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PA NE 

Pjesëmarrja në Zgjedhje nga 

Personat me Aftësi të Kufizuara

Çfarë masash do ta bëjnë procesin e vo�mit më të 
çasshëm për personat me a�ësi të kufizuara?

Është e drejtë fundamentale e personave me a�ësi të 
kufizuara që procesi i vo�mit të jetë i dizajnuar ashtu që 
ata të mund të votojnë lirshëm, në fshehtësi dhe pa 
frikë. Fletëvo�met e forma�t të madh, xhama 
zmadhues në dhomëzat e vo�mit, viza�met në 
fletëvo�me e kandidatëve, udhëzime në fletëvo�met 
me prek je ,  dhomëza  vo�mi  me madhës i  të 
përshtatshme, të gjitha këto mund ta bëjnë më të lehtë 
për njerëzit me a�ësi të kufizuara për ta hedhur votën 
pa asis�m. Kur personat me a�ësi të kufizuara janë të 
asistuar në vo�m nga dikush tjetër, duhet të jetë dikush 
të cilin ata e zgjedhin lirshëm, i cili nënshkruan një 
deklaratë për ta mbajtur votën të fshehtë dhe ta 
shënjojnë votën sipas dëshirës së votuesit.

Çfarë mund të bëhet për tu siguruar qe personat me 
a�ësi të kufizuara i kanë informacionet për çështjet 
poli�ke dhe proceset zgjedhore?

Personat me a�ësi të ndryshme të kufizuara kanë 
nevojë të informohen rreth të drejtave, çështjeve 
poli�ke dhe proceseve zgjedhore në mënyra të 
ndryshme. Për shembull:
 Ofrimi i informacionit me zë, siç është ai në radio, me 

tekste me shkronja të mëdha dhe brail, e bën çasjen 
në informacionin mbi zgjedhjet më të lehtë për të 
verbërit.

 Përdorimi i gjuhës së shënjave, �trave dhe imazheve 
të qarta në transme�met televizive, dhe ofrimi i 
posterëve dhe fletushkave do � ndihmonte 
p e rs o n ave  të  s h u rd h ë r  të  ke n ë  ça s j e  n ë 
informacionin i cili iu nevojitet për të bërë një 
zgjedhje vo�m të bazuar në informacion dhe të 
votohet në mënyrë valide.

 Ofrimi i informatave në forma të lehta për lexim me 
mbështjetje të imazhave do të sigurojë që informata 
është e qasshme për njerëzit  me paa�ësi 
intelektuale. 

Standardet Ndërkombëtare

Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e 
Personave me A�ësi të Kufizuara kërkon që personat me 
a�ësi të kufizuara të mund të marrin pjesë plotësisht 
dhe barabartë në jetën publike, me kapacitet të 
barabartë legal me të tjerët. Personat me a�ësi të 
kufizuara kanë të drejtë të votojnë lirshëm, në mënyrë të 
fshehtë dhe pa frikë dhe të kenë të drejtë që të 
zgjedhen. Procedurat e vo�mit, paisjet dhe materialet 
duhet të jenë të përshtatshme, të çasshme, të lehta për 
tu kuptuar dhe të përdorshme për personat me a�ësi të 
kufizuara.

Kushtetuta e Kosovës dhe Ligji

Kushtetuta e Kosovës thekson se askush nuk do të 
diskriminohet mbi baza të a�ësisë së kufizuar apo 
ndonjë status tjetër personal.
Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithsme i kërkon Komisionit 
Qëndror të Zgjedhjeve të themelon procedura të 
duhura dhe të ndërmerr veprime që sigurojnë që të 
gjithë personat me a�ësi të kufizuara janë në gjendje të 
ushtrojnë të drejtën për të votuar dhe të marrin pjesë 
plotësisht në proceset elektorale në Kosovë.

Për informacione më të hollësishme kontaktoni:

HandiKOS
Adresa: Dardania 4/7 lam. D-2 - Prish�në, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 548 327
E-mail: handikos@handi-kos.org
Web: handi-kos.org

DnV
Adresa: Rr. Bajram Kelmendi Nr. 38 
Prish�në, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 248 038
Email: info@demokracianeveprim.org
Web: www.demokracianeveprim.org

V T O V T O

V T O V T O



Si të inkurajohen personat me a�ësi të ku të marrin 
pjesë në ak�vitetet e kampanjës elektorale?

Personat me a�ësi të kufizuara do të marrin pjesë në 
ak�vitetet e kampanjës nëse vendi ka çasje dhe 
ak�vite� lidhet me ata, siç janë folësit me a�ësi të 
kufizuara, apo kanë përvojë në punën me personat me 
a�ësi të kufizuara, promovohen poli�kat që janë 
gjithëpërfshirëse për personat me a�ësi të kufizuara. 
Vendi duhet të jetë afër transpor�t publik, të ketë rampa 
apo ashensor nëse nuk organizohet në nivelin e tokës, të 
ketë hapësirë për lëvizje me karrroca, ulëse të 
mja�ueshme dhe toalete të përshtatshme dhe banjo. 

Mbi 200,000 qytetarë të Kosovës kanë një a�ësi të 
kufizuar. Zëri i tyre është i rëndësishëm për zhvillimin e 
një shoqërie demokra�ke dhe gjithëpërfshirëse në 
Kosovë. Pa marrë parasyshë a�ësinë e tyre të kufizuar, 
ata kanë të drejtë të angazhohen në çështjet poli�ke 
dhe elektorale, për ta pasur zërin e tyre të respektuar 
dhe dëgjuar. Këtu janë disa veprime që mund të 
ndërmerren për të siguruar që njerëzit me a�ësi të 
kufizuara janë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në 
zgjedhje dhe jetën poli�ke.

Si mund të mo�vohet mbështetja poli�ke nga personat 
me a�ësi të kufizuara?

Personat me a�ësi të kufizuara mund të kenë një ndikim 
të rëndësishëm në rezulta�n e zgjedhjeve. Për t'i 
mo�vuar njerëzit me a�ësi të kufizuara që të marrin 
pjesë në zgjedhje dhe për të marrë mbështetjen e tyre 
poli�ke, është e rendësishme që en�tetet poli�ke � 
përfshijnë kandidatët me a�ësi të kufizuara në listën e 
kandidatëve dhe të mbulojnë çështje të rendësishme 
për njerëzit me a�ësi të kufizuara në poli�kat e tyre. Për 
shembull:

 Poli�kat arsimore të mundësojnë që fëmijët, të 
rinjtë dhe të rriturit me a�ësi të kufizuara të kenë 
çasje të barabartë në mësim.

 Poli�kat të punësimit të cilat sigurojnë punësim 
dhe avancim për personat me a�ësi të kufizuara.

 Poli�kat shëndetësore të ofrojnë shërbime efikase 
lokale dhe specialis�ke për personat me a�ësi të 
kufizuara.

 Njohja e kontribu�t që personat me a�ësi të 
kufizuara i ofrojnë Kosovës.

Si mund të kenë çasje më të mirë personat me a�ësi të 
kufizuara në qendrat e vo�mit në Ditën e Zgjedhjeve?

Lehtësirat duhet të ofrohen  në të gjithavend vo�met 
për � bërë ato të çasshme për personat me a�ësi të 
kufizuara. Kërkesat standard përfshijnë:

 Qasje të lehtë për makina apo transport tjetër.

 Qasje të nivelizuar, apo rampa të përshtatshme apo 
ashensor nëse vendvo�mi është në një kat të 
epërm.

 Shërbime prioritare për votues me a�ësi të 
kufizuara të cilët gjenden në rreshta për të votuar.

 Qasje pa pengesa për karroca, banjo dhe toalete 
të përshtatshme, dysheme jo të rrëshqitshmetë 
mos vendosen gjëra poshtë në mure.

 Dhomëzat e vo�mit të vendosen ashtu që të 
mundëson çasje për votuesit që përdorin karroca 
dhe e dizajnuar me sipërfaqe të përshtatshme për 
shkrim. 

 Informacioni në formate të çasshme për personat e 
verbër dhe me probleme në të parë, duke përfshirë 
shkronja të mëdham zërim dhe material me prekje

 Informacioni në formate të çasshme për njerëzit 
me problem në të dëgjuar, siç janë materialet e 
printuara, gjuha e shenjave, �tra.

 Informacion të ilustruar të qartë për votuesit me 
a�ësi të kufizuara intelektuale apo me problem 
në shkrim-lexim.
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