
PORNOGRAFIA PËR FËMIJËT NË INTERNET  

 Pornografia për fëmijë në internet, ka marrë përhapje të jashtëzakonshme. Ajo dëmton jo vetëm 
fëmijët që abuzohen në imazhet pornografike, por edhe të gjithë fëmijët e tjerë që i shikojnë këto 
imazhe pornografike.  Imazhet e abuzimit seksual në internet janë shumë voluminoze dhe ato i 
gjejnë fëmijët fare lehtë, çdo ditë që ata hapin kompjuterin për aktivitetet e tyre normale.  

 Duke qenë se pornografia në internet i prek të gjithë fëmijët, shqetësimi për të, duhet të jetë i të 
gjithëve, prindërve, mësuesve, prokurorëve, gjykatësve, policëve, i ligjvënësve, pra i të gjithë 
shoqërisë dhe shtetit. 

Nuk është e vështirë ta gjesh materialin pornografik në internet. Për të gjetur atë, nuk ka nevojë 
të bëheni anëtarë të ndonjë klubi, ose të gjeni një website pornografik në internet. Ato trafikohen 
pa para dhe shumica e fëmijëve e dinë mirë se ku t’i gjejnë këto materiale në internet. Ata i 
gjejnë këto materiale, i përdorin dhe i shkarkojnë ato rregullisht, njësoj siç bëjnë me muzikën 
dhe filmat. 

Imazhet pornografike në internet, kanë pasoja negative të mëdha tek fëmijët dhe më e keqja është 
se prindërit nuk dinë fare që fëmijët i shikojnë këto materiale. Ata i shikojnë këto imazhe 
pornografike që kur janë, akoma, në stadet e zhvillimit të tyre të gjithanshëm. Është kjo arsyeja 
që dëmi i pornografisë është dhe më i madh tek fëmijët, se sa tek të rriturit. Ekspozimi i fëmijëve 
me materialet pornografike, bën që ata të rriten seksualisht perversë për veten e tyre dhe pa asnjë 
dyshim perversë në marrëdhëniet me shokët dhe shoqet e tyre. Kjo do të thotë të rriten me 
personalitet të shkatërruar, sepse, siç dihet,  seksualiteti është  pjesë me shumë rëndësi e 
personalitetit të personit. Pra, fëmijët që shohin pornografi rriten me personalitet dhe seksualitet 
pervers. Këto pasoja, i shohim e i ndeshim sot, dhe po qe se nuk ndërhyjmë do t’i shohim dhe 
ndeshim edhe më shumë më vonë. 

 Si ndikon pornografia mbi fëmijët? 
 
Pornografia i shkatërron fëmijët në shumë mënyra. Imazhet pornografike synojnë ta 
objektivizojnë seksualitetin e fëmijëve. Ato e bëjnë seksin si një gjë të zakonshme, që e bëjnë të 
gjithë dhe i nxitin fëmijët të përdoren për seks prej të tjerëve, veçanërisht, prej të rriturve. 
Pornografia i paraqet skenat e seksit violent, në atë mënyrë që ato të duken si normale. 
Aktivitetet seksuale perverse, kryhen hapur dhe fëmijët, emocionalisht, marrin pjesë në to, pa 
qenë nevoja të jenë prezentë fizikisht. Imagjinoni, që të gjitha këto shëmti, i ekspozojnë fëmijët 
ndaj seksit pervers që në moshë fare të re.  
 
Çdo prind që dëshiron të rrisë fëmijë të shëndetshëm e të edukuar mirë, duhet ta ndjejë se është 
detyra e tij, të bisedojë me fëmijët për këto imazhe pornografike dhe t’u shpjegojë, pareshtur, 
rrezikun që vjen prej tyre. T’ua bëjë atyre të qartë se ky është  një aktivitet i jashtëligjshëm që 
lidhet në radhë të parë me abuzimin seksual, fizik dhe psikologjik të fëmijëve. Është detyra e 
prindërve, që kurrë nuk duhet të rreshtin për t’i kontrolluar dhe mbrojtur fëmijët nga pornografia. 
Ata duhet ta bëjnë këtë punë vazhdimisht, edhe atëherë, kur janë të bindur se fëmijët nuk 
shikojnë materiale pornografike në internet.  
 



Pornografia për fëmijët në internet është një epidemi e rrezikshme.   
 
Shumica e njerëzve e mendojnë internetin si një shpikje, që ka vetëm të mira. Që i lejon të 
qëndrojnë në lidhje me miqtë,  të marrin informacion të pasur dhe të kënaqen për orë të tëra. Por, 
fatkeqësisht, shumë mijra njerëz kudo në botë, pa përjashtuar dhe vendin tonë, e përdorin këtë 
teknologji për qëllime të këqija, për të shitur pornografi për fëmijët. 
 
Çdo ditë, në internet, qarkullojnë më shumë se 5 milion piktura dhe video pornografike për 
fëmijë. Mjafton kjo shifër, që të kuptohet çfarë rreziku paraqet për fëmijët pornografia . Qëllimi 
im në këtë  artikulli është të tregoj se çfarë është murtaja pornografi dhe t’u ndihmoj të kuptoni 
rrezikun e saj të madh. 
 
Tek ne, nuk ka asnjë përçapje të ndjeshme nga organet shtetërore, për të luftuar kundër 
pornografisë në përgjithësi, e veçanërisht, asaj në internet, që  mbart shumë pasoja të këqija. 
Organet e prokurorisë dhe të e policisë, nuk bëjnë asgjë, ose bëjnë fare pak, kundër abuzimit 
seksual dhe përdhunimit në internet. 
 
Keqbërësit në internet, shkarkojnë dhe shpërndajnë imazhe që tregojnë fëmijë që abuzohen 
seksualisht, në mënyrat më violente. Ata janë përdorues dhe zotërues të nivelit të lartë të 
pornografisë për fëmijë. Ata janë kudo në botë. Interneti nuk ka as censurë as doganë. Ajo futet 
në të gjitha shtëpitë nga çdo cep i botës. 
 
Provoni të dashur prindër, të ndiqni vetëm 50 imazhe pornografike në kompjuterin tuaj dhe kjo 
do të mjaftojë që ju të kuptoni se çfarë shohin fëmijët  me orë të tëra, çdo ditë. Kjo do të jetë 
vetëm një fillim në drejtimin e duhur. Kjo do të vlejë, vetëm, sa ta gërvishtni problemin. Ka 
mijra keqbërës të rritur në internet, nga  e gjithë bota. Me siguri ka shumë të tillë edhe në 
Shqipëri. 
 
Shtëpitë ku banojnë këta njerëz keqbërës, ju nuk i dini. Ato janë si apartamentet e të gjithë 
njerëzve të tjerë. Pornografia shkarkohet në komputerat që janë në këto shtëpi. 
 
Në këto materiale ka pornografi të mirëfilltë për fëmijë. Kjo do të thotë ka veprime seksuale. Kur 
them veprime seksuale, kam parasysh penetrimin seksual vaginal, anal dhe oral. Ka  përdhunime 
seksuale të fëmijëve. Ka skena seksuale sadiste, me fëmijë të lidhur në mënyra të ndryshme të 
përfshirë në marrëdhënie seksuale nga më perverset. Këto janë vetëm pak, nga gjithë ato gjëra të 
tmerrshme, që shfaqen në pornografinë në internet. 
 
Ata që merren me këto materiale janë të të gjitha moshave. Ata janë adoleshentë, nxënës 
shkollash, të rritur, mësues, gjykatës, prokurorë, politikanë, predikues fetarë. Prej tyre ka që janë 
vetë prindër. Mos u çudisni. Ata janë nga ata që ju u besoni fëmijët tuaj. 
 
Në shtëpitë e personave, që policia i ka arrestuar për trafikim të pornografisë për fëmijë, kudo në 
botë, janë gjetur shumë materiale  pornografike si video , CD të vetëbëra, kompjutera me shumë  
“hard drive”, të gjitha të mbushura me materiale pornografike. Në këto imazhe, tregohen skena 
përdhunimi dhe tortura seksuale të fëmijëve, në pozicionet nga më të ndryshmet.  
 



Unë insistoj, që ju lexues të këtyre rreshtave,  të kuptoni, se këto nuk janë vetëm piktura. Ata 
janë imazhe të fëmijëve realë, të fëmijëve tanë, që vuajnë torturën e abuzimit seksual, emocional 
dhe fizik. Askush të mos mendojë se ky problem nuk i takon atij. Materialet pornografike janë aq 
rrëqethëse dhe poshtëruese, sa që është vështirë të përshkruhen. Lexoni, vetëm, disa ndodhi, prej 
atyre shumë miliona episodeve pornografike, që fëmijët tuaj i shohin në kompjuter çdo ditë: 

  

Një vajzë e vogël 4 ose 5 vjeç, me duar të lidhura, në një dhomë gjumi. Në shtrat ka edhe 
fëmijët të tjerë, me këmbë të lidhura. Një burrë i rritur, lakuriq, fillon ta përkëdhelë vajzën. Të 
gjithë fëmijët janë komplet lakuriq dhe kuptohet çfarë ndodh. Burri e përdhunon vajzën.  

 
Kjo video zgjat më shumë se 40 minuta. Gjatë gjithë kësaj kohe, fëmija, duron penetrime 
seksuale të përsëritura, nga ai burrë monstër.  
 
Në një video tjetër tregohet një vajzë e re, që i fut duart dhe gojën e saj në organet seksuale të 
një qeni. Një person tjetër flet,  sikur qeni i thotë vajzës: “Jo,  bëje kështu. Jo, bëje përsëri” 

 Ja këto shohin disa nga fëmijët tanë në internet... 

 Prindërit e adoleshentëve, që merren me prodhimin dhe shpërndarjen e pornografisë për fëmijë, 
habiten kur marrin vesh se fëmija i tyre merret me këto punë. Ata as nuk e kishin idenë e kësaj. 
Ata dinin se fëmija i tyre nuk merrej me këto gjëra. Ata dëshpërohen shumë kur e marrin vesh 
këtë, ose kur fëmija i tyre përfundon në burg.  
 
Vendoseni veten në pozitën e prindit të një adoleshenti që shpërndan këto materiale 
pornografike. Policia e ka kapur. Si shumica e prindërve, ai dëshiron ta mbrojë fëmijën e tij që 
merrej me këtë punë të keqe. Por ai ka dhe fëmijë të tjerë. Ka nipër e mbesa në shtëpi, për të cilët 
shqetësohet. Këto janë emocione të përziera. Pozicioni i prindit është i vështirë. Të mbrojë 
fëmijën keqbërës, apo të mbrojë fëmijët e tjerë të pafajshëm.  
 
 
Si t’i mbrojmë fëmijët nga pornografia?  
 
Së pari çdo prind, nëna ose babai qoftë, duhet të jenë vigjilentë. Ata duhet të dinë dhe të kuptojnë 
se çfarë bën fëmija i tyre në kompjuter. Të hyjnë në website e fëmijëve, në My Space, ose 
facebook që përdorin, vazhdimisht, fëmijët dhe t’i kontrollojnë ato. 
 
Asnjë prind nuk mund t’i thotë fëmijës çfarë të mos bëjë, po qe se vetë nuk di  për çfarë të flasë. 
Prindërit duhet të jenë vetë të mirinformuar dhe të gjejnë website që janë për ta. Sa më shumë të 
dinë se çfarë bëjnë keqbërësit me fëmijët tanë, aq më mirë do të jenë të përgatitur të marrin masa 
kundër tyre. 

  



Çfarë është pornografia në të vërtetë?  
 
Ajo nuk është vetëm imazhe. Ajo është përdhunim,torturë, degradim, abuzim violent e brutal i 
fëmijëve. Pornografi është një vajzë që akoma pa u bërë 10vjec, lakuriq, me gishta në privatet e 
saj. Pornografi janë imazhe ekzakte të abuzimit të përsëritur. Janë krime të paimagjinueshme. 
Imagjinoni vajza të mitura, të lidhura, që detyrohen të bëjnë seks me kafshët. Dhe këto imazhe 
zgjatin 45 minuta deri një orë. Vajzat alarmohen, qajnë.  
 
 
Imagjinoni një fëmijë që në dhomën e tij, fshehurazi, shikon këto imazhe në kompjuterin e tij. 
Nëna, pa ditur ç’bën fëmija, hyn me një copë ëmbëlsirë në duar. Ajo mendon se në këtë mënyrë 
bën kujdes për fëmijët e saj dhe kjo është e gjitha që duhet të bëjë një nënë e mirë. Por, a ka gjëra 
të tjera që ajo duhet të bëjë? Pa tjetër që ka. Ajo duhet ta njohë mirë rrezikun që ka për fëmijët 
pornografia në internet. Ajo duhet të interesohet të mësojë të vërtetën ashtu siç është dhe të ketë 
informacionin e nevojshëm për mënyrën si t’i kontrollojë  fëmijët. 
 
  
Kohët e fundit në Indiana të Sh.B.A ndodhi kjo histori:  
 
Një skuadër policie e përbërë nga tetë policë, zbuloi se një çift që drejtonte një kopsht fëmijësh, 
kishte filmuar fëmijët e kopshtit duke bërë seks. Video zgjaste 90 minuta dhe tregonte 
përdhunime të përsëritura të fëmijëve. Këta fëmijë ishin ata që sapo kishin marrë këmbët, madje 
kishte edhe infantë. Kjo ishte e shëmtuar. Kjo ishte e paimagjinueshme. Por kudo ka njerëz të 
sëmurë. | 
 
Çfarë ndodhi? Dënimet për keqbërësit nuk ishin të ashpra, ashtu siç e meritonin. Gjykatësit, 
prokurorët, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë, nuk i kishin parë filmimet dhe fotografitë ku ishin 
regjistruar këto raste të përbindshme.  
 
Gjykatësit, prokurorët dhe avokatët që i gjykojnë dhe i mbrojnë këta kriminelë, që prodhojnë dhe 
shpërndajnë këto filmime, vetëm, për kënaqësi të tyre, kurrë nuk do të marrin vendime të drejta, 
po qe se  nuk i dëgjojnë klithmat dhe qarjet e fëmijëve që abuzohen. Po t’i kishin dëgjuar e 
shikuar këto tmerre, ata do ta gjenin një mënyrë që t’i ndalonin  këto abuzime të përbindshme.  

 Këto skena nuk mund të shfaqen në publik. Këto nuk i bën të njohura as policia, sepse ato janë 
shumë tmerruese . 
 
Unë përshkrova vetëm pak raste, sepse dua që të kuptohet sa rëndësi ka problemi. Ata që bëjnë 
ligjet dhe ata që janë ngarkuar të zbatojnë ligjet, duhet ta njohin e kuptojnë rëndësinë e problemit 
dhe të marrin masat për ta parandaluar atë. 

 Opinioni shoqëror duhet të ngrihet kundër pornografisë për fëmijët.  
 
Dr. Adem Harxhi 
 


