
KUJDESI SHËNDETËSOR

Punonjësit e shëndetësisë mund të diskriminojnë 
fëmijët pa shtetësi dhe t’i mohojnë atyre aksesin 
ne kujdes shëndetësor për shkak të mungësës 
së dokumentave

Familjet pashtetësi mund të hezitojnë ose ta 
kenë të pamundur të kërkojnë kujdes 
shëndetësor, për shkak të tarifave të larta ose 
për shkak të frikës se mund të raportohen tek 
autoritetet dhe deportohen

Fëmijët pa shtetësi mund të kenë akses në 
shëndetësi vetëm në urgjencë

Fëmijët pa shtetësi mund të hasin vështirësi 
për të patur një pediatër si dhe të vaksinohen

Punonjësve të shëndetësisë mund t'u kërkohet 
të raportojnë fëmijët pa shtetësi tek autoritetet

REGJISTRIMI I LINDJES

Disa shtete ja vështirësojnë prindërve procesin e 
regjistrimit të fëmijëve, duke i vendosur ata në rrisk 
për të mbetur pa shtetësi më vonë në jetën e tyre

Shumë fëmijë pashtetësi e kanë të pamundur të 
aksesojnë dokumentat e identitetit si pashaportë 
ose kartë identiteti

NDIHMA SOCIALE DHE STREHIMI

Fëmijëve pa shtetësi mund t'ju mohohet aksesi në 
ndihmë dhe shërbime sociale

Fëmijët pa shtetësi dhe familjet e tyre janë në 
rrezik dëbimi

MBROJTJA NGA TRAFIKIMI 
DHE ABUZIMI

Mbrojtja e fëmijëve nga trafikimi dhe forma 
të tjera abuzimi është më e vështirë kur ata 
janë pa shtetësi dhe u mungojnë dokumentat 
e identifikimit

Fëmijët pa shtetësi që janë të paaftë për të 
vërtetuar moshën e tyre ose të përfundojnë 
shkollimin, janë më vulnerabël ndaj trafikimit, 
shfrytëzimit, lypjes dhe martesës së hershmex

PAVARËSIA DHE MUNDËSITË 
PËR JETESË

Ndërsa progresojnë drejt moshës madhore, 
fëmijët pa shtetësi përballen me shumë kufizime 
gjatë udhëtimit dhe mundësive për punësim

Individët madhorë pa shtetësi e kanë shpesh 
të pamundur të martohen dhe ja kalojnë 
pashtetësinë edhe fëmijëve të tyre

EDUKIMI

Fëmijët pa shtetësi mund të privohen nga e 
drejta për arsim për shkak të mungesës së 
dokumentave

Ndonjëherë shkollat mund të mos lejojnë 
fëmijët pa shtetësi të kryejnë provime ose 
refuzojnë lëshimin dëftesave/diplomave për 
përfundimin e studimeve

Edhe kur aksesi në shkollat fillore është i 
mundur, aksesi në parashkollor dhe edukimin 
e lartë është më pak i aksesueshëm për fëmijët 
pa shtetësi 

Cfarë do të thotë të 
jesh pa shtetësi?

MIJËRA FËMIJË NË EUROPË PO RRITEN PA SHTETËSI. 
KJO DO TË THOTË QË SHUMË PREJ TYRE SYRESH JU MOHOHEN TË DREJTA TË 

RËNDËSISHME QË SHPESH I MARRIM TË MIRËQËNA

REALITETI SHOKUES 
ËSHTË SE MË SHUMË 

SE GJYSMA E 
SHTETEVE NË EUROPË 

NUK KANË MASA 
MBROJTËSE TË 
PËRSHTATSHME 
LIGJORE PËR TË 
PARANDALUAR 
PASHTETËSINË 
NË FËMIJËRI. 

!!

NE NXISIM TË GJITHA SHTETET EUROPIANE TË: ZBULO MË SHUMË:

Aderojnë në konventat perkatëse të OKB (Konventat e 1954 & 1961)

Sigurojnë akses për regjistrimin falas dhe universal të lindjeve

Krijojne masa mbrojtëse gjithëpërfshirëse për të identifikuar dhe dhënë shtetësinë 
fëmijëve të lindur në territorin e tyre të cilët në të kundërt mbeten pa shtetësi
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www.statelesskids.eu

www.tlas.org.al
www.facebook.com/ENSalbania/

BAZUAR NË 
KONVENTËN E OKB MBI 
TË DREJTAT E FËMIJËVE, 

TË GJITHA SHTETET 
EUROPIANE KANË 

DETYRIMIN TË 
MBROJNË TË 

DREJTËN E FËMIJËVE 
PËR TË GËZUAR 
NJË SHTETËSI.

PA SHTËTËSI 

EUROPË

?

?

NË


