS të sigurtë.

Policia e Shtetit
Policia e shtetit është organi përgjegjës për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e
veprave penale, ndër të cilat përfshihen dhe veprat penale në fushën e TIK, që
ndiqen nga Sektori i Kundër Krimit Kompjuterik. Prokuroria e përgjithshme përmes
sektorit të krimeve kibernetike ushtron ndjekjen penale për vepra penale në
fushën e kibernetikës. Kjo strukturë kontrollon aktivitetin e njësive të posaçme për
ndjekjen e krimeve kibernetike, që janë ngritur në prokuroritë e rretheve gjyqësore.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)
AKEP kontrollon zbatimin e masave të nevojshme mbrojtëse teknologjike
për mbrojtjen e të dhënave personale të pajtimtarëve dhe siguron
integritetin dhe sigurinë e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike.

36

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është autoriteti
përgjegjës i pavarur, që mbikëqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin,
mbrojtjen e të dhënave personale elektronike gjatë ruajtes, përpunimit
dhe transmetimit të tyre, duke respektuar e garantuar të drejtat dhe
liritë themelore të njeriut.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është institucion publik i
pavarur në ushtrimin e detyrës së tij si dhe autoritet përgjegjës i cili
siguron mbrojtje efektive nga Diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje
që nxit diskriminimin.
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