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DITA NDËRKOMBËTARE E ROMËVE 8 PRILL 2019 
Simbas kalendarit kombëtar të ditëve të shëndetit dhe mbrojtjes sociale të Ministrisë së 

Shëndetësisë, data 8 prill është dita ndërkombëtare e romëve.  

 

Dita u shpall zyrtarisht në vitin 1990 në Seorock të Polonisë, vendi ku u zhvillua Kongresi i katërt 

Botëror i Unionit Ndërkombëtar të Romëve, në kujtim të takimit të parë ndërkombëtar të 

përfaqësuesve romë i mbajtur në Chelsfild, afër Londrës mes datave 7 dhe 12 prill 1971. 

Kongresi në fjalë miratoi himnin e romëve, për çka u zgjodh kënga Gelem Gelem (në gjuhën 

rome: ecja ecja) ndërsa u mor vendimi edhe për themelimin e flamurit.   

Flamuri romëve 

Flamuri Rom është flamuri ndërkombëtar i Romëve, ai është krijuar nga Unioni i Përgjithshëm i 

Romëve në Rumani në vitin 1933 dhe u miratua nga përfaqësuesit ndërkombëtar Rom në vitin 

1971.  
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Flamuri  romëve përbëhet nga dy shirita gjatësorë; shiriti i poshtëm i gjelbër simbolizon unitetin 

e romëve me natyrën dhe shiriti i sipërm blu simbolizon unitetin e tyre me qiejt, me fjalë të 

tjera me botën shpirtërore, filozofinë, etj. Rrota në qendër të flamurit simbolizon trashëgiminë 

migratore të romëve, ka rrënjët e saj në rrotën indiane të kuqe chakra dhe ngjyra saj e kuqe 

përfaqëson ‘gjakun’ e derdhur të mijëra qindra romëve gjatë Holokaustit  
Himni Romëve 

Teksti i himnit ndërkombëtar roman "Gelem Gelem" është shkruar nga një muzikant dhe 

politikan rom Zarko Jovanovic nga Beogradi, i mbijetuar i Holokaustit, i cili jeton prej vitesh në 

Paris. Teksti u vendos  mbi një melodi tradicionale rome. Gjëja interesante është se romët çekë 

dhe sllovakë kanë himnin e tyre "Čhajori Romani", i cili u kompozua në kampin e përqendrimit 
Auschwitz. Himni ndërkombëtar i romëve u miratua në fund të vitit 1990. 

 
 

Dita Ndërkombëtare e Romëve është një ditë për të njohur dhe festuar kulturën rome, por 

edhe për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet që hasin romët. Bashkësia ndërkombëtare duhet 

të shfrytëzojë këtë ditë dhe të mbajë në mend detyrimet e saj për të siguruar dhe zbatuar 

instrumente ligjore/ sociale/politike, të cilat bëjnë të mundur që romët të çlirohen nga gjendja 

e pasigurtë dhe pabarazitë që ende përjetojnë. 

 

Pak Histori për popullin rom 

Historia e romëve përfshin mbi një mijë vjet. Hulumtimet mbi gjuhësinë dhe grupimin e gjakut 

sugjerojnë se ato kanë origjinën në Indinë Veriore, më tej janë zhvendosur në Perandorinë 

Bizantine në fillim të shekullit të 11-të dhe më tej në Iran dhe Kaukaz. Në shekullin e 12-të, ata 

u vendosën në Azinë e Vogël dhe mund të ndodheshin në atë që tani është Rumania. Ata u 

shpërndanë në të gjithë Evropën pas rënies së Bizantit.  

Etiketa "ciganë" mendohet se rrjedh nga një legjendë se ata ishin në një pelegrinazh nga Egjipti 

në pendim për braktisjen e Krishtërimit.  
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Fjala Gypsy-cigan Tsinganoi, Zigar, Zigeuner), ka gjasa të rrjedh nga Athinganoi, emri i një sekti 

të krishterë me të cilin romët u lidhën në Mesjetë. Ende nuk është e qartë nëse Athinganoi që 

ishin të pranishëm në shekullin e 9 në Evropë janë të lidhur me popullin rom të sotëm. Emri 

athinganoi,  (në gjuhen greke kupton “të paprekshmit”) forma më vonë variant i të cilit është 

atsinganoi, u bë i lidhur me popullin rom, i cili së pari u shfaq në Perandorinë Bizantine në atë 

kohë dhe është fjala rrënjë për "cigano", "çingene", "zigeuner", "tzigan "," ţigan "dhe" zingaro ", 
fjalë që përdoren për të përshkruar anëtarët e popullit rom.  

Për shumë njerëz, termi “cigan” thjeshtë nënkupton dikë që është nomad dhe nuk 
konsiderohet një fyerje racore. Por për romët, kjo shprehje ka një kuptim fyes. Ssipas Fjalorit të 

Oksfordit, fjala “gypped” – mashtruar e ka burimin nga “gypsie” dhe nënkupton një akt 
kriminal. Romët, që shpesh herë thirreshin cigan shiheshin si të huaj dhe hajdutë dhe madje 

fjala “gypsy” u bëhej tatuazh në lëkurë gjatë regjimit nazist. 

Ian Hancock, profesor i shquar i linguistikës e ka përshkruar fjalën si një etiketë që u vihej grupit 

etnik që konsideroheshin të huaj. Fjala është përdorur nëpër shekuj për të shtypur romët, për 

t’i dalluar si të ndryshëm, si dhe për të krijuar një stereotip. Romët vetë nuk e quajnë veten në 

këtë mënyrë dhe përdorimin e termit e konsiderojnë poshtërues. 

  

Fig. Emigrimi i romëve në mesjetë në Afrikën e veriut dhe Evropë. 

Në gjuhën rome, fjala rom është një emër mashkullor, që do të thotë "njeri i grupit etnik, rom" 

ose "burri, mashkulli". Femërorja e romëve në gjuhën rome është Romni.  

Megjithatë, në shumicën e rasteve, në gjuhë të tjera, fjala rom përdoret tani për njerëzit e të dy 

gjinive. Romani është mbiemri femëror, ndërsa Romano është mbiemri mashkullor.  
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Shfaqja e parë e romëve në Europë në Zvicër, Hungari, Gjermani dhe Spanjë përshkruhet në 

vitet 1414-1417. Në shekullin e pesëmbëdhjetë, romët u përhapën shumë mite rreth vetes në 

mbarë Evropën. Mes viteve 1417-1430, nga Italia në Holandë, u vunë re grupe pelegrinësh që 

thoshin se ishin “egjiptianë”. Ata drejtoheshin nga “kontë” dhe “dukë” të supozuar, të përbërë 
nga burra, gra, fëmijë, kuaj dhe qen. Gjatë kësaj kohe ata udhëtuan me një leje të sigurtë (të 

ngjashme me një pasaportë) nga Perandori i Shenjtë Romak Sigismund. Pasi vdiq Sigismundi, 

ciganët udhëtuan rreth Evropë me letra të sigurta nga Papa, por ndërsa letrat e lëshuara nga 

Sigismundi ishin legjitime, letrat e supozuara papale ishin falsifikime. Letra papale e rreme 

deklaronte se romët kishin qenë dënuar nga Papa për mëkatet e tyre kolektive për të jetuar si 

nomadë, që kurrë të mos flinin në një shtrat. Së bashku me këtë përrallë të keqe, letra i 

udhëzonte njerëzit që e lexonin atë për t'i dhënë ushqim, para dhe birrë, dhe t'i lironin nga çdo 

taksë. Kronikanët e kohës, rrëfenin gjithmonë të njëjtin version të letrës:”Jemi egjiptianë, por të 

krishterë, duhet të shlyejmë pendesën për mëkatin e braktisjes së fesë, që na dënon me një 

pelegrinazh 7-vjeçar. Ju lutemi na ndihmoni” Rezultati: Shumë qytete dhanë donacione të 

konsiderueshme për të ashtuquajturit “egjiptianë” 

Megjithëse shumica e popullsisë rome erdhën nga Perandoria Osmane dhe u shpërngulën në 

Evropë, disa mbetën. Sulejmani i Madhërishëm nxorri një dekret për të rregulluar prostitucionin 

cigan në 1530. Dihet se meshkujt ciganë luanin një rol të rëndësishëm si minatorë në 

Perandorinë Osmane të shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Të tjerët ishin roje, punëtorë të hekurit 

dhe djegësit e qymyrit. Më 1696, sulltani Mustafa II lëshoi urdhër që romët të disiplinoheshin 

për mënyrën e jetesës së tyre të pamoralshme dhe të çrregullt. Ato u përshkruan si "tutor dhe 

prostituta". Por gjithashtu zbulohet se mjaft ciganë punonin në Perandorinë Osmane si artizan 

në bërjen e fshesave, pastrues oxhakësh, muzikantë, riparues të armëve dhe në prodhimin e 

armëve dhe municioneve. 

Po edhe pse fillimisht u përshëndetën, pritja e tyre e mëvonshme ndryshonte. Në shekullin e 

14-të në Raguzë (Dubrovnik) ata ishin qytetarë të lirë (edhe pse të ulët në shkallë sociale), 

ndërsa në Moldavi dhe Vllahi ata ishin skllavë. Shfaqja e shteteve kombëtare në shekullin e 16 

solli një mungesë intolerance të përhapur ndaj romëve. Franca dhe Anglia i penguan hyrjen 

atyre dhe Suedia, Danimarka dhe Portugalia i dëbuan ata.  

Gjatë gjithë shekullit të 17-të, politikat ndëshkimore u miratuan gjerësisht, siç janë kufizimet 

ndaj tregtisë dhe strehimit, ndalimi i veshjes tradicionale, ose të gjuhës së romëve dhe 

kufizimet mbi tubimet e romëve. Me lindjen e industrisë në Perëndimore e cila kërkonte punë 

më orare të rregullta dhe paga fikse, dhe që nuk lejonte format e lypjes, apo zanateve jo të 

qëndrueshme u krijuan banda për dëbimin e romëve. Dënimet përfshinin vdekjen dhe 

ndëshkimin trupor.  
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Pavarësisht shtypjes (në një fazë, ai që vriste një cigan, kishte të drejtë të merrte pasurinë e tij), 

romët u vendosën në territore të ndryshme, nga ku morën emrat si sintët piedmontezë, sintët 

lombardë, kalet andaluzinë, manush-ët francezë, romanikalët e Uellsit.   

Në shekullin e 18-të ndëshkimet vazhduan në bazë të përkatësisë etnike. Në vitet 1700, Mari 

Tereza, sovrane e Perandorisë Austro-Hungareze, shpalli të paligjshëm popullin rom, veshjet 

dhe punësimin e tyre. Kjo u bë për t’i detyruar që të integroheshin në shoqëri. Në Austro-

Hungari, fëmijët romë u morën nga prindërit e tyre dhe u rritën nga familje të tjera, një praktikë 

që vazhdoi në disa vende deri në shekullin e 20-të. Ligje të ngjashëm hynë në fuqi në Spanjë, 

dhe shumë shtete europiane nxorrën jashtë ligji romët duke mos i lejuar të hyjnë në vendet e 

tyre. Në Rumani, rumunët ndërmorën herë pas here fushata dëbimi dhe vrasjesh të romëve 

Karvanet – Kamping cigan prane Arles’ nga Vincent van Gog 

Shekulli i 19-të pa një përmirësim në trajtimin e tyre në pjesën më të madhe të Evropës, me 

heqjen e skllavërisë dhe dhënien e të drejtave ligjore. Pjesa e dytë e shekullit të 19-të dhe të 

fillimit të shekullit të 20-të, megjithatë, u karakterizuan nga teoritë e eugjenikës që kontribuan 

në shfarosjen e gjysmë milioni romëve në kampet naziste. 

 

Që nga shekulli i 19-të, disa romë kanë migruar edhe në Amerikë. Ka rreth një milion romë në 

Shtetet e Bashkuara, dhe 800,000 në Brazil, shumica e paraardhësve të tyre emigruan në 

shekullin e 19-të nga Evropa Lindore. Brazili gjithashtu përfshin një komunitet të dukshëm Rom, 

që zbriste nga njerëz të deportuar nga Perandoria Portugeze gjatë inkuizicionit portugez. Gjatë 

migrimeve që nga fundi i shekullit të 19-të, romët kanë lëvizur edhe në vende të tjera në 

Amerikën e Jugut dhe në Kanada. 
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Kushtet u përmirësuan në pjesën më të madhe të Evropës në periudhën e pasluftës edhe pse 

disa vende inkurajuan, ose detyruan familjet rome të zgjidhnin vendet e baneses dhe arsimin e 

veçuar duke u mohuar mundësitë e të mësuarit.  Në mjaft vende të botës shëndeti romëve 

shpesh mbetet prapa asaj të popullatës shumicë, me disa studime që sugjerojnë një rritje 

katërfish të vdekshmërisë foshnjore dhe një deficit 10 vjeçar në jetëgjatësinë. 

 
Ndarja ne fise e romëve 

Sipas të dhënave, populli rom është përbërë nga pesë grupe të mëdha, që dhe këta vetë 

ndahen në nëngrupe të shumta, që janë: Romët, Sintit, Kalet, Manushet.  

Në Shqipëri persa i përket fiseve, sipas studimit te Fondacionit Soros janë 5 fise: Meçkar, Erli, 

Çergar, Bambill dhe Kallbuxhi. Zakonisht, romët kanë jetuar gjithmonë në komunitete të vogla.  

Nga këto katër fise Meçkara konsiderohen nga vetë Romët si më të avancuarit nga të katër fiset. Ata 

kanë toka, kafshë, pasuri etj ndryshe nga grupimet e tjera Romë të cialt jetojnë një egzistencë më 

nomade. 

 Në familjen rome rolet janë tipike patriarkale te ngjashme me kanunin e Lek Dukagjinit: 

(martesa dhe familja) burri është kryefamiljari, përfaqësuesi jashtë saj dhe përgjegjësi për të 

ardhurat familjare për të jetuar.  
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Sipas botimeve nga Këshilli Europës emrat e popullatës rome janë aq të ndryshëm sipas 

vendeve ku popullata e tyre është e përhapur: Shpesh i quajtur romë ose romë, ky grup 

minoritar njihet si gitanos në Spanjë, si gitan në Francë, si cigani në Evropën Qendrore dhe 

Lindore dhe nga disa emra në Skandinavi që përkthejnë si "Udhëtarët/travellers".  

Romët gjithashtu i referohen vetes me emra të ndryshëm: në Spanjë si gitanos, Kale në 

Finlandë dhe Portugali, gitans ose manush në Francë, në Itali si zingari dhe gitani dhe Sinti në 

Gjermani greqisht si γύφτοι (gíftoi) ose τσιγγάνοι (tsingánoi), në Portugali si ciganos dhe në në 

Evropën Qendrore dhe Lindore si Tsingani (dhe variantet). 

 

2013 
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Traditat Rome 

 
Kultura rome nuk njeh forma të shkruara, kështu që tradita ka qenë mjeti më i rëndësishëm për 

ruajtjen e identitetit etnik. Transmetimi i traditave është bërë me gojëdhëna nga një brez në 

tjetrin dhe vendi në të cilin janë të shfaqur më shumë ka qenë gjithmonë familja. Ekzistojnë 

shumë legjenda që rrethojnë romët. Një e tillë thotë se ata zotërojnë magji disa shekullore që e 

kanë përcjellë brez pas brezi. Legjenda lidhet me letrat e bixhozit, sferat e kristalit, magjepsjen 

e gjarprit, dhe çadrat ku rrëfejnë fatin.  

Në jetën e përditshme hasim shumë prej këtyre stereotipeve për romët. Letërsia është e 

mbushur me përmendje të romëve dhe arteve të tyre magjike. Për shembull, tek “Jane Eyre”, 
romët vizitojnë Thornfieldin si parashikues fati. Tek romani “Thinner” i Stephen King, autorit te 

shquar për romane thriller, ku personazhi kryesor mallkohet nga një rom pasi vret një plakë, i 

kushtohet shumë vëmendje aftësisë së romëve për të kryer akte magjie. Veç kësaj, ka shumë 

filma ku spikasin mallkimet e romëve. Edhe në art ka shumë përshkrime të romëve si figura 

mistike dhe magjike. Për shumë intelektualë, kjo gjë është thjeshtë e pavërtetë.  

Romët kanë zhvilluar traditat e tyre në muzikë, poezi, kërcim dhe pikturë. Muzika tradicionale 

Rome është ndoshta pjesa më e njohur e kulturës rome. Një komponent thelbësor i kulturës 

rome, e cila i ka sjellë më shumë famë këtij komuniteti se çdo gjë tjetër është “muzika cigane” 
Që nga Mesjeta ata ishin të njohur si këngëtarë të talentuar e të kërkuar për festat mbretërore 

dhe në sajë të këtyre aftësive në muzikë ata arritën të fitonin privilegje Muzika e tyre ka 

influencuar kompozitorët e muzikës klasike të tille si Franz Liszt, Johannes Brahms, Franc 

Shubert, Moris Ravel, Igor Stravinski, Peter Çajkovski. Muzika rome, ka themeluar xhazin 

europian. Violina, kitara dhe klarineta janë instrumentet e preferuara të muzikantëve Romë. 

Romët shpesh festohen për trashëgiminë e tyre muzikore, e cila ka ndikuar në xhaz, bolero, 

muzikë flamengo,  

 
Kërcimi tradicional është një tjetër element i rëndësishem i kulturës Rome, ka ruajtur elemente 

nga India ashtu siç edhe ka përfshirë elemente nga kultura e vendeve në të cilat romët kanë 

jetuar. Kërcimi Flamengo përfaqëson ndoshta shembullin më të dukshëm të kontributit të 

Romëve në stilin e përgjithshëm të kërcimeve.   
 



 

9 

 

 

Romët kanë shkelqyer edhe ne punimet artizanale si 

ne punimin e metalit, qendisjen dhe gdhendjen e bizhuterive. Shportat e kashtës të punuara me 

dorë janë një tjetër produkt tipik i Romëve. Veshjet tradicionale përdoren akoma gjerësisht në 

disa komunitete Rome, ku gratë veshin fund te gjatë të lidhur në të majtë të belit, nje bluzë 

dekolte, nje jelek bolero, një përparëse dhe vathë me ngjyra. 

 

Në Evropë, prej kohësh kanë ekzistuar dy pikëpamje ekstreme për romët. Nga njëra anë, në 

disa romane dhe filma janë idealizuar si njerëz mikpritës, të shkujdesur dhe endacakë, që 

nëpërmjet këngës e kërcimit shprehin lirshëm gëzimet dhe brengat e jetës. Nga ana tjetër, janë 

përgojuar si të pabesë, misteriozë dhe njerëz që nuk të zënë besë—përjetësisht të huaj, të 

veçuar e të shkëputur nga shoqëria që i rrethon. Për të kuptuar si janë krijuar këto opinione për 

romët, le të shqyrtojmë pak të kaluarën e tyre interesante. Artistë të tjerë të njohur që thuhet 

se kanë origjinë rome, janë aktori Jul Briner, aktorja Rita Hejuorth, piktori Pablo Pikaso, 

muzikanti i xhazit Xhango Rajnhart dhe këngëtarja maqedonase Esma Rexhepova. Mes romëve 

ka edhe inxhinierë, mjekë, profesorë dhe anëtarë të parlamenteve kombëtare. 

Feja Romëve. Nuk kanë një fe zyrtare Në folklorin europian, është thënë shpesh se romët 

krijuan një tempull me krem djathi. Më tej thuhet se e hëngrën kur ishin të uritur gjatë një 

periudhe urie masive. Kjo gjë i la ata pa një kishë apo fe. Me gjasë nuk është e vërtetë, por e 

vërtetë është që romët nuk kanë një fe zyrtare. Zakonisht, ata i bashkohen kishës që është 

mbizotëruese në vendin ku jetojnë. Shumica e komuniteteve rome tani praktikojnë një formë 

feje islame, ose krishterimi që ruan disa ndikime rome. Megjithatë, ka shumë besime 

tradicionale rome. Por këto mund të praktikohen ose jo, si pjesë e fesë së tyre. Ian Hancock ka 

hedhur poshtë atë që është besuar deri sot, se romët nuk kishin një fe zyrtare para dhe pas 

eksodit. Në shkrimet e tij ai flet për lidhje të shumta mes romëve dhe hinduizmit. 

Gjuha Rome është ruajtur mirë dhe flitet në të gjithë botën në dialekte të ndryshme. Edhe 

përsa i përket gjuhës mungojnë dokumente të shkruara, ku për një komunitet i cili shpeshherë 

ka qenë objekt i përpjekjeve për asimilim, ka qenë e vështirë me kalimin e kohës që të mbante 

një gjuhë homogjene dhe të pandryshueshme. Analizat gjuhësore kanë treguar se ajo është 

shumë e ngjashme me gjuhët e folura në Indinë qendrore dhe veriore dhe kjo lidhje gjuhësore 

besohet se dëshmon origjinën gjeografike të Romëve. Disa fjalë si numrat, emrat e pjesëve të 

trupit dhe folje janë pa dyshim me origjinë nga India. 
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Aktualisht gjuha e folur nga ana e minoritetit rom është romishtja, një gjuhë në proces 

standardizimi që është një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm për identitetit rom. Vitet e 

fundit shumë studiues kane punuar për ta standardizuar gjuhën Rome duke prodhuar abetare 

dhe fjalore. Romishtja ka huazuar shumë fjalë nga gjuhët e vendeve ku jetojnë romët, sidomos 

për ato terma që nuk ekzistojnë në gjuhën e tyre p. sh Papin, ora, efta, oxto, enja vijnë nga 

gjuha GREKE, phurt, baxt nga IRANi, dudum, grast nga gjuha ARMENE 

Megjithatë, shumica e popullsisë rome flet gjuhën zyrtare të vendit në të cilin ai jeton, duke 

mos lënë pa përmendur edhe raste ku romët kanë humbur njohurinë e një romishteje të 

pastër. Këtu mund të përmenden komunitetet rome në Angli, Portugali dhe Spanjë. 

 

Shoqëria rome tradicionale ende rregullon martesat midis të miturve të rinj deri në moshën 12 

vjeçare, sipas BBC. Nuset e adoleshentëve nganjëherë ndryshohen dhe tregtohen në mes të 

komuniteteve rome, një aktivitet që ka alarmuar zyrtarët europianë që merren me trafikimin e 

qenieve njerëzore. Një raport i vitit 2006 nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 

(OSBE) gjithashtu zbuloi se disa komunitete rome praktikojnë trafikimin e fëmijëve; fëmijët 

thuhet se janë angazhuar për punë, krim të vogël dhe shfrytëzim seksual. 

 

Shifra dhe fakte për situatën e romëve në Europë 

Simbas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), përafërsisht 12-15 milionë romë jetojnë 

në Rajonin Evropian të OBSH-së, ku 10 milionë gjenden në Bashkimin Evropian (BE). Romët 

llogariten të përbëjnë 10% të popullsisë në Bullgari dhe 9% në Sllovaki. 1. 850 000 milion romë 

të Rumanisë përbëjnë komunitetin më të madh rom në rajon dhe përbëjnë më shumë se 8% të 

popullsisë së përgjithshme në vend (Komisioni Evropian (KE), 2011). Meqenëse romët kanë 

tendenca të lindjeve më të larta se popullatat shumicë, ky grup minoritar do të përbëjë 

përqindje më të mëdha të popullsisë së përgjithshme kombëtare në vitet në vijim. 

  

Një studim i kryer nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA), UNDP dhe 

Banka Botërore për gjendjen e romëve në ne vitin 2012 në Shtetet Anëtare të BE, zbuloi  

pabarazitë e papranueshme të përjetuara nga Romët (FRA dhe UNDP, 2012).  
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Ato janë viktima të racizmit, jotolerancës, diskriminimit dhe përjashtimit social. Ka indikacione 

se jetëgjatësia mes komuniteteve rome është 10-15 vjet më e shkurtër sesa në mesin e jo-

romëve (KE, 2011). 

Sipas gjetjeve, një në tre romë janë të papunë, vetëm 15% e të adultëve të rinj romë 

përfundojnë arsimin e mesëm të lartë dhe rreth 45% jetojnë në familje që nuk kanë të paktën 

një nga lehtësitë kryesore të shtëpisë: kuzhinë, tualet, dush, ose dhe elektricitet. Rreth 90% e 

romëve të anketuar jetojnë në familje me të ardhura nën linjat kombëtare të varfërisë. 

Mesatarisht, 20% e të anketuarve romë nuk mbulohen nga sigurimi mjekësor. 

Është raportuar shkalla e lartë e sëmundjeve në mesin e popullsisë rome krahasuar me 

popullsitë e tjera të shteteve ku ato jetojnë, duke përfshirë shkallë më të lartë të diabetit të 

tipit 2, sëmundje të arterieve koronare dhe obezitetit midis të rriturve, si dhe mangësi 

nutricionale dhe kequshqyerje tek fëmijët. Të dhëna për peshën e ulët të lindjes, ushqyerjen 

me gji, pirjen e duhanit dhe gjendjen e të ushqyerit zbulojnë pabarazitë thelbësore midis 

romëve dhe popullatës shumicë, duke përfshirë (në disa kontekste) kur romët krahasohen me 

kuintilin më të varfër të popullsisë së përgjithshme. Ka dëshmi të pabarazive të rëndësishme 

edhe në lidhje me qasjen në kujdesin shëndetësor ndërmjet romëve dhe popullatës shumicë 

(Instituti i Shoqërisë së Hapur, 2007). Për shembull, mbulimi i kujdesit antenatal dhe normat e 

vaksinimit janë dukshëm më të ulëta në mesin e romëve sesa në popullatën shumicë.  

Sigurimi i të drejtave dhe përfshirja sociale e romëve është prioritet në Evropë në nivelin më të 

lartë politik, siç është demonstruar nga iniciativa ndërkombëtare Dekada e përfshirjes së 

romëve dhe komunikimet e BE-së për romët. Zyra Rajonale e OBSH-së për Europën, u bashkua 

me Dekadën e Përfshirjes së Romëve në 2011 dhe bashkëpunon me Komisionin Evropian, 

agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe shumë partnerë të tjerë për të punuar së bashku për 

përmirësimin e shëndetit të romëve.  

Përmes marrëveshjeve dyvjeçare të bashkëpunimit, planeve të punës së vendit dhe 

marrëveshjeve të tjera dypalëshe ose shumëpalëshe, OBSH ofron mbështetje për ministritë e 

shëndetësisë për zbatimin e politikave dhe programeve (siç janë Planet për Veprim Shëndetësor 

për përfshirjen e Dekadës për Romët dhe politikat e përfshirjes sociale) me përfitim shëndetin e 

Romëve.  Në periudhën 2012-2013, OBSH ka ndërmarrë aktivitete specifike për vendin për 

shëndetin e romëve në disa vende. Kjo iniciativë fokusohet në dymbëdhjetë vende që kanë 

marrë pjesë në Përfshirjen në Dekadën e Romëve, përkatësisht Shqipëria, Bosnja dhe 

Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Sllovakia, 

Spanja dhe Mali i Zi, dhe Maqedonia  
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Situata e Romëve në Shqipëri 

Studimet që mund të na japin një situatë të situatës së romëve në Shqipëri janë  

 

DEKADA E ROMËVE DHE SITUATA E ROMËVE NË SHQIPËRI, 
FONDACIONI SHOQËRIA E HAPUR PËR SHQIPËRINË viti 2012 

GJETJET KRYESORE 
 Përgjithësisht, problemet më shqetësuese të komunitetit Rom kanë një natyrë ekonomike 

dhe lidhen me krijimin e mundësisë për përballimin e një jetese të pranueshme (Papunësia, 

Mungesa e Ushqimit, Mungesa e kushteteve të jetesës etj.).  

 Romët deklarojnë disa shkaqe lidhur me nivelin e lartë të papunësisë së tyre. Këto shkaqe 

lidhen kryesisht me mungesën e mundësive të punësimit për të gjithë në Shqipëri, etnicitetin, 

nivelin e tyre shumë të ulët arsimor dhe profesional. 

 Anketa tregon se rreth 50% e romëve të përfshirë në studim nuk zotërojnë librezë 

shëndetësore, gjë që bart pasojaë në marrjen e shërbimit shëndetësor. 

 Në rreth 12% të rasteve, romët e anketuar deklarojnë se në zonën ku ata banojnë nuk 

ekzistojnë mundësitë për arsimim të fëmijëve.  

 Studimi tregon se rreth 40% e popullatës rome 10 vjeç e lart, si dhe 36% e fëmijëve të 

grupmoshës 7 deri në 15 vjeç nuk kanë kryer asnjë klasë shkollë, 30% e familjeve rome që 

deklarojnë se kanë qoftë dhe një fëmijë në moshë kopshti apo shkolle shprehen se femijët e 

tyre nuk frekuentojnë anjërin prej këtyre institucioneve arsimore dhe 31% e familjeve rome 

deklarojnë se kostoja e arsimimit të fëmijës së tyre është e papërballueshme për ta.  

Romët dhe egjiptianët në Shqipëri  
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në Shqipëri 

Studimi tjetër lidhur me situatën e popullsisë rome në Shqipëri u krye nga 

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në Shqipëri, Romët dhe egjiptianët në 
Shqipëri: në kuadër të Programit “Mbështetja e Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale 
në Shqipëri” i financuar nga Agjensia Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim ne Tiranë, Prill 

2015. 
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Programi që mblodhi Profilin social-demografik dhe ekonomik të romëve dhe egjiptianëve në 

Shqipëri bazuar në Censusin 2011 Prill, 2015 paraqet një analizë origjinale të Censusit 2011, të 

plotësuar nga anketa e PNUD-it dhe e Bankës Botërore për romët dhe egjiptianët në Shqipëri, e 

kryer në vitin 2011 (Ivanov A., Kling J. & Kagin J., 2011). Raporti analizon profilin social-

demografik të popullsisë rome dhe egjiptiane, nivelin e tyre arsimor, situatën në drejtim të 

punësimit, strehimit, shëndetësisë dhe dimensione të tjera lidhur me kushtet e tyre të jetesës. 

Disa gjetje të studimit janë 

Shifrat e personave të vetëdeklaruar si romë apo egjiptianë në Censusin e vitit 2011 janë më të 

ulëta krahasuar me përllogaritjet e tjera: janë konstatuar 8301 persona të vetëdeklaruar si 

romë dhe 3368 të tjerë të vetëdeklaruar si egjiptianë. Profilet demografike të të dy 

komuniteteve janë në kontrast të dallueshëm me popullsinë shqiptare. Por sipas të dy OJQ-të e 

Romëve në shqipëri AMARO DROM dhe AMARO DIVES vlerësojnë se ka rreth 120, 000 Romë që jetojnë 

në Shqipëri. 

Struktura e moshës pasqyron nivelin e lartë të fertilitetit dhe shkallët e larta të vdekshmërisë 

për të dyja këto grupe: mosha mesatare është 26 vjeç për romët, 29 vjeç për egjiptianët dhe 

35,5 vjeç për shqiptarët. Popullsia rome është më e re se grupet e tjera, ku 34% e kësaj 

popullsie është e grupmoshës më të rinj se 15 vjeç (27% tek egjiptianët dhe 20% te shqiptarët). 

Ndryshe nga rasti i popullsisë shqiptare, emigrimi i të rinjve duket se është i kufizuar dhe nuk 

ndikon në profilin e piramidës. 

 
Popullsia rome priret të jetojë në zona të caktuara në Shqipëri. E vendosur kryesisht në zonat 

urbane (76.5% krahasuar me 53.5% për popullsinë e përgjithshme), familjet rome janë mjaft të 

përqendruara në disa rrethe dhe lagje: Për shembull, në disa zona grumbullimi në Shkodër, 

Levan, Tiranë ose Fier, romët përbëjnë më shumë se 60% të popullsisë.  
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Specifikat demografike të popullsisë rome dhe egjiptiane dallohen dukshëm në procesin e 

formimit të familjeve. Kështu, martesa e hershme dhe prindërimi i hershëm janë diçka e 

zakonshme: në moshën 20 vjeç, 60% e femrave rome janë të martuara (dy herë më shumë sesa 

femrat shqiptare) dhe 43% e vajzave të moshës 18 vjeç kanë lindur një fëmijë.  

Arsimi. Janë vërejtur gjithashtu edhe modele specifike në drejtim të arsimit, ku romët dhe 

egjiptianët përballen me disa barriera për të ecur përpara me arsimin e tyre. Ndjekja e shkollës 

në nivele të ulëta dhe braktisja e hershme e shkollës çon në arritje të ulëta arsimore, dhe më 

konkretisht, në përhapje të analfabetizmit në të dyja këto minoritete.  

Një tregues shumë domethënës është përqindja e fëmijëve që nuk ndjekin arsimin e 
detyrueshëm. Sipas të dhënave nga Censusi, shumica e fëmijëve shqiptarë (97%) dhe egjiptianë 

(93%) të moshës 6 deri në 9 vjeç ndjekin arsimin fillor, por për fëmijët romë kjo ndjekje e 

shkollës është vetëm në nivelin 55%.  

Braktisja është e rrallë përpara moshës 10 vjeç (më pak se 3% dhe më e lartë për vajzat sesa për 

djemtë), por është më e konsiderueshme në fillim të ciklit të lartë të arsimit të 

detyrueshëm.Braktisja te nxënësit e regjistruar romë të moshës 10 deri në 16 vjeç arrin 30% për 

djemtë dhe 44,6% për vajzat. Më moshën 16 vjeç, 96% e vajzave dhe vetëm 68% e djemve e 

kanë braktisur shkollën.  

Punësimi 
Situata kritike në arsim çon në një gjendje akoma edhe më kritike në drejtim të tregut të punës. 

Shkalla bruto e punësimit dhe shkalla e papunësisë thekson nivelin shumë të ulët të aktivitetit 

të romëve dhe egjiptianëve, dhe në këtë mënyrë thekson mungesën e burimeve financiare nga 

e cila vuajnë këto komunitete. Më pak se çereku i secilit grup është i punësuar dhe pabarazia 

gjinore është befasuese: vetëm 15% e grave rome dhe 13% e grave egjiptiane janë të 

punësuara. Sipas Censusit 2011, 15% e familjeve rome jetonin në banesa jo të zakonshme. 

Banesat jo të zakonshme mund të jenë streha, tenda, kasolle, baraka ose lloje të tjera 

ndërtimesh të pasigurta.  

Shëndetësia 
Një faktor kritik për përmirësimin e gjendjes shëndetësore në popullatën e privuar është 

garantimi i aksesit në kujdesin shëndetësor. Sërish rezulton se romët dhe egjiptianët, për arsye 

të ndryshme, kanë akses të kufizuar. Mospërputhjet në regjistrimet zyrtare fillojnë nga 

mungesa e kartelave të shëndetit dhe si rrjedhim e librezës shëndetësore, të cilat janë të 

nevojshme për të aksesuar shërbimet shëndetësore. Sipas raportit të vlerësimit të nevojave, 

42% e romëve dhe 24% e egjiptianëve nuk kanë kartela shëndeti dhe 56% e tyre nuk kanë 

librezë shëndeti.  

Distanca fizike nga shërbimet shëndetësore ka tendencën të jetë më e madhe për romët, kjo 

për shkak të vendndodhjes dhe mungesës së shërbimeve në lagjet ku janë te përqendruar. 

Distanca fizike përkeqësohet nga distanca kulturore dhe parashikimi i ndërveprimeve negative 

me shërbimet shëndetësore, si dhe nga frika e diskriminimit.  

Studimi i PNUD-it dhe Bankës Botërore konfirmon se niveli i mbulimit shëndetësor për 

popullatën rome është më I ulët se për shqiptarët. Ndonëse 74% e romëve kanë një mjek 

familjeje, pothuajse gjysma e tyre nuk ndihen të sigurt për marrjen e shërbimit shëndetësor. Si 

rezultat, 58% e tyre janë konsultuar me një mjek, por nuk kanë arritur të marrin shërbim 

shëndetësor. Mosplotësimi i kësaj nevoje mund të ndodhë për shkak të largësisë nga shërbimet 

shëndetësore dhe rezistenca ndaj përdorimit të tyre.  
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Legjislacioni shqiptar në mbrojtje të popullatës rome 

Romët në Shqipëri tashmë njihen zyrtarisht si minoritet kombëtar sipas ligjit Nr.96/2017 për 

“Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”,  aprovuar më 13 tetor 

2017 prej parlamentit shqiptar. 

Ky status i ri zyrtar si minoritet kombëtar shënon një arritje të rëndësishme për Romët në 

Shqipëri, që rrit nivelin e mbrojtjes së të drejtave të garantuara përmes këtij ligji në krahasim 

me statusin e mëparshëm ligjor si minoritet etno-linguistik.  

Sipas nenit 2, në kuptimin e këtij ligji, pakicat kombëtare në Republikën e Shqipërisë janë 

pakicat greke, maqedonase, arumune, rome, egjiptiane, malazeze, boshnjake, serbe dhe 

bullgare. 

Romët kanë të drejtë për pjesëmarrje të barabartë dhe efektive në jetën publike, kulturore, 

sociale dhe ekonomike dhe për mbrojtjen e identitetit të tyre kulturor; kanë të drejtë të 

arsimimit në gjuhën e tyre dhe lirinë e shprehjes, mendimit dhe të informimit (Nenet 11, 12, 13 

dhe 14). Ndalohet diskriminimi mbi baza kulturore, etnike ose gjuhësore. Romët gjenden në një 

pozitë më të mirë për të vijuar përpjekjet e tyre për promovimin dhe mbrojtjen e kulturës Rome 

si një pjesë integrale e shoqërisë shqiptare. 

 

Romët përfaqësohen në Komitetin për Pakicat Kombëtare, trupin kombëtar që raporton pranë 

Kryeministrit, me një mandat specifik për promovimin e politikave që synojnë minoritetet dhe 

përgjegjësi menaxhuese të fondit për pakicat kombëtare, që mbeshtetet prej buxhetit të 

shtetit.  

Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020, i miratuar me 

VKM Nr. 1072 Datë 23.12.2015 është një dokument i hartuar nga qeveria shqiptare dhe nën 

koordinimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.  

Ky Plan, përfshin politika specifike dhe masa konkrete, që institucionet përgjegjëse do të 

ndërmarrin në realizimin e objektivave, në sektorët respektivë dhe programet publike, që 

synojnë të përmirësojnë jetesën e romëve dhe egjiptianëve në Shqipëri.  
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Plani është një angazhim i ri me kohështrirje 2016-2020, i cili targeton dy komunitetet 

përkatëse, paraqet një përshkallëzim të masave të zbatuara dhe në zbatim dhe parashikon 

gjithashtu nisjen e aktiviteteve të reja për nxitjen e integrimit të romëve dhe egjiptianëve me 

fondet e parashikuara nga buxheti i shtetit, por duke identifikuar edhe hendekun financiar për 

periudhën 2016-2020 dhe mundësinë e financimit nëpërmjet koordinimit me ndihmën e huaj.  

Qëllimet Strategjiket planit janë:  

 Rregjistrimi civil: Lehtësimi i mundësive për shfrytëzimin e barabartë të shërbimit të 

rregjistrimit civil dhe drejtësisë për romët dhe egjiptianët. Synimi: Në fund të vitit 2020, 100% e 

anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian do të kenë akses të plotë në shërbimin e gjendjes 

civile.  

 Përfshirja në Arsim: Romët dhe egjiptianët të gëzojnë akses dhe përfshirje të plotë në arsim 

cilësor duke mos qenë subjekt i diskriminimit dhe segregimit. Synimi: Në fund të vitit 2020, 70% 

më shumë djem dhe vajza të komunitetit Rom dhe Egjiptian arrijnë të përfundojnë të gjitha 

nivelet e arsimit dhe 100% përfundojnë arsimin parashkollor.  

 Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve. Synimi: 

80% me shume gra dhe burra romë dhe egjiptianë të cilët marrin pjesë në AFP dhe programet 

aktive të punësimit do të integrohen në tregun e punës deri në fund te vitit 2020.  

 Garantimi i një kujdesi mjekësor të aksesueshëm, të përballueshëm dhe të barabartë për 
romët dhe egjiptianët. Synimi: 100% e anëtarëve të komunitetit rom dhe egjiptian do të kenë 

mundësi të përdorin shërbimet bazë shëndetësore deri në fund të vitit 2020.  

 Përmirësimi i kushteve të strehimit për romët dhe egjiptianët. Synimi: 80% e familjeve 

Rome dhe Egjiptiane,të cilët kanë inicuar procedurat e legalizimit, i kanë përfunduar ato 

suksesshëm deri në fund të vitit 2020.  

 Rritja e aksesit në programet e mbrojtjes sociale për anëtarë të komunitetit Rom dhe 
Egjiptian. Synimi: 65% e anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian do të jenë të përfshirë në 

programet e mbrojtjes sociale deri në fund të vitit 2020. 

 

Organizmat shqiptare për ndjekjen e të drejtave të romëve 

Komiteti Shtetëror i Minoriteteve është krijuar me VKM nr 127 datë 11.03.2004. Komiteti është 

institucion qëndror në varësi të Kryeministrit. Komiteti përbëhet nga Kryetari dhe 5 anëtarë ( 

një anëtar për cdo minoritet të njohur zyrtarisht nga Republika e Shqipërisë, 3 minoritete 

etnike, grek, serbo-malazes, maqedonas dhe 2 minoritete etno-gjuhësore rom dhe 

vlleh.  Komiteti është organ konsultativ i qeverisë në lidhje me cështjet dhe problematikat që 

kanë të bëjnë me të drejtat e minoriteteve në Shqipëri. Komiteti ka të drejtë t’i propozojë 
organeve shtetërore të kenë parasysh çështje të rëndësisë së veçantë për minoritetet, 

veçanërisht përsa i takon zbatimit të detyrimeve kushtetuese, si dhe të akteve të tjera të 

veçanta që rregullojnë të drejtat dhe liritë e personave që u përkasin këtyre minoriteteve, 

gjithashtu ka të drejtë t’i propozojë organeve të pushtetit, qendror dhe vendor masat e 
mundshme dhe konkrete për përmirësimin e nivelit te të drejtave të personave minoritarë 
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Por me VENDIMIN e KM Nr. 726, datë 12.12.2018 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E 

KOMITETIT PËR PAKICAT KOMBËTARE do të krijohet Komiteti për Pakicat Kombëtare do ta 

shtrijë veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Komiteti për Pakicat 

Kombëtare ka për qëllim sigurimin e mbrojtjes dhe të promovimit të të drejtave dhe interesave 

të pakicave kombëtare, sipas Ligjit për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e 

Shqipërisë, dhe legjislacionit përkatës në fuqi” Sipas këtij vendimi, Komiteti për Pakicat 

Kombëtare është person juridik, publik, buxhetor, në varësi të Kryeministrit, me seli në Tiranë 

dhe ka për qëllim sigurimin e mbrojtjes dhe të promovimit të të drejtave dhe interesave të 

pakicave kombëtare. 

 
Personalitete të njohura Rome 

Çarli Çaplin.  Bota u u habit nga zbulimi i një dokumenti që konfirmon se një nga 

regjizorët më të mëdhenj të kinemasë botërore Charlie Chaplin ishte në të vërtetë Rom dhe se ai kishte 

lindur në një karvan cigan. Letra u gjet në sirtarin që trashëgoi vajza e Chaplin, Viktoria. Letra u dërgua 

nga Jack Hill i caktuar nga Tamëorth, i cili zbulon njohurinë e tij mbi origjinën e aktorit, të mësuar nga 

halla e tij I cili shkroi se: -Karvanët i përkisnin Mbretëreshës Rome, e cila ishte halla ime. Ju keni lindur në 

"Patch Black" një komunitet roman i vendosur në Smethëick pranë Birmingham -. Çertifikatae lindjes e 

Chaplin nuk u gjet kurrë, edhe pse në fund të vitit 1880 kjo ishte një detyrim ligjor.  

Schack August Steenberg Krogh, nëna e të cilit ishte Rome, u bë profesor në 
Universitetin e Kopenhagës dhe fitoi çmimin Nobel për fiziologji. Ai kontribuoi në zhvillimin e shumë 

zbulimeve themelore në disa fusha të fiziologjisë dhe është i famshëm për zhvillimin e Parimit të 
Kroghit. 

Washington Luis  Ai ka qenë presidenti i Brazilit në vitet 1926-1930. Familja e tij ishte 

nga Portugalia. Lindi në Rio de Janeiro në 1869-n dhe më pas u shpërngul në Sao Paulo, ku u bë edhe 

avokat. Është zgjedhur si guvernator i Sao Paulo-s në vitin 1920 dhe gjashtë vite më vonë president I 

republikës braziliane. 
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Juscelino Kubitschek de Oliveira.  12 shtator 1902 - 22 gusht 1976, i njohur edhe 

me inicialet e tij JK, ishte një politikan brazilian i shquar, i cili ishte President i Brazilit nga viti 1956 deri 

në vitin 1961. Qendrimi tij u shënua nga prosperiteti ekonomik dhe stabiliteti politik, duke qenë më i 
njohur për ndërtimin e një kryeqytet të ri, Brasília. Kubitschek u lind në një familje të varfër në 

Diamantina, Minas Gerais. Babai i tij, João César de Oliveira (1872-1905), i cili vdiq kur Juscelino ishte dy 

vjeç, ishte një shitës udhëtues. Ai u rrit nga nëna e tij, një mësuese e quajtur Júlia Kubitschek (1873-

1973), me prejardhje çeke dhe origjine rome. 

Ian Hanock  Lindi në 1942 në Mbretërinë e Bashkuar. Është gjuhëtar, studiues dhe 

një nga kontribuuesit kryesorë në fushën e studimeve rome. Sot është drejtor i Qendrës së 

Dokumentimit dhe Arkivave rome në universitetin e Teksasit, ku punon edhe si profesor i gjuhës 

angleze, gjuhësisë dhe studimeve aziatike që prej vitit 1972. Ai ka përfaqësuar komunitetin rom në 

Kombet e Bashkuara dhe ka qenë anëtar i Këshillit të Holokaustit në SHBA nën presidencën e Bill 

Klintonit. Në vitin 1997, ai mori çmimin Rafto për të Drejtat e Njeriut në emër të Komunitetit rom.   

 

Victoria Mohasci,  Victoria ka lindur në vitin 1975 në Hungari. Nga viti 2004 

deri në 2009-n, a jo ka qenë anëtare e Parlamentit Europian. Në vitin 2008, asaj iu dha çmimi “Minerva”, 
në Romë, për të gjitha aktivitetet e saj në mbrojtjen e të drejtave të romëve. Në 21 tetor të vitit 2010, 

Mohasci, e cila kryesonte në dokumentimin e dhunës ndaj romëve në Hungari, fitoi çmimin e të Drejtave 

të Njeriut në New York. 
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Si përfundim në këtë ditë ndërgjegjësimi përpopullsinë rome duhet të kujtojmë se: 

Romët janë pjesë e shoqërisë sonë pavarësisht se kanë kultur dhe tradita të tjera. Prandaj ata 

duhet të trajtohen si të barabartë me pjesën tjetër të popullsisë dhe të gëzojnë të drejtat e tyre 

që i takojnë me ligj. Pavarësisht se shpesh ne bëjmë sikur nuk i shohim ata janë kudo, në çdo 

rrugë, në çdo vend, janë pjesë e realitetit tonë.  

 Ata janë të veçuar nga jeta politike dhe ekonomiko-sociale e vendit. Shumë pak familje 

përfitojnë ndihmë ekonomike dhe shumë të paktë janë ata që janë të punësuar.  

 Arsimi ngelet problematik pasi një pjesë e kosiderueshme e tyre janë analfabet dhe janë 

shumë të paktë romët që ndjekin arsimin e lartë.  

 Akcesi për të marrë kujdes shëndetësor cilësor ende mbetet problematic tek kjo popullsi. 

Romët kanë gjuhën dhe kulturën e tyre. Ne si shoqëri nuk mund t’i ndryshojmë e t’i bëjmë ata 
të ngjashëm me veten. Por duhet t’i pranojmë ata ashtu si janë dhe pa i paragjykuar. Një 
shoqëri demokratike, siç pretendojmë ne se jemi, respekton diversitetin kulturor dhe çdo 

individ të saj. Romët duhet të trajtohen si të barabartë me popullsinë e vendit dhe të 

respektohen të drejtat e tyre. 

 
 

 

 Është e pamundur të imagjinohet një shkrirje më e plotë me natyrën sesa ajo e 

Ciganëve. Franz Liszt.  

 Është më e lehtë të thyesh nje atom sesa një paragjykim . (thënie rome) 

 Ne jemi të gjithë endacakë në këtë tokë. Zemrat tona janë plot çudi, dhe 

shpirtrat tanë janë plot me ëndrra (thënie rome) 
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PAQE DHE ZHVILLIM PËR TË GJITHË ROMËT  
NË NJË BOTË PA DISKRIMINIM E RACIZËM 

 

 
 

Punoi: Dr.Sh. Nedime CEKA 

UNIVERSITETI ALDENT 

FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE. 

QËNDRA E PROMOVIMIT TË SHËNDETIT 

 
BURIMET 

International Roma Day: A Day to Raise Awareness of the Human www.errc.org/cikk.php?cikk=274 

International Roma Day - European Parliament - Europa EU  

www.europarl.europa.eu/Reg Data  /etudes/BRIE/.../EPRS_BRI(2018)620201_EN.pdf 

Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020, i miratuar me VKM 

Nr. 1072 Datë 23.12.2015, 

Improving the health of Roma in the WHO European region, https://web.ua.es/es/iudesp/documentos  

/ultima-hora/who-european.pdf 

 BMJ journals Journal of Epidemiology and Community November 2000 - Volume 54 - 11 The health of 

the Roma people: a revieë of the published literature 

Komiteti Shtetëror i Minoriteteve. Minoriteti Rom | MINORITETET NË SHQIPËRI 

 FEMIJET E HARRUAR Raport mbi Situatën e të Drejtave të Fëmijëve Romë në Shqipëri. Qendra per 

mbrojtjen e te drejtave te - CRCA.AL, https://www.crca.al/./Raport.  

 Gypsy Roma and Traveller History Month | Global Dimension. https://globaldimension.org.uk 

/event /gypsy-roma-and-traveller-history.../2019-06-01 

 Famous celebrities of romani origin, - NVO Mlad iRomi 

 http://mladiromi.me/eng /zanimljivosti/147-famous-celebrities-of-romani-origin  

 

https://web.ua.es/es/iudesp/documentos%20%20/ultima-hora/who-european.pdf
https://web.ua.es/es/iudesp/documentos%20%20/ultima-hora/who-european.pdf
http://www.minoritetet.gov.al/?page_id=1388
http://www.minoritetet.gov.al/?page_id=1388
https://www.crca.al/Raport
http://mladiromi.me/eng%20/zanimljivosti/147-famous-celebrities-of-romani-origin

