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ABSTRAKT 

 

 
Studimi me temë “Barrierat potenciale të cilat pengojnë minoritetin rom në Shqipëri për të pasur 

akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar” vjen pas pesë viteve punë 

kërkimore në fushën e edukimit të minoritetit rom, pas ndërgjegjësimit personal se pengesat që 

romët hasin në edukim janë problemi kryesor që ndikon drejtpërdrejt në mundësitë e tyre për t’u 

punësuar dhe për t’u përfaqësuar politikisht. Dihet në vija të përgjithshme se shkollimi i 

minoritetit rom vazhdon të karakterizohet nga probleme si regjistrimi, frekuentimi dhe rezultatet 

e ulta, numër i vogël nxënësish që vazhdojnë ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar, 

braktisje e shkollës si dhe mungesë aftësish dhe njohurish. Duhet theksuar se shkaqet e këtyre 

fenomeneve nuk janë evidentuar plotësisht pasi deri më sot; barrierat që nuk lejojnë akses e 

barazi në edukim nuk janë adresuar siç duhet nga studiuesit dhe raportet mbi komunitetin rom në 

Shqipëri.  

Prandaj ky studim tenton të eksplorojë situatën reale të aksesit dhe barrierat potenciale që lidhen 

me varfërinë, kulturën dhe traditat rome, format e segregimit dhe marrëdhënien prind-fëmijë 

rom, të cilat pengojnë fëmijët rom për të pasur sukses në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar. Një vëmëndje të veçantë i është kushtuar vlerësimit të strategjisë ekzistuese dhe 

zbatimit të saj, duke u fokusuar tek hapat që janë marrë për të kapërcyer barrierat potenciale që 

minoriteti rom has në edukim. 

Studimi përfshiu një kampion prej 522 njerëzish, ku gjysma ishin prindër rom fëmijët e të cilëve 

ndiqnin shkollën dhe gjysma prindër rom fëmijët e të cilëve e kishin braktisur shkollën. Të 

dhënat primare u mblodhën nëpërmjet pyetësorëve rreth pjesëmarrjes dhe braktisjes së shkollës 

(Surdu, Vincze, Wamsiedel, 2011) dhe intervistave gjysëm të strukturuara.  

Përfundimet e studimit ofruan një panoramë të detajuar jo vetëm të barrierave potenciale që 

fëmijët rom hasin në edukim por edhe të rekomandimeve për t’i kaluar këto barriera. 

Fjalët kyçe: minoritetit rom, barrierat potenciale në edukim, varfëria, kultura dhe traditat rome, 

segregimi, marrdhënia prind-fëmijë rom, strategjia rome.    
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ABSTRACT 

 

My study over “The potential barriers that prevent Roma minority in Albania from accessing 

normally on secondary education” comes after five years experience working in roma minority 

education filed and my personal awareness that the barriers that the roma face in education are 

one of the core problems and it is this deficiency which is also directly related with other 

problems such as employment and political participation. In general the education position of 

Roma minority is characterised by problem of registrations, low performance levels, few transfer 

to secondary education, drop-outs and low qualifications. Unfortunately the cause of these 

phenomena has not been properly addressed; the barriers to their equity and access in education have not 

been properly addressed by researches and situation reports on roma community in Albania.   

Hence, the rationale behind this research study is to explore and to understand the real situation, 

reasons and respective perspectives for the roma community regarding their access and equity in 

education, and the potentials barriers that are related with poverty, roma culture and traditions, 

segregation types and the roma parents-children relationship. A special attention was paid to the 

evaluation of the existing strategy and its implementation, focusing on the steps that have been 

taken to overcome potential barriers that the roma face in education. 

The study included a sample of 522 people, where half were roma parents whose children attend 

school and half were roma parents whose children had dropped out of school. Primary data were 

collected through questionnaires on participation and dropout (Surdu, Vincze, Wamsiedel, 2011) 

and semi-structured interviews.  

The conclusions of the study provided a detailed overview not only of the potential barriers that 

roma children face in education, but also of the recommendations to overcome these barriers. 

Key words: roma minority, potential barriers in education, poverty, roma culture and traditions, 

segregation types, roma parents-children relationship, roma strategy.  
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HYRJE 

   

0.1. Minoiriteti rom në Shqipëri  

Grupimi rom është minoriteti etnik më i madh në Evropën Lindore dhe gadishullin e 

Ballkanit pjesë e të cilit është dhe Shqipëria . Ky grupim ka ardhur nga Azia dhe është 

vendosur në Shqipëri pak kohë para pushtimit nga perandoria otomane rreth gjysmës 

së dytë të shekullit të pesëmbëdhjetë (Kolsti, 1991). Ata janë zhvendosur nga India, 

duke kaluar nëpërmjet Persisë, Sirisë, Irakut dhe Armenisë drejt territoreve 

perëndimore Bizantine e më pas në Ballkan.  

Origjina e tyre nuk faktohet në bazë të evidencave historike, por kryesisht nga analizat 

gjuhësore të zhvillimit të gjuhës rome dhe gjithashtu nga studimet krahasuese me 

natyrë antropologjike-fizike (Fraser, 1992).  

Romët në Shqipëri nuk njihen si minoritet etnik për arsye të mungesës së një shteti 

amtar, pavarësisht nga kjo, ata njihen si minoritet kulturor nga Kushtetuta e 

Shqipërisë e vitit 1998. Në ditët e sotme romët janë të shpërndarë në gjithë territorin e 

shtetit shqiptar.  

Ky minoritet është i organizuar në pesë fise kryesore të cilët kanë diferenca midis 

tyre. Sipas disa studimeve, pjesëtarët e secilit fis kanë përshkruar rrugë të ndryshme 

për të ardhur në Shqipëri., Gjithashtu fiset kanë ndryshime në dialektin gjuhësor, në 

mënyrën e jetesës, zakonet si dhe në nivelin socio-ekonomik të tyre (Courthiade, 

1990). Këta fise janë Meçkarët, Karbuxhinjtë, Çergarët, Bamillët dhe Kurtofët, fise të 

cilët formojnë një mozaik grupesh të diversifikuara.  

Pjesa më e integruar e këtij minoriteti e cila është vendosur prej shekujsh në Shqipëri i 

përket fisit të Meçkarëve. Ky fis përfaqëson rreth 32 % të romëve. Në ditët e sotme 

ata janë të vendosur në Berat, Fier, Lushnje,Vlorë, Durrës dhe Tiranë. Pjesëtarët e 

këtij fisi merren me blegtori, bujqësi dhe në gjuhën që përdorin dallohen huazime të 

shumta të fjalëve shqip (ibid).  

Fisi me i madh i cili përfaqëson rreth 51 % të romëve në Shqipëri është ai Karbuxhinj. 

Pjesëtarët e këtij fisi migruan nga Turqia dhe Greqia në Shqipëri gjatë shkëmbimit të 
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popullsive në vitet 20 të shekullit të kaluar midis Turqisë dhe Greqisë (CESS, 2011). 

Gjuha e pjesëtarëve të këtij fisi ka mjaft huazime nga turqishtja dhe është arkaike. Ata 

fillimisht u vendosën në zonën e Korçës dhe më pas migruan në drejtim të Pogradecit, 

Elbasanit, Tiranës, Durrësit dhe Fushë Krujës.  

Pjesëtarët e fisit Çergar janë vendosur në Shqipëri rreth viteve 20 të shekullit të 

kaluar. Ata erdhën nga Mali i zi, Serbia dhe Maqedonia për t‟i shpëtuar dhunës së 

jugosllavëve. Burrat e këtij fisi merren kryesisht me rritjen e kuajve, punimin e 

prodhimeve prej bakri dhe artikujve artistikë, gratë e këtij fisi merren kryesisht me 

hedhje falli. Në ditët e sotme ata gjenden në Tiranë dhe Durrës (Kolsti, 1991).  

Pjesa më e vogël e këtij minoriteti i përket fisit të Bamillëve. Ata udhëtuan së bashku 

me komunitetin çam nga Janina drejt Shqipëris pas mbarimit të Luftës së Dytë 

Botërore. Pjesëtarët e këtij fisi vazhdojnë të kryejnë kryesisht profesionin e teneqe 

punuesve dhe gjenden në Levan të Fierit dhe Zinxhiraj të Gjirokastrës.  

Pjesëtarët e fisit Kortuf janë të vendosur në rrethin e Fierit dhe udhëtuan në Shqipëri 

rreth viteve 30 të shekullit të kaluar nga Bitola e Maqedonisë. Një pjesë e anëtarëve të 

këtij fisi bënin jetë gjysëm-nomade edhe përgjatë regjimit komunist ku me anë të 

tregtisë si profesion mundoheshin të nxirrnin bukën e gojës. Mendohet se pjesa 

dërrmuse e romëve të këtij fisi kanë emigruar në Greqi pas rënies së regjimit komunist 

(Courthiade, 1990).   

Tradicionalisht romët kanë qenë nomadë, por duke filluar nga vitet 30‟ të shekullit 

XX, shumica e fiseve rome u kthyen gradualisht në gjysëm-nomadë ose tërësisht 

sedentarë. Sipas burimeve të ndryshme numri i popullsisë rome në Shqipëri varion 

nga 8.301 (Censusi , 2011) deri më 120.000 (ERRC, 1997), ndërkohë që popullsia 

shqiptare sipas të dhënave të regjistrimit më të fundit është 2 821 977 banorë 

(INSTAT, Censusi 2011). Mungesa e regjistrimeve zyrtare sipas etnisë reflektohet 

edhe në statistikat që lidhen me minoritetin rom në Shqipëri.  

Pas Luftës së Dytë Botërore dhe vendosjes së regjimit komunist të drejtuar nga Enver 

Hoxha, me qëllim homogjenizimin e kombit, një politikë asimilimi dhe ndaj 

komunitetit rom në Shqipëri filloi të zbatohej në gjithë territorin e vendit. Hoxha dhe 

politika e ashpër komuniste që ai ndiqte, realizoi homogjenizimin e popullsisë 
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shqiptare duke ndërmarrë një sërë nismash që kishin të bënin me ndalimin e 

praktikimit të fesë dhe eleminimin e diferencave kulturore. 

Edhe pse romët patën një sërë përfitimesh nga regjimi komunist si p.sh. punësim, 

edukim dhe një lloj sigurie për mbijetesën e tyre, ata nuk u trajtuan në mënyrë të 

njëjtë me pjesën tjetër të maxhoritetit.  

Kështu në vitin 1960 Kryeministri i asaj kohe Mehmet Shehu, ndërmorri një sërë 

politikash agresive kundër këtij komuniteti, ku më e spikatura ishte nisma ligjore, e 

cila më vonë u refuzua nga Kuvendi Shqipërisë i asaj kohe, për të ndaluar romët që të 

dilnin nga vendbanimet e tyre drejt qendrave urbane (Courthiades, 1995).  

Romët në këtë mjedis jonatyral homogjenizues, konsideroheshin si qytetarë të dorës 

së tretë, konkluzion ky i nxjerrë nga një sërë raportesh dhe studimesh mbi romët në 

Shqipëri gjatë viteve 45-90‟.  

Është për t‟u theksuar se me rënien e komunizmit dhe fillimin e tranzicionit ekonomik 

dhe politik drejt një demokracie të konsoliduar liberale, komuniteti rom në Shqipëri 

ishte i pari që u godit masivisht nga vala e papunësisë duke u renditur shpejt si pjesa 

më e varfër dhe e marxhinalizuar e shoqërisë. Mungesa e aftësive për t‟u përballur me 

kërkesat e tregut të ri të punës, diskriminimi dhe kolapsi i një sërë ndërmarjesh 

shtetërore në sektorin industrial dhe atë bujqësor ndikuan drejtpërdrejt në papunësinë 

masive tek romët.  

Janë këto zhvillime negative për romët në Shqipëri pas 90‟, që e bëjnë këtë komunitet 

të jetë nostalgjik për regjimin e mëparshëm dhe mbi të gjitha për sigurinë minimale të 

jetesës që të garantonte ai regjim. Ritja e papunësise ndikoi drejtpërdrejt në rritjen e 

nivelit të varfërisë të këtij komuniteti. Krahasuar me pjesën maxhoritare, përqindja e 

komunitetit rom e kategorizuar si shumë e varfër është më e lartë. Si pasojë e varfërisë 

së lartë dhe e përjashtimit nga tregu formal i punës romët janë detyruar të punojnë në 

mënyrë informale dhe rastësore kryesisht në mbledhjen e materialeve të riciklueshme, 

lypje, shitje e rrobave të përdorura, grupe muzikore. Sigurisht, ky treg pune informal 

nuk garanton të ardhura të qëndrueshme për familjet rome. Po ashtu si pasojë e 

mungesës së të ardhurave prindërit rom hasin vështirësi për t‟i dërguar fëmijët e tyre 

në shkollë (Koinoiva, 2005). 
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Që pas vitit 1991 cilësia dhe kujdesi shëndetësor ndaj popullatës ka rënë ndjeshëm në 

gjithë territorin e vendit. Në këtë kuadër situata shëndetësore e komuniteti rom 

paraqitet edhe më e rëndë. Arsyet kryesore për këtë situatë janë kequshqyerja, 

mungesa së higjenës dhe aksesit të limituar në qendrat shëndetësore. Kequshqyerja 

është pasojë e kombinimit të sëmundjeve kronike që kanë romët dhe dietës së varfër 

ushqimore që ata përdorin. Mungesa e ujit të pijshëm, përdorimit të ujit të 

pakontrolluar dhe kanalizimeve ndikojnë ndjeshëm në uljen e higjenës në mjedisin 

familjar dhe si rrjedhojë dhe dëmtimin e shëndetit. Nisur nga fakti që një pjesë e mirë 

e romëve jetojnë në zona rurale mundësitë e tyre për të marrë shërbime shëndetësore 

janë shumë të kufizuara. Numri i qendrave shëndetësore në këto zona është ulur 

dukshëm që pas viteve 90, edhe në ato qëndra që ekzistojnë ka probleme me nivelin e 

kualifikimit të stafit shëndetësor (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005).    

Duke pasur parasysh vështirësitë e sipërpërmendura, Organizatat Ndërkombëtare kanë 

luajtur një rol të rëndësishëm në adaptimin e programeve për kalimin e këtyre 

vështirësive në të gjithë vendet e Evropës Juglindore. Për më tepër procesi i pranimit 

në Bashkimin Europian dhe iniciativa e fundit për Dekadën e Romëve duket se kanë 

qënë arsyet kryesore që kanë nxitur këto zhvillime.  

Në kuadër të procesit të pranimit të këtyre vendeve në BE, përjashtimi i romëve dhe 

varfëria kanë marrë një vëmendje të veçantë. Mbrojtja e minoriteteve artikulohet si 

një ndër kriteret më kryesore që duhet të plotësonin vendet potencialisht kandidate për 

t‟u bërë pjesë e saj. Shqipëria ashtu si dhe vendet e tjera të rajonit ka adaptuar disa 

programe për romët, me qëllimin për të plotësuar këtë kriter dhe për t‟u afruar dhe më 

shumë me BE (A.Abdikeeva, MRG Partners:  2005). 

Në rastin e Shqipërisë një dokument strategjik që ka prodhuar qeveria Shqiptare në 

vitin 2003 i cili trajton problemet e komunitetit rom është “Strategjia Kombëtare për 

Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom”, afati i zbatimit të së cilës 

përfundon në vitin 2015.   

 

0.2 Prezantimi i problemit 

Një efekt i menjëhershëm i tranzicionit që preku drejtpërdrejt këtë minoritet ishte dhe 

rënia e nivelit të edukimit, frekuentimit të shkollës dhe braktisja masive e saj (De 
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Soto, et.al., 2002). Sipas INSTAT-it 2001, përqindja e analfabetizimit në Shqipëri 

ishte jo më shumë se 2%, ndërkohë që për minoritetitn rom kjo përqindje ishte 52.4% 

për periudhën 1991-2000 (CESS, 2011). 

Në Janar të 2003 UNDP prezantoi studimin “Shmangia nga kurthi i varfërise” i cili 

trajtonte situatën e minoritetit rom në pesë vende të Evropës Lindore dhe Qendrore. 

Një nga gjetjet kryesore të këtij studimi ishte se minoriteti rom në këto vende e shihte 

integrimin social, ekonomik dhe politik të realizuar nëpërmjet përmirësimit të situatës 

në tre sektorë: a) mundësi të barabarta në edukim, b) mundësi punësimi dhe c) 

pjesëmarrje politike. Nga të tre sektorët mundësia e barabartë në edukim është 

problemi kryesor që ndikon drejtpërdrejt në mundësitë e romëve për t‟u punësuar dhe 

për t‟u përfaqësuar politikisht (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005).  

Në përgjithësi, shkollimi i minoritetit rom karakterizohet nga këto probleme: a) 

rezultate të ulta; b) numër i vogël nxënësish që vazhdojnë ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar (klasa e gjashtë deri në të nëntën); c) braktisje e shkollës; d) 

mungesë aftësish dhe njohurish.  

Problemet e paraqitura më sipër sigurisht që janë tipike edhe për rastin e Shqipërisë, 

fakt ky i evidentuar dhe nga studime të organizatave vendase dhe të huaja. Është e  

rëndësishme të theksohet se prezenca e këtyre problemeve jo domosdoshmërisht 

shërben si arsye kryesore për vështirësitë që hasin fëmijët rom në sistemin e edukimit 

shqiptar.   

Nxënësi rom përjeton segregim dhe paragjykime brenda dyerve të shkollës. Segregimi 

nuk shfaqet haptazi si etnik, por mbështetet dhe justifikohet nga arsye të ndryshme me 

karakter pedagogjik, linguistik ose social. Mjedisi shkollor nuk ndihmon aspak në 

ndryshimin e paragjykimeve që e gjithë shoqëria ka për fëmijët rom. Kështu që ata 

vazhdimisht trajtohen në një mënyrë që i bën të ndihen të parëndësishëm (ERRC, 

2004).  

Duke marrë  parasysh moskonsiderimin politik dhe historik të minoritetit rom në vite, 

shumë studiues, stafe pedagogjike dhe politikëbërës kanë zhvilluar një sërë arsyesh, 

me qëllim interpretimin dhe justifikimin e problemeve që karakterizojnë këtë 

minoritet në edukim. Një nga teoritë që shpjegon dhe justifikon problemet e tyre në 

edukim është ajo etnocentrike. Si pjesë e një tradite filozofike të shtrirë në kohë në 
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Europe, kjo teori ka sjellë një seri pikëpamjesh dhe supozimesh që përkufizojnë “të 

tjerët” dhe statusin e “tyre”. Janë këto pikëpamje dhe supozime të frymëzuara nga 

traditat etnocentrike që propagandojnë modelet e segregimit dhe paragjykimeve në 

politikat, praktikat dhe kërkimet mbi edukimin në Evropë (Claveri, Alonso, 2003).   

Etnocentrizmi ka të bëjë me konceptin që racat e tjera janë inferiore kundrejt racës 

Evropiane, dhe pozicioni i kulturës perëndimore është parë si modeli më i mirë që 

shoqëritë e tjera inferiore duhet t‟a përshtasin me qëllim përmirësimin e tyre (Mills 

1997). Mënyrat e ndryshme të ekzistencës dhe funksionimit konsiderohen të 

rrezikshme për unitetin dhe stabilitetin në botë. Sipas kësaj tradite, ashtu si 

argumenton dhe Amartya Sen (1999) “Shoqëritë janë të ftuara t‟i bashkohen klubit të 

“demokracive perëndimore” dhe të admirojnë e të përvetësojnë “vlerat dhe traditat 

perëndimore të cilat konsiderohen si vlerat e vërteta dhe të vetme për çdo kulturë dhe 

shoqëri tjetër” (fq. 233).   

Bazuar në  këtë perspektivë, romët, që të përmirësojnë nivelin e tyre të edukimit, 

duhet t‟i përshtaten modeleve evropiane perëndimore, të lënë mënjanë kulturën dhe 

vlerat e tyre tradicionale dhe të bëhen pjesë e kulturës dominante. Në këtë kontekst, 

treguesit e ulët të shkollimit të romëve shihen si mungesë përshtatje me vlerat 

universale të të mësuarit (Flecha, 1999).   

Ndërmjet politikave të edukimit që ndërmerren nga shtetet evropiane, diferencat 

kulturore të minoritetit rom, minimizohen apo eliminohen krejtësisht. Është pikërisht 

mosmarrja parasysh e këtyre diferencave që sjell problem në edukimin e tyre. Pra 

tendenca e këtyre politikave është asimilimi dhe integrimi i vlerave hegjemonike 

(Claveri, Alonso, 2003).   

 

0.3 Pritshmëritë e studimit 

Theksoj se për dizenjimin e politikave dhe zgjidhjeve afatgjatë për përmirësimin e 

situatës edukative për minoritetin rom në Shqipëri është shumë e rëndësishme të kemi 

një panoramë të qartë rreth situatës së barazisë dhe aksesit të romëve në edukim.  

Për këtë arsye kërkimi do të identifikojë jo vetëm barrierat që fëmijët rom hasin në 

edukim por edhe rekomandimet për t‟i kaluar këto barriera. 



 7 

0.4 Qëllimi i studimit  

Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë dhe të qartësojë situatën e reale, arsyet dhe 

prespektivat për minoritetin rom rreth barazisë dhe aksesit në edukim.  

Studimi përqëndrohet veçanërisht në situatën e aksesit në ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar të edukimit të minoritetit rom në Shqiperi, duke adresuar dhe 

barrierat që pengojnë në shkollim si dhe rrugët për kapërcimin e tyre.     

 

0.5  Objektivat shkencore  

Objektivt e këtij studimi janë si më poshtë. 

1- Të identifikojë barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë, të cilat pengojnë 

minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar. 

2- Të identifikojë barrierat potenciale që lidhen me kulturën dhe traditat rome, të cilat 

pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar.  

3- Të identifikojë barrierat potenciale që lidhen me natyrën e segregimit, i cili pengon 

minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar. 

4- Të identifikojë barrierat potenciale që lidhen me marrëdhënien prind-fëmijë rom, e 

cila pengon minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar. 

5- Të vlerësojë strategjinë ekzistuese dhe zbatimin e saj, duke i kushtuar një rëndësi të 

veçantë hapave që janë marrë për të kapërcyer barrierat që minoriteti rom has në 

edukim. 

6 - Të ofrojë një panoramë të detajuar jo vetëm të barrierave potenciale që fëmijët 

rom hasin në edukim por edhe të rekomandimeve për t‟i kaluar këto barriera. 
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0.6 Përcaktimi operacional i variablave të studimit 

Operacionalizimi i variablave primarë të studimit u formulua pas shqyrtimit të 

literaturës dhe teorive më të rëndësishme.  

Variablat e varur në studim janë:  

1-Numri i nxënësve rom që ndjekin shkollën 

2-Numri i fëmijëve rom që e kanë braktisur shkollën 

Ndërkohë operacionalizimi rreth barrierave potenciale që pengojnë minoritetin rom 

për të pasur akses të barabartë në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar është 

zbërthyer në pesë variabla të pavarur të cilët janë:  

Varfëria, e cila matet me anë të disa nën-variablave: dimensioni i vështirësisë, 

kequshqyerja, emigracioni dhe migracioni. 

Kultura dhe tradita rome, e cila matet me anë të disa nën-variablave: gjuha rome dhe 

mungesa e njohurive në gjuhën shqip, pjesëmarrja në çerdhe dhe kopshte dhe kultura 

rome. 

Natyra e segregimit, e cila matet me anë të disa nën-variablave: segregimi në shkolla 

dhe kopshte, kushtet e këqia të shkollave periferike dhe format e diskriminimit dhe 

racizmit. 

Marrëdhënia prind-fëmijë rom, e cila matet me anë të disa nën-variablave: niveli i 

ulët arsimor i prindërve si dhe punësimi i fëmijëve rom.  

Strategjia për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri, dhe 

hapat konkrete që janë ndërmarrë për kalimin e barrierave potenciale që romët hasin 

në edukim- e cila matet me anë të nën-variablit: njohuritë rreth Strategjisë dhe hapave 

konkretë që janë ndërrmarrë për kalimin e barriereave potenciale që romët hasin në 

edukim.  

 

0.7 Organizimi i studimit 

Disertacioni ka këtë strukturë: 
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Hyrja e cila  prezanton idetë kryesore të cilat përcaktojnë problemin, qëllimin dhe 

objektivat e studimit. Në të përfshihen gjithashtu dhe operacionalizimi i variablave 

dhe organizimi i punimit.  

Kapitulli i parë shqyrton literaturën me qëllim ideimin sa më të detajuar të projektit 

kërkimor dhe variablave të studimit. Për më tepër, në këtë kapitull pasqyrohen 

kontributet e autorëve të ndryshëm të lidhur me frekuentimin, rezultatet e ulta dhe 

braktisjen e shkollës së romëve  në Shqipëri dhe në vendet e tjera të rajonit. Në këtë 

kuadër prezantohen teori kryesore dhe praktikat evropiane të cilat janë përpjekur në 

vite të interpretojnë ose shpjegojne “disfatën” e romëve në edukim.  

Dokumenti strategjik që ka prodhuar qeveria shqiptare i cili në mënyrë të 

drejtëpërdrejtë trajton problemet e komunitetit rom është “Strategjia Kombëtare për 

Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom”. Për të krijuar një panoramë 

sa më të qartë të kësaj strategjie, në këtë kapitull prezantohen momentet kryesore të 

saj, me fokus të veçantë tek edukimi.  

Kapitulli i dytë përshkruan metodologjinë e punimit. Fillimisht prezantohen qëllimi 

dhe objektivat e studimit. Fokusi më pas zhvendoset tek përshkrimi i kampionimit dhe 

metoda e përdorur për përzgjedhjen e tij, hapat dhe procedurat e mbledhjes së të 

dhënave, instrumentet e përdorur dhe qëndrueshmëria e brëndshme e tyre. Gjithashtu 

jepet informacion rreth besueshmërisë, vlefshmërisë dhe aspekteve etike të punimit, si 

dhe analizës së të dhënave dhe kufizimeve të studimit. 

Kapitulli i tretë analizon gjetjet e studimit rreth barrierave që fëmijët rom në Shqipëri 

hasin në edukim. Këtu trajtohen dhe problematikat në zbatimin e hapave që qeveria 

shqiptare ka ndërrmarrë për të kapërcyer këto barriera. 

Në kapitulli e katërt bëhet analiza dhe diskutimi i rezultateve, ku gjetjet e studimit 

krahasohen me gjetjet e studimeve të mëparshme.  

Në kapitullin e pestë, bazuar në një panoramë të gjëre të gjetjeve kryesore rreth 

barrierave potenciale që pengojnë minoritetin rom në Shqipëri për të patur akses të 

barabartë në edukim, jepen  përfundimet dhe rekomandimet përkatëse për 

përmirësimin e politikave për të kapërcimin e barrierave.  
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KAPITULLI I 

SHQYRTIM I LITERATURËS DHE I STUDIMEVE TË KRYERA PËR 

MINORITETIN ROM 

 

1.1 Vështirm historik mbi romët dhe edukimin të tyre në Evropën Qëndrore dhe 

Lindore  

1.1.1 Vendosja e romëve në Evropë 

Romët janë minoriteti më i madh dhe njëkohësisht më vulnerabël i Evropës. Ata nuk 

kanë një mëmëdhe historik por jetojnë në pothuajse të gjitha vendet e Evropës dhe 

Azisë Qendrore. Rreth rrënjëve dhe prejardhjes së tyre është debatuar gjerësisht. Siç 

është theksuar dhe në hyrje të punimit, të dhënat historike tregojnë se ata kanë 

migruar në grupe të mëdha nga India Veriore në Evropë mes shekujve të nëntë dhe 

katërmbëdhjetë. Romët formojnë një minoritet extremisht divers, me nëngrupe të 

shumta të formuar në bazë të veçorive gjuhësore dhe historike. Ndërkohë që disa 

grupe rom janë nomad, pjesa dërrmuese e tyre janë vendosur e banojnë në Evropën 

Qendrore dhe Lindore , një pjesë përgjatë sundimit së perandorisë Otomane, të tjerë 

përgjatë periudhës perandorake Austro-Hungareze dhe disa grupe përgjatë periudhës 

Socialiste.  

Minoriteti rom në Shqipëri sipas studiuesit Bojanovic është regjistruar për herë të parë 

në censusin e viteve 1522-23, ku theksohet se 1,270 rom jetonin në 374 kampe  

Përgjatë periudhës së pushtimit otoman, romët në Shqipëri u detyruan me forcë, si një 

pjesë e madhe e popullsisë maxhoritare, të konvertoheshin në fenë myslymane. 

Gjithsesi romët nuk trajtoheshin në mënyrë të barabartë si pjesa tjetër e popullsisë, por 

konsideroheshin si njerëz të “rangut të dytë” (Koinova, 2005). Politikat që regjimi 

otoman ndërmori ishin diskriminuese kundrejt romëve, duke i taksuar ata siç bënë dhe 

me popullsinë jomyslymane të perandorisë.  

Pas kapitullimit të perandorisë otomane, Shqipëria fitoi pavarësinë dhe u shpall 

republikë e pavarur në 1912. Përgjatë kësaj periudhe jeta e shumë shqiptarëve dhe 

romëve – shqiptarë të cilët jetonin ose udhëtonin jashtë kufijve të republikës u bë e 

vështirë. Ata u persekutuan për arsye të fesë myslymane që tashmë përfaqësonin, nga 
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popullata sllave në Maqedoni dhe Kosovë, pasi konsideroheshin si pro turq 

(Courthiades, 2000). 

Romët të cilët jetonin në Republikën e Shqipërisë u trajtuan më pozitivisht, megjithatë 

situata e përgjithshme nuk ndryshoi kundrejt tyre pasi romët i‟u rikthyhen jetës sipas 

traditës, zakonisht jetonin në zona të segreguara dhe ishte e pamendueshme përgjatë 

asaj kohe të kishte martesa midis tyre dhe popullatës maxhoritare (Kolsti, 1991).  

Pas viteve 2000 numri i romëve në Evropë mendohej të ishte nga 7 tek 9 milionët dhe 

ky numër është pothuajse i njëjtë me numrin e banorëve te disa vendeve të vogla në 

këtë kontinent. Afërsisht 70 përqind e tyre jetojnë në vendet e Evropës Qendrore dhe 

Lindore dhe ish vendet e Bashkimit Sovjetik (Cahn, 2002).  

Duhet theksuar se ky minoritet për shumë kohë ka qenë “i padukshëm për historinë” e 

sidomos për historinë Evropiane. Vetëm disa libra të cilët flasin për historinë e 

Evropës Qendrore dhe Lindore, përshkruajnë në indekset e tyre “Romët”, pavarësisht 

prezencës shekullore të komuniteteve të mëdha rome në rajon. Heshtja e historianëve 

është komplikuar edhe më tepër nga “heshtja” virtuale e vetë romëve. Deri dy dekada 

më parë shumë pak botime ishin prezantuar nga shkrimtarët dhe historianët rom, si 

rrjedhojë e nivelit të ulët të edukimit dhe kulturës orale që dominon në këtë minoritet.    

Rënia e perdes së hekurt në vitin 1989 tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare rreth këtij 

minoriteti. Problemet në lidhje me të drejtat e njeriut, varfërinë, punësimin, edukimin 

etj., që romët paraqesin, tashmë vihen në dukje nga raportet, librat dhe dokumentat që 

organizatat ndërkombëtare botojnë.  

Studime të shumta nënvizojnë faktin se historikisht, dhe pse me disa difrenca përsa i 

përket periudhës socialiste, niveli i edukimit të romëve ka qënë gjithmonë më i ulët se 

i pjesës tjetër të popullsisë.  

Diferencat mes edukimit të romëve dhe popullsisë në Evropën Qendrore dhe Lindore 

prezantohen nga studimet e kryera që në shekullin e nëntëmbedhjetë. Censusi i 

ndërmarrë në vitin 1893 i cili përfshinte zonat e Hungarisë, Transilvanisë, Sllovakisë 

dhe Vojvodinës theksonte se të gjithë burrat që jetonin në territorin e kontrolluar nga 

Hungaria në atë kohë mund të shkruanin dhe të lexonin, ndërsa vetëm 6.54 përqind e 

meshkujve rom në këto territorre kishin të njëjtat aftësi. Përqindja e grave rome ishte 

4.50 ndërkohë që 46.5 përqind e grave në këto zona mund të shkruanin dhe lexonin. 
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Në territoret më tej në Lindje të Evropës përgjatë të njëjtës periudhë, diferencat në 

edukim mes romëve dhe popullsisë vendase mund të kenë qënë edhe me të mëdha 

(Pogany, 2004).  

Deri në vitet 1930‟ studiuesit theksojnë se numri i popullsisë rome në territorin 

shqiptar ishte rreth 20,000 (Koinova, 2005). Ata jetonin akoma sipas traditës nomade, 

zhvendosja e vazhdueshme e të cilëve e bënte arsimimin e fëmijëve diçka mjaft të 

vështirë në atë kohë.  

Historia na tregon se përgjatë Luftës së dytë Botërore persekutimi kundrejt romëve 

ishte më shumë një pasojë sesa një politkë e menduar paraprakisht. Në librin e Hitlerit 

“Mein Kampf” nuk përmenden fare romët, çka nënkutpon se ata ishin periferikë në 

idenë kryesore që ai pati. Nazistët i targetuan romët si pjesë e disa grupeve të tjera, ide 

kjo e cila ka shumë mundësi ta ketë origjinën tek politikat e përpunuara nga oficerët 

dhe politikë-bërësit gjerman, të cilët ishin të vendosur të zhvillonin vizionin e Fyrerit 

për të zbuluar “armiq të rinj” për të luftuar. Këta armiq në atë periudhë, ishin në 

përgjithësi „të pafuqishëm‟ „jo-popullor‟ dhe pjesëtar të grupeve sociale të 

„marxhinalizuar‟ si romët, homoseksualët, lypësit dhe kriminelët. Ndërkohë që 

nazistët i urrenin romët shumë më pak se çifutët, e padyshim i frikësoheshin shumë 

më pak, ata patën të njëjtin fat si çifutët në shumë pjesë të Evropës. Vrazhdësia e 

persekutimit kundrejt romëve përgjatë Holokaustit varioi, shpesh duke u varur në 

faktorë lokalë (Pogany, 2004).  

Përgjatë Luftës së Dytë Botërore Italia fashiste pushtoi Shqipërinë dhe implementoi 

rregullat dhe ligjet italiane në territorin e saj. Romët në Shqipëri nuk u përballën me 

persekutimin që ky minoritet pësoi në vendet e tjera Evropës Qendrore dhe Lindore. 

Nuk ka evidenca të cilat tregojnë se romët në Shqipëri u dërguan në kampet e 

përqëndrimit përgjatë kësaj periudhe. Në anën tjetër është i dokumentuar kontributi që 

romët dhanë në Luftën Çlirimtare në Shqipëri për të luftuar fashizmin. Ushtria 

gjermane pushtoi Shqipërinë në 1943 dhe okupacioni zgjati vetëm një vit. Gjermanët 

nuk patën kohën dhe mbështetjen e duhur për të zbatuar politikat e persekutimit 

kundrejt romëve (Kovacs, 1996). 
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1.1.2 Periudha socialiste 

Pas Luftës së Dytë Botërore, periudha e socializmit në Evropën Qendrore dhe Lindore 

solli ndryshime, duke e lehtësuar aksesin e romëve në edukim. Të gjitha qeveritë e 

rajonit punuan mbi procesin e integrimit të romëve në pjesën maxhoritare të 

shoqërisë, duke i kushtuar një vëmëndje të vecantë edukimit të tyre (Ringold, 2000). 

Edhe pse u ndërrmorën këto politika, vështirësitë dhe barrierat me të cilat ata 

përballeshin në edukim ngelën në nivele të larta në vitet 1970. Skepticizmi i 

përhershëm i romëve kundrejt nocionit të edukimit që të “bardhët” përfaqësojnë, si 

dhe pritshmëritë e ulta që mësuesit kanë shprehur kundrejt studentëve rom shpjegojnë 

disi këtë fenomen.     

Historia ka ngjashmëri për romët në Evropën Qendrore dhe Lindore sidomos në vitet 

1950-1960. Autoritetet komuniste në rajon përdorën forcën për të integruar pjeëstarët 

e këtij minoriteti në fusha të ndryshme të ekonomisë si puntorë të pakualifikuar ose 

gjysëm të kualifikuar, në fabrika dhe uzina, në ndërtim ose në kooperativat bujqësore 

të cilat sapo ishin formuar. Këto vende pune në shumicën e rasteve ishin krijuar 

artificialisht dhe nuk patën jetëgjatësi (specifikisht për periudhën post-komuniste). 

Duke ndërrmarë këto politika autoritetet komuniste nuk menduan aspak për aftësitë, 

mënyrën e jetesës dhe vlerat e personave të afektuar, duke menduar se po formonin 

një shoqëri më të shëndetshme dhe plot rregulla. Sipas autoriteteve komuniste, ata 

duhet të bëheshin proletarë, ose të paktën, qytetarë të barabartë duke braktisur 

përgjatë rrugës identitein shekullor që përfaqësonin.  

Në Hungari psh., Komiteti Politik i Partisë Komuniste adoptoi një vendim kyç, në 

qershor të vitit 1961, mbi “Përmirësimin e situatës të popullatës rome”. Kjo nismë në 

fakt u ndërrmor për asimilimin (megjithëse kjo fjalë u shkruajt me kujdes “integrim” 

në dokumentat zyrtare) e komuniteteve diverse rome në shoqërinë hungareze 

(Pognay, 2004).   

Një praktikë tjetër e turpshme asimilimi kundrejt “problemit” rom u ndërmor në 

Bullgari dhe në ish shtetin çekosllovak, e cila zgjati deri në kolapsin e regjimit 

komunist në vitin 1989. Në rastin e Çekosllovakisë kjo praktikë u kombinua me një 

fushatë rreth sterilizimit të grave rome. Që nga viti 1986, strerilizimi mund të kryhej 

për gratë nga mosha 18 vjeç e sipër, duke përfshirë këtu dhe ato gra që nuk kishin 

pasur akoma fëmijë. Për gratë që dilnin vullnetare kundrejt kësaj iniciative ofrohej një 
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pagesë. Megjithëse ky program sterilizimi nuk kufizohej në mënyrë eksplicite për 

romët, u pranua gjërësisht në atë kohë se u ndërrmor „veçanërisht për të ngadalësuar 

rritijen e popullatës rome‟ (ibid).  

Vlen për t‟u përmendur fakti se në disa vende të tjera të Evropës Qendrore dhe 

Lindore, ku përfshihet dhe Shqipëria,  është treguar tolerancë kundrejt këtij minoriteti 

dhe kulturës së tyre diverese.  

Si dhe në vendet e tjera të Evropës Qendrore dhe Lindore qeveria socialiste që mori 

pushtetin në Shqipëri ratifikoi ligje rreth pjesmarrjes në shkollimin e detyruar dhe 

prezantoi fushata anti-analfabetizmit ku u përfshinë dhe romët. Në regjimin komunist 

që udhëhiqej nga Enver Hoxha, politikat e shtetit për shkollim të detyruar fillor çuan 

në integrimin e tyre në shoqëri; romët për herë të parë kishin shkolla dhe institucione 

të tjera të përbashkëta me pjesën maxhoritare të shoqërisë. Efekti ishte i rëndësishëm 

pasi niveli i analfabetizmit u ul dukshëm (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005).  

Përgjatë viteve 60‟ romët në Shqipëri u vendosën në vendbanime të përhershme si 

pasojë e politikave integruese. Garantimi i punësimit të përhershëm si dhe 

përmirësimi i kushteve të jetesës u pasqyruan në rritjen e nivelit të edukimit të tyre. Si 

rrjedhojë përgjatë periudhës socialiste mesatarisht romët ndoqën 6.6 vite shkollë 

(CESS, 2011).  

Në mesin e viteve 1980 në Shqipëri numri i popullsisë rome ishte përafërsisht 62,000 

(Koinova, 2005). Në atë periudhë 90 përqind e popullsisë kishte kryer shkollimin e 

detyruar tetë-vjeçar, 74 përqind vazhdonin shkollën e mesme 4 vjeçare deri më 1989 

dhe pothuajse 100 përqind e shqiptarëve deri në moshën 39 vjeç dinin shkrim e 

këndim (INSTAT, 2002). Studimet tregojnë se niveli i analfabetizmit për romët që 

kanë sot moshën 35-45 vjeç, të cilët ndoqën institucionet arsimore gjatë viteve 1973-

1983, u ul në 30,6 përqind (ibid).  

Enver Hoxha me anë të politikave të ashpra komuniste që ndiqte, realizoi 

homogjenizimin e popullsisë shqiptare duke ndërmarrë një sërë nismash që kishin të 

bënin me ndalimin e praktikimit të fesë dhe eleminimin e diferencave kulturore.  

Përveç këtyre politikave asimiluese agresive, romët në Shqipëri ashtu si dhe pjesa 

tjetër e popullsië vuajtën nga një izolim gjeografik dhe mungesa e lirisë së lëvizjes 

brenda territorit të vendit. Ndryshe nga pjesa tjetër e popullsisë, ky izolim dhe mos 



 15 

lejim i lëvizjes së lirë binte ndesh drejpërdrejt me elemente thelbësore të identitetit 

dhe kulturës rome. Nga kjo pikëpamje është ky komunitet i cili u prek më shumë nga 

këto politika shtetërore homogjenizuese dhe asimiluese (Fonseca, 1995).  

Dhe pse fushatat në fushën e edukimit luftuan analfabetizmin dhe rritën pjesmarrjen 

në shkolla në Evropën Qendrore dhe Lindore, ato gjithashtu patën efektet e tyre 

negative; krijuan pabarazi përsa i përket kualitetit të edukimit. Romët u dërguan në 

„shkolla të veçuara‟, të cilat kishin ndryshime krahasuar me sistemin e zakonshëm 

shkollor dhe që u krijuan për fëmijë me probleme mendore dhe fizike (Ringold, 

2000). Një nga objektivat kryesorë të fushatës e cila filloi në vende të ndryshme më 

1960-tën, ishte krijimi i „klasave dhe shkollave të veçanta për fëmijë të vështirë dhe 

me probleme mendore‟ fakt ky që çoi në regjistrimin e një numri të madh fëmijësh 

rom në këto klasa dhe shkolla speciale. Ky fenomen vazhdoi të ishte prezent dhe 

përgjate periudhës së tranzicionit në shumicën e këtyre vendeve.  

Praktika e regjistrimit të fëmijëve rom në shkolla speciale nuk është aplikuar në 

Shqipëri. Dhe pse patën një sërë përfitimesh nga regjimi komunist si p.sh. punësim, 

edukim dhe një lloj sigurie për mbijetesën e tyre, ata nuk u trajtuan në mënyrë të 

njëjtë me pjesën tjetër të maxhoritetit. Për shembull, në 1960 Kryeministri i asaj kohe 

Mehmet Shehu, ndërmori një sërë politikash agresive kundër këtij komuniteti, ku më 

e spikatura ishte nisma ligjore, e cila më vonë u refuzua nga Kuvendi Shqipërisë i asaj 

kohe, për të ndaluar romët që të dilnin nga vendbanimet e tyre drejt qëndrave urbane. 

Romët në këtë mjedis jonatyral homogjenizues, konsideroheshin si qytetarë të dorës 

së tretë, konkluzion ky i nxjerrë nga një sërë raportesh dhe studimesh mbi romët në 

Shqipëri gjatë viteve 45-90‟ (Courthiades, 1995).  

 

 

1.1.3. Periudha e tranzicionit në Evropën Qendrore dhe Lindore 

Me kolapsin e regjimit komunist në Evropën Qendrore dhe Lindore, 6 milionë romë të 

cilë jetojnë në rajon, përjetuan vështirësi të mëdha.  
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Tabela Nr 1: Popullsia rome, 1991-94 (me mijë) 

Popullata/vendet Popullata rome Totali i Popullatës % e romëve 

Shqipëria 95 3.421 2.8 

Bosnja 45 4.383 1.0 

Bullgaria 750 8.459 8.9 

Kroacia 35 4.788 0.7 

Republika Çeke 275 10.323 2.7 

Hungaria 575 10.280 5.6 

FYR Maqedonia 240 2.191 10.9 

Polonia 45 38.446 0.1 

Rumania 2, 150 22.761 9.4 

Sllovakia 480 5.345 9.4 

Sllovenia 10 1.993 0.4 

Turqia 400 59.461 0.7 

FR Jugosllavia 425 10.675 4.0 

 Burimi: (Ringold, 2000) 

Transformimet politike që ndodhën u shoqëruan me rritjen e diskriminimit dhe 

racizmit kundrejt minoriteteve etnike, përfshirë romët. Si rjedhojë varfëria dhe 

përjashtimi social kundrejt romëve u rritën duke ndryshuar rrënjësisht sitatën socio-

ekonomike që ata përjetuan përgjatë periudhës socialiste.  

Edhe pse ky minoritet ka qenë historikisht nga më të varfërit në Evropë, vala drastike 

e rënies së kushteve të jetesës ishte i paprecedent. Ky problem është mjaft kritik pasi 

për arsye të numrit të lartë të lindjeve, popullate rome vazhdon të rritet në rajon. 

Miministri i Arsimit i një vendi antar i Bashkimit Evropian theksoi se në vendin e tij 

një në tre fëmijë që fillojnë shkollën i përket minoritetit rom (Ringold, Orenstein, 

Wilkeins, 2005). 

Gjatë kësaj periudhe fabrikat, uzinat dhe pjesa tjetër e sipërmarrjeve shtetërore, u 

mbyllën dhe privatizimi i tyre uli dukshëm fuqinë punëtore rome. Pjesëtarët e këtij 
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minoriteti, përgjithësisht kanë pasur edukim më të ulët dhe aftësi më të pakta në 

krahasim me të tjerët, ata patën vështirësi në „konkurrimin‟ për vendet e punës në 

ekonominë e re të tregut, për këtë arsye nivelet e papunësisë që romët e Evropës 

Qendrore dhe Lindore paraqesin janë rritur pas vitit 1990 (Ringold, Orenstein, 

Wilkeins, 2005).  

Në Hungari p.sh., është përllogaritur se rreth 70 % e burrave rom ishin të papunë, 

kundrejt 10 % të burrave të cilët i përkisnin popullatës maxhoritare. Rritja e valës së 

papunësisë ishte e krahasueshme me këto shifra edhe në vendet e tjera të Evropës 

Qendrore dhe Lindore ku komunitete të mëdha rome jetojnë, si në Republikën Çeke, 

Sllovaki, Bullgari dhe Rumani (Pogany, 2004).  

Tranzicioni gjithashtu pati një impakt të rëndësishëm përsa i përket kushteve të jetesës 

rome. Historikisht ata nuk kanë qënë pronar tokash. Si rrjedhojë, në përgjithësi nuk 

përfituan nga rikthimi i pronave apo nga politikat e privatizimit. Për më tepër, në 

pamundësi për t‟iu përgjigjur niveleve të kushteve të jetesës, shumica e tyre u 

zhvendosën në zonat periferike të qyteteve të cilat ishin të mbipopulluara dhe 

gjithashtu u zhvendosën në “shtëpi” me standarte tepër të ulta në periferi të zonave 

rurale. Qindra dhe mijëra familje rome në Sllovaki, Rumani, Serbi, Kroaci, Kosovë, 

Slloveni etj., jetojnë në zona të izoluara gjeografikisht me akses të limituar përsa i 

përket ujit të pishëm, elektricitetit apo përkujdesjes mjeksore.   

Romët janë grupi me risk më të lartë kundrejt varfërisë në rajon. Ata janë më të varfër 

se grupe të tjerë dhe kanë probabilitet më të lartë për të rënë në varfëri e gjithashtu për 

të ngelur të varfër. Në disa raste niveli i varfërisë që ky grup paraqet është 10 herë më 

i lartë se i grupeve jo-rome. Një studim tregoi se pothuajse 80% e romëve në Rumani 

dhe Bullgari jetonin me më pak se 4. 30 $ në ditë. Edhe në Hungari, vend ky nga më 

të zhvilluarit e rajonit, romët jetonin poshtë nivelit të varfërisë (Ringold, Orenstein, 

Wilkeins, 2005).   

Problem tjetër madhor me të cilin romët u përballën ishin barrierrat kundrejt edukimit 

të tyre, të cilat jo vetëm që vazhduan edhe gjatë periudhës së tranzicionit, por shumë 

prej tyre u thelluan dhe tashmë janë paraqitur në analizat e niveleve të edukimit të 

vendeve të ndryshme.  
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Studime të ngjashme u kryen në Hungari në vitin 1971 dhe 1993 për të ilustruar 

zhvillimet në nivelin e edukimit. Në 1971, përafërsisht 26% e romëve të moshës 20-

29 vjeç vazhduan shkollën 8-vjeçare, në 1991 numri i romëve që vazhduan shkollën 

8-vjeçare u rrit në 77 %. Përveç këtyre të dhënave pozitive, një hendek i madh 

egziston përsëri përsa i përket arritjeve të romëve dhe joromëve në edukim; është 

pothuajse i zakonshëm fakti se romët nuk vazhdojnë gjimnazin ose universitetin 

(Ringold, 2000).  

Sipas studimit të UNDP në vitin 2005 vetëm 25 % e romëve 12 vjeç e sipër në 

Republikën Çeke kishin kryer arsimin fillor në krahasim me 73 % të popullatës 

maxhoritare. Në Poloni 30 % e fëmijëve rom nuk ndoqën arsimin e detyruar dhe 

pjesmarrja e nxënësve në edukim përshkruhet si “shumë e ulët” (EUMC, 2006).  

Të dhëna problematike u gjetën në një studim të ndërmarrë në Bullgari dhe Rumani. 

Dhe pse këto vende mund të kenë mënyra të ndryshme për të klasifikuar nivelin e 

edukimit, të dhënat kanë aspekte të përbashkëta. Si në Bullgari ashtu dhe në Rumani, 

përqindja e romëve që nuk shkojnë në shkollë dhe përqindja e romëve të cilët nuk 

vazhdojnë më tej me edukimin paraqitet shqetësuese. Në Bullgari vetëm 6 % e 

romëve duke e krahasuar me 40 % të popullatës maxhoritare, kanë kryer shkollën e 

mesme. Të dhënat rreth numrit të romëve të cilët morën diplomën e universitetit janë 

shumë domethënëse; në këtë studim të vitit 1997, vetëm 2 individë morën diplomën 

në Rumani dhe 3 individë në Bullgari (Ringold, 2000).  

Barrierat përsa i përket aksesit evidentojnë nivelin e ulët të edukimit mes romëve. 

Përgjatë periudhës së tranzicionit, raporte të ndryshme theksojnë rënie në nivelin e 

pjesëmarrjes në shkollë për fëmijët romë. Studimet tregojnë se përqindja e popullatës 

rome që nuk ka kryer edukimin bazik shkollor në Rumani ishte 36 % në 1994 dhe u 

rrit në 44 % në 1998 ndërkohë që shifrat nuk kanë ndryshuar pothuajse fare për 

popullatën në përgjithësi. Këto të dhëna përgjatë periudhës së tranzicionit theksojnë 

faktin se pjesëmarrja në shkollë përsa i përket fëmijëve rom është ulur pasi faktori 

ekonomik tashmë ndikon dukshëm. 

Po të vëzhgojmë shifrat e edukimit në përgjithësi, do të vëmë re se vakuumi përsa i 

përket kalimt nga një nivel edukimi tek tjetri është mjaft i lartë tek ky minoritet. 

Përgjatë periudhës së tranzicionit përqindja rreth braktisjes së shkollës është ritur në 

përgjithësi por me shifra domethënëse tek romët. “Të dhëna jo-zyrtare në Bullgari 
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sugjerojnë se nga 45.000 nxënës të cilët braktisin shkollën çdo vit shumica e tyre janë 

rom” (Ringold, 2000, 19).  

Megjithë faktet dramatike rënia e komunizimit solli lirinë e fjalës dhe rritjen e të 

drejtave për grupet etnike, të cilat i ofruan minoritetit rom në Evropën Qendrore dhe 

Lindore mundësinë për të kërkuar të drejta rreth përfaqësimit politik dhe identitetit 

kulturor. Si rrjedhojë, një pjesë e vogël por influencuese e inteligjencës rome po rritet 

në rajon, këtu përfshihen studentë rom, të cilët të mbështetur nga forma të ndryshme 

institucionale ndjekin universitete ose kolegje. Megjithëse një pjesë fare e vogël e 

krahasuar me pjesën dërmuese të romëve të cilët janë me nivel të ulët arsimor, një 

klasë e mesme rome e përbërë nga mësues, punëtor social, gazetar, biznesmen etj., 

ngadalë po merr formë.  

Barrierat në edukimin e romëve nuk janë prezente vetëm në Evropën Qendrore dhe 

Lindore por edhe në Evropën Perëndimore gjithashtu; dhe pse ka pak të dhëna nga 

këto vende, niveli i edukimit të romëve është më i ulët se i pjesës tjetër të popullsisë. 

Situata e tyre në sistemet e edukimit publik në të gjithë vendet e Komunitetit Europian 

karakterizohet nga pabarazi të mëdha të cilat kanë cuar në nivel të ulët të rregjistrimit, 

pjesmarrjes dhe performancës së fëmijëve rom në shkolla.  

Këto pabarazi kanë lindur si pasojë e përdorimit të mekanizmave diskriminues të 

përjashtimit dhe segregimit. 

Në Belgjikë, dhe pse numri i romëve nuk është i lartë mendohet se rreth 26.000 

pjesëtarë emgrantë të këtij minorieti jetojnë në rajonin e Brukselit. Vetëm 18.8 % e 

fëmijëve rom nga ky komunitet ndoqën shkollën dhe mendohet se vetëm gjysma e 

fëmijëve nga 6 në 18 vjeç vazhduan shkollën. Studimet pas viteve 2000 tregojnë se 

pjesëmarrja në shkollë nga fëmijët e këtij komuniteti është përmirësuar gradualisht . 

Në Danimarkë, siaps një raporti zyrtar ka 1750 rom, por përfaqësuesit e këtij 

minoriteti theksojnë se ky numër varion nga 10 000 në 20 000. Në këtë shtet vihet re 

mungesa e të dhënave statistikore rreth edukimit të romëve, vetëm informacioni i 

marrë në Bashkinë e Ellsinore tregonte se pjesëmarrja e fëmijëve rom në klasa të 

segreguara ishte 66 %. 

Në Gjermani, jetonin rreth 70 000 rom të cilët kanë nënshtetësi gjermane, gjithashtu 

mendohet se krhas tyrea ka dhe rreth 100 000 rom të cilët kanë emigruar nga Europa 
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Lindore dhe ajo Jug-Lindore. Të dhënat e një studimi treguan se situata e edukimit për 

romët ishte problematike me arritjet shkollore poshtë mesatares gjithashtu me largime 

dhe braktisje të shumta. Studimi thekson se edukimi i romëve në krahasim me 

edukimin e ofruar për grupe të tjera etnike duhet të shihet si “neglizhencë 

katastrofike”. 

Në Itali, burime jozyrtare theksojnë se numri i romëve varion nga 110 000 – 130 000, 

duke përfshirë këtu dhe emigrantë rom të ardhur kryesisht nga Europa Lindore. Sipas 

një studimi të ndërmmarrë nga organizata jo-qeveritare „Opera Nomadi‟ përqindja e 

braktisjes së shkollës nga fëmijët rom ishte mjaft e lartë duke shkuar në 73 % për 

fëmijët që braktisnin klasat fillore dhe 84 % për fëmijët që braktisnin arsimin e 

mesëm të detyruar. Sipas studimit struktura rixhide e kurrikulës shkollore, mungesa e 

fleksibilitetit të mësuesve, paragjykimet dhe racizmi në shkollë kanë kontribuar në 

mungesën e interesit që fëmijët rom kanë për edukimin (EUMC, 2006).  

 

1.1.4. Segregimi në sistemin shkollor në Evropën Qendrore dhe Lindore 

Marrëdhëniet mes romëve dhe sitemeve të edukimit që jo-romët kanë përpunuar 

gjithmonë kanë qënë problematike. Në pikpamjen e pjesëtarëve të këtij minoriteti, 

shkolla është vendi ku tradicionalisht fëmijët rom (të marrë me forcë nga shteti) 

kthehen në “Gaxho” (jorom).  

Politikat dhe ligjet e ashtëquajtura moderne ku romët paragjykoheshin kanë egzistuar 

kohë më parë, kështu sunduesit e Hausburgut, Maria Tereza dhe Jozefi i II në 

shekullin e tetëmbëdhjetë, tentuan t‟i kthenin fëmijët rom në “Kristian”, “Qytetarë të 

rinj”  dhe “Fermerë të rinj” duke i marrë me forcë nga familjet e tyre dhe duke i 

dërguar të jetonin me familje jorome ku detyroheshin të ndiqnin shkolla për të arritur 

edukimin e nevojshëm që raca e bardhë ofronte si dhe për t‟i kthyer në rrugën e duhur 

(Cahn, 2002). 

Këto strategji vazhduan të egzistonin në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore edhe 

pas Luftës së Dytë Botërore, pasi qeveritë përdorën shkollat për të aplikuar forcërisht 

politika asimiluese. Fëmijët rom duhet të mësonin normat dhe rregullat e shoqërisë 

maxhoritare, pasi kultura të cilës ata i përkisnin shihej si paketë plot me disavantazhe 

dhe devianca socale, e cila do të fshihej nga kujtesa e tyre me anë të programeve 
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shkollore të ashpra. Megjithë arritjet në reduktimin e analfabetizmit, hapat e 

ndërrmarrë përgjatë periudhës së komunizmit hodhën themelet rreth pabarazive në 

kualitetin e edukimit të ofruar, pasi shumë fëmijë rom forcërisht u vendosën në klasa 

dhe shkolla të segreguara dhe të veçuara nga sistemet edukuese maxhoritare. Këto 

politika e kishin origjinën tek trashgimia socialiste rreth “difektologjisë”, e cila 

nënkuptonte se diferencat në të nxënë ndërmjet studentëve vinin më shumë si pasojë e 

paaftësisë se sa faktorëve ambjental, dhe si rrjedhojë, kjo vështirësi duhej adresuar si 

problem shëndetësor në institute të veçuara nga pjesa tjetrë e shoqërisë. Këmbënguljet 

në implementimin e këtyre politikave çuan në sisteme paralele shkollimi të cilat 

ofronin nivel me cilësi më të ulët arsimi, mundësi të pakta të vazhdimit të nivelit 

sekondar të arsimit të detyruar si dhe kufizim mundësish në treguan e punës për të 

ardhmen. 

Me preteksin për të rritur numrin e fëmijëve në sistemet e edukimit, romët u 

regjistruan në këto shkolla të segreguara të cilat ishin hapur me qëllim ofrimin e 

shërbimeve për fëmijët me probleme mendore dhe aftësi të kufizuara fizike. Psh., 

fushata e ndërrmarë në Hungari në vitet 1960, fokusohej në  krijimin e “klasave 

speciale brenda sistemit kombëtar shkollor për fëmijët e vështire dhe ata me probleme 

mendore”. Një numër i madh i romëve u regjistruan në këto klasa speciale. Prakrika të 

ngjashme u ndoqën në vende të tjera ku përfshihen Bullgaria dhe Republika Ceke 

(Pogany, 2004).  

Këto praktika vazhduan dhe pas tranzicionit dhe segregimi në sistemet shkollore në 

Evropën Qendrore dhe Lindore është një barrier domethënëse mbi aksesin e barabartë 

në edukim për fëmijët rom. Fakte të shumta tregojnë se kualiteti i shkollimit për 

nxënësit rom është më i ulët në krahasim me atë të popullsisë maxhoritare. Kualiteti i 

shkollës influencon aksesin në edukim sepse shkollat me kualitet të ulët mund t‟i 

dekurajojnë fëmijët për të vazhduar shkollën, për më tepër dhe kualiteti me nivele të 

ndryshme ndikon në pabarazinë në edukim.   

Sipas studiuesit Chan, në Republikën Çeke dhe pas viteve 2000 aplikohej një 

mekanizëm ligjor i quajtur “diagnostikimi për të qëndruar” me anë të të cilit 

autoritetet shkollore në bashkëpunim me psikologët zhvendosin fëmijët nga “shkolla 

normale” dhe i dërgonin në “shkolla speciale” për periudha deri në 6 muaj, për të 

përcaktuar nëse ata shfaqin çrregullime në tënxënë. Në realitet, fëmijët rrallë ose asnjë 
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herë ktheheshin përsëri në shkollat normale, duke përmbushur kështu “diagnostikimin 

për të qëndruar” (Chan, 2002). Të dhënat nga Republikën Çeke për vitin 1997 

theksonin se 64 % e fëmijëve rom të cilët ishin në moshë për të ndjekur shkollat 

fillore, ishin të rregjistruar në “shkolla speciale”, në krahasim me 4 % të popullatës 

maxhoritare. E shprehur ndryshe, romët kanë 15 herë më shumë mundësi në këtë vend 

të përfundojnë në shkollat speciale se sa mesatarja për popullsinë maxhoritare. 

Gjitashtu në Hungari studimet e dekadës së fundit për 192 shkollave fillore, treguan se 

pothuajse 85 % e fëmijëve të cilët ishin vendosur në “klasa speciale” ishin rom 

(Pogany, 2004).  

Në Rpublikën Çeke dhe në Slloveni fëmijët të cilët mbarojnë shkollën fillore në 

“shkollat speciale” që në shumicën e rasteve janë rom, nuk lejohen të vazhdojnë 

shkollimin e tyre përveë se në shkolla teknike të cilat ofrojnë trajnime për punëtor të 

ardhshëm me aftësi të kufizuara (Chan, 2002).  

Padyshim kjo nuk është ajo që kërkohet nga përfaqësuesit e këtij kominiteti. Klasat 

dhe shkollat specifike ku dërgohen nxënësit rom kanë zakonisht kualitet më të ulët 

duke i krahasuar me klasat dhe shkollat ku mësojnë nxënësit jorom.  

 

1.2 Edukimi i romëve në periudhën e tranzicionit në Shqipëri 

Gjatë periudhës së tranzicionit post-socialist, romët për arsye të kolapsit dhe mbylljes 

së ndërmarrjeve shtetërore, karakterit të njëanshëm profesional të tyre, gjithashtu dhe 

diskriminimit, kaluan nga një mirëqënie relative në një varfëri ekstreme.  

Për më tepër, pas vitit 1991 cilësia e kujdesi shëndetësor ndaj popullatës ka rënë 

ndjeshëm në gjithë territorin e vendit. Në këtë kuadër situata shëndetësore e 

komuniteti rom paraqitet edhe më e rëndë. Arsyet kryesore për këtë situatë janë 

kequshqyerja, mungesa e higjenës dhe aksesi i limituar në qëndrat shëndetësore. 

Kequshqyerja është pasojë e kombinimit të sëmundjeve kronike që kanë romët dhe 

djetës së varfër ushqimore që ata përdorin.  

Mungesa e ujit të pijshëm, përdorimit të ujit të pakontrolluar dhe kanalizimeve 

ndikojnë ndjeshëm në uljen e higjenës në mjedisin familjar dhe si rrjedhojë dhe 

dëmtimin e shëndetit. Nisur nga fakti që një pjesë e mirë e romëve jetojnë në zona 
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rurale mundësitë e tyre për të marrë shërbime shëndetësore janë shumë të kufizuara. 

Numri i qëndrave shëndetësore në këto zona është ulur dukshëm që pas viteve 90, 

edhe në ato qendra që egzistojnë ka probleme me nivelin e kualifikimit të stafit 

shëndetësor (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005).    

Një efekt i menjëhershëm i tranzicionit që preku drejtpërdrejt këtë minoritet në 

Shqipëri si dhe në vendet e tjera të Evropës Lindore dhe Qendrore ishte dhe rënia e 

nivelit të edukimit, regjistrimit, frekuentimit, cilësisë së shkollës si dhe braktisjes e 

saj. Megjithëse komuniteti rom historikisht ka qenë më i varfëri në Shqipëri, rënia e 

nivelit të jetesës gjatë tranzicionit post-socialist ishte shumë më e shpejtë se për disa 

grupe të tjera të popullsisë. Në një studim tregohet se pothuajse 100 për qind e 

familjeve rome do të dëshironin fuqimisht që fëmijët e tyre të mbaronin të paktën 

arsimin fillor vetëm pak prej tyre e konsiderojnë arsimin e fëmijëve të tyre të 

domosdoshëm (Fondacioni i Sekretariatit të Përfshirjes së Romëve, 2013). 

Ky faktor i rëndësishëm ka formuar një rreth vicioz, i cili riprodhon analfabetizmin 

dhe nivelin e ulët arsimor midis romëve, gjë që thellon edhe më shumë 

margjinalizimin e tyre në shoqëri (Tamo dhe Karaj, 2007). 

Sipas INSTAT-it (2001) përqindja e analfabetizimit në Shqipëri ishte jo më shumë se 

2%, ndërkohë që specifikisht për komunitetin rom kjo përqindje ishte 52.4% nga viti 

1991-2000 (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005). Rritja e analfabetizmit në komunitetin 

rom mendohet se është shtuar dukshëm pas vitit 1991.  

Të dhënat zyrtare përsa i përket edukimit të romëve mungojnë, megjithatë, studimet e 

kryera nga organizatat ndërkombëtare theksojnë se mesatarisht romët kishin ndjekur 

5.5 vite shkollë (5.6 vite shkollë meshujt dhe 5.3 vite shkollë femrat) për periudhën 

1991-2000 (CESS, 2011).   

Studimi i Bankës Botërore 2005 (rreth situatës së minoritetin rom në Shqipëri) 

thekson se një pjesë e konsiderueshme e romëve, përsa i përket dekadës së parë të 

tranzicionit, nuk kishin ndjekur asnjë vit shkollë apo e kishin braktisur atë në vitet e 

para. Shumë pak prej tyre kishin frekuentuar ciklin e plotë të arsimit të detyruar, 

shkollat e mesme dhe universitetet. Vetëm 1.3 % e romëve të moshës deri në 20 vjeç 

kishin kryer ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar, ndërkohë që vetëm 0.3 % të 

së njëjtës grupmoshë kishin arsim të mesmës dhe universitar. Këto përqindje ishin më 
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të larta për grupmoshën 21-20 vjeç, ku 4.6 % kishin kryer ciklin e plotë tetë-vjeçar 

dhe 0.6% kishin kryer arsimin e mesëm dhe atë universitar (De Soto, Beddies, 

Gedeshi, 2005).  

Romët kanë të drejtën e tyre për edukim në shkollat shqiptare, por ata nuk studiojnë 

në gjuhën e tyre në këto shkolla. Në Shqipëri, ky grup shumë rrallë has diskriminim te 

pastër nga Politikanët Shqiptarë apo shoqëria siç haset haptazi në shumicën e vendeve 

të Evropës Lindore. Megjithatë, ata përballen me një diskriminim të fshehur dhe 

institucioanal, gjithashtu dhe përjashtim social (Koinova, 2005).  

Sipas burimeve të ndryshme numri i popullsisë rome në Shqipëri varion nga 8.301 

(Censusi zyrtar, 2011) deri më 120.000 (ERRC, 1997). Mungesa e regjistrimeve 

zyrtare sipas etnisë reflektohet edhe në statistikat që lidhen me minoritetin rom në 

Shqipëri. Një studim i kryer pas viteve 2010 tregon se numri i këtij minoriteti është 

14,552.   

 

Tabela Nr. 2. Shpërndarja e popullsisë dhe familjeve rome sipas rretheve 

Nr Rrethet Popullsia Përqindja Familjet Madhësia mesatare e 

familjes 

1 Berat 771 5.3 163 4.7 

2 Delvinë 203 1.4 51 3.9 

3 Devoll 342 2.4 83 4.1 

4 Dibër 84 0.6 16 5.3 

5 Durrës 990 6.8 211 4.7 

6 Elbasan 1114 7.7 235 4.7 

7 Fier 2311 15.9 494 4.7 

8 Gjirokastër 376 2.6 80 4.7 

9 Kavajë 248 1.7 44 5.6 

10 Kolonjë 7 0.0 2 3.5 

11 Korçë 1324 9.1 290 4.6 
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12 Krujë 713 4.9 124 5.8 

13 Kuçovë 187 1.3 38 4.9 

14 Kukës 64 0.4 13 4.9 

15 Kurbin 115 0.8 29 4.0 

16 Lezhë 223 1.5 51 4.4 

17 Librazhd 1 0.0 1 1.0 

18 Lushnjë 658 4.5 146 4.5 

19 Mat 15 0.1 3 5.0 

20 Peqin 150 1.0 28 5.4 

21 Përmet 9 0.1 2 4.5 

22 Pogradec 526 3.6 121 4.3 

23 Sarandë 168 1.2 39 4.3 

24 Shkodër 443 3.1 92 4.8 

25 Tiranë 3022 20.6 665 4.5 

26 Vlorë 488 3.4 116 4.2 

 Totali 14552 100.0 3137 4.6 

Burimi:  Anketa me familjet rome, 2011 (CESS, 2011) 

Gjithashtu, në vendin tonë vazhdojnë të mungojnë të dhënat e plota dhe të sakta për 

arsimimin e minoritetit rom dhe, në veçanti, për fëmijët romë që vijnë nga censuset 

zyrtare. Për më tepër, ka të dhëna fragmentare dhe, shpesh herë, kontradiktore që 

vijnë nga ndonjë burim administrativ, nga sondazhe të ndryshme apo të dhëna që 

vijnë nga parashkimet e bazuara në vlerësimet e përafërta zyrtare dhe të shoqatave 

joqeveritare rome për këtë minoritet.  

Dihet në vija të përgjithshme se shkollimi i minoritetit rom vazhdon të karakterizohet 

nga probleme si regjistrimi, frekuentimi dhe rezultatet e ulta, numër i vogël nxënësish 

që vazhdojnë ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar (klasa e pestë deri në të 

nëntën), braktisje e shkollës si dhe mungesë aftësish dhe njohurish. Për më tepër 
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mungojnë të dhënat egzakte (të viteve të fundit) rreth përqindjeve kundrejt këtyre 

fenomeneve, pak studime evidentojnë të dhëna për dekadën e dytë të tranzicionit.  

Një nga këto studime thekson faktin se megjithëse ka një përmirësim të nivelit 

arsimor të romëve pasë viteve 2000 në krahasim me dekadën e parë të tranzicionit, 

analfabetizmi vazhdon të mbetet shumë i lartë dhe për periudhën 2001-2010 

analfabetizmi tek ky komunitet sipas CESS 2011 ishte 34.4%. Për më tepër niveli i 

analfabetizmit për grup-moshën 7 deri 18 vjeç ndoshta është përkeqësuar në krahasim 

me fillimin e viteve 2000‟ për komunitet rome në disa qytete të Shqipërisë.  

I njëjti studim nënvizon se mesatarisht romët në vitet e fundit kanë ndjekur më pak 

vite shkollë se në dekadën e parë të tranzicionit : 4.2 vite shkollë për periudhën 2001-

2010 nga 5.5 vite shkollë që ndiqnin për periudhën 1991-2001.   

 

Tabela Nr. 3. Niveli i analfabetizmit dhe vitet mesatare të shkollimit 

 Periudha 1991-2000 Periudha 2001-2010 

Niveli i analfabetizmit 52,4% 34,4% 

Vitet mesatare të shkollimit 5,5 vite 4,2 vite 

Burimi: Anketa me familjet rome (CESS, 2011) 

Sipas një tjetër studimi të kryer nga Tamo dhe Karaj, në Shqipëri në vitin 2007 jetonin 

rreth 5000 fëmijë rom 3-16 vjeç (23.6 % prej të cilëve i përkisnin grup moshës 

parashkollore 3-5 vjeç). Pjesa dërrmuese e tyre jetojnë në qytetin e Tiranës (1394 ose 

30% e numrit të përgjithshëm të fëmijëve nga mosha 3-16 vjeç), në qytetin e  Fierit 

722 ose 15.50%, në qytetin e Korçës 510 ose 11%, në qytetin e Elbasanit 311 ose 

6.70% dhe në atë të Durrësit 298 ose 6.60%.  

Studiuesit theksonin se problemet që fëmijët rom paraqisnin në lidhje me edukimin e 

tyre ishin të shumllojta: së pari, megjithëse ligji në Shqipëri detyron prindërit të 

regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollat fillore, numri i fëmijëve rom të cilën 

regjistrohen në shkolla ishte i ulët: vetëm 27 % e fëmijëve deri në moshën 6 vjeç 

ndiqnin klasën e parë. Së dyti, 1 në pothuajse 2 fëmijë rom të moshës (6 deri 16 vjeç) 

e kishte braktisur shkollën, për më tepër 54 % e fëmijëve rom të së njëjtës grup moshë 
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nuk kishin përfunduar asnjë klasë shkollë. Së treti, vetëm 5 % e nxënësve të moshsë 

15-16 vjeç ndiqnin shkollën e mesme. Ata gjithashtu nënvizonin se pas moshës 11 

vjeç vihej re një rënie e lartë e frekuentimit të shkollës si për vajzat ashtu dhe për 

djemtë rom, për më tepër shtonin se fëmijët rom të moshës 15-16 vjeç kishin kryer 

mesatarisht vetëm 5 vite shkolle (Tamo dhe Karaj, 2007). 

Duhet theksuar se shkaqet e këtyre fenomeneve nuk janë evidentuar plotësisht pasi 

deri më sot, barrierat që nuk lejojnë akses e barazi në edukim nuk janë adresuar siç 

duhet nga studiuesit dhe raportet mbi komunitetin rom në Shqipëri. Prandaj ky studim 

tenton të eksplorojë situatën reale të aksesit dhe barrierat që fëmijët rom hasin për të 

pasur sukses në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar (klasa  e 6 deri në klasën 

e 9) të edukimit të minoritetit rom në Shqipëri. 

 

1.3  Barrierat që romët hasin në edukim në Shqipëri 

Në kuadrin e barrierave që fëmijët rom hasin në edukim, varfëria konsiderohet faktori 

kryesor i nivelit të ulët të edukimit për romët.  

Theksojmë se rritja e papunësise ka ndikuar drejt për drejt ne rritjen e nivelit të 

varfërisë të këtij komuniteti (përafërsisht 71% e romëve janë të papunë, shifër kjo e 

lartë po ta krahasojmë me shifrën 20%, që është për të gjithë popullsinë në Shqipëri) 

(CESS, 2011). Krahasuar me pjesën maxhoritare, përqindja e komunitetit rom e 

kategorizuar si shumë e varfër është më e lartë. Rreth 68% e këtij komuniteti jetonin 

në kushte të varfërisë ekstreme dhe të ardhurat e tyre familjare ishin më pak se gjysma 

e të ardhurave familjare në zonat urbane. Mesatarja e të ardhurave të familjeve rome 

ishte 16.492 lek dhe më shumë se 64% e të ardhurave të tyre shpenzohen për ushqim. 

Si rrjedhojë, pjesa më e madhe e familjeve rome e kanë të pamundur të përballojnë 

kostot e mobilimit dhe rregullimit fizik të banesave të tyre dhe për këtë arsye kushtet 

që ata jetojnë janë shumë të këqia. 70% e romëve të intervistuar në studimin e Bankës 

Botërore 2005 treguan se në shtëpitë e tyre nuk ka shtretër mjaftueshëm për gjithë 

anëtarët e familjes, mungesë elektriciteti, ujë të pijshëm dhe probleme me rrjetin 

infrastrukturorë të ujërave të zeza.  

Si pasojë e varfërisë së lartë dhe e përjashtimit nga tregu formal i punës romët janë 

detyruar të punojnë në mënyrë informale dhe rastësore kryesisht në mbledhjen e 
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materialeve të riciklueshme, lypjen, shitjen e robave të përdorura si dhe në grupe 

muzikore. Sigurisht ky treg pune informal nuk garanton të ardhura të qëndrueshme 

për familjet rome.  

Për më tepër vitet e fundit burimet e të ardhurave të shumë familjeve rome nga tregtia 

e rrobave të përdorura dhe riciklimit janë reduktuar ose kanë shterruar, si pasojë e 

rënjes së kërkesës dhe rritjes së konkurrencës. Si rrjedhojë e mungesës së të ardhurave 

prindërit rom hasin vështirësi për t‟i dërguar fëmijët e tyre në shkollë (CESS, 2011).  

Barriera të varfërisë përfshijnë dimensionin e vështirësive, kequshqyerjen dhe kushtet 

e jetesës, si dhe emigracionin.   

Veshtirësitë si aspekt i varfërisë 

Në studimin Bankës Botërore në Shqipëri në 2005, 65% e prindërve rom thanë se nuk 

arrinin të blinin mjetet didaktike shkollore dhe veshje për fëmijët e tyre (De Soto, 

Beddies, Gedeshi, 2005). Për më tepër sipas Tamo dhe Karaj (2007) këto mungesa 

materiale i bëjnë më të dukshme diferencat midis fëmijëve rom dhe atyre joromë, 

duke ndikuar dhe në braktisjen e shkollës pasi ata nuk dëshirojnë t‟u afishohet situata 

e pakëndshme materiale që prezantojnë.    

Kequshqyerja dhe kushtet e jetesës  

Zakonisht në Shqipëri, fëmijët rom hasin probleme me vazhdimësinë në shkollë për 

shkak të kushteve të mjerueshme ku ata jetojnë.   

Uria, kequshqyerja zakonisht ndikojnë performancën në shkollë dhe i detyrojnë 

fëmijët të braktisin shkollën pa kaluar as edhe një klasë. Shumë familje rome nuk 

kanë ushqim të mjaftueshëm çdo ditë. Në studimin e vitit 2011, 70% e romëve 

deklaruan se kushtet e këqia të jetesës ishte një tjetër problem madhor përkrahë 

mungesës së ushqimit. Shtëpitë e tyre nuk kanë krevate për gjithë anëtarët e familjes 

dhe kanë probleme me ujin e pijshëm, elektricitetin dhe rrugët (CESS, 2011). 

Migrimi dhe Emigracioni 

 

Pas viteve 1990 nga kushtet e vështira të jetesës, u detyruan të emigronin drejt 

Greqisë dhe Italisë edhe individë e familje rome. Në përgjithësi fëmijët e prindërve të 

rinj rom të cilët kanë emigruar mbetën në atdhe, duke jetuar kryesisht me gjyshërit e 
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tyre. Vështirësitë e mëdha ekonomike si dhe pamundësia e kontrollit nga ana e të 

moshuarve, ka çuar në braktisjen e shkollës dhe punësimin e mjaft fëmijëve (Tamo 

dhe Karaj, 2007).  

 

Për më tepër, familje rome nga Elbasani, Korça dhe Gjirokastra emigrojnë në mënyrë 

sezonale në muajt maj – shtator drejt Greqisë, fëmijët e këtyre familjeve braktisin 

shkollat për t‟ë ndihmuar prindrit, kryesisht në bujqësi. Pjesa dërrmuese e këtyre 

fëmijëve natyrisht nuk shkojnë më në shkollë pasi kthehen në Shqipëri (De Soto, 

Beddies, Gedeshi, 2005).     

 

Nje barrier tjetër përsa i përket edukimit është kultura rome ku përfshihet gjuha e tyre 

dhe rolet gjinore tradicionale.  

Gjuha rome 

Përgjatë punës time 13 vjeçare me komunitet rome në Tiranë, më ka rënë në sy fakti 

se gjuha bëhet një pengesë pasi fëmijët romë nuk kanë mundësi të ndjekin kopshte 

(edukim parashkollor) me programe në të dy gjuhët.   

Duke iu referuar vëzhgimeve të profesorit Marcel Courthiades, prezenca e fëmijëve 

rom në çerdhet shqiptare ishte zero, ndërkohe që studimi për Dekadën e Përfshirjes 

Rome, 2011 theksonte se vetëm 1/10-ta e fëmijëve 3-5 vjeç ndiqnin arsimin 

parashkollor. Sipas CESS dhe pas vitit (2011) në disa komunitete të mëdha rome në 

shtëpi dhe midis tyre, fëmijët flasin kryesisht gjuhën e tyre romisht.  

Prandaj, kur ata regjistrohen e fillojnë klasën e parë gjuha shqipe që është gjuha e 

kurrikulave, kthehet në një hendikap për ta. Në këtë rast gjuha është një faktor i 

rëndësishëm në performancën e tyre te dobët në shkollë dhe një nga shkaqet për 

përqindjen e lartë të braktisjes së shkollës nga ana e femijëve rom.  

Roli tradicional gjinor në kulturën rome 

Ekziston një disbalancë e lartë gjinore në vazhdimësinë e shkollës dhe  

analfabetizmin. Vajzat rome, veçanërisht, kanë mundësi më të pakta të mbarojnë 

shkollën fillore dhe të vazhdojnë ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar (Tamo 

dhe Karaj, 2007). Prindërit presin nga vajzat t‟i ndihmojnë me punët e shtëpisë dhe 

gjithshtu të mësojnë të bëhen gra dhe nëna sepse në traditën e tyre vajzat rome 
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martohen kur ato janë mjaft të reja, ndërsa djemtë pritet të jenë ata që do të sjellin të 

ardhurat dhe bukën në shtëpi.  

Në shumë raste, thjesht pritshmëria mbi martesat në moshë të re është shkaktare që 

vajzat të braktisin shkollën dhe të qëndrojnë në shtëpi për të mësuar detyrat e tyre në 

lidhje me punët e shtëpisë dhe rolin e nënës. Disa nga pasojat e ksaj zgjedhjeje janë 

përqindje e lartë analfabetizmi si dhe kualifikime dhe aftësi të pakta (CESS, 2011). 

Natyra e segregimit (veçimit) në Shqipëri 

Një ndër aksiomat mbi sistemin e arsimit është se cilësia e shkollës influencon 

drejpërdrejt mundësinë për t’u arsimuar. Shkollat me cilësi më të ulët dekurajojnë 

fëmijët që t’i frekuentojnë ato.  

Bazuar në studime të modeleve të ndryshme të segregimit në Evropën Qendrore dhe 

Lindore duket se simbol i segregimit aktual janë “shkollat speciale”. Këto shkolla 

frekuentohen vetëm nga fëmijë rom dhe karakterizohen nga një cilësi shumë e ulët 

mësimdhënie në krahasim me shkollat e tjera. Ky model haset në vende të tilla si 

Republika Ç eke, Hungaria dhe Sllovakia (Chan, Chirico, et,al. 1999). Në këtë kuadër 

Shqipëria përbën një përjashtim krahasuar me vendet ish-komuniste të Evropës 

Lindore dhe Qëndore (Koinova, 2005). Modelet e segregimit në Shqipëri sigurisht që 

ekzistojnë por kanë një natyrë tjetër.  

Për të shpjeguar natyrën e modeleve të segregimit në shkollat Shqiptare merren si 

referencë përkufizimet e segregimit të cilat ofrohen nga Qendra Evropiane për të 

Drejtat e Romëve:  

1-Një lloj segregimi në Shqipëri mund të konsiderohet abuzimi kundrejt fëmijëve rom 

në shkollë, përfshirë këtu dhe ato abuzime fizike me frymëzim racial. 

Theksojmë se ky lloj segregimi ndaj fëmijëve rom konkludohet në tre studime të 

ndërmarra nga CESS (2011), Koinova (2005) dhe ERRC (1997).  

2-Nxënësit rom segregohen brenda mjedisit të klasës nga mësuesit të cilët i 

mënjanojnë ata nga pjesa tjetër e klasës, duke i ulur në fund të saj.  

Kjo formë segregimi përmendet nga ERRC por dhe nga Qendra për Monitorimin e 

Racizmit dhe Ksenofobisë të Bashkimit Evropian. Veçimi i nxënësve rom brenda 
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klasës është evidentuar jo vetëm nga dy nga studimet e sipërpërmnedura, por 

konfirmohet tërësisht dhe nga studime rreth edukimit të Romëve në shqipëri ku p.sh. 

Tamo dhe Karaj (2007) theksojnë në studimin e tyre se 80 % e fëmijëve rom rrinë të 

veçuar (të ulur vetëm me fëmijë të tjerë rom) në bankat e mesit dhe të fundit të klasës. 

Kjo formë segregimi është një barrierë domethënëse për edukimin e fëmijëve rom. 

Për arsye të sjelljes së papërshtatshme të mësuesve këta fëmijë nuk arrijnë rezultate të 

mira në mësime dhe e kanë të vështirë të vazhdojnë shkollën.     

3-Një lloj tjetër segregimi që po zhvillohet së fundmi është segregimi residencial apo 

thënë ndryshe “Gypsy ghetto schools”.  

Sipas ERRC ka shumë raste (si në Rumani) ku fëmijët rom po frekuentojnë shkolla 

me kualitete të ulta arsimore si rezultat i segregimit rezidencial: fëmijët e getove 

frekuentojnë shkolla geto. Pas rënies së komunizmit minoriteti rom në Shqipëri po 

përballet me këtë lloj segregimi. Sot romët jetojnë në zona të vecuara në kushte 

shumë të vështira ekonomike. Fëmijët rom edhe si pasojë e ligjit aktual të regjistrimit 

të fëmijëve në shkollë, frekuentojnë shkollat në zonat ku jetojnë (fenomeni i getozimit 

të shkollave është më shumë i spikatur në zonat rurale).  

Në Dispozitat Normative për arsimin fillor neni 13, pika 3 dhe tek neni 14, pika 1 mbi 

shpërndarjen territoriale, thuhet se:  

“ Regjistrimi i fëmijëve në shkollat tetëvjeçare bëhet në shkollat pjesë e territorit ku 

ata jetojnë” (Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, 2002). 

Nga përfaqësuesit e minoritetit rom, ky ligj shihet se funksionon vetëm kundrejt 

fëmijëve të këtij minoriteti. Pra fëmijët rom nuk lejohen të rregjistrohen në shkolla 

jashtë komunitetit ku ata jetojnë. Ndërkohë kjo gjë nuk aplikohet kundrejt fëmijëve jo 

rom. Sipas përfaqsuesve të këtij komuniteti shumë fëmijë jo-rom nuk rregjistrohen në 

shkollat e komuniteteve të tyre ku ka dhe fëmijë rom, dhe lejohen të regjistrohen në 

shkolla të tjera (Unioni i Romëve të Shqipërisë, 2011).  

Ky është dhe një ndër treguesit më tipikë të segregimit aktiv të fshehtë në Shqipëri. 

Këto shkolla karakterizohen nga nivel i ulët mësimdhënie si pasojë e kualifikimit jo të 

mjaftueshëm të mësuesve, mungesë paisjesh dhe mjetesh shkollore. Si pasojë e 

cilësisë së ulët të shkollës në këto zona, këto shkolla gjithnjë e më shumë po 
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frekuentohen më pak nga fëmijët jo rom duke u shndëruar gradualisht në “Gypsy 

ghetto schools”. 

 

1.4 Aspekte teorike mbi segregimin 

Studime të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vërtetuar lidhjen që 

egziston midis paragjykimeve, diskriminimit dhe influencën tek vendbanimet dhe 

proçedurat e edukimit.  

Kështu, në SHBA deri në vitin 1940 kompanive të ndërtimit u lejohej me ligj që të 

pengonin grupet etnike të blinin banesa në zona specifike te qyteteve ku të bardhët 

jetonin. Në të njëjtën kohë segregimi në shkolla ishte ekzistent në Jug të SHBA, deri 

më 1954 kur Gjykata e Lartë në Brown i dha fund egzistencës së ligjeve ekstreme. 

Këtë shembull më pas e ndoqën dhe qytetet e tjera të cilat ndërmorën hapa konkretë 

në lidhje me diskriminimin dhe segregimin në shkollat e tyre. Qëllimi i lëvizjeve që 

sollën këto ndryshime të rëndësishme, të cilat vepronin kundër segregimit, ishte 

integrimi i edukimit publik duke ndryshuar lidhjen që egzistone në atë kohë mes 

vendbanimit dhe regjistrimit në shkolla. Megjithatë vlen për t‟u nënvizuar fakti se 

Orfield dhe Yun në studimin e tyre sasior që kryen në shkollat të ndryshme të SHBA 

vunë re aspekte të risegregimit në shkolla rreth viteve 1990 (Orfield & Yan, 1999).  

Ekziston një diferencë ndërmjet segregimit „de fakto‟ dhe atij „de jure‟. Segregimi „de 

fakto‟ është segregimi i kryer nga një qytetar i vetëm, ndërsa segregimi „de jure‟ 

kryhet nga ligji dhe veprimet qeveritare. „De fakto‟ vjen si rrjedhojë i bashkpunimit 

mes familjeve të shumta që kërkojnë vendbanime të reja dhe faktorëve ekonomik që 

shpesh herë mbështeten nga qeveria (kjo e fundit nuk ka qëllim të ndikojë në 

segregim, por që indirekt ndikon në të) (Raffel, 1998).  

Sipas Brown dhe Hunter, prindërit e konsiderojnë racën si faktor kryesor kur zgjedhin 

një shkollë për fëmijët e tyre. Këta studiues raportuan se „dhe pse 95% e prindërve të 

pyetur nuk kishin kundërshtime nëse fëmijët e tyre ndiqnin një shkollë në të cilën 

kishte dhe një pakicë nxënësish me ngjyrë, perqindja e të bardhëve u rrit dukshëm në 

aspektin e përgjigjeve negative kur bëhëj fjalë për një shkollë ku pjesa dërrmuese e 

nxënësve ishte me ngjyrë‟ (Brown, Hunter, 1995). Kjo „padrejtësi‟ siç u konsiderua 
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nga të “bardhët” i detyroi ata të largoheshin nga shkollat urbane, duke i kthyer ato 

kryesisht në shkolla për minoritetet.  

Shumë studime janë orvatur të kuptojnë shkaqet se në ç‟bazë prindërit zgjedhin 

shkollën për fëmijët e tyre. Nënvizohet në disa prej studimeve se zakonisht prindërit 

nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkolla që paraqesin disavantazhe. Ndërkohë që disa 

studime të tjera theksojnë faktin se prindër të tjerë nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në 

shkolla me standarde të larta.   

Ky debat rreth opsioneve të zgjedhjes së shkollës është ngritur dhe në Shqipëri në 

vitin 2010. Në një seminar të organizuar nga organizata joqeveritare “Amaro Drom” 

me temë mbi „Diskutimin e politikave të reja rreth edukimit të minoriteteve‟, 

përfaqësuesit e minoritetit rom ngritën zërin duke tërhequr vëmëndjen e një publiku 

më të gjerë. Ata theksuan faktin se fëmijët shqiptarë po abandononin shkollat pranë 

zonave ku romët jetojnë e ku fëmijët e tyre studiojnë. Gjithashtu perfaqësuasit romë 

nënvizuan faktin se në këto shkolla kualiteti i mësim dhënies është i ulët dhe 

mësuaesit nuk janë të kualifikuar mjaftueshëm (Unioni i Romëve të Shqipërisë, 

Amaro Drom, 2011).   

Arsyet etnike shpesh përdoren përsa i përket disktutimit të zgjedhjes së shkollës, por 

në shumicën e rasteve justifikimi është „shkolla e mirë‟. Kjo do të thotë se prindërit 

kërkojnë një shkollë që përmbush standardet në lidhje me edukimin e fëmijëve të tyre 

dhe kjo është arsyeja kryesore përse ata i largojnë fëmijët e tyre nga shkollat ku 

fëmijët romë studiojnë.  Nuk përjashtohen dhe rastet kur familjet jo-rome i largojnë 

fëmijët nga shkolla vetëm në bazë të standardeve të asaj shkolle dhe jo të bazuar në 

faktin se nxënës romë frekuentojnë atë shkollë, por në shumicën e rasteve arsyeja e 

standardeve është vetëm një justifikim për të fshehur ndjenjat dhe mendimet raciste që 

ekzistojnë për nxënësit romë. 

 

1.5 Aspekte teorike rreth konfliktit ndërmjet edukimit tradicional rom dhe 

edukimit publik maxhoritar 

Ky problem bazohet në studimet e kryera nga organizatat rome dhe trajton një 

kënvështrim teorik kritik rreth disuktimit mbi edukimin e fëmijëve rom. Në këtë 
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kënvështrim teorik theksohet fakti se aksesi për edukim të barabartë për fëmijët rom 

influencohet nga kontakti që ata kanë me zhvillimet historike, kulturore dhe sociale.  

Studimet e kryera, i referohen familjes si influencuesi më i rëndësishëm në jetën e 

fëmijëve rom. Megjithatë, në ditët e sotme shoqëria dominante nëpërmjet kulturës, 

shkollës dhe medias luan rolin e saj në të kuptuarin e botës për ta.   

Komuniteti rom i inkurajon fëmijtë të jenë të pavarur duke i mësuar dhe përforcuar 

sjellje të tilla si përgatitja e ushqimit dhe mënyrën si të vishen vet, ose si të bien për të 

fjetur pa supervizim dhe si të kujdesen për fëmijët më të vegjël. Dhe pse fëmijët rom 

kanë më pak përgjegjësi sociale se të tjerët, ata marrin disa përgjegjësi ekonomike si 

përkujdesja për fëmijët, ose punë të vogla të cilat shpesh janë imitime të aktiviteteve 

ekonomike që të rriturit kryejnë në komunitet.   

Në traditën rome, adoleshenca është një periudhë me përgjegjësi të rëndësishme 

sociale dhe ekonomike si martesa, rritja e fëmijëve dhe puna me kohë të plotë. Që në 

pubertet rolet të cilat romët marrin, ndryshojnë midis djemve dhe vajzave. Djemtë 

rom kanë më pak detyrime dhe më shumë të drejta se vajzat. Në këtë periudhë në disa 

komunitete rome, prindërit kërkojnë gruan e duhur për djalin e tyre. Gruaja e duhur 

duhet të ketë reputacion gjithashtu dhe sfond të mirë familjar, aftësi për të rritur 

fëmijë, sjellje të mira etj.  

Martesa është një hap drejt burrërisë dhe i jep djalit përgjegjësi më të mëdha 

ekonomike dhe sociale. Nga ana tjetër në pubertet, familja bëhet më protektive për 

vjazat e reja rome. Ato nuk mund të flenë ose të kalojnë kohë të lirë me fëmijët e 

tjerë, nuk mund të lënë flokët e lëshuar ose të heqin këpucët dhe të zhvishen në prani 

të burrave (Wood, 1973).  

Komunitetet rome janë nën presion për të adaptuar normat sociale të zhvilluara me 

kohë nga shoqëritë maxhoritare në fusha si edukimi. Klasa si mjedis perceptohet 

tërësisht ndryshe nga mjedisi komunitar rom. Fëmijtë rom në sistemin zyrtar të 

arsimit edukohen nga mësues të cilët nuk janë anëtarë të familjes dhe nuk kanë 

informacion të mjaftueshëm rreth kulturës rome dhe roleve gjinore. Për më tepër koha 

në klasa është e planifikuar dhe suksesi gjykohet në bazë të kritereve psikologjike, 

akademike dhe zhvillimore. 
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Ata përballen me vështirësi kur ndërveprojnë me fëmijë të tjerë në klasë sepse që në 

moshë fare të vogël kanë qëndruar me të rriturit dhe kanë përvetësuar aftësi rreth 

punëve të ndryshme pasi ata ndihmojnë familjet në aktivitetet ekonomike si shitja e 

luleve, mbledhja e materialeve metalike të riciklueshme ose hedhja e fallës.  

Efekti pozitiv i qëndrimit me të rriturit në komunitet është se fëmijët mësojnë të 

lexojnë dhe të kuptojnë aftësitë komunikuese verbale dhe joverbale si gjuhën, sinjalet 

e duarve, shprehjet e fytyrës, sinjalet me anë të fishkëllimave etj. Fëmijët flasin 

gjuhën rome të cilën sipas traditës e kanë mësuar pa instruksione vetëm nëpërmjet  

kontakteve me më të rriturit në komunitet.  

Me anë të tregimit të historive, komunitetet rome kanë për qëllim të edukojnë dhe 

argëtojnë fëmijët dhe në të njëjtën kohë të forcojnë vlerat morale. Në komunitet 

tregohen histori për romët e moshuar dhe vendet ku ata kanë udhëtuar, gjithashtu 

këndohen këngë rreth brezave, traditave dhe vuajtjeve.   

Roli që fëmijët rom ndërrmarin në komunitet ndryshon dukshëm nga roli që 

ndërmerret në shkolla, ai është shumë i strukturuar, i mirë detajuar dhe tepër 

relaksues. Fëmijët mësojnë aftësitë komunikuese të tregimit të historive vetëm duke 

dëgjuar, vëzhguar dhe duke u përfshirë në procesin e tregimit të historive nga ana e 

më të mëdhenjve. kështu rreth moshës 10 deri 12 vjeç mund të tregojnë fare mirë 

historitë dhe të bëjnë shaka si të rriturit. Kjo tregon rolin pozitiv që aftësitë e 

komunikimit verbal sjellin në shoqëritë rome (Smith, 1997). 

Edukimi tradicional rom ndryshon dukshëm në shumë aspekte nga sistemi edukimit 

zyrtar. Fëmijët rom pjesën më të madhe të kohës e kalojnë duke qëndruar me familjet 

e tyre dhe pjesëtarë të tjerë të komunitetit rom. Kjo mënyrë jetese i bën këta fëmijë të 

kenë shumë pak kontakte me pjesëtarë të komuniteteve të tjera jorome.  

Klasa si mjedis përceptohet tërësisht ndryshe nga mjedisi komunitar rom prej tyre. 

Fëmijët rom në sistemin zyrtar të arsimit edukohen nga mësues të cilët nuk janë 

anëtarë të familjes dhe qëndrojnë në një mjedis me fëmijë të tjerë jorom. Klasat janë 

mjedise të mbyllura ku fëmijët duhet të qëndrojnë të ulur për orë të tëra dhe të 

respektojnë disiplinën në shkollë. Ky mjedis është tërësisht i ndryshëm nga mjedisi 

familjar ku ata edukohen.  
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Një fëmijë rom has vështirësi në respektimin e disiplinës dhe përvetësimin e 

koncepteve abstrakte në shkollë. Mënyra sesi transmetohet njohuria brenda familjes 

dhe mjedisit rom nga të rriturit tek fëmijët ka karakter praktik dhe konkret, ndryshe 

nga modeli i edukimit shkollor. Në shoqërinë rome njohuria transmetohet gojarisht 

nga më të moshuarit të cilët kanë eksperiencë dhe njohje të traditave, ndërsa njohuria 

në shoqëritë perëndimore është një përmbledhje idesh dhe të dhënash të cilat janë të 

shkruara dhe të studiuara në kohë (Keeffe, 1992). Kështu fëmijët rom duke parë dhe 

përvetësuar modelet prindërore arrijnë të mësojnë gjuhën, historinë, traditat, rolet 

brenda komunitetit dhe profesionet e ardhshme të tyre.  

Nga ana tjetër mësuesit nuk i kuptojnë ata dhe mënyrën e tyre të jetesës e cila 

ndryshon nga ajo e fëmijëve të tjerë. Është pikërisht kjo situata e cila sjell pakënaqësi 

dhe mungesë motivacioni tek fëmijët rom për të vazhduar shkollën (Lenner, 1993).  

Një problem tjetër që hasin fëmijët rom ka të bëjë me mënyrën sesi përdoren 

njohuritë. Në mjedisin rom vendimet merren me konsensusin e gjithë komunitetit. 

Ndryshe nga ky model, shoqëritë perëndimore funksionojnë nëpërmjet segmenteve 

burokratike të cilat kanë mandatin e vendimarrjes. Një tjetër dimension ka të bëjë me 

perceptimin dhe përdorimin e kohës në shoqëritë perëndimore i cili ndryshe nga 

shoqëria rome është i orientuar drejt të ardhmes. Romët duket se nuk kanë qëllime të 

tjera veç atyre që përmbushin nevojat e mbijetesës dhe konservimimit të mënyrës së 

tyre të të jetuarit.  

Ndryshimi më i dukshëm midis edukimit rom dhe atij zyrtar është përmbajtja e 

sistemeve të edukimit. Një fëmijë rom i cili qëndron pjesën më të madhe të kohës në 

komunitetin e tij, mëson rreth kulturës, historisë jetës sociale dhe ekonomike të 

komunitetit të tij, në mënyrë që të jetë i gatshëm për të kryer rolin e tij në shoqërinë 

rome. Në shkollat publike ai mëson mbi kulturën dhe historinë maxhoritare jo-rome. 

Në studimin i vitit 2013 në Shqipëri, 73% e individëve rom të pyetur u shprehën se në 

tekstet shkollore nuk ka informacion rreth kulturës dhe traditave rome (Fondacioni i 

Sekretariatit të Përfshirjes së Romëve, 2013). Nga kjo pikpamje është e pamundur për 

një fëmijë rom që të mësojë në klasat e shkollave publike aftësitë e domosdoshme dhe 

sensin e pavarësisë që janë të nevojshme në komunitetin e tij (Smith, 1997).  
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1.6 Aspekte teorike mbi romët në sistemin e edukimit 

Duke marrë parasysh moskonsiderimin politik dhe historik të minoritetit rom në vite, 

shumë studiues, stafe pedagogjike dhe politikëbërës kanë zhvilluar një sërë arsyesh, 

me qëllim interpretimin dhe justifikimin e problemeve që karakterizojnë këtë 

minoritet në edukim.  

 Teoria etnocentrike: Asimilim për të pasur sukses  

Një nga teoritë që shpjegon dhe justifikon problemet e tyre në edukim është ajo 

etnocentrike. Si pjesë e një tradite filozofike më të shtrirë në kohë, kjo teori ka sjellë 

një seri pikpamjesh dhe supozimesh që përkufizojnë “të tjerët” dhe statusin e “tyre”. 

Janë këto pikpamje dhe supozime të frymëzuara nga këto tradita të etnocentrizmit, që 

propagandojnë modelet e segregimit dhe përjashtimit në politikat, praktikat dhe 

kërkimet shkencore mbi edukimin në Evropë (Claveri, Alonso, 2003).  

Etnocentrizmi ka të bëjë me konceptin që racat e tjera janë inferiore kundrejt racës 

Europiane, dhe pozicioni i kulturës perëndimore është parë si modeli më i mirë që 

shoqëritë e tjera inferiore duhet t‟a përshtasin me qëllim përmirësimin e tyre (Mills 

1997).  

Mënyrat e ndryshme të ekzistencës dhe funskionimit konsiderohen të rrezikshme për 

unitetin dhe stabilitetin në botë. Sipas kësaj tradite, ashtu si dhe Amartya Sen (1999) 

argumenton “Shoqëritë janë të ftuara t‟i bashkohen klubit të “demokracive 

Perëndimore” dhe të admirojnë dhe brendësojnë “vlerat dhe traditat Perëndimore të 

cilat konsiderohen si vlerat e vërteta dhe të vetme për çdo kulturë dhe shoqëri tjetër” 

(fq. 233).  

Bazuar në këtë prespektivë, romët, në mënyrë që të përmirësojnë nivelin e tyre të 

edukimit, duhet t‟i përshtaten modeleve Evropiane Perëndimore, të lënë mënjanë 

kulturën dhe vlerat e tyre tradicionale dhe të bëhen pjesë e kulturës dominante. Në 

këtë konteks, treguesit e ulët të shkollimit të romëve shihen si mungesë përshtatje me 

vlerat universale të të mësuarit (Flecha, 1999). 

Në politikat e edukimit që ndërmerren nga shtetet, diferencat kulturore që minoriteti 

rom paraqet, minimizohen apo eleminohen krejtësisht. Është pikërisht mos marrja 
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parasysh e këtyre diferencave që sjell problem në edukimin e tyre. Pra tendenca  e 

këtyre politikave është asimilimi dhe integrimi i vlerave hegjemonike.   

Studimet sociale kanë demostruar se shumë prakika në sistemin e edukimit reflektojnë 

këtë këndvështrim, sic shihet p.sh. tek besimet ose pritshmëritë e mësuesve në lidhje 

me mundësitë akademike të studentëve rom.   

Ky etnocentrizëm i theksuar ilustrohet tek mendimet e një drejtori shkolle në Dorset 

të Anglisë. Kur një grup familjesh rome u vendosën në Dorset, drejtori listoi gjithë 

vështirësitë që shkolla hasi me të sapoardhurit:  

1. Probleme edukative dhe sociale që vet fëmijët rom paraqesin; 

2. Nevoja për një bashkëpunim të ngushtë dhe ndërtimi i marrëdhënieve reale mes 

shkollës dhe prindërve rom; 

3. Problemi i integrimit në komunitetin shkollor; 

4. Nevoja për të shmangur ndikimin sado minimal rreth mundësive arsimore dhe 

sociale tek fëmijët e fshatit; 

5. Nevoja për të shmangur çdo lloj ftohjeje ndërmjet shkollës dhe prindërve të fshatit 

(natyrisht, sa më shumë sukses të kemi me 4 pikat, aq më të lehtë do t‟a kemi të 

ruajmë marrëdhënien e mire që kemi me familjet e fshatit) (Bateman, 1977, cituar nga 

Claveri, Alonso 2003).  

Drejtori qartësisht indentifikoi „problemin‟ si të lidhur me kulturën e fëmijëve dhe jo 

me pamundësinë e shkollës për t‟u marrë me një diversitet studentësh. Ai jo vetëm 

parashikoi problemin e fëmijëve rom në lidhje me integrimin, por parashikoi 

gjithashtu impaktin negativ që prezenca e fëmijëve rom mund të sillte tek fëmijët e 

fshatit, pasi procesi i të mësuarit për ta, u perceptua, nga drejtori si i kërcënuar nga të 

sapoardhurit. Ai shkoi dhe më tej duke denoncuar mungesën e vëmendjes në lidhje 

me “impaktin që një grup vlerash të huaja kulturore mund të kenë tek fëmijët e 

shkollës” (ibid). Drejtori ishte më i preokupuar për procesin mësimor të fëmijëve të 

fshatit se sa për fëmijtë rom.  
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Kur kultura rome konsiderohet si shkaku i dështimit në edukim jo vetëm për fëmijët 

rom por edhe për fëmijët të cilët kanë kontakte me ta, atëherë është e domosdoshme 

dizenjimi i hapave për të eleminuar “rrënjët e problemit”.   

Fajësimi i kultursë së minoritetit për pakënaqësit që ata kanë, është pasojë e karakterit 

etnocentrik që shkollat maxhoritare përcaktojnë në bazë të standarteve Perëndimore,  

të bardhëve dhe evuropiane, siç evidentohet nga kultura, kalendari, vlerat dhe 

kurrikula e një shkolle. Nga ky pozicion superior kulturor, karakteri etnocentrik i një 

shkolle është i padukshëm dhe i paprekshëm. Sistemet shkollore tashmë janë të 

projektuara, dhe familjet duhet t‟i pranojnë ato siç janë, ose duhet të heqin dorë nga 

edukimi i fëmijëve të tyre.  

P.sh. antropologjistja rome Ana Gimenez Adelantado vëzhgoi rreth 261 studentë rom 

në Spanjë, prej të cilëve 48.9 % kishin më shume se 5 mungesa të pa justifikuara në 

një muaj. Studiuesja tregoi se 21.15 % e mungesave kishin ndodhur për shkak të 

punës familjare që familjet rome kryenin në sezonet bujqësore ose shitjet sezonale në 

rrugë.  

Sipas traditës nga prespektiva etnocentrike, mësuesit i konsiderojnë këto arsye të 

papranueshme për të justifikuar mungesat dhe supozojnë se familjet rome nuk 

përpiqen mjaftueshëm për të edukuar fëmijët e tyre. Fakti se fëmijët rom nuk kanë 

zgjidhje tjetër veçse të mungojnë në shkollë për të mbijetuar është i papranueshëm. 

Në çdo rast struktura shkollore dhe organizimi i kohës, që është justifikimi i vetëm 

për pesë ditë mungesash, mbyllja e shkollës për ditët e shenjta të fesë kristiane dhe 

pushimet tre mujore verore, është dizenjuar për familjet që kanë punë të përhershme 

dhe vende pune pranë shtëpive të tyre. Ndoshta familjet rome do të preferonin që tre 

muajt e pushimeve verore të koincidonin me punën e tyre sezonale, kështu fëmijët 

nuk do të mungonin në shkollë, por aturitetet natyrisht nuk konsultohen me ta kur 

organizojnë kalendaret shkollore (Gimenez, Sancho, Chao, 2001).  

 Teoria relativiste: Veçimi nga shkollat për të ruajtur kulturën  

Relativizmi shihet si eleminimi i çdo modeli ose principi negativ. Siç dhe përshkruan 

Feyerabend (1993) “Ekziston vetëm një princip i cili duhet mbrojtur me të gjitha 
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mënyrat dhe në të gjitha fazat e zhvillimit human. Eshtë principi: çdo gjë shkon (fq. 

19). Aplikimi i këtij principi në studimin e kulturës quhet relativizëm kulturor, i cili 

nënkupton: kulturat konsiderohen as superior e as inferior, vetëm të ndryshme.   

Kështu, varfëria rome dhe mungesat e qasjeve në edukim janë vetëm manifestime të 

diferencave të tyre kulturore. Kjo prespektivë, e cila është shtylla e reformave 

arsimore të mjaftë vendeve pas viteve 1990, i ka çuar disa mësues, politikëbërës dhe 

teoricien në konkluzionin se: për të ruajtur kulturën duhet që minoritetet të mbahen 

larg arsimit mazhoritar. Megjithëse, duhet theksuar se, studiues në fushën e edukimit 

kanë vërtetuar se krijimi i ambjenteve të veçuara larg klasave normale, ka thelluar në 

të vërtetë segregimin dhe pabarizitë në sistemet e edukimit.  

Duke i detyruar studentët të cilët janë më pak të favorizuar të pranojnë nënshtrimin e 

paracaktuar në emër të diferencave kulturore, në fakt, reformat arsimore relativiste 

përshtaten dhe nuk sfidojnë aspak pabarazitë që ekzistojnë në edukim. 

Nxënësit rom hasin pengesa të shumta në edukim si rrjedhojë e diferencave kulturore. 

Megjithatë pengesat kryesore që ata hasin, siç dhe theksohet në paragrafët e mësipërm 

të punimit, lidhen me varfërinë dhe kushtet e këqia të jetesës. Sipas prespektivës 

relativiste, respekti për të ndryshmen do të thotë pranimi dhe respektimi i varfërisë së 

një grupi si pasojë e faktorëve kulturor, një efekt ky të cilin Agnes Kende e 

përshkruan si “etnikizimi i varfërisë”. Kur kushtet e jetesës konsiderohen një tipar 

kulturor, antarët e atij grupi etnik janë të fajësuar për varfërinë e tyre dhe shoqëria 

maxhoritare është e përjashtuar nga mundësia për të gjetur rrugët rreth eleminimit të 

këtij problemi dhe reduktimin e inpaktin që ai ka në edukim (Kende, 2000).   

Psh. Lee dhe Warren (1991) argumentuan se, meqënëse romët kanë qënë përherë në 

kufijtë ekstrem të sistemeve të edukimit, çdo sistem edukimi për romët duhet të ketë 

status të jashtëm duke siguruar kështu, që ata të përfitojnë vetëm aftësitë bazë të cilat 

janë të nevojshme për të funksionuar në shoqëritë bashkohore. Këta autorë theksojnë 

se sistemi ideal edukues për romët duhet vetëm të garantoj mbijetesën në grup dhe 

ruajtjen e statusit të marxhinalizuar që ata përfaqësojnë: Në vend që të përqëndrohemi 

tek ofrimin e mundësive për fëmijtë rom – që në thelb përmban pyetjen: “Çfarë mund 

të bëjmë ne për ta ?” – duhet të hedhim vështrimin përtej steriotipeve dhe të pyesim: 
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“Çfarë mund të mësojmë nga romët ?” (Lee, Warren, 1991, fq.320). Sipas romëve, 

shkollimi mazhoritar çon në jo-produktivitet.  

Megjithëse relativizmi dhe etnocentrizmi ndryshojnë filozofikisht, këto teori kanë të 

perbashkët tre elemnte kyç të cilët manifestohen në politikat, praktikat dhe gjetjet 

kërkimore të përfituara nga to: objektivizmi i komuniteteve rome, përfshirjen e 

limituar të romëve në procesin kërkimor dhe vënë theksin mbi teoritë deficitare 

(Claveri, Alonso, 2003). Prezantimi i këtyre tre elementeve jep nje panoramë të qartë 

rreth diskutimit se si është shpjeguar pakënaqësia e romëve në lidhje me shkollimin 

dhe gjithashtu hedh dritë mbi hapat e kërkimit të cilat pasqyrohen në këtë paragraf:  

 Objektivizmi i komuniteteve rome 

Objektiviteti, një princip bazik në kërkimin shkencor, kërkon një ndarje të qartë mes 

studimit shkencor neutral dhe objektit të studimit. Subjektiviteti i kërkuesit, supozohet 

të jetë objektiv, pasi është i vetmi që ka rëndësi dhe kërkuesi merr përgjegjësi të plotë 

për interpretimin e çdo të dhëne. Në të dy prespektivat si në atë etnocentrike dhe në 

atë relativiste, objektivizmi i subjektit të studimit është pasojë e një superioriteti të 

padiskutueshëm të subjektivizmit të kërkuesit.  

Praktikat, politikat, dhe kërkimet edukuese që objektivizojnë komunitetet rome nuk 

janë të përkushtuar të adresojnë rrënjët e marxhinalizimit të romëve në mënyrë që t‟i 

zgjidhin ato. Në të kundërt, ato përforcojnë imagjinatën popullore e cila në mënyrë 

„romantike‟ trajton tiparet diverse rome, pa i ndihmuar ata të kapërcejnë përjashtimin 

social.  

Procesi i objektivizmit kundrejt romëve ka formëzuar studimet që më së shumti janë 

ndërrmarë rreth komuniteteve rome. Kende (2000) argumenton se, ndërkohë që 

antropologët kulturor fokusohen ne eksplorimin e “variacioneve” rome, duke kërkuar 

në modelet kulturore dhe duke lartësuar ekzotizmin, sociologët kanë tentuar të 

numërojnë dhe klasifikojnë individët si rom ose jo. Studimet rreth komuniteteve rome 

i kanë prezantuar romët si “të tjerët” e çuditshëm dhe për këtë arsye kërkuesit duhet të 

bëjnë zbulime rreth mistereve dhe sekreteve që ata mbartin.  
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Vetëm një pjesë fare e vogël e përpjekjeve kërkimore i janë fokusuar tek mënyrat se si 

të ulet varfëria relative dhe marxhinalizimi i tyre. Kërkimet kryesisht kanë qënë 

përshkrues dhe sipërfaqësor, duke u fokusuar në kulturën dhe traditat tona, ose 

karakteristikat biologjike të racës së bardhë.  

Si pasojë, modele të ngjashme kërkimore gjenden më shpesh në fushën e 

antropologjisë dhe biologjisë se sa në fushën e edukimit. Në vitin 1943, pas mbërritjes 

së disa familjeve me “një përqindje të lartë me gjak-cigan”, autoritetet publike të 

Kopenhagenit pyetën profesorët e universitetit në Departamentin e Gjenetikës 

Humane për të zbuluar nëse “veçantitë e këtyre familjeve  mund të vinin si pasojë e 

defekteve të kondicionuara nga trashgimia” (Bartles & Brun,1943, fq. 10, cituar nga 

Claveri, Alonso, 2003). Studiuesit Danez, pasi demostruan në mënyrë “shkencore” se 

romët kishin një nivel të inteligjencës më të ulët se mesatarja, dolën në përfundimin se 

sterilizimi i këtyre familjeve do të zgjidhte problemin që kishin autoritetet.  

Hulumtime të ngjashme ku theksohen tiparet kryesore të kulturës sonë gjënden dhe 

shumë vite më vonë. Një studim në Sllovaki në vitin 1999 vëzhgoi diferencat 

fiziologjike që egzistonin mes romëve dhe jo-romëve. Studiuesit theksuan se romët 

kanë gjatësi dhe peshë më të vogël si dhe një kafkë me madhësi më të vogël 

(Bernasovsky & Bernasovka, 1999 cituar nga Claveri, Alonso, 2003).  

Dhe pse nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me edukimin, studime të tilla shtyjnë drejt 

masave diskriminuese të cilat nuk ndihmojnë në përmirësimin e edukimit ose të 

kushteve të jëtesës për romët. Në të kundërt, qëllimi i tyre i vetëm është të shtojnë 

veprimet diskriminuese dhe të gjenerojnë evidenca për t‟i mbështetur këto veprime.  

Dhe atëherë kur studimet, politikat, ose praktikat bazohen në teoritë gjithë-

përfshirëse, (të cilat janë zhvilluar dekadat e fundit dhe që njohin subjektivitetin e 

aktorëve socialë) shumica prej tyre janë përjashtuar nga mundësia për të intepretuar 

rezultatet. Si rrjedhojë, kur kërkuesit nuk i kanë krahasuar intepretimet e tyre me ato 

të pjesmarrësve në studim, eshtë rrezikuar një analizë e shtrëmbëruar e cila nuk merr 

në konsideratë hendekun metedologjik që egziston mes “intepretimit të realitetit” dhe 

“realitetit të intepretuar”(Habermas, 1981).  
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Kjo formë mbikëqyrjeje metodologjike i ka çuar shumë studiues, politikbërës dhe 

mësues të intepretojnë sjelljet kulturore vetëm duke u bazuar në kënvështrimet dhe 

paragjykimet e tyre. 

 Ekipe kërkimore jorome 

Objektivizmi i romëve lidhet me mungesën e kërkuesve rom rreth studimeve mbi 

kulturën e tyre. Dominimi i joromëve në studimet në fushën e edukimit si nga 

prespektiva etnocentrike dhe ajo relativiste ka shtuar pengesat për pjesëmarrjen e 

romëve në hartimin e politikave edukuese dhe prespektivave të përshtatshme. Nga 

vëzhgimet e kryera, duhet thëne se, deri disa viteve më parë të gjitha studimet rreth 

komuniteteve rome ndërmerreshin në mënyrë ekskluzive nga ekipe kërkuese jorome. 

Kjo i dedikohet më së shumti mungesës së qasjes në trajnimet e nevojshme, kapitalit 

social dhe burimeve për të kryer studime.  

Për më tepër, kompleksiteti i procesit dhe struktura e komunitetit shkencor ka penguar 

dhe më tej pjesëmarrjen e romëve në studime dhe pozicione të tjera profesionale. 

P.sh., Tom Machiels (2002) shpjegon se në Suedi mungesa e ekspertëve rom pengon 

përfshirjen e tyre në procesin e politikëbërjes në Suedi.  

Mac Laughlin 1999 denoncon të njëjtin fenomen kështu: Debati rreth romëve si “të 

tjerët” në Evropë sot ndodh jashtë komuniteteve dhe aktiviteteve rome. Debatuesit në 

përgjithësi kanë pak ose aspak inpakt në vetëdijen politike dhe përvojat reale të jetës 

së këtyre grupeve.... Ata thjesht lejojnë teoricienët socialë të përshtasin ekspriencat e 

“të tjerëve” në mënyrë që të përmirësojnë debatin akademik dhe gjithashtu lejojnë 

teoricienët socialë të paktën të „shtiren‟ duke shprehur shqetësime rreth të 

marxhinalizuarve në shoqërinë Europiane (Mac Laughlin, 1999, fq. 57).  

Padyshim, vetëm pak romë kanë arritur majat e niveleve edukuese të cilat zakonisht 

kërkohen nga komunitet studimore maxhoritare, por metodat alternative lejojnë 

përfshirjen e përfaqësuesve rom, nga dizenjimi te mbledhja dhe më pas tek 

interpretimi i të dhënave; hapa këto që mund të arrihet në qoftë se studiuesit i 

konsiderojnë ato të rëndësishme për të siguruar vlefshmërinë. Guidat e prezantuara 

nga Komisioni Evropian rrerth kërkimeve në Shkencat Sociale inkurajojnë ekipe të 

tilla kërkuese multikulturore (Commission of the European Communities, 1998).  
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Padyshim përfshirja e tyre nuk do të garantojë çrrënjosjen totale të paragjykimeve që 

egzistojnë rreth minoritetit rom, por do të jetë një hap pozitiv.      

 Teoritë defiçitare 

Teoritë defiçitare janë pretendime pseudo-shkencore që mbështesin mendime raciste, 

seksiste ose homofobike, për më tepër legjitimojnë diskriminimin dhe në përgjithësi i 

referohen grupeve të marxhinalizuara.  

Teoritë defiçitare gjenden në sfond të programeve speciale edukuese të cilat 

targetojnë romët dhe emigrantët, komunitete këto, që sipas koncepteve bazë teorike  

prezantojnë probleme që duhen zgjidhur. Në thelb të tyre përpilohen korelacione 

ndërmjet nivelit të edukimit që një grup njerëzish përfaqësojnë, shkallës së motivimit 

që nxënësit kanë dhe kulturës së tyre; kështu, shkalla e lartë e analfabetizmit që 

komuniteti rom përfaqëson interpretohet si provë e mos interesimit të tyre në edukim 

(Cahn, et.al., 1999).  

Influenca e trajtimit etnocentrik dhe relativist në teoritë defiçitare është i qartë. Mos 

interesimi i familjeve rome për shkollat rrallë shpjegohet se vjen si rrezultat i defiçitit 

që sistemet e edukimit paraqesin, duke u parë si problem i tyre.  

Nga këndvështrimi i cili pasqyrohet në këtë punim shkencor, pavarësisht mungës së 

studimeve kërkimore mbështetëse në këte drejtim për vendin tonë, mund të thuhet se 

shpjegimi i cili fajëson kulturën rome për mos interesimin e tyre rreth shkollimit është 

i zakonshëm mes mësuesve, politikbërësve dhe studiuesve.  

Kende (2000) shpjegon se këto teori defiçitare rreth romëve gjënden në idetë dhe 

proceset e punës së ekspertëve edukues në Hungari të cilët shpjegojnë mos-

interesimin e tyre si rezultat i “hendekut të shoqërisë”.   

Një tjetër studim rreth romëve në Spanjë, thekson se fëmijët rom shkojnë në shkollën 

fillore, edhe kur kanë ndjekur kopshtin, duke mbartur me vetë defiçite – të cilat 

përfaqësojnë një handikap. Ky hendikap zhvillohet më tej për fazat:  

1. Përgjatë jetës së tyre pasi ata do ta kenë të pamundur të jenë normal dhe  
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2. Ata do mbeten përgjithmonë të marxhinalizaur (Iniesta, 198, fq.179).     

Të dhënat rreth mendimeve që prindërit rom kanë për përfshirjen e fëmijve të tyre në 

shkollat maxhoritare janë intepretuar si mungesë e interesit ose e dëshirës për t‟u 

përfshirë, intepretime këto, të cilat dështojnë në egzaminimin e arsyeve të mundshme 

rreth vendimeve të prindërve rom për mospjemarrjen e fëmijëve të tyre në shkolla 

(Espinos, 2002).  

Në të kundërt këto interprtime, shtrembërojnë arsyet e dështimit në shkollë dhe 

probleme të tjera të ngjashëm që hasen në edukimin e romëve sot dhe që ndikojnë në 

vendimet e prindërve, të cilët, gjykohen në bazë të mënyrë se sa mirë ose keq ata 

adaptohen me kushtet që identifikohen si të vlefshme nga sistemi shkollor. Për më 

tepër, teoritë defiçitare mohojnë aftësinë që njerëzit kanë për të ndihmuar në 

përcaktimin dhe organizimin e një ambjenti shkollor më të mirë dhe më efektiv 

(CREA, 2002).   

Prespektivat të cilat kanë dominuar në studimet rreth edukimit të romëve nuk kanë 

kontribuar në kërkimin rreth gjetjeve të zgjidhjeve të vlefshme, pasi ato janë rezultat i 

këndvështrimeve të njëanshme rreth kontekstit, sistemit shkollor dhe shoqërisë.  

E vërteta mbi sistemet Evropiane të edukimit në raport me minoritetin rom është se 

këto sisteme jo vetëm që nuk ndihmojnë për të ndryshuar statusin e marxhinalizuar të 

këtij minoriteti, por ato po kontribuojnë në strereotipe, paragjykime dhe përjashtim 

social të mëtejshëm. Kjo bën që diskriminimi ndaj romëve do të vazhdojë të ekzistojë 

dhe të zgjasë për një kohë të gjatë.  

Shkolla si njësia bazë e sistemit të edukimit është vendi ku së bashku me familjen 

formatohen qëndrimet, mësohet rreth kulturës dhe marrëdhënieve njerëzore në 

përgjithsi. Për aq kohë sa vetë shkolla mëson fëmijët me qëndrime përjashtuese, kjo 

në vetvete e bën situatën akoma dhe më kritike (Claveri, Alonso, 2003).    

Ky sistem përjashtues edukimi ka rrënjë të thella në të kaluarën, ku shkollat 

Europiane (sidomos në vendet ish-komuniste) kryesisht frekuentoheshin nga fëmijë 

që vinin nga shoqëri homogjene të cilët mësoheshin me principet homogjene të 

kulturës Evropiane.  
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Sot është gjithnjë e më e vështirë të flasësh për mjedise homogjene. Si rrjedhojë dhe 

fëmijët që frekuentojnë këto shkolla janë heterogjen kulturalisht, ndërkohë që sistemet 

e edukimit kanë mbetur të njëjta, duke nxjerrë në pah gjithnjë e më shumë tension dhe 

nevojë për ndryshim. Për më tepër programet e vjetra të mësimdhënies nuk i 

përshtaten mjedisit divers të klasave. Stafeve pedagogjike u mungojnë njohuritë dhe 

trajnimet speciale.  

E vetmja zgjedhje që grupet etnike kanë në këtë realitet është adaptimi me vlerat dhe 

normat e shoqërive maxhoritare evropiane në mënyrë që të jenë të suksesshëm në 

edukimin e tyre. Nëse nuk e arrijnë këtë, siç ndodh kryesisht me romët, ata do të kenë 

gjithmonë probleme me edukimin e tyre.  

E njëjta gjë mund të thuhet dhe për mundësinë për t‟u arsimuar që ka minoriteti rom 

në Shqipëri. Shpesh prindërit rom tregojnë shembuj të dhunës së ushtruar nga fëmijët 

jo-rom dhe nga mësuesit ndaj fëmijëve të tyre. Po ashtu prindërit rom janë përballur 

shpesh me situata të tilla ku fëmijët jo rom dhe mësuesit së bashku kundërshtojnë 

praninë e tyre në shkollë (ERRC 1997). Gjithashtu ka dhe shumë raste kur shkolla të 

ndryshme nuk pranojnë fëmijët rom, duke u justifikuar nga ligji ekzistues (Chan, 

et.al., 1999).  

Mendimet dhe besimet e mësuesve mbi problemet e romëve në edukim, influencojnë 

qëndrimet dhe sjelljet e tyre ndaj fëmijëve rom. Këto besime bazohen në të dhëna 

statistikore të provuara rreth frekuentimit të ulët dhe shkallës së lartë të braktisjes. 

Janë këto tregues sipas mësuesve që shpjegojnë mosinteresimin e romëve në shkollë 

dhe performancën e tyre të ulët. Pra mesuesit mendojne se vetë fëmijët romë dhe 

familjet e tyre janë arsyeja kryesore për këtë situatë problematike. Në të vërtetë ashtu 

sic rezulton nga punimi, është sistemi burimi i problemit dhe përjashtimit të fëmijëve 

rom nga mundësia për edukim në Shqipëri.   

 

1.7 Politikat/Programet e shtetit në mbrojtje të të drejtave të komunitetit rom 

Organizatat ndërkombëtare kanë luajtur një rol të rëndësishëm në adaptimin e 

programeve për romët në të gjithë vendet e Evropës Juglindore. Procesi i pranimit në 

Bashkimin Evropian dhe iniciativa e fundit për Dekadën e Romëve duket se kanë 

qënë arsyet kryesore që kanë nxitur këto zhvillime.  
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Në kuadër të procesit të pranimit të këtyre vendeve në BE, përjashtimi i romëve dhe 

varfëria kanë marrë një vëmendje të vecantë. Mbrojtja e minoriteteve artikulohet si 

një ndër kriteret më kryesore që duhet të plotësonin vendet potencialisht kandidate për 

t‟u bërë pjesë e saj. Shqipëria ashtu si dhe vendet e tjera të rajonit ka adaptuar disa 

programe për romët, me qëllimin për të plotësuar këtë kriter dhe për t‟u afruar dhe më 

shumë me BE.  

Përsa i përket Dekadës së Romëve (2005-2015), kjo është një iniciativë e qeverive të 

Evropës Qendrore dhe Juglindore me qëllimin final përmirësimin e kushteve të jetesës 

së këtij minoriteti në rajon. Prioritetet kryesore të Dekadës së Romëve përfshijnë; 

edukimin, punësimin, kujdesin shëndetësor dhe strehimin, zbutjen e formave të 

ndryshme të diskriminimit, pabarazinë gjinore dhe varfërinë. Kjo iniciativë thekson 

pjesmarrjen e romëve në politikat që duhen ndërmarrë me qëllim eleminimin e 

përjashtimit social dhe varfërisë. Shumë organizata ndërkombëtare, agjenci rajonale 

dhe donatorë të ndryshëm si Këshilli Evropës, BE, Open Society Institute, OSCE, 

Banka Botërore dhe UNDP i janë bashkëngjitur kësaj iniciative. Me përjashtim të 

Fondit për Edukimin i cili tashmë është funksional, Dekada e Romëve nuk ka një 

financim të sajën, gjë që është dhe një ndër pikat më të dobta të kësaj iniciative. 

Vendet pjesëmarrëse si pasojë e kësaj iniciative kanë adaptuar tashmë plane nacionale 

veprimi për sektorët prioritarë të sipërpërmendur. Megjithatë, nuk është e qartë sesi 

zbatimi i këtyre planeve do të financohet. Çdo qeveri pjesëmarrëse në këtë iniciativë 

pritet që të ofrojë nga buxhetet respektive fondet e nevojshme për zbatimin e këtyre 

plan veprimeve. Kryesisht për vendet më të varfra të rajonit pjesë e të cilave është dhe 

Shqipëria, kjo pritshmëri është jo realiste. Në këtë kuadër financimi i këtyre planeve 

si nga qeveritë pjesëmarrëse dhe nga donatorët është i paqartë (A.Abdikeeva, MRG 

Partners: 2005).      

Në rastin e Shqipërisë një dokument strategjik që ka prodhuar qeveria Shqiptare që në 

vitin 2003 është “Strategjia Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së 

Minoritetit Rom”. Afati i pritshëm i zbatimit të kësaj strategjie është deri në fund të 

vitit 2015.  

Strategjia përmban një sërë politikash e programesh të cilat synojnë zbutjen e 

varfërisë, ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit rom, përfshirjen e këtij minoriteti në 
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jetën publike, trajtimin e problemeve të strehimit, punësimit, edukimit dhe përkujdesit 

shëndetësor. 

Secila nga politikat dhe programet e sipërpërmendura shpjegohen në mënyrë të 

detajuar në tekstin e strategjisë. Për realizimin e tyre Strategjia përcakton aktorët 

kryesor përgjegjës që do të zbatojnë dhe monitorojnë ecurinë e saj. Këto programe 

janë të organizuara sipas objektivave specifik, fushave të veprimit, kohës së realizimit 

dhe kostove përkatëse. Ashtu sic theksohet dhe në tekstin e strategjisë, Qeveria 

Shqiptare e konsideron minoritetin rom dhe përfaqsuesit e tij si partnerë në hartimin 

dhe zbatimin e kësaj strategjie. Sipas OJF-ve rome, ato kanë qenë pjesë e hartimit të 

strategjisë dhe rekomandimet e tyre janë pasqyruar në variantin përfundimtar të saj.   

Nisma e Qeverisë Shqiptare për hartimin e kësaj strategjie u mirëprit nga përfaqsuesit 

e minoritetit rom në Shqipëri dhe përfaqsuesit e organizatave ndërkombëtare. Sipas 

tyre, kjo strategji ishte e rëndësishme jo vetëm sepse merrte përsipër t‟i jepte zgjidhje 

tërësisë së problemeve të minoritetit rom, por dhe se i kushtonte vëmendje specifike të 

rinjve dhe problemeve gjinore (Abdikeeva, MRG Partners: 2005). Është për t‟u 

theksuar se hartimi i kësaj strategjie është financuar nga Komisioni i Bashkimit 

Evropian, Këshilli Evropës dhe OSCE-ODHIR në kuadrin e paktit të stabilitetit.  

Në kuadrin e kordinimit të strukturave Institucionale në zbatimin e Strategjisë së 

Romëve një vend kryesor zë krijimi i Sektorit të Monitorimit pranë Shërbimit Social 

Shtetëror në Ministrinë e Punës, Mirqënies Sociale dhe Rinisë. 

Aktiviteti i këtij sektori është fokusuar në këto drejtime:  

1. Mbajtja e kontakteve me ministritë e linjës dhe institucionet përgjegjëse të përfshira 

në zbatimin e strategjisë, me synimin e mbledhjes së informacioneve mbi progresin e 

objektivave sektorial në fushën e arsimit, të shëndetësisë, punësimit, strehimit, 

sigurisë etj.  

2. Nxitja dhe ndërgjegjsimi i institucioneve, strukturave rajonale dhe pushtetit vendor 

për t‟u përfshirë në zbatimin e strategjisë së komunitetit rom.  

3. Bashkëpunimi dhe koordinimi me përfaqsues të komunitetit rom të shoqatave 

përfaqësuese, dhe NGO-ve për të kontribuar në procesin e zbatimit dhe monitorimit të 

strategjisë së romëve.  
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4. Bashkëpunimi me donatorët dhe NGO për fuqizimin e kapaciteteve të sektorit dhe 

institucioneve në nivel qëndor, rajonal dhe lokal për zbatimin e strategjisë.  

 

Roli i institucioneve qëndrore 

Institucionet përgjegjëse për zbatimin e strategjisë në nivel qëndror janë 10 ministritë 

e linjës. Secila prej ministrive në kuadër të zbatimit të strategjisë për komunitetin rom 

ka një sërë objektivash. Objektivat konkretë të ministrive tregojnë domosdoshmërinë 

e pjesmarrjes së strukturave rajonale dhe lokale në realizimin e tyre. Në këtë kuadër 

Sektori i Monitorimit të Strategjisë me qëllim informimin dhe ndërgjegjsimin e 

strukturave lokale mbi rolin e tyre në zbatimin e strategjisë, ka ndërmarrë një sërë 

trajnimesh në tetë prefektura ku është i lokalizuar minoriteti rom në Shqipëri. 

Pavarësisht se në strategji janë të përcaktuara dhjetë ministri si institucione 

drejpërdrejt të përfshira në zbatimin e saj, sipas sektorit të monitorimit vetëm gjashtë 

prej tyre duket se janë aktivisht të përfshira në këtë proces. Ministritë e tjera nuk kanë 

persona përgjegjës për mbulimin e strategjisë. Është për t‟u theksuar se në raport me 

objektivat e shpallura në Strategjinë për Komunitetin Rom për çdo ministri, në disa 

ministri si p.sh atë të Arsimit dhe Sporteve vetëm një pjesë e këtyre objektivave 

adresohen. Ndërkohë karakteristikë për objektivat që janë trajtuar deri më tani nga të 

gjitha ministritë është se realizimi i tyre është i mangët. 

Përsa i përket financimit të këtyre objektivave nga insititucionet e mëposhtme mund 

të thuhet se ai është i mangët, dhe fokusohet kryesisht për ato aktivitete që kanë të 

bëjnë me mbledhjen e të dhënave. Në një pjesë të konsiderueshme të objektivave 

financimi i tyre i referohet donatorëve. Si pasojë angazhimi për të siguruar një 

financim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për realizimin e këtyre objektivave është i 

dyshimtë. Sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit në studimin “Politikat për minoritetet 

dhe strategjitë e financimit në Shqipëri” qeveria Shqiptare për periudhën 2004-2006 

nuk kishte parashikuar fonde për zbatimin e kësaj strategjie nga buxhetet shtetërore 

(Abdikeeva, MRG Partners: 2005).  

Në kuadër dhe të temës se studimit po ndalemi veçanërisht në punën e bërë nga 

Ministria e Arsimit dhe Sprotit për edukimin e fëmijëve rom në kuadrin e strategjisë. 
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Sipas strategjisë së komunitetit rom objektivi parësor për këtë ministri është 

regjistrimi dhe evidentimi i fëmijëve rom sipas grupmoshave të ndryshme. Ky 

rregjistrim bën të mundur ofrimin e një panorame të qartë të numrit të fëmijëve rom 

që frekuentojnë nivele të ndryshme arsimore dhe gjendjen e tij. Vetëm duke realizuar 

këtë objektiv është i mundur realizimi i objektivave të mëposhtëm (OSCE, 2007).   

Objektivat e tjerë të rëndësishmë janë: 

1. Rikonstruksioni i shkollave dhe i kopshteve ku ka grupe të fëmijëve rom. 2. Hapja 

e klasave apo kurseve pranë komunitetit rom. 3. Kualifikimi dhe trajnimi i mësuesve 

dhe profesionistëve të tjerë që punojnë me fëmijët rom. 4. Ulja e braktisjes së shkollës 

nga fëmijët e komunitetit rom në Shqipëri. 5. Rregjistrimi i fëmijëve rom në shkolla.  

Për realizimin e këtyre objektivave MASH bashkëpunon me drejtoritë arsimore në 

rrethe të cilat sipas udhëzimit Nr. 24 Dt. 27.08.2004 të po kësaj ministrie, raportojnë 

me shkrim dy herë në vit për zbatimin e kësaj strategjie (Dokumenta zyrtare te 

Sektorit të Monitorimit për Strategjinë Rome pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 2010).  

 

Komente dhe çështje kritike 

Një ndër pengesat kryesore për realizimin e strategjisë mbetet mungesa e regjistrimit 

të minoritetit rom në Shqipëri. Mungesa e shifrave për popullsinë rome në përgjithësi 

dhe për kategoritë më vulnerabël brenda saj e bën akoma dhe më të vështirë zbatimin 

e objektivave të përcaktuara në strategji. Mungesa e shifrave krijon konfuzion mbi 

nivelin e realizimit të objektivave të strategjisë, në monitorimin dhe për më tepër në 

ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm.  

Në këtë kuadër, Qeveria shqiptare me qëllim rregjistrimin e popullsisë rome dhe jo-

rome të parregjistruar në rregjistrat e gjendjes civile, kaloi në parlament Ligjin 9355 i 

cili lejonte këto kategori të regjistroheshin falas gjatë periudhës kohore dhjetor 2004 - 

shkurt 2005. Pavarësisht nga kjo mundësi shumë rom nuk përfituan. Në radhë të parë 

shumë prej tyre nuk morrën informacionin e nevojshëm nga zyrat përgjegjëse për 

rregjistrimin. Po ashtu, ndërkohë, që regjistrimi ishte falas, dokumente të tjera të 

nevojshme për kryerjen e tij si certifikatat familjare apo personale nuk ishin të tilla. 
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Edhe pse ky proces nuk e arriti objektivin e tij final, ligji nuk është më në fuqi (Roma 

Active Albania, 2012).      

Përsa i përket Strategjisë Kombëtare për përmirësimin e Kushteve të Jetesës së 

Minoritetit Rom në Shqipëri duhet theksuar se vetëm një pjesë e vogël e objektivave 

të prezantuara nga kjo strategji kanë filluar të realizohen, edhe pse kanë kaluar  shumë 

vite nga miratimi i saj. Nga eksperienca e vendeve të tjera në rajon mostrajtimi i të 

gjithë objektivave në mënyrë të integruar ul ndjeshëm efektivitetin e strategjisë.  

Në strategji nuk i kushtohet vëmendje aspektit të komunikimit dhe informimit të 

publikut. Komunikimi sistematik me publikun përbën një ndër masat e rekomanduara 

për të promovuar anti-diskriminimin ndaj romëve (Fondacioni i Sekretariatit të 

Përfshirjes së Romëve, 2013).    

Duke u nisur nga fakti se Qeveria Shqiptare nuk ka publikuar akoma një raport rreth 

hapave të ndërmarre ne lidhje me politikat e edukimit të romëve, një aspekt i 

rëndësishëm e pjesës së dytë të këtijë studimi është identifikimi i hapave që qeveria 

Shqiptare ka ndërmarrë tashmë në lidhje me kalimin e barrierave që fëmijët romë 

hasin në edukim.   
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KAPITULLI II 

METODOLOGJIA E STUDIMIT 

 

2.1 Hyrje mbi metodologjinë 

Në kapitullin e dytë prezantohet qasja e kërkimit shkencor si dhe metodat e përdorura 

në studim, me synim e dhënies së një panarome sa më të qartë në lidhje me 

përceptimet e pjesmarrësve rreth barrirerave potenciale të cilat pengojnë fëmijët rom 

për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar të edukimit 

(klasa e 6 deri në klasën e 9) në Shqipëri. Duke pasur parasysh se edukimi i fëmijëve 

rom është problematik për arsye të shumta, kërkimi u fokusua kryesisht në barrierat 

potenciale që lidhen me: varfërinë, kluturën dhe traditat rome, segregimin dhe 

marrëdhënien prind-fëmijë rom. Gjithashtu studimi fokusohet dhe në hapat konkret që 

Qeveria shqiptare ka marrë për të kaluar barrierat që minoritetit rom has në edukim. 

Për realizimin e objektivave të studimit janë përdorur metodat sasiore dhe ato cilësore 

(intepretative). Fillimisht është përdorur qasja e testimit të teorisë ku nëpërmjet 

deduksionit duke u bazuar tek teoritë dhe studimet më të rëndësishme janë 

identifikuar variablat e studimit. Më pas studimi vazhdon me aplikimin e 

instumenteve matës në terren, analizën dhe interpretimin e gjetjeve dhe përfundon me 

disuktimet dhe rekomandimet.    

Hapat metodologjike në këtë studim fillimisht kanë përfshirë mbledhjen dhe analizën 

e të dhënave sasiore dhe më pas atyre cilësore në dy hapa konsekutivë. Të dhënat 

cilësore janë mbledhur dhe përpunuar të dytat për nga vazhdimësia, për të ndihmuar 

në shpjegimin ose elaburimin e rezultateve sasiore të mbledhura në fazën e parë 

(Creswell, Plano Clark, 2010).  

Disa studiues shtrojnë pyetjen se cila paradigmë filozofike i përshtatet më mirë 

kombinimit të metodave kërkimore, ndërkohë pjesa dërrmuese e kërkuesve mendojnë 

se aspekti filozofik që udhëheq kombinimin e metodave është pragmatizmi. 

Pragmatizmi ofron një qasje filozofike aplikuese dhe praktike, e cila më ka lejuar si 

kërkues të prezantoj një dizanj të kombinuar dhe gjithashtu t‟i përdorë rezultatet në 

mënyra që kanë sjellë vazhdimësi në lidhje me sistemin e vlerave të studimit 

(Tashakkori, Teddli, 1998). Për më tepër kjo qasje metodologjike më ka ndihmuar të 
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hedhë dritë rreth përgjithësimit të gjetjeve si dhe eksplorimit të kontekstit studimor. 

Theksojmë se kjo natyrë praktike e larmishme ka tërhequr vëmendjen e shumë 

studiuesve në dekadat e fundit (Creswell, Plano Clark, 2010).    

Duke u nisur nga fakti se ka shumë aspekete të studimit të cilat janë sensitive si 

varfëria, format e segregimit apo dhe marrëdhënia prind-fëmijë rom u vendos si 

zgjidhje optimale përdorimi i instrumenteve cilësor dhe sasior siç janë pyetësorët 

rreth pjesëmëarrjes dhe braktisjes së shkollës dhe intervistat gjysëm të strukturuara. 

Mbledhja e të dhënave sasiore dhe analiza e pyetësorëve ka ofruar një kuptim të 

përgjithshëm të objektivave kërkimorë, më pas mbledhja dhe analizae të dhënave 

cilësore ka rivlerësuar dhe shpjeguar rezultatet statistikore duke eksploruar mendimet 

e pjesëmarrësve më thellësisht rreth barrierave që fëmijët rom hasin në edukim 

(Creswell, 2005).  

 

2.2 Qëllimi dhe objektivat e studimit 

Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë dhe të qartësojë situatën e reale, arsyet dhe 

prespektivat për minoritetin rom rreth barazisë dhe aksesit në edukim.  

Studimi përqendrohet veçanërisht për situatën e aksesit në ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar  të minoritetit rom në Shqiperi, duke adresuar dhe barrierat që 

pengojnë në shkollim si dhe rrugët për kapërcimin e tyre. 

 

2.2.1 Objektivat e studimit 

Në përputhje me qëllimin e studimit janë ngitur objektivat kërkimorë të mëposhtëm: 

 Objektivi 1: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë, të cilat 

pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët 

të arsimit të detyruar të edukimit. 

 Objektivi 2: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me kulturën dhe 

traditat rome, të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 
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 Objektivi 3: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me natyrën e 

segregimit, i cili pengon minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e 

mesëm të ulët të arsimit të detyruar . 

 Objektivi 4: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me marrëdhënien 

prind-fëmijë rom, e cila pengon minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

 Objektivi 5: Të vlerësojë strategjinë ekzistuese dhe zbatimin e saj, duke i 

kushtuar një rëndësi të veçantë hapave që janë marrë për të kapërcyer barrierat 

që minoriteti rom has në edukim. 

 Objektivi 6: Të ofroj një panoramë të detajuar jo vetëm të barrierave 

potenciale që fëmijët rom hasin në edukim por edhe të rekomandimeve për t‟i 

kaluar këto barriera. 

 

2.2.2 Rëndësia e studimit 

Ky studim vjen pas një eksperience pune të gjate (13 vjeçare) me minoritetin rom në 

Shqipëri, përmes projekteve psiko-sociale për rritjen e kapaciteteve të komuniteteve 

rome. 

Punimi prezanton gjetjet e studimeve më të rëndësishme të kryera dy dekadat e fundit 

rreth edukimit të komuniteteve rome në Evropën Qendrore-Lindore me fokus kryesor 

në Shqipëri, duke pasqyruar gjërësisht problematikat që romët hasin në edukim. 

Studimi ofron origjinalitet pasi ndërthuren në të si aspektet teorike dhe ato empirike, 

si i tillë ky studim mund të shërbejë në fushën e përzgjedhur dhe për kërkime të 

mëtejshme në këtë këndvështrim. 

Rezultatet e përfituara nga studimi mund t‟ju shërbejnë institucione qeveritare dhe 

joqeveritare (rome dhe jorome) të cilat punojnë me komunitetin rom në Shqipëri. 

Për më tepër studimi mund të kontribuojë rreth aspekteve origjinale dhe ndihmuese në 

një fushe mjaftë të rëndësishme për romët në Shqipëri. 

Gjithashtu, ky studim mund të shërbejë për zgjerimin e njohurive të studentëve, të 

cilët do  t‟i fokusojnë kërkimet e tyre rreth minoritetit rom në Shqipëri. 
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2.3 Popullata dhe kampionimi i studimit 

Popullata e studimit janë familjet rome, fëmijët e të cilëve vazhdojnë ose kanë 

braktisur arsimin në 5 qytetet ku ka përqëndrim më të madh të komuniteteve rome 

(Tamo dhe Karaj, 2007) (CESS, 2011). Të dhënat tregojnë se në Shqipëri  në vitin 

2011 jetonin 3137 familje, pjesa  dërrmuese e të cilëva jetonin në qytetet e Tiranës, 

Fierit, Elbasanit, Korçës dhe në atë të Durrësit (CESS, 2011). Pra popullata e studimit 

është 3137 familje rome (N=3137) dhe kampioni i përzgjedhur nga kjo pupollatë 

është 501 familje/prindër rom, shifër kjo e cila përbën rreth 15.9% të familjeve. 

Fillimisht bazuar në të dhënat më serioze të ofruara nga studimet e viteve të fundit u 

identifikua numri i familjeve rome në qytetet ku ka përqëndrim më të madh të 

komuniteteve rome: Tirana me 665 familje, Durrësi me 211 familje, Korça me 290 

familje, Fieri me 494 famile dhe Elbasani 235 familje (CESS, 2011). Më pas u 

përcaktuan komunitetet rome për çdo qytet i cili u morr në studim, gjithashtu dhe 

numri i familjeve rome për secilin komunitet.  

Ndërkohë 10 pjesëtarë të tjerë që i përkisnin minoritetit rom dhe mbanin pozicionin e 

liderve informal (2 lider informal rom të cilët jetojnë pranë secilit komunitet të 

përfshirë në studim), si dhe 10 mësues të ciklit të ulët të arsimit të detyruar, të cilët 

punojnë me fëmijët rom në shkollat 9-vjeçare me vendodhje pranë komuniteteve rome 

(2 mësues për secilën shkollë me vendodhje pranë komuniteteve rome të përfshirë në 

studim) i janë nënshtruar intervistës gjysëm të të strukturuar duke ofruar pikëpamjet e 

tyre në lidhje me barrirat potenciale të cilat pengojnë fëmijët rom për të pasur akses 

normal në edukim, si dhe hapat që janë ndërmarre nga Ministria e Arsimit dhe e 

Sportit për t‟i kaluar këto barriera. Për më tepër për të pasur një pasqyrim më të saktë 

rreth hapave që janë ndërmarrë nga Qeveria shqiptare dhe Ministria e Arsimit dhe e 

Sportit për t‟i kaluar këto barriera u krye intervistë dhe me Drejtoreshën e Sektorit të 

Monitorimit për Strategjinë Rome pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe 

Shanseve të Barabarta. Duhet theksuar fakti se çështjet etike, të konfidencialitetit dhe 

të ruajtjes së anonimatit u sqaruan që në fillim. Kampioni i intervistave gjysëm të 

strukutruara është përzgjedhur në mënyrë të qëllimshme, u intervistuan ata persona të 

cilët kishin eksperiencë në punë më fëmijët rom dhe që mund të ofronin 

informacionin e nevojshëm.  
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2.3.1 Procedura e pëcaktimit të kampionit 

Të dhënat e studimeve të viteve të fundit rreth minoritetit rom në Shqipëri më ofruan 

numrin e përgjithshëm të popullatës në studim, më pas nga këto të dhëna u përzgjodh 

kampioni duke u bazuar tek formula e Taro Yamane (Yamane, 1967) rreth 

përcaktimit të madhësisë së kampionit. Formula e Yamane përdoret për të përcaktuar 

numrin minimal të kampionimit dhe supozon një shkallë variabiliteti prej 0.5 dhe një 

nivel besueshmërie 95%. Në këtë studim popullata e familjeve rome është 3137 dhe 

përmes formulës së Yamane përfitohet rezultati i mëposhtëm: 

Tabela Nr. 4.  Përllogaritja e numrit minimal të kampionit, sipas formulës se 

Yamane 

 

                                         n  =   ____N_____ =     ___      3137____ = 354 

                                                       1+N(e) 2          1 + 3137 (0.05) 2 

# n= me kampionin e parashikuar 

#N= me popullata e përgjithshme 

# e= me gabimin e pranueshëm të kapionimit 

 

Përzgjedhja e pjesmarrësve në studim (501 gjithsej) u krye duke u bazuar në metodën 

e kampionin me klastra (cluster sampelling) duke zvogëluar kampionin nga një masë 

e madhe në copëza të vogla homogjene të cilat ishin relativisht më të manaxhueshme 

më pas për t‟u kampionuar në mënyrë të rastësishme.  

Tranzicioni pati një impakt të rëndësishëm përsa i përket kushteve të jetesës rome. 

Historikisht ata nuk kanë qenë pronarë tokash. Si rrjedhojë, në përgjithësi nuk 

përfituan nga rikthimi i pronave apo nga politikat e privatizimit. Për më tepër, në 

pamundësi për t‟iu përgjigjur nevojeve baze kushteve të jetesës, shumica e tyre u 

zhvendosën në zonat periferike të qyteteve kryesore. Qindra familje rome në qytetet 

kryesore të vendit jetojnë në komunitete të cilat prezantojnë kushte të njëjta 

problematike: kryesisht në zona periferike të izoluara gjeografikisht me akses të 
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limituar përsa i përket ujit të pishëm, kanalizimeve të ujrave të zeza, elektricitetit apo 

përkujdesjes mjeksore (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005). 

Për këtë arsye u përzgjodhën komunitetet e “Kinostudios” Tiranë: numri i familjeve 

rome rreth 400, në Durrës u përzgjodh komuniteti rom i cili jeton në zonën e 

“Nishtullës”: numri i familjeve rome rreth 180, në Fier u përzgjodh komuniteti rom i 

cili jeton në zonën e “Fshatit Rom”: numri i familjeve rome rreth 300, në Korçë u 

përzgjodh komuniteti rom i cili jeton në zonën e “Radonecit”: numri i familjeve rome 

rreth 190, Në Elbasan u përzgjodh komuniteti rom i cili jeton në zonën e stadiumit ose 

parkut “Rinia”: numri i familjeve rome rreth 200.  

Familjet rome (pjesëmarrëse në studim) si për pyetësorin e pjesëmarrjes dhe atë të 

braktisjes u përzgjodhën në një procedurë të thjeshtë. U përdor metoda e përzgjedhjes 

rastësore, duke pasur parasysh numrin relativisht të vogël të popullatës rome dhe 

marrëdhëniet e forta sociale që kanë mes tyre individët dhe familjet e këtij minoriteti.  

Duhet theksuar se shumica dërrmuese e pjesëtarëve të  komuniteteve rome në secilin 

nga qytetet e përzgjedhura në studim, nuk është e regjistruar në ndonjë institucion 

lokal. Për këtë arsye në secilën nga komunitetet rome të përzgjedhura u kontaktuan 

lider informal rom. Liderët informal rom më ndihmuan në përzgjedhjen e 

pjesëmarrësve në studim. Nisur nga fakti që në këto komunitete rome homogjeniteti i 

lartë (pasi jetojnë të veçuar nga komunitetet maxhoritare) është tipar dallues, liderët 

rom më ndihmuan të identifikoj rrugicat e komuniteteve. Më pas në rrugicën e parë u 

kontaktuan me radhë për 1 në 3 dyer familjet (1familje = 1prind rom) të cilat u 

intervistuan për pyetësorin rreth pjesëmarrjes (pjesëmarrjes në shkollë për nxënësit të 

cilët ishin fëmijët e familjes). Ndërsa në rrugicën pasardhëse u kontaktuan me radhë 

për 1 në 3 dyer familjet (1familje = 1prind rom) të cilat u intervistuan për pyetësorin 

rreth braktisjes (braktisja e të paktën një nxënësi (fëmijë i familjes) nga shkolla) dhe 

kështu me rradhë. Etnia e subjekteve u përcaktua me anë të vetëdeklarimit (pyetësorët 

u aplikuan tek ata persona të cilët deklaruan se i përkisnin minoritetit rom). Ftesa e 

pjesmarrësve në studim i‟u shpërnda nga liderët informal çdo familje rome disa ditë 

përpara se studimi të kryhej
1
. 
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Forma e përzgjedhjes së pjesëmarrësve i ofroi studimit disa aspekte pozitive: 

 Përzgjedhja e kampionimit u krye sipas kritereve shkencore metodologjike. 

 Të gjitha shtresat e familjeve rome pjesëtare të komuniteteve të marra në 

studimi u përfaqësuan në kampionim. 

 Kampinonimi i saktë dhe në një kohë të shkurtër i grupeve të familjeve rome 

të cilat u bënë pjesë e kërkimit, ofroi mundësinë e informimit për çdo familje 

pjesëmarrëse në studim nëpërmjet ftesës së bashkpunimit.   

Standartet etike janë respektuar maksimalisht përgjatë hapave të kërkimit. Lidërve 

informalë të komuniteteve rome u është marrë leje
2
, gjithashtu u është kërkuar 

asistencë për të kontaktuar subjektet e kampionit, për t‟i ftuar me anë të ftesës me 

shkrim dhe për më tepër për t‟i informormuar familjet rome pjesëmarrëse rreth 

studimit në fjalë. Familjet rome u informuan rreth pjesmarrjes vullnetare në studim 

dhe ruajtjes së konfidencialitetit nga ana e kërkuesit. Në të pestë komunitetet rome të 

përfishira në studim, për kryerjen e pyetësorëve në kushte optimale, janë përdorur 

qëndrat komunitare të Unionit të Romëve të Shqipërisë duke qenë se gëzojnë një 

reputacion pozitiv tek komunitetet rome dhe ambjentet janë komode. 

 

2.4 Mosha dhe gjinia e pjesëmarrësve në studim 

Pyetësori Numri Minimum Maksimum Mesatare Deviacioni Std. 

Pjesëmarrja në shkollë 250 

 

    20,00 

 

61,00 34,6200 7,71191 

Braktisja e shkollës 251 21,00 59,00 36,2948 7,38761 

Tabela Nr. 5. Të dhëna rreth moshës së pjesëmarrësve në pyetësorët rreth pjesmarrjes dhe 

braktisjes së shkollës 

Në kampionin rreth pyetësorit për pjesëmarrjen në shkollë mosha minimale është 20 

vjeç dhe maksimalja është 61 vjeç, mesatarja e moshës së pjesëmarrësve që janë 

pyetur rreth pyetësorit për pjesmarrjen në shkollë është 34.62 vjeç.  
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Ndërsa përsa i përket kompionit rreth pjesëmarrësve në pyetësorin për braktisjen e 

shkollës, mosha minimale është 21 vjeç dhe mosha maksimale është 59 vjeç dhe 

mesatarja e moshës së pjesëmarrësve është 36.29 vjeç.Pjesa më e madhe e prindërve 

rom të pyetur rreth pjesëmarrjes në shkollë janë femra 59.6 % dhe 40.4 % e 

kampionit janë meshkuj.  

Tabela Nr. 6. Gjinia e pjesëmarrësve ne pyetësorin: Pjesëmarrja në shkollë 

     Gjinia Frekuenca Përqindja Perqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

 

Mashkull 101 40,4 40,4 40,4 

Femër 149 59,6 59,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Ndërsa përsa i përket prindërve rom të pyetur rreth braktisjes së shkollës, përsëri pjesa 

më e madhe janë femra 76.5% dhe 23.5 % janë meshkuj. 

Tabela nr. 7. Gjinia e pjesëmarrësve në pyetësorin: Braktisja e shkollës 

 

Pjesa me e madhe e pjesëmarrësve në pyetësorin rreth pjesëmarrjes në shkollë i 

përkasin grupmoshës 31-40 vjeç (41.6%), të ndjekur nga  21-30 vjeçarët (38,0%), 41-

50 vjeçarët (16,0%), 51-60 vjeçarët (2.8%), 61 vjeçarët (1.2%) dhe 20 vjeçaret e 

poshte 0.4%. Për më tepër pjesëmarrësit e moshës 20 vjeç ishin 100% meshkuj. Nga 

mosha 21-30 vjeç pjesëmarrësit ishin 24.2% meshkuj dhe 75.8% femra. Në 

grupmoshën 31-40 vjeç, 47.1% janë meshkuj dhe 52.9% janë femra. Ngat 41 deri në 

50 vjeç morrën pjesë 55% meshkuj dhe 45% femra. Në kategorinë 51-60 vjeç 

përqindja u shpernda në 42.9% meshkuj dhe 57.1 femra dhe në grupmoshën 61 vjeç 

100% e pjesëmarrësve ishin meshkuj. 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

 

Mashkull 59 23,5 23,5 23,5 

Femër 192 76,5 76,5 100,0 

Total 251 100,0 100,0  
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Tabela Nr. 8. Mosha në kategori e pjesëmarrësve ne pyetësorin: Pjesëmarrja në 

shkollë 

 

Theksoj se pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në pyetësorin rreth braktisjes së 

shkollës nga meshkujt, 28.8% ishin të moshës 21-30 vjeç, 50.8% ishin nga mosha 31-

40 vjeç dhe 20.3% i përkisnin moshës nga 41-50 vjeç. Ndërkohë që nga pjesëmarrëset 

femra, 23.4% i përkisnin moshës nga 21-30 vjeç, 47.9% nga 31-40 vejç, 23.4% nga 

41-50 vjeç dhe 5.2% moshes nga 51-60 vjeç. 

 Mosha në kategori Total 

21-30 31-40 41-50 51-60 

Gjinia 

Mashkull 

Count 17 30 12 0 59 

% Gjinia 28,8% 50,8% 20,3% 0,0% 100,0% 

Femer 

Count 45 92 45 10 192 

% Gjinia 23,4% 47,9% 23,4% 5,2% 100,0% 

Total 

Count 62 122 57 10 251 

%  Gjinia 24,7% 48,6% 22,7% 4,0% 100,0% 

Tabela Nr.9. Mosha dhe gjinia në kategori e pjesëmarrësve ne pyetësorin: 

Braktisja e shkollës 

           Mosha Frekuenca Përqinda Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

Akumulative 

 

20 1 ,4 ,4 ,4 

21-30 95 38,0 38,0 38,4 

31-40 104 41,6 41,6 80,0 

41-50 40 16,0 16,0 96,0 

51-60 7 2,8 2,8 98,8 

61 3 1,2 1,2 100,0 

Totali 250 100,0 100,0  
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2.5 Instrumentet e përdorur në studim 

2.5.1 Pyetësorët rreth pjesëmarrjes në shkollë dhe braktisjes së shkollës 

Në përgjithësi, shkollimi i minoritetit rom karakterizohet nga këto probleme: a) 

rezultate të ulta; b) numër i vogël nxënësish që vazhdojnë ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar (klasa e gjashtë deri në të nëntën); c) braktisje e shkollës; d) 

mungesë aftësish dhe njohurish (De Soto, et.al., 2002). Duhet theksuar se shkaqet e 

këtyre fenomeneve nuk janë evidentuar plotësisht pasi deri më sot, barrierat që nuk 

lejojnë akses e barazi në edukim nuk janë adresuar siç duhet nga studiuesit dhe 

raportet mbi komunitetin rom në Shqipëri. Prandaj pyetësorët janë përdorur për të 

eksploruar situatën e aksesit dhe barrierat potenciale që fëmijët rom hasin për të 

pasur sukses në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar (klasa  e 6 deri në klasën 

e 9) të edukimit të minoritetit rom në Shqipëri.  

Instrumentet të cilët u përdorën paralelisht të parët në studim ishin pyetësori i 

pjesëmarrjes në shkollë dhe pyetësori i braktisjes së shkollës. Këto pytësorë mund të 

përdoren pa kërkuar lejen e autorëve, por ata janë kontaktuar (Surdu, Vincze, 

Wamsiedel, 2011) dhe u është marrë informacioni i nevojshëm
3
. Pyetësorët përbëhen 

nga pesë pjesë kryesore me fokusimin tek: 1-informacion rreth barrierave që lidhen 

me marrëdhënien prind-fëmijë rom dhe mendimet e tyre rreth edukimit të fëmijëve; 2- 

informacion rreth formave të segregimit dhe ndikimi në edukim, si segregimi në 

kopshte dhe shkollë, kushtet e shkollave periferike, si dhe format e diskriminimt dhe 

racimizmit; 3-faktorët kulturor me impakt potencial në rrugën e edukimit të fëmijëve 

rom, si gjuha rome, pjesmarrja në çerdhe dhe kopshte, mosha mesatare e 

dëshirueshme për martesa tek vajzat dhe djemtë, gjuha e folur në shtëpi etj; 4- varfëria 

dhe komponentët e saj ndikue si, kequshqyerja dhe kushtet e banimit, emigracioni i 

prindërve dhe punësimi i fëmijëve; 5- informacion rreth njohurisë që ka komuniteti 

rom rreth Strategjisë për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës. Shumica e nënçështjeve 

janë identike për të dy pyetësorët me qëllim që të mundësohej krahasimi i përgjigjeve 

për të njëjtin variabël ndërmjet dy grupeve të kampionimit.  

Pyetësorët u apikuan në terren nga muaji shtator 2014 deri më shkurt 2015 me një 

kampion prej 251 familje rome (1 prind=1 familje rome) të cilët u përgjigjën për të 
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paktën një fëmijë të tyre që kishte braktisur shkollën dhe me një kampion prej 250 

familje rome (1 prind=1 familje rome) të cilët u përgjigjën për fëmijët e tyre që 

frekuentonin rregullisht shkollën.   

Avantazhet dhe disavantazhet e pyetësorëve 

Avantazhet e përdorimit të pyetësorëve ofruan: 

1- Përfshirjen në studim të një numri të konsiderueshëm njerëzish 

2- Sigurimin e anonimatin duke bërë të mundur plotësimin e pyetësorve në kohën 

e duhur dhe shmangjen e ndërhyrjen e të tjerëve 

3- Mbledhjen e të dhënave të pyetësorëve e cila kurseu kohën per fazat e tjera të 

kërkimit 

4- Larminë e të dhënave të mledhura nga pyetësorët, kështu u mundësua 

përpunimin statistikor të nevojshëm në lidhje me objektivat shkencorë të 

studimit 

Disavantazhet e perdorimit të pyetësorëve ishin: 

1- Interpretimi që prindërit rom i bënin pyetjeve në disa raste ishte i vështirë për 

t‟u kontrolluar 

 

2.5.2 Intervistat gjysëm të strukturuara
4
  

Intervistat gjysëm të strukturuara u përdoren për realizimin e intervistave të thelluara 

me 10 lider informal rom, dhe 10 mësues të ciklit të ulët të arsimit të detyruar, cilët 

punojnë me fëmijët rom në shkollat 9-vjeçare me vendodhje pranë komuniteteve rome 

të përzgjedhura në studim. Gjithashtu u krye dhe një intervistë me Drejtoreshën e 

Sektorit të Monitorimit të Strategjisë për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së 

Minoritetit Rom në Shqipëri. Përzgjedhja e subjekteve të cilët u intevistaun me anë të 

intervistave gjysëm të strukturuara u bë në mënyrë të qëllimshme.  

Në total u kryen 21 intervista. Intervistat gjysëm të strukturuara përbëhen nga 5 grupe 

pyetjesh, grupi i parë i pyetjeve fukuset drejt informacionit në lidhje me hapat dhe 

politikat konkrete që janë ndërmarrë në komunitetet rome të përzgjedhura në studim 

dhe shkollat 9-vjeçare përkatëse për kalimin e pengesave që fëmijët rom hasin në 
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edukim. Katër grupet e tjera orientohen drejt marrjes së informacionit të thelluar rreth 

barrierave si varfëria rome, aspekte kulturore rome, format e segregimit dhe 

marrëdhënia prind-fëmijë rom.  

Mendimet dhe opinionet konkrete të liderve infromal dhe mësueseve ofruan një 

këndvështrim më të thelluar dhe asnjanjës në lidhje me barrierat potenciale dhe 

ndikimin e tyre në edukim, si format e segregimit në institucionet edukuese apo dhe 

aspektet kulturore rome.  

Procesi i intervistimit u krye në ambjente komode (zyra) pranë shkollave 9-vjeçare 

(për këte arsye i‟u kërkua leje drejtorive të shkollave). Ky proces u regjistrua, pasi të 

gjithë personat e përzgjedhur shprehën haptazi dakortësinë rreth këtij fakti. Përgjatë 

procesit të rregjistrimit ishte i domosdoshëm kontributi i ekipit të asistentëve (të cilët 

u trajnuan paraprakisht). Intervistat u kryen në periudhën mars-prill 20015dhe zgjatën 

nga 45-60 minuta dhe pjesëmarrësit në studim u siguruan për ruajtjen e 

konfidencialitetit dhe anonimatit përgjatë fazave të tjera të studimit.  

Intervistat gjysëm të strukturuara i sollën disa avantazhe studimit. Së pari, përdorimi i 

tyre jo vetëm më mundësoi si kërkues të mbledh informacion rreth mendimeve dhe 

pikmamjeve të njerëzve të ndryshëm, por gjithashtu dhe të përfitoj informacion më të 

detajuar rreth çështjeve specifike pasi kjo lloj interviste ofroi fleksibilitetin përgjatë 

procesit të intervistimit. Për më tepër lejoi të intervistuarit të flisnin lirisht rreth 

aspekteve të cilat ishin sensitive dhe të lidhura me objektivat kërkimorë. Gjthashtu kjo 

interviste është metodë e cila u kombinua lehtësisht me metodat sasior të përdorura në 

studim. 

Intervista gjysëm e strukturuar pati gjithashtu dhe disavantazhe. Kështu u desh një 

kohë e konsiderueshme për përgatitjen, zhvillimin e procesit intervistues dhe 

intepretimin e të dhënave, kjo është arsyeja kryesore pse një grup i madh kampionimi 

nuk ishte opsional në këtë fazë të kërkimit.  

2.6 Metodologjia e aplikimit të analizës së të dhënave sasiore dhe cilësore 

Me anë të analizës sasiore të të dhënave u arrit jo vetëm përshkrimi numerik i 

gjetjeve specifike, por gjithashtu u bë e mundur përgjithësimi i rezultateve në një 

popullatë më të gjërë. Analiza sasiore ofroi një investigim sistematik të të dhënave të 

cilat u përfituan nga përdorimi i instrumentave sasiorë. Për më tepër testimi i detyrave 
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të ngritura në kërkim u arrit nëpërmjet analizës së të dhënave sasiore. Në studim u 

kryen analiza të ndryshme sasiore prej të dhënave të përfituara nga 501 pyetësorë të 

plotësuar nga subjektet e  marra në studim. U kryen analiza statistikore, dhe analiza të 

variancës ANOVA për të pasqyruar dhe analizuar ndikimin e barriereva dhe 

nënbarrierave potencilale të cilat pengojnë nxënsit rom për të patur sukses në edukim. 

Më specifikisht u kryen analizat e variancës ANOVA për të analizuar ndikimin që ka 

varfëria në pjesëmarrjen dhe braktisjen e shkollës nga nxënësit rom, si barriera më e 

rëndësishme duke përfshirë dhe komponentët të cilët e shoqërojnë këtë barrierë: 

vështirësia si aspekt i varfërisë, kequshqyerja, emigracioni dhe migracioni. Gjithashtu 

u kryen analizat statistikore dhe ato të regresionit për të pasqyruar dhe kuptuar më 

mirë marrëdhënien sinjifikative ose jo, që egziston në pjesëmarrjen ose braktisjen e 

shkollës nga fëmijët rom rreth aspekteve të rëndësishme të varfërisë si: shuma 

mesatare e parave të cilat i harxhojnë prindërit rom për shkollimin e fëmijëve të tyre 

në një muaj dhe të ardhurat mujore të familjeve rome, tipologjia dhe cilësia e shtëpive 

rome si dhe askesi i tyre në infrastrukturë.   

Në vazhdimësi u kryen analizat e variancës ANOVA për të analizuar ndikimin në 

pjesëmarrjen dhe braktisjen e shkollës nga nxënësit rom që ka kultura dhe tradita 

rome si barrierë e rëndësishme dhe komponentët të cilët e shoqërojnë këtë barrierë: 

gjuha rome, pjesmarrja në çerdhe dhe kopshte dhe kultura rome. Për më tepër u 

realizuan analizat statistikore dhe ato të regresionit për të pasqyruar dhe kuptuar 

marrëdhënien sinjifikative ose jo që kanë në pjesëmarrjen ose braktisjen e shkollës 

nga fëmijët rom aspekte të rëndësishme të kulturës dhe traditave rome si: njohja ose jo 

e gjuhës shqipe nga fëmijët rom, aktivizimi në çerdhe dhe kopshte nga ana e tyre si 

dhe mendimi i prindërve rreth moshës në të cilën duhet martuar një vajza apo një 

djalë rom.  

Analizat e variancës ANOVA gjithashtu u përdorën për të analizuar ndikimin e 

segregimit në pjesëmarrjen dhe braktisjen e shkollës nga nxënësit rom dhe 

komponentëve përbërës të tij si: segregimi shkollor, kushtet e këqia të shkollave 

periferike, format e diskriminimit dhe racizmit në shkolla. Analizat statistikore u 

përdorën për të pasqyruar aspekte të rëndësishme të segregimit si: në shkolla dhe 

klasa ku fëmijët rom studiojnë shumica e nxënësve janë rom apo jo, tipet e shkollave 

ku nxënësit rom studiojnë, mendimet e prindërve rreth anëve negative të shkollave ku 
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studiojnë fëmijët rom si dhe trajtimit që i bëhet fëmijëve rom në shkollë dhe 

mardhënia e mësuesve kujdestarë me këta nxënës.   

Për më tepër u kryen analizat e variancës ANOVA për të analizuar ndikimin që ka 

marëdhënia prind-fëmijë rom në pjesëmarrjen dhe braktisjen e shkollës nga nxënësit 

rom, si barrierë e rëndësishme duke përfshirë dhe komponentët të cilët e shoqërojnë 

këtë barrierë: niveli i ulët arsimor i prindërve dhe punësimi i fëmijëve rom. Gjithashtu 

u kryen analizat statistikore dhe ato të regresionit për të pasqyruar dhe kuptuar më 

mirë marrëdhënien sinjifikative ose jo, që egziston në pjesëmarrjen ose braktisjen e 

shkollës nga fëmijët rom rreth aspekteve të rëndësishme të marrëdhënies prind-fëmijë 

rom si: arritjet akademike të prindërve, mendimet e prindërve rreth nivelit të dëshiruar 

të arritjeve akademike të fëmijëve të tyre,  pjesëmarrja e fëmijëve në punë të 

ndryshme brenda dhe jashtë shtëpisë.   

Në përfundim analizat deskriptive ofrojnë një panoramë të informacionit që kanë 

pjesëmarrësit në studim rreth Strategjisë për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së 

Minoritetit Rom në Shqipëri. 

Analiza cilësore në studim u ndërrmorr për të përfituar informacion të rëndësishëm 

nga mendimet e individëve të cilët kanë eksperiencë të konsiderueshme pune me 

fëmijët rom rreth barrierave potenciale (si segregimi ose kultura dhe traditat rome) që 

nxënësit rom hasin në edukim. Informacioni i përfituar nga instrumentat cilësor 

fillimisht u organizau në tematika dhe më pas u kryen konceptualizimet autentike, për 

të formuar një panoramë sa më të plotë rreth barrierave potenciale. Faktorë si 

eksplorimi i vazhdueshë dhe i kujdesshëm i informacionit dhe shëmbujve që shpesh 

shoqëronin atë, gjithashtu dhe kontolli i vëmendshëm i detajeve që të intervistuarit 

prezantonin, ofruan një panoramë më të saktë rreth barrierave dhe sidomos 

komponentëve përbërës për çdo barrierë që nxënësit rom hasin në edukim. Shumë i 

rëndësishëm përgjatë analizës cilësore ishte procesi i ndërtimit të tematikave (i 

përfituar si rrjedhojë e modelit specifik të përsëritur) i cili ofroi reduktimin e pjesës 

dërrmuese të informacionit të përfituar. Tematikat e ndërtuara janë identifikuar duke u 

bazuar tek metoda e interpretimit direk dhe grumbullimit kategorik, metodë kjo me 

anë të cilës fillimisht të dhënat shqyrtohen veçmas njëra-tjetrës duke vazhduar më pas 

me grumbullimin e të dhënave së bashkë për të përfituar një informacion sa më 

kuptimplotë.  
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Më konkretisht, intervistat fillimisht u shqyrtuan në mënyrë specifike njëra pas tjetrës 

dhe në vazhdim u krye krahasimi i tyre me anë të kryqëzimit. Më pas u procedua me 

kodimin aksial i cili ofroi formimin e marrëdhënieve ndërmjet kodeve. Modelet e 

përfituara u analizuan me vëmendje dhe u pa përputhshmëria midis dy ose më shumë 

modeleve të kategorive. Në vazhdim kotegoritë u formësuan sipas grupimeve të 

kodeve, hap i cili solli identifikimin e tematikave. Përgjatë fazave të analizimit së të 

dhënave cilësore tematikat e krijuara u përpunuan në mënyrë të vazhdueshme deri sa 

u ndërtuan kategoritë ose komponentët. Pjesë tepër e rëndësishme ishte gjithashtu 

krahasimi i tematikave me informacionet kryesore të ofruara nga literatura dhe teoritë 

rreth barrierave potenciale dhe komponetëve përbërës që nxënësit rom hasin në 

edukim në Shqipëri e më gjerë për t‟i dhënë formën përfundimtare analizës së të 

dhënave cilësore.    

2.7 Kufizimet e studimit 

Studimi mund të ketë dhe kufizime, por ato nuk cënojnë cilësinë e tij: 

 Rezultatet e studimit së pari nuk mund të përgjithësohen për tërë popullatën, 

por vlejnë për kampione të popullatës rome të cilët jetojnë në komunitetet e 

mëdha. 

 Së dyti, tema të tilla si diskriminimi, paragjykimi apo segregimi në shkollë 

janë sensitive dhe ndoshta mund të kenë ndikuar në mënyrën se si janë 

përgjigjur individët e komunitetit rom, sidomos ata individë fëmijët e të cilëve 

e kanë braktisur shkollën. 

 Së treti, ofrimi i pyetjeve dhe marrja e përgjigjeve ishte proces delikat, sepse 

diferencat në kulturë dhe tradita që pjesmarrësit rom në studim prezantonin, 

gjithashtu dhe njohuritë jo të plota rreth gjuhës shqipe mund të ketë 

influencuar kualtetin e intervistimit dhe nevelin e kuptimit.   

 Së katërti, sensitiviteti i një pjese të konsiderueshme të tematikave, mund të 

këtë çuar disa  pjesmarrës në studim drejt raportimeve jo të sakta rreth 

mendimeve dhe qëndrimeve reale që kanë rreth barrierave potenciale që 

nxënësit rom hasin në edukim.  

 Së pesti, procesi i intervistimit ishe konsumues në kohë, në lidhje me 

përgatitjen, aplikimin e pyetësorëve dhe interpretimin e të dhënave.  
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 Së gjashti, një nga kufizimet e studimit erdhi si pasojë e vështirësive të mëdha 

në gjetjen e literaturës së nevojshme, pasi nuk janë kryer studime të 

mërparshme rreth barrierave potenciale që minoriteti rom has në edukim. Ky 

fakt solli vështirsi në krahasimin e të dhënave dhe interpretimin e rezultateve. 

Një pjesë e rëndësishme e tyre janë krahasuar me gjetjet në studimet e 

mëparshme në Evropën Qendrore-Lindore.    

Për të shmangur problemet që vijnë nga instrumentat e përdorur në studim u 

ndërrmorrën masat respektive për të ruajtur vlefshmrinë e studimit: 

 Përgjatë fazës së planifikimit u zgjodhën instrumentet dhe për më tepër 

nëpërmjet procedurave standarde të kërkimit shkencor u krye operacionalizimi 

i tyre. Instrumentat u pilotuan dhe më pas u formatuan sërisht, u respektuan 

kushtet e infotmimit (me anë të lejes me letër)  dhe më pas administrimit, 

gjithashtu u respektuan çështjet etike dhe të konfidiencialitetit.   

 Përzgjedhja e kampionit u krye sipas të gjitha rregullave dhe kritereve të 

kërkimit shkencor. 

 Shkallët matëse u formuan me 5 grupe pohimesh, në mënyrë që të mateshin 

barrierat potenciale që nxënësve rom hasin në edukim të prezantuar në 

objektivat kërkimor të punimit.   

Vlefshmëri e jashtme e studimit dhe dobishmëria e të dhënave u siguruan nëpërmjet: 

 Instrumentet studimor u aplikuan në terren në zonat e përzgjedhura në studim, 

pranë 5 komuniteteve më të mëdha ku jetonjnë familjet rome, në këtë mënyrë 

u respektua kriteri i vlefshmërisë ekologjike.  

 Përzgjedhja e kampionit u krye i saktë dhe nuk u ndikua nga asnjë efekt 

ndërhyrës social. 

 Pyetjet e instrumentave të përdorura në studim u formuluan në mënyrë të tillë 

që të kuptoheshin sa më mirë nga pjesëmarrësit në studim.  

 

Vlefshmëri e brendshme e studimit u ruajt nga faktorë risku: 

 Vendi përgjatë aplikimit të pyetësorëve dhe intervistave nuk kaloi kriza 

ekonomike apo sociale dhe për më tepër nuk pati tragjedi natyre të cilat mund 

të kishin ndikuar negativisht në mendimet dhe besimet e pjesmarrësve në 

studim.  
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 Përgjatë fazës së intervistimit nuk pati modifikime të instrumenteve, duke bërë 

të mundur në këtë mënyrë që individët e përzgjedhur në studim t‟i 

përgjigjeshin të njëjtëve instrumenta. 

 Për të siguruar parimin e krijimit të grupeve ekuivalente në dimensione si 

statusi social apo numrin e pjesëmarrësve duke ruajtur vlefshmërinë e 

brendshme, përzgjedhja e kampionit u krye në mënyre të rastësishme me anë 

të shortimit.  

 Përgjigjet e të intervistuarve ishin origjinale dhe aspak të ndikuara nga 

studime të tjera pasi kampioni i përzgjedhur nuk i ishte nënshtuar një studimi 

të ngjashëm.  

 Intervistimi u krye në kohë normale për të shmangur ndikimin e shkaqeve te 

ndryshme (si p.sh. hikjen e dritave gjatë mbasditeve vonë) të cilat mund të 

ndikonin në përqëndrimin e të intervistuarve.  

 

2.8 Aspekti etik i studimit 

 Kërkimi u organizua në mënyrë të tillë që të reduktohej sa më shumë 

mundësia e rezultateve të pavërteta dhe procesi është kryer nën supervizion. 

Leja informuese rreth studimit dhe të drejtat e tij u shpërnda paraprakisht për 

të gjithë subjektet. Ata u informuan specifikisht rreth qëllimit, metodologjisë 

së përdorur dhe fazat e studimit. Pjesëmarrësit janë informuar rreth të drejtës 

së tyre për të marrë pjesë ose jo në studim dhe gjithashtu u është bërë i qartë 

fakti se mund të largohen në çdo kohë nga studimi nëse e ndiejnë të 

nevojshme këtë gjë.  

 

 Subjekteve u është nënvizuar fakti se konfidencialiteti dhe anonimati do të 

ruhet konform rregullave bazë të etikës në kërkimin shkencor. Gjithashtu u 

është garantua ruajtja e të dhënave në mënyrë anonime dhe u është theksuar 

deklarimi i përdorimit të tyre vetëm për studimin në fjalë. Pyetësorët dhe 

intervistat e plotësuara, për më tepër gjetjet dhe interpretimet ruhen në një 

vend të sigurt. Për kërkuesin, përgjatë fazave të studimit kishin përparësi të 

drejtat dhe parapëlqimet e subjekteve.     
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KAPITULLI  III 

 

REZULTATET E STUDIMIT 

 

Rezultatet e mëposhtëme tregojnë gjetjet kryesore të studimit në lidhje me 

përshkrimin e  barrierave potenciale të cilat pengojnë fëmijët rom për të pasur akses 

normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar të edukimit (klasa e 6 deri në 

klasën e 9) në Shqipëri. Pyetësorët e pjesëmarrjes në shkollë dhe të braktisjes së 

shkollës u shpërndanë në 250 dhe 251 (familje-prindër të përzgjedhur për secilin 

pyetësor). Shumica e pohimeve janë identike për të dy pyetësorët por nënvizoj se 

pyetësori i pjesëmarrjes në shkollë përbëhet nga 108 pohime, ku në pjesën e fundit të 

tij përfshihen dhe pohime rreth të dhënave demografike 14 pohime dhe seksioni 

vëzhgues 7 pohime. Ndërkohë që pyetësori i braktisjes së shkollës përbëhet nga 102 

pohime, ku në pjesën e fundit të tij përfshihen dhe pohime rreth të dhënave 

demografike 14 pohime dhe seksioni vëzhgues 7 pohime 

 

 

Grafiku Nr. 1 Pyetësori rreth pjesëmarrjes (sa fëmijë ndjekin shkollën) 
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46,4% e prindërve të cilët nuk kanë asnjë fëmijë që ka braktisuar shkollën pohojnë që 

kanë 2 fëmijë të cilët ndjekin shkollën, të ndjekur nga 22.8% të cilët kanë 1 fëmijë që 

ndjek shkollën, 21,2% kanë 3 fëmijë që ndjekin shkollën dhe pjesa tjetër kanë 4 ose 5 

fëmijë të cilët ndjekin shkollën. 

 

Grafiku Nr. 2 Pyetësori rreth braktisjes (sa fëmijë e kanë braktisur shkollën) 

Nga prindërit e intervistuar fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën, pohojnë që 

32.9% kanë të paktën 2 fëmijë që e kanë braktisur shkollën, ndërkohë që 30.3% kanë 

3 fëmijë që e kanë braktisur shkollën, 23.6% kanë 1 fëmijë që ka braktisur shkollën, 

8.8% kanë 4 fëmijë që e kanë braktisur shkollën dhe vetëm 4.2% kanë 5 fëmijë që e 

kanë braktisur shkollën. 

 

3.1. Objektivi 1: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me varfërinë, të 

cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të 

ulët të arsimit të detyruar. 

Variabli i pavarur 3.1.1.Vështirësia si aspekt i varfërisë, ndikimi në edukim pyetjet 

për pyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes. 
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Pyetja 3 : Punësimi juaj në këto momente? 

Tabela Nr. 10. Analiza ANOVA : Variabli i Varur : Pjeësmarrja totale 

Burimi Shuma e katrorëve Shkallët e lirisë (df) Mesatarja e katrorëve F Sig. 

 

Hipotezat 312,683 1 312,683 207,082 ,000 

Gabim 27,110 17,954 1,510
a
   

 P3 

Hipotezat 20,668 7 2,953 3,521 ,001 

Gabim 202,079 241 ,839
b
   

a. ,318 MS(P3) + ,682 MS(Gabim) 

b.  MS(Gabim) 

 

Tabela Nr. 11. Analiza ANOVA: Variabli i Varur : Braktisja totale 

 Shuma e katrorëve Shkallët e lirisë (df) Mesatarja e katrorëve F Sig. 

Modeli i korrektuar 22,866
a
 7 3,267 2,474 ,018 

Intercept 199,182 1 199,182 150,881 ,000 

P3 22,866 7 3,267 2,474 ,018 

Gabim 320,792 243 1,320   

Total 1602,000 251    

Total i korrektuar 343,657 250    

a. R Squared = ,067 ( R Squared i rregulluar = ,040) 

 

Analiza e variancës (ANOVA) tregon një ndikim statistikisht sinjifikativ të situates 

aktuale të punësimit të prindërve në ndjekjen e shkollës nga fëmijët F (20.66,7)= 3.52  

p=.001, por tregon një marrëdhenie jo sinjifikative të këtij varibali mbi numrin e 

fëmijëve që braktisin shkollën në një familje F(22.86,7)=2.47, p=0.18 
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Pyetja C49/C44 Mesatarisht, sa lek (të reja) harxhoni për shkollimin e fëmijës në një muaj?  

 

 

Grafiku Nr. 3 Pyetësori rreth braktisjes 

Tabela Nr. 12. Analiza Statistikore, pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e vlefshme Përqindja akumulative 

 

më pak se 1000 35 14,0 14,0 14,0 

1000-3000 84 33,6 33,6 47,6 

3000-5000 51 20,4 20,4 68,0 

5000-8000 26 10,4 10,4 78,4 

8000-10000 26 10,4 10,4 88,8 

më shumë se 10 5 2,0 2,0 90,8 

Pjesëmarrja  23 9,2 9,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve të cilët i kishin të gjithë fëmijët që ndiqnin 

shkollën, rreth 33,6 % harxhojnë 1000-3000 për shkollimin e fëmijës në muaj, të 

ndjekur nga 20,4% të cilët harxhojnë 3000-5000 lekë të reja  dhe 14% më pak se 1000 

të reja në muaj. Vetëm 2% harxhojnë më shumë se 10 000 lekë të reja në muaj për 

shkollimin e fëmijës. Ndërkohë që tek pjesëmarrësit që kanë të paktën një fëmijë që 

ka braktisur shkollën, 44,6% e prindërve harxhojnë një shumë më pak se 1000 lekë në 

muaj, 25.5% shpenzojnë 1000-3000 lekë në muaj, 13.5% 3000-5000 lekë në muaj, 

10.7% harxhojnë 5000-8000 në muaj kurse pjesa tjetër nga 8000 e lartë. 

 

Tabela Nr. 14. Analiza ANOVA : Variabli i Varur : Braktisja totale 

Burimi Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e lirisë 

(df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Modeli i 

korrektuar 
22,866

a
 7 3,267 2,474 ,018 

Intercept 199,182 1 199,182 150,881 ,000 

C44 22,866 7 3,267 2,474 ,018 

Gabim 320,792 243 1,320   

Total 1602,000 251    

Total i 

korrektuar 
343,657 250 

   

a. R Squared = ,067 ( R Squared e rregulluar = ,040) 

Tabela Nr. 13.  Analizea ANOVA : Variabli i Varur : Pjesëmarrja totale 

Burimi Shuma e katrorëve Shkallët e lirisë (df) Mesatarja e katrorëve F Sig. 

 

Hipotezat 588,775 1 588,775 1003,237 ,000 

Gabim 32,559 55,478 ,587
a
   

C49 

Hipotezat 1,964 6 ,327 ,359 ,904 

Gabim 220,782 242 ,912
b
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Analiza e variancës tregon se shuma e parave që prindërit shpenzojnë për edukimin e 

fëmijëve të tyre nuk ndikon në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën p=. 90 por 

është një faktor i cili ndikon në numrin e fëmijëve që e braktisin atë p=.018. 

Tabela Nr. 15. Regresioni : Variabli i Varur : Braktisja totale                                                             

Modeli Koeficentët e 

pastandartizuar 

Koeficentët e 

standartizuar 

T Sig. 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 2,529 ,131  19,295 ,000 

Mesatarisht, sa lek(të 

reja) harxhoni për 

shkollimin e fëmijës në 

një muaj? 

-,134 ,051 -,164 -2,622 
            

,009 

 

Analiza e regresionit tregon që kjo është një marrëdhënie negative statistikisht 

signifikative pasi B=-.16, p=. 009 e cila tregon se sa më e madhe të jetë shuma që 

prindërit shpenzojnë për të edukuar fëmijët e tyre, aq më i vogël është numri i 

fëmijëve që braktisin familjen. 

 

Pyetja C51/C47 (si i bëni detyrat në shtëpi?) 

 

 

 

Tabela Nr. 16. Analiza Statistikore : Variabli i Varur : Pjesëmarrja totale: Ka tavolinën e tij/saj 

të studimit 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

 

Po 111 44,4 44,4 44,4 

Jo 138 55,2 55,2 99,6 

Pjesëmarrja 1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Për pjesëmarrësit, fëmijët e të cilëve e ndjekin shkollën, 55.2% e fëmijëve nuk ka 

tavolinën e tij të studimit, kundrejt 44.8% që e ka një të tillë. 79.6% e pjesëmarrësve 

deklarojnë që fëmijët e tyre nuk kanë një dhomë studimi, kundrejt 20.4% që e kanë 

një të tillë dhe 67.6% mendojnë se fëmijët e tyre kanë mjaftueshëm qetësi për të 

studiuar kundrejt 29.6% të cilët mendojnë që kjo qetësi nuk ekziston. 

 

 

 

opop 

Tabela Nr. 17.  Analiza Statistikore  : Variabli i Varur : Pjesëmarrja totale : Ka tavolinën e 

tij/saj të studimit 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja akumulative 

 

PO 51 20,4 20,4 20,4 

JO 199 79,6 79,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Tabela Nr. 18. Analiza Statistikore: Variabli i Varur: Pjesëmarrja: Është qetësi sa duhet për të 

studjuar 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

 

PO 169 67,6 67,6 67,6 

JO 74 29,6 29,6 97,2 

9,00 7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Tabela Nr. 21. Analiza Statistikore:Variabli i Varur: Braktisja: Është qetësi sa duhet për të 

studiuar                                                

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja  

Vlefshme 

Po 75 29,9 30,0 30,0 

Jo 175 69,7 70,0 100,0 

Total 250 99,6 100,0  

 sistem 1 ,4   

Totali i munguar 251 100,0   

Tabela Nr. 19. Analiza Statistikore : Variabli i Varur : Braktisja total: Ka tavolin e tij/saj të 

studimit 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

Vlefshme 

Po 63 25,1 25,2 25,2 

Jo 187 74,5 74,8 100,0 

Total 250 99,6 100,0  

 Sistem 1 ,4   

Total i munguar 251 100,0   

Tabela Nr. 20. Analiza Statistikore: Variabli i Varur: Pjesëmarrja: Ka tavolinën e tij/saj të 

studimit 

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

 

 

Vlefshme 

Po 12 4,8 4,8 4,8 

Jo 238 94,8 95,2 100,0 

Total 250 99,6 100,0  

 Sistem 1 ,4   

Total i munguar 251 100,0   
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Nga ana tjetër, prindërit e fëmijëve të cilët e kanë braktisur shkollën pohojnë në 

masën 74.5%  që fëmijët e tyre nuk kanë tavolinë studimi, 95.2% e këtyre prindërve 

thonë se femijët e tyre nuk kanë dhomë të tyre të studimit dhe 69.7% pohojnë se 

fëmijët e tyre nuk kanë qetësinë e tyre për të studiuar. 

 

Analiza e variancës tregon një marrëdhenie statistikisht signifikative midis të paturit 

një tavolinë për të studiuar dhe numrit të fëmijëve që e braktisin shkollën p=.00. 

Ndërkohë që kjo marrëdhënie nuk është signifikative me prindërit e fëmijëve që e 

ndjekin shkollën. 

 

Tabela Nr. 23. Analiza ANOVA: Variabli i Varur: Pjesëmarrja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 8,140 1 8,140 9,368 ,002 

Brenda Grupeve 214,607 247 ,869   

Totali 222,747 248    

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr. 22. Analiza ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e lirisë 

(df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 18,307 1 18,307 14,021 ,000 

Brenda Grupeve 323,809 248 1,306   

Totali 342,116 249    
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Të paturit dhomë më vete për të studiuar ndikon në numrin e fëmijëve që ndjekin 

shkollën p=.002 dhe tek numri i fëmijëve që e braktisin atë p=. 045. Mund të themi që 

të paturit një dhomë personale për të studiuar ndihmon në nxitjen e të mësuarit. 

 

Pyetja: C64/ C49 Në vitin e kaluar, sa shpesh ka shkuar fëmija në shkollë pa 

materialet shkollore (lapsa, lapustila, fletore, blloqe, goma, etj...) 

Tabela Nr. 25. Analiza Statistikore: Variabli i Varur: Pjesëmarrja   

 Frekuenca Përqindja Përqindja e 

vlefshme 

Përqindja 

akumulative 

Vlefshme 

Shumë shpesh 2 ,8 ,8 ,8 

Shpesh 16 6,4 6,6 7,4 

Kohë pas kohe 8 3,2 3,3 10,7 

Rrallë 58 23,2 24,0 34,7 

Shumë rrallë 158 63,2 65,3 100,0 

Total 242 96,8 100,0  

Mungon Sistem 8 3,2   

Total 250 100,0   

 

63,2% e prindërve, fëmijët e të cilëve e ndjekin shkollën raportojnë se fëmijët e tyre 

shkojnë shumë rrallë pa materiale shkollore në shkollë, ndërkohë që 24% tregojnë se 

Tabela Nr. 24. Analiza ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 5,502 1 5,502 4,053 ,045 

Brenda Grupeve 336,614 248 1,357   

Totali 342,116 249    
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fëmijët e tyre shkojnë rrallë pa materiale. Pjesa tjetër e prindërve thonë se fëmijët e 

tyre shkojnë 6.4% shpesh, 3.2% kohë pas kohe dhe vetëm 1% shumë shpesh. 

 

 
Grafiku Nr. 4.  Pyetësori rreth braktisjes 

Ndërkohë që grafiku tregon se prindërit, fëmijët e te cilëve e kanë braktisur shkollën, 

kanë shkuar shpesh pa materiale në shkollë (31.5%), 23% raportojnë rrallë, 17% 

raportojnë shumë rrallë, 13,3% raportojnë herë pas here dhe po e njëjta përqindje 

raporton shumë shpesh. 

 

Tabela Nr. 26. Analiza ANOVA: Variabli i Varur: Pjesëmarrja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 3,644 4 ,911 1,017 ,399 

Brenda Grupeve 212,356 237 ,896   

Totali 216,000 
24 

1 
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Tabela Nr. 27. Analiza ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja 

Analiza e variancës tregon se vajtja në shkollë pa bazën materiale ndikon në numrin e 

fëmijëve që braktisin shkollën, p=.02, por nuk ndikon në numrin e fëmijëve që 

ndjekin shkollën në familje p=.39 

 

Pyetja D2/D2 (Ju jetoni?) 

  

Grafiku 5. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

74.8 % e prindërve të cilët kanë fëmijë që vazhdojnë shkollën, jetojnë në një 

pallat/apartament dhe 11,6% jetojnë në një banesë të improvizuar (barrake, shtesë). 

Pjesa tjetër nuk e kanë dhënë këtë informacion. Ndërkohë që nga analiza e variancës 

duket që lloji i banesës statistikisht nuk ka një ndikim sinjifikativ mbi numrin e 

fëmijëve që ndjekin shkollën p=.11 dhe mbi numrin e fëmijëve që e braktisin atë p= 

.36.  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 15,860 4 3,965  2,977 ,020 

Brenda Grupeve 326,256 245 1,332   

Totali 342,116 249    
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GrafikuNr. 6. Pyetësori rreth braktisjes 

                                       

Situata ndryshon tek pjesëmarrësit të cilët kanë të paktën një fëmijë që ka braktisur 

shkollën. Këtu 70.1% jetojnë në shtëpi përdhese, 23.9% jetojnë në barrake dhe vetëm 

5.9% jetojnë në apartament. Analiza e variancës tregon një marrëdhnie statistikisht 

signifikative p= .00 midis vendit ku jetojnë pjesëmarrësit dhe numrit të fëmijëve që 

kanë braktisur shkollën për familjen. F( 22.09,2) = 8.52. Kjo do të thotë që lloji i 

shtëpisë ku jetojnë ndikon në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën. 

 

 

 

Tabela Nr. 28. Analiza ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e katrorëve Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 22,096 2 11,048 8,521 ,000 

Brenda Grupeve 321,561 248 1,297   

Totali 343,657 250    
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Pyetja D5/D5 (Sa janë të ardhurat në familje?) 

Grafiku Nr. 7. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

  

Grafiku Nr. 8. Pyetësori rreth braktisjes 

 

Nga dy grupet e pjesëmarrësve, vëmë rë se tek familjet, fëmijët e të cilëve shkojnë në 

shkollë përqindja më e madhe 17.2% kanë të ardhura nga 100.00 deri në 15 000, 

ndërkohë që në grupin e braktisjes, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve 32% i kanë të 

ardhurat më pak se 6000. 
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Tabela Nr. 29. Regresioni: Variabli i Varur: Pjesëmarrja       

Modeli Koeficentët e 

pastandartizuar 

Koeficentët e 

standartizuar 

T Sig. 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 1,746 ,118  14,814 ,000 

Të ardhurat në familjen 

tuaj 
,097 ,022 ,268 4,362 ,000 

 

Tabela Nr. 30. Regresioni: Variabli i Varur: Braktisja 

Modeli Koeficentët e 

pastandartizuar 

Koeficentët e 

standartizuar 

T Sig. 

B Beta Beta 

1 

(Konstant) 2,756 ,125  22,078 ,000 

Të ardhurat ne familjen 

tuaj 
-,201 ,040 -,303 -5,023 ,000 

 

Analiza e regresionit tregon një marrëdhenie positive signifikative midis të ardhurave 

në familje dhe numrit të fëmijëve që ndjekin shkollën b=.26, p=00. Kjo do të thotë që 

sa më i madh të jetë niveli i të ardhurave aq më i  madh është numri i fëmijëve që 

ndjekin shkollën. 

Sinjifikative është dhe marrëdhënia midis të ardhurave në familje dhe numrit të 

fëmijëve që braktisin shkollën, por kjo është një marrëdhënie negative b=.-30, p=.00 

që do të thotë që sa më shumë të ardhura të ketë familja, aq më i ulët është numri i 

fëmijëve që braktisin shkollën. 

Variabli i pavarur 3.1.2 Kequshqyerja si aspekt i varfërisë, ndikimi në edukim, 

pyetjet përpyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes 
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Pyetja SV02/ SV02 (Tipi i shtëpisë në zonë)? 

Grafiku Nr. 9. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

68% pohojnë që jetojnë në shtëpi të ulta, kundrejt 12 % që jetojnë në shtëpi të ulta dhe 

apartamente, 11.6% jetojnë në banesa të improvizuara dhe përqindja më e vogel 

jetojnë në apartamente banimi. 

Kushtet në të cilat jetojnë nuk ndikojnë në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën. 

Pjesa më e madhe jetojnë në shtëpi të ulta, dhe këto familje kanë numrin më të madh 

të fëmijëve që ndjekin shkollën. 

Grafiku Nr. 10. Pyetësori rreth braktisjes 

 



 85 

Nga vëzhgimet rezulton se një përqindje e përafërt jetojnë në kushte modeste jetese 

(30.4%) dhe  rreth 32.8% jetojnë në kushte normale jetese. Po në përqindje të përafërt 

janë vëzhgimet që tregojnë njerëzit që jetojnë në kushte të mira jetese (17.6%) dhe ata 

që jetojnë në kushte shumë të këqija (17.2%). Vetëm 2% jetojnë në kushte shumë të 

mira jetese. 

Ekziston një marrëdhënie sifinjikative midis numrit të fëmijëve që ndjekin shkollën 

dhe kushtet e përgjithshme të banesave p=.00. U pa se familjet që kanë një numër të 

madh të fëmijëve që ndjekin shkollën, janë familjet që kanë kushte shumë të mira 

banese, ndërkohë që familjet që kanë kushte modeste dhe kushte normale modeste 

kanë një numër më të vogël të fëmijëve që ndjekin shkollën, 1 ose 2 fëmijë. 

 

 

Pyetja S07/S07 (Cilësia relative e shtëpive të subjekteve) 

        Grafiku Nr. 11. Pyetësori rreth pjesëmarrjes                     

 



 86 

 

Grafiku Nr.12. Pyetësori rreth braktisjes 

Të intervistuarit që kanë fëmijët të cilët ndjekin shkollën pohojnë që kualiteti i 

banesave nuk është as më mirë as më keq se ai i banesave të tjera në zonë 58%, 

ndërkohë që pjesëmarrësit që kanë të paktën një fëmijë që ka braktisur shkollën 

raportojnë në masë 60%. Në përqindje të njëjtë 14% banesat janë përceptuar shumë 

më keq dhe më mirë se të tjerëve në zonë, pjesëmarrësit që i kanë fëmijët në shkollë, 

ndërkohë që ata që kanë të paktën njërin që ka braktisur shkollën 25% e tyre 

raportojnë se i kanë kushtet e baneses shumë më keq se të tjerët në zonë ndërkohë që 

vetëm 8,7% mendojnë se i kanë më mirë. 

Tabela Nr. 31. Regresioni: Variabli i Varur: Braktisja      

Modeli Koeficentët e 

pastandartizuar 

Koeficentët e 

standartizuar 

T Sig. 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 1,911 ,346  5,518 ,000 

Kualiteti i banesave 

krahasuara me të tjerat në 

zonë 

,097 ,100 ,061 ,968 ,334 

Analiza e regresionit tregon se kualiteti i banesës nuk ndikon as në numrin e fëmijëve 

që ndjekin shkollën dhe as në atë të braktisjes. 
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Variabli i pavarur 3.1.3 Emigracioni ose Migracioni si aspekt i varfërisë, ndikimi në 

edukim për pyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes. 

 

Pyetja C68/ C60 (A është larguar ndonjë nga prindërit për të punuar jashtë shtetit?) 

 Grafiku Nr.13. Pyetësori rreth pjesëmarrjes        

     

Grafiku Nr. 14. Pyetësori rreth braktisjes        
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80.8% e subjekteve që i kanë fëmijët në shkollë tregojnë se në 12 muajt e fundit 

prindërit nuk janë larguar për të punuar në një lokalitet tjetër ose jashtë shtetit 

ndërkohë që kjo përqindje zbret në 74.9% tek familjet që kanë të paktën një fëmijë që 

ka braktisur shkollën. Familjet që kanë fëmijë që braktisin shkollën raportojnë rreth 

24% e tyre që një nga prindërit është larguar në një lokalitet tjetër, përkundrejt vetëm 

18% e familjeve që i kanë fëmijët në shkollë të cilët deklarojnë se një gjë e tillë ka 

ndodhur. 

 

Tabela Statistikore Nr. 32.  Pyetësori rreth pjesëmarrjes: Në 12 muajt e fundit, a është largua 

një nga prindërit për të punuar në një lokalitet tjetër ose jashtë shtetit?   

 Në 12 muajt e fundit, a është largua një nga 

prindërit për të punuar në një lokalitet tjetër ose 

jashtë shtetit? 

Total 

Po Jo 

Pjesëmarrja 

1.00 23.2% 76.8% 100.0% 

2.00 23.7% 76.3% 100.0% 

3.00 5.7% 94.3% 100.0% 

4.00 5.9% 94.1% 100.0% 

5.00  100.0% 100.0% 

Total 17.9% 82.1% 100.0% 

 

Nga të dhënat rezulton se tek familjet ku numri i fëmijëve që ndjekin shkollën është i 

lartë, 5, kemi 100% të prindërve të cilët nuk janë larguar për të punuar në një lokalitet 

tjetër. Ndërkohë që në familjet ku numri i fëmijëve që ndjekin shkollën është i ulët (1 

dhe 2) kemi një përqindje më të lartë të njërit nga prindërit që është larguar për të 

punuar në një lokalitet tjetër 23.7%. Megjithatë kjo marrëdhenie statistikisht nuk është 

sinjifikative p= .017 që do të thotë se numri i fëmijëve që ndjekin shkollën nuk varet 

nga fakti nëse një nga prindërit është larguar për të punuar jashtë apo jo.  
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Analiza e variancës tregon që nuk varet ndjekja e shkollës nga largimi i prindërve nga 

shtëpia. 

 

Pyetja C69/  C61  (ku qëndron fëmija gjatë kësaj periudhe?) 

Nga prindërit të cilët fëmijët marrin pjesë në shkollë të 17.9% pohuan se njëri nga 

prindërit e ka lënë familjen për të punuar në një lokalitet tjetër ose kanë emigruar, 

33.3 % e fëmijëve kanë shkuar me prindërit dhe 66.7% e fëmijëve kanë qëndruar me 

gjyshërit/ të afërm të tjerë. 

Ndërkohë që tek pjesëmarrësit ku ka braktisje të fëmijëve në familje, nga 24.7% 

raportuan se njëri nga prindërit e ka lënë shtëpinë dhe ka emigruar, 100% e këtyre 

pjesëmarrësve raportuan se fëmijët e tyre kanë ndënjur në shtëpi me gjyshërit dhe 

asnjë fëmijë nuk ka shkuar me prindërit. 

 

3.2 Objektivi 2: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me kulturën dhe 

traditat rome, të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

Variabli i pavarur 3.2.1 Gjuha rome ndikimi në edukim për pyetësorin rreth 

pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes 

 

 

Tabela Nr. 33.  ANOVA Variabli i Varur: Braktisja      

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve ,509 1 ,509 ,370 ,544 

Brenda Grupeve 341,607 248 1,377   

Totali 342,116 249    
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Pyetja C37 C32 (A kishte klasa opsione në gjuhën rome? 

 

Grafiku Nr. 15. Pyetësori rreth pjeasëmarrjes 

 

 

Grafiku Nr.16. Pyetësori rreth braktisjes 
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Të dhënat tregojnë që 84% e subjekteve që i kanë fëmijët në shkollë pohojnë se në 

shkollën e fëmijëve të tyre nuk ka klasa opsionale për gjuhën rome, përkundrejt 2.8% 

të cilët pohojnë që shkolla të tilla ekzistojnë dhe 13.2% që nuk kanë informacion mbi 

këtë çështje. Ndërkohë që prindërit të cilët kanë të paktën një fëmijë që ka braktisur 

shkollën 87.2% e tyre raportojnë se nuk ka klasa të tilla në shkollën e fëmijëve të tyre, 

përkundrejt 9.1% të cilët nuk kanë fare informacion dhe vetëm 0.4% raportojnë se 

klasa të tilla ekzistojnë. 

 

Të dhënat statistkore tregojnë që të paturit e klasave opsionale në gjuhën rome ndikon 

në numrin e fëmijëve që ndjekin dhe braktisin shkollën p=.003 

 

Pyetja C 41/C36 (A di fëmija juaj të shkruaj, të lexoj, etj në gjuhën rome?) 

Nga të dhënat e mbledhura me prindër të fëmijëve të cilët ndjekin shkollën rezulton se 

leximi dhe shkrimi janë më të vështira për t‟u arritur nga fëmijët rom, ndërsa ata janë 

më komod të bisedojnë dhe të dëgjojnë në gjuhën rome. Analiza e regresionit tregon 

se numri i fëmijëve që ndjekin shkollën nuk varet nga fakti nëse fëmijët njohin apo jo 

të flasin, të shkruajnë, të lexojnë gjuhën rome. 

E njëjta situatë raportohet nga prindërit, fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën. 

Ata pohojnë se leximi dhe shkrimi janë shqetësimet më të mëdha të fëmijëve të tyre, 

ndërkohë që ata e kanë të thjeshtë të bisedojnë apo të dëgjojnë në gjuhën rome. 

 

 

Tabela Nr.34. ANOVA Variabli i Varur: Braktisja total   

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Ndërmjet Grupeve 15,632 2 7,816 5,913 ,003 

Brenda Grupeve 326,484 247 1,322   

Totali 342,116 249    
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Pyetja C42/ C38 (A di fëmija juaj të lexoj, shkruaj, etj në gjuhën shqipe?) 

  

Grafiku Nr.17. Pyetësori rreth Pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr. 18. Pyetësori rreth braktisjes 
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98% e pjesëmarrësve që i kanë fëmijët në shkollë shprehen se fëmijët e tyre e njohin 

shumë mirë gjuhën shqipe dhe vetem 0.4% e njohin keq atë. Ndërkohë që kjo 

përqindje ulet tek pjesëmarrësit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën. Ato 

raportojnë një përqindje më të ulët të fëmijëve që e dinë mirë gjuhën shqipe 65,7%, 

ndërkohë që 25,9% nuk e njeh atë dhe 7.9% nuk e di fare. 

Tabela Nr. 35. Regresioni: Variabli i Varur : Pjesëmarrja     

Modeli Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.995 .348  8.599 .000 

Gjuha shqipe -.784 .335 -.147 -2.339 .020 

 

 

Tabela Nr. 36. Regresioni: Variabli i Varur : Braktisja     

Modeli Koeficentët e pastandartizuar Koeficentet e 

standartizuar 

T Sig. 

B 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 2,197 ,181  12,167 ,000 

Gjuha shqipe_tot ,025 ,116 ,014 ,218 ,828 

 

 

Nga analiza e regresionit rezulton se njohja e gjuhës shqipe tek fëmijët nuk ndikon në 

numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën p=.020. Vlera e b=-.14 tregon se sa më mirë ta 

njohin gjuhën shqipe fëmijët aq më e lartë është pjesëmarrja e fëmijëve në shkolle. 

Ndërkohë që për pjesëmarrësit, fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën, njohja e 

gjuhës shqipe nuk ka ndikuar në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën p=.82. 
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Pyetja D6/D6 (Në cfarë gjuhe flisni zakonisht në shtëpine tuaj?) 

 

Grafiku Nr. 19. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr.20. Pyetësori rreth braktisjes 
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Pjesëmarrësit të cilët i kanë të gjithë fëmijët në shkollë raportojnë se në familjen e 

tyre në masë 54% përdorin gjuhën romisht, kurse pjesa tejtër shqip. Ndërkohë që tek 

pjesëmarrësit që kanë fëmijë të cilët kanë braktisur shkollën kjo përqindje ndryshon 

në favor të përdorimit të shqipes nga 58.5% e pjesëmarrësve dhe 41.4% të cilët nuk e 

përdorin atë, por romishten. 

 

Tabela Nr. 37. ANOVA : Variabli i Varur : Braktisja (konstant), Në cfarë gjuhe flisni në 

familjen tuaj 

Modeli Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

1 

Regresion 33,041 1 33,041 26,487 ,000
b
 

Residual 310,616 249 1,247   

Total 343,657 250    

 

Marrëdhënia midis gjuhës që flitet në familje dhe nivelit të braktisjes së shkollës është 

sinjifikative F(33.04, 1)= 26.48, p=.00. Siç mund ta shikojmë dhe nga marrëdhënia 

tek të dhënat përshkruese, niveli i braktisjes rritet kur në shtëpi flitet më shumë shqip 

se sa romisht. 

Variabli 3.2.2 Pjesëmarrja në çerdhe dhe ndikimi në edukim për pyetësorin rreth 

pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes. 
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Pyetja P 8/P8 (A mendoni se fëmija juaj përfiton po të shkojë në çerdhe?) 

 

Grafiku Nr.21. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr.22. Pyetësori rreth braktisjes 

Prindërit të cilët i kanë fëmijët në shkollë, në masë 84% pohojnë se fëmija përfiton po 

të shkojë në çerdhe, ndërkohë që 9% mendojnë se fëmija nuk përfiton po të shkojë në 
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shkollë, ndërsa në masë rreth 7% nuk shprehin një mendim në lidhje me këtë çështje. 

Ndërsa prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën mendojnë se çerdhja 

është e rëndësishme në një vlerë edhe më të madhe 94.9%. 

209 pjesëmarrës nga 250 kanë dhe numrin më të madh të fëmijëve që ndjekin 

shkollën, deri në 5 fëmijë, përkrahë 24 prindërve të cilët mendojnë që kopshti nuk 

është i rëndësishëm kanë vetëm maksimumi 3 fëmijë që ndjekin shkollën. 

 

Tabela Nr.38.  Crosstabulation: A përfiton fëmija po të shkojë në çerdhe: Variabli i varur : 

Pjesëmarrja  

 Pjesëmarrja Total 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

A 

perfiton 

fëmija 

po të 

shkojë 

në 

çerdhe 

Po 

Llogaritaja e 53 96 38 16 6 209 

%  A përfiton fëmija 

po të shkojë në çerdhe 
25.4% 45.9% 18.2% 7.7% 2.9% 100.0% 

Jo 

Llogaritja e 3 12 9 0 0 24 

%  A përfiton fëmija 

po të shkojë në çerdhe 
12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 100.0% 

ND?/SP 

Llogaritja e 1 8 6 1 0 16 

%  A perfiton fëmija 

po të shkojë në çerdhe 
6.2% 50.0% 37.5% 6.2% 0.0% 100.0% 

Total 

Llogaritja e 57 116 53 17 6 249 

%  A perfiton fëmija 

po të shkojë në çerdhe 
22.9% 46.6% 21.3% 6.8% 2.4% 100.0% 
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Pyetja C11/ C5.1 (A ka qënë ndonjëherë fëmija juaj në çerdhe? 

Grafiku Nr. 23. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

 

Prindërit që i kanë fëmijët në shkollë raportojnë në masë 80% se nuk i kanë dërguar 

ndonjëherë fëmijët e tyre në çerdhe përkundrejt 20% të cilët i kanë dërguar. Ndërkohë 

që tek prindërit të cilët kanë të paktën një fëmijë që ka braktisur shkollën, kjo 

përqindje rritet deri në 98%. 

Të çuarit fëmijët në çerdhe ndikon në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën sot. 

Prindërit që kanë çuar fëmijët në çerdhe, kanë një numër më të madh të fëmijëve në 

shkollë sot. Kjo është një marrëdhënie signifikative chi square=.003, por nuk ndikon 

në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën p=.023. 

Tabela Nr.39. Chi-Square Tests Variabli i Varur: Pjesëmarrja  

 Vlera Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.920
a
 4 .003 

Likelihood Ratio 16.638 4 .002 

Linear-by-Linear Association .801 1 .371 

Nr. i rasteve te vlefshem  249   
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Pyetja C11.1/ C10 (Arsyet pse fëmija juaj ska qënë në çerdhe?) 

Nga analiza deskriptime rezulton se arsyet më të përmëndura se pse prindërit nuk i kanë çuar 

fëmijët në çerdhe kanë qënë: 27% kujdeseshin vetë, 13% nuk kishin çerdhe, 9% gjëndja 

ekonomike e familjes. Në përqindje më të ulët renditen arsyet si më poshtë: distance e çerdhes 

nga shtëpia dhe mungesa e punësimit të prindërve. 

Variabli i pavarur 3.2.3. Pjesëmarrja në kopshte dhe ndikimi ne edukim për pyetësorin 

rreth pjesëmarrjes dhe per pyetësorin rreth braktisjes  

 

Pyetja C9/ C5.2 (A dini nëse ka kopësht në zonën tuaj?) 

 

Grafiku Nr.24. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr. 25. Pyetësori rreth braktisjes 
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91.6% e prindërve, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën pohojnë që në zonën e tyre ka 

kopësht, në krahasim me 3.2% që pohojnë se në zonën e tyre nuk ka kopësht. 

Ndërkohë që prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën tregojnë në masë 

74.1% se në zonën e tyre nuk ka kopësht. 

Tabela Nr.40. Regresioni: Variabli i Varur: Braktisja  

Modeli Koeficientet e pastandartizuar Koeficentet e 

standartizuar 

t Sig. 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 1,424 ,299  4,761 ,000 

Kopësht ,468 ,167 ,175 2,808 ,005 

Regresioni tregon një marrëdhënie signifikative midis ekzistencës së kopshtit dhe 

braktisjes së shkollës p=.005.Variabli i pavarur  

3.2.4 Kultura rome dhe ndikimi në edukim për pyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin 

rreth braktisjes:  

Pyetja P16/P16 (Në ç’moshë duhet të martohet një vajzë?) 

 

Grafiku Nr.26. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 
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Grafiku Nr.27. Pyetësori rreth braktisjes 

Pjesa më e madhe e prindërve, të cilët i kanë fëmiijët në shkollë, 27.6% shprehen se 

fëmija duhet të martohet 20 vjeç të ndjekur nga 24% të cilët mendojnë se duhet 

martuar në moshën 18 vjeç. Kjo përqindje ndryshon tek prindërit, fëmijët e të cilëve 

kanë braktisur shkollën, të cilët në masë 37.05% janë shprehur së fëmijët e tyre duhet 

të martohen 16 vjeç, të ndjekur nga 27.4% të cilët mendojnë që duhet të martohen 20 

vjeç. 

 

Tabela Nr. 41. ANOVA: Variabli i Varur : Pjesëmarrja     

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 41,561 14 2,969 3,834 ,000 

Brenda Grupeve 181,186 234 ,774   

Total 222,747 248    
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Nga analiza e variancës duket qartë që në të dy grupet ka një marrëdhenie statistikisht 

sinjifikative midis moshës që fëmijët duhet të martohen dhe numrin e fëmijëve që 

ndjekin shkollën dhe që e braktisin atë. Kjo do të thotë se mendimi i prindërve se kur 

duhet te martohet vajza ndikon në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën dhe në 

numrin e fëmijëve që braktisin shkollën. 

 

Pyetja P17/P17(po një djalë)  

    

Grafiku Nr.28. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

Tabela Nr. 42. ANOVA : Variabli i Varur : Braktisja     

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 31,417 10 3,142 2,415 ,009 

Brenda Grupeve 312,241 240 1,301   

Total 343,657 250    
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Grafiku Nr.29. Pyetësori rreth braktisjes 

Për djemtë, mosha në të cilën duhet të martohen është 20 vjeç për grupin e prindërve, 

fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën dhe rritet në 25 vjeç për prindërit, fëmijët e 

të cilëve ndjekin shkollën.Vihet re një ndryshim midis moshës së vajzave dhe djemve 

kur duhet të martohen. 

Tabela Nr. 43. ANOVA: Variabli i Varur: Pjesëmarrja     

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 28,719 13 2,209 2,676 ,002 

Brenda Grupeve 194,028 235 ,826   

Total 222,747 248    

 

Tabela nr. 44. ANOVA : Variabli i Varur : Braktisja     

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 52,500 15 3,500 2,825 ,000 

Brenda Grupeve 291,158 235 1,239   

Total 343,657 250    
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Kjo marrëdhënie midis moshës se kur duhet të martohet një djalë dhe ndjekjes së 

shkollës apo braktisjes së saj është sinjifikative që do të thotë që mosha kur djemtë 

duhet të martohen përcakton dhe faktin nëse ato e ndjekin shkollën apo jo. 

 

Pyetja C38/ C33 (Gjatë orëve të mësimit a diskutohet për minoritetet?) 

 

Grafiku Nr. 30. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr. 31. Pyetësori rreth braktisjes 
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Nga kjo analizë rezulton se prindërit nuk janë në dijeni nëse gjatë orëve të mësimit 

diskutohet për minoritetet apo jo, të ndjekur nga një përqindje e lartë e prindërve të 

cilët janë ndarë midis po dhe jo-së. 

 

3.3 Objektivi 3: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me natyrën e 

segregimit, i cili pengon minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e 

mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

Variabli 3.3.1 Segregimi shkollor sindikues në edukim për pyetësorin rreth 

pjesëmarrjes dhe për pyetësorin rreth braktisjes 

 

 

Pyetja C28/C26 (Në klasën e fëmijës tuaj?) 

 

Grafiku Nr.32. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 
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Grafiku Nr.33. Pyetësori rreth braktisjes 

Siç vihet re nga analiza deskriptive, të dy grupet e prindërve raportojnë se numri më i 

madh i fëmijëve në klasën e fëmijevë të tyre është jo rom në vlera 73% dhe 76%. 

Tabela Nr. 45. ANOVA: Variabli i Varur: Pjesëmarrja     

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 7,095 6 1,183 1,327 ,246 

Brenda Grupeve 215,652 242 ,891   

Total 222,747 248    

 

Tabela Nr. 46. ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja     

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 33,470 5 6,694 5,292 ,000 

Brenda Grupeve 308,646 244 1,265   

Total 342,116 249    
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Analiza e variancës tregon një marrëdhnie signifikative midis llojit të fëmijëve që 

ndodhën në shkollë dhe braktisjes së shkollës. Duke qënë se prindërit raportojnë që 

shumica e fëmijëve në shkolla janë jo rom, atëherë vërtetohet që numri i braktisjeve 

është më i madh si pasojë e të paturit një grup të madh fëmijësh jo rom. 

 

Pyetja C36/C31 (C’tip shkolle ishte ajo?) 

Grafiku Nr. 34. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

   

   

 

Grafiku Nr. 35. Pyetësori rreth braktisje 
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Tabela Nr. 47. ANOVA: Variabli i Varur: Pjesëmarrja  

 Shuma e 

katroreve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve ,075 1 ,075 ,083 ,773 

Brenda Grupeve 222,672 247 ,902   

Total 222,747 248    

 

Shkolla ku shkon fëmija per të dy grupet e prindërve raportohet si shkolla normale 

dhe tipi i shkollës nuk ndikon në numrin e fëmijëve që e ndjekin shkollën p=.77. 

Variabli 3.3.2 Kushtet e këqia te shkollave periferike si ndikues në edukim për 

pyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes:  

 

Pyetja C30/C28 (Cfarë ju pëlqen më shumë nga shkolla ku shkon fëmija?) 

Prindërit, fëmijet e të cilëve ndjekin shkollën si gjërat më të rëndësishme përmëndin 

në rend për nga rëndësia: mësuesit, afërsia me shtëpinë, ambient i shkollës, shokët dhe 

shoqet si dhe rregullat dhe siguria. Të njëjtat gjëra përmënden edhe nga prindërit, 

fëmijët e të cilëve e braktisin shkollën: mësuesit, afërsia me shtëpine kushtet e 

shkollës dhe shokët e shoqet. 
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Pyetja C31/C29 (Cfarë nuk ju pëlqen nga shkolla ku shkon fëmija?) 

 

Grafiku Nr.36. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

Prindërit, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën, shprehen se gjërat që nuk pëlqejnë tek 

shkolla janë: në përqindje më të madhe 7.2% diskriminimin, 2% dhuna, 1.2% kushtet 

e shkollës. Pjesa tjetër shprehet se nuk kanë asnjë pakënaqësi ndaj shkollës dhe se nuk 

e dinë. 

 

Grafiku Nr.37. Pyetësori rreth braktisjes 
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Edhe prindërit, fëmijët e të cilëve nuk e ndjekin shkollën ndër arsyet më të 

rëndësishme vendosin: kushtet e shkollës 19.12%, 18.33% distancën nga shkolla dhe 

15.14% diskriminimin, mësuesja jo e mirë 7.97%. 

 

Pyetja C48/C43 (Kush mendon se ka merita për rritjen akademike të fëmijës suaj?) 

 

Grafiku Nr.38. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

   

Grafiku Nr.39. Pyetësori rreth braktisjes 



 111 

Të dhënat descriptive tregojnë se prindërit, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën 

pohojnë se në arritjet akademike të fëmijëve të tyre rolin më të madh e ka vetë fëmija 

(50.8%), pasuar nga shkolla (33.2%) dhe familja (12.8%). Ndërkohë që prindërit 

fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën, vlerësojnë shkollën si kontribuesin kryesor 

(62.8%), ndjekur nga vetë fëmija në masë 30%, e vetëm 5.18% raportojnë që meritat i 

takojnë familjes. 

Tabela Nr. 48. ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 4,899 5 ,980 1,084 ,370 

Brenda Grupeve 217,773 241 ,904   

Total 222,672 246    

 

 

Tabela Nr. 49. ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 7,618 4 1,904 1,395 ,236 

Brenda Grupeve 334,498 245 1,365   

Total 342,116 249    

 

Të dhënat e variancës tregojnë se personat që kanë meritën për arritjet akademike nuk 

ndikojnë drejtpërdrejtë në numrin e fëmijevë që ndjekin shkollën p=.37 apo në numrin 

e fëmijëve që braktisin shkollën p=. 23 

Variabli 3.3.3 Format e diskriminimit dhe racizmit brenda institucioneve arsimore si 

ndikues në edukim për pyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes:  
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Pyetja P11 (Duke e krahasuar me një fëmijë jo rom si trajtohet romi në 

shkollë?) 

 

Grafiku Nr. 40. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr.41. Pyetësori rreth braktisjes 
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Nga perceptimet e prindërve në të dy grupet (braktisjes dhe pjesëmarrjes) fëmijët rom 

trajtohen njësoj si jo romët në pjesën më të madhe rreth 60% pohojnë një gjë të tillë, 

ndërkohë që rreth 33% e prindërve të të dy grupeve raportojnë se romët trajtohen më 

keq se jo romët dhe vetëm një përqindje shumë e ulët në të dy grupet referon një 

trajtim më të mirë. 

 

Tabela Nr. 50. ANOVA: Variabli i Varur: Pjesëmarrja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 6,778 3 2,259 2,563 ,055 

Brenda Grupeve 215,969 245 ,882   

Total 222,747 248    

 

 

 

Tabela Nr. 51. ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 8,867 3 2,956 2,181 ,091 

Brenda Grupeve 334,790 247 1,355   

Total 343,657 250    

 

Trajtimi që i bëhet romëve në shkollë në krahasim me jo romët nuk ndikon në numrin 

e fëmijëve që shkon në shkollë p=.055 dhe në numrin e fëmijëve që e kanë braktisur 

shkollën p=. 09. 
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Pyetja C54/C51(Sa të kënaqur jeni me mësuesin kujdestar?) 

 

Grafiku Nr.42. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

 

Grafiku Nr.43. Pyetësori rreth braktisjes 
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41.2% e prindërve që i kanë fëmijët në shkollë raportojnë që janë të kënaqur me 

mësuesin kujdestar, të ndjekur nga 33.2% të cilët shprehen se janë të kënaqur në një 

masë mesatare, dhe 13% në një masë shumë të madhe. Kjo përqindje ndryshon pak 

tek prindërit fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën. 47.4% e tyre thonë së janë të 

kënaqur në masë mesatare, të ndjekur vetëm nga 23% që thonë se janë të kënaqur në 

masë të madhe, dhe 12.7% të cilët shprehin një kënaqësi të vogel ndaj mësuesit 

kujdestar. 

 

 

Pyetja C56/ C53(çfarë nuk ju pëlqen nga puna e mësuesit kujdestar?) 

 

Grafiku Nr. 44. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 

Prindërit, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën listojnë: të bërtiturat 4.4%, 

diskriminimin 4.4%, dhunën në vlerë 0.8% dhe më pas faktin që kërkojnë lekë, që 

japin shumë detyra etj.. 
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Grafiku Nr.45. Pyetësori rreth braktisjes 

 

Ndërkohë që prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën vendosin 

diskriminimin si një nga faktoret kryesorë 5.98%, dhunën 7.97% në krye, të ndjekur 

nga ashpërsia në sjellje dhe të bërtiturat, kërkesën për lekë që i bëntë fëmijës dhe 

familjes, neglizhenca etj.. 

 

3.4 Objektivi 4: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me marrëdhënien 

prind-fëmijë rom, e cila shihet si penges për minoritetin rom për të pasur akses 

normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

Variabli 3.4.1. Niveli i ulet arsimor i prindërve si ndikues në edukim për pyetësorin 

rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes. 
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Pyetja P4/P4 (Cilat janë arritjet tuaja akademike) 

 

Grafiku Nr.46. Pyetësori rreth pjesëmarrjes   

 

Grafiku Nr.47. Pyetësori rreth braktisjes 
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Nëse shohim analizën statistikore kuptojmë që arritjet akademike të prindërve, si tek 

grupi që i kanë fëmijët në shkollë gjithashtu dhe tek grupi që fëmijët e kanë braktisur 

shkollën niveli i arritjeve akademike është pothuajse i njëjtë me disa ndryshime te 

vogla. Duket qartë tek të dyja kategoritë, pjesa më e madhe e prindërve ka përfunduar 

ciklin e ulët të arsimit nga 1 deri në 5 vite shkollë, të ndjekur nga ata që nuk kanë 

përfunduar ciklin e ulët të shkollës dhe më pas ata që nuk dinë të shkruajnë e të 

lexojnë fare. 

 

Tabela Nr. 52. ANOVA: Variabli i Varur: Pjesmëarrja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 8.106 7 1.158 1.300 .251 

Brenda Grupeve 214.641 241 .891   

Total 222.747 248    

 

Tabela Nr. 53. ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 21.043 8 2.630 1.973 .050 

Brenda Grupeve 322.614 242 1.333   

Total 343.657 250    

 

Analiza e variancës tregon për një marrëdhënie signifikative të nivelit arsimor të 

prindërve me numrin e fëmijëve që braktisin shkollën p=.05 dhe një marrëdhenie jo-

signifikative midis nivelit arsimor të prindërve dhe numrit të fëmijëve që ndjekin 

shkollën. 

 

 



 119 

Tabela Nr. 54. Regresioni: Variabli i Varur: Braktisja  

Modeli Koeficientët e Pastandartizuar Koeficentët e 

Standartizuar 

T Sig. 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 2.326 .164  14.187 .000 

Arritjet akademike -.028 .047 -.038 -.596 .552 

 

Sipas analizës së regresionit kjo marrëdhënie është negative b= -.38 që do të thotë që 

sa më i ulët niveli arsimor i prindërve aq më i lartë numri i fëmijëve që braktisin 

shkollën. Kjo analizë nuk është statistikisht sinjifikative por tregon kahun e 

marrëdhënies. 

 

Pyetja P14/P14  (Cfarë niveli edukimi do të dëshironit të arrinte fëmija juaj?) 

 

                 Grafiku Nr.48. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 
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Grafiku Nr. 49. Pyetësori rreth braktisjes 

Nga analiza deskriptive është e dukshme që 75% e prindërve, të cilët i kanë fëmijët në 

shkollë pohojnë se duan që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë të lartë, krahasuar me 

42.2% e prindërve, fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën. Ndryshe nga prindërit 

që i kanë fëmijët në shkollë, prindërit me fëmijë që kanë braktisur shkollën dëshirojnë 

në një përqindje të lartë 25.5% e prindërve dëshirojnë që fëmija i tyre të vazhdojë 

gjimnazin, apo të ndjeki shkollën e tregtisë. 

 

Tabela Nr. 55. Regresioni: Variabli i Varur: Braktisja  

Model Koeficentët e 

Pastandartizuar 

Koeficentet e 

Standartizuar 

T Sig. 

B 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 3.080 .265  11.639 .000 

Cfarë niveli edukimi 

dëshironi për fëmijët 

tuaj? 

-.148 .045 -.205 -3.304 .001 
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Analiza e regresionit tregon një marrëdhënie sinjifikative midis dëshirës së prindërve 

që fëmijët të ndjekin shkollën dhe numrit të fëmijëve që e braktisin shkollën. Kjo 

marrëdhënie është negative b= -.20 dhe tregon se sa më i lartë të jetë niveli i edukimit 

që prindërit kërkojnë për fëmijën aq më i ulët është numri i fëmijëve që braktisin 

shkollën. 

 

Pyetja C52/C46 (Ne çmas e ndihmoni fëmijën me detyrat në shtëpi?) 

 

 

Grafiku Nr.50. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 
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Grafiku Nr. 51. Pyetësori rreth braktisje 

 

Tabela Nr. 56. ANOVA: Variabli i Varur: Braktisja  

 Shuma e 

katrorëve 

Shkallët e 

lirisë (df) 

Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Midis Grupeve 15.717 3 5.239 3.949 .009 

Brenda Grupeve 326.399 246 1.327   

Total 342.116 249    

 

Analiza e variancës tregon se niveli i ndihmës që fëmijët kanë në shtëpi për të bërë 

detyrat ndikon sinjifkativisht në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën. Kemi një 

numër të vogël të fëmijëve që braktisin shkollën kur prindërit e tyre i ndihmojnë me 

bërjen e detyrave në krahasim me kushtet kur ata nuk i bëjnë detyrat. 

Variabli 3.4.2 Punësimi i fëmijëve rom si ndikues në edukim për pyetësorin rreth 

pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes:  
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Pyetja P13/P13 (A merr pjesë fëmija juaj në tipe të ndryshme pune brenda dhe 

jashtë shtëpisë?)  

Tabela Nr. 57. Regresioni: Variabli i Varur: Pjesëmarrja  

Modeli Koeficientët e 

Pastandartizuar 

Koeficentët e 

Standartizuar 

T Sig. 

B 

B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 1.558 .298  5.232 .000 

PO punon me raste 

brenda shtëpise 
.728 .296 .360 2.458 .015 

Po punon rregullisht 

brenda shtëpise 
.539 .332 .183 1.625 .106 

Punon me raste jashtë 

shtepisë 
.271 .412 .053 .657 .512 

Punon rregullisht jashtë 

shtëpisë 
-.093 .375 -.018 -.248 .804 

nuk punon fare .637 .294 .335 2.169 .031 

 

Nga analiza e regresionit rezulton se vetëm punët me raste brenda në shtëpi ndikojnë 

në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën p=.015. Variablat e tjerë flasin për një 

marrëdhënie jo signifikative. 

 

Tabela Nr. 58. Regresioni: Variabli i Varur: Braktisja  

Modeli Koeficentët e 

Pastandartizuar 

Koeficentët e 

Standartizuar 

T Sig. 

B 

B 
B Gabimi Std. Beta 

1 

(Konstant) 1.729 .320  5.413 .000 

PO punon me raste 

brenda shtëpisë 
.000 .320 .000 -.001 .999 

Po punon rregullisht 

brenda shtëpisë 
.207 .324 .078 .640 .523 

Punon me raste jashtë 

shtëpisë 
1.182 .328 .374 3.608 .000 

Punon rregullisht jashtë 

shtëpisë 
.926 .294 .219 3.145 .002 

nuk punon fare .535 .338 .218 1.583 .115 
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Vetëm puna me raste jashtë shtëpisë ndikon në numrin e fëmijëve që braktisin 

shkollën. Kjo marrëdhënie është positive b=.37 që do të thotë që sa më shumë punë 

Rastësore Jashtë Shtëpisë, aq më i madh është numri i fëmijëve që braktisin shkollën. 

 

3.5 Objektivi 5: Të studiojë strategjinë ekzistuese dhe implementimin saj, duke i 

kushtuar një rëndësi të veçantë identifikimit te hapave konkret që janë marrë 

për të kaluar barrierat që minoritetit rom has në edukim. 

 

Variabli 4.5.1 Hapat konkrete që janë marrë për të kaluar problemet në edukim 

për pyetësorin rreth pjesëmarrjes dhe pyetësorin rreth braktisjes:  

Pyetja P15:Keni dëgjuar për Strategjinë? 

 

 

Grafiku Nr. 52. Pyetësori rreth pjesëmarrjes 
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Grafiku Nr.53 Pyetësori rreth braktisjes 

Nga analiza deskriptive rezulton se prindërit që i kanë fëmijët në shkollë kanë dëgjuar 

më shumë për strategjinë rreth Përmisimit të Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom 

në Shqipëri 45.6%, në krahasim me vetëm 34% që kanë dëgjuar nga grupi i prindërve 

që kanë fëmijë të cilët e kanë braktisur shkollën.  

 

Pyetja P15.1 Nga kush keni dëgjuar rreth Strategjisë? 

Burimet kryesore të njohjes së personave me këtë strategji janë, burimet të tjera tek të 

cilat përmendet kryesisht media (55%), nga NGO (57%), nga të njohur e shokë dhe 

nga prindër të tjerë (16% dhe 10%). 

Edhe prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën shprehen se e njohin këtë 

strategji më shumë nga media dhe televizioni (45%), nga NGO (47%) e nga të njohur 

dhe shokë (29%). 
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3.6 Të dhënat cilësore në lidhje me barrierat potenciale të cilat pengonjnë 

minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar të edukimit. 

 

3.6.1 Varfëria është barriera kryesore me të cilën përballen fëmijët rom në edukim.  

Shumica e të intervistuarve konfirmojnë këtë fakt. Mësuesi J.Z. nënvizon vitin e 

kaluar 14 nxënës rom braktisën shkollën, 50% e të cilëve për shkak të varfërisë. Nga 

ana tjetër lideri informal rome XH.T. u shpreh se “60 nxënës rom kanë braktisur 

shkollën “Bajram Curri”vitin e kaluar, shumica e të cilëve padyshim e braktisën për 

shkak të varfërisë”.  

Dhe pse të dhënat e përfituara nga mësuesit dhe liderët informal rom ishin 

kontradiktore, ato pasqyrojnë qartë faktin se përqindja e nxënësve rom të cilët e kanë 

braktisur shkollën si shkak i varfërisë është shumë i lartë.  

 

3.6.1.2 Vështirësia si aspekt i varfërisë: 

Nxënësit rom përballen me vështirësi të shumta për blerjen e tektesteve shkollore 

dhe mjeteve didaktike. 

Liderët informal rom përgjithësisht shprehen se dhe pse nuk zotërojnë të dhënat e 

duhura, ata konfirmojnë se në komunitetet rome shumica e familjeve jetojnë në kushte 

të vështira, kryesisht si pasojë e shkallës së lartë të papunësisë mes tyre. Liderja 

informale H.C. shprehet “shumica e prindërve rom janë të papunë dhe përfitojnë një 

asistencë sociale “qesharake” nga qeveria rreth 20 mijë lek të vjetra në muaj”.  

Fakt ky i cili konfirmohet dhe nga shumica e mësuesve të cilët theksojnë se papunësia 

është ulur këmbëkryq në komunitetet e tyre dhe se pjesa dërrmuese e romëve kërkojnë 

vazhdimisht pune rastësore, sa për të fituar para për bukën e gojës. Prindëri shtojnë se 

mësuesit, fillimisht i dërgojnë me entuziazëm fëmijët në shkollë, më pas e kanë të 

pamundur ti pajisin ata me mjetet mësimore sic bëjnë prindërit e tjerë dhe si pasojë 

shumë nga fëmijët e tyre përfundojnë duke braktisur shkollën.  

 



 127 

3.6.1.3 Kequshqyerja dhe kushtet e jetesës:  

Shumë nxënës rom përballen me vështirësi të mëdha në ndjekjen e shkollës si 

pasojë e kushteve të këqia në të cilat jetojnë. 

Liderët informal rom nënvizojnë se shumë familje rome jetojnë në kushte tepër të 

vështira jetese. Lideri informal rom P.A. shprehet “në lagjen Driz në Fier jetojnë 300 

familje rome, prej të cilave 125 jetojnë në kushte ekstreme jetese. Kushtet e tyre të 

jetesës janë tepër të vështira, ata nuk kanë ujë dhe as nuk kanë krevate për të fjetur. 

Fakti më i rëndësishëm është se nuk kanë as materiale për të ngritur një cadër ku të 

strehoen. Shpesh ka ndodhur kur individë nga kjo pjesë e komunitetit kanë përfunduar 

në spitale të ftohur dhe me azëm nga këto kushte jetese”.  

Lifderët informalë mendojnë se varfëria ka një influencë të rëndsishme në 

performancën shkollore të fëmijëve rom. Për më tepër fëmijët rom e kanë mjaftë të 

vështirë të qëndrojnë të pastërt dhe të veshur mirë, shpesh ata vihen në lojë ose 

neglizhohen totalisht nga pjesa tjetër e nxënësve kur shkojnë në shkollë. Ata 

mendojnë se edhe kur një nga nxënësit rom ka dëshirën dhe këmbëngul me ndjekjen e 

shkollës, kushtet e jetesës ia pengojnë këtë dëshirë. Këta fëmijë mezi jetojnë në shtëpi 

me kushte të këqia jetese dhe padyshim që u mungojnë kushtet e nevojshme për të 

studjuar.   

Për të prëforcuar këtë këndvështrim mësuesi S.B. konfirmoi “në shkollë shumica e 

nxënësve rom dallojnë nga të tjerët. Ata janë të veshur keq dhe u mungojnë mjetet më 

të thjeshta shkollore. Si shkak i vështirësive në shtëpi, ata shpesh janë të pa pastër, si 

pasojë performanca e tyre shkollore është e varfër dhe shumë prej tyre e braktisin 

shkollën pas tre ose katër vitesh”. 

 

3.6.1.4  Emigracioni 

Kushtet e vështira të jetesës i detyrojnë të emigrojnë drejt Greqisë, Italisë, 

Gjermanisë etj. edhe individë e familje rome.  

Si liderët rom dhe mësuesit ngrenë zërin rreth këtij fenomeni i cili është shtuar 

dukshëm sidomos vitet e fundit. Ky fenomen padyshim ka sjellë vështirësi të mëdha 

ne ndjekjen e shkollës si për fëmijtë rom të cilët i bashkohen prindërve në emigrim, 
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por edhe për fëmijët rom prindërit e të cilëve kanë emigruar dhe ata jetojnë në 

shqipëri (kryesisht me gjyshërit).  

Lideri informal rom A.K. u shpreh “numri i prindërve që kanë emigruar kryesisht në 

vendet fqinje por edhe drejt Gjermanisë është relativisht i lartë. Shumica e ketyre 

prindërve i marrin fëmijët me vete dhe në këto raste fatkeqësisht ata nuk i kthehen më 

shkollimit”.  

Për më tepër mësuesi L.G. thekson se “ka edhe familje rome të cilët nuk kanë arritur 

t’i marrin fëmijët me vete duke i lënë nën kujdesin e gjyshërve. Në rastet kur fëmijët 

qëndrojnë me gjyshërit e tyre vështirësitë shtohen sidomos në fushën e edukimit. 

Gjyshërit nuk janë të aftë t’i ndihmojnë e as t’i kontrollojnë për mbarëvajtjen e tyre 

shkollore. Padyshim që rezultatet e këtyre fëmijëve në shkollë shkojnë keq e më keq 

nga viti në vit”.   

 

3.6.2 Kultura dhe traditat rome janë një tjetër barrierë potenciala që pengojnë 

suksesin e nxënësve rom në edukim.  

Duke iu referuar Drejtoreshës së Sektorit të Monitorimit të Strategjisë rreth 

Përmirësimit të Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri Znj. B. T. dhe 

mësuesve të intervistuar në studim hasen vështirësi të shumta në mësim-dhënie me 

nxënësit rom për shkak të ndryshimeve të mëdhe kulturore që ata paraqesin. Ministria 

e Arsimit dhe Sportit nuk ka organizuar programe të cilat kanë qëllim specifik 

informimin e stafeve pedagogjike rreth kulturës, traditave dhe historisë rome.  

Mësuesja L.M. konfirmon “u përpoqa të marrë informacionin e nevojshëm rreth 

kulturës dhe traditave rome duke ndjekur disa kurse të organizuara nga organizata te 

ndryshme jo-qeveritare”.  

Mësuesit e shkollave 9-vjeçare “Bajram Curri” dhe “Naim Frashëri” theksojnë se dhe 

pse numri e nxënësve rom në këto shkolla është i madh nuk ka mësues rom në 

përbërjen e stafeve pedagogjike dhe për më tepër në libraritë e shkollave nuk gjënden 

libra të cilët kanë informacion rreth kulturës, traditave dhe historisë rome në gjuhën 

shqipe që ata dhe kushdo tjetër të kenë mundësi të informohen.   
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3.6.2.1. Gjuha rome  

Shumë familje rome flasin gjuhën e tyre në shtëpi, për këtë arsye ata kanë deficite 

të mëdha në njohjen e gjuhës shqipe, e cila padyshim reflektohet në performancën 

e fëmijëve të tyre në shkollë.  

Mësuesit e intervistuar shprehen se nxënësit rom në shkollë kanë vështirësi me gjuhën 

shqipe, ky fakt është më i ndjeshëm në klasën e parë. Duke qënë se një pjesë e 

fëmijëve rom nuk shkojnë në kopshte, dhe në komunitetin e tyre ata flasin kryesisht 

romisht, klasa e parë është sfida më e madhe. Si pasojë e mungesave të shumta të 

komponentëve të gjuhës shqipe, komunikimi dhe ndërveprimi është i vështirë për 

nxënësit të cilët janë pjesë e këtj komuniteti. Në rastin më të mirë, mësuesi punon 

individualisht me këta fëmijë në mënyrë që ata të mund të përparojnë me gjuhën 

shqipe dhe mësimet, megjithatë pjesa më e madhe e punës bëhët nga OJF-të 

kombëtare ose ndërkombëtare, të cilat punonjnë me këtë grup vulnerabël për të rritur 

njohuritë e gjuhës shqipe dhe si rrjedhojë integrimi i tyre në shkollë të jetë më i lehtë. 

Mësuesi S.B. thotë “po hasin shumë vështirësi për shkak të gjuhës, sidomos në vitet e 

para të shkollës. Ndodh që nuk dinë fare shqip kur vinë në klasat e para, por dhe ata 

nxënës rom që dinë hasin vështirësi në kuptimin e mësimeve dhe leximin e librave. 

Dhe pse Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe Drejtoria Arsimore e Rrethit duhet të 

organizojnë kurse specifike për fëmijët rom të cilt ndjekin shkollën dhe gjithashtu 

kurse analfabetizmi për nxnësit të cilët e kanë braktisur atë, nuk kanë organizuar 

kurse të tilla”. 

Gjithashtu mësuesi J.Z. shton “mund të them që kjo është pengesa më e madhe e 

nxënësve sepse njohuritë e tyre në gjuhën shqipe janë të pakta ndaj dhe duhet më 

shumë punë në këtë drejtim. Ata shpesh nuk na kuptojnë përgjatë orëve mësimore, 

nga ana tjetër ne si mësues e kemi tepër të vështirë komunikimin me ta. Mund t’a 

imogjinoni dhe vet, çdo mësues ka përgjegjësi për të gjithë nxënësit dhe duhet të 

komunikojë me klasën përgjatë orës mësimore, ndërkohë që u duhet të harxhojnë një 

kohë të konsiderueshme të orës vetëm për të komunikuar gjëra të thjeshta me nxënësit 

rom”.  
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Liderët informal rom mendojnë se këto vështirësi vijnë nga fakti se fëmijët flasin 

romisht në shtëpitë e tyre dhe gjithshtu sepse shumica e tyre nuk shkojnë në kopshte. 

Të gjithë konfirmojnë se këto fakte i‟a kanë komunikuar përfaqësuesve të Ministrisë 

së Arsimit dhe Sporteve në konferencat e organizuara nga shoqatat rome, megjithatë 

Ministria nuk ka marrë akoma masa reale rreth këtyre cështjeve. Prandaj, në 

komunitetet rome puna e organizatave jo qeveritare është parësore, duke hapur 

kopshte dhe qëndra komunitare ku fëmijët zgjerojnë njohuritë e tyre në gjuhën shqipe.   

Liderja informale M.RR. thekson se “vite më parë bashkëpunimi me disa organizata 

coi në hapjen e dy kopshteve ku fëmijët mund të mësojnë njohuritë kryesore rreth 

shqipes. 40 fëmijë rom kanë ndjekur këto kopshte, por numri i fëmijëve të cilëve u 

nevojitet një njohje më e mirë e gjuhës shqipe është tepër i lartë për t’u përballuar 

nga dy kopshtet në këtë komunitet rom”.   

Gjuha është një element shumë i rëndësishëm në ecurinë e nxënësve në shkollë. 

Mungesa e njohurisë së gjuhës shqipe nga nxënësit, e bën të pamundur zhvillimin 

normal të mësimit. Si rezultat bie motivimi dhe studentët rom e braktisin fare shkollën 

dhe i përkushtohen punës. Mësuesit dhe lidertë informal konfirmojnë se fëmijët rom 

të cilët kanë ndjekur programet e ofruara në kopshte kanë arritur rezultate të mira në 

shkollë. Përveç arsyeve të tjera, mungesa ose prezenca e pakët e këtyre institucioneve 

pranë vendbanimeve rome si dhe mungesa e programeve afatgjatë për përfshirjen dhe 

integrimin e tyre nga ana e shtetit ka sjelle probleme te zhvillimit të gjuhës shqipe. 

 

3.6.2.2. Roli gjinor tradicional rom        

Në përgjithësi vajzat rome kanë më tepër mundësi ta braktisin shkollën fillore 

(klasa 1-4) sesa djemtë rom.    

Të gjithë të intervistuarit pohojnë se pjesa më e madhe e fëmijëve rom e braktisin 

shkollën në moshë të hershme. Në krahasimin midis braktisjes nga djemtë dhe vajzat, 

pjesa më e madhe e të intervistuarve shprehen se vajzat janë ato që braktisin më herët 

shkollën.  
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Arsyeja kryesore e përmendur nga liderët romë dhe mësuesit është mentaliteti i 

familjeve rome. Sipas kulturës së tyre familjare vajzës i mjaftojne 4 vite shkollim, më 

pas ajo duhet të qëndrojë disa vite në shtëpi deri sa të martohet. Shkolla nuk është e 

rëndësishme për një vajzë, rëndësinë më të madhe komunitetet rome e shohin të lidhur 

me krijimin e familjes. Një nga arsyet e marrjes së këtyre vendimeve lidhet edhe me 

kushtet e vështira ekonomike që kanë familjet rome. 

Mësuesja E.P. thekson se “përveç barrierës së varfërisë prej të cilës rreth 50% e 

fëmijëve rom braktisin shkollën, mentaliteti i prindërve rom është një barrierë tjetër 

që shkakton në masën 30%, kryesisht te vajzat, braktisjen e shkollës”.   

Liderja informale rome K.Xh. nënvizon se “kryesisht, mentalieti rom është faktori 

kryesor. Vajzat e marrin këtë mentalitet nga prindërit në moshë fare të re. Vajzat 

rome detyrohen të braktisin shkollën kur janë në klasën e katërt, mbyllen në shtëpi 

dhe nuk luajnë me fëmijët e tjerë. Ato mësojnë rreth detyrave që duhet të kryejnë kur 

do jenë të martuara dhe mënyrës se si duhet t’i binden burrave në të ardhmen. Një 

vajzë e cila i ka kalaur të 16-tat pa u martuar, përbën një problem jo vetëm për 

familjen e saj por edhe për komunitetin rom ku ajo jeton”. 

Mësuesja A.M. konfirmon “në kulturën rome martesa ndodh në një moshë fare të re. 

Kjo shkakton një shkallë të lartë divorcesh dhe gjithashtu probleme familjare të 

shumta. Fëmijët vuajnë efektet e probleme familjare shepsh duke u detyruar të jetojnë 

me gjyshërit e tyre. Të moshuarit nuk kanë interes ose janë të pazotë të ndihmojnë 

fëmijët në procesin e shkollimit. Të shumta janë rastet kur fëmijët hasin vështirësi të 

mëdha ose braktisin shkolln si pasojë e divorcit të prindërve të tyre”.  

Lideri informal rom Xh.T. ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me mentalitetin e 

prindrve rom, sepse ai mendon se ky mentalitet i ka lënë sidomos vajzat rome të pa-

shkolluara. Ai thotë “un kam dy vajza dhe si prind kam mbështetur shkollimin e tyre. 

Vajzat e mija tashmë janë në shkollën e mesme dhe i gjithë komuniteti ushtron presion 

të vazhdueshëm psikologjik tek to. Ka pasur  ankesa rreth meje gjithashtu në 

komunitet, sepse romët nuk duan ta ndryshojnë këtë traditë”.  

Lideri informal rom XH.T. gjithashtu mendon se nëse programe do të organizahen në 

bashkëpunim nga mësues, psikolog dhe edukatorë ky mentalitet mund të ndryshohet. 

Ai thekson faktin se liderët e komunitetit kanë bashkëpunuar me një organizatë jo-
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qeveritare në komunitet dhe kanë kryer goxha punë në këtë drejtim. Sipas pikpamjes 

së tij ky mentalitet po fillon të ndryshojë pak nga pak, pasi disa vajza tashmë kanë 

mbaruar arsimin 9-vjeçar: “asnjë vajzë rome nuk kishte mbaruar shkollën 9-vjeçar 5 

vite më parë, ndërkoh që 12 vajza kanë mbaruar këtë shkollë vitet e fundit dhe 4 prej 

tyre kanë vazhdaur edukimin e tyre në gjimnaz”.  

 

3.6.2.3 Kutura rome dhe aspektet e socializimit  

Egziston një diferencë e madhe midis socializimit dhe edukimit të fëmijëve rom dhe 

sistemit të edukimit maxhoritar zyrtar; si shkak i këtij faktori fëmijët rom hasin 

vështirësi të mëdha në shkollat shqiptare. 

Shumica e të intervistuarve konfirmojnë se egzistojnë diferenca të mëdha midis 

mënyrëva se si rriten fëmijët rom dhe fëmijët shqiptarë dhe sipas pikpamjeve të tyre 

këto diferenca influencojnë  performancën e fëmijëve rom në shkollë.  

Mësuesi J.Z. theksoi “pjesa dërrmuese e fëmijëve rom shfaqin sjellje asociale kur 

shkojnë në shkollë”. Ai mendon se kjo vjen si pasojë e kulturës dhe traditave rome 

dhe konfirmon faktin se “ndërkohë që prindërit u mësojnë disa rregulla se si të 

vishen, të ushqehen dhe të pastrohen fëmijëve, prindrëit rom i lënë të lirë fëmijët e 

tyre t’i mësojnë vetë këto procese. Për këtë arsye fëmijët rom janë më individualist 

dhe shfaqin probleme të shumta kur u kërkohet të bashkëpunojnë më mësuesit dhe 

nxënësit e tjerë dhe ky fakt padyshim influencon performancn e tyre”.   

Mësueusi L.G. shton “ata ne komunitetet e tyre çdo informacion e marrin jo-

formalisht. Dua të them se p.sh. historitë fëmijët rom i mësojnë nga gojëdhënat e 

gjyshërve të tyre, të cilët i tregojnë ato me emocion dhe i’a transmetojnë fëmijëve brez 

pas brezi. Fëmijët nuk lexojnë e mësojnë libra ku ilustrohet historia dhe kultura e tyre 

megjithatë ata i kuptojnë shumë mirë traditat e minoritetit që i përkasin, ndërkohë kur 

shkojnë në shkollë duhet të mësojnë gjithcka nga librat e shkruar dhe të ilustruar. 

Është realisht shumë e vështirë për këta fëmijë të arrijnë rrezultate të mira në mësime 

pasi për më tepër mësuesit nuk praktikojne aspak metodat e komunikimit të cilat më të 

vjetrit i përdorin rëndom në komunitetet rome”. 
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Liderja informale rome A.K. konfirmon se performanca e dobët e tyre në shkollë 

lidhet me mënyrën se si ata e marrin informacionin rreth historisë, traditave dhe botës 

që i rrethon në komunitetet e tyre. Ajo tregon se “unë e kam mësuar gjuhën dhe 

historinë rome nga legjendat dhe këngët e më të moshuarve në komunitet, kështu ne e 

kemi mësuar gjithcka si grup” (ky fakt konfirmohet dhe nga disa lider të tjerë 

informal rom). Ajo vazhdon “fëmijët rom hasin vështirësi në marrjen e informacionit 

nga mësuesit e shkollës të cilët nuk janë anëtarë të komunitetit rom, prandaj ndodh që 

ata shpesh nuk mund të përshtaten me këtë mënyrë të të mësuarit e normalisht 

performanca e tyre është e dobët”.   

Sipas pikëpamjes së liderit informal rom E.Xh. performanca e dobët e romëve në 

shkollë lidhet gjithashtu me faktin se fëmijët rom rriten duke dëgjuar problemet e 

familjeve të tyre çdo ditë. Ai thekson “në moshën kur duhet të nisin shkollë, fëmijët 

rom janë të vetëdijshëm për problemet ekonomike që pothuajse çdo familje ka. 

Ndërkohë që, ata gjithashtu ndihmojnë familjet e tyre duke u përkujdesur për motrat 

dhe vëllezrit më të vegjël ose punojnë me prindërit e tyre”. Mësuesja D.K. gjithashtu 

shton se shpesh djemtë rom duhet të punojnë dhe përpara se të fillojnë shkollimin. 

“Ata rregjistrohen në shkolla në moshën 10 vjecare dhe kur nxënësit e tjerë mbarojnë 

arsimin 9-vjeçar, ata në rastet më të mira janë akoma në klasat e 4-ta dhe normalisht 

humbin  interesin për shkollën”.     

Respektimi i traditva dhe kulturës është një faktor i rëndësishëm që u mësohet 

fëmijëve rom në komunitetet ku ata jetojnë, por forma e përdorur është shumë e 

ndryshme nga ajo që i ofrohet pjesës tjetër të popullsisë dhe si pasojë ata e kanë të 

vështirë të përshtaten me kushtet të quajtura normale. Kjo formë e të mësuarit, me të 

gjitha benefitet ka dhe mangësitë e saj pasi e kufizon këtë minoritet në zhvillimin e 

njohurive edhe përmes burimeve të tjera, jashtë komunitetit të tyre të ngushtë. Ata e 

kanë të vështirë të përshtaten me rregullat në shkollat maxhoritare për më tepër 

ndjehen te pakuptuar, të vecuar dhe zgjedhin ta brakstisin shkollën në moshë të 

hershme. 

3.6.3. Segregimi 

Segregim dhe përjashtim përjetojnë fëmijët rom që në ditën që ata kërkojnë të 

regjistrohen në shkollë. 
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Nga intervistat me liderët informal rom në Tiranë dhe Korçë, konstatova se dhe pse 

pranë komuniteteve rome në qytetet respektive gjënden disa shkolla 9-vjeçare dhe 

fëmijët rom kanë të drejtën të rregjistrohen në këto shkolla, kjo e drejtë u është 

mohuar në disa nga shkollat lokale. Lideri informal Xh.T. theksoi “autoritetet e 

shkollës “Gjon Buzuku” dhe “Ramazan Jarani” në Kinostudio, nuk lejojnë të 

rregjistrohen fëmijë rom në shkollë si pasojë e racës që ata prëfaqësojnë. Si 

rrjedhojë, numri i nxënësve rom në shkollën “Bajram Curri” është i lartë, sepse në 

këtë shkollë ata nuk hasin pengesa në regjistrim”.  

Liderja informale A.K. shton “përsa i përket shkollave të cilat kanë në përbërje 

numër të lartë nxënësish të komunitetit rom, të cilat edhe njihen si “shkolla rome” 

nuk ka asnjë lloj problemi të kësaj natyre, por në shkollat e tjera hasin probleme. Në 

rast se një prind rom tenton të regjistrojë fëmijën e tij në shkolla të tjera të lagjes dhe 

qytetit të Korçës, atëhere ai mund të hasë në refuzim dhe drejtuesit e shkollës mund t’i 

nxjerrin probleme nga më të ndryshmet”.  

Për më tepër liderja rome A.K. ngre zërin duke thënë “kjo ndodh sepse fëmijët romë 

shihen si inferiorë dhe problematikë në raport me pjesën tjetër të fëmijëve dhe stafet 

akademike preferojnë të regjistrojnë vetëm nxënës të pjesës maxhoritare duke i lënë 

nxënësit rom vetëm me një zgjidhje: të regjistrohen ne shkollën e etiketuar si “rome” 

ku kushtet e mësimdhënies janë më të këqia dhe ku ndjehen të vecuar”. 

Drejtoreshës së Sektorit të Monitorimit të Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve 

të Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri Znj. B. T. konfimoi se ky është një fenomen 

i cili ndodh vazhdimisht në shkollat 9-vjeçare. “Ajo shprehet se ky fenomen ndodh jo 

për arsye të diskriminimit kundrejt rracës së tyre por si pasojë e performancës së 

dobët që ata kanë në shkollë, autoritetet e këtyre shkollave kanë paragjykuar fëmijët 

rom duke mos i lejuar të rregjistrohen dhe duke lejuar rregjistrimin e fëmijëve të tjerë 

prej të cilëve ata presin  performancë më të mirë në shkollë”. 

 

Shumica e të intervistuarve si mësues dhe lider informal rom theksojnë se fëmijët rom 

hasin dhe vështirësi të tjera për t‟u rregjistruar në shkolla si pasojë e mungesës së 

dokumentacionit të nevojshëm; kjo ndodh sepse jo të gjitha familjet e minoritetit rom 

janë të rregjistruara në Zyrat e Rregjistrimit dhe fëmijët nuk zotërojnë certifikata të 
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lindjes. Liderja informale rome K.Xh. shpjegon “po ka vështirësi sepse këtu në 

komunitet ka fëmijë që nuk janë rregjistruar fare në gjëndje civile që nga lindja, 

gjithashtu ka prindër rom që nuk kanë celebrim mes tyre, dhe padyshim ata hasin 

shumë vështirësi në rregjistrimin e fëmijëve të tyre në shkolla”. 

Drejtoresha e Sektorit të Monitorimit të Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve të 

Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri Znj. B. T. nënvizoi “Ministria e Arsimit dhe 

Sportit duke pasur parasysh vështirësitë e rregjistrimit si rrjedhojë e mungesës së 

dokumetacionit, ka lëshuar një Urdhëresë e cila lejon rregjistrimin e fëmijëve rom pa 

dokumentat e nevojshëm, vetëm duke shkuar në shkolla në shoqërinë e prindërve të 

tyre”.  

 

3.6.3.1. Segregimi ndodh sepse nxënësi e “bardhë” “vrapojnë” larg shkollave ku 

nxënësit rom studiojnë, duke i lënë këto shkolla kryesisht të frekuentuara nga 

minoritetet.  

Sipas lidërve informal rom dhe mësueseve të intervistuar këta fëmijë rregjistrohen në 

shkolla të tjera ku nxënësit rom nuk lejohen të rregjistrohen. Mësuesi J.Z. pohoi “unë 

dua të përmend faktin se numri i nxënësve kur fillova punën në shkollën “Bajrram 

Curri” 13 vjet më parë ishte 1200 dhe tani është 900. Janë kryesisht nxënësit jorom të 

cilët kanë ndryshuar shkollë”. 

Sipas liderve informal dhe mësuesve në qytetet e Tiranës dhe Korcës ky fenomen ka 

ndodhur në shkollat 9-vjeçare “Bajram Curri” dhe “Naim Frashëri” sepse prindërit e 

tjerë i kanë etiketuar këto shkolla si rome dhe kanë ndjenja raciste kundrejt nxënësve 

rom, si rezultat preferojnë ti dërgojnë fëmijët në shkolla të tjera.  

Drejtoresha e Sektorit të Monitorimit të Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve të 

Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri Znj. B. T. ka dhënë një pikpamje tjetër rreth 

këtij problemi. Ajo menmdon se “ky fenomen po ndodh sepse prindërit kërkojnë për 

nj shkollë e cila përmbush standardet e nevojshme për procesin e edukimit, kjo është 

arsyeja esenciale pse ata i largojnë fëmijët nga këto shkolla dhe jo sepse ata kanë 

ndenja raciste kundrejt nxënësve rom”.  
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3.6.3.2. Kushtet e shkollave të segreguara                            

Një nga barrierat e cila afekton performancën e nxënësve rom është kushtet e 

shkollave. 

Liderët informalë rom konfirmojnë se komunitetet rome kryesisht gjenden në pjesët 

më periferike të qyteteve dhe shkollat pranë këtyre zonave kanë në përbërjen e stafeve 

pedagogjike mësues të cilët nuk kanë kualifikimet e duhura, për më tepër kanë 

mangësi në mjetet shkollore.  

Mësuesit theksojnë se dhe pse disa nga këto shkolla janë rregulluar nga ana 

infrastukturore dhe janë paisur me banka dhe dërrasa të zeza u mungojnë materialet 

dhe paisjet mësimore. Mësuesja L.M. konfirmoi “informacion më i plotë mund t’i 

ofrohet nxënësve nëse do të kishim laboratore dhe mjetet mësimore të nevojshme. Për 

më tepër mësuesja E.P. shtoi klasat përgjatë dimrit ishin tepër të ftohta dhe ishte e 

pamundur për nxënësit rom, të cilët kryesisht ishin të veshur keq dhe hollë, të ishin të 

përqëndruar përgjatë mësimit”. 

 

3.6.3.3. Format e segregimit brenda shkollave  

Performanca e fëmijëve rom afektohet nga forma të ndryshme të diskriminimit 

kundrejt tyre brenda mureve të shkollës.  

Marrëdhëniet e fëmijëve rom me fëmijët e tjerë 

Të intervistuarit shprehen se raste të shfaqjes së racizmit janë më të dukshme, së pari 

midis nxënësve, kryesisht midis te bardheve dhe fëmijëve rom dhe së dyti në 

qëndrimet që prindërit e fëmijëve jo-rom mbajnë ndaj fëmijëve rom. Ata theksojnë se 

prindërit nuk duan që fëmijët e tyre të shoqërohen me fëmijë rom, të ulen në bankë 

me ta apo të përfshihen në aktivitete të përbashkëta. 

Lideri informal rom P.A. konfirmoi “po ka pasur, madje një rast ka qënë i rëndë saqë 

ai fëmijë ka përfundur në spital me plagë të rënda i rrahur nga një fëmijë i bardhë. 

Fëmijët janë transferuar në shkolla të tjera, e kështu historia ka filluar nga e para me 

vështirësi të shumta dhe padyshim me performancë të dobët shkollore. Për këtë 
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problem e kemi ngritur zërin tek Drejtoria Arsimore e rrethit Fier, Prefektura dhe 

Bashkia si dhe tek Rajoni i Policisë por nuk kemi marrë asnjë përgjigje pozitive”. 

Mësuesja D.K. shtoi “ka probleme me nxënësit rom në klasa, pasi ata përgjithësisht 

janë të pisët dhe shpesh nxënësit e tjerë nuk duan të ndajnë bankën me ta. Kjo ka 

shkaktuar probleme në mësimdhënie dhe në performancën e tyre shkollore pasi 

nxënësit rom zakonisht rrinë të izoluar dhe nuk bashkveprojnë më nxënësit e tjerë 

gjatë mësimit”.   

Marrëdhëniet e mësuesve me nxënësit rom 

Besimet e mësuesve rreth faktit se romët nuk e pëlqejnë shkollën influencon 

mënyrën se si ata sillen dhe mendojnë kundrejt tyre.  

Sipas mësuesve të intervistuar diskriminimi egziston në shkollat shqiptare dhe pse jo 

si formë ndëshkuese kundrejt rracës së cilës romët i përkasin. Ata mendojnë se 

mësuesit nuk i diskriminojnë për faktin se nxënësit janë rom, por sepse performanca e 

tyre është e dobët në shkollë. Kështu, masa si vendosja e nxënësve në bankat e fundit 

të klasave përdoren si forma ndëshkuese për gjithë fëmijët të cilët kanë performancë 

të dobët në shkollë. Sipas pikpamjes së Drejtoreshës së Sektorit të Monitorimit të 

Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri 

Znj. B. T. “meqë romët përbëjnë pjesën dërrmuese të nxënësve të cilët kanë 

performancë të keqe në shkollë, kjo ndodh më shpesh me ta. Ajo shtoi kjo formë 

ndëshkuese haset shpesh në shkollat 9-vjeçare ku ka nxënës rom dhe njihet si 

“braktisja e fshehtë””.  

Liderja informale K.Z. nënvizoi “ndodh që nxënësit rom të detyrohen të rrinë në 

bankat e fundit si ndëshkim për mos-aktivizimin e tyre në mësim. Para një muaji një 

mësuese e kishte detyruar një vajzë rome të rrinte në fund të klasës në këmbe dhe me 

fytyrë nga muri për pothaujse një orë mësimi, pasi nxënësja kishte shkuar e 

papërgatitur për të disatën herë në shkollë. Natyrisht që format ndëshkuese nuk 

ndihmojnë nxënësit dhe vecanërisht ata rom pasi ata ndrydhen dhe mërziten më 

shumë e vazhdojnë të kenë probleme në mësime”. 

Shumica e të intervistuarve gjithashtu përmendin forma të tjera diskriminuese 

kundrejt nxënësve rom: 
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a) dhuna fizike nga mësuesit tek nxënësit 

Mësuesi L.Gj. theksoi “format ndëshkuese nuk përdoren thuajse kurrë në shkollën 

tonë dhe personalisht do kisha preferuar që të mund të përdoreshin pasi ka raste kur 

nxënësit rom realisht meritojnë të ndëshkohen për sjelljet apo veprimet e tyre. Në këtë 

pjesë nxënësit tregohen abuzivë dhe përfitojnë nga fakti që mësuesit nuk kanë në dorë 

kurrfarë mjeti për t’i ndëshkuar dhe për t’i bërë të mësojnë nga gabimet e tyre”. 

Lideri rom XH.T. konfirmoi “dhe pse në përgjithësi mardhënia mësues-nxënsë rom 

në shkollën “Bajram Curri” është normale ka pasur raste kur mësuesit kanë 

ndëshkuar nxënësit e këtij minoriteti. Vitin e kalur shton lideri informal pati një rast 

ku një nxënës rom e braktisi shkollën pasi mësuesi e rrahu atë. Ai shtoi se liderët e 

këtij komuniteti u ankuan tek drejtoria e shkollës rreth ngjarjes dhe mësuesi mori një 

paralajmërim për përjashtim nga puna”.  

Këto pohime tregojnë qartë që mësuesit janë pro ndëshkimit fizik si një formë për të 

edukuar fëmijët dhe për mbarëvajtjen e klasës. Ata besojnë që jo vetëm që ndëshkimi 

nuk është i dëmshëm, por shpesh është i nevojshëm dhe efikas në trajtimin e 

nxënësve. 

b) dhuna verbale është një nga format më të përhapura nga mësuesit tek nxënësit. 

Kjo formë dhune shprehet përmes të bërtiturave, ofendimeve dhe 

kërcënimeve. Forma me e përdorur e kërcenimit është vendosja e notës 4 dhe 

testimi i papritur. Ndërkohë që ofendimet lidhen më shumë me elemente te 

personalitetit si: përtac, të paaftë, dembela etj.. 

 

Mësuesi T.P. pohoi “forma ndëshkuese mund të them që përdoren më shumë ato të 

tipit për shembull i paralajmërojmë nxënësit që herë tjetër do të ngrihen në mësim që 

ti nxisim që të përgatiten apo mund tu bëjmë ndonjë minitest të papritur me qëllim që 

të bëhen të përgjegjshëm dhe të nxiten të jenë gjithmon të përgatitur. Këto përdoren 

për të gjithë nxënësit përfshirë dhe nxënësit rom”. 

Forma e dhunës verbale pranohet më lehtë nga mësuesit, të cilët e justifikojnë atë me 

nevojën për të vendosur rregull, disiplinë dhe për të arritur një mbarëvajtje më të mirë 

të orës së mësimit. Ndiehet bindja e mësuesit që dhuna verbale nuk është e dëmshme 

dhe që shpesh i shërben performancës më të mirë të nxënësit. 
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3.6.4 Marrëdhënia prind-fëmijë rom 

Një nga barrierat e cila afekton performancën e nxënësve rom është dhe 

marrëdhënia prind-fëmijë rom. 

Liderët informal besojnë se mendimet negative që prindërit rom kanë rreth shkollimit, 

është një barrier më shumë në edukimin e fëmijëve rom.  Lideri XH.T. thekson “këto 

mendime kanë impakt pengues në edukimin e tyre pasi brez pas brez trashëgohet ideja 

që arsimimi nuk është shumë i domosdoshme për të ardhmen e fëmijëve rom sespe nuk 

do t’i ndihmoj në përfitimin e ndonjë të ardhure financiare, pasi ata mendojnë që 

askush nuk do t’i punësoj më ndonjë vend dhe e shohin arsimimin të panevojshëm”. 

Gjithashtu dhe mësuesit mendojnë se problemet shtohen kur prindërit kanë nivel të 

ulët arsimor. Mësuesja A.M. thekson “padituria çon në padituri dhe kjo ndodh me 

shumicën e nxënësve rom. Prindërve rom me nivel të ulët arsimor shkollimi i fëmijëve 

u duket i kot dhe nuk i inkurajojnë fëmijët e tyre për t’a vazhduar shkollimin”. 

Sipas të intervistuarve djemtë rom e braktisin shkollën më shume sepse janë të 

orientua drejt mbledhjes së kanoçeve dhe qëndrojnë pranë prindërve të tyre për t'i 

ndihmuar. 

Liderja informale rome M.Rr. mendon se ecuria e nxënësve djem rom rom është më e 

ulët në krahasim me nxënësit jorom. Ajo nënvizon se “edhe pse deri nga klasa e 5 ose 

6 ata janë mirë me mësime por me kalimin e klasës së 6 ata ndikohen nga prindërit 

dhe e lënë shkollën. Nuk vijnë rregullisht deri sa më në fund e braktisin atë. Vajzat i 

martojnë kurse meshkujt ndihmojn prindërit në mbledhjen e kanoçeve”. 

Një pjesë e konsiderueshme e prindërive rom nuk e konsiderojnë shkollën si një gjë të 

rëndësishme. Ky faktor i rëndësishëm ka formuar një rreth vicioz, i cili riprodhon 

analfabetizmin dhe nivelin e ulët arsimor midis romëve. 

 

3.5. Strategjia Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit 

Rom në shqipëri (vëmendje e veçantë rreth edukimit të nxënësve rom).      

Masat e marra nga Qeveria shqiptare për kapërcimin e barrierave që fëmijët rom 

hasin në edukim janë një pjesë e rëndësishme e strategjisë. 
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Dhe pse Qeveria shqiptare ka treguar interes në zhvilimin e politikave për kalimin e 

këtyre barrierave, hapat që janë marrë janë minimal.  

Nëse i referohemi objektivave të realizuara (sidomos atyre të lidhura me edukimin e 

fëmijëve rom) pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjnë me identifikimin e nevojave 

sipas fushave prioritare. Ky identifikim ka natyrë cilësore ku në të gjitha rastet 

mungojnë të dhënat sasiore. P.sh. është i identifikuar problemi i braktisjes së shkollë 

nga fëmijët rom dhe gjithë pasojat që ky fenomen sjell, por mungojnë shifrat 

konkretre për fëmijët rom në përgjithësi apo të ndarë sipas kategorive, vajza-djem, në 

vit sa fë mijë rom e braktisin shkollën etj.. Është e rëndësishme të theksohet se 

identifikimi i nevojave me natyrë cilësore për minoritetin rom është një proces tashmë 

i përsëritur ndër vite si nga struktura zyrtare ashtu dhe nga organizata vendase dhe të 

huaja. Nisur nga ky fakt përsëritja e mëtejshme e tyre është tregues i rëndësishëm i 

nivelit të ulët të zbatimit të strategjisë.       

Liderët informal rom shprehen se dhe pse Strategjia Kombëtare ka ekzistaur prej 10 

vitesh, ajo nuk është aplikuar dhe rastet kur ajo është respektuar janë shumë 

sporadike. Një rol të rëndësishëm në këtë strategji ka pasur Ministria e Arsimit dhe 

Sportit e cila ka organizuar takime 1 herë në 3 muaj ku disktutoheshin mundësitë për 

të hartuar projekte, të cilat do të ndihmonin në zhvillimin e nivelit të arsimit të 

minoritetit rom.  

Liderët informalë rom janë pesimistë rreth punës që Ministria ka bëre jo vetëm prësa i 

përket takimeve që janë organizuar por edhe në marrjen e masave konkrete për të 

kaluar këto barriera. Ata konfirmuan se Minstria e Asimit dhe Sportit nuk ka marrë 

përsiper rolin e saj si inisiatore në këtë veprimtari. Më shumë janë angazhuar 

organizatat, ku futen dhe ato rome, të cilat kanë ndërtuar programe që kanë ndihmuar 

minoritetin rom.  

Lideri informal rom Xh. T. pohoi “në këtë komunitet masa konkrete nuk janë marë 

pasi kjo strategji dhe pse është miratuar nga qeveria shqiptare, ajo është miratuar pa 

buxhet. Si rrjedhojë asnjë hap konkret nuk mund të ndërmerret, jo vetem në këtë 

komunitet, por në të gjitha komunitetet rome në Shqiperi”. 

Drejtoresha e Sektorit të Monitorimit të Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve të 

Jetesës së Minoritetit Rom në Shqipëri Znj. B. T. gjithashtu mendon se ka pasur 
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vështirësi me kalimin e viteve në aplikimin e kësaj strategjie. Ajo tha “çdo Ministri ka 

pasur një ekspert i cili ka qënë i ngarkuar për aplikimin e strategjisë në fushat 

respektive. Ministria e Arsimit dhe Sportit p.sh. ka pasur në çdo rajon ekspert lokal të 

cilët mbikqyrnin aplikimin e strategjisë në nivel lokal. Pra, strukturat kanë qënë dhe 

janë aty ku duhet, por vështirësitë kryesisht kanë ardhur nga fakti se një buxhet i 

detajuar nuk është aplikuar nga Qqeveria shqiptare për strategjinë dhe kjo ka sjellë 

pengesa të mëdha”.  

Mësuesit konfirmuan se dhe pse në shkollat ku ata punojnë ka numër të madh të 

nxënësve rom, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Drejtoritë Arsimore Rajonale nuk 

kanë marrë masa për informimin e mësuesve të shkollave rreth strategjisë. Përsa i 

përket hapave të ndërrmara nga Ministria e Arsimit (sidomos në lidhje me trajnimin e 

tyre rreth kultursë dhe traditave rome) asnjë e tillë nuk është ndërrmarë në shkollat 9-

vjeçare të përfshira në studim. Mësuesja D.K. nënvizoi “informacioni i vetëm që 

mësuesit kanë rreth strategjisë është marrë nga interneti ose nga broshurat që na i 

kanë ofruar organizatat rome dhe jorome. Përsa i përket hapave të ndërrmara nga 

Ministria e Arsimit, asnjë e tillë nuk është ndërrmarë në shkollën 9-vjeçare “Bajram 

Curri””.  

Disa nga organizatat që punojnë në fushën e strategjisë dhe arsimimit të romëve janë: 

UNICEF, Save the Children, Korporacioni Zvicerian. Ka dhe organizata te tjera por 

që punojnë në nivel lokal. Gjithashtu një bashkepunim i vazhdueshem ekziston dhe 

me 2 shoqatat kombëtare rome të cilat bashkëpunojnë me shoqatat e tjera rome lokale 

në gjithë Shqipërinë. Ministria e Arsimit dhe Sportit nga bashkëpunimi me këto 

organizata është munduar të reduktojë deri diku barrierat që nxënësit rom hasin në 

edukim duke ofruar në disa qyete vit pas viti, libra dhe materiale shkollore falas, kurse 

analfabetizmi, shkolla verore dhe duke hapur kopshte. Drejtoresha e Sektorit të 

Monitorimit të Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve të Jetesës së Minoritetit 

Rom në Shqipëri Znj. B. T. theksoi “një program i detajuar përsa i përket punës me 

secilën prej këtyre organizatave dhe institucioneve shtetërore nuk egziston por ne 

jemi në kontakt të vazhdueshem dhe ndajme çdo lloj informacioni me to”. 

Struktura e Monitorimit sipas Strategjisë për Komunitetin Rom është njësia 

përgjegjëse për monitorimin dhe kordinimin e zbatimit të kësaj strategjie. Ajo duhet të 

ketë në përbërjen e saj 3-5 specialistë të fushave të tilla si arsimi, kultura, ekonomia, 
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menaxhimi i infrastrukturës urbane, çështjet sociale dhe familja etj. Në të vërtetë kjo 

strukturë ka vetëm tre specialistë në pritje për t‟u zgjeruar dhe me dy specialistë të 

tjerë. Mungesa e stafit e bën shumë më të vështirë punën për këtë strukturë. Znj. B.T. 

thekson “Përsa i përket kapaciteteve fizike të Sektorit të Monitorimit ka mangësi në 

ambiente dhe tekonologji komunikimi. Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit 

me disa ministri të linjës shpesh vështirësohet dhe është i pamjaftueshëm”.  

Znj. B.T. pohoi se pas muajve të parë të vitit 2015 kjo strategji nuk funksionon më. 

“Dëshiroj të theksoj se një Plan i ri Veprimi për “Përfshirjen Sociale të minoriteteve 

rome dhe egjiptiane 20015-2020” është draftuar dhe në muajt në vazhdim do i 

prezantohet aktorëve kryesorë. Ky do të jetë një plan e integruar e do të përfshijë dhe 

një minoritet tjetër si ai egjiptian. Patjetër në këtë Strategji një vend të rëndësishëm 

zë edukimi i fëmijëve rom”. Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i sektorit të 

monitorimit mbetet një faktor thelbësor për rritjen e bashkëpunimit me aktorët 

përgjegjës të zbatimit të Planit të Veprimit.  

Si përfundim ajo shtoi “vështirësi në implementimin e strategjisë ka pasur, por përsa i 

përket strategjisë pasuese shpresojmë që çdo aktivitet është planifikuar nga buxheti i 

shtetit shqiptar”.  
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KAPITULLI IV 

DISKUTIMI I REZULTATEVE 

 

Kapitulli pasqyron një përmbledhje të gjetjeve kryesore të studimit dhe i diskuton ato 

në kontekstin e literaturës. Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë dhe të qartësojë 

situatën e reale, arsyet dhe prespektivat për minoritetin rom rreth barazisë dhe aksesit 

në edukim. Kjo veçanërisht për situaten e aksesit në ciklin e mesëm të ulët të arsimit 

të detyruar të edukimit të minoritetit rom në Shqiperi, duke adresuar dhe barrierat që 

pengojnë në shkollim si dhe rrugët për kapërcimin e tyre.    

Adresimi dhe ndikimi i barrierave potenciale të cilat ndikojnë negativisht në edukimin 

e fëmijëve rom u realizua nëpërmjet aplikimit të pytësorve rreth pjesëmëarrjes dhe 

braktisjes së shkollës (Surdu, Vincze, Wamsiedel, 2011) të cilët u përshtatën në 

kontekstin shqiptar për dy grupe kampioni prej 251 familje rome (1 prind=1 familje 

rome) të cilët u përgjigjën për të paktën një fëmijë të tyre që kishte braktisur shkollën 

dhe me një kampion prej 250 familje rome (1 prind=1 familje rome) të cilët u 

përgjigjën për fëmijët e tyre që frekuentonin rregullisht shkollën.   

Pyetësorët përbëhen nga pesë pjesë kryesore me fokusimin tek: 1-informacion rreth 

barrierave që lidhen me marrëdhënien prind-fëmijë rom dhe mendimet e tyre rreth 

edukimit të fëmijëve; 2- informacion rreth formave të segregimit dhe ndikimi në 

edukim, si segregimi në kopshte dhe shkollë, kushtet e shkollave periferike, si dhe 

format e diskriminimt dhe racimizmit; 3-faktorët kulturor me impakt potencial në 

rrugën e edukimit të fëmijëve rom, si gjuha rome, pjesmarrja në çerdhe dhe kopshte, 

mosha mesatare e dëshirueshme për martesa tek vajzat dhe djemtë, gjuha e folur në 

shtëpi etj; 4- varfëria dhe komponentët e saj ndikues si, kequshqyerja dhe kushtet e 

banimit, emigracioni i prindërve dhe punësimi i fëmijëve; 5- informacion rreth 

njohurisë që ka komuniteti rom rreth Strategjisë për Përmirësimin e Kushteve të 

Jetesës.  

Nga ana tjetër u kryen 21 intervista gjysëm të strukturuara ku u përshin lider informal 

rom dhe me10 mësues të ciklit të ulët të arsimit të detyruar, cilët punojnë me fëmijët 

rom në shkollat 9-vjeçare me vendnodhje pranë komuniteteve rome të përzgjedhura 

në studim. Gjithashtu u krye dhe një intervistë me Drejtoreshën e Sektorit të 
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Monitorimit të Strategjisë për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom 

në Shqipëri. Intervistat u kryen me qëllim mbledhjen e fakteve, eksperiencave dhe 

argumentave në lidhje me barrierat potenciale.  

Studimi ishte konceptuar të realizohej duke u bazuar në disa objektiva shkencor: 

4.1 Objektivi 1: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë, të 

cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të 

ulët të arsimit të detyruar. 

Varfëria shihet si barriera kryesore e cila ndikon negativisht në edukimin e fëmijëve 

rom. Si komponentë i rëndësishme që lidhet drejtpërdrejt me varfërinë është 

identifikuar fillimisht vështirësia si apsekt i varfërisë. Nga të dhënat përshkruese ka 

rezultuar se vështirësitë kryesore në lidhje me varfërinë vijnë nga shkalla e lartë e 

papunësisë mes romëve dhe se një pjesë e konsiderueshme e romëve kërkojnë 

vazhdimisht pune rastësore, sa për të fituar para për bukën e gojës. Prindërit rom 

fillimisht i dërgojnë me entuziazëm fëmijët në shkollë, më pas e kanë të pamundur ti 

pajisin ata me mjetet mësimore siç bëjnë prindërit e tjerë. Ky informcion konfirmohet 

nga studime të ndryshe, po ti referohemi literaturës të përdorur në kapitullin e dytë, në 

studimin e Bankës Botërore në Shqipëri në 2005, 65% e prindërve rom treguan se nuk 

arrinin të blenin mjetet didaktike dhe veshjet e përshtatshme për shkollimin e fëmijëve 

të tyre (De Soto, Beddies, Gedeshi, 2005). 

Në analizën e variancës tek të dhënat sasiore të kërkimit pasqyrohej se shuma e 

parave që prindërit shpenzojnë për edukimin e fëmijëve të tyre nuk ndikon në numrin 

e fëmijeve të cilët ndjekin shkollën pasi p =. 90, por ky është një faktor që ndikon në 

numrin e fëmijëve të cilët e braktisin atë pasi p =.018.  

Për më tepër,  analiza e regresionit tregon një marrëdhënie pozitive signifikative midis 

të ardhurave në familje dhe numrit të fëmijëve që ndjekin shkollën b =.26 dhe p = 00. 

Kjo do të thotë se sa më i madh të jetë niveli i të ardhurave aq më i madh është numri 

i fëmijëve të cilët ndjekin shkollën. Sinjifikative është dhe marëdhënia midis të 

ardhurave në familje dhe numrit të fëmijëve të cilët braktisin shkollën, por kjo është 

një marrëdhënie negative pasi b =.-30 dhe p =.00 e cila do të thotë se sa më shumë te 

ardhura të ketë familja, aq më i ulët është numri i fëmijëve të cilët e braktisin 

shkollën. 
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Komponenti tjetër i rëndësishëm i cili lidhet me varfërinë është kequshqyerja dhe 

kushtet e jetesë. Të dhënat cilësore theksojnë se dhe kur një nga nxënësit rom ka 

dëshirën dhe këmbëngul me ndjekjen e shkollës, kushtet e jetesës ia pengojnë këtë 

dëshirë. Këta fëmijë mezi jetojnë në shtëpi me kushte të këqia jetese dhe padyshim që 

u mungojnë kushtet e nevojshme për të studjuar. Në studimin e vitit 2011, 70% e 

romëve deklaruan se kushtet e këqia të jetesës ishte një tjetër problem madhor 

përkrahë mungesës së ushqimit i cili ndikonte drejt-përdrejt në performancë e 

fëmijëve në shkollë (CESS, 2011).  

Në grafikët nr. 19. dhe 20. tek analizat e të dhënave sasiore tregohet se të intervistuarit 

që kanë fëmijët të cilët ndjekin shkollën, 58% e tyre pohojnë se kualiteti i banesava 

nuk është as më mirë as më keq se ai i banesave të tjera në zonë, ndërkohë qe 

pjesëmarrësit të cilët kanë të paktën një fëmijë që ka braktisur shkollën raportojnë në 

masë 60%. Në përqindje të njëjtë 14% banesat janë përceptuar shumë më keq dhe më 

mirë së të tjerëve në zonë për pjesëmarrësit që i kanë fëmijët në shkollë, ndërkohë, ata 

që kanë të paktin njërin që ka braktisur shkollën 25% e tyre raportojnë se i kanë 

kushtet e banesës shumë më keq se të tjerët në zonë, ndërkohë që vetëm 8,7% 

mendojnë se i kanë më mirë. 

Interesant ësht fakti se megjithëse ky kopmonent është i rëndësishëm dhe ndikon në 

perfomancën e fëmijëve rom në shkollë, kequshqyrja dhe kushtet e jetesës sipas 

analizës së regresionit nuk ndikon as në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën dhe as 

në atë të cilët e braktisin atë.  

Komponenti i fundit, por jo më pak i rëndësishm i cili lidhet me varfërinë është 

migrimi dhe emigracioni. 

Ky fenomen padyshim ka sjellë vështirësi të mëdha në ndjekjen e shkollës si për 

fëmijtë rom të cilët i bashkohen prindërve në migrim ose emigrim (Tamo, Karaj, 

2007). Vitet e fundit numri i prindërve që kanë emigruar kryesisht në vendet fqinje 

por edhe drejt Gjermanisë është relativisht i lartë. Në përgjithësi, fëmijët e prindërve 

të rinj rom të cilët kanë emigruar mbetën në atdhe, duke jetuar kryesisht me gjyshërit 

e tyre. Sipas informacionit cilësor vështirësitë e mëdha ekonomike si dhe pamundësia 

e kontrollit nga ana e të moshuarve, ka çuar në rezultate shkollore negative vit pas 

viti.  

 



 146 

Në grafikët nr. 21 dhe 22 në kapitullin e analizës së të dhënave shihet se 80.8% e 

subjekteve që i kanë fëmijët në shkollë, në 12 muajt e fundit prindërit nuk janë larguar 

për të punuar në një lokalitet tjetër ose jashtë shtetit ndërkohë që kjo përqindje zbret 

ne 74.9% tek familjet që kanë të paktën një fëmijë që ka braktisur shkollën. Familjet 

që kanë femijë të cilët kanë braktisur shkollën raportojnë rreth 24% e tyre, se një nga 

prindërit është larguar në një lokalitet tjetër, përkundrejt vetem 18% e familjeve që i 

kanë fëmijët në shkollë të cilët deklarojne se një gjë e tillë ka ndodhur. 

Nga leximi i tabelës statistikore nr. 30 rezulton se tek familjet ku numri i fëmijëve të 

cilët ndjekin shkollën është i lartë, 5, kemi 100% të prindërve të cilët nuk janë larguar 

për të punuar në një lokalitet tjetër. Ndërkohë që në familjet ku numri i fëmijëve të 

cilt ndjekin shkollën është i ulët (1 dhe 2) kemi një përqindje më të lartë të njërit nga 

prindërit që është larguar për të punuar në një lokalitet tjetër 23.7%. 

Megjithatë kjo marrëdhënie statistikisht nuk është sinjifikative pasi p = .017 që do të 

thotë se numri i fëmijëve që ndjekin shkollën nuk varet nga fakti nëse një nga 

prindërit është larguar për  apo jo.  

 

4.1.2. Objektivi 2: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me kulturën dhe 

traditat rome, të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

Kultura dhe traditat rome shihet si barrierë e rëndësishme e cila ndikon negativisht në 

edukimin e fëmijëve rom. Si komponentë i rëndësishme që lidhet drejt-përdrejt me 

kulturen dhe traditat rome pasqyrohet së pari gjuha rome. Anketa e vitit 20011 (e 

përmendur në kapitullin e dytë) tregon se 69,4 % e romëve flasin në shtëpi gjuhën 

romani dhe shqipen. Por në disa komunitete të mëdha roma fëmijët flasin më shumë 

midis tyre gjuhën romani (18,3 %). Rrjedhimisht, shumë prej tyre kanë vështirësi në 

klasën e parë ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe (CESS, 2011).  

Në grafikët nr. 25 dhe 26 të analizsë sasiore, 98% e pjesëmarresve të cilët i kanë 

fëmijët në shkollë shprehen se: fëmijet e tyre e njohin shumë mirë gjuhën shqipe dhe 

vetem 0.4% kanë vështirësi të mëdha në njohjen e saj. Ndërkohë që kjo përqindje ulet 

tek pjesëmarrësit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën. Ata raportojnë një 
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përqindje më të ulët të fëmijëve që e dinë mirë gjuhën shqipe 65,7%, ndërkohë që 

25,9% nuk e njohin atë dhe 7.9% nuk e dinë fare. 

Nga analiza e regresionit rezulton se njohja e gjuhës shqipe tek fëmijët nuk ndikon në 

numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën sepse p =.020. Vlera e b =-.14 tregon se sa më 

mirë ta njohin gjuhën shqipe fëmijët, aq më e lartë është pjesëmarrja e fëmijëve në 

shkollë. Ndërkohë që për pjesëmarrësit, fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën, 

njohja e gjuhës shqipe nuk ka ndikuar në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën pasi 

p =.82. 

Në grafikun nr.28 (rreth gjuhës së folur në shtëpi) pjesëmarrësit të cilët i kanë të gjithë 

fëmijët në shkollë raportojnë se në familje e tyre në masën 54% përdorin gjuhën 

romisht, kurse pjesa tejter përdorin gjuhën shqipe. Ndëkohe, tek pjesëmarresit të cilët 

kanë fëmijë të cilët kanë braktisur shkollën kjo përqindjë ndryshon në favor të 

përdorimit të shqipes nga 58.5% e pjesëmarrësve dhe 41.4% të cilët nuk e perdorin 

atë, por romishten. 

Marrëdhënia midis gjuhës e cila flitet në familje dhe nivelit të braktisjes së shkollës 

është sinjifikative F (33.04, 1) = 26.48 dhe p =.00. Siç mund ta shikojmë dhe nga 

marrëdhënia në të dhënat deskriptive, niveli i braktisjes rritet kur në shtëpi flitet më 

shumë shqip se sa romisht për këtë grup të anketuarish. 

Këto të dhëna interesante lidhen drejtpërdrejt me përceptimin e prindërve rom rreth 

edukimit maxhoritar shqiptar, i cili (mendojnë ata) 1-nuk lidhet me punësimin e drejt-

përdrejt të tyre dhe si rrjedhojë nuk ul ose redukton varfërinë 2- është diskriminues 

dhe ka kurrikula të cilat nuk përshijnë diferencat kulturore që ata përfaqësojnë. Si 

rrjedhojë shumica e prindërve i dërgojnë fëmijët në shkollë vetëm në vitet e para, për 

të mësuar bazat e gjuhës shqipe, nese fëmijët e dinë gjuhën shqipe prindërve dhe 

fëmijëve rom u bie interesi për shkollimin e mëtejshëm.  

Një komponent tjetër i rëndësishëm i cili lidhet me kulturën rome është pjesëmarrja 

ne çerdhe dhe kopshte e fëmijëve rom. Duke iu referuar vëzhgimeve të profesorit 

Marcel Courthiades, prezenca e fëmijëve rom në çerdhet Shqiptare ishte zero 

(Kovacs, 1996), ndërkohe që studimi Dekada e përfshirjes së Romve 2011, theksonte 

se vetëm 1 e 10-ta e fëmijëve 3-5 vjeç ndiqnin arsimin parashkollor. Të dhënat 
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cilësore konfirmojnë se fëmijët rom të cilët kanë ndjekur programet e ofruara në 

çerdhe dhe kopështe kanë arritur rezultate të mira në shkollë.  

Në grafikët 30 dhe 31 prindërit të cilët i kanë fëmijët në shkollë raportojnë në masë 

80% se nuk i kanë dërguar ndonjëhere fëmijët e tyre në çerdhe përkundrejt 20% të 

cilët i kanë dërguar. Ndërkohë që tek prindërit të cilët kanë të paktën një fëmijë që ka 

braktisur shkollën, kjo perqindje rritet deri në 98%. 

Të çuarit fëmijët në çerdhe ndikon në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën sot. 

Prindërit që kanë çuar fëmijët në çerdhe, kanë një numër më të madh të fëmijëve në 

shkollë sot. Kjo është një marëdhenie significative chi square =.003, por nuk ndikon 

në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën pasi p =.023.  

Përveç arsyeve të tjera, mungesa ose prezenca e pakët e këtyre institucioneve pranë 

vendbanimeve rome si dhe mungesa e programeve afatgjatë për përfshirjen dhe 

integrimin e tyre nga ana e shtetit ka sjelle probleme te zhvillimit të gjuhës shqipe. 

Në grafikët nr. 33 dhe 34 theksohej se 91.6% e prindërve, fëmijët e të cilëve ndjekin 

shkollën pohojnë se në zonën e tyre ka kopësht në krahasim me 3.2% të cilët pohojnë 

se në zonën e tyre nuk ka kopësht. Ndërkohë që prindërit fëmijët e të cilëve e kanë 

braktisur shkollën tregojnë në masë 74.1% se në zonën e tyre nuk ka kopësht. 

Regresioni tregon një marrëdhënie signifikative midis mungesës së kopshtit në 

komunitetet rome dhe braktisjes së shkollës pasi p =.005. 

Aspektet e socializimit në kulturën rome janë një komponent tjetër i rëndësishëm. 

Egzistojnë diferenca të mëdha midis mënyrëva se si rriten fëmijët rom dhe fëmijët 

shqiptarë dhe sipas pikpamjeve të ndryshme këto diferenca influencojnë 

performancën e fëmijëve rom në shkollë. Respektimi i traditva dhe kulturës është një 

faktor i rëndësishëm që u mësohet fëmijëve rom në komunitetet ku ata jetojnë, por 

forma e përdorur është shumë e ndryshme nga ajo që i ofrohet pjesës maxhoritare të 

popullsisë dhe si pasojë ata e kanë të vështirë të përshtaten me kushtet e quajtura 

normale.  

Tek analiza e të dhënave cilësore të studimit theksohej se fëmijët rom nuk lexojnë e 

mësojnë libra ku ilustrohet historia dhe kultura e tyre megjithatë ata i kuptojnë shumë 

mirë traditat e minoritetit që i përkasin, ndërkohë kur shkojnë në shkollë duhet të 
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mësojnë gjithcka nga librat e shkruar dhe të ilustruar ku flitet rreth kulturës dhe 

traditave maxhoritare. Eshte realisht shumë e vështirë për këta fëmijë të arrijnë 

rrezultate të mira në mësime pasi për më tepër mësuesit nuk praktikojnë aspak 

metodat e komunikimit të cilat më të vjetrit i përdorin në komunitetet rome. Në 

studimin i vitit 2013 në Shqipëri (studim i përmendur në kapitullin e dytë), 73% e 

individëve rom të pyetur u shprehën që në tekstet shkollore nuk ka informacion rreth 

kulturës dhe traditave rome (Fondacioni i Sekretariatit të Përfshirjes së Romëve, 

2013).    

Nga analiza e grafikëve nr. 40 dhe 41 (analiza sasiore e studiumit) rezultoi se prindërit 

rom në një përqindje të lartë nuk janë në dijeni nëse gjatë orëve të mësimit diskutohet 

për minoritetet apo jo, të ndjekur nga një përqindje e prindërve të cilët janë ndarë 

midis po-së dhe jo-së. 

 

4.1.3. Objektivi 3: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me natyrën e 

segregimit, i cili pengon minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e 

mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

Format e segregimit shihen si barriera të rëndësishme të cilat ndikojnë negativisht në 

edukimin e fëmijëve rom. Segregim dhe përjashtim përjetojnë fëmijët rom që në ditën 

që ata kërkojnë të rregjistrohen në shkollë.  

Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti shumë fëmijë jorom nuk regjistrohen në 

shkollat e komuniteteve të tyre ku ka dhe fëmijë rom, dhe lejohen të regjistrohen në 

shkolla të tjera (Unioni i Romëve të Shqipërisë, 2011). 

Tek të dhënat cilësore konstatohet fakti që dhe pse pranë komuniteteve rome në 

shumicën e qyteteve të përfshira në studim gjënden shkolla 9-vjeçare dhe fëmijët rom 

kanë të drejtën të rregjistrohen në këto shkolla, kjo e drejtë u është mohuar në disa 

prej shkollave lokale. Fëmijët rom hasin dhe vështirësi të tjera për t‟u rregjistruar në 

shkolla si pasojë e mungesës së dokumentacionit të nevojshëm; kjo ndodh sepse jo të 

gjitha familjet e minoritetit rom janë të rregjistruara në Zyrat e Rregjistrimit dhe 

fëmijët nuk zotërojnë çertifikata të lindjes.  
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Dhe pse Ministria e Arsimit dhe Sportit ka lëshuar urdhëresa vit pas viti të cilat lejonë 

rregjistrimin e fëmijëve rom pa dokumentat e nevojshëm, vetëm duke shkuar në 

shkolla në shoqërinë e prindërve të tyre, këto urdhëresa shpesh nuk zbatohen nga një 

pjesë e konsiderueshme e autoriteteve shkollore duke i lënë fëmijët rom pa zgjedhje, 

por të detyruar të rregjistrohen vetëm në ato shkolla të cilat janë të etiketuara si 

“shkolla geto rome”.  

Si rezultat dhe prindërit e tjerë  të cilët kanë ndjenja raciste kundrejt nxënësve rom, 

preferojnë t‟i dërgojnë fëmijët në shkolla të tjera duke sjellë një fenomen të ri në 

Shqipëri i cili po ndodh në të paktën dy shkolla të cilat përmenden në kapitullin e 

katërt të studimit.   

Tek analiza cilësore e studimit nënvizohet se format e segregimit brenda shkollave 

ndikojnë në performancën e nxënësve rom në shkollë. Këto forma të segregimit 

shfaqen kryesisht në a)   marrëdhëniet e fëmijëve rom me fëmijët e tjerë në formën e 

sjelljes vulgare dhe fyerjes verbale. Thuajse 8 % e prindërve në studimin e CESS 

2011, shprehen se nxënësit e mazhorancës i trajtojnë keq fëmijët e tyre.  

Nga perceptimet e prindërve në të dy grupeve të përfshira në studim (braktisjes dhe 

pjesëmarrjes) fëmijët rom trajtohen njësoj si jo romët në pjesën më të madhe, rreth 

60% e pjesëmarrësve e pohojnë një gjë të tillë, ndërkohë që rreth 33% e prindërve të 

të dy grupeve raportojnë se romët trajtohen më keq se jo romët dhe vetëm një 

përqindje shumë e ulët në të dy grupet shprehet për një trajtim më të mirë. Sipas 

analizës ANOVA, trajtimi që i bëhet romëve në shkollë në krahasim me jo romët nuk 

ndikon në numrin e fëmijëve që shkon në shkollë p =.055 dhe në numrin e fëmijëve 

që e kanë braktisur shkollën pasi p =. 09.  

b) marrëdhëniet e mësuesve me nxënësit rom në formën e dhunës fizike nga mësuesit 

tek nxënësit dhe gjithashtu në formën e dhunës verbale.   

Dhuna verbale është një nga format më të përhapura të dhunës nga mësuesit tek 

nxënësit. Kjo formë dhune shprehet përmes të bërtiturave, ofendimeve dhe 

kërcënimeve. Format më të përdorura të kërcenimit janë vendosja e notës 4, ulja në 

bankat e fundit dhe testimi i papritur. Kërcënimet shpesh bëhen dhe realitet, kështu 

Tamo dhe Karaj (2007) theksojnë në studimin e tyre se 80 % e fëmijëve rom rrinë të 

veçuar (të ulur vetëm me fëmijë të tjerë rom) në bankat e mesit dhe të fundit të klasës. 
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Ndërkohë që ofendimet lidhen më shumë me elemente te personalitetit si: përtac, të 

paaftë, dembela etj..  

Dhuna fizike kundrejt nxënësve rom - pohimet tek analiza cilësore e studimit treguan 

qartë se mësuesit janë pro ndëshkimit fizik si një formë për të edukuar fëmijët dhe për 

mbarëvajtjen e klasës. Ata besojnë se jo vetëm që ndëshkimi nuk është i dëmshëm, 

por shpesh është i nevojshëm dhe efikas në trajtimin e nxënësve rom. 

Në analizën sasiore prindërit, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën listojnë këto aspekte 

të cilat nuk i pëlqejnë nga puna e mësuesit kujdestar: të bërtiturat 4.4%, diskriminimin 

4.4%, dhunën në vlerë 0.8% dhe më pas faktin që mësuesit kërkojnë lekë, që japin 

shumë detyra etj.. Ndërkohë që prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën 

vendosin diskriminimin si një nga faktoret kryesorë 5.98%, dhunën 7.97% në krye, të 

ndjekur nga ashpërsia në sjellje dhe të bërtiturat, kërkesën për lekë që i bëntë fëmijës 

dhe familjes, neglizhenca etj.. 

Dhe pse të pakta kanë qënë rastet kur fëmijët rom e kanë braktisur shkollën 

(informacion i dhënë në analizën cilësore të studimit) për shkak të arsyeve të 

përmendura më sipër, padyshim këto forma të segregimit ndikojnë negativisht në 

mbarëvajtjen dhe performancën e tyre shkollore.  

 

4.1.4. Objektivi 4: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me marrëdhënien 

prind-fëmijë rom, e cila shihet si pengesë per minoritetin rom për të pasur akses 

normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

Niveli i ulët arsimor i prindërve si ndikues në edukim. Të dhënat zyrtare përsa i përket 

edukimit të romëve mungojnë, megjithatë, studimet e kryera nga organizatat 

theksojnë se mesatarisht romët kishin ndjekur 5.5 vite shkollë për periudhën 1991-

2000 dhe 4.2 vite shkollë për periudhën 2000-2010 (CESS, 2011). Nëse shohim 

analizën statistikore të studimit kuptojmë që arritjet akademike të prindërve, si tek 

grupi që i kanë fëmijët në shkollë gjithashtu dhe tek grupi që fëmijët e kanë braktisur 

shkollën niveli i arritjeve akademike është pothuajse i njëjtë me disa ndryshime te 

vogla. Duket qartë tek të dyja kategoritë, pjesa më e madhe e prindërve ka përfunduar 

ciklin e ulët të arsimit nga 1 deri në 5 vite shkollë, të ndjekur nga ata që nuk kanë 
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përfunduar ciklin e ulët të shkollës dhe më pas ata që nuk dinë të shkruajnë e të 

lexojnë fare. 

Analiza e variancës tregon për një marrëdhënie signifikative të nivelit arsimor të 

prindërve me numrin e fëmijëve që braktisin shkollën ku p =.05 dhe një marëdhenie 

jo-signifikative midis nivelit arsimor të prindërve dhe numrit të fëmijëve që ndjekin 

shkollën.  Për më tepër, sipas analizës së regresionit kjo marrëdhënie është negative 

pasi b = -.38 që do të thotë se sa më i ulët niveli arsimor i prindërve aq më i lartë 

numri i fëmijëve që braktisin shkollën. Kjo analizë nuk është statistikisht sinjifikative 

por tregon kahun e marrëdhënies. 

Një pjesë e konsiderueshme e prindërive rom nuk e konsiderojnë shkollën si një gjë të 

rëndësishme. Në kapitullin e dytë theksohet se ndërsa pothuajse 100 për qind e 

familjeve rome do të dëshironin fuqimisht që fëmijët e tyre të mbaronin të paktën 

arsimin fillor, vetëm pak prej tyre e konsiderojnë arsimin e fëmijëve të tyre të 

domosdoshëm (Fondacioni i Sekretariatit të Përfshirjes së Romëve, 2013). 

Ky faktor i rëndësishëm ka formuar një rreth vicioz, i cili riprodhon analfabetizmin 

dhe nivelin e ulët arsimor midis romëve. Në analizën cilësore nënvizohet se edhe pse 

deri nga klasa e 5 ose 6 nxënësit rom janë mirë me mësime por me kalimin e klasës së 

6 ata ndikohen nga prindërit dhe e lënë shkollën. Nuk vijnë rregullisht deri sa më në 

fund e braktisin atë. Vajzat i martojnë kurse meshkujt ndihmojnë prindërit në 

mbledhjen e kanaçeve.  

Analiza deskriptive e studimit tregoi se 75% e prindërve, të cilët i kanë fëmijët në 

shkollë pohojnë se duan që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë të lartë, krahasuar me 

42.2% e prindërve, fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën. Ndryshe nga prindërit 

që i kanë fëmijët në shkollë, prindërit me fëmijë që kanë braktisur shkollën në një 

përqindje të lartë, 25.5% e tyre dëshirojnë që fëmija të vazhdojë gjimnazin, apo të 

ndjeki shkollën e tregtisë. 

Për më tepër, analiza e regresionit tregon një marrëdhënie sinjifikative midis dëshirës 

së prindërve që fëmijët të ndjekin shkollën dhe numrit të fëmijëve që e braktisin atë. 

Kjo marrëdhënie është negative pasi b = -.20 dhe tregon se sa më i lartë të jetë niveli i 

edukimit që prindërit kërkojnë për fëmijën aq më i ulët është numri i fëmijëve qe 

braktisin shkollën. 
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4.1.5. Objektivi 5: Të vlerësojë strategjinë ekzistuese dhe zbatimine saj, duke i 

kushtuar një rëndësi të veçantë hapave që janë marrë për të kapërcyer barrierat 

që minoritetit rom has në edukim. 

Masat e marra nga Qeveria shqiptare për kapërcimin e barrierave që fëmijët rom hasin 

në edukim janë një pjesë e rëndësishme e strategjisë. Tek kapitulli i dytë i kërkimit 

theksohet se  në strategji nuk i kushtohet vëmendje aspektit të komunikimit dhe 

informimit të publikut. Komunikimi sistematik me publikun përbën një ndër masat e 

rekomanduara për të promovuar anti-diskriminimin ndaj romëve (Fondacioni i 

Sekretariatit të Përfshirjes së Romëve, 2013).  

Nga analiza deskriptive e studimit rezulton se prindërit që i kanë fëmijët në shkollë 

kanë dëgjuar më shumë për strategjinë rreth Përmirësimit të Kushteve të Jetesës së 

Minoritetit Rom në Shqipëri 45.6%, në krahasim me vetëm 34% që kanë dëgjuar nga 

grupi i prindërve që kanë fëmijë të cilët e kanë braktisur shkollën. Burimet kryesore të 

njohjes së personave me këtë strategji janë, burimet të tjera tek të cilat përmendet 

kryesisht media (55%), NGO-të (57%), nga të njohur e shokë dhe nga prindër të tjerë 

(16% dhe 10%). Edhe prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën shprehen 

se e njohin këtë strategji më shumë nga media dhe televizioni (45%), nga NGO-të 

(47%) e nga të njohur dhe shokë (29%). 

Dhe pse Qeveria shqiptare ka treguar interes në zhvilimin e politikave për kalimin e 

këtyre barrierave, hapat që janë marrë janë minimal. Nëse i referohemi objektivave 

të realizuara (sidomos atyre të lidhura me edukimin e fëmijëve rom) pjesa më e 

madhe e tyre kanë të bëjnë me identifikimin e nevojave sipas fushave prioritare. Ky 

identifikim ka natyrë cilësore ku në të gjitha rastet mungojnë të dhënat sasiore. P.sh. 

është i identifikuar problemi i braktisjes së shkollë nga fëmijët rom dhe gjithë pasojat 

që ky fenomen sjell, por mungojnë shifrat konkretre për fëmijët rom në përgjithësi 

apo të ndarë sipas kategorive, vajza-djem, në vit sa fë mijë rom e braktisin shkollën 

etj.. Është e rëndësishme të theksohet se identifikimi i nevojave me natyrë cilësore për 

minoritetin rom është një proces tashmë i përsëritur ndër vite si nga struktura zyrtare 

ashtu dhe nga organizata vendase dhe të huaja. Nisur nga ky fakt përsëritja e 

mëtejshme e tyre është tregues i rëndësishëm i nivelit të ulët të zbatimit të strategjisë.       

Liderët informal rom janë pesimist rreth punës që Ministria ka bëre jo vetëm prësa i 

përket takimeve që janë organizuar por edhe në marrjen e masave konkrete për të 
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kaluar barrierat që romët hasin në edukim. Ata konfirmuan se Minstria e Asimit dhe 

Sportit nuk ka marrë përsipër rolin e saj si inisiatore në këtë veprimtari. Me shumë 

janë angazhuar organizatat, ku futen dhe ato rome, të cilat kanë ndërtuar programe që 

kanë ndihmuar minoritetin rom. Mësuesit konfirmuan se dhe pse në shkollat ku ata 

punojnë ka numër të madh të nxënësve rom, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe 

Drejtoritë Arsimore Rajonale nuk kanë marrë masa për informimin e mësuesve të 

shkollave rreth strategjisë. Informacioni i vetëm që mësuesit kanë rreth strategjisë 

është marrë nga interneti ose nga broshurat që na i kanë ofruar organizatat rome dhe 

jo-rome. Përsa i përket hapave të ndërrmara nga Ministria e Arsimit (sidomos në 

lidhje me trajnimin e tyre rreth kultursë dhe traditave rome) asnjë e tillë nuk është 

ndërrmarë në shkollat 9-vjeçare të përfshira në studim.  

Disa nga organizatat që punojnë në fushën e strategjisë dhe arsimimit të romëve janë: 

UNICEF, Save the Children, Korporacioni Zvicerian etj.. Ka dhe organizata te tjera 

por që punojnë në nivel lokal. Gjithashtu një bashkëpunim i vazhdueshëm ekziston 

dhe me 2 shoqatat kombëtare rome të cilat bashkëpunojnë me shoqatat e tjera rome 

lokale në gjithë Shqipërinë.  

Ministria e Arsimit dhe Sportit nga bashkëpunimi me këto organizata është munduar 

të reduktojë deri diku barrierat që nxënësit rom hasin në edukim duke ofruar në disa 

qyete vit pas viti, libra dhe materiale shkollore falas, kurse analfabetizmi, shkolla 

verore dhe duke hapur kopshte.  

Kjo strategji nuk funksionon më dhe duhet theksuar se problemet më të mëdha në 

lidhje me hapat që duheshin ndërrmarrë për kalimin e barrierave që romët hasin në 

edukim lidhet drejt-prëdrejt me buxhetimin e tyre. Përderisa qeveria Shqiptare nuk 

kishte planifikuar një buxhet specifik për strategjinë, vështirësitë në implementimin e 

saj që në fillim ishin shumë të mëdha (nuk mund të përmbushen hapat e planifikuar 

vetëm me ndihmën e organizatave ndërkombëtare).  

Tashmë një Plan i ri Veprimi për “Përfshirjen sociale të minoriteteve rome dhe 

egjiptiane 20015-2020” është draftuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 

dhe në muajt në vazhdim do i prezantohet aktorëve kryesorë. Ky do të jetë një plan e 

integruar e do të përfshijë dhe një minoritet tjetër si ai egjiptian. Patjetër në këtë 

Strategji një vend të rëndësishëm zë edukimi i fëmijëve rom dhe buxhetimi mendohet 

të jetë pjesë përbërëse e çdo hapi i cili do të ndërmerret.  
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KAPITULLI V 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Në këtë kapitull prezantohet përmbledhja e studimit, gjetjet kryesore dhe 

rekomandimet për studimet e mëtejshme. Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë 

dhe të qartësojë situatën reale, arsyet dhe prespektivat për minoritetin rom rreth 

barazisë dhe aksesit në edukim; kjo veçanërisht për situaten e aksesit në ciklin e 

mesëm të ulët të arsimit të detyruar të edukimit të minoritetit rom në Shqiperi, duke 

adresuar dhe barrierat që pengojnë në shkollim si dhe rrugët për kapërcimin e tyre.    

5.1 Nga analiza e barrierave potenciale të cilat pengojnë shkollim e minoritetit rom,  

konkludojmë se: 

 Objektivi 1: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë, të cilat 

pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët 

të arsimit të detyruar. 

 

Si komponent i rëndësishëm që lidhet drejt-përdrejt me varfërinë është identifikuar 

fillimisht a) vështirësia si apsekt i varfërisë. Nga të dhënat përshkruese ka rezultuar se 

vështirësitë kryesore në lidhje me varfërinë vijnë nga shkalla e lartë e papunësisë mes 

romëve dhe se një pjesë e konsiderueshme e romëve kërkojnë vazhdimisht pune 

rastësore, sa për të fituar para për bukën e gojës. Prindërit rom fillimisht i dërgojnë me 

entuziazëm fëmijët në shkollë, më pas e kanë të pamundur t‟i pajisin ata me mjetet 

mësimore siç bëjnë prindërit e tjerë. Në analizën e variancës tek të dhënat sasiore të 

kërkimit pasqyrohej se shuma e parave që prindërit shpenzojnë për edukimin e 

fëmijëve të tyre nuk ndikon në numrin e fëmijeve të cilët ndjekin shkollën pasi p =. 

90, por ky është një faktor që ndikon në numrin e fëmijëve të cilët e braktisin atë pasi 

p =.018.  

Komponent tjetër i rëndësishëm i cili lidhet me varfërinë është b) kequshqyerja dhe 

kushtet e jetesë. Të dhënat cilësore theksojnë se dhe kur një nga nxënësit rom ka 

dëshirën dhe këmbëngul me ndjekjen e shkollës, kushtet e jetesës ia pengojnë këtë 

dëshirë. Këta fëmijë mezi jetojnë në shtëpi me kushte të këqia jetese dhe padyshim që 

u mungojnë kushtet e nevojshme për të studjuar. Interesant ësht fakti se megjithëse ky 
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kopmonent është i rëndësishëm dhe ndikon në perfomancën e fëmijëve rom në 

shkollë, kequshqyrja dhe kushtet e jetesës sipas analizës së regresionit nuk ndikon as 

në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën dhe as në atë të cilët e braktisin atë.  

Komponenti i fundit, por jo më pak i rëndësishm i cili lidhet me varfërinë është c) 

migrimi dhe emigracioni. Vitet e fundit numri i prindërve që kanë emigruar kryesisht 

në vendet fqinje por edhe drejt Gjermanisë është relativisht i lartë. Sipas informacionit 

cilësor vështirësitë e mëdha ekonomike si dhe pamundësia e kontrollit nga ana e të 

moshuarve, ka çuar në rezultate shkollore negative vit pas viti. Nga tabela statistikore 

nr. 30 rezulton se tek familjet ku numri i fëmijëve të cilët ndjekin shkollën është i 

lartë, 5, kemi 100% të prindërve të cilët nuk janë larguar për të punuar në një lokalitet 

tjetër. Ndërkohë që në familjet ku numri i fëmijëve të cilt ndjekin shkollën është i ulët 

(1 dhe 2) kemi një përqindje më të lartë të njërit nga prindërit që është larguar për të 

punuar në një lokalitet tjetër 23.7%. Megjithatë kjo marrëdhënie statistikisht nuk është 

sinjifikative pasi p = .017 që do të thotë se numri i fëmijëve që ndjekin shkollën nuk 

varet nga fakti nëse një nga prindërit është larguar për  apo jo.  

 Objektivi 2: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me kulturën dhe 

traditat rome, të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

 

Si komponentë i rëndësishme që lidhet drejt-përdrejt me kulturen dhe traditat rome 

pasqyrohet a) gjuha rome. Në grafikun nr.28 (rreth gjuhës së folur në shtëpi) 

pjesëmarrësit të cilët i kanë të gjithë fëmijët në shkollë raportojnë se në familje e tyre 

në masën 54% përdorin gjuhën romisht, kurse pjesa tejter përdorin gjuhën shqipe. 

Ndëkohe, tek pjesëmarresit të cilët kanë fëmijë të cilët kanë braktisur shkollën kjo 

përqindjë ndryshon në favor të përdorimit të shqipes nga 58.5% e pjesëmarrësve dhe 

41.4% të cilët nuk e perdorin atë, por romishten. Marrdhenia midis gjuhës e cila flitet 

në familje dhe nivelit të braktisjes së shkollës është sinjifikative F (33.04, 1) = 26.48 

dhe p =.00. Siç mund ta shikojmë dhe nga marëdhënia në të dhënat deskriptive, niveli 

i braktisjes rritet kur në shtëpi flitet më shumë shqip se sa romisht për këtë grup të 

anketuarish. 

Këto të dhëna interesante lidhen drejt-përdrejt me përceptimin e prindërve rom rreth 

edukimit maxhoritar shqiptar, i cili (mendojnë ata) 1-nuk lidhet me punësimin e drejt-
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përdrejt të tyre dhe si rrjedhojë nuk ul ose redukton varfërinë 2- është diskriminues 

dhe ka kurrikula të cilat nuk përshijnë diferencat kulturore që ata përfaqësojnë. Si 

rrjedhojë shumica e prindërve i dërgojnë fëmijët në shkollë vetëm në vitet e para, për 

të mësuar bazat e gjuhës shqipe, nese fëmijët e dinë gjuhën shqipe prindërve dhe 

fëmijëve rom u bie interesi për shkollimin e mëtejshëm.  

Një komponent tjetër i rëndësishëm i cili lidhet me kulturën rome është b) 

pjesëmarrja ne çerdhe dhe kopshte e fëmijëve rom. Të dhënat cilësore konfirmojnë se 

fëmijët rom të cilët kanë ndjekur programet e ofruara në çerdhe dhe kopështe kanë 

arritur rezultate të mira në shkollë.  

Të çuarit e fëmijëve në çerdhe ndikon në numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën sot. 

Prindërit që kanë çuar fëmijët në çerdhe, kanë një numër më të madh të fëmijëve në 

shkollë sot. Të dhënat sasiore tregojnë një marëdhenie significative rreth këtij 

komponenti, pasi chi square =.003, por të dhënat gjithashtu tregojnë se pjesëmarrja në 

çerdhe nuk ndikon në numrin e fëmijëve që braktisin shkollën pasi p =.023. Përveç 

arsyeve të tjera, mungesa ose prezenca e pakët e këtyre institucioneve pranë 

vendbanimeve rome si dhe mungesa e programeve afatgjatë për përfshirjen dhe 

integrimin e tyre nga ana e shtetit ka sjelle probleme te zhvillimit të gjuhës shqipe. 

Në grafikët nr. 33 dhe 34 theksohej se 91.6% e prindërve, fëmijët e të cilëve ndjekin 

shkollën pohojnë se në zonën e tyre ka kopësht në krahasim me 3.2% të cilët pohojnë 

se në zonën e tyre nuk ka kopësht. Ndërkohë që prindërit fëmijët e të cilëve e kanë 

braktisur shkollën tregojnë në masë 74.1% se në zonën e tyre nuk ka kopësht. 

Regresioni tregon një marrëdhënie signifikative midis mungesës së kopshtit në 

komunitetet rome dhe braktisjes së shkollës pasi p =.005. 

c) Aspektet e socializimit në kulturën rome janë një komponent tjetër i rëndësishëm. 

Respektimi i traditës dhe kulturës është një faktor i rëndësishëm që u mësohet 

fëmijëve rom në komunitetet ku ata jetojnë, por forma e përdorur është shumë e 

ndryshme nga ajo që i ofrohet pjesës maxhoritare të popullsisë dhe si pasojë ata e 

kanë të vështirë të përshtaten me kushtet e quajtura normale.  

Tek analiza e të dhënave cilësore të studimit theksohej se fëmijët rom nuk lexojnë e 

mësojnë libra ku ilustrohet historia dhe kultura e tyre megjithatë ata i kuptojnë shumë 

mirë traditat e minoritetit që i përkasin, ndërkohë kur shkojnë në shkollë duhet të 
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mësojnë gjithcka nga librat e shkruar dhe të ilustruar ku flitet rreth kulturës dhe 

traditave maxhoritare. Është realisht shumë e vështirë për këta fëmijë të arrijnë 

rrezultate të mira në mësime pasi për më tepër mësuesit nuk praktikojnë aspak 

metodat e komunikimit të cilat më të vjetrit i përdorin rëndom në komunitetet rome.  

Nga analiza e grafikëve nr. 40 dhe 41 (analiza sasiore e studiumit) rezultoi se prindërit 

rom në një përqindje e lartë nuk janë në dijeni nëse gjatë orëve të mësimit diskutohet 

për minoritetet apo jo, të ndjekur nga një përqindje e prindërve të cilët janë ndarë 

midis po-së dhe jo-së. 

 Objektivi 3: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me natyrën e 

segregimit, i cili pengon minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e 

mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 

 

a) Segregim dhe përjashtim përjetojnë fëmijët rom që në ditën që ata kërkojnë të 

rregjistrohen në shkollë. Tek të dhënat cilësore konstatohet fakti që dhe pse pranë 

komuniteteve rome në shumicën e qyteteve të përfshira në studim gjënden shkolla 9-

vjeçare dhe fëmijët rom kanë të drejtën të regjistrohen në këto shkolla, kjo e drejtë u 

është mohuar në disa prej shkollave lokale. Fëmijët rom hasin dhe vështirësi të tjera 

për t‟u rregjistruar në shkolla si pasojë e mungesës së dokumentacionit të nevojshëm; 

kjo ndodh sepse jo të gjitha familjet e minoritetit rom janë të rregjistruara në Zyrat e 

Rregjistrimit dhe fëmijët nuk zotërojnë certifikata të lindjes.  

Dhe pse Ministria e Arsimit dhe Sportit ka lëshuar urdhëresa vit pas viti të cilat lejonë 

rregjistrimin e fëmijëve rom pa dokumentat e nevojshëm, vetëm duke shkuar në 

shkolla në shoqërinë e prindërve të tyre, këto urdhëresa shpesh nuk zbatohen nga një 

pjesë e konsiderueshme e autoriteteve shkollore duke i lënë fëmijët rom pa zgjedhje, 

por të detyruar të rregjistrohen vetëm në ato shkolla të cilat janë të etiketuara si 

“shkolla geto rome”.  

Tek analiza cilësore e studimit nënvizohet se b) format e segregimit brenda shkollave 

ndikojnë në performancën e nxënësve rom në shkollë. Këto forma të segregimit 

shfaqen kryesisht në 1)   marrëdhëniet e fëmijëve rom me fëmijët e tjerë në formën e 

sjelljes vulgare dhe fyerjes verbale.  

Nga perceptimet e prindërve në të dy grupeve të përfshira në studim (braktisjes dhe 

pjesëmarrjes) fëmijët rom trajtohen njësoj si jo romët në pjesën më të madhe, rreth 
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60% e pjesëmarrësve e pohojnë një gjë të tillë, ndërkohë që rreth 33% e prindërve të 

të dy grupeve raportojnë se romët trajtohen më keq se jo romët dhe vetëm një 

përqindje shumë e ulët në të dy grupet shprehet për një trajtim më të mirë. Sipas 

analizës ANOVA, trajtimi që i bëhet romëve në shkollë në krahasim me jo romët nuk 

ndikon në numrin e fëmijëve që shkon në shkollë p =.055 dhe në numrin e fëmijëve 

që e kanë braktisur shkollën pasi p =. 09.  

2) marrëdhëniet e mësuesve me nxënësit rom në formën e dhunës fizike nga mësuesit 

tek nxënësit dhe gjithashtu në formën e dhunës verbale.   

Dhuna verbale është një nga format më të përhapura nga mësuesit tek nxënësit. Kjo 

formë dhune shprehet përmes të bërtiturave, ofendimeve dhe kërcënimeve. Format më 

të përdorura të kërcenimit janë vendosja e notës 4, ulja në bankat e fundit dhe testimi i 

papritur.  

Dhuna fizike kundrejt nxënësve rom - pohimet tek analiza cilësore e studimit treguan 

qartë se mësuesit janë pro ndëshkimit fizik si një formë për të edukuar fëmijët dhe për 

mbarëvajtjen e klasës. Ata besojnë se jo vetëm që ndëshkimi nuk është i dëmshëm, 

por shpesh është i nevojshëm dhe efikas në trajtimin e nxënësve rom. 

Në analizën sasiore prindërit, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën listojnë këto aspekte 

të cilat nuk i pëlqejnë nga puna e mësuesit kujdestar: të bërtiturat 4.4%, diskriminimin 

4.4%, dhunën në vlerë 0.8% dhe më pas faktin që mësuesit kërkojnë lekë, që japin 

shumë detyra etj.. Ndërkohë që prindërit, fëmijët e të cilëve e kanë braktisur shkollën 

vendosin diskriminimin si një nga faktoret kryesorë 5.98%, dhunën 7.97% në krye, të 

ndjekur nga ashpërsia në sjellje dhe të bërtiturat, kërkesën për lekë që i bëntë fëmijës 

dhe familjes, neglizhenca etj.. 

Dhe pse të pakta kanë qënë rastet kur fëmijët rom e kanë braktisur shkollën 

(informacion i dhënë në analizën cilësore të studimit) për shkak të arsyeve të 

përmendura më sipër, padyshim këto forma të segregimit ndikojnë negativisht në 

mbarëvajtjen dhe performancën e tyre shkollore.  

 Objektivi 4: Të identifikoj barrierat potenciale që lidhen me marrëdhënien 

prind-fëmijë rom, e cila shihet si pengesë per minoritetin rom për të pasur 

akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar. 
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a) Niveli i ulet arsimor i prindërve si ndikues në edukim. Nëse shohim analizën duket 

qartë tek të dyja kategoritë, pjesa më e madhe e prindërve ka përfunduar ciklin e ulët 

të arsimit nga 1 deri në 5 vjet shkollë. Analiza e variancës tregon për një marrëdhënie 

signifikative të nivelit arsimor të prindërve me numrin e fëmijëve që braktisin 

shkollën ku p =.05 dhe një marëdhenie jo-signifikative midis nivelit arsimor të 

prindërve dhe numrit të fëmijëve që ndjekin shkollën.  Për më tepër, sipas analizës së 

regresionit kjo marrëdhënie është negative pasi b = -.38 që do të thotë se sa më i ulët 

niveli arsimor i prindërve aq më i lartë numri i fëmijëve që braktisin shkollën. Kjo 

analizë nuk është statistikisht sinjifikative por tregon kahun e marrëdhënies. 

Një pjesë e konsiderueshme e prindërive rom b) nuk e konsiderojnë shkollën si një gjë 

të rëndësishme. Ky faktor i rëndësishëm ka formuar një rreth vicioz, i cili riprodhon 

analfabetizmin dhe nivelin e ulët arsimor midis romëve. 

Analiza deskriptive e studimit tregoi se 75% e prindërve, të cilët i kanë fëmijët në 

shkollë pohojnë se duan që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë të lartë, krahasuar me 

42.2% e prindërve, fëmijët e të cilëve kanë braktisur shkollën. Ndryshe nga prindërit 

që i kanë fëmijët në shkollë, prindërit me fëmijë që kanë braktisur shkollën në një 

përqindje të lartë, 25.5% e tyre dëshirojnë që fëmija të vazhdojë gjimnazin, apo të 

ndjeki shkollën e tregtisë. Për më tepër, analiza e regresionit tregoi një marrëdhënie 

sinjifikative midis dëshirës së prindërve që fëmijët të ndjekin shkollën dhe numrit të 

fëmijëve që e braktisin atë. Kjo marrëdhënie është negative pasi b = -.20 dhe tregoi se 

sa më i lartë të jetë niveli i edukimit që prindërit kërkojnë për fëmijën aq më i ulët 

është numri i fëmijëve të cilët braktisin shkollën. 

 Objektivi 5: Të vlerësojë strategjinë ekzistuese dhe zbatimin e saj, duke i 

kushtuar një rëndësi të veçantë hapave konkret që janë marrë për të kapërcyer 

barrierat që minoritetit rom has në edukim. 

 

Masat e marra nga Qeveria shqiptare për kapërcimin e barrierave që fëmijët rom hasin 

në edukim janë një pjesë e rëndësishme e strategjisë.  

Dhe pse Qeveria shqiptare ka treguar interes në zhvilimin e politikave për kalimin e 

këtyre barrierave, hapat që janë marrë janë minimal. Liderët informalë rom janë 

pesimist rreth punës që Ministria ka bëre jo vetëm prësa i përket takimeve që janë 
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organizuar por edhe në marrjen e masave konkrete për të kaluar barrierat që romët 

hasin në edukim.  

Mësuesit konfirmuan se dhe pse në shkollat ku ata punojnë ka numër të madh të 

nxënësve rom, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Drejtoritë Arsimore Rajonale nuk 

kanë marrë masa për informimin e mësuesve të shkollave rreth strategjisë. Përsa i 

përket hapave të ndërrmara nga Ministria e Arsimit (sidomos në lidhje me trajnimin e 

tyre rreth kultursë dhe traditave rome) asnjë e tillë nuk është ndërrmarë në shkollat 9-

vjeçare të përfshira në studim.  

Kjo strategji nuk funksionon më dhe duhet theksuar se problemet më të mëdha në 

lidhje me hapat që duheshin ndërrmarrë për kalimin e barrierave që romët hasin në 

edukim lidhet drejt-përdrejt me buxhetimin e tyre. Përderisa qeveria shqiptare nuk 

kishte planifikuar një buxhet specifik për strategjinë, vështirësitë në implementimin e 

saj që në fillim ishin shumë të mëdha (nuk mund të përmbushen hapat e planifikuar 

vetëm me ndihmën e organizatave ndërkombëtare).  

Tashmë një Plan i ri Veprimi për “Përfshirjen Sociale të minoriteteve Rome dhe 

Egjiptiane 20015-2020” është draftuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 

dhe në muajt në vazhdim do t‟i prezantohet aktorëve kryesorë. Ky do të jetë një plan e 

integruar e do të përfshijë dhe një minoritet tjetër si ai egjiptian. Patjetër në këtë 

Strategji një vend të rëndësishëm zë edukimi i fëmijëve rom dhe buxhetimi mendohet 

të jetë pjesë përbërëse e çdo hapi i cili do të ndërmerret.  

 

5.2 Rekomandime  

Në këtë studim kemi identifikuar barrierat potenciale të cilat shihen si pengesë per 

minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar (klasa e 6 deri në klasën e 9) të edukimit në Shqipëri. Këto barriera 

potenciale duhen analizuar nga institucionet dhe strukturat përgjegjëse, në mënyrë që 

të krijojnë mundësi reale ndërhyrjesh për përmirësimin e situatës aktuale.  

Rekomandimet ofrohen në dy nivele: Në nivelin e parë ato adresojnë drejtpërdrejt 

problemin e segregimit (veçimit) në Shqipëri. Në nivelin e dytë ato adresojnë 

problemet që lidhen me hartimin dhe zbatimin e strategjive.  
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Segregimi është një problem i lidhur drejtpërdrejt me dy arsyet e tjera që ndikojnë 

negativisht në edukimin e romëve që janë: sistemi i edukimit si përjashtues dhe 

konflikti ndërmjet edukimit tradicional rom dhe edukimit publik maxhoritar. 

Siç shihet dhe më poshtë këto rekomandime propozojnë politika me natyrë 

institucionale të cilat kanë implikime buxhetore minimale. Nisur nga ky fakt 

përfshirja e këtyre rekomandimeve në Planet e Veprimit dhe zbatimi i tyre është mëse 

i realizueshëm.   

Së pari, Qeveria Shqiptare duhet të tregojë angazhim për buxhetin që në fazën e 

planifikimit, sepse pa të asnjë mbështetje buxhetore nuk mund të zbatohen hapat 

konkret të strategjive që prekin minoritetin rom në Shqipëri. 

 

Së dyti, në kuadrin e hartimt të politikave për edukimin e romëve, duhet të përfshihen 

masa konkrete për të parandaluar segregimin e romëve në sistemin e edukimit publik 

në baza etnike. Në këtë kuadër, desegregimi i edukimit të romëve dhe parandalimi i 

segregimit të mëtejshëm duhet të jetë pjesë e rëndësishme e Planit të Veprimit 2015-

2020 me qëllim realizimin e shanseve të barabarta në edukim.  

Këto politika duhet të jenë të larmishme dhe të përfshijnë ato struktura apo grupe që 

ndikohen nga procesi i edukimit. Prindërit dhe fëmijët rom, administratat e shkollave 

dhe mësuesit, autoritetet vendore dhe komunitetin jo rom që jeton në të njëjtat zona.      

Politikat e edukimit për minoritetin rom duhet të përmbajnë gjithashtu një sërë 

instrumentash bazikë që kanë të bëjnë me të drejtat dhe disegregimin si më poshtë:  

Zgjedhja e lirë e shkollës: Është i njohur fakti që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka 

ndërmarrë një iniciativë e cila lejon fëmijët rom që të rregjistrohen në shkolla edhe pa 

dokumentat e nevojshëm, duke thjeshtësuar maksimalisht këtë proces. Fëmijët rom 

mund të regjistrohen tashmë në shkolla thjesht duke qenë të shoqëruar nga prindërit e 

tyre të cilat kanë dokumente identifikimi. Ky është një hap pozitiv që nxit përfshirjen 

e fëmijëve rom në shkolla publike, por që gjithsesi mbetet i paplotë pasi nuk u jep 

mundësi fëmijëve rom të regjistrohen jashtë shkollës së përcaktuar si brenda ashtu dhe 

jashtë vendbanimeve ku jetojnë. Kjo në vetvete nuk konsiderohet zgjedhje e lirë për 

prindërit rom, dhe shpesh është shkaku kryesor për getozimin e shkollave të 

frekuentuara nga fëmijët rom.  
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Pjesmarrja e romëve në vendimarrje: Edhe pse përfaqësues të minoriteti rom janë 

përfshirë në draftin e politikave që adresojnë problemet e tyre, ata nuk konsiderohen 

si aktorë kyç në vendimmarrjen mbi këto politika. 

 

Burimet e domosdoshme për desegregimin: Institucionet përkatëse duhet të gjejnë 

mënyrën për të gjeneruar mekanizma monetare ekstra për t‟ju përgjigjur nevojave 

lokale të këtij minoriteti. Institucionet e përfshira në strategji dhe sidomos Ministria e 

Arsimit dhe e Sportit nuk duhet ta shikojnë ndërhyrjen ndaj segregimit si objektiv 

vetëm i organizatave të ndryshme rome dhe jorome. Që ndërhyrja të jetë e 

qëndrueshme nevojitet përfshirja e institucioneve të tjera publike dhe garantimi i 

kostove financiare. 

 

Eleminimi i shkollave geto rome, të cilat krijohen si pasojë e largimit të fëmijëve jo 

rom nga këto shkolla: Politikat e edukimit duhet të përmbajnë instrumente që 

garantojnë balanca raciale dhe etnike në ato shkolla të cilat ndodhen pranë 

vendbanimeve ku ka minoritet rom. Kjo balancë do të eleminojë getozimin e 

shkollave. Në këtë kuadr është e rekomandueshme që në këto shkolla të ruhet raporti 

fëmijë rom dhe jorom sipas raportit të popullatës rome dhe jorome në shkollë. Pra nga 

njëra anë shkollat me numër të madh fëmijësh rom nuk duhet të lejojnë fëmijë të tjerë 

rom të regjistrohen në to, dhe nga ana tjetër shkollat me numër të madh fëmijësh 

jorom duhet të regjistrojnë gjithnjë e më shumë fëmijë rom me qëllimin final që 

balanca ndërmjet fëmijëve rom dhe jorom të arrihet. Për të garantuar suksesin e kësaj 

politike duhet transparencë dhe gjithëpërfshirje e prindërve rom dhe jorom.  

Ndërkohë që punohet për të arritur këtë balancë, në ato shkolla ku ka një nunër të 

madh fëmijësh rom është e rekomandueshme të programohen më shumë investime 

fizike dhe didaktike në këto shkolla, si dhe për trajnimin e mësuesve që punojnë 

specifikisht me fëmijët rom. 

Parandalimi i segregimit të fëmijëve rom: Një ndër mënyrat për të parandaluar 

segregimin e mëtejshëm në shkolla mund të jetë organizimi i programeve të 

detyrueshme parashkollore për fëmijët rom.  

Këto programe duhet të kenë një shtrirje kohore prej 10-12 muajsh me qëllim  

përgatitjen e fëmijëve rom për edukimin maxhoritar publik. Këto programe duhet të 
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zbusin barrierat gjuhësore, përjashtuese dhe ato që kanë lidhje me varfërinë. 

Programet duhet të sigurojnë përgatitjen e nevojshme të fëmijëve rom për edukimin 

publik. Këto kurse duhet të organizohen dhe të integrohen në institucionet shkollore 

publike dhe në të njëjtën kohe gjithë kurset e tjera të ngjashme jashtë institucioneve 

publike duhet të ndalohen. Kështu sigurohet jo vetëm integrimi i zbutur i fëmijëve 

rom në institucionet publike shkollore por dhe eleminohen influencat nga programet e 

pakontrolluara dhe jashtë standardeve të ofruara nga aktorë të tjerë.  

Mbështetje sociale për romët në mënyrë që të parandalohet segregimi: Edhe pse 

tashmë në shumë raste fëmijët rom kanë mundësi të sigurojnë librat shkollorë pa 

pagesë, politikat mbi edukimin e këtyre fëmijëve duhet gjithashtu të sigurojnë: 

Transportin pa pagesë të fëmijëve nga vendbanimet e tyre në shkolla. Kjo masë 

ndihmon në garantimin e prindërve rom për sigurinë e fëmijëve të tyre. Shpesh 

prindërit rom si pasojë e eksperiencave negative, nuk i dërgojnë fëmijët në shkollë 

sepse kanë frikë nga grabitja e fëmijëve të tyre pikërisht në segmentin shkollë-

vendbanim.  

 

Ofrimi i veshjeve dhe vakteve ushqimore për fëmijët rom të familjeve më të varfra. 

Kjo duhet bërë në mënyrë të vazhdueshme si një stimul për prindërit rom për t‟i 

dërguar fëmijët e tyre në shkolla. Nëse këto ndihma janë të përkohshme prindërit rom 

shpesh i shkëpusin fëmijët nga shkolla me qëllim rritjen e presionit ndaj autoriteteve 

apo organizatave për ti siguruar këto ndihma.  

 

Theksojmë se këto probleme kërkojnë kordinim të punës për mbështetjen e kostos 

financiare, pasi krahas financimit nga buxheti i shtetit mund të bëhet dhe nga 

organizata lokale dhe ndërkombëtare të cilat kanë në fokus të tyre minoritetin rom në 

Shqipëri.  

Reformë në kurrikulat shkollore: Kurrikula shkollore duhet të ndryshojë në mënyrë që 

të mundësojë gjithë nxënësit me njohuritë bazike mbi romët dhe kontributin e tyre në 

shoqëri. Për këtë qëllim ka rëndësi zbatimi i programeve që mbështesin 

multikulturalizmin në shkolla.  

Integrimi i suskseshëm i fëmijëve rom në shkollat publike mund të arrihet  në ato 

ambiente shkollore që janë pranuese dhe tolerante ndaj tyre. Programet e Ministrisë së 
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Arsimit dhe Sportit duhet të sigurojnë që paragjykimet dhe qëndrimet armiqësore ndaj 

romëve duhet të trajtohen me programe nacionale gjithëpërfshirëse dhe jo 

përjashtuese për mësuesit dhe administratat e shkollave. Gjithashtu është e 

rekomandueshme përfshirja në kurrikulën shkollore dhe e lëndëve specifike që 

trajtojnë anti-paragjykimin dhe jo përjashtimin.  

Me qëllim zbatimin me efektivitet të këtyre masave desegreguese është e rëndësishme 

që struktura monitoruese ekzistuese së bashku me përfaqësues nga Ministria e Arsimit 

dhe Sportit t‟i monitorojë me kujdes këto masa desegreguese në mjedisin shkollor dhe 

të shërbejë si një zyrë ankimore për prindërit rom që identifikojnë tendenca 

përjashtuese, diskriminuese dhe segreguese. Në këtë kuadër është e domosdoshme 

përfshirja e përfaqësuesve të komunitetit rom në këto struktura. 

Përsa i përket rekomandimeve të nivelit të dytë ato janë si më poshtë: 

Një ndër faktorët kryesorë që ndikon në ecurinë dhe suksesin e strategjive është 

regjistrimi i minoritetit rom në Shqipëri. Ky regjistrim duhet organizuar sipas grup-

moshave, gjinisë dhe grupeve të tjera vulnerabël brenda këtij minoriteti. Është e 

rekomandueshme që çdo iniciativë e tillë të përfshijë brenda saj strukturat publike 

përgjegjëse dhe minoritetin rom. 

 

Është e rekomandueshme që objektivat lidhur me edukimin, krahas objektivave të 

tjera të shpallura në Planin e Veprimit 2015-2020 të trajtohen në të njëjtën kohë dhe 

në mënyrë të integruar. Eksperienca e vendeve të tjera në rajon tregon se vetëm në 

këtë mënyrë garantohet efektiviteti i strategjisë. Gjithashtu, Plani i Veprimit të 

reflektojë elemente të rinj brenda saj, të cilat reflektojnë marrjen parasysh të 

problemeve të hasura me Strategjinë Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të 

Jetesës së Minoritetit Rom. Veç kësaj, të përcaktohen treguesit e progresit për 

ndjekjen e objektivave nga të gjithë aktorët në nivel qëndror dhe lokal.  

 

Të përmirësohen rrugët e informimit dhe komunikimit me publikun, pasi kjo është një 

nga mënyrat kryesore për të promovuar anti-diskriminimin ndaj romëve.  

 

Theksojmë që Sektori i Monitorimit në MMSR të ngrihet në nivel sekretariati, apo të 

zhvendoset pranë zyrës së Kryesministrit në nivel agjencie. Gjithashtu mendojmë se 
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duhet të rritet numri i personave përgjegjës për strategjinë si brenda sektorit ashtu dhe 

në ministritë e linjës. E njëjta vëmendje i duhet kushtuar dhe kapaciteteve humane në 

nivel rajonal dhe lokal. I gjithë ky staf duhet kualifikuar në mënyrë të vazhdueshme 

mbi problematikat kryesore që përballen gjatë zbatimit të Planit. Pjesë e këtyre 

kapaciteteve humane në nivel qëndror-rajonal-dhe lokal duhet të jenë dhe pjesëtarë 

dhe përfaqsues nga minoriteti rom. Personat që mbulojnë zbatimin e strategjisë në 

nivel institucional duhet të kenë gjithë lehtësirat e nevojshme logjistike.  
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Shtojca 1 : Ftesë bashkëpunimi liderve informal rom në komunitetin rom të 

zonës “Kinostudio” Tiranë, në Durrës të zonës “Nishtulla”, në Fier të zonës 

“Fshati Rom”, në Korçë liderëve rom në zonën e “Radonecit”, në Elbasan 

liderëve rom në zonën e stadiumit ose parkut “Rinia” 

I/E Nderuar Z/Znj 

Unë i nënshkruari Edvin Lame pedagog i Departamentit të Pedagogjisë dhe të 

Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale në Tiranë, në kuadër të punës time 

mbi tezën e doktoraturës pranë fakultetit ku punoj po kryej një kërkim shkencor mbi 

“barrierat potenciale të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar të edukimit”. Disa nga objektivat e 

studimit janë: Të identifikojë barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë; kulturën dhe 

traditat rome; natyrën e segregimit; si dhe marrëdhënien prind-fëmijë rom, të cilat 

pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të 

arsimit të detyruar të edukimit. Të studiojë strategjinë ekzistuese dhe implementimin 

saj, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë identifikimin e hapave konkret që janë 

marrë për të kaluar barrierat që minoritetit rom has në edukim. Të ofrojë një 

panoramë të detajuar jo vetëm të barrierave potenciale që fëmijët rom hasin në 

edukim por edhe të rekomandimeve për t‟i kaluar këto barriera. 

Studimi im do të përqendrohet në zonat ku ju jetoni dhe drejtoni komunitetet rome si 

lider informal dhe mendoj se dhe ju do të ishit shumë të interesuar për një analizë 

social psikologjike të faktorëve potencialë të cilët pengojnë suksesin në edukim të 

nxënësve rom. Do të vlersoja maksimalisht ndihmën tuaj nëse do të tregoheshit të 

gatshëm të bashkëpunonim duke ndarë së bashku informacionet mbi popullatën rome 

dhe ofrimin e ndihmës suaj për një zgjedhje të përgjegjshme të kampionit të marrë në 

studim. Kampioni do t‟i plotësojë pyetësorë dhe intervista gjatë të cilave do të 

respektohet anonimati dhe konfidencialiteti. Intervistat do të regjistrohen dhe të 

dhënat nuk do të publikohen pa miratimin e të intervistuarve.  

Duke shpresuar në bashkëpunimin tuaj, 

Sinqerisht                                                                                  

EdvinLame                                                                                                       

edilame@gmail.com 

mailto:edilame@gmail.com
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Shtojca 2                                   Informacion për studimin 

I/E Nderuar pjesmarrës/e 

Unë i nënshkruari Edvin Lame pedagog i Departamentit të Pedagogjisë dhe të 

Psikologjisë  në Fakultetin e Shkencave Sociale në Tiranë, në kuadër të punës time 

mbi tezën e doktoraturës pranë fakultetit ku punoj po kryej një kërkim shkencor mbi 

“barrierat potenciale të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar.”. Disa nga objektivat e studimit janë: Të 

identifikojë barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë; kulturën dhe traditat rome; 

natyrën e segregimit; si dhe marrëdhënien prind-fëmijë rom, të cilat pengojnë 

minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar. Të studiojë strategjinë ekzistuese dhe implementimin  e saj, duke i kushtuar 

një rëndësi të veçantë identifikimin e hapave konkret që janë marrë për të kaluar 

barrierat që minoritetit rom has në edukim. Të ofrojë një panoramë të detajuar jo 

vetëm të barrierave potenciale që fëmijët rom hasin në edukim por edhe të 

rekomandimeve për t‟i kaluar këto barriera. 

Studimi përfshin një pyetësor për t‟u plotësuar. Plotësimi i pyetësorit kërkon rreth 35-

40 minuta. Nuk kërkohet asnjë e dhënë e cila mund t‟ju identifikojë si individ dhe në 

të gjitha rastet do të synohet ruajtja e anonimatit. Në mënyrë që të arrihen 

konkluzione sa më të sakta, do ju lutesha të mos lini asnjë pyetje pa përgjigje. 

Përgjigjet që do të merren do të përdoren ekskluzivisht për të përfunduar këtë studim. 

Pjesëmarrja në studim është vullnetare dhe ju  mund të tërhiqeni nga plotësimi i 

pyetësorit duke e lënë atë përgjysëm në çdo moment. Në këtë rast, ky pyetësor nuk do 

të përshihet në të dhënat finale të studimit.  

Jeni të lutur të më kontaktoni për rezultatet e studimit apo çështje të tjera që lidhen me 

studimin.  

Duke shpresuar në bashkëpunimin tuaj 

Sinqerisht 

Edvin Lame  

edilame@gmail.com 
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Shtojca 3                                   Informacion për studimin 

I/E Nderuar pjesmarrës/e 

Unë i nënshkruari Edvin Lame pedagog i Departamentit të Pedagogjisë dhe të 

Psikologjisë  në Fakultetin e Shkencave Sociale në Tiranë, në kuadër të punës time 

mbi tezën e doktoraturës pranë fakultetit ku punoj po kryej një kërkim shkencor mbi 

“barrierat potenciale të cilat pengojnë minoritetin rom për të pasur akses normal në 

ciklin e mesëm të ulët të arsimit të detyruar”. Disa nga objektivat e studimit janë: Të 

identifikojë barrierat potenciale që lidhen ma varfërinë; kulturën dhe traditat rome; 

natyrën e segregimit; si dhe marrëdhënien prin-fëmijë rom, të cilat pengojnë 

minoritetin rom për të pasur akses normal në ciklin e mesëm të ulët të arsimit të 

detyruar të edukimit. Të studiojë strategjinë ekzistuese dhe implementimin saj, duke i 

kushtuar një rëndësi të veçantë identifikimin e hapave konkret që janë marrë për të 

kaluar barrierat që minoritetit rom has në edukim. Të ofrojë një panoramë të detajuar 

jo vetëm të barrierave potenciale që fëmijët rom hasin në edukim por edhe të 

rekomandimeve për t‟i kaluar këto barriera. 

Studimi përfshin një intervisët për tu realizuar. Plotësimi i intervistës kërkon rreth 45-

60 minuta. Në të gjitha rastet do të synohet ruajtja e anonimatit. Në mënyrë që të 

arrihen konkluzione sa më të sakta, do ju lutesha të mos lini asnjë pyetje pa përgjigje. 

Përgjigjet që do të merren do të përdoren ekskluzivisht për për të përfunduar këtë 

studim. Pjesëmarrja në studim është vullnetare dhe ju  mund të tërhiqeni nga procesi i 

intervistimit duke e lënë atë përgjysëm në çdo moment. Në këtë rast, kjo intervistë 

nuk do të përshihet në të dhënat finale të studimit.  

Jeni të lutur të më kontaktoni për rezultatet e studimit apo çështje të tjera që lidhen me 

studimin.  

Duke shpresuar në bashkëpunimin tuaj 

Sinqerisht 

Edvin Lame  

edilame@gmail.com 
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Shtojca 6  

Intervistë gjysëm e strukturuar me mësuesin/en e shkollës 9-vjeçare 

“___________________________________”  

          Qyteti_____________________ Fshati ______________________________ 

Kodi i intervistës:______________ 

Emri i të intervistuarit:_____________________________ 

Mbiemri i të intervistuarit:__________________________ 

Data:____/_____/_________/ 

 

Pyetje të përgjitheshme 

 

1) A kani marë pjesë në ndonjë trajnim mbi kulturën, traditën dhe historinë rome? 

1.1-Cfarë lloj trajnimesh 

1.2-Kush i ka organizuar ato 

1.3-C‟përmbajtje kishin këto trajnime 

2)Sa është numeri i përgjithshëm i nxënësve në shkollen tuaj dhe sa prej tyre janë 

nxënës rom? 

3) Sa nxënës mesatarisht kanë klasat që keni dhënë mesim dha sa është numri i 

nxënësve rom në këto klasa? C‟farë ndryshimi ka numri i nxënëseve të këtyre klasave 

nga standarti i përcaktuar nga Ministria e Arsimit? 

4) Cila është përbërja racore dhe etnike e klasave ku ju jepni mësim? 

4.1- A shoqërohen nxënësit me njeri-tjetrin pavarësisht nga përbërja racore e tyre? 

5) A mund të na flisni për ecurinë e nxënësve rom duke e krahasuar me ecurinë e 

nxënësve të tjerë në klasat ku ju keni dhënë mësim? 

6) Cili është mendimi juaj për kushtet e mësim dhënies në klasat ku ju keni dhënë 

mësim dhe në përgjithësi në shkollen tuaj? Si kanë ndikuar këto kushte në ecurinë e 

mësim dhënies? 

7) Në përbërjen e stafit mësimor të shkollës tuaj a ka mësues rom? 

8) A praktikohet organizimi i shkollave verore në shkollën tuaj ku marin pjesë nxënës 

rom dhe jo rom?  

8.1- Në qofte se po, si ka qene ecuria e tyre? 

9) A ka bibloteke shkolla dhe a ka libra në gjuhën rome? 

9.1- Në qoftë se po, a frekuentohet ajo nga nxënësit rom? 
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10) Ne programet mësimore të miratuara nga Ministria e Arsimit janë të përfshira 

programe specifike me nxënësit që hasin vështirësi në mesime.  

10.1- A praktikohen këto programe me nxënës rom?  

10.2- Në qoftë se po, në c‟farë mënyre organizohen këto programe dhe c‟farë efektesh 

kanë dhënë? 

Pyetje mbi barrierat që hasin fëmijët rom në edukim 

Pyetje mbi varfërinë 

1) A vini re ndonjë ndryshim në veshje dhe pajisje mësimore midis fëmijëve rom dhe 

jo rom? 

1.1-Cfarë zgjidhje i jep shkolla këtyre problemeve? 

1.2-A ndikon ky faktor në ecurinë e tyre në mësime? 

2) A keni të dhëna mbi përqindjen e nxënësve rom që kanë braktisur shkollën për 

shkak të varfërisë? 

3) A ka prindër të nxënësve rom të cilët kanë emigruar në vende të tjera? 

3.1-Nëse po, në përgjithësi këta prindër i marrin fëmijët me vete, apo i lënë me të 

afërmit e tyre? 

 

Pyetje mbi kulturen rome, gjuhën dhe rolet gjinore 

1) A hasni vështirësi  me nxënësit rom si rezultat i mungesave dhe vështirësive në 

gjuhën shqipe, që ata paraqesin? 

2) A funksionojnë kurse të vecanta për mësimin e gjuhës shqipe për këta nxënës? 

2.1- Në qoftë se po c‟farë programesh përmbajnë këto kurse? 

3) Nga nxënësit rom që hasin vështirësi dhe që braktisin shkollën, shumicen e 

përbejnë djemtë apo vajzat rome?  

3.1- Sipas jush, kush janë faktorët kryesorë që ndikojnë në këtë drejtim? 

4) Bazuar në njohuritë tuaja, kush janë disa barriera të tjera që fëmijët rom hasin në 

edukim për shkak të diferencave kulturore që ata paraqesin? 

 

Pyetje mbi segregimin 

1) A ka pasur raste racizmi dhe diskriminimi nga nxënësit dhe mësuesit ndaj fëmijëve 

rom?  

1.1- Në qoftë se po, në ç‟forma janë shfaqur dhe c‟farë problemesh sjellin këta faktorë 

në ecurinë e mësimeve të nxënësve rom? 
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2) A përdoren forma ndëshkuese nga mësuesit e shkollës tuaj kundrejt nxënësve që 

kanë probleme me mësime në përgjithësi dhe atyre rom në vaçanti? Në qoftë se po, 

çfarë formash përdoren? 

3) A përbën problem shqetësues largimi i nxënësve jo rom në shkollën tuaj? Në qoftë 

se po, çfarë faktorësh ndikojnë në këtë largim? 

4) Sipas jush kush janë faktorë të tjerë madhor që ndikojnë në vështirësitë që hasin 

nxënësit rom në edukim? 

Pyetje rreth marrdhënies mësues-prindër rom 

1) C‟forma organizimi  përdoren në shkollën tuaj përsa i përket komunikimit me 

prindërit e nxënësve në përgjithësi dhe me ata rom në veçanti? 

2) Ç‟forma komunikimi përdorni me prindërit e nxënësve rom që hasin vështirësi të 

mëdha në mësime?  

2.1- Si bashkpunoni me ta për të kapërcyer këto vështirësi? 

3) A përbën problem shqetësues për mbarëvajtejen në mësime të nxënësve rom niveli 

i ulët arsimor i prindërve të tyre? Si veproni për të ndihmuar nxënësit romë në të tilla 

raste? 

Pyetje ne lidhje me strategjine 

1) A jeni informuar për strategjinë kombëtare për romët dhe çfarë projektesh e masa 

po meren në shkollën tuaj në këtë drejtim? 
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Shtojca 7 

Interviste gjysem e strukturuar me lider rom ne zonen 

__________________________________________ 

 

Qyteti ____________________ Fshati___________________________ 

 

Kodi i intervistës:______________ 

Emri i te inervistuarit:_______________________________ 

Mbiemri i te intervistuarit:____________________________ 

Data:____/_____/________/ 

 

Pyetje te pergjitheshme 

1) Ç‟forma informimi dhe komunikimi përdorni ju me mëuesit e shkollës 

“___________________” për problemet që hasin nxënësit rom në edukim? 

2) Ç‟forma organizimi përdorni përsa i pëket bashkepunimit me liderë të tjerë rom 

dhe organizata jo-fitimeprurese rome dhe jorome për të kapërcyer vështirësitë që 

hasin nxënësit rom në edukim?  

3) A janë organizuar takime nga Ministria Arsimore ose Drejtoritë Arsimore Rajonale 

me lidere dhe organizata jofitimprurese rome si dhe me drejtues shkollash  për 

njohjen dhe zbërthimin e strategjisë kombëtare për romët? 

4) A keni marrë masa ju si komunitet për zbatimin e kësaj strategjie? 

4.1-Çfarë masash? 

4.2-Ç‟efekte kanë sjellë? 

Pyetje mbi barrierat që hasin fëmijët rom në edukim 

Pyetje mbi varfërinë 

1) Ç‟farë të dhënash keni mbi nivelin e varfërisë në komunitetin tuaj?  

1.1-Përafërsisht sa është numri i familjeve rome që jetojnë në varfëri ekstreme? 

1.2-Mund të pershkruani kushtetet e tyre të jetesës? 

2)  Sipas jush, në c‟drejtim ndikon nivel i varfërisë në ecurinë e fëmijëve rom në 

shkollë? 

3) A keni te dhëna mbi numrin e fëmijëve rom që kanë braktisur shkollën 

“__________________” për shkak të varfërise?  

3.1-Dhe sa prej këtyre fëmijëve janë detyruar nga familjet e tyre të punojnë?  
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3.2-Çfarë pune bëjnë ata? 

4)  A ka prinder rom nga ky komunitet të cilët kanë emigruar në vende të tjera? 

4.1- Nëse po, në përgjithësi këta prindër i marrin femijet me vete, apo i lënë me të 

afërmit e tyre? 

 

Pyetje mbi segregimin 

1) A hasin vështirësi fëmijet e komunitetit tuaj per tu regjistruar në shkolla 9-vjeçare? 

1.1-Çfarë vështirësish? 

1.2-Pse ndodh kjo? 

1.3-Çfarë keni bërë për të kaluar këto pengesa? 

2) A ka pasur raste në shkollën “_____________________” ku fëmijët rom janë 

rrahur apo keqtrajtuar nga nxënësit e tjerë dhe mësuesit?  

2.1-A ka braktisur shkollën për këtë arsye ndonjë nxënës Rom? 

2.2-A e keni ngritur zërin ju si komunitet për të ndaluar këto dukuri? 

2.3-Çfarë masash janë marrë nga drejtoria e shkollës për këtë dukuri? 

3) A kanë përdorur forma të tjera ndëshkimi mësuesit kundrejt fëmijëve rom në 

shkollën “______________________”?  

3.1- Mund t‟i pershkruani këto forma ndëshkuese? 

4) Sipas jush në ç‟forma të tjera shfaqet racizmi dhe diskriminimi kundrejt nxënësve 

rom dhe në tërësi kundrejt komunitetit tuaj? 

 

Pyetje mbi kulturen, gjuhën dhe traditat Rome 

1) Mungesa e njohurisë së gjuhës shqipe nga fëmijët rom kur shkojnë në shkollë a 

përbën barrierë kryesore në ecurinë mësimore të nxënësve rom? 

-Çfarë është bërë për ta kaluar këtë vështirësi? 

2) A funksionojnë kopshte në komunitetin tuaj ku fëmijët rom mësojnë gjuhën shqipe 

dhe romisht?  

2.1-A i dërgojnë pjesa me e madhe e prindërve fëmijët atje? 

2.2- Si kanë ndikuar këto programe në ritjen e nivelit të arsimimit të fëmijëve rom? 

3) Sipas mendimit tuaj, përse vajzat rome braktisin më shumë shkollën s sa djemtë? 

4)  Çfarë barrierash të tjera ekzistojnë në nivelin e ulët arsimor të nxënësve rom si 

rrjedhojë e ndryshimeve kulurore që paraqesin këta nxënës?  
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4.1-Ndryshime në mënyrën se si janë rritur? 

4.2-Ndryshime në mënyrën se si i përceptojnë dhe se si i kanë mësuar gjërat në jetë? 

 

Pyetje mbi marrëdhëniet prindër-nxënës rom 

1)Në komunitetin tuaj, a është problem shqetësuese analfabetizmi i prindërve rom dhe 

i atyre me nivel të ulët arsimor? 

2) Analfabetizimi dhe niveli i ulët arsimor i prindërve rom, si ndikon në edukimin e 

fëmijëve të tyre? 

3) A janë organizuar në komunitetin tuaj takime me këta prindër për të diskutuar rreth 

problemeve që fëmijët e tyre hasin në shkollë?  

3.1- Ç‟forma janë përdorur për ndërgjëesimin e këtyre prindërve në ndihmesën që 

mund të japin për edukimin e fëmijëve të tyre? 

4) A janë organizuar kurse analfabetizmi për fëmijët që kanë braktisur shkollën dhe 

për prindër rom në komunitetin tuaj? 

5) Sipas jush ç‟farë barrierash të tjera hasin fëmijët e komunitetit tuaj për ecurinë në 

mësime dhe si mund të kapërcehen ato? 
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Shtojca 8 

Intervistë gjysëm e strukturuar me Drejtoreshën e Sektorit të Monitorimit të 

Strategjisë rreth Përmirësimit të Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom në 

Shqipëri 

Kodi i intervistës:____________ 

Emri i te intervistuarit: ______________________________________ 

Mbiemri i te intervistuarit:____________________________________ 

Profesioni: _________________________________________________ 

Data: ______/____/_______/ 

 

Pyetje të përgjithshme: 

1) Si paraqitet niveli i frekuentimit të nxënësve rom të shkollave 9-vjeçare krahasuar 

nga ai i nxënësve të tjerë në këto shkolla?  

1.1- Si paraqitet ky tregues midis nxënësve rom femra dhe meshkuj? 

2) Bazuar edhe në strategjinë për pëmirësimin e kushteve të jetesës për minoritetin 

rom të miratuar në vitin 2003, çfarë informacion keni mbi numrin e nxënësve rom që 

kanë frekuentuar shkollat 9-vjeçare gjatë vitit 2003 – 2014 në Shqipëri?  

Pyetje mbi barrierat që hasin fëmijët rom në edukim: 

1) A ka ndryshim ndërmejet performancës së fëmijëve rom dhe atyre jo rom në 

shkollë? 

2)  Pasi e keni përmendur pak më sipër, a mund të na thoni diçka më konkrete në 

lidhje me ndikimin qe ka niveli i varfërisë në ecurinë arsimore të nxënësve rom?  

3) Përveç varfërisë kush janë barriera të tjera që hasin nxënësit rom në edukim dhe që 

ndikojnë në nivelin e ulët arsimor krahasuar me nxënësit e tjerë? 

4) A ka pasur raste te diskriminimit dhe racizmit kundrejt nxënësve rom në shkollat 

shqiptare?  

4.1-Në qoftë se po, si shfaqen ato? 

5) Ministria e Arsimit a i mbështet këto forma ndëshkuese? 

6) A ka pasur forma te racizmit të shprehura nga fëmijët e tjerë kundrejt fëmijëve 

rom? 
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7) Ç‟mendim keni per nivelin e cilësisë së mësim-dhënies në shkollat 9-vjeçare pranë 

komuniteteve rom? 

8) A ka shkolla në territorin e shqipërise ku numri i nxënësve rom është më i madh se 

ai i nxënësve në përgjithësi? 

9) A ka pasur raste të mbylljes së shkollave ku në numër dominojnë nxënësit rom si 

rezultat i braktisjes së tyre nga këta nxënës? 

10) A ka ndodhur që nxënësit shqipëtarë të largohen nga shkollat ku shumicën e 

përbëjnë nxënësit Rom? Në qoftë se po kush janë shkaqet sipas mendimit tuaj? 

11) Çfarë pengesash hasin fëmijet rom në regjistrimin e tyre në shkollat  

9-vjecare? 

11.1-A e kanë ata dokumentacioin e duhur për tu regjistruar në shkolla? 

11.2-A përbëjnë autoritetet shkollore pengesë në këtë aspekt? 

11.3-A janë marë masa për t‟i kaluar këto pengesa? 

12) A kanë njohuri mësuesit mbi traditën, historinë dhe kulturën rome?  

12.1- A janë organizuar kurse? 

12.2-Në qoftë se jo, ç‟efekt sjell ky faktor në mësimdhënie? 

13) A kanë nxënësit rom mungesë të njohurive mbi gjuhën shqipe kur regjistrohen në 

shkollë?  

13.1-A përbën kjo një pengesë në ecurinë e tyre në mësime? 

13.2- Çfarë ndihme i është dhënë për të përmirësuar njohuritë e tyre mbi gjuhën 

shqipeë? 

14) Prse braktisja e shkollës nga nxënësit rom është fenomen që ndodh më shpesh te 

vajzat rome sesa te djemtë rom? 

15) Sipas mendimit tuaj, çfarë barrierash të tjera ndikojnë në edukimin e fëmijëve 

rom? 

 

 

Pyetje mbi politikat që ka ndërmarë Ministria e Arsimit për kapërcimin e 

barrierave që hasin fëmijët rom në edukim 

1) Në zonat ku banojnë komunitete rome, a janë ndërtuar objekte të reja shkollore nga 

viti 2003 deri në vitin 2014?  
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2) Në këto zona a janë rikonstruktuar shkollat 9-vjeçare ekzistuese të cilave u 

mungonin kushtet normale të mësim-dhënies? 

3) Sa shkolla 9-vjeçare pranë zonave të banuara nga komuniteti rom janë paisur me 

bazat materiale didaktike të nevojshme? 

4) Në këto zona, a egzistojnë kopshte në të cilat fëmijët Rom mësojnë mbi traditën 

dhe kulturën Rome dhe njëkohesisht mbi konceptet e para të gjuhës shqipe sipas 

programeve të miratuara nga Ministria e Arsimit? 

5) Çfare sanksjonesh janë vendosur nga Mistria e Arsimit dhe Drejtoritë Arsimore 

Rajonale ndaj familjeve rome që refuzojnë të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë? 

6) Çfarë stimujsh janë përdorur nga Drejtoritë Arsimore Rajonale për mësuesit që 

punojnë me fëmijët rom? 

7) Çfarë ndihme u kanë ofruar Drejtoritë Arsimore Rajonale fëmijëve rom të cilët 

kanë hasur vështirësi në blerjen e teksteve dhe mjeteve të tjera shkollore? 

8) A janë organizuar kurse për gjuhën shqipe për fëmijët rom të cilët kanë pasur 

probleme në këtë drejtim? Në qoftë se po, çfarë avantazhesh kanë sjelle këto kurse? 

9) A janë organizuar pranë këtyre shkollave kurse për eliminimin e anafalbetizmit për 

fëmijët dhe të rinjtë rom që kanë braktisur shkollat? Në qofte se po, si funksionojnë 

këto kurse? 

10)A janë organizuar shkolla verore me pjesëmarrjen e nxënësve rom dhe jorRom 

gjatë viteve 2003-2014?  

10.1-Në qoftë se po,ç‟efekte kanë dhënë ato? 

11) A janë emëruar pranë këtyre shkollave psikologë dhe punonjës socialë?  

11.1-Në qoftë se po, çfarë ndihme u kanë ofruar ata fëmijëve rRom që kanë probleme 

në edukim? 

12) Çfarë ndihme u është ofruar familjeve të nxënesve rom me vështirësi financiare? 

13) Cilat janë institucionet shtetërore dhe joshtetërore me të cilat ka bashkëpunuar 

Ministria e Arsimit dhe Sportit për zbatimin e strategjisë së integrimit të minoritetit 

rom duke u përqëndruar në edukimin e fëmijëve rom? 

14) Çfarë pune është bërë me secilin prej këtyre institucioneve? 
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