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Ka nisur të zbatohet në Shqipëri përmes një 
partneriteti mes organizatave COC Netherland, 
CRCA dhe LGBT PRO Shqipëri, me mbështetjen 
financiare të Programit të Transformimit Social 
(MATRA) të Ministrisë së Jashtme të Hollandës 

Synon të bëjë të mundur që në shoqërinë 
shqiptare në zhvillim, pozicioni, të drejtat dhe 
nevojat e komunitetit të lezbikeve, gejve, 
biseksualëve, transeksualëve (LGBT) dhe 
personave ende të paqartë për orientimin e 
tyre seksual të respektohen plotësisht dhe që 
nevojat dhe shqetësimet e tyre të adresohen 
në mënyrën e duhur. 

Synon të jetë një instrument i dhe për 
komunitetin LGBT në Shqipëri. PINK Embassy 
përdor ekspertizën, rrjetet dhe burimet e saj 
dhe të organizatave partnere zbatuese të këtij 
Programi për të përmirësuar situatën e këtij 
komuniteti në Shqipëri, duke advokuar e 
lobuar pranë të gjithë institucioneve 
shtetërore dhe jo shtetërore që kanë rol në 
drejtim të respektimit të të drejtave të këtij 
komuniteti duke u bërë kështu zë i hapur 
publik i komunitetit LGBT, si dhe duke punuar 
me këtë që ai vetë të arrijë kapacitetin për të 
formuluar kërkesat dhe shqetësimet e tij dhe 
për ti adresuar ato pranë institucioneve 
përkatëse. 

I gjithë veprimi i PINK Embassy do të synojë 
përmirësimin e qëndrimit dhe sjelljes së 
qeverisë dhe shoqërisë shqiptare në drejtim të 
individëve dhe çështjeve të komunitetit LGBT, 
si dhe integrimit të plotë të këtij komuniteti në 
jetën shoqërore, ekonomike, politike dhe 
sociale në Shqipëri. 

Dhuna ndaj komunitetit LGBT ёshtё tema e kёtij numri tё PINK E‐
news. Ky ёshtё njё fenomen i fortё social, qё ndikon nё 
shёndetin e mijёra tё rinjve homoseksualё dhe bi nё Shqipёri dhe 
kudo nё botё. Nёpёr shkollat fillore dhe tё mesme tё Europёs 
lindore dhe perёndimore, tekstet vazhdojnё tё kenё mesazhe 
fyese pёr homoseksualitetin. Nxёnёsit LGB vazhdojnё tё 
diskriminohen. Kjo ndodh edhe nё shkollat shqiptare, nё klasat 
shqiptare e ndonjёherё edhe nga vetё mёsuesit.  

Por dhuna nuk ёshtё vetёm sporadike, qё targeton njё vajzё apo 
njё djalё tё klasёs, ajo ёshtё edhe e institucionalizuar, sidomos 
ndaj komunitetit transgjinor tё Tiranёs. Ky ёshtё njё nga grupet 
sociale mё tё margjinalizuara nё Shqipёri; tё varfёr, tё pa‐
arsimuar, tё pa‐strehё ata duhet tё durojnё shpesh dhunёn 
homofobike tё kalimtarёve, por ndonjeherё edhe atё tё forcave 
policore. Nё kёtё numёr do tё njihemi me historinё e Palomёs 

Ky numёr, dedikuar dhunёs dhe homofobisё, do tё paraqesё 
edhe disa histori tё veçanta, si atё tё projektligjit anti‐gay nё 
Ugandё apo historisё prekёse e Mathew Shepard nё Amerikё.  
 
Njё intervistё e Ambasadorit tё Parё tё PINK, Z. Altin Hazizaj me 
tё pёrditshmen shqiptare i jep pёrgjigje disa pyetjeve shumё tё 
rёndёsishme tё opinionit publik mbi komunitetin LGBT.  
 
Lajmi jo i mirё ёshtё se progress‐raporti i fundit i BE‐sё mbi 
Shqipёrinё e ngel kёtё tё fundit nё klasё dhe nuk i jep statusin 
kandidat. Pёrsa i takon komunitetit LGBT çёshtje emergjente 
mbetet fuqizimi i kapaciteteve dhe kompetencave tё 
institucioneve pёr t’u njohur mё mirё me çёshtjet LGBT dhe pёr 
tё dhёnё kontribut nё zgjidhjen e kёtyre problematikave. Lajmi i 
mirё ёshtё se Ambasada PINK do tё vazhdojё pёrpjekjet 
maksimale pёr pёrmirёsimin e situatёs sё komunitetit LGBT nё 
Shqipёri. Por kёtё nuk mund ta bёjmё vetёm, pёr kёtё na duheni 
ju. Pёr ti thёnё ndal dhunёs, bulizmit, homofobisё, urrejtjes mbi 
baza tё orientimit seksual dhe atij gjinor duhet ndihma juaj. Na 
pret ende shumё punё pёr tё bёrё. 
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Hetim urgjent për dhunën ekstreme 
policore të ushtruar 

ndaj një transgjinori në Tiranë. 

Përgjatë të gjithë 
kohës së ndalimit, 
Palomës nuk i është 
ofruar në asnjë 
moment ndihma 
juridike dhe për më 
tepër asaj i është 
kërkuar të firmosë 
dokumente pa i’a 
lexuar ato 
paraprakisht. Paloma 
nuk di as shkrim as 
këndim. 

Ambasada PINK i 
kërkoi Ministrisë së 
Brendshme dhe 
Avokatit të Popullit, 
të nisin një hetim 

urgjent për ngjarjen dhe të vendosin përpara 
përgjegjësisë ligjore të gjithë personat me uniformë të 
përfshirë në të, të cilët kanë torturuar për orë të tëra 
një transgjinor, duke e vendosur jetën e saj në rrezik 
absolut. 

Prej vitesh komuniteti transgjinor në Shqipëri vuan 
margjinalizimin dhe përjashtimin e shoqërisë shqiptare 
për shkak të mungesës së masave mbështetëse nga 
Bashkia Tiranë dhe institucionet qëndrore qeveritare. 
Nuk është hera e pare që Ambasada PINK proteston 
publikisht për dhunën dhe keqtrajtimin nga ana e 
forcave të Policisë të transgjinorëve në Tiranë. Edhe 
pse gjatë muajve të fundit ishte vënë re një përmirësim 
i trajtimit të personave transgjinorë nga ana e Policisë 
së Shtetit, ngjarja e fundit vë në dukje nevojën për 
përmirësimin e mëtejshëm të sjelljes së policisë dhe 
ndalimin e akteve të homofobisë nga ana e tyre.   

 

Tiranё, 15 Gusht 2011 ‐ Ambasada PINK/LGBT 
Pro Albania dëshiron të shprehë shqetësimin e 
saj për rastin e fundit të dhunës ekstreme ndaj 
një pjesëtari të komunitetit transgjinor në 
Shqipëri.  

Rreth orës 16:00 të ditës së Diel, 14 Gusht 2011, 
tek parku pranë Kuvendit të Shqipërisë, efektivë 
të Policisë së Shtetit, të shoqëruar nga një 
qytetare e thjeshtë, kanë kryer verifikime mbi 
vjedhjen e varëses së kësaj të fundit. Ndër 
personat e pyetur, ka qenë edhe një djalë, 
shoqërues i grupit transgjinor, që jeton në këtë 
park, ndalimi i të cilit ka hasur në rezistencën e 
personit transgjinor të quajtur Paloma. 

Reagimi i forcave policore ndaj Palomës, ka qenë 
i dhunshëm, duke kapërcyer të gjithë kufijtë e 
përdorimit të saj në mënyrë të ligjshme. Grupi 
prej gjashtë efektivësh të Policisë së Shtetit, mes 
të cilëve edhe një femër, ushtruan dhunë 
totalisht të pajustifikuar ndaj transgjinorit, e cila 
bazuar në aktet ndërkombëtare, të ratifikuara 
nga Republika e Shqipërisë, mund të klasifikohet 
si torturë.  

Paloma, më pas është shoqëruar në mjediset e 
Komisariatit Nr. 1 të Tiranës, ku dhuna ka 
vazhduar deri në momentin që ajo ka qenë e 
mbuluar në gjak dhe ka humbur ndjenjat. Një 
nga metodat e përdorura ishte vendosja e një 
skafandre, për të evituar shfaqjen e shenjave të 
dhunës në kokë, ndërkohë që goditjet me 
shkelma dhe grushta vazhdonin në çdo pjesë të 
trupit. Policia e ka shoqëruar Palomën pranë 
Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 
(QSUT), ku ajo ka marë ndihmën e shpejtë dhe 
më pas e ka rikthyer atë në Komisariat. 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Historia  

e 
Palomës 

 

Jeta  në  Fier,  dhe  arratisja  në 
Tiranë 
Në gjendje shumë të keqe për të 
folur dhe nën ekon e zhurmës së 
punimeve që kryeshin afër 
Kuvendit, Paloma na rrëfeu jetën e 
saj, duke nisur nga marrëdhënia 
me babain, njeriun e parë abuziv 
që ka njohur në jetë. Ai e largoi  
nga shkolla dhe nëna për ta shitur 
në Levan të Fierit,  tek një rom. 
Atëherë, Emiljano ishte vetëm 6 
vjeç, dhe çmimi i tij ishte 350.000 
Lekë. Ishte kjo periudha kur nisi 
jetën e lypësit, nën kërcënimin e 
vazhdueshëm të tutorit dhe në 
shoqërinë e dy fëmijëve të tjerë. 
Me ta udhëtonte nga një qytet 
jugor në tjetrin, flinte ku ta zinte 
gjumi dhe hante kothere buke.  
Burri i cili bleu, shërbeu edhe si 
eksperienca e pare seksuale. 
Asokohe ishte vetëm 11 vjeç. Duke 
mos qenë më i aftë të durojë 
abuzimet dhe dhunën, vendos të 
arratiset. Këtë e bëri duke u 
hedhur nga një ndërtëse, çka i solli 
dëmtime në kokë. Nga ky moment 
jeta e tij vazhdon në Tiranë. 

Tirana 
Në metropol, Emiljano nisi jetën e 
një fëmije të pastrehë, pa të 
afërm dhe pa përkujdesje. Ndër 
miqtë e parë ishte Anxhela, një 
transgjinor, me pas Nikoleta. Për 
këtë të fundit na thotë “Më ka 
mbajtur si fëmijën e vet, më ka 
mbrojtur, dhe i jam 
mirënjohëse”. Nuk harron ti 
përmendë disa here nëpër 
bisedë.  
 
Këto ishin vitet kur Emiljano filloi 
të vishet si femër dhe të bëjë 
gjithçka per të fituar bukën e 
gojës; mbledhje kanaçesh, lypje 
në rrugë, prostitucion etj. Një 
moment lidhi miqësi me një djalë 
nga Lushja. U martuan, dhe 
jetuan bashkë për tre vjet.   
Ndërkohë, marrëdhënia e saj me 
autoritetet policore ka qenë 
gjithmonë e vështirë. Përgjatë 
viteve, është ndaluar disa herë, 
është hetuar me akuza për 
vjedhje dhe një herë ka kryer 
pesë muaj burg.  
 

Emiljano  Nuredini  është  emri  i  lindjes  së  Palomës,  transgjinorit  24  vjeçar  nga 

Fieri,  i  cili  prej  vitesh  jeton në  Tiranë,  në  shëndet  të  keq dhe pa një  vendstrehim. 
Karta e identitetit konfirmon emrin, moshën dhe seksin (mashkull) ndërsa fotografia 
konfirmon identitetin gjinor, atë të një vajzë me make‐up, vathë të mëdhej dhe flokë 
të gjatë. Ky  ishte  imazhi  i  takimit  tone me të, pa harruar mavijosjet dhe vragat në 
çdo pjesë të trupit.   

U takuam tek  lulishtja pranë Kuvendit  të Shqipërisë në 21 Gusht,  rreth orës 14:00, 
pesë  ditë  pas  ndalimit  nga  policia  dhe  dhunës  që  pasoi.  E  gjetëm  duke  pushuar 
pranë një peme me partnerin e saj prej tre vitesh. Në fillim folëm me Nikoletën dhe 
Anxhelën, dy mikeshat  transgjinore dhe më pas  i  shkuam pranë, ndezëm kamerën 
dhe filluam intervistën. Partneri, të cilin ajo e quan bashkëshort, na la vetëm.  

Ndër eksperiencat më të këqia 
kujton atë me shoqen e 
Kristina, po ashtu transgjinor,e 
cila u vra pa mëshirë në Shtator 
të vitit 2009. Ishte koha kur 
Kryeministri Sali Berisha 
promovonte projektligjin anti‐
diskriminim dhe hidhte idenë e 
një ligji për martesat mes 
gjinive, një periudhë debatesh 
të mëdha në media dhe në 
shoqëri, por që nuk i dha 
ndonjë zë të vëçantë 
transgjinorëve, madje e fiku 
njërin prej tyre njëherë e 
përgjithmonë.  
 
Eksperienca e mësipërme, si 
shumë të tjera të patreguara 
nga komuniteti transgjinor, 
tregon se si jeta e tyre është në 
rrezik dhe kërcënim të 
përhershëm. 
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PALOMA 
Strehim 

Paloma nuk e mban mend herën e fundit që ka 
jetuar në një shtëpi të vërtetë. Ndër vite, 
përpjekjet e saj për të gjetur strehim për veten dhe 
partnerin e saj kanë qenë të pasuksesshme.  

Na tregoi se si një herë pati gjetur një dyqan të 
djegur nga flakët pranë “21 Dhjetorit”, të cilin e 
transformoi në një dhomë të banueshme për veten 
dhe partnerin. Policia Bashkiake nuk e mendoi dy 
herë ta nxirrte në rrugë, për shkak se kishte hyrë 
në këtë prone pa lejen e të zotit.    

Përndryshe, rezidencat e saj të përhershme, ashtu 
si e pothuajse gjithë transgjinorëve të tjerë, kanë 
qenë dhe vazhdojnë të jenë lulishtet qendrore të 
Tiranës. Aktualisht, ajo dhe një grup i vogël 
transgjinorësh jetojnë tek lulishtja pranë Kuvendit 
të Shqipërisë. Paloma na tregoi se adoleshentë 
dhe të rinj të ndryshëm i sulmojnë shpesh, 
sidomos në oraret e vona të natës.  

Shëndeti 

Ne nuk dime shumë për shëndetin e Palomës, por 
me siguri që gjendja e saj nuk është ndër më të 
mirat. Ajo vetë na konfirmoi se nga mjekët ka 
mësuar që nuk e ka jetën shumë të gjatë. Shpesh 
humbet kontrollin e vetes, dhe kërcënon se do të 
vrasë veten. Ndër herët e fundit që humbi 
ndjenjat, ndodhej në zyrat tona.  

Kërkesa 

Nuk  duket  se  Paloma  është  e  aftë  të  kërkojë  shumë  nga  shoqëria  apo  nga  ndokush  që  mund  të  ketë 
mundësi ta ndihmojë. Gjithë këto vite kanë qenë provë për mënyrën se si Bashkia e Tiranës,  institucionet 
qendrore, Policia e Shtetit, mjekët dhe organizatat e ndryshme, kanë reaguar ndaj problemeve të saj dhe të 
komunitetit transgjinor në tërësi.  

Gjithçka që ajo kërkoi nga ne ishte një strehë e sigurt, në mënyrë që ajo dhe miqtë e saj të kenë një vend ku 
të  qëndrojnë  në  dimër  dhe  verë,  pa  frikën  e  dëbimit,  sulmeve  homofobike  apo  zjarrit.  Në  27  Prill,  2011 
shtëpia ku banonin Paloma dhe disa anëtarë të tjerë të komunitetit transgjinor, morri flakë. Shanset janë që 
ky të ishte një akt homofobik, për ti detyruar transgjinorët të largohen nga shtëpia.  

Përveç kësaj, gjithçka tjetër që Paloma kërkoi nga ne ishte që ajo dhe transgjinorët e tjerë të trajtohen me 
respekt dhe dinjitet, të shihen si njerëz dhe t’u ofrohet ndihma për të cilën kanë nevojë.  

E shoqëruar nga partneri dhe mikeshat e saj, ndoshta të vetmit miq që ka në jetë Paloma na lejoi t’i bëjmë 
foton që patё këtu, dhe në emrin e saj të kërkojmë që Bashkia e Tiranës, institucionet qeverisëse qëndrore 
dhe gjithë organet e  tjera  të marrin masat e duhura dhe  t’i  ofrojnë Palomës dhe gjithë  transgjinorëve  të 
tjerë ndihmën, mbështetjen dhe trajtimin që kërkojnë.  

Strehim 

Shëndeti 

Kërkesa 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Vrasja e transgjinorit Kristina 

Krim apo urrejtje? 

Në Shtator të vitit 2009, Tirana do të shënonte ndoshta të parin krim urrejtje ndaj personave LGBT që 
rezultoi me vdekjen e 38 vjeçarit Petrit Luçaj, transgjinorit nga Elbasani, i cili njihej nga të gjithë me 
emrin Kristina.  
 
Sebadin Hoxha,  asokohe  36  vjeç, me origjinë  nga Prizreni  i  Kosovës,  kishte  dy  javë që ndodhej  në 
Tiranë, dhe shpesh qëndronte pranë lulishtes “Ushtari i Panjohur”. Sipas dëshmive të transgjinorëve 
ai  ishte parë të shkonte afër  tyre disa herë përpara mbrëmjes së 19 Shtatorit kur  ftoi Kristinën me 
pretekstin e kryerjes së marrëdhënieve seksuale në këmbim të 5 eurove. Pak momente pas kontaktit, 
Kristina  është  parë  të  ecë  e  gjakosur  në  fyt  duke  kërkuar  ndihmë.  Në  gjendje  kritike  dhe  duke 
humbur gjak ajo gjeti vdekjen gjatë kohës që transportohej për tek Spitali Ushtarak.   
 
Hetimet e policisë tregojnë së kosovari  i ndaluar kishte shfaqur shenja të çregullimit mendor. Sipas 
Hoxhës,  ai  nuk  e dinte  se Kristina  ishte mashkull  dhe në momentin që  e mësoi  këtë  fakt  e  humbi 
vetkontrollin dhe e vrau. Nga ai çast mediat dhe opinioni publik nuk janë marrë më me historinë e 
Kristinës.  
 

KRISTINA 

Rruga Abdi Toptani 



 

 

Projektligji Anti-Gay ne Ugande: 

Kur urrejtja sanksionohet me ligj... deri ne vdekje 

Tridhjetë e tetë nga pesë dhjetë e tre shtete 
afrikane i dënojnë në një mënyrë apo tjetër aktet 
homoseksuale. Por një vend i kontinentit të zi ka 
shkaktuar më shumë skandal se çdo vend tjetër. 
Në vitin 2009, Uganda tërhoqi vëmendjen e 
opinionit ndërkombëtar dhe sidomos të 
organizatave LGBT me projektligjin anti‐gay, i 
njohur si “kill the gays bill” i cili propozon 
ndëshkime monstruoze kundër çdo shtetasi 
ugandian që përfshihet në akte seksuale midis të 
njëjtit seks.  

I propozuar nga Deputeti i Parlamentit të Ugandës, 
David Bahati në 14 Tetor, 2009, nëse miratohej, 
projektligji do ti kriminalizonte aktet seksuale në 
përmasa të pa imagjinueshme sot për sot nga 
komuniteti ndërkombëtar dhe Organizata e 
Kombeve te Bashkuara (OKB). Projektligji propozon 
dënimin me vdekje për persona të arrestuar më 
parë për akte homoseksuale, për personat me 
status HIV Pozitiv ose AIDS apo për ata të cilët 
kryejnë akte seksuale me persona të të njëjtit seks 
apo minorenë. Projektligji shkon aq larg sa të 
propozojë dënime të ashpra edhe për shtetas 
ugandianë që jetojnë jashtë vendit, duke kërkuar 
të drejtën e ekstradimit dhe ndëshkimit të tyre në 
Ugandë, si dhe penalitete për individë, kompani, 
organizata mediatike apo organizata jo‐
fitimprurëse që mbështesin të drejtat e LGBT‐ve.  

Për fat të keq homofobia është shumë e përhapur 
në Ugandë dhe projektligji gëzon një mbështetje të 
gjerë, nga qeveria dhe organizatat evangjeliste të 
vendit. Në fakt projektligji e pati fillesën nga vizita 
e tre evangjelistëve amerikanë të cilët zhvilluan një 
propagandë të gjerë ndaj të këqiave të 
homoseksualitetit. 

Në anën tjetër opinioni publik ndërkombëtar dhe 
disa shtete perëndimore e dënuan ashpër atë dhe 
kërcëuan me ndërprerjen e çdo ndihme financiare 
ndaj vendit në rast të miratimit të projektligjit. Pjesë 
e protestës ndërkombëtare u bënë shumë 
organizata LGBT, ato për të drejtat e njeriut, të 
drejtat civile si dhe organizata shkencore të cilat 
kundërshtuan fuqishëm pretendimet dhe 
shpjegimet e projektligjit. Reagimi ndërkombëtar e 
konsideroi projektligjin si barbar dhe të 
papranueshëm.  

Të gjitha këto bënë që projektligji të ndryshonte 
dënimin maksimal nga dënim kapital në burgim të 
përjetshëm. Gjithsesi reagimet e ashpra 
ndërkombëtare bënë që presidenti i vendit Joeri 
Museveni të ngrinte një komision që hetoi 
implikacionet ekonomike dhe politike në rast të 
miratimit të këtij projektligji.  

Pas debateve të vazhdueshme përgjatë gjithë vitit 
2010, në Maj të këtij viti, Parlamenti vendosi të mos 
e votojë projektligjin. Ka gjasa që ai të merret sërish 
në konsideratë gjatë sezonit aktual parlamentar. 
Besohet që në Ugandë të jetojnë përafërisht 
500.000 homoseksuale përkundër 31 milion 
banorëve që ka i gjithë vendi. Aktualisht, 
homoseksualiteti dënohet me 14 vjet burgim në 
Ugandë. 
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Historia e Mathew Shepard 
Vrasja që ndryshoi Amerikën 

dhe botën 
 

Nëse ka një emër të lidhur ngushtë me luftën 
kundër krimeve të urrejtjes në SH.B.A dhe botë, 
ai është Mathew Shepard. I vrarë tragjikisht 
natën e 12 Tetorit 1998, studenti gay 21 vjeçar u 
shndërrua në simbol të të drejtave LGBT dhe të 
çdo minoriteti kudo në botë.  

Ngjarja, e cila shokoi opinionin publik amerikan 
dhe ndërkombëtar ka për protagonistë dy të 
rinjtë Aaron McKinney dhe Russell Henderson, 
të cilët të ndikuar nga varësia e drogës 
vendosën të grabisin bashkëmoshatarin e tyre 
Shepard, natën e 7 Tetorit 1998 në një lokal të 
qytetit të tyre. Por gjithçka përfundoi tragjikisht 
në momentin kur dy të rinjtë, pasi e morrën 
Shepard me makinë për ta “përcjellë” në shtëpi 
e lidhën atë pas një gardhi, e grabitën, e rrahën 
barbarisht dhe në fund e braktisën. 
Tetëmbëdhjetë orë më vonë Shepard u gjet në 
gjendje kome nga një çiklist. Dëmtimet e bënë 
të pamundur që mjekët ti shpëtonin jetën dhe 
Shepard u nda nga jeta pesë ditë më vonë në 
spital. Ditën e tij të funeralit, një grup 
protestonte kundër homoseksualëve nën 
slloganin “God hates fags” (Zoti urren 
homoseksualët) ndërkohë që grupi i miqve të 
Shepard rrethonin protestuesit anti‐gay, të 
veshur me krahë gjigandë engjëjsh për të lejuar 
që funerali të bëhej qetësisht. Krimi, dhe 
hetimet që pasuan, shërbyen si një shuplakë e 
fortë për mijëra aktivistë në SHBA dhe botë, të 
cilët panë tek Mathew Shepard motivimin e 
duhur për të luftuar në mbrojtje të të drejtave 
LGBT.  

Gjatë proçesit gjyqësor dëshmitë vërtetuan se 
Shepard ishte sulmuar për shkak të orientimit të 
tij seksual ndërkohë ka hipoteza se dy të rinjtë 
të jenë ndikuar nga varësia e tyre ndaj drogës. 
Sidoqë të kenë qenë faktet apo rrethanat, ajo që 
mbetet e pandryshuar është vdekja e Shepard 
dhe natyra e krimit të bërë ndaj tij, çka solli 
propozime për ngritjen e një ligji që adreson 
krimet e urrjetjes ndaj personave LGBT. Pas 
vitesh të tëra pune intensive, nën kujdesin e 
veçantë edhe të nënës së Mathew Shepard, 
Judy Peck, ligji u miratua nga Dhoma e 
Përfaqësuesve të SH.B.A në 29 Prill, 2009 dhe u 
bë ligj pas firmosjes së saj nga Presidenti Barack 
Obama në 28 Tetor 2009. Presidenti Xhorxh W. 
Bush e pati kundërshtuar projektligjin gjatë 
kohës së tij në Shtëpinë e Bardhë.  

Aaron McKinney dhe Russel Henderson janë 
dënuar me burgim të përjetshëm, pa të drejtë 
apelimi. Henderson ka kërkuar disa herë falje 
publike për krimin mizor. Në një nga intervistat 
e tij ai tha: “Më vjen keq për familjen Shepard. 
Ata kanë vuajtur më shumë se kushdo. I kërkoj 
falje kombit dhe mijëra njerëzve që u ndikuan 
nga kjo ngjarje. Lutem çdo ditë që të kisha 
mundësi të ndryshoj atë që ndodhi.” 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Shkollat duhet tё ndalojnё pёrhapjen e mesazheve 
homofobike dhe transfobike. 

Në shkollat e të gjithë Europës të rinj LGBT ngacmohen për shkak të orientimit tё tyre seksual dhe identitetit 
gjinor. Ngacmimi homofobik dhe transfobik është një realitet i përditshëm në jetën e shumë njerëzve. Është 
koha për të reaguar, sidomos në kuadër të studimeve kombëtare dhe raporteve, duke paralajmëruar se ka 
pasur një numër të lartë të vetëvrasjeve të personave që i pёrkasin komunitetit LGBT (lezbike , gay, 
biseksualë dhe transgjinorë) me shkak kryesor vetminё dhe refuzimin nga rrethi familjar dhe ai shoqёror. 

Shtrirja e këtij problemi duket të jetë 
e madhe. Një studim në Britaninё e 
Madhe ka treguar se nëntë nga 
dhjetë mësues të shkollave të 
mesme ishin dëshmitarë të fëmijëve 
të cilët iu nënshtroheshin 
ngacmimeve homofobike në shkollat 
e tyre. Midis mësuesve të shkollave 
fillore dy nga pesë e kishin vëzhguar 
diçka të ngjashme në lidhje me 
fëmijët në këtë fazë shumë të 
hershme. 
  
Gjithashtu studime të tilla kanë 
treguar se fëmijët në shkollat fillore 
përdorin shprehje homofobike. Ata 
përdorin shpesh një zhargon negativ, 
pa e kuptuar se çfarë fjale i 
referohen. 
 
Raporti i fundit nga Komisioneri pёr 
tё Drejtat e Njeriut: "Diskriminimi në 
bazë të orientimit seksual 
dhe identitetit gjinor në Europë"  
përmban shembuj të shumtë se si  
informacioni i gabuar në lidhje me 
personat  LGBT është shpërndarë, 
nganjëherë edhe nga vetë shkollat.  
Ky është një problem serioz 
dhe mund të kontribuojë 
në ngacmimin dhe në forcimin 
e qëndrimeve homofobike dhe 
transfobike. 
 

Librat shkollorë të përdorura për të 
përhapur paragjykimet 
 
Organizata Botërore e Shëndetësisë 
e hoqi Homoseksualitetin nga klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve në 
vitin 1990. Pavarësisht nga kjo, paragjykimet dhe keqkuptimet vazhdojnё 
tё jenё pjesё e progameve tё disa shkollave europiane.   
 
Verёn e vitit tё kaluar, nё Ish Republikёn Jugosllave tё Maqedonisё, u mor 
vendimi pёr tё rishikuar njё tekst shkollor i cili i pёrshkruante 
homoseksualёt si “persona me probleme nervore dhe psiqike” me një 
"jetë anormale, të panatyrshme dhe të degjeneruar seksuale". Nё 
Lituani fёmijёve u mёsohej se homoseksualiteti është një sëmundje dhe 
se marëdhëniet e të njëjtit seks shkatërrojnë familjen.  
 
Në vitin 2009 Komiteti Europian i të Drejtave Sociale përcaktoi një 
standard të rëndësishëm në shqyrtimin  e ankesës kundër Kroacisë në 
lidhje me përmbajtjen e një teksti shkollor  të biologjisë i cili përmbante 
informacion paragjykues. Komiteti konstatoi se "disa materiale  
edukative të cilat janë përdorur në programet e rregullta mësimore  janë 
të njëanshëme, diskriminuese dhe degraduese." Kroacia ka 
tërhequr tekstin si rezultat i gjetjeve të  Komitetit, edhe pse OJQ‐të 
në vend ende raportojnё probleme të ngjashme me tekste të tjera. 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"Mos e mbështet ngacmimin homofobik " 
 
Disa shtete anëtare tё Kёshillit tё Europёs 
kanë marrë iniciativa inkurajuese. Një plan veprimi 
kombëtar në Norvegji ka si objektiva shkollat në 
nivelin fillor dhe të mesëm dhe ka shtuar një 
dimension LGBT të lëndëve në përmbajtjen 
e zakonshme. Në Estoni programi kombëtar i 
studimit ofron një bazë për diskutime mbi çështje të 
komunitetit LGBT. 
 
UNESCO ka filluar një studim ndërkombëtar për 
ngacmimet homofobike në institucionet 
arsimore. OJQ‐të kanë ndërmarë fushata të 
domosdoshme kundër ngacmimeve homofobike të 
tilla  si ajo nё Irlandё, me temёn: "Mos e mbeshtet 
ngacmimin homofobik ".  
 
Ekziston një nevojë e fortë për të riparë programet 
dhe materialet mësimore në të  gjitha shtetet 
anёtare të Këshillit të Europës. Kjo u theksua edhe 
në një Rekomandim tё Komitetit të Ministrave, i 
Këshillit të Europës  i cili u bëri thirrje vendeve 
anëtare për të siguruar "nxënësit  
dhe studentët me informatat e nevojshme për 
mbrojtje, dhe mbështetje për t’i mundësuar atyre 
një jetesë në përputhje me orientimin e tyre seksual 
dhe identitetin gjinor." 

Detyrimi i shkollave pёr tё mbrojtur 
studentёt 
 
Është një detyrim për të gjitha shkollat tё mbrojnё 
studentёt e tyre nga ngacmimi dhe për t’u 
mësuar atyre respekt dhe transparencë. Personelit 
të shkollave i’u duhet një trajnim i plotë në lidhje 
me çështjet e jo‐diskriminimit. Një mjet i 
rëndësishëm në këtë drejtim mund të jetë një 
paketë trajnimi mbi reduktimin e dhunës në shkolla 
 i Këshillit të Europës . 
 
Krijuesit e politikave dhe menaxhimit të 
shkollës duhet të japin mbështetje të fortë për 
mësuesit, në mënyrë që ata të kenë mjete dhe 
burime për të krijuar një mjedis të shëndetshëm 
dhe gjithëpërfshirës në shkolla dhe klasa. 
 
Thomas Hammarberg 
Komisioner pёr tё Drejtat e Njeriut nё Kёshillin e 
Europёs  

Linku: Faqja e tematike e Komisionerit për të 
drejtat e njeriut të personave te komunitetit LGBT 
(lesbike , gay, biseksualë dhe transgjinorë) 
 

Dёshmi bulizmi nga Grupi Rinor PINK  
Vajzat dhe djemtё e grupit rinor LGBT nё Ambasadёn PINK pranuan tё ndajnё me ne eksperiencat e tyre nga 
shkolla 8‐vjeçare dhe ajo e mesme. Kur i mblodhёm tё gjitha dёshmitё vumё re se djemtё e kanё ndjer mё 
shumё dhunёn apo bulizmin ndёrsa vajzat pothuajse nuk e kanё pёrjetuar fare. Nuk jemi tё sigurt sesa afёr 
realitetit janё dёshmitё qё do lexoni mё poshtё, por sido qё tё jetё rezultatet janё shumё interesante.  
Duket se shkollat e Tiranёs janё “mё pak tё prekura“ nga homofobia dhe bulizmi krahasuar me rrethet. Ose 
ka shumё gjasa qё nё shkollat e Tiranёs tё ketё patur mё shumё “tё ndryshёm“ mes tё barabartёve se sa 
nёpёr shkollat e qyteteve mё tё vogla. Padyshim qё kur lexon sa mё poshtё, kemi dёshirё tё bёjmё njё gjё 
dhe vetёm njё gjё: t’ju kёrkojmё tё gjithё atyre vajzave dhe djemve nga rrethet e ndryshme qё janё viktima 
tё bulizmit dhe dhunёs psikologjike apo fizike tё na shkruajnё, kontaktojnё dhe ndajnё me ne historitё e 
tyre. Ne jemi kёtu pёr t’u njohur me ju, pёr t’ju ofruar mbёshtetjen tonё dhe pёr tu bёrё shokёt dhe shoqet 
tuaja. Grupi Rinor i PINK ju pret, ndёrkohё qё lexojmё dёshmitё e tyre. 
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Dёshmi bulizmi nga Grupi Rinor PINK  

 

“Tek shkollat ku kam mёsuar une‚ Dёshmorёt e 
Lirisё dhe Petro Nini Luarasi ka pasur njё frymё 
mёndje hapur. Secili ёshtё respektuar pёr atё qё 
ishte dhe dёshironte tё bёnte. Mundёsia e 
shkollimit mё kanё bёrё tё ndihem mirё dhe tё 
eleminoj ato tabu qё ekzistonin brenda mureve tё 
zonave tё mia gri“. Anxhi Peza  

 

Nё shkollёn time viktimat e bulizmit ishin nxёnёsit 
qё visheshin mё keq qё ishte i shёmtuar ose i 
pisёt. Nё kёto raste ata nuk trajtoheshin mirё, nuk 
shiheshin me sy tё mirё, nuk mbaheshin nё 
shoqёri dhe kur pёrpiqej tё mёsonte prapё pёr tё 
nuk kishte shumё konsideratё. Kjo vlente si pёr 
vajzat ashtu edhe pёr djemtё. M, femёr Tiranё  

 

Gjatё kohёs sё shkollёs 8‐vjeçare diskriminimi ka 
qenё shumё i madh, pёr arsye se edhe tiparet i 
kisha mё femёrore, zёrin e hollё etj. Ofendimet 
kanё qenё nga mё tё ndryshmet sidomos sepse 
rrija gjithmonё me vajzat dhe nё shtёpi kisha dy 
motra. Kёshtu edhe isha mёsuar me sjelljet 
femёrore. Mbaj mend qё dikur nga klasa e 4‐rt ose 
e 5‐tё kur shkova njё herё nё tualet me shokёt e 
klasёs, ata mё thanё se tualeti i gocave ndodhej 
mё poshtё. Pushimin e madh qёndroja gjithmonё 
me vajzat mbase sepse shokёt e kishin pёr 
ofendim tё rrinin me mua. Njё rast tjetёr ishte kur 
vura njё vath nё vesh dhe u detyrova ta heq 
brenda ditёs sepse jam rrahur me shokёt e klasёs. 
Sharjet tё tipit pederast, femёr, shko nё shtёpi, rri 
me goca ishin tё shpeshta. Por nё gjimnaz e mora 
situatёn nё dorё pasi kuptova vetveten dhe tё 
gjithё rrinin rreth meje sepse flisja mё shumё dhe 
nuk kisha turp qё isha GAY.  D.M, mashkull, 19 
vjeç, Tiranё 

Unё e kam bёrё shkollёn pranё Liceut Artistik Jordan 
Misja dhe aty nuk ka patur paragjykime, sepse nё 
njё farё mёnyre ngjasoja me vajzat e tjera. O.K, 
Femёr, Tiranё  

 

Nё shkollёn time, Sami Frashёri, bulizmi nuk ka qenё 
shumё i shfaqur, ёshtё ndjerё mё shumё mes 
nxёnёsve tё cilёt mbёshtetje tё vetme kishin rrethin 
shoqёror. Nё rastet qё ne i kemi bёrё publike para 
shkollёs, drejtorit apo mёsuesve e vetmja gjё ka 
qenё informimi apo presioni pёr ngelje. A.DH, 
fёmёr, Tiranё  

 

Qё nё fillore e kam vuajtur bulizmin, pra dhunёn e 
djemve ndaj meje. Isha i dedikuar shumё ndaj 
mёsimeve dhe indiferent ndaj veprimtarive tё 
djemve tё shkollёs. Çdo ditё shkoja nё shkollё me 
frikёn jo sepse do isha i vetmi qё do ngrihej nё 
dёrrasё tё zezё por sepse djemtё me ngacmonin, mё 
quanin pederast, frosho, femёr etj, ngaqё isha 
ndryshe nga ata, i veçantё. Mё shumё kam vuajtur 
nga mёsuesja e anglishtes D, e cila mё fliste me 
kunja ditёn kur Klodi i Big Brother u deklarua. Njё 
ditё disa djem, rreth 14, mё rrethuan nё klasё, mё 
rrahёn duke mё bёrё lojёn e shkrepses mё tё 
shkurtёr. Njё ditё tjetёr, mё hodhёn spermёn e njё 
djali nё flokё. M, djalё, 20 vjeç, Vlorё 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E Hëna/ Monday     

Çdo të Hënë në faqen zyrtare të AMBASADËS PINK organizohet 
“Chat në PINK” ku do bisedojmë për çështje që përfshijnë dhe 
shqetësojnë komunitetin LGBT. Vizitoni: www.pinkembassy.al/ .  

Every Monday at the official website of PINK EMBASSY is organized 
“Chat in PINK” where we will discuss about matters and concerns 
of the LGBT community. Write us at www.pinkembassy.al/  

 

E Martë/Tuesday  

Çdo të Martë në Ambasadën PINK organizohet “Një kafe në PINK” 
me ambasadoren Bela. Me një filxhan kafe përpara mblidhemi 
mes miqsh për të kaluar një pasdite të këndëshme. Të gjithë miqtë 
e PINK janë të mirëpritur.  

Every Tuesday at PINK EMBASSY is the event “Coffee in PINK” with 
ambassador Bela. With a good cop of coffee we get together with 
friends to have an enjoyable afternoon. All friends of PINK are 
welcomed to join us! 

E Enjte/Thursday  

Çdo të enjte në AMBASADËN PINK organizohet “Grupi Rinor PINK”, i 
krijuar me të rinjtë e komunitetit LGBT për të rinjtë. Ejani nëse jeni 
një i/e re që dëshiron të angazhohet me komunitetin.  

Every Thursday at PINK EMBASSY is the event “PINK Youth Group” 
created form the community for the community. Please come by if 
you are a young boy/girl and want to get dynamic for the 
community.   

E Premte/Friday  

Çdo të premte në AMBASADËN PINK organizohet “Nata e Filmit” 
me ambasadorin Altin. Shfaqet një film që trajton tema të 
komuniteit LGBT i shoqëruar me një gotë verë dhe kokoshka. Sillni 
dëshirën për argëtim dhe vetveten.  

Every Friday at PINK EMBASSY is the event “Movie Night in PINK” 
with ambassador Altin. It is screened a movie concerning the LGBT 
community accompanied with a glass of wine and pop-corns. 
Bring your entertainment appetite and yourself.   
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"Ne e dimë se sjellja është një fenomen social i mësuar 
dhe i edukuar ndërsa ndjenjat lindin bashkë me njeriun 
dhe ne nuk zgjedhim dot se cilat ndjenja duhen pasur 
në shpirt dhe mendje dhe cilat jo" 

Zoti Hazizaj, jeni Ambasadori i 
Parë i Ambasadës PINK. Në 
raportin për 2010‐2011 ka mjaft 
shkelje të të drejtave të 
komunitetit LGBT, edhe pse 
ekziston ligji kundër 
diskriminimit. Përse ndodh kjo?  

Ligji kundër Diskriminimit është 
miratuar në Shkurt të vitit 2010, dhe 
një ligj i ri kërkon kohë që të 
zbatohet.  Ai do kohën e tij që të 
shtrojë rrugën, ku njerëzit e thjeshtë 
dhe institucionet do të ndërtojnë 
praktikën e ankesave, të punës së 
zbatimit të tij dhe mbi të gjitha të 
eleminimit të diskriminimit. Në këtë 
aspekt mund të thuhet që periudha 
2010‐2011 është një kohë që përkon 
me ngritjen e institucioneve e 
mekanizmave të rinj për eleminimin 
e diskriminimit, ndërgjegjësimit dhe 
trajnimit të institucioneve publike 
për zbatimin e këtij ligji të 
rëndësishëm, pajisjen e shoqërisë 
civile me mjete për ankimimin e 
rasteve dhe mbi të gjitha, 
ndërgjegjësimin e publikut të gjerë 
për respektimin ndër të tjera të 
komunitetit LGBT, që për më shumë 
se 50 vjet ka jetuar nën frikën e 
burgosjes, përjashtimit, denigrimit 
dhe dhunës, vetëm sepse 
dashurojnë gjininë e njëjtë me ta. 

Nëse bota që nga viti 1968 e në vijim 

ka nisur të ndryshojë dhe të 
përmirësojë sjelljen dhe respektimin 
e të drejtave të çdo personi LGBT, në 

Shqipëri kjo nisi vetëm në vitin 2010. 
Sigurisht që ne nuk do të na duhen 42 
vjet që të respektojmë të drejtat e 

njeriut, por ka ende shumë për të 
bërë në drejtim të ndryshimit të 
perceptimit shoqëror që të duash një 

njeri të gjinisë së njëjtë është e 
gabuar. Sipas mendimit tim të 
dashurosh asnjëherë nuk është e 

gabuar, por është jo humane të bësh 
të kundërtën.  

Në shumicën e rasteve në këtë raport 

vihen re shkeljet ndaj komunitetit 
transgjinor. Po komunitete të tjera 
nuk kanë pësuar dhunë apo 

diskriminim? 

Ka vetëm një komunitet që është ai 
LGBT (lezbike, gay, biseksual dhe 

transeksual). Brenda këtij spektri të 
gjerë të komunitetit gjen sigurisht 

grupe që për shkak të rrethanave 
jetësore, përkatësisë së tyre, pamjes 
dhe organizimit të jetës janë shumë 

herë më të rrezikuar që të dhunohen 
dhe diskriminohen në çdo moment të 
ditës e të natës sësa anëtarët e tjerë 
të komunitetit.  

Komuniteti i vogël i transgjinorëve 

në Shqipëri jeton thuajse i gjithi i 
braktisur në rrugë, duke prostituuar, 
lypur e fjetur përjashta. Ata janë të 

lënë në mes të katër rrugëve nga 
familjet e tyre, pasi nuk mund të 
pranojnë që djali i tyre të ndjehet se 

është vajzë. Ata janë të përjashtuar 
nga shoqëria, e cila ende nuk arrin ta 
kuptojë se transgjinorët janë djem 

apo vajza në paraqitje, por nga 
brenda tyre ata kanë një identitet 
gjinor të kundërt. Ata janë tërësisht 

të harruar nga shteti i tyre, i cii nuk u 
ofron as mbrojtje, as strehim as 
siguri. Për më tepër rasti i fundit i 

Palomës, tregoi se shteti në disa 
raste i dhunon në mënyrë çnjerëzore 
vetëm sepse ata janë transgjinorë. 

Të gjendur përballë kësaj situate 
ekstreme të shkeljes së të drejtave 
të tyre individuale është e 

kuptueshme që komuniteti 
transgjinor ka shumë herë më tepër 

ankesa të paraqitura pranë 
Ambasadës PINK sesa personat 
lezbike, gay apo bi. 

 

Intervistë me Altin Hazizaj 
Ambasador i Parë i Ambasadës PINK për Gazetën Shqiptare! 
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ALTIN HAZIZAJ 

Nga ana tjetër personat bi, gay apo 
lezbike janë shumë më të integruar në 
shoqërinë shqiptare sesa transgjinorët. 
Të jesh gay, bi apo lezbike nuk do të 
thotë që je i ndryshëm nga pjesa tjetër e 
shoqërisë në aftësi, identitet, 
inteligjencë, moral, botëkuptim apo 
sjellje. Për këtë shkak ndërveprimi i 
komunitetit me pjesën maxhoritare të 
shoqërisë është më i lehtë dhe më pak 
përjashtues, për aq kohë sa pjesa tjetër 
nuk e di për orientimin seksual të tyre. 
Por kjo nuk do të thotë që nuk ka 
probleme. Që prej hapjes së Ambasadës 
PINK, duke qenë në kontakt të 
vazhdueshëm me djem dhe vajza të 
komunitetit, kam kuptuar që drama më e 
madhe e tyre ka të bëjë me familjen e 
tyre. Ka shumë familje, që kur e marrin 
vesh, mendojnë se është e turpshme dhe 
e papranueshme për fëmijët e tyre që të 
thonë se janë gay, bi apo lezbike pasi ata 
e dinë mirë që në këto 50 vjet personat 
LGBT janë përndjekur, vrarë e dhunuar 
dhe ata nuk duan që fëmijët e tyre të 
kalojnë këto vuajtje. Pse do të duhet që 
ata të vuanin? Kjo është arsyeja që pjesa 
më e madhe e personave LGBT nuk flasin 
kurrë për orientimin e tyre seksual, por e 
mbajnë atë të fshehtë për shumicën e 
njerëzve dhe vetëm miqtë e mikeshat e 
tyre e dinë për ta. Në këtë aspekt i 
mbetet shoqërisë të tregojë se është e 
hapur të pranojë dhe respektojë 
diversitetin e qenies njerëzore. Të jesh 
gay, bi apo lezbike nuk është zgjedhje, 
pra nuk është si të thuash: Ah sot u 
zgjova nga gjumi dhe ndjehem 
heteroseksual dhe nesër u çova 
homoseksual. Edhe në raportin e fundit 
të Komisionerit për të Drejtat e Njeriut të 
Këshillit të Europës shpjegohet shumë 
qartë se “Orientimi seksual i referohet 
kapacitetit të çdo personi për të shprehur 
ndjenjat e tij/saj emocionale, të 
dashurisë dhe tërheqjes seksuale për 
individët e gjinisë së kundërt, të të 
njëjtës gjini apo për të dyja gjinitë.” 

 

Në raport përmendet vetëm një rast përballje me politikanët dhe 
qëndrimi i tyre. A ka pasur raste të tjera, që ndoshta jo publikisht 

politikanët të kenë fyer këtë komunitet në Shqipëri dhe cilat janë ato? 
Në fakt ka patur dy raste, por me kalimin e kohës unë mendoj që edhe 
Parlamenti ka nisur të kuptojë se të përgatisësh e të miratosh nuk do të 

thotë që nuk ke për detyrë t’i zbatosh ato. Unë mendoj se politikanët 
duhet të jenë udhëheqësit e barazisë dhe të respektit të të drejtave të 
njeriut për të gjithë qytetarët shqiptarë. Kam marrë vesh së fundmi se 

kur disa anëtarë të kryesisë së Partisë Socialiste donin që të shtonin në 
programin e zgjedhjeve vendore edhe çështjet e respektimit të LGBT, ka 
patur një alarmim të anëtarëve të tjerë të partisë deri në kufijtë e 

qesharakes, me kërcenime të tipit “o unë në parti o çështja LGBT”. Në 
partinë Demokratike nuk di të ketë pasur ndonjëherë ndonjë diskutim 

për këtë çështje, pra është njësoj sikur ajo të mos ekzistojë. Këtu kauzat 
e mëdha të të drejtave të njeriut personalizohen deri në atë masë sa 
politikanët tanë e bëjnë veten qesharakë përpara qytetarëve të tyre, por 

edhe përpara botës. Nga njëra anë ata thonë se punojnë për Shqipërinë 
e civilizuar dhe nga ana tjetër nuk kanë civilizimin e nevojshëm për ti 
pranuar njerëzit ashtu siç janë. Nisur edhe nga zgjedhjet e fundit lokale 

në Tiranë, nëse njëra apo tjetra parti do kishin patur një program më 
specifik për mbështetjen e komunitetit LGBT, grave apo të rinjve, 
mendoj se diferenca në vota nuk do kishte qenë 80 apo 90 por me mbi 

10‐20 përqind diferencë. Politikanët shqiptarë kanë shumë për të 
mësuar nga politikanët europianë, nëse një ditë duam jo të jemi fizikisht 
por mendërisht dhe shpirtërisht europianë.  

Pse e kemi kaq të vështirë që të pranojmë një komunitet të tillë, 
ndërkohë që historia jonë i njeh këto raste, jo si komunitet, por si 
individë, madje të lartësuar edhe në letërsinë e hershme? 
Historia, letërsia por edhe shumë shkenca dhe mbi të gjitha jeta jonë 
është e ndërtuar mbi të qenurit të ndryshëm. Një pjesë e madhe e 
filozofëve grekë që ne i mesojmë në shkolla kanë jetuar haptazi si 
homoseksualë. Një numër po kaq i madh i mbretërve e perandorëve 
grekë dhe romakë kanë qenë publikisht të dashuruar apo kanë jetuar me 
të dashurit e tyre. Perandori Hadrian, një ndër perandorët më të 
famshëm të Romës së lashtë, për nder të dashurisë së tij për një 
mashkull, ndërtoi për të një qytet të tërë në Greqi. Historitë sublime të 
dashurisë asnjëherë s’kanë munguar e s’do të mungojnë. Nëse flasim 
për Shqipërinë edhe ne kemi historinë tonë në këtë drejtim. Ka patur e 
ka politikanë, artistë, këngëtarë, balerinë, shkrimtarë e njerëz të 
thjeshtë e të nderuar që kanë preferuar të jetojnë në heshtje për 
seksualitetin e tyre, sepse kanë menduar se po të thonë që janë gay apo 
lezbike, nuk do të gjykohen për punën apo krijimin e tyre, por për atë që 
bëjnë në krevat.  



 16 

Qenia një vend i vogël dhe me plot tabu në 
lidhje me seksin e seksualitetin na bën më 

të mbyllur e mos pranues si njerëz. 
Historia jonë si komb është historia e një 
mbijetese qindra‐vjeçare dhe kjo kujtesë 

historike e bën shpesh të vështirë 
diskutimin rreth të drejtave seksuale, që 
për një pjesë të njerëzve janë të drejta 

bazë e për disa të tjerë për shkak të 
konceptit të gabuar duken si të drejta 
luksi. Sidoqoftë mendoj se ka edhe 

eksperienca pozitive që duhen 
përshëndetur. Rasti i Klodit dhe 

mbështetja që tregoi familja e tij për të, 
për mua duhet të shërbejë si një inkurajim 
për të gjithë djemë dhe vajzat që duan tu 

flasin haptazi familjeve dhe miqve për 
orientimin e tyre seksual apo identitetin 
gjinor.  

A mendoni  se  ndërgjegjësimi  i  qytetarëve 
nuk  është  ai  i  duhuri  për  të  pranuar  këtë 
komunitet apo kjo vjen  se  shqiptarët  janë 

shumë besimtarë te Zoti?  

E para unë nuk mendoj se ne shqiptarët 
jemi shumë besimtarë tek Zoti. Është i 
vetmi vend që i ka kënduar vetes me fjalët 
“Feja e shqiptarit është shqiptaria”! Së dyti 
feja dhe seksualiteti nuk e kundërshtojnë 
njëra‐tjetrën, përkundrazi shkojnë krah për 
krah. Feja, si një fenomen social, kulturor 
dhe politik e pranon qenien njerëzore 
ashtu siç është duke kërkuar të 
përmirësojë sjelljen e njeriut. Ne e dimë se 
sjellja është nje fenomen social i mësuar 
dhe edukuar ndërsa ndjenjat lindin bashkë 
me njeriun dhe ne nuk zgjedhim dot se 
cilat ndjenja duhen pasur në shpirt dhe 
mendje dhe cilat jo. Siç e thashë më sipër, 
historia jonë e respektit për të drejtat e 
njeriut nis shumë vonë, ndaj na duhen 
ende disa vite që ne të përmirësojmë 
sjelljen tonë dhe të mësojmë sjellje të reja, 
të cilat rrënjosin tek çdo njeri respektin për 
të drejtat e gjithësecilit. Nëse njerëzit janë 
mjaftueshëm mendjehapur dhe syhapur 
do shohin se bota është më e bukur  

kur është e ndryshme. E fundit që dua të përmend këtu është fakti se 
njerëzit që janë në paqe me seksualitetin e tyre nuk kanë probleme me 

orientimin seksual të personave të tjerë, përkundrazi e respektojnë 
këtë të drejtë, sepse shoqëria nuk mund të ketë dy standarte për 
orientimin seksual atë të pranimit të njërës, por jo të të tjerëve. 

Historia ka treguar se njerëzit më fanatikë dhe më kundër personave 
LGBT kanë qenë vetë homoseksualë dhe lezbike, por që asnjëherë 
s’kanë gjetur forcën t’ia pranojnë vetes këtë fakt e jo më familjes apo 

të dashurve të tyre.  

Ky komunitet e shkel të drejtën bazë qoftë fetare apo shoqërore për 
krijimin e një familjeje mbi baza të shëndosha?  

Sipas të gjitha ligjeve kombëtare apo ndërkombëtare që unë kam 
lexuar, qoftë edhe të Biblës apo doktrinave të feve të tjera, unë nuk di 

të jetë shkruar diku që një e drejtë bazë të zbatohet ndryshe për dy 
persona të ndryshëm. Kjo do të ishte njësoj si të pranonim se unë gëzoj 
të drejtën e shprehjes e dikush tjetër jo. Apo se ti si grua gëzon më pak 

të drejta se unë! Të gjithë njerëzit  lindin të barabartë në dinjitet dhe të 
drejta. Kjo do të thotë se unë gëzoj një të drejtë dhe gjitë të tjerët kanë 
detyrë ta respektojnë atë. Dihet botërisht se është shumica ajo që ka 

tendencë të shkelë të drejtat e pakicës, dhe jo e kundërta. Secili prej 
nesh gëzon të drejtën të rritet në një familje, të martohet dhe të krijojë 
familjen e saj/tij. E drejta e krijimit të familjes është një e drejtë 

natyrore ndaj ajo nuk mund t’i jepet apo hiqet njeriut, pasi ka lindur 
bashkë me të. Në këtë aspekt unë kam kënaqësinë të ndaj me ju faktin 
se Ambasada PINK është duke përgatitur tashmë një Padi për shpalljen 

të pavlefshme të të gjitha neneve në Kodin e Familjes që bien ndesh me 
të drejtën bazë të çdo njeriu për të krijuar familjen e tij, siç shprehet 
edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Neni 53 i Kushtetutës 

thotë: “Kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje.” Kjo e 
drejtë kushtetuese nuk  mund ti mohoet askujt ndaj ajo duhet të gjejë 
një zbatim në linjë hierarkike në të gjithë legjislacionin shqiptar, duke 

filluar nga Kodi i Familjes e në vijim.  

Në vendet e tjera, sigurisht me kulturë tjetër, ka një vetëdije tjetër, sa 
edhe politikanët, drejtuesit e shtetit, pranojnë publikisht që i përkasin 

një orientimi tjetër seksual. Mendoni se nëse hidhet ky hap i parë 
publikisht, njerëzit do e kenë më të lehtë ti pranojnë si komunitet.  

Pa diskutim. Para rreth dy javësh isha i ftuar me Komisioneren kundër 

Diskriminimit, nga Qeveria e Malit të Zi dhe një organizatë që punon 
për të drejtat e komunitetit LGBT për të marrë pjesë në një konferencë 
ndërkombëtare që vetë Qeveria e Podgoricës e organizonte në 

mbështetje të komunitetit. Më ka bërë përshtypje Zv. Kryeministri 
malazez i cili, ashtu siç duhet të flasë lideri i vërtetë i një vendi, pranoi 
publikisht perceptimin e gabuar që vendi i tij kishte patur ndaj 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komunitetit dhe premtoi se ajo periudhë kishte 
marrë fund një herë e mirë. Unë mendoj se 
qytetarët e Malit të Zi duhet të ndjehen krenarë 
për politikanët e tyre, pasi ata kanë kurajon që 
jo vetëm të pranojnë gabimet e tyre, por edhe ti 
japin shoqërisë dhe qytetarëve një vizion për të 
ardhmen ku ata duan të ecin së bashku. Në 
Shqipëri kjo nuk ndodh pasi politika në 
përgjithësi është homophobe. Ajo është ngritur 
mbi konceptin e gabuar të shfrytëzimit të 
njerëzve dhe jo të respektimit të të drejtave të 
tyre. Është ironike që politikanë nga Shqipëria, 
që shprehen kundër komunitetit nuk duan të 
humbasin mundësinë për të  bërë një foto me 
politikanë të rëndësishëm europianë që janë 
haptazi gay apo lezbike. Sot në Europë ka një 
numër të konsiderueshëm kryeministrash, 
zv.kryeministrash, deputetë e kryetarë të 
bashkive të mëdha që janë të njohur publikishit 
si gay dhe qytetarët i votojnë për punën që ata 
bëjnë dhe jo për të dashurin/ën që ata mbajnë 
në krah. Unë kam shpresë që deputetët e rinj në 
Kuvend do të bëjnë diferencën për avancimin e 
komunitetit. Në këtë kuadër pa diskutim që sa 
më shumë njerëz publikë dhe të suksesshëm në 
jetën e tyre të pranojnë publikisht që janë gay, 
bi, lezbike apo transgjinorë, aq më e lehtë është 
pranimi i anëtarëve të tjerë të komunitetit në 
jetën e përditshme. 

ALTIN HAZIZAJ 

A ka shumë nga komuniteti LGBT që kërkojnë të 

largohen jashtë, pra të kërkojnë strehim diku ku jeta e 
tyre është më e lehtë?  

Ky është një shqetësim i drejtë. Një pjesë e djemve dhe 

e vajzave që vinin në PINK, me heqjen e vizave janë 
larguar për në Itali, Spanjë, Hollandë apo edhe vende të 
tjera. Diferenca në trajtimin dhe respektin për të drejtat 

e njeriut bën që secili nga ne ta kuptojë se kemi një jetë 
dhe atë duam ta jetojmë të lirë, të qetë dhe të 
respektuar në dinjitetin tonë. Por nga ana tjetër kjo 

dërgon sinjalet më të gabuara tek shoqëria jonë këtu 
dhe pa diskutim edhe në Europë, pasi vazhdon t’i 
portretizojë shqiptarët si njerëz që edhe pas 20 vjetësh 

tranzicion në demokraci ende nuk kanë mësuar se si të 
respektojnë njëri‐tjetrin, ata që janë të ndryshëm, gra, 
burra, fëmijë a të moshuar. Nëse ne nuk arrijmë të 

ndërtojmë një marrëdhënie të drejtë dhe të barabartë 
midis gjithë qytetarëve të këtij vendi, atëherë do të jetë 
e vështirë që ne të përparojmë qytetërimin tonë 

modest dhe për më tepër do të vazhdojmë të mbetemi 
si delja e zezë, duke prodhuar vetëm kriza, prapambetje 
dhe probleme. Kombet e qytetëruara dhe të zhvilluara 

kanë kohë që i kanë eleminuar të gjitha këto forma 
diskriminimi dhe përjashtimi ndaj unë nuk kam arsye të 

mendoj apo të besoj se ne shqiptarët nuk duam të 
arrijmë të njëjtën gjë: liri‐barazi‐vëllazëri.  

 Progres‐raporti i Komisionit Europian  
dhe komuniteti LGBT nё Shqipёri 

Sa mё poshtё ёshtё segmenti i 
shkёputur nga progres‐raporti i 
Komisionit Europian pёr 
Shqipёrinё, dёrguar Parlamentit 
Europian dhe Kёshillit. Ky 
progres‐raport çoi nё refuzimin 
pёr herё tё dytё tё marrjes sё 
statusit Kandidat pёr Associm nё 
Bashkimin Europian nga 
Shqipёria.  

 

Njё ditё pas bёrjes publike tё kёtij 
raporti nga Komisioni Europian, ai 
iu prezantua ndёr tё tjera edhe 
shoqёrisё civile nё Shqipёri. Ndёr 
tё tjera, pёrfaqёsuesit e Komisionit 
falenderuan shoqёrinё civile pёr 
punёn e bёrё nё funksion edhe tё 
integrimit, dhe i kёrkuan asaj tё 
jetё edhe mё aktive nё mbrojtjen e 
interesave tё qytetarёve shqiptarё 
pёrpara shtetit.  

Nё kёtё kuadёr, ne po 
publikojmё atё segment tё 
progres‐raportit i cili ka tё bёjё 
me tё drejtat e njeriut dhe 
mbrojtjen e minoriteteve e mё 
konkretisht tё minoriteteve 
seksuale nga ana e qeverisё 
shqiptare dhe institucioneve nё 
vend. 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Shkёputur nga progres‐raporti: “Organizatat  jo fitimprurëse që punojnë 
me  komunitetin  LGBT  në  Shqipëri  janë  forcuar  gjatë  vitit  të  fundit.  Në 
Korrik 2010 Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
organizoi  një  event  publik  mbi  mbrojtjen  e  të  drejtave  të  njeriut  në 
Shqipëri.  Gjithsesi  rritja  e  prezencës  së  komunitetit  nuk  ka  shkaktuar 
ndonjë  përmirësim  të  konsiderrueshëm  në  pranimin  e  përgjithshëm  të 
personave  LGBT  dhe  këto  persona  vazhdojnë  të  vuajnë  nga  diskriminimi 
dhe margjinalizimi.  Janë  raportuar  raste  të  ndryshme  dhune  dhe  trajtimi 
negativ ndaj komunitetit  transgjinor. Homofobia vazhdon të  jetë shumë e 
përhapur duke përfshirë dhe personat që ofrojnë shërbime publike.”  

 

Progres‐raporti 
i Komisionit 
Europian  
dhe 
komuniteti 
LGBT nё 
Shqipёri 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