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Komunikatë për media 
DKRS-ja e komunës së Lipjanit në mënyrë të 

organizuar  ju shfaq fëmijëve të moshave 6-12 

vjeçare filma me skena të dhunës dhe me efekte 

speciale. 

 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del 
me këtë komunikatë për media: 

16 Tetor :  Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights YAHR shpreh 

shqetësimin lidhur shfaqjen në mënyrë të organizuar nga drejtoria komunal e kulturës të filmit të Halil 

Budakovës “Shkolla e maleve” për nxënësit e shkollave fillore. 

Në vend se drejtoria komunal e kulturës, rinisë dhe sportit që të organizojë ndonjë shfaqje filmike 

me karakter edukativë , por organizon shfaqje filmike me skena të dhunës, dhe me efekte speciale të 

vrasjeve dhe  paramendoni se kujt do ti shfaqet? Pra,  për grup moshat nga 6-12 vjeçare duke mos 

llogaritur për pasojat dhe ndikim negativ tek fëmijët. Dhe natyrisht lindë pyetja kush mban përgjegjësi 

për këtë ndikim negativë tek fëmijët tanë?.... 

Ne si organizatë nuk kemi asgjë të bëjë me filmin e producentit  Halil Budakovës dhe për kundër e 

çmojmë shumë vlerat e tija si film artistikë, por nuk mendojmë se drejtoria jonë komunale se ka bërë 

një përzgjedhje të mirë. Ky film është  për kategori të moshave mbi 14 vjeçare. 

Ky organizimi i tillë i shfaqjes së këtij filmi është në kundërshtim me ligjin për Kinematografinë 

nr.2004/22 të datës 08.07.2004.Ku së pari duhet të merë vlerësimin nga komisioni i vizionimit ,se në të 

cilën kategori bënë pjesë e pastaj ti shfaqet audiencës përkatëse. 

Më poshtë po e citojmë pjesët e ligjit për kinematografinë: 

 Neni 50.2.Komisioni i Vizionimit i vlerëson filmat dhe jep leje për çfaqjen publike të filmave 

sipas nenit 10 të këtij ligji.   



Faqe 2   

 

Ndërsa, Neni 10 thotë: 

10.1.Komisioni i Vizionimit të QKK jep leje në kuptim të nenit 9 ( Për çdo film vendës apo të 

huaj që synohet të shfaqet publikisht, para se të ketë shfaqjen e parë në Kosovë, distributori, 

përkatësisht shfaqësi duhet të merr lejen për shfaqjen publike të filmit.) të këtij ligji sipas 

kategorive të mëposhtme: 

a) kategoria ‘A’ – kur filmi lejohet për të gjitha moshat dhe pa kufizim në aspektin 

e kohës të projektimit publik, 

b) kategoria ‘B’ – kur filmi lejohet për të gjithë banorët mbi 14 vjeç, 

c) kategoria ‘C’ – kur filmi lejohet për të gjithë banorët mbi 18 vjeç, 

10.3.Filmat e pajisur me leje që përmbajnë skena të dhunës së theksuar, skena tmerri, 

skena të dhunës në familje ose të dhunës a të keqtrajtimit të fëmijëve, mund të shfaqen për 

publik pas orës 22,oo. 

 

Fëmijët munden vetëm një pjesë të sasisë të informacioneve t í përpunojnë. Filmi me ndërrim të 

shpejtë të pamjeve dhe efekte speciale shkakton një vërshim ngacmimesh, që para se gjithash fëmijët 

e njomë nuk mund t´i përballojnë. Fëmijët reagojnë për këtë me shqetësim.• Fëmijët e njomë nuk 

munden po ashtu ta bëjnë dallimin në mes të vërtetës dhe trillimit. Dhuna në film i tremb dhe i frikëson 

ata. Së pari diku në moshën 9 vjeçare fëmijët munden t í kuptojnë, filmin dhe realitetin, si dhe të 

dallojnë shtjellimet e komplikuara.• Fëmijët dhe të rinjtë janë blerësit më të fortë të informacioneve, të 

cilat janë të dedikuara posaçërisht për një publik të caktuar. Ne nuk kemi mundësi në ditët e sotme, që 

publicitetit t í shmangemi plotësisht, për këtë duhet që prindërit me fëmijët e tyre të diskutojnë mbi 

kuptimin dhe qëllimin e këtyre mesazheve. 

Analistët e filmit, që herët kanë arritur në përfundimin, se leximi i fotografisë, kryhet e kuptohet 

ndryshe nga fëmijët, dhe ndryshe nga të rriturit. Duke mos minimizuar edhe nivelin edukativo – arsimor 

në familje do të duhej që prindërit të vendosin kufijtë, jashtë simpatisë dhe dëshirave që kanë për 

fëmijët e tyre, për mos ndjekjen e filmit. Kufirin "e shëndoshë" por (mos)shikueshmërinë e filmit dhe 

emisioneve, do të duhej ta komentonin analistët, kritikët e filmit, sociologët, pedagogët dhe psikologët. 

 

Në të gjitha shoqëritë njerëzit e sëmurë gjejnë trajtimin mjekësor, kur këta kanë nevojë për të. Ky 

fenomen ka zënë rrënjë në psikologjinë tonë dhe këtë e dëshmojnë edhe vrasjet, ngatërresat dhe 

dhuna e përgjithshme shoqërore. Perpos luftës dhe dhunës serbe, pa dyshim "kontributin" ne kete të 

keqe, padyshim, ka dhënë edhe "TV shqiptare"... 


