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Njё letёr 
pёrshёndetёse 

Vitit 2011 po i afrohet fundi, dhe kёtu nё PINK 
gjithçka ka marrё mё shumё ngjyra dhe drita. 
Njё familje e madhe si kjo e jona merriton mё tё 
bukurёn, dhe pёr kёtё ne jemi pёrpjekur qё 
shtёpinё tonё tё pёrbashkёt ta shndёrrojmё nё 
njё mjedis tё ngrohtё, familjar dhe miqёsor. 
Tani qё ditёt janё bёrё mё tё ftohta, shiu i 
ashpёr ka zhveshur pemёt dhe dajtit i janё 
zbardhur kryet, orёt e pasdites kanё sjellё 
bashkё edhe mё shumё vajza e djem. Tё 
vendosur rreth njё tavoline, gjatё javёs ato 
bёjnё diskutime, debate politike, lojёra e 
aktivitete tё ndryshme. Duan tё informohen pёr 
gjithçka, janё tё ndjeshёm ndaj çdo komenti qё 
bёn media dhe shoqёria, ndaj çdo ngjarje qё ka 
tё bёjё me komunitetin LGBT dhe janё 
gjithmonё kuriozё pёr atё çka do tё vijnё mё 
pas.  
Gjatё kёtij viti kanё ndodhur shumё gjёra; kemi 
pasur “beteja” me ata ata qё kanё diskriminuar 
komunitetin LGBT, kemi dialoguar pothuajse 
pёrditё me tё gjitha institucionet qёndrore e 
lokale, zyrat administrative, policinё dhe 
universitetet, kemi folur pёrballё auditorёve, 
kemi udhёtuar me komunitetin dhe kemi 
mbajtur marrёdhёnie tё afёrta me komunitetin 
LGBT ndёrkombёtar. Ambasador�t tan�, kan� 

qen� pothuajse çdo javё pranё mediave 
elektronike dhe tё shkruara ku kanё folur 
gjerёsisht pёr tё drejtat LGBT. Intervistat e tyre 
dhe debatet e shumta kanё ngjallur njё reagim 
tё gjerё tё shoqёrisё. Kjo e fundit vazhdon tё 
jetё e dyzuar midis iluzionit tё mospranimit tё 
kёtij komuniteti dhe njohjes dhe respektit tё 
sinqertё ndaj tyre. Gazetarёt, miqtё tanё nё 
kёtё rrugёtim tё gjatё pёr tё komunikuar me 
shoqёrinё nuk kanё rreshtur sё dёrguari 
intervista, ftesa pёr tё marrё pjesё nё emisione 
dhe pyetje tё shumta pёr deklaratat tona. 

Dy muajt e fundit, qё pёrbёjnё kёtё numёr tё PINK 
e-news, na kanё gjetur pёrballё auditoreve tё 
universiteteve dhe tryezave tё punёs tё cilat 
pёrbёjnё njё pjesё shumё tё rёndёsishme tё 
misionit tonё si organizatё. Stafi ynё, ka dhёnё 
disa leksione nё universitetet e Durrёsit dhe tё 
Tiranёs, zhvilloi njё tryezё tё rёndёsishme 
diskutimi me gati 80 studentё nga Fakulteti i 
Shkencave Sociale pёr dhunёn ndaj femrave 
lesbike dhe komunitetit transgjinor dhe nё 
bashkёpunim me COC Hollandё dhe Queer 
Zagreb mbajti njё trajnim pёr pёrmirёsimin e 
legjislacionit dhe politikave sociale ndaj komunitetit 
LGBT nё Shqipёri me Ministrinё e Punёs, 
Çёshtjeve Sociale dhe Shanseve tё Barabarta.  
Zyra e Komisionerit pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi 
(KMD), njё nga institucionet garant pёr tё drejtat e 
tё gjitha grupeve sociale nё Shqipёri ka qenё dhe 
mbetet njё nga bashkёpunёtorёt tanё mё tё mirё 
dhe mё tё rёndёsishёm. Gjatё kёtij viti, ndёrkohё 
qё institucionet tona, tё dyja shumё tё reja, 
forconin strukturёn e tyre, gjetёn kohёn dhe 
hapёsirёn e mjaftueshme pёr njё bashkёpunim tё 
shёndetshёm dhe nё dobi tё komunitetit LGBT qё 
ne pёrfaqёsojmё.  
Kemi intensifikuar dialogun me Policinё e Shtetit 
dhe institucionet qё e mbёshtesin atё pёr tu 
siguruar qё ajo tё pёrmirёsojё marrёdhёniet e saj 
me komunitetin LGBT nё funksion tё mbrojtjes sё 
sigurisё dhe tё drejtave tё kёtij tё fundit. Edhe pse 
ky ёshtё njё dialog i vёshtirё, i cili e vendos 
Policinё pёrballё njohjes me njё fenomen social tё 
mbajtur gjithmonё nё hijet e realitetit shqiptar, ne 
kemi besim se me durim dhe besim do arrijmё qё 
tё sigurojmё mbrojtjen dhe mbёshtetjen e Policisё 
sё Shtetit nё garantimin e tё drejtave tona. 



 

 

Ajo çka na ka befasuar nё dy muajt e fundit ёshtё rritja e angazhimit tё organizatave, institucioneve 
dhe qeverive tё ndryshme nga e gjithё bota nё raport me mbrojtjen e tё drejtave LGBT. UNESCO, 
OKB, Kёshilli i Europёs, Parlamenti Europian, Bashkimi Europian, Qeveria e SHBAsё etj kanё dalё 
me memorandume, rekomandime, studime dhe deklarata tejet tё rёndёsishme tё cilat kanё vёnё 
theksin nё rritjen shqetёsuese tё dhunёs dhe intolerancёs ndaj komunitetit LGBT nёpёr botё dhe pёr 
nevojёn e marrjes sё masave urgjente nё mbrojtjen e tyre. Ndёrkohё qё shumё shtete e kanё hequr 
homoseksualitetin nga lista e veprave penale, tё tjera kanё forcuar legjislacionin anti-LGBT si dhe 
kanё paraqitur projektligje diskriminuese dhe fyese tё cilat shpesh e kanё vёnё komunitetin pёrballё 
nevojёs pёr angazhim urgjent.  
Ne tё PINK e hedhim vёshtrimin pas jo vetёm pёr tё parё arritjet po aq sa pёr tё qenё edhe kritikё, 
me veten dhe me tё tjerёt. Diçka qё mund tё veçohet nё kёtё kuptim ёshtё frika e komunitetit LGBT 
nё Shqipёri pёr tu pёrballur me realitetin, pёr tё pranuar vetveten dhe pёr tё qenё mё aktivё, si me 
organizatat qё i pёrfaqёsojnё ata ashtu edhe me rrethet e tyre shoqёrore. Kjo ёshtё edhe njё nga 
sfidat mё tё mёdha tё komunitetit LGBT nё Shqipёri. Tё gjendur pёrballё njё shoqёrie e cila jemi tё 
bindur se gradualisht do dijё si tё bashkёjetojё me seksualitetin e anёtarёve tё saj, beteja jonё 
qёndron nё raport me forcimin e djemve dhe vajzave LGBT tё cilёt vazhdojnё ta mbajnё seksualitetin 
e tyre sekret dhe kanё shumё pak ose aspak mekanizma pёr ta pёrshtatur atё me jetёn e tyre tё 
pёrditshme.  
Jemi gati pёr njё vit tё ri plot sfida dhe hapa tё rёndёsishёm nё garantimin e tё drejtave tё komunitetit 
LGBT.  
Ndihuni tё lirё tё lexoni faqet nё vazhdim, tё vizitoni faqen tonё www.pinkembassy.al, grupin tonё nё 
facebook, profilin nё facebook etj, tё komentoni ndaj punёs sonё, tё ndani mendimet tuaja dhe tё 
flisni me ne.  
 

Sfati i Ambasadёs PINK ju uron 
Gёzuar Krishlindjet dhe Vitin e Ri 
dhe urojmё qё viti 2012 tё sjellё 
sa mё shumё gёzim dhe begati 
nё familjet tuaja. 
Shihemi vitin e ardhshёm  



 

 

Programi i 
Partisё 
Socialiste 
diskriminon 
komunitetin 
LGBT nё 
Shqipёri 
 

Ambasada PINK/LGBT Pro Albania dёshiron tё 
shprehё shqetёsimin e saj pёr mospёrfshirjen e 
çёshtjeve tё komunitetit LGBT nё programin e ri, 
92 faqёsh, tё Partisё Socialiste tё Shqipёrisё, gjё 
qё ёshtё njё tregues diskiminimi qё ende 
vazhdon tё mbizotёrojё nё jetёn politike 
shqiptare. 
 
Programi i PS supozohet se ёshtё programi 
qeverisёs pёr kёtё parti, nёse ajo vjen nё Qeveri. 
Por ndёrkohё, problemet, shqetёsimet, kёrkesat 
dhe nevojat e komunitetit LGBT vazhdojnё tё 
mbeten tё pashprehura dhe tё paadresuara, pёr 
aq kohё sa politika vazhdon tё pёrforcojё 
margjinalizimin, injorimin dhe veçimin e kёtij 
grupi social nga pjesa tjetёr e shoqёrisё.  
 
Duke u njohur me kёtё program dhe mё 
konkretisht me seksionet “ripёrtёritje e shoqёrisё 
dhe “rivendosje e demokracisё” vёrejmё se 
programi flet pёr pёrmirёsimin e shёrbimeve 
jetike tё domosdoshme qё tё pёrballohen e 
arrihen nga tё gjithё, pёr edukim, dituri dhe 
kulturё tё arritshme nga tё gjithё, pёr shёrbime 
shёndetёsore tё barabarta, universale dhe 
solidare, kujdes pёr familjen, fёmijet dhe tё 
moshuarit etj. Por programi i PS nё asnjё rast 
nuk arrin tё pёrmendё aksesin e kёtyre 
shёrbimeve nga komuniteti LGBT.  
 

Ndonёse Partia Socialiste mund tё jetё e 
gatshme tё bashkёpunojё me komunitetin LGBT 
dhe organizatat qё e pёrfaqёsojnё atё, artikulimi i 
çёshtjeve, nevojave dhe problemeve tё 
komunitetit LGBT duhet tё kenё pёr Partinё 
Socialiste tё njёjtёn pёrparёsi dhe rёndёsi siç 
kanё edhe grupet e tjera sociale tё shoqёrisё 
shqiptare, pasi e kundёrta do tё ishte njё tregues 
se partia mё e madhe opozitare ёshtё njё parti 
me qёndrime homofobie dhe qё punon kundёr 
respektimit tё tё drejtave tё njeriut.  
 
Ambasada PINK beson se programi i Partisё 
Socialiste duhet qё shprehimisht tё pёrfshijё 
komunitetin LGBT nё programin e saj elektoral 
dhe duhet tё ofrojё zgjidhje konkrete dhe tё 
prekshme pёr kёtё grup social ashtu si pёr çdo 
grup tjetёr tё shoqёrisё shqiptare. 
 
Ambasada PINK ёshtё e gatshme ti ofrojё 
Partisё Socialiste dhe tё gjitha partive tё tjera 
politike, bashkёpunimin dhe ekspertizёn e saj nё 
identifikimin dhe ofrimin e zgjidhjeve pёr çdo 
problem dhe shqetёsim tё komunitetit qё ajo 
pёrfaqёson.  
 



 

 

Ambasada PINK 
zhvillon trajnime për 
përmirёsimin e 
politikave sociale 
ndaj komunitetit 
LGBT nё Shqipёri 

Nё datёn 14 dhjetor 2011, Ambasada PINK nё 
bashkёpunim me COC Hollandё dhe Queer 
Zagreb zhvilluan trajnimin e fokusuar në 
legjislacionin shqiptar me synim përmirёsimin e 
politikave sociale dhe situatës ligjore të 
personave LGBT në Shqipëri. Trajnimi u drejtua 
nga dy ekspertёt e huaj Z. Yuri de Boer nga COC 
Hollandë dhe Z. Gordan Bosanac nga Queer 
Zagreb.  
 
Të pranishëm në trajnim ishin përfaqёsues tё 
Ministrisё sё Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, Drejtroia e Përgjithshme 
e Policisë, Zyra e Komisioneres kundër 
Diskriminimit dhe stafi i Ambasadës PINK.  
 
Trajnimi shërbeu pёr tu njohur me disa nga 
çёshtjet me tё cilat pёrballet komuniteti LGBT nё 
rang institucional dhe pёr tё ofruar kёshillat dhe 
ekspertizёn mё tё mirё europiane nё zgjidhjen e 
problemeve tё ndryshme. Duke marё shkas nga 
motivimi i pёrfaqёsuesve tё insititucioneve pёr 
çёshtjen LGBT, ekspertёt e jashtёm u shprehёn 
se Shqipёria ka ende shumё punё pёr tё bёrё 
por ёshtё duke ecur nё rrugёn e duhur. Nё kёtё 
trajnim u diskutua gjerёsisht mbi legjislacionin 
shqiptar duke pёrdorur edhe metoda 
krahasimore me eksperiencёn hollandeze, kroate 
dhe atё europiane nё tёrёsi.  
 

Trajnimi u pasua edhe nga njё seancё pyetje-
pёrgjigje shumё e gjallё dhe emocionale. Tema e 
orientimit seksual duket se ёshtё ende e brishtё 
si nё Shqipёri por edhe nё vende tё tjera tё 
ballkanit, siç u shpreh edhe eksperti kroat. 
Diskutimi u ndal gjatё tek komuniteti transgjinor 
pёr shkak tё problematikave mё tё theksuara qё 
ata kanё. Tё pranishmit ndanё shqetёsimet dhe 
pyetjet e tyre mbi kёtё temё duke pёrfituar edhe 
nga ekspertiza e trajnuesve. Kjo u dha atyre 
mundёsinё tё pёrballen me paragjykimet 
personale mbi njё temё tashmё mjaft tё diskutuar 
nё Shqipёri por qё ka nevojё tё dalё nga korniza 
e tabuve.  
 
Nё fund tё trainimit, pjesёmarёsit u pajisёn me 
çertifikata dhe shprehёn dёshirёn pёr njё seance 
tё dytё trajnimi.  
 
Ambasada PINK falenderon ekspertёt 
ndёrkombёtare pёr kontributin e tyre dhe stafet e 
institucioneve tё mёsipёrme pёr gatishmёrinё e 
tyre me njohjen e çёshtjeve qё shqetёsojne 
komunitetin LGBT. 



 

 

Ambasada PINK zhvillon leksione 
pranё Universiteteve tё Tiranёs 
dhe Durrёsit. 

Dy javёt e fundit 
e kanё gjetur 

Ambasadёn 
PINK dhe PINK 
Youth Group 
(PYG) nё 
bankat e 

universiteteve 
publike tё 
Durrёsit dhe 

Tiranёs. Nё 
datёn 3 Nёntor 2011, PINK u gjend pranё 
Fakultetit tё Edukimit tё Universitetit tё Durrёsit 
nё njё leksion tё parё jashtё kufijve tё kryeqytetit. 
Ky leksion, i cili shёrbeu edhe pёr tё thyer akullin 
e pёrballjes me kёtё temё do tё pasohet shumё 
shpejt me leksione nё fakultete simotra tё kёtij 
universiteti. Me mbёshtetjen e disa pedagogёve 
dhe dekanit tё tij u arrit qё pёr herё tё parё 
çёshtjet LGBT tё diskutohen edhe jashtё 
Tiranёs. Leksioni, u pasua nga njё ekskursion 
me PYG nё qytetin e Durrёsit dhe njё shёtitje nё 
bregdet. Pёrshtypjet e pjesёmarrёsve ishin 
shumё tё mira dhe ne premtojmё se shumё 
shpejt do tё rrikthehemi nё kёtё qytet me tё tjera 
leksione.  
Mё tej, nё datёn 14 Nёntor 2011, PINK ishte me 
njё leksion 2 orёsh pranё Fakultetit tё Shkencave 
Sociale tё Universitetit tё Tiranёs, me studentёt e 
vitit tё dytё, dega Punё Sociale. Mbi 60 studentё 
nga ky fakultet patёn mundёsi tё njihen me 
punёn e Ambasadёs PINK si institucion, arritjet e 
tij deri tani, çёshtjet kryesore me tё cilat pёrballet 
komuniteti LGBT nё Shqipёri dhe njё prezantim 
tё shkurtёr mbi disa teori tё lidhura me orientimin 
seksual, identitetin seksual dhe identitetin gjinor.  
 

Leksioni u pasua nga njё seri pyetjesh nga 
studentёt tё cilёt e pasuruan debatin dhe i dhanё 
mundёsi stafit tё PINK tё pёrmendin disa nga 
çёshtjet mё tё rёndёsishme tё komunitetit LGBT. 
Disa nga pyetjet e studentёve ishin nёse 
homoseksualiteti ёshtё njё gjendje biologjike apo 
shoqёrore, format e komunikimit me komunitetin 
transgjinor, a janё personat LGBT nё Shqipёri 
njё grup apo njё komunitet, a ka mё shumё 
persona gay apo lezbike nё Shqipёri etj. Tё 
gjitha kёto pyetje na dhanё bindjen se studentёt 
e kishin ndjekur me shumё vёmendje leksionin 
dhe se kishin kuptuar disa nga mesazhet mё tё 
rёndёsishme qё ne pёrcollёm nё kёtё leksion 
Nё pёrmbyllje, pedagogёt falenderuan stafin e 
Ambasadёs PINK pёr punёn qё bёjnё dhe i ftuan 
studentёt qё tё mbёshtesin kёtё organizatё dhe 
levizjen LGBT nё Shqipёri. Leksioni u mbyll me 
duartrokitje nga studentёt tё cilёt e vlerёsuan 
shumё leksionin dhe u ndanё miqёsisht me stafin 
e PINK.  
 
Ambasada PINK uron qё sa mё shpejt tё jetё 
sёrish nё bankat e universiteteve tё ndryshme 
pёr tё ndarё me intelektualёt e rinj punёn e saj 
institucionale, sfidat, vёshtirёsitё dhe arritjet e saj 
si dhe tё kёrkojё mbёshtetjen e tё rinjve ndaj 
kёsaj lёvizje nё vend.  



 

 



 

 

Ambasada PINK zhvillon 

tryezё diskutimi pёr 

dhunёn ndaj komunitetit 

LBT nё Shqipёri 
Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit Kundër 
Dhunës ndaj Gruas, Ambasada PINK/LGBT Pro 
Shqipёri organizoi një Diskutim të Hapur pranё 
Fakultetit tё Shkencave Sociale me mbi 80 
studentё tё nivelit master, degёt Sociologji dhe 
Punё Sociale.  
Në këtë aktivitet ishin të pranishëm deputete, 
përfaqёsues të Ministrisë së Punës, Çështjeve 
Sociale, dhe Shanseve të Barabarta, 
pёrfaqёsues nga Komisioneri pёr mbrojtjen nga 
Diskriminimi, pёrfaqёsues nga Bashkia e Tiranёs 
dhe Kёshillit tё Europёs nё Shqipёri.  
Diskutimi u drejtua nga Znj. Brunilda Dervishi 
përfaqёsuese e Ministrisë së Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Pedagogia 
Merita Poni dhe Asistentja e Komunikimit të 
Ambasadës PINK. Në fillim u prezantua çështja e 
dhunës ndaj gruas, njё fenomen i pёrqёndruar 
brenda familjes dhe hapat qё Ministria ka 
ndërrmarë për të ndalur këtë fenomen. Në këtë 
kuadër u prezantua shkurtimisht raportimi i vitit 
2010 i Shqipërisë pranë CEDAË. Raporti 
alternativ është bërë nga një grup organizatash 
të shoqërisë civile, ku Ambasada PINK dha 
kontributin e saj për dhunën e ushtruar ndaj 
lesbikeve, transgjinorëve dhe biseksualeve në 
kuadrin e dhunës mbi baza gjinor. Ambasada 
PINK ndau me studentët informacionin dhe 
eksperiencën e dhunës së ushtruar ndaj 
komunitetit LBT. Për këtë komunitet, përtej 
dhunës gjinore është shtuar mospranimi dhe 
diskriminimi pёr shkak tё orientimit të tyre 
seksual apo identitetit të zgjedhur gjinor.   
 

Studentët ishin të informuar për gjendjen e 
komunitetit dhe treguan ndjeshmëri ndaj këtyre 
problematikave. Përfaqёsuesja e Ambasadës 
PINK prezantoi dhe bashkёpunimet për të 
zgjidhur këtë problem, si dialogu dhe 
bashkёpunimi i vazhdueshëm me Ministrinë dhe 
Komisioneren, me forcat e rendit me partnerë të 
shoqërisë civile dhe vetё komunitetitn LGT.  
Në pyetjet e studentëve reflektohej një nevojë 
informacioni për përgjegjshmërinë e 
institucioneve shtetërore për të ndalur dhunën 
ndaj grave në përgjithësi dhe komunitetit LBT në 
veçanti. Këto pyetje ishin mjaft specifike dhe iu 
drejtuan përfaqёsuesve të Komisionerit dhe 
Ministrisë. Ndërsa Ambasadës iu drejtuan më 
shumë pyetje informuese për komunitetin LGBT, 
sesa për temën e dhunës në veçanti. Kjo tregon 
njё dёshirё tё tyre pёr tё pasur mё shumё 
informacione rreth çёshtjes LGBT. 
Diskutimi ishte një sukses si për studentët, 
pedagogët dhe istitucionet e pranishme. 
Ambasada PINK shpërndau një serë materialesh 
informuese dhe edukuese për të drejtat e 
komunitetit LGBT në vend.  
 
Ky diskutim ishte njё dialog i nevojshëm për të 
kuptuar punёn e deritanishme tё ndërrmarë nga 
Ambasada PINK dhe njё vlerësim për të 
vazhduar më tej. Ambasada PINK falenderon të 
pranishmit për pjesёmarrjen e tyre dhe mirёpret 
bashkёpunime tё tilla edhe nё tё ardhmen.  
 



 

 

Homofobia nё 
shkolla shkel të 
drejtat e 
adoleshentëve dhe 
të rinjve në 
Shqipëri 

Ambasada PINK/LGBT Pro Shqipëri, një 

organizatë që punon për mbrojtjen dhe 

avancimin e komunitetit të lezbikeve, 
homoseksualëve, bisekdualëve dhe 

transeksualëve, dёshiron tё shprehё 

shqetёsimin e saj tё thellё pёr fenomenin 

shqetёsues tё bulizmit për shkak tё 
orientimit seksual nё sistemin arsimor 

para-universitar dhe i kёrkon 

institucioneve pёrkatёse tё marrin masa 

konkrete pёr adresimin dhe zgjidhjen e 
kёsaj çёshtje.  

 

Ky shqetёsim e ka burimin tek raporti i 

fundit i Kёshillit tё Europёs si dhe një serë 
ankesash të raportuara pranë Ambasadës 

PINK nga të rinj e të reja anembanë 

Shqipërisë, të cilat tregtojnë se 

ngacmimet, talljet dhe dhuna ndaj tё 

rinjve LGBT nё shkolla ёshtё tepër e lartё. 
Studimet tregojnё njё aspekt akoma edhe 

mё shqetёsues pёr adoleshentët nё 

shkollat nëntë-vjeçare dhe të mesme-

vetvrasja, e cila pasohet nga refuzimi nga 
rrethi familjar dhe shoqёror. Raporti i 

Kёshillit tё Europёs, i cili pёrfshin edhe 

Shqipёrinё, tregon se nё vendin tonё 93% 

e personave LGBT e fshehin orientimin e 
tyre gjatё kohёs qё janё nё shkollë. 

Studimet aktuale pёr Shqipёrinё nuk kanё 

tё dhёna zyrtare mbi mospranimin e 

personave LGBT nё shkolla, por fakti qё 

pjesa dёrmuese e tyre e fshehin orientimin 
seksual tregon se kjo ёshtё njё tabu 

shumё e madhe e sistemit arsimor 

shqiptar.   

Mungesa e njohurive nё shkolla, jo vetёm 

mbi personat LGBT, por edhe mbi 

seksualitetin shoqёrohet nga terminologji 
fyese si nga mёsuesit ashtu edhe nxёnёsit, 

ndёrkohё qё bulizmi mbi baza tё orientimit 

seksual raportohet gjerёsisht nga 

organizatat jo-qeveritare.  
 

Nё vёzhgimet e saj tё shpeshta me 

komunitetin LGBT, Ambasada PINK ёshtё 

njohur nga afёr me fenomenet qё 
shoqёrojnё homofobinё nё shkollat 

shqiptare siç janё: bulizmi (sharjet, 

fyerjet, kërcënimet apo rrahjet ndërmjet 

nxënësve), talljet dhe shprehjet fyese nga 
mёsuesit, mungesa e njohurive mbi 

seksualitetin, izolimi dhe veçimi nga 

rrethet shoqёrore nё shkolla, pa-mundёsia 

pёr t’u organizuar dhe njohur me persona 

tё tjerё LGBT etj.  
 

 



 

 

Duke marrё shkas nga kjo situatё shqetёsuese nё terren dhe bazuar tek rekomandimet 

e Kёshillit tё Europёs drejtuar shteteve anёtare, ku Shqipëria është anëtare që prej vitit 

1995, Ambasada PINK i tёrheq vёmendjen Ministrisё sё Arsimit dhe institucioneve në 
vartёsi tё saj tё nisin menjёherё punёn pёr pёrgatitjen e njё plani veprimi, i cili ndёr tё 

tjera duhet: 

1. Tё shtojё dimensionin mbi 
seksualitetin, orientimin seksual 
dhe identitetin gjinor nё kurikulat 
e shkollave fillore dhe tё mesme; 
 

2. Tё nisё njё fushatё sensibilizuese 
qё i fton tё rinjtё dhe mёsuesit tё 
kundёshtojnё ngacmimet 
homofobike dhe bulizmin. 

 

3. Tё rishikojё programet dhe 
materialet mёsimore për të gjithë 
programin e sistemit arsimor 
para-universitar dhe tё sigurohet 
qё, ashtu siç shprehen edhe 
Rekomandimet e Komitetit tё 
Ministrave, tё Kёshillit tё Europёs 
…”nxёnёsit dhe studentёt tё 
marrin informacionin e nevojshëm 
pёr mbrojtje dhe mbёshtetje nga 
sistemi arsimor pёr t’i mundёsuar 
atyre njё jetёse nё pёrputhje me 
orientimin e tyre seksual dhe 
identitetin gjinor”.  

 

4. Tё krijohet njё paketё trajnimi mbi 
reduktimin e dhunёs nё shkollat 
fillore dhe tё mesme për të 
adresuar homofobinё dhe bulizmin 
për shkak të orientimit seksual 
dhe identitet gjinor, bazuar tek 
standartet e përcaktuara në Ligjin 
kundër Diskriminimit.  

 



 

 

Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri 
ёshtё e gatshme tё ofrojё tё gjithё 
ekspertizёn dhe ndihmёn e saj nё 
pёrgatitjen e kёtij plani veprimi qё do 
tё garantonte njё jetёsë mё tё mirё, 
mё tё shёndetshme dhe mё tё sigurtё 
pёr adoleshentët dhe tё rinjtё LGBT nё 
shkollat shqiptare, tё cilёt vazhdojnё 
tё jenё ndёr grupet rinore mё tё 
margjinalizuara nё vend.  
 

Ёshtё njё detyrim pёr tё gjitha 
shkollat qё tё mbrojnё adoleshentët 
dhe të rinjtë nga ngacmimi. Ministria e 
Arsimit duhet tё jap mbёshtetje tё 
fortё publike pёr mёsuesit nё mёnyrё 
qё ata tё kenё mjete dhe burime pёr tё 
krijuar njё mjedis tё shёndetshёm dhe 
gjithpёrfshirёs nё shkollat dhe klasat e 
tyre.  
 

Raporti i 
Kombeve tё 
Bashkuara lёshon 
alarmin pёr 
homofobinё dhe 
krimet e urrjetjes 
nёpёr botё.  
 



 

 

tё vertetё ose tё supozuar dhe tё ngrejnё njё sistem 
rregjistrimi pёr kёto incidente. 
Komisionerja i kёrkon vendeve anёtare qё tё mos 
lejojnё kthimin nё vendet e origjinёs tё atyre 
personave LGBT jeta e tё cileve mund tё vihet nё 
rrezik dhe u kujton shteteve se ligjet e azilit pranojnё 
qё orientimi seksual dhe identiteti gjinor janё baza tё 
forta pёrndjejkje nga autoritetet e vendit tё origjinёs.  
Duhet tё organizohen fushata publike komunikimi, 
sidomos nё shkolla, pёr tё luftuar homofobinё dhe 
policia duhet tё trajnohet pёr tu siguruar qё personat 
LGBT tё trajtohen me drejtёsi.  
Charles Radcliffe, shefi i seksionit tё çёshtjeve 
globale pranё OHCHR, tha pёr Radio UN se “njё nga 
gjёrat qё ne kemi gjetur ёshtё se nёse ligji reflekton 
ndjesi homofobike, atёherё ai legjitimon homofobinё 
nё shoqёri. Nёse shteti i trajton disa njerёz si qytetarё 
tё kategorisё sё dyte, ose akoma mё keq, si 
kriminelё, atёherё i fton qytetarёt qё tё bjёnё tё njёjёn 
gjё.”  
Ai theksoi se tё gjitha shtetet anёtare tё OKB-sё kanё 
detyrimin nёn ligjet ndёrkombёtare tё heqin ligjet 
penalizuese ndaj homoseksualitetit duke shtuar se 
ёshtё e rёndёsishme qё shtetet tё binden pёr kёtё 
mё shumё se sa t’u jepen leksione pёr ti ndryshuar 
kёto ligje.  
“Mendoj se vitet e fundit ka patur njё pёrmirёsim tё 
situatёs sё personave LGBT nё botё, falё mё shumё 
se 30 shteteve qё e kanё hequr homoseksualitetin 
nga lista e veprave penale, gjatё dy dekadave tё 
fundit.” Shqipёria ёshtё nё listёn e kёtyre vendeve.  
Z. Radcliffe, duke pranuar se njerёzit kanё tё drejtёn 
e fesё, shtoi se “asnjё besim fetar apo vlerё 
mbizotёruese kulturore nuk mund tё justifikojё, 
zhveshjen e njerёzve nga tё drejtat e tyre bazike.”  
Raporti, i cili do tё diskutohet nga anёtarё tё Kёshillit 
gjatё njё takimi nё Mars 2012, ёshtё bёrё publik 
ndёrkohё qё njё numёr i madh zyrtarёsh tё lartё tё 
OKB-sё kanё rritur ndjeshёm shqetёsimin e tyre pёr 
shkeljet e tё drejtave tё personava LGBT.  
Vitin e shkuar, nё njё fjalim me rastin e Ditёs sё tё 
Drejtave tё Njeriut, Sekretari i Pёrgjithshёm i OKB-

sё, Z. Ban Ki-moon tha “si burra dhe gra me 
ndёrgjegje, ne e rrefuzojmё diskiminimin 

nё pёrgjithёsi, dhe diskriminimin mbi baza 

tё orientimit seksual dhe identitetit gjinor, 

nё veçanti.” 
Gjatё njё diskutimi publik, tё javёs sё 

shkuar mbi mediat sociale, Znj. Pillay, bёri 

thirrje pёr dhёnien fund tё çdo forme 

diskriminimi dhe persekutimi tё personave 

LGBT.  

Raporti i parё i Kombeve tё Bashkuara mbi tё drejtat 
e personave lesbike, gej, biseksuale dhe transgjinorё 
(LGBT) paraqet se si nёpёr botё njerёzit vriten, 
torturohen, dhunohen, burgosen, penalizohen, 
diskriminohen nё vendet e punёs, shёndetёsi dhe 
arsim pёr shkak tё orientimit seksual dhe identitetit tё 
tyre gjinor, tё vёrtetё ose tё prezumuar.  
Raporti i bёrё zyrtar ditёn e djeshme nga zyra e 
Komisionerit pёr tё Drejtat e Njeriut tё Kombeve tё 
Bashkuara (OHCHR) nё Gjenevё, parashtron “njё 
fenomen tё shkeljeve tё tё drejtave tё njeriut, qё 
kёrkon njё pёrgjigje”, dhe thekson se qeveritё shpesh 
e injorojnё dhunёn dhe diskriminimin e bazuar mbi 
orientimin seksual dhe identitetin gjinor.  
Dhuna kundёr personave LGBT ёshtё veçanёrisht 
mizore krahasuar me krimet e tjera tё urrjetjes. 
Raporti zbulon se dhuna homofobike dhe transfobike 
ёshtё e pranishme  nё çdo rajon tё botёs dhe 
karakterizohet nga vrasjet, rrёmbimet, sulmet dhe 
pёrdhunimet e vazhdon me kёrcёnime psikologjike 
dhe privime arbitrare tё lirisё.  
Personat LGBT janё shpesh nё shёnjestrёn e 
ekstremistёve fetarё, grupeve paramilitare, 
neonazistёve, nacionalistёve ekstremё etj si dhe janё 
viktima tё dhunёs familjare dhe tё shoqёrisё, nё 
veçanti pёr lezbiket dhe transgjinoret qё janё mё tё 
rrezikuarit.  
Raporti thekson se “dhuna ndaj personave LGBT 
ёshtё veçanёrisht mizore krahasuar me krimet e 
urretjes nё pёrgjithёsi” duke vёnё nё dukje se krimet 
homofobike pёrmbajnё njё nivel tё lartё mizorie dhe 
brutaliteti. Incidentet e dhunshme apo aktet e 
diskriminimit shpesh janё tё paraportuara sepse 
viktimat nuk kanё besim tek policia, kanё frikё nga 
pasojat ose rrefuzojnё tё ekspozohen si persona 
LGBT. Raporti, i pёrgatitur si njё pёrgjigje ndaj 
kёrkesёs sё Kёshillit pёr tё Drejtat e Njeriut pranё 
OKB-sё, i ka marrё tё dhёnat nga raporti i fundit i 
OKB-sё, statistikat zyrtare mbi krimet e urrjetjes dhe 
raportimet e organizatave rajonale dhe disa 
organizata jo-qeveritare (OJQ). Pёrmes kёtij raporti, 
Navi Pillay, Komisioneri pёr tё Drejtat e Njeriut pranё 
OKB-sё, i kёrkon shteteve tё botёs tё heqin ligjet qё 
penalizojnё homoseksualitetin, tё heqin dёnimin me 
vdekje pёr akte seksuale tё rёna dakort mes dy tё 
rriturve, tё harmonizojnё moshёn e lejuar pёr sjellje 
seksuale tё barabartё me atё tё personave 
heteroseksualё dhe tё vejnё nё fuqi ligje anti-
diskriminim. Seksi mes personave tё tё njёjtёs gjini 
ёshtё i paligjshёm nё 76 vende tё botёs ndёrsa nё 
Iran, Mauritani, Arabi Saudite, Sudan dhe Yemen 
aktet homoseksuale janё tё dёnuara me vdekje.  
Znj. Pillay u rekomandon shteteve anёtare tё OKB-sё 
tё hetojnё tё gjitha vrasjet apo krimet serioze tё 
shkaktuara ndaj njerёzve pёr shkak tё orientimit tё 
tyre seksual apo identitetit gjinor,  



 

 



 

 

A duhet t’i themi familjes për 

orientimin tonë seksual?  
Në “Grupin Rinor PINK” u shtrua pyetja “ A duhet t’i 
themi familjes?” 
Djemtë dhe vajzat dhanë mendime të ndryshme duke 
filluar që nga formulimi i pyetjes.Disa nga të rinjtë 
mendojnë se nuk është e nevojshme të ndajmë 
informacione mbi lidhjet romantike me prindërit, por 
kjo varet dhe nga marrdhënia prind-fëmijë që çdo 
familje e rregullon vetë, si dhe në çdo familje janë të 
ndryshme. Por sa e vështirë është që prindërit tanë të 
pranojnë këtë realitet dhe të bëhën pjesë e tij duke na 
mbështetur? Këtë do e zbulojmë në mendimet e 
mëposhtme, që të rinj nga “Grupi Rinor Pink”, kanë 
dhënë. 
 
“Nuk mund të fsheh të vërtetën time, sepse unë e dua 
dhe e respektoj familjen time, dhe nuk mund të 
gënjej. Nese unë i them që kam të dashur, etj i them 
përralla dhe kur unë vij me një mashkull i shokon. 
Ajo çka menjëherë mund të dalë nga goja e tyre është 
fjalia: “ Unë po prisja nuse, e ti me sjell burrë”.  
Mashtrimi sjell me problem!”- Djalë homoseksual që 
u ka rrëfyer familjes orientimin e tij seksual.  
  
“Po, duhet t’ia themi familjes, sepse vjen një moment 
që duhet të prezantojmë njeriun e dashur. Unë dua që 
familja ime të më dojë per ate që jam dhe jo të 
fantazojnë për mua dhe martesën time të 
mundshme.”- Djalë homoseksual që është në proçesin 
e kuptimit me familjen për orientimin e tij seksual. 
  
“Nga një anë po, sepse nuk ka arsye të mos i themi 
familjes kush jemi. Por kur e llogarisim sa 
konservatorë, janë prindërit dhe sa konservatorë janë 
shqiptarët, mendoj se do i lendojmë. Kur e mendoj në 
këtë mënyrë, dmth patriarkalizmin shqipëtar, mendoj 
sa vuajnë prindërit. Këshilla ime është që të filloni të 
testoni, motrat dhe vëllezerit tuaj. Shikoni si reagojnë 
dhe kur shikoni që ka shumë armiqësi, mos e bëni! 
Shikoni sa të sigurtë jeni ekonomikisht të pavarur, në 
mënyrë që  të jeni te siguruar. Por kjo mund të bëhet 
në momentin që ke dikë të rëndësishëm, të cilin e 
dashuron, që ka 1-2 vjet, dhe ndjen nevojë ta 
prezantosh, të jesh në atë moment që të mos 
diskriminojnë dhe dhunojnë. Jeta jonë është në dorën 
tonë, por mos e bëni të pamundur!”- Djalë 
homoseskual që ka marrdhënie shumë të mira me 
familjen.  
 

“Unë mendoj që nuk dua t’ia them sepse do i bëj të 
vuajnë. Mami shikon aktorët e “Portokallisë”, kur 
vishen si femra dhe kur jam unë aty bën komente të 
padëshiruara. Dhe këto komente i bën kur jam unë 
aty, vetëm kur jam unë aty, sikur kërkon të më vërë në 
dukje diçka.”- Djalë homoseksual, që ka marrdhënie 
jo shumë të mira me familjen për shkak të orientimit 
të tij seksual. Ai nuk i është shprehur familjes për 
këtë. 
 
“Unë prindërve do i thoja në momentin që do kisha 
arsye të forta, kam mbaruar shkollën, kam dikë që e 
dashuroj, etj. Nuk shikoj arsye pse ti tregoj më 
përpara.”- Djalë homoseksual, që nuk i ka treguar 
familjes, por që diskutojnë çështjen e orientimit 
seksual. 



 

 

“Kur shtrojmë pyetje të tilla, “A duhet…”, shikojmë 
se kemi një tendence pozitive për të thënë po, duhet ta 
bëjmë. Në një ambjent patriarkal, i cili është dhe ky 
ku ne jetojmë, është shumë e vështirë të shprehesh. 
Nëse unë do të kisha një të dashur, nuk e di nëse do 
merrja guximin t’ja thoja prindërve të mi”. Vajzë 
heteroseksuale, e angazhuar me kauzën LGBT.  
 
“Në rradhë të parë unë jam vajza e tyre, pavarësisht 
çdo mentaliteti që mund të egzistojë këtu tek ne. Unë 
kam marrdhënie shumë të mira me prindërit, por kemi 
probleme si gjithë të tjerët.A i kam thënë unë që më 
pëlqejnë dhe vajzat? Ia kam lënë të kuptojnë se kështu 
e kam ndërtuar unë raportin. A pati kjo pasoja në 
marrdhënien tonë? Po dhe jo, sepse unë kam prindër 
fantastikë, edhe pse me  marrdhënie të komplikuar. 
Unë nuk përcaktohem nga orientimi im seksual, se 
kam dhe 1000 probleme e gëzime të tjera me prindërit 
apo vëllain tim.” – Vajzë biseksuale.  
 
“Para se ta marrin vesh nga të tjerët, është më mirë 
t’ia thuash vetë, sepse është çliruese për ty. Unë nuk 
kam nevojë për gjendje ekonomike, apo gjëra të tjera. 
Kur të kem të dashur dua të dal me të në rrugë, duke 
ecur krahë më krahë, ta puth pa u ndikuar nga 
mendimi i të tjerëve etj”- Djalë homoseksual që i ka 
thënë prindërve orientimin e tij seksual.  
 
“Varet dhe si janë të mësuar prindërit. Për shembull 
unë ndava me mamanë faktin që unë nuk jam më e 
virgjër, dhe ajo u shokua në fillim dhe më rrinte larg 
dhe mendonte se po jepja një shembull të keq për 
motrën më të vogël. Me kalimin e kohës folëm për 
këtë dhe ajo e pranon më shumë këtë fakt.   

Prindërit reagojnë keq me gjëra që nuk i dinë, 
prandaj duhet tu flasim.”-Vajzë heteroseksuale.  
 
Pra mendimet janë të ndryshme, disa pro dhe disa 
kundra. Shqetësimi kryesor i të rinjve dhe të 
rejave është reagimi negativ, psikologjik dhe 
emocional i prindërve të tyre dhe dhuna që mund 
të pasojë. Kur flasim për dhunë, nuk flasim për 
dhunë fizike, por më shumë dhunë psikologjike e 
ushtruar nga prindërit tek të rinjtë. Nuk e dimë 
ende se sa të gatshëm do jenë prindërit tanë të 
pranojnë diçka, e cila tanimë është një realitet tek 
fëmijët e tyre. Pavarësisht kësaj, pjesa më e 
madhe e të rinjve mendojnë se pavarësisht çdo 
gjëje, ato janë fëmijë të lindur nga ato prindër 
dhe një fëmijë është e vështirë të hidhet poshtë, 
paçkas orientimit të tyre seksual! 
 
Familjet shqiptare kanë një ndikim të fortë të 
sistemit patriarkal, dhe shpesh herë çështja 
LGBT brezit të prindërve ju duket si një sfidë 
ndaj kulturës dhe zakoneve me të cilat ata janë 
rritur.Qëllimi i fëmijëve të tyre nuk është të 
shtrëmbërojnë “shqiptarizmin” përderisa edhe 
djemtë dhe vajzat LGBT janë po aq pjesë e 
Shqipërisë. Kërkesa e vetme e komuniteti LGBT 
ndaj prindërve të tyre është mos-dhunimi i jetës 
së tyre private. Pranimi i një djali apo vajze 
LGBT mund të vij me kohën dhe kërkon 
mbështejte nga shoqëria, fisi e kështu me rradhë. 
Hapi i parë është të mos-dhunojmë! 

Histori Personale nga komuniteti 

( shkrime, krijime, ese, etj ) 

Më poshtë do keni mundësinë të lexoni disa nga krijimet, që vullnetarë dhe antëarë të 
“Ambasadës Pink”,  kanë shkruar për ju. Një mënyrë për të shpalosur ndjenjat dhe 
emocionet që çdo ditë na pushtojnë, më anë të krijimeve letrare. Le të lexojmë disa nga 
krijimet e këtij muaji të cilat vijnë nga një vullnetare e “Ambasadës Pink” dhe nga një 
djalë, anëtar i komunitetit LGBT. Le të zbulojmë ndjesitë e tyre në rreshtat që vijojnë më 
poshtë.... 
 



 

 

Shoh rreth vetes kalimtarë… në mes tyre 

ndihem i huaj. 
 

Një ndjenjë pa emër më pushton, pse e ndjej veten 

ndryshe nga turma? Çfarë më bën të shihem sikur kam 

të shkruar që nuk meritoj të dëgjohem? 

 

Nis të ëndërroj . 

  

Pasazhe të tilla shoh çdo ditë. Edhe unë njeri jam ! 

Edhe unë… Kam ndjenja, ëndërra,shpresa për të 

ardhmen. Nuk dua të jem rrethuar nga imazhe bardhë e 

zi. Bota është e bukur me ngjyrat që ka. Por kur hap 

sytë, sërish shoh të njëjtën gjë. Indiferenncë, përbuzje, 

egoizëm, fytyra të ngrysura. Kujtohuni për një moment 

të jetës, një ditë dhe ju do rrëzoheni, do ndjeheni të 

humbur, në kërkim të një mbështetjeje. Një buzëqeshje 

nuk kushton por vlera e saj nuk blihet me para.  Këtë 

më së miri e kupton ai “i huaji” që ka nevojë për një 

zgjatje dore qe i ofrohet. Unë jam si ti. Jam këtu midis 

jush …. I huaj? Se di ! 

  

Unë nuk shoh bardhë e zi ...... 
 

(...vullnetare e “Ambasadës Pink”) 
 

…Ka shumë kohë që dielli nuk lind më për mua. Jeta 

më është bërë monotone dhe detyrohem të jetoj vetminë, 

për shumë kohë mbyllur në veten time. Dhe kjo vetëm 

sepse unë dua, unë dashuroj dhe adhuroj dikë, një 

mashkull. Dashuria është diçka hyjnore dhe e 

lejueshme nga Zoti, pse vallë unë mbyllem këtu.Kam 

deklaruar seksualitetin tim dhe të gjithë me kanë kthyer 

shpinën, madje dhe vetë familja ime. Jam detyruar që 

nga qyteti im i lindjes të largohem dhe të jetoj 

nëTiranë. Jam i lumtur se jam pranë personit që dua 

më shumë se çdo gjë në jetë, por nga ana tjetër më 

mungon dashuria familjes, e shoqërisë që më rrethonte 

dikur.. 

 

I kam dhënë kohë vetes, dhe njerëzve që dikush do të 

kuptojë seksualitetin tim. Jam në një botë e cila më 

pëlqen dhe dashuroj veten kështu siç jam.  

 

“Na lini të duam dhe ne si gjithë të tjerët se dhe unë e 

shoh botën me ngjyra.” 

 

“Qesh sa më shumë saqë dhe errësira të buzëqeshë, 

lufto fort saqë dhe fati të ndjehet i pafat; dhe bëje jetën 

sa më të bukur saqë dhe vdekja të dojë të jetojë.“ 



 

 



 

 

(…aktivist i “Ambasadës Pink”) 
 

Historia personale që do ju servirim më poshte, është një histori e vërtetë e cila është 
vërtetë shumë prekse. Duhet të falenderojmë përzemërsisht E….. i cili vendosi që të 
ndajë me ne këtë histori! 

Dashuria ime e 
vetme, vdiq prej 
homofobisë time… 
Sot të kesh një shok është një gjë shumë e vështirë, pasi gjithmonë hasemi me zhgënjime atëherë kur nuk 
duhet dhe jeta jonë bëhet akoma dhe më e komplikuar. Përshëndetjet të gjithë ju lexues të gazetës “Plus 
Info”. Duke u inspiruar nga rrëfimi i Anxhelës e cila kishte bërë historinë “Për dashurinë që kurrë s’më 
ktheve”, unë vendosa t’ja dedikoj këtë histori atij personi që unë e futa në familjen time dhe e konsiderova 
më shumë se shok. E konsiderova vëlla. Unë quhem Andi dhe jetoj në metropolin e Shqipërisë, Tiranë. Jam 
22 vjeç dhe aktualisht po përfundoj studimet e larta për shkenca sociale. 

Gjithmonë kam qënë i rrethuar nga miqësia dhe asnjëherë nuk kam hedhur poshtë asnjë nga miqtë e mi. 
Deri në momentin që njoha Gentin. Ishte më i vogël se unë, 18 vjeç, por besimi që më transmetonte dhe 
tipi që kishte, i cili ishte shumë i përafërt me timin, na bëri që të kishim një miqësi të mirë menjëherë. U 
njohëm krejt papritur, nga një shok i yni i përbashkët dhe kjo rastësi u shndërrua në një miqësi, që 
çdokush e kishte zili. Me Gentin çdo gjë e vendosnim bashkë, ku do dilnim, çfarë do vishnim, etj. 
Marrëdhënia jonë në pak muaj, u transformua në një lidhje që ishte shumë herë më e fortë se miqësia. 
Unë njihja familjen e tij dhe ai familjen time. Çdo moment që kalonim së bashku ishte unik dhe i 
papërsëritshëm. Në party dëfreheshim shumë me shakatë dhe batutat, të cilat ishin tipike për miqësinë 
tonë. Kisha tanimë muaj të tërë, që nuk kujtohesha për shoqërinë time të vjetër dhe mund të them që 
ishte hera e parë që qëndroja larg tyre kaq gjatë. Shoqëria me të më kishte distancuar nga të gjithë, pasi 
tek ai gjeja çdo gjë që mund të kërkoja tek ndonjë tjetër. 

Pjesa më e madhe e ditës na gjente bashkë, tanimë nuk kishte rëndësi për ne se tek shtëpia e kujt flinim, 
pasi dyert e të dyve, ishin të hapura gjithmonë. Parimi që të dy ndiqnim me fanatizëm ishte, “Armiku im, 
armiku yt gjithashtu”. Nuk bënim shumë shpesh debate, por edhe kur kishte të tilla, ndodhnin sepse të dy 
ishim kokëfortë dhe nuk pranonim të kërkonim falje. Besoj se deri më tani ju njoha me atë çka të gjithë do 
ta konsideronim si një miqësi perfekte. Por ama, unë vonë e kuptova, që ëngjëjt mund të kenë brirë dhe 
djalli mund të jetë i bardhë. Pas gati një viti miqësi me Gentin, isha i bindur totalisht në besimin e tij dhe 
kurrë nuk do dyshoja për asgjë tek ai. 

 



 

 

Atë mbrëmje e ftoj si zakonisht që të qëndrojë në shtëpinë time, të shikonim ndonjë film të bukur e më 
pas të rrinim pafund duke folur në telefon me persona të ndryshëm, të cilët i tallnim për të kaluar pak 
kohë të këndshme. Kështu ndodh, ai vjen tek unë, por ndryshe nga herët e tjera mu duk pak i shqetësuar, 
nuk e dija se ç’mund të kishte. E pyeta nëse çdo gjë shkonte mirë me të dhe mu përgjigj duke më thënë 
që nuk kishte asgjë për tu shqetësuar, pasi thjesht kishte bërë debat me familjen e tij. Zgjohem të 
nesërmen në mëngjes për të shkuar në punë dhe Gentin e lë në shtëpi, pasi ende nuk i kishte dalë gjumi. 
Ende nuk më kish ikur nga mëndja ajo ide, që Genti kishte diçka që më fshihte. Kurrë nuk kishte qënë kaq 
misterioz në jetën e tij, kjo ishte hera e parë. Ishte ora tre e drekës kur telefoni im bie. Shikoj numrin në 
ekranin e tij, por nuk e njihja. Vendosa të përgjigjesha pa marrë parasysh se kush mund të ishte. “Alo 
Andi, jam mami i Gentit, të lutem dua të më takosh, kam diçka për të të thënë”,- ishin këto fjalët që 
dëgjova nga ana tjetër e linjës dhe sinjali i mbytur i telefonit kur mbyllet erdhi në veshët e mi. Shkoj në 
shtëpi të ndërrohem. Genti kishte lënë rrobat e tij mbi shtratin tim, pasi kishte veshur disa rroba të mijat 
që i pëlqenin shumë. Vura re tek xhepi i tij i këmishës, një letër e cila bëri të vihej në punë kurioziteti im. 
Shkoj ta shikoj me nxitim pasi duhej më pas të takoja mamanë e tij. Sapo lexova dy rreshta lotët pushtuan 
sytë e mi. Aty ishte shkruar: 

“I pëlqente të priste agimin. Të shihte qiellin si ndryshonte ngjyrat me emrin tim në mendje e 
kraharor. I dukej sikur e merrte me vete në ëndrra, kur e zinte gjumi... Ishte një orë kur e 
ndiente më shumë zërin e zemrës së saj. E ngrohte fakti që edhe pse ata s'komunikonin sa 
duhej, shpirtrat e tyre flisnin me njëri tjetrin me gjuhën e tyre të pakuptueshme. Kënga e 
zogjve jashtë dhe zëri i tij, melodia e tij në shpirt ishin ninanana më e ëmbël. Ishte mësuar 
të dëgjonte melodinë e tij që shumë shpesh i ngjante një kënge vaji... dhe shpirti i ngrihej 
peshë. Sa herë që e mendonte, sa herë që e dëgjonte ata tinguj të dhimbshëm që i trazonin 
shpirtin. Sa do donte të kishte forcën ta largonte këtë dhimbje, që tingujt mos ishin më 
këngë vaji por këngë gëzimi, buzëqeshjeje për një jetë të re... 
 
Është e mundur që dy shpirtra të jenë kaq të lidhur? Të ndiejnë gjithshka ndien tjetri? 
Ndiente një ngushtim në stomak, një lloj ngërçi muskujsh sa herë kishte emocione të 
fuqishme në pjesën e sipërme të kraharorit. I mbante dy krahët mbledhur rreth barkut, si për 
të dashur të pengonte këtë masë dridhëse të kalonte në gjithë trupin. Preferonte ta kufizonte 
në pjesën e kraharorit, por pa sukses. Ishte shumë e fortë dhe një drithërimë i kapte gjithë 
trupin, si ethe të forta... 
 
Dridhej e tëra, mornica i shkonin në trup dhe instinktivisht shtrëngonte edhe më tepër krahët 
rreth belit, si për të dashur të ngrohte trupin. Një moment e la të lirë veten dhe ethet u 
përhapën edhe tek këmbët... më pas një mpirje, një kalim nga gjendja e ankthit në një 
mpirje totale.. 
 
Peshonte mbi bark si për të dashur të mbyste aty këto parandjenja që s'dinte nga i lindnin. 
Rrinte pastaj pa lëvizur me shikimin e fiksuar tek librat që kishte përballë. Dukej sikur ja 
largonin pak mendjen. Filloi të mendonte se çfarë do të lexonte më parë...por sërish një 
klithmë e mbytur në shpirt... Një thirrje nga larg që shkaktonte zjarr, zjarr pa flakë të 
dukshme, por që digjte diku brenda kafazit të kraharorit. I dukej sikur kishte dy zemra një në 
të majtë dhe një në të djathtë. E që të dyja dhimbnin. Përpiqej t'i filtronte këto mesazhe të 
pakuptueshme dhe t'u jepte një formë të kapshme për gjuhën e trurit. Nganjëherë gjuha e 
pakuptueshme e shpirtit vlonte sikur donte të shpërthente, por pasi pengohej nga 
kanalizimet e shumta të trurit e humbte atë forcën e saj. Prandaj shpesh herë thjesht mbyllte 
sytë, shtrëngonte duart rreth barkut si për të mënjanuar ethet dhe dëgjonte zërin e zemrës... 
Papritur i lindnin shumë mendime në kokë dhe një afsh i nxehtë ndjenjash ja pushtonte 
shpirtin. Ndjenja që duhet t'i transmetonte ndryshe do vazhdonin ta digjnin.. Kështu 
shpërthente një vullkan. Por i ngjante më tepër një vullkani nënujor, që shkaktonte dallgë të 
mëdha kur shpërthente dhe shuhej nga uji i oqeanit... dhe më pas gjithshka qetësohej... 
Valët që arrinin në breg nuk përplaseshin me furi sepse largësia e vullkanit me bregun bënte 
të vetën..”  
 
 



 

 

Ndonjëherë nuk duhet ta teprosh me atë çka I ofron të tjerëve, pasi ndonjëherë dashuria e tepërt dhe 
mirësia merren si dobësi nga shumë persona. Të gjithë ne jemi në kërkim të asaj që quhet ideale, por 
është shumë e vështirë, që në ditët e sotme të gjesh idealin tënd. Genti ishte idealja ime, të paktën 
kështu mendoja. Çdo gjë me të ishte ndryshe nga të tjerët, ishin momentet më të bukura të jetës sime 
dhe pse do doja që ato momente të mos kishin ndodhur kurrë. Pasi lexova atë letër, që e gjeta në 
xhepin e Gentit, u shokova tmerrësisht. Ç’ishin vallë ato fjalë? Kujt ja dedikonte ai atë letër, e cila në të 
shprehte aq dhimbje, tmerr, vuajtje. Ajo ç’ka më çudiste më shumë ishte fakti, që ai s’më kishte thënë 
gjë në lidhje me këtë histori që fshehte. Ai kurrë nuk më kishte mbajtur gjë të fshehtë, pasi ne e 
kuptonim njëri – tjetrin në mënyrë perfekte. Duhej ta pyesja për çdo gjë, pasi vetëm në këtë mënyrë 
do isha I qetë me të dhe veten time në rradhë të parë. 

Shkoj në shtëpinë e tij dhe e gjej aty. Ulem pranë tij dhe nis ti tregoj për situatën që kishte ndodhur 
me letrën edhe pse nuk e dija se cili do të ishte reagimi i tij. Nuk e dija nëse do e merrte keq faktin që 
unë kisha futut duart në sendet e tij personale, por çfarë kishte ndodhur, kishte ndodhur, tanimë unë 
doja vetëm të mbështesja Gentin në problemin që mund të kishte dhe këtë mund ta bëja vetëm nëse ai 
do më tregonte të vërtetën. E pieta se si ishte puna dhe i tregova situatën ashtu si kishte ndodhur me 
të vërtetë. Pashë që fytyra e tij u zverdh, dhe lotët filluan ti rridhnin pak nga pak. Ishte shumë i 
shtangur, saqë nuk mund të nxirrte asnjë fjalë nga goja. I kërkova që të tregohej i sinqetë me mua, 
pasi unë do mundohesha ta kuptoja në çdo lloj gjëje. Më pa thellë në sy dhe më tregoi të vërtetën. 

“Je i pari që po ta tragoj dhe dua të jesh i fundit, nuk e di por tek ty kam një besim të thellë dhe 
thjesht po gjeja momentin e përshtatshëm për të të treguar të vërtetën.  Andi, unë jam biseksual, ç’ka 
do të thotë që më pëlqejnë edhe vajzat edhe djemtë. Unë që kur të kam njohur ty nuk të kam parë 
vetëm më syrin e shokut të ngushtë, por edhe si diçka më shumë. Nuk e dija se si do e prisje këtë gjë, 
ndaj dhe shumë herë jam shtangur të ta them të vërtetën, por ty nuk mundem ta fsheh më. Nëse këtu 
do ti japësh fundin miqësisë sonë, unë do mundohem ta pranoj, pasi ti e bën zgjidhjen. E di që do vuaj, 
por ti e ke në dorë gjithçka. Nuk po të kërkoj diçka më shumë se miqësia, thjesht doja të dije të 
vërtetën sepse nuk mund të shtiresha më.”-, ishin këto fjalët që më tha Genti, të cilat më bënë të mos 
nxirrja dot asnjë fjalë nga goja. 

Unë që deri më dje së bashku me të i kishim sharë pafund homoseksualët. Kur shikonim ndonjë tip në 
rrugë i cili kishte sjellje të tepruara femërore, i bënim njëmijë e një degjenerime dhe tanimë na del që 
vetë shoku im më i mirë është i tillë? Ky po që është një lajm i pabesueshëm të cilin unë nuk dija se si 
do e përballoja. Duhet fillimisht të mësohesha me idenë, që shoku im i ngushtë ishte ndryshe nga të 
tjerët. Nuk kishte ndonjë sjellje shumë ndryshe, pasi paraqitja e tij e jashtme, të jepte përshtypjen e 
një djali të vërtetë, nuk kishte as look të eksagjeruar, por ama tani që unë dija të vërtetën, më dukej 
sikur të gjithë po na tregonin me gisht dhe po talleshin me ne, ashtu si dikur ne talleshim me të tjerët. 

I thashë Gentit që kisha nevojë të mendohesha dhe të merrja veten dhe më pas do të vija tek ai me 
një përgjigjie, në lidhje se ç’farë do të ndodhte me miqësinë tonë. Dal nga shtëpia e tij i turbulluar dhe 
eci rrugëve të Tiranës, kot së koti. Nuk e dija as nga po shkoja, as se çfarë do bëja, thjesht doja të 
shikoja qiellin dhe të mendohesha. Kishim një vit miqësi bashkë dhe nuk ja vlente të hidhej poshtë, por 
ama a isha i gatshëm unë ta pranoja këtë fakt? A isha i gatshëm, ose më saktë a do mundja të rrija me 
të si më parë? Në dreq le të shkojnë të gjitha, thashë me vete, fundja ai ishte shoku im më i mirë dhe 
unë duhej të qëndroja me të në çdo moment. Nuk ka rëndësi çfarë është apo çfarë bën. Nëse është 
Biseksual atëherë mua nuk ka pse më shqetëson ky fakt, së bashku me të do mundohem që të 
mbijetojmë në këtë vend që është i tejmbushur me paragjykim. Shkoj sërish tek shtëpia e tij, për ti 
thënë vendimin që kisha marrë. Trokas në derë, por askush nuk përgjigjej, i bie akoma dhe më fort, 
por sërish heshtja ishte përgjigjia e vetme. U habita që askush nuk ndodhej në shtëpi, të paktën 
mamaja e Gentit duhet të ishte aty, pasi ajo nuk lëviste shumë shpesh. Telefonoj Gentin, por telefoni i 
tij më doli i fikur. Në ato momente fillova të shqetësohesha vërtetë. Marr në telefon mamanë e tij, 
numrin e së cilës sigurisht që e kisha, ashtu si edhe Genti kishte numrin e mamasë sime. 

 

 



 

 

Një zë i dëshpëruar më përgjigjet nga ana tjetër e linjës. “Andi, të lutem eja sa më shpejt tek spitali 
“Ushtarak”, pasi Genti ka pirë një mbidozë ilaçesh dhe është në gjëndje shumë të rëndë, të lutem eja 
sepse gjatë gjithë rrugës vetëm ty të ka kërkuar”,- më tha mamaja e tij dhe thatësira, e boshëlliku i 
linjës u degjua më pas në celular. Shtanga, mu errësua shikimi dhe mu mpi i tërë trupi. O zot, budallai, 
pse e kishte bërë një veprim të tillë? Pse lozi me jetën e tij? 

Vrapin që kam bërë atë ditë që nga shtëpia e tij, e cila ndodhej pranë 21- dhjetorit dhe deri tek taksitë, 
nuk e kam ndjerë aspak. Isha bërë si i çmendur, nuk dëgjoja, nuk flisja dhe vetëm qaja. Mendoja më të 
keqen. Po sikur të kishte vdekur dhe unë s’do kisha mundësina ta shikoja më dhe ti thoja në sy se sa 
shumë e doja? Po sikur mos të çohej më nga ai shtrat i atij spitali ku ishte shtruar? Mendimet e mija nga 
nuk përplaseshin dhe çdo gjë do vërtetohej sapo unë të mbërrija në spital. Takoj mamanë e tij dhe e 
përqafoj, e pyes se çfarë ka ndodhur dhe se si është gjëndja e tij. Ajo më tregoi që e kishte gjetur në 
dhomën e tij duke u dridhur dhe duke i dalë shkumë nga goja. Ajo menjëherë kishte thirrur një taksi 
dhe e kishte sjellë në spital. Doktorët i kishin thënë që kishte pirë një dozë të madhe me qetësues dhe 
nëse do e kishin vonuar qoftë edhe 10 minuta më shumë, ai nuk do ishte më gjallë. Tani i kishin bërë 
një shpëlarje stomaku dhe shumë sërume, por akoma nuk ishte përmendur. 

Hyj në dhomën e tij ta takoj dhe e shikoj aty të shtrirë, me shumë gjilpëra që i ishin ngulur mbi trup. Më 
pikëlloi shpirtitn. Nuk mund ta shikoja dot në atë gjëndje. E pashë që djerësiste dhe rënkonte. Unë 
vetëm qaja, pasi e dija që një pjesë të fajit për gjëndjen e tij e kisha dhe unë. I fshija djersët, e 
përkëdhelja, e përqafoja, nuk ngopesha dot duke i thënë se sa e doja dhe sa i rëndësishëm ishte për 
mua. Doja vetëm të çohej nga ai shtrat dhe të kthehej sërisht në Gentin që ishte më parë, me të cilin 
mua  më pëlqente të dilja dhe të  dëfrehesha. Më mungonte shumë tërë këto ditë që kemi qënë të 
distancuar dhe i kisha vënë qëllim vetes se do të mundohesha t’ja ktheja çdo ditë. 

Ishte ai, për të cilin unë do të jepja dhe jetën time, do të rrezikoja çdo gjë dhe do të jepja çdo gjë që 
kisha. Sepse fundja miqësia e vërtetë kjo është, një marrëdhënie në të cilën ndonjëherë jep shumë e jep 
pak.... 

Doja vetëm ti lutesha Zotit, ti lutesha që ai të zgjohej dhe të ishte me mua sërish.... 

Por ai nuk u zgjua kurrë, ai vdiq dy ditë më pas… Nuk munda ta shikoj më fytyrën e tij të buzëqeshur, 
nuk munda ta përqafoj më, nuk munda ta dua më… Ajo çka me mundonte më shumë, ishte fakti që ai 
vdiq prej meje, prej reagimit tim homofobik. 

Sot pas 2 vitesh, jam akoma i dashuruar me të, sot e pranoj faktin se çfarë jam, sot e pranoj që jam gay 
dhe jam krenar për këtë gjë!!! 
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Të drejtat tona 

dje dhe sot 
 



 

 

Të kërkosh të drejtat e tua sot në shoqërinë shqiptare 
është më e lehtë, sepse jetojmë në një regjim 
demokratik me aspirim për integrimin në Bashkimin 
Europian. Detyra e banorëve dhe qytetarëve të 
Shqipërisë është të përfaqsojnë veten dhe të kërkojnë 
të drejtat e tyre, sidomos grupet më të rrezikuara, si 
minoritetet e ndryshme. 
 
Fjala minoritet nuk tregon asgjë tjetër por faktin që je 
në pakicë dhe me cilësi të ndryshme nga  
shumica.Është detyra e minoriteteve dhe anëtarëve të 
minoriteteve që të njohin dhe të kërkojnë për të drejtat 
e tyre.   
Ky artikull do fokusohet në të drejtat e minoriteteve 
seskual dhe të personave LGBT(lesbike, gay, 
biseksual, transgjinor) në shoqërinë shqiptare.  
Në debate publike, private apo në kafe me miqtë kur 
diskutohet tema e minoritetve seksuale në Shqipëri 
nuk flitet për të drejta konkrete te komunitetit LGBT. 
Kryesisht opinioni i gjerë publik diskuton akoma 
ekzistencën e këtij komuniteti dhe gatishmërinë e 
shoqërisë shqiptare të pranojë minoritetin seksual. 
Ekzistenca e komunitetit LGBT në Shqipëri nuk ka 
qënë ndonjëherë e diskutueshme, sepse kanë qënë të 
pranishëm dhe në kohën e totalitarizmit kur në fakt të 
ishe homoseksual ishte krim. Debati duhet të kishte 
qënë se sa i gatshëm është ky komunitet të dalë hapur 
dhe të jetojë hapur në shoqërinë shqiptare.  
Komuniteti LGBT si minoritet seksual kërkon të 
drejtat e tyre, pavarësisht gatishmërisë së shoqërisë 
shqiptare për të pranuar këto të drejta.Ambasada 
PINK mbështet dhe ndihmon komunitetin LGBT për 
të ngritur zërin për të drejtat e tyre.Çdo ndryshim 
shoqëror në regjime demokratike vjen me presion nga 
grupe interesi dhe nga vetë këkruesit e të drejtave.Të 
kujtojmë ç’tregon historia se si u fituan të drejta e 
grave, zezakëve, apo komuniteteve LGBT në vënde të 
tjera ku i gëzojnë sot këto të drejta. Shoqëria shqiptare 
do përgatitet duke dëgjuar kërkesat e komunitetit 
LGBT dhe gëzimi i të drejtave të të gjithë anëtarëve të 
shoqërisë e forcon demokracinë e një vendi.  
 

Për seksionin “PINK”  
në www.hermesnews.org  

 
 

Kush lufton për të drejtat e mia? 
Tiranë, 18 Nëntor 2011 
 
Lufta është një term i ashpër, por në demokraci po 
nuk kërkove vendin tënd në shoqëri dhe po nuk i bëre 
të zëshme të drejtat e tua, asnjeri nuk t’i fal këto të 
drejta. Secili nga ne në kushte dhe skenare të 
ndryshme në mënyrë të përditshme është ndërmjetës  
për të drejtat e veta! Por pyetja lind kush duhet të 
luftojë për të drejtat e kujt? Të parët që duhet të 
luftojnë për të drjetat e tyre janë vetë anëtarët e një 
komuniteti të caktuar, dhe mbështetësit zakonisht janë 
familjarët, miqtë dhe grupe të tjera interesi. Një 
aktivist për të drejtat e fëmijëve nuk pyetet, “Ju vetë a 
jeni fëmijë”.Një aktivist, apo punonjës për të drejtat 
LGBT pyetet me ngul pse mbron këto të drejta. Kush 
duhet të luftojë për të drejtat LGBT në Shqipërinë ku 
secili zë kërkon të dalë më lart të tjerëve sepse jetojmë 
në një shtet në zhvillim, me problem ekonomike, 
ligjore e politike?! Antarët e komuniteti LGBT në 
Shqipëri njihen në mënyrë të përditshme me luftën për 
afirmimin e legjitimitetit natyror të ekzistencës së 
tyre. Kushdo mund të aktivizohet për të drejtat LGBT, 
që ka interesa peronale me komunitetin, që është pjesë 
e komunitetit, apo që do të jetojë në një shoqëri sa më 
të shëndetshme demokratike. Në punën e përditshme 
në Ambasadën PINK vihet në diskutim pse punoni për 
LGBT, nga merrni fonde, a jeni vetë LGBT etj. Kjo 
mbjell mosbesim dhe nuk ndihmon banorët që thjesht 
duan të jetojnë në një shoqëri që i pranon dhe jo 
diskriminon. Shoqëria shqiptare është një shoqëri 
demokratike, edhe pse ende ka problem pranimin me 
vetveten.Ndër parimet bazë të demokracisë është që e 
drejta e njërit përfundon aty ku fillon e drejta e tjetrit. 
 

                                                                                                                       
Për seksionin “PINK”  

në www.hermesneës.org 
 

 



 

 

Tiranë, 24 Nëntor 2011 
 

Kujt t’ia them se kë dashuroj? 
 
Dashuria është përfshirëse, është për të gjithë, sepse të gjithë dashurojmë. Kështu na mësojnë gjithandej, këtë 
dëgjojmë, që të dashurosh është gjithmonë mirë.  
Por kur themi dashuri cili është imazhi i parë që na vjen ndërmend? Një djalë dhe një vajzë duke u puthur në 
buzë? Po sikur të jëtë një dashuri midis dy djemve?  
 
Dashuria nuk njeh gjini! Kur dashurojmë, ne dashurojmë në mënyrë personale dhe kjo ndjenjë është po aq 
legjitime midis dy njerëzve të të njëjtit seks. Këto janë disa nga opinionet dhe mendimet e të rinjve që 
frekuentojnë ”Ambasadën PINK”. Këtë muaj tema e ambasadës ka qënë “Coming out”, se si të shprehim për 
seksualitetin tonë. 
 
Jemi përfshirë me biseda të panumërta dhe rezulton se kur fiton një dashuri romantike, humbet dashurinë 
familjare, shprehen disa nga djemtë. Koncepti se ky komunitet nuk eksziston, ose nuk janë njerëz për të qënë, 
qarkullon nëpër Tiranë, i ndjerë si ajri i ndotur. Komuniteti LGBT nuk shfaqet, nuk shprehet, nuk dashuron 
nëpër rrugët e Tiranës (aq më pak nëpër qytetet më konservatore) sepse kërcënohen me heshtjen e mospranimit. 
 
Në më të shumtat e rasteve familja nuk është e gatshme të pranojë orientimin seksual të fëmijëve, sepse 
ekziston trysnia shoqërore e diskriminimit, sepse ekziston presioni i fisit.Prandaj djemtë dhe vajzat shprehen me 
njëri-tjetrin, krijojnë një komunitet të mbyllur, ku mbrohen dhe pranohen. 
 
Më thoni, kujt mund t’i thonë këto djem dhe vajza se kë dashurojnë, kur mendojnë se reagimi i parë i dikujt do 
jetë refuzimi? I shprehen njëri-tjetrit, dhe punonjësve të PINK dhe miqve që janë mendje-hapur dhe miqësore. 
Por duan të flasin dhe me familjen, duan të kenë të gjitha format e dashurisë! 
 



 

 

Gjatë këtij muaji, media të ndryshme të shkruara apo vizive, kanë bërë 

shkrime dhe artikuj të ndryshme, në lidhje me komunitetin LGBT, si dhe raste 

konkrete nga persona të ndryshëm. Le të informohemi së bashku për disa nga 

artikujt që lartpërmendëm. 

Në faqet e gazetës ”Tema”, është 
shkruajtur një artikull me titull: 
”Përgjohet punonjësi, shefat i kërkojnë 
që të lërë punën sepse ishte gay”. Në 
sajë të një programi shumë të 
përhapur tanimë në vende të ndryshme 
të botës, është e mundur që të 
monitorohet çdo lloj kompjuteri i çdo 
punonjësi në një kompani apo 
ndërrmarrje. Këtë gjë kishte bërë një 
kompani mjekësore, e cila nga 
përgjimet në pc e një prej puntorëve të 
saj, i cili ishte i martuar, kishin zbuluar 
se ai, klikonte faqe ku mund të linte 
takime me gay.  Atij i kërkohet të lërë 
punën me preteksin ”Nuk punon 8 orë 
në ditë”. Por për më shumë ju ftojmë 
ta lexoni këtë artikull në adresën: 
http://ëëë.gazetatema.net/ëeb/2011/11/03/epok

a-dixhitale-prodhon-shefa-big-brother/ 

 
Në faqet e gazetës ”Panorama”, është 
shkruajtur një artikull me titull: 
”Gjebrea, kënga ”Pa Problem” nuk ka 
diskriminim në tekst”. Një artikull ky i 
bërë pas kërkesës së Kristi Pinderit, 
drejtuar Ardit Gjebreas në lidhje me 
këngën pjesëmarrëse në ”Kënga 
Magjike 2011” me titull ”Pa Problem”, 
kënduar nga Eranda Libohova dhe 
Aldion Lipe. Në një pjesë të tekstit ku 
këndohet: ”Këtu ka shumë liri, do të 
dalë një ligj i ri, dy burra do të 
martohen në bashki, pa problem, 
problem në gen”, ishte ai që solli 
reagimin e ”Pro Lgbt Albania” si dhe 
”Aleancës Kundër Diskriminimit”. 
Përgjigjia e marrë nga Ardit Gjebrea 
ishte që nuk ka diskriminim në tekst, 
dhe se kënga nuk do të eleminohet. Për 
më shumë 
http://ëëë.panorama.com.al/panorama-

plus/injorohet-kerkesa-e-homoseksualve-gjebrea-

nuk-ka-diskriminim-ne-tekst 

 

Në ëebsid-in ”Gay.al”, është shkruar 
një artikull me titull: “Serbi: 
Politikani dënohet për diskriminim 
kundër homoseksualëve” Disa 
deklarata të politikanit Dragan 
Marcovi, kundër homoseksualitetit, si 
dhe shprehja homoseksualiteti është 
sëmundje , si dhe dalja kundër e tij 
për paradën e LGBT në Beograd. 
Aleanca ”Gay Straight” bëri një padi 
në gjykatë për këtë dhe fitoi gjyqin 
kundër tij, për diskriminim. 
Gjithashtu në gazetën 
”Shqiptarja.com” një tjetër artikull 
është bërë, këtë herë duke treguar 
historinë personale të një 19-vjeçari. 
Nën titullin ”Prindërit e dëbojnë nga 
shtëpia, 19 vjeçari u tregoi që ishte 
gay”, Shqiptarja na rrëfen historinë e 
një djali i cili kërkon strehim pranë 
”Ambasadës Pink”, pasi prindërit e tij 
duke zbuluar homoseksualitetin e tij, 
që ai vetë ua kishte thënë, e kishin 
dëbuar nga shtëpia. Në gazetën 
”Tema”, kemi një tjetër artikull 
interesant në lidhje me këngëtarin 
Ricky Martin dhe martesën e tij me 
Gonzalesin në Spanjë, nën titullin 
”Ricky Martin, martohet në Spanjë”. 
Për më shumë vizitoni adresat e 
mëposhtme: 
http://ëëë.gay.al/index.php/sq/lajme/bota/11

32-serbi-poltitikani-denohet-per-diskriminim-

kunder-homoseksualeve ; 

http://ëëë.shqiptarja.com/shq_lajm.php?IDNot

izia=64769&IDCategoria=2706 ; 

http://ëëë.gazetatema.net/ëeb/2011/11/06/ric

ky-martin-martohet-ne-spanje  

 

Gazeta ”Ekspres”, vjen me një lajm 
në lidhje me Justin Biber, i cili kishte 
shkuar në një club gay, ku ishte 
takuar edhe me fansat e tij atje. Ky 
artikull vjen nën titullin: 
 

 
 



 

 

”Biber, në një club homoseksualësh”. 
Besoj se ky këngëtar i ri në moshë, 
është idhulli i shumë prej jush, që po 
lexoni në këto momente. Epo më në 
fund djema, këngëtari juaj i preferuar 
mund të quhet biseksual, kjo falë 
dëshmive të shumta që janë dhënë, 
por nëse doni të lexoni më shumë për 
këtë lajm, ju ftoj të vizitoni adresën e 
mëposhtme: 
 
http://ëëë.gazetaexpress.com/?cid=1,29,66814 
Në blogun e ”Pink Embassy” është 
publikuar historia e një djali 26 vjeçar 
nga Ëells, i cili pasi kishte dalë nga 
koma, ishte kthyer në gay. Ky shkrim 
vjen nën titullin: ”Ishte straight, 
zgjohet nga koma gay”. Si është e 
mundur që kjo të ndodhi? Sa e vërtetë 
është kjo histori që ky i ri na tregon? 
Le ta zbulojmë së bashku në : 
http://pinkembassy.blogspot.com/2011/11/isht

e-straight-zgjohet-nga-koma-gay.html 

 

Në gazetën ”Shekulli”, si dhe në faqen 
e saj zyrëtare në internet, na vjen një 
tjetër lajm. ”Kledi Kadiu: Kërcej për 
homoseksualët, nëse nuk dinë gjë 
shqipëtarët”, është ky titulli me të 
cilin ky lajm vjen në këtë gazetë, duke 
na treguar në lidhje me një ftesë që i 
ishte bërë këtij balerini për të kërcyer 
në një club gay. Kledi fillimisht e 
kishte pranuar ftesën, por më pas e 
kishte anulluar, duke dhënë sqarime 
se ishte në një tjetër vend i ftuar. Ky 
lajm i ka nervozuar organizuesit e 
eventit.  

Në faqen zyrëtare të ”Top Channel”, 
është publikuar lajmi tronditës i një 
15 vjeçari Larry King, i cili në vitin 
2008 humbi jetën, duke u vrarë nga 
një shoku i tij në shkollë. Por tanimë 
vrasësi i cili është 17 vjeç, pranoi 
akuzat duke thënë se kish kryer 
krimin pasi Larry e kishte ngacmuar 
seksualisht. Ai mund të rrezikojë deri 
në 21 vite burgim. Ky lajm vjen nën 
titullin ” SHBA, vrasja në gjimnaz, 
sepse viktima ishte gay”. Ishte kjo një 
histori e cila tronditi gjithë SHBA-në, 
në 2008! Për më shumë klikoni në 
http://top-channel.tv/artikull.php?id=223414. 

 

Në faqen zyrëtare të gazetës “Tema” 
në internet, vjen deklarata qesharake 
e një kryebashkjaku në një qytet të 
Perusë, i cili tregon se në ujin e qytetit 
të tij është gjetur një lloj material i cili 
quhet “stroncium” dhe sipas tij ky 
material redukton hormonet 
mashkullore, dhe po i kthen të gjithë 
djemtë e qytetit të tij në homoseksual. 
Shkencarët thonë se nuk ka ndonjë 
provë që të vërtetojë këtë gjë, në 
lidhje me këtë material. Gjithsesi këtë 
“kuriozitet”, mund ta gjejmë nën 
titullin: “Kryebashkiaku: Uji i ndotur 
po i  bën meshkujt, homoseksualë.” 
Mos harroni të lexoni më shumë në: 
http://ëëë.gazetatema.net/ëeb/2011/11/24/kry

ebashkiaku-uji-i-ndotur-po-i-ben-meshkujt-

homoseksuale/  



 

 

 

PINK është shtëpia jote. 
Këtu Ambasador je ti! 
 

Për më shumë, ju lutem na kontaktoni në: 

 
PINK/EMBASSY/LGBT PRO SHQIPERI 

info@pinkembassy.al 
Tel: +355 4 22 65 741 
www.pinkembassy.al 


