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Krijohet Komiteti Organizativ i 
Tirana Pride 2013

LAJM

Tre organizatat LGBT nё vend Ambas-
ada PINK/LGBT Pro Shqipёri, Aleanca 
kundёr Diskriminimit LGBT dhe tё 
Bashkuar Pro LGBT krijuan nё Qershor 
2012, Komitetin Organizativ Tirana 
Pride 2013. Me mbёshtetjen e shumё 
institucioneve publike, kombёtare 
dhe ndёrkombёtare dhe aktivistёve 
LGBT ky komitet ёshtё duke punuar 
intensivisht pёr pёrgatitjen e njё ak-
tiviteti tё rёndёsishёm vjetor, siç ёshtё 
Marshimi i Krenarisё. 

Pas eksperiencёs pozitive nё orga-
nizimin e Festivalit tё Diversitetit nё 
Maj 2012, me pёrkrahjen e institu-
cioneve tё pavarura tё tё drejtave tё 
njeriut, komunitetit LGBT nё Shqipёri, 
shoqёrisё civile, Qeverisё shqiptare 
dhe komunitetit ndёrkombёtar, 
Komiteti Organizativ i Tirana Pride 
2013 do tё udhёheqё organizimin e 
eventeve dhe aktiviteteve, qё do tё 
kulmojnё me marshimin e krenarisё 
LGBT nё Bulevardin Dёshmorёt e 
Kombit.  

Parada e Tiranёs 2013 do tё pёrbёjё 
njё risi nё jetёn sociale dhe poli-
tike tё Tiranёs, por edhe tё tё gjithё 
Shqipёrisё, pasi pёr herё tё parё nё 
historinё e vendit tonё, komuniteti 
LGBT, 

familjet dhe mbёshtetёsit e tyre, 
shoqёria civile me mbёshtetjen edhe 
tё institucioneve publike, organiza-
tat LGBT nga rajoni i Ballkanit dhe 
Europa, do tё marshojnё pёrgjatё Bu-
levardit “Dёshmorёt e Kombit” duke 
mbajtur flamurin LGBT pёr tё kёrkuar 
respekt, barazi dhe dinjitet pёr tё 
drejtat e njё ndёr komuniteteve mё tё 
diskriminuara nё Shqipёri. 

Parada e Tiranёs 2013 do tё pёrbёjё 
edhe njё sfidё pёr mentalitetin e 
vjetёr, i cili paragjykon, diskriminon, 
dhunon, pёrjashton apo kёrkon lёnien 
nё harresё tё pёrsonave me orientim 
seksual dhe identitet tё ndryshёm nga 
ai i shumicёs sё popullёsisё, pёr shkak 
sepse ata shfaqin orientimin e tyre 
seksual haptazi nё publik. 

Deri nё muajin Dhjetor 2012, Komiteti 
Organizative ka zhvilluar takime tё 
pёrmuajshme duke e fokusuar punёn 
e saj nё planin e komunikimit, tё 
sigurisё, kalendarin e aktiviteteve 
dhe pёr tё zhvilluar njё proçes ku 
pёrfshihen opinionet, kёrkesat dhe 
nevojat e komunitetit LGBT. Komiteti 
vendosi qё Tirana Pride 2013 do tё 
zhvillohet nё muajin Shtator nё datat 
16-22. 
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Krenari nё 
intimitetin 
e katёr 
murreve
Marshimi i Krenarisё nё Beograd 2012
nga Enida Bogdani

EDITORIAL

10-Tetor-2012 - Njё pjesё e madhe e mediave 
shqiptare dhe atyre ndёrkombёtare dhanё lajmin 
pёr ndalimin e Pride nё Beograd. Duke rrisjellё 
nё kujtesё ngjarjet e Pride 2010, kur qendra 
e Beogradit u kthye pothuajse nё shesh lufte, 
Qeveria serbe vendosi tё ndalojё, pёr tё dytin vit 
rradhazi mbajtjen e kёtij aktiviteti. Por, lajmet 
rrallё ndodh qё tё flasin pёr punёn kolosale tё 
aktivistёve serbё pёr organizimin e eventeve tё 
njё jave tё tёrё tё paradёs apo edhe pёr men-
dimet e mbёshtetёsve tё kёtij aktiviteti, dhe ky 
ёshtё, ndёr tё tjera, qёllimi i kёtij shkrimi. 

Aktivistёt serbё kishin organizuar njё jave plot me 
aktivtete, ku paraditeve zhvilloheshin debate rreth 
çёshtjeve LGBT ndёrsa pasditeve kishte ngjarje tё 
ndryshme kulturore. Axhenda e gjithё javёs ishte 
bёrё publike dhe çdo qytetar kishte mundёsi tё 
merrte pjesё. Tё gjitha eventet ishin tё mbroj-
tura nga oficerё policie qё ruanin hyrjen e Media 
Center dhe mjediseve tё tjera. Ditёn e parё, u duk 
se prania e policisё i vuri nё siklet shumё nga 
pjesёmarrёsit. Kjo tё krijonte njё ndjenjё pasigu-
rie, sepse dukej sikur nga momenti nё moment do 
tё ndodhte diçka. Por nga ana tjetёr, kjo tё bёnte 
tё kuptoje se nёse do tё ndodhte diçka, shteti serb 
do tё ishte aty duke kryer detyrёn e vet dhe ofruar 
mbrojtje. Nё njё vend tё huaj ku shqiptarёt nuk 
shihen me sy tё mirё, fytyrat e heshtura tё unifor-
mave blu, u bёnё pjesё e tё pёrditshmes tonё, miq 
qё nuk i njohёm kurrё qё ishin gjithmonё me ne. 

Debatet qё zhvilloheshin paradite preknin tema 
nga mё tё ndryshmet dhe nё secilin debat kishte 

panele tё ftuarish si edhe organizata jo-LGBT. 
Temat e debateve gjatё javёs pёrfshinin tё drejtat 
e grave, levizjen feministe, debatin mbi fenё, 
diversitetin etj. Nё tё gjitha debatet pjesёmarrёsit 
shkonin pa e ditur ende verdiktin e policisё, 
nёse do e merrnin apo jo pёrsipёr mbrojtjen e 
marshimit tё krenarisё. Ndёrkohё qё pritej verdikti 
i policisё serbe, vazhdonin debatet pёrtej gjuhёve 
tё ndryshme, rreth çёshtjeve LGBT nё rajon dhe 
mё gjerё. Nga tё gjitha debatet do tё veçoja atё 
qё u zhvillua mbi proçesin coming-out (procesi i 
pranimit tё orientimit seksual pёrpara tё tjerёve). 
Nё kёtё seksion nuk pati media por vetёm rrёfime 
personale tё shoqёruara natyrshёm nga emocione 
njerёzore. Salla e konferencave u rregullua ndry-
she, ku karriket u vendosёn nё formё rrethi dhe tё 
gjithё u ulёn pёr tё treguar historitё e tyre. Shumё 
nga tё pranishmit flisnin pёr herё tё parё hapur 
nё publik pёr çёshtje qё zakonisht pёrshpёriten 
nё biseda intime. Disa nga prindёrit e aktivistёve 
serbё ishin gjithashtu tё pranishёm. 

Pasditeve, ishte rradha e eventeve kulturore, 
ndёr tё cilat edhe dy ekspozita tё cilat pro-
vokuan debate tё mёdha nё media dhe mes tё 
ftuarave. Ekspozita qё ngjalli mё shumё debat 
nё vend ishte ajo e suedezes Elizabet Olson 
Uallin. Fotografja solli nё Beograd ekspozitёn e 
saj tё famshme Ecce Homo ku ndёr tё tjera tre-
gohet njё skenё e Krishtit nga Testamenti i Ri,
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por nё njё narracion alternativ, qё pёrfshin ko-
munitetin LGBT. Hyrja nё ekspozitёn e asaj dite 
u bё me ftesa tё veçanta, ku ndёr tё tjera duhet 
tё kaloheshin dy postblloqe policie. Ndёrtesa 
nё tё cilёn u shfaq ekspozita, ishte e rrethuar 
krejtёsisht nga forcat e policisё. 

“Ekspozita e fotografes Uallin ёshtё art 
bashkёkohor e cila do tё provokojё por jo tё 
ofendojё dogmёn fetare mbi pёrjashtimin dhe 
pёrfshirjen nё besimin ndaj Zotit. Anёtarё tё 
komunitetit LGBT nё Serbi, Suedi apo kudo 
tjetёr mund tё jenё besimtarё tё secilёs fe 
dhe nuk vendoset nga njё fuqi njerёzore pra-
nimi apo pёrjashtimi nga besimi i tyre”. Ky 
ishte mesazhi me tё cilin u larguan tё gjithё 
pjesёmarrёsit nga ekspozita edhe pse ishte pak 
provokuese. 

Ditёn pas ekspozitёs sё shumёpёrfolur, erdhi 
edhe lajmi qё Policia kishte anulluar mbajtjen 
e Pride. Ndёrkohё qё njё nga organizatorёt e 

Paradёs, Goran Miletiç u shpreh se: “Policia nuk 
e ka organizuar Pride. Pride u organizua nga 
ne, aktivistёt serbё dhe ne nuk e kemi anulluar 
ende. Ne nuk e anulluam as vjet. Por policia ka 
shprehur pamundёsinё pёr tё mbrojtur parakal-
uesit nё Marshimin e Krenarisё”. Ishin kёto fjalё 
qё pasqyrojnё gjithё kuptimin e betejёs pёr tё 
drejtat e njeriut. 

Nё panelin e fundit tё para paradёs, ishin 
edhe shumё pёrfaqёsues ndёrkombёtarё dhe 
mbёshtetёs tё paradёs. Vlen pёr tu theksuar 
se parada nё Beograd nuk pёrfaqёson vetёm 
njё ecje nё rrugё, qё tё ndihmojё shumicёn tё 
thyejё paragjykimet, dhe tё kuptojnё qё per-
sonat LGBT janё thjesht njerёz me njё veçori tё 
caktuar, por paraqet tё drejtёn pёr tu mbledhur, 
tubuar dhe shprehur lirshёm identitetin per-
sonal, nё kёtё rast atё tё njё personi qё i pёrket 
minoritetit seksual.
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Nёse shteti serb anullon paradёn sepse policia 
nuk mund tё ofrojё mbrojtje, kjo nuk pёrbёn 
disfatё pёr komunitetin LGBT apo pёr tё drejtat 
e njeriut. Do doja tё ndaja fjalёt e njё tjetёr 
aktivisti serb, organizator i Pride, Boban Sto-
janoviç: “Pashё njё djalё qё vinte tek tё gjitha 
aktivitetet tona dhe rrinte vetёm nё njё cep. 
Vinte tё gjitha ditёt dhe nё tё gjitha aktiv-
itetet… rrinte vetёm. Ndёrsa ditёn e fundit, e 
pashё prapё, qё po kёrcente me njё tjetёr djalё, 
pёrpara tё gjithёve. Po mendoja se kjo qё kemi 
bёrё vlejti pёr dicka. Ne po ndryshojmё njё 
realitet pёr shumё njerёz, dhe kjo vlen shumё”. 

Pas fjalimeve tё tё gjithё tё ftuarve rajonalё 
dhe ndёrkombёtarё, tё gjithё pjesёmarrёsit 
dolёn nё hyrjen e godinёs, atje ku si gjithmonё 
na priste policia, e cila kishte barrikuar vendin 
dhe nuk linte as tё hynte e as tё dilte njeri. 
Ndёrmjet aktivistёve, mbёshtetёsve dhe me-
diave tё ndryshme, Parada e Beogradit ishte 
e rrethuar nga dy murre dhe njё barrikadё 
policёsh. Por aktivistёt serbё nuk mendonin se 
duhet tё dorёzohen kёtu, sepse nuk mund tё 
jetojnё nё njё vend ku kumunitetit LGBT i jepet 
vetёm e drejta pёr tё ekzistuar por jo pёr tё 
gёzuar ekzistencёn e tij.

Pjesёmarrja nё Pride-in e Beogradit ishte njё 
aktivitet ku mёsoje shumё gjёra. Si shpesh herё 
i janё rreferuar Ballkanit, si “kazan zierje” njё 
hap pёrpara apo prapa pёr Serbinё ёshtё njё 
hap pёrpara apo prapa pёr rajonin. Aktivistёt 
serbё kanё treguar se janё tё gatshёm tё 
luftojnё pёr njё shoqёri me tё drejta tё ba-
rabarta dhe njё shoqёri gjithёpёrfshirёse duke 
kaluar pёrtej politikёs se politikanёve tё tyre 

dhe fasadёs qё mban Serbia. Komuniteti LGBT 
nё Serbi, me anё tё aktivistёve tё tij, organizoi 
debate dhe provokoi opinionin publik pёrmes 
artit, duke demonstruar njё mesazh tё qartё: 
Ata ekzistojnё pavarёsisht ekstremizmit apo 
mos-pranimit. Planet konkrete tё veprimit pёr 
lёvizjen LGBT nё Serbi ecin bashkё me aktiv-
izmin dhe pёrkushtimin qё avancohet pёrditё. 
Faleminderit pёr eksperiencёn.

Shёnim: Opinionet dhe mendimet e shprehura nё kёtё editorial nuk janё dhe nuk pёrbёjnё 
domosdoshmёrisht opinionet dhe mendimet e Ambasadёs PINK/LGBT Pro Shqipёri.

EDITORIAL
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UNË MBËSHTES DIVERSITETIN!
I SUPPORT DIVERSITY!

Njё nga format mё antike por njёkohёsisht 
edhe mё aktuale tё shprehjes dhe gёzimit 
tё demokracisё ёshtё protesta, manifestimi. 
Pride, pёr mua nuk ёshtё thjesht njё feste, ku 
dёgjohet muzikё e pihet birrё. Pride ёshtё e 
drejta pёr tё shprehur opinionin, pёr tё takuar 
njerёz, pёr ti thёnё jo padrejtёsive shoqёrore 
qё vuan nё kurriz komuniteti LGBT nё Shqipёri. 
Por, pёr mua, manifestimet shoqёrore, tё 
çdo lloji, pёrfshi edhe Pride, pёr aq kohё sa i 
pёrkasin njё kauze tё drejtё, pёr aq kohё sa i 
thёrrasin mendjes dhe zemrёs njerёzore, pёr aq 
kohё sa i kujtojnё qeveritarёve se tё qeverisurit 
janё tё pakёnaqur, janё tё mirёpritura, tё domo-
sdoshme, tё pashmangshme. 

Pёr mua, askush nuk duhet ti trembet njё Pride. 
Çdo grup shoqёror i margjinalizuar, i diskrim-
inuar dhe i veçuar duhet tё ketё tё drejtёn qё 
tё paktёn 1 nga 365 ditёt e vitit, ta ketё njё 

shesh apo boulevard tё kryeqytetit nё dispozi-
cion tё vetin. Pёr mua kjo ёshtё e rёndёsishme, 
sepse kjo pёrbёn thelbin e shoqёrisё demokra-
tike nё tё cilёn tё gjithё ne, pavarёsisht sfilitjes, 
frustrimit dhe lodhjes duam ti pёrkasim. 

Tё drejtat e komunitetit LGBT janё tё 
patjetёrsueshme dhe tё padallueshme nga ato 
tё shoqёrisё nё tёrёsi. Shqipёria dhe populli 
shqiptar nuk duhet ti lejojё vetes hierarki tё 
drejtash por duhet tё respektojё çdo minoritet 
dhe komunitet qё e pёrbёn atё. Ky nuk ёshtё 
kёrcёnim pёr identitetin e saj, por njё kon-
firmim i qytetёrimit tonё antik, i zemrёs shq-
iptare, i respektit pёr njёri-tjetrin. 

Unё do tё dal nё pride me besimin e thellё ne 
faktin se ne jemi tё gjithё tё ndryshёm por tё 
barabartё.  

PËRSE DO DAL NË PRIDE?

Amarildo Fecanji
Menaxher i pёrgjithshёm i Ambasadёs PINK    
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Marjan Sherri 
Aktivist pranё Ambasadёs PINK/LGBT Pro Shqipёri
Çfarё ka ndryshuar nё botёkuptimin 
tёnd pёrgjatё kohёs qё ke punuar pёr 
lёvizjen LGBT?

Unë kam 1 vit e gjysëm  që punoj për të drejtat 
e komuniteti LGBT. Të them të drejtën përpara 
se të filloja pune tek Ambasada Pink nuk kisha 
shumë informacion për këtë komunitet. Nuk 
dija se si ata jetonin, nuk dija se sa mund të 
jenë në numer, mendoja se ishin shumë pak. 
Nuk ma kishtë marrë mendja se ky komunitet 
kishte kaq shumë probleme në jetën e përdit-
shme. Njerëz që i diskriminonin haptazi, për 
shkak të pamjes së tyrë, më fyerje, sharje të pa 
pranushme.

Një ditë pata mundёsinё të ecja rrugëve të 
Tiranës me një travestit, dhe të kuptoja se çfarë 
ata dëgjonin rrugës, fjalë nga më të pa pran-
ueshmet, kërcenimë, etj. Të thëm të drejtën u 
gjenda në një situatë që nuk do doja te isha, 
por kjo më ndihmoi që të kuptoja se ky ishte 
realiteti. 

Kam kuptuar se çdo njeri ka të drejtën të bëjë 
çfarë të dojë me trupin e vet, të bëjë seks me 
atë që i pëlqen, dhe me atë që i bëhet seks, 
dhe jo me atë që duan familja, shokët, shoqet, 
apo fisi. Kam kuptuar që për njeriun ka shumё 
rёndёsi kur disa njerëz të tjerë që janë të lum-
tur me vetën e tyre apo me partnerin\en e tyre, 
mundohen që t’ju heqin të drejtën e tyre për të 
qënë të lumtur me atë që duan.

Kam kuptuar se komuniteti LGBT nuk kërkojne 
më shumë se kërkojnë të tjerët, ata duan të 
dalin me partnerët, të jenë të lirë, dhe të kenë 
mundësi që të shijojnë atë lidhje që kanë, siç e 
gëzon një çift hetero. 

Pёrse ёshtё i rёndёsishёm diversiteti 
dhe pёrse e mbёshtet ti atё?

Për mua është i rëndësishëm diversiteti, sepse 
përderisa ne jetojmë në një vend që e dimë  
shumë mirë se të gjithë janë të ndryshëm, dhe 
të gjithë duhet të kenë të drejtën e tyrë për 
të bërë atë çfarë duan, në përputhje me ligjin, 
përse mos ta mbështes une atë?
  
Unë do luftoj me aq mundësi që të kem që 
njerëzve t’ju dërgojmë informacion, dhe që t’ia 
u bëjmë të qartë se jo të gjithë  janë njësoj. 
Më duhet të marr një shprehje, ‘edhe gishtat e 
dores nuk janë njësoj, që i kanë rrënjet në një 
vend’ dhe jo më të jenë disa miliona njerёs 
njёlloj. 

Në një emision televiziv ku po diskutohej për 
festivalin e diversitetit që u zhvillua në Tiranë 
nga Ambasada Pink, një i ftuar u shpreh në 
emision ‘në rregull po i  lëmë që të bëjnë pa-
raden, dhe çfarë të duan, po na thoni pak cfarë 
do mësojnë fëmijet tanë nga kjo parade apo 
nga festivali i diversitetit? 

Si në çdo vend të botes, fëmijet duhet të rritën 
me diversitet, fëmijet që në moshë fare të 
vogel, duhet të dëgjojnë, dhe të lexojnë. Nuk 
duhet ama, të lexojnë që në Diber vrau babai 
djalin, apo në Shkoder vrau babai gocen 15 
vjeçare, apo u vra për gjakmarrje goca 16 vjeç 
jo, duhet të dëgjojnë se të drejtat e njeriut 
janë të  drejtat e çdo njeriu, pa përjashtime, 
LGBT  apo të drejtat e grave, të fëmijëve apo të 
romёve. Duhët të lexojnë libra që të mësojnë 
diçka të bukur, apo që do ju shërbejë për jetën. 
Unë përpara disa kohësh u përballa me pyetjën 
e zakonshme që e bëjnë të gjithë, çfare pune 
bën ti Mario? I thash ‘punoj për të drejtat e 
njeriut, për komunitetin LGBT’, dhe e dini si më 
tha? ‘PASKE IK PER LESH’ dhe përgjigjia ime 
ishte, ose une ose ti është e sigurtë se kemi 
ik për lesh. Më falni për fjalorin por ky ishtë 
raliteti. 
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Marjan Sherri

Unë e mbështes diversitetin sepse besoj, dhe 
kuptoj, se çdo njeri është ndryshe, dhe se çdo 
njeri ka te dejtën e vet të jetojë si të dojë, me 
kë të dojë, por pa cenuar të tjerët. 

Kush ёshtё mesazhi yt pёr shoqёrinё 
shqiptare si aktivist i kёsaj kauze?
 
Të dashur miq dhe shokë, mundohuni të kupto-
ni, dhe ta besoni se të gjithe janë ndryshe nga 
njeri-tjetri. Pranojini ata siç janë, mos ja u bëni 
jetën të vështirë për shkak të një gjëje krejt 
personale. Vendoseni vetën në vend të tjetrit. 

Po sikur të ishe ti në vendin e një gay apo 
lesbike, mendojë pak si do të ishe ndjerë sikur 
dikush të të ofendonte në rrugë? Mendoje  pak 
sikur të ishe ti në vend të një djali apo vjazë 
që familja e nxjerr në mes të katër rrugëvë për 
shkak se ai\ajo dashuron atë që dashuron?? 

Në të gjithë së bashku mund ta bëjmë ndry-
shimin.
 
Kini besim në vetvete dhe gjithcka do shkojë 
siç duhet.

I DUA SHUMË 
TË GJITHË ATA 
NJERËZ QË 
KUPTOJNË, 
RESPEKTOJNË, 
DHË QË 
DASHUROJNË.
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I DUA SHUMË 
TË GJITHË ATA 
NJERËZ QË 
KUPTOJNË, 
RESPEKTOJNË, 
DHË QË 
DASHUROJNË.

Unë them le ta 
fillojmë ne 
ndryshimin!

UNË MBËSHTES DIVERSITETIN!
I SUPPORT DIVERSITY!

Eksperte pranё Komisionerit pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi
Amarda Çoku

Çfarё  ka ndryshuar nё perceptimin tuaj mbi ko-
munitetin LGBT gjatё kёtyre viteve punё me ta?

Per t’iu përgjigjur kësaj pyetje e kam shumë të 
thjeshtë, sepse që në fëmijëri gjithmonë prin-
drit e mij thonin që “njerëzit janë të barabartë 
në sytë tuaj dhe nuk duhet asnjëherë të fyeni 
apo ti bëni njerzit të ndjehen keq me sjelljen 
tuaj”. 

Kjo thënie më ka shoqëruar gjithmonë dhe ma 
ka bërë shumë të thjeshtë si mënyrën time të 
të menduarit por dhe në punë. Në këtë kontekst 
kur flitej në fillim për komunitetin LGBT isha e 
habitur dhe kisha kuriozitet por kur fillova të 
punoja me këtë komunitet ju a them me shumë 
sinqeritet jam ndjerë shumë mirë dhe në asnjë 
moment nuk e kam ndjerë veten si ndryshe apo 
e “detyruar” të punoj me to por jam ndjer gjith-
monë shumë rehat dhe komode.

Nёse ju e mbёshtesni diversitetin, cilat janё 
arsyet dhe motivet?

1. Diversitetin e mbështes sepse në mënyrën 
time të të menduarit ne të gjithë jemi të ndry-
shëm;

2. Një arsye tjeter është se në sytë e mi njerzit 
nuk janë të ndryshëm thjeshtë janë ato që duan 
të jenë. Kështu jam dhe unë pa komplekse 
(qesh), dhe kjo është ndoshta arsyeja më e 
madhe pse unë e dua diversitetin.

3. Një tjetër arsye dhe në fakt deshirë e imja 
është që njërzit të ndjehen rehat me vetën, 
të ëndërrojnë, të realizohen në jetë (sipas 
mënyrës së tyre), se në këtë mënyrë shoqëria 
në tërёsi do ishte më tolerante, më e butë, më e 
hapur dhe nuk do ishim kaq të dhunshëm.
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Për më tepër si komuniteti LGBTIQ ashtu dhe 
komunitete të tjera do ndjeheshin rehat në 
shoqëri.  

Pёrse komuniteti duhet tё ketё besim tek 
Komisioneri pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi?

Deri tani fola si individ, tani po flas si përfaqë-
suese e një institucioni që Mbron të Drejtat. 
Kur dëgjova (pa filluar punë tek Komisioneri) 
të flitej për këtë institucion mendova se më 
në fund erdhi dita ku diskriminimi të dënohet 
ligjërisht. 

Tani që jam pjesë e këtij Institucioni mendoj se 
Shqipëria me Ligjin për Mbrojtjen nga Dis-
kriminimi ka bërë një hap të madh përpara për 
mbrojtjen e të drejtave. Mendoj që është koha 

që i gjithë  komuniteti LGBT të besojë fort dhe 
të bashkëpunojë me institucionin për ti dhënë 
një frymarrje më të madhe komunitetit. 

Unë them se Institucioni është një arritje por 
nëse bashkëpunimi mungon kjo arritje “venitet” 
gjithashtu jam e sigurtë që tek Komisioneri 
do gjeni gjithmonë një derë të hapur dhe një 
dëshirë të madhë për punë dhë ndihmë deri 
aty sa Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi e 
mundëson.

Cili ёshtё mesazhi juaj pёr komunitetin?

Në faqen time të fb kam postuar një thënie të 
Nënë Terezës: 

E djeshmja iku.
E nesërmja akoma s’ka ardhur.
Kemi vetëm te sotmen.
Le t’ia fillojmë!
                                                 NENE TEREZA 

Unë them le ta fillojmë ne ndryshimin!

Te jemi sё bashku, është fillimi ,
Tё qëndrojmë  se bashku, është  progres,
Tё punojmë se bashku, është sukses.

Unë jam ndjerë shumë mirë pranë këtij komuniteti dhe prandaj 
do doja që të shkojmë drejt progresit.

Amarda Çoku
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UNË MBËSHTES DIVERSITETIN!
I SUPPORT DIVERSITY!

Eksperienca e njё praktikanteje pranё Ambasadёs PINK
Suzana Muçaj

Një ndër arsyet pse une vendosa ta kryej prak-
tikën në Ambasadën Pink lidhet me faktin që 
e njihja shumё pak kёtё komunitet. Pёr komu-
nitetin LGBT kisha ndjekur lajmet ose debatet 
mediatike. Gjёja e parё qё mёsova ёshtё se tё 
bёhesh pjesё e njё komuniteti nuk ёshtё aq 
e lehtё. Nё fillim tё duhet tё njohёsh veten, 
limitet e tua, paragjykimet dhe stereotipet, 
hapjen tёnde ndaj botёs, komunikimin, besimin 
qё pёrçon tek tё tjerёt dhe nё fund, qёlllimet 
e tua pёr tё qenё pjesё e punёs qё bёhet me 
komunitetin LGBT, ndoshta pёr tё dhёnё diçka 
nga vetja, njё kontribut sado tё vogёl, qё mund 
tё shprehet thjesht me respektin ndaj tё qenu-
rit ndryshe. 

Pyetja qё kam unё ёshtё nёse e dinё tё gjithё 
sa e vёshtirё ёshtё tё jesh lesbike, gei, bisek-
suale apo trasngjinor nё realitetin shqiptar? 
Nё vazhdojmё tё jemi pjesё e njё shoqёrie 
kryesisht maskiliste e prirur nga njё men-
talitet i vjetёr, ku prirjet janё pёr ti parё gjёrat 
bardhё e zi. Marrim informacion nga burime 
mediatike qё kryesisht pёrqёndrohen tek titujt 
bombastikё dhe lajmet skandalistike. Media, 
shpesh transmeton aspektet mё negative tё njё 
komuniteti duke u bёrё me ose padashje ofen-
duese, paragjykuese dhe diskriminuese. E nёn 
kёtё kornizё realitetesh unё u bёra ngadalё 
pjesё e Ambasadёs PINK, e kёtij institutucioni 
dhe pjesё e aktivistёve LGBT. Dhe them se e 
kuptova deri diku çdo tё thotё tё jesh LGBT nё 
realitetin shqiptar. 

Gjithё puna dhe pёrpjekjet qё bёjnё aktivistёt 
LGBT nё Shqipёri zhvillohen nё njё klimё aspak 
mbёshtetёse dhe pranuese, por qё gjithsesi 
vazhdon tё japё frute shumё pozitive. Nё mje-
diset e organizatёs njerёz tё ndryshёm flasin 
lirshёm pёr orientimin e tyre seksual, dёshirat 
dhe nevojat e tyre, pritshmёritё qё kanё pёr 
jetёn, pёr mёnyrёn se si zgjedhin ta jetojnё 
jetёn.

Gjatё praktikёs pranё Ambasadёs PINK jam 
bindur se shpesh tё gjithё ne, pёrfshihemi nё 
biseda jo tё dobishme dhe ndajmё mendime tё 
gabuara pёr shumё çёshtje. Ne nuk denjojmё 
tё ndalojmё dhe tё kuptojmё vёrtet se çfarё 
pёrfaqёsojnё nё tё vёrtetё personat LGBT, 
cilat janё vlerat dhe simbolet qё pёrcjellin, me 
çfarё sfida pёrballen e njё mijё pyetje tё tjera 
qё duhet ti marrim parasysh, ti eksplorojmё, 
pёrpara se tё japim mendimin tonё. 

Kujtoj, se nё ditёt e para tё praktikёs druhesha 
nёse komuniteti do mё priste mirё ose jo. 
Kisha krijuar idenё se ata do ishin dyshues 
e ndoshta nuk do mund tё bisedonim pёr 
asgjё. Por nё fakt ndodhi krejt e kundёrta. Pa 
u shqetёsuar asnjёherё pёr orientimin seksual 
tё bashkёbiseduesve tё mi, mёsova tё flas me 
njerёz tё ndryshёm dhe tё njihem me botёn 
e tyre pёrtej stereotipeve seksuale. Pёrkundёr 
stereotipeve tё mia, shumё prej tyre ndanin 
informacion dhe ide pёr çёshtje tё panumёrta, 
tё cilat vёshtirё se diskutohen nёpёr rrethe tё 
tjera shoqёrore. 

Eksperienca ime pranё Ambasadёs PINK mё 
ka bёrё tё jem mё e qetё nё argumentimin 
e mendimeve dhe ideve tё mia si dhe mё ka 
bёrё mё tё fortё nё kёrkimin e tё vёrtetёs pёr 
çёshtje tё vёshtira sociale. Mendoj se guri i 
parë i themelit është hedhur pikërisht nga këto 
djem e vajza që po punojnë me përkushtim 
për kauzën e respektimit të të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut, pavarësisht se çfarë 
pёrfaqёson gjithsecili prej tyre.  

Gjithësesi më mbetet të shkruaj e të mendoj që 
ndihem kaq mirë që isha pjesë e kësaj prak-
tikë në këtë institucion dhe disi pjesë edhe e 
komunitetit LGBT. Më vjen mirë që isha pjesë e 
informimit, ndërgjegjësimit, mësimit dhe rritjes 
time në aspektin personal e më pas profesional.
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Mendoj se bukuria e gjithë botës qëndron në faktin se, lidhur 
me ekzistencën tonë ne jemi njësoj, vimë në këtë jetë si qenie 
njerëzore me potenciale dhe të tillë dhe vdesim, por pikërisht 
mënyra se si zgjedhim të jetojmë, të realizohemi, të luftojmë për 
plotësimin e dëshirave dhe nevojave, si i ndërtojmë marrëdhëni-
et me të tjerët,  mënyra se si i shohim dhe perceptojmë ngjarjet 
dhe kënvështrimi që kemi për to, me pak fjalë si i japim kuptim 
ekzistencës sonë, na bën të ndryshëm nga njëri-tjetri. Sa e zymtë 
do të dukej bota po të ishte gjithçka njësoj, nuk do të kishim as-
një shtysë për të ecur përpara e për të realizuar ideale, ndoshta 
nuk do të kishim as dëshirën e as fuqinë pёr tё vepruar. 
Është shumë e bukur dhe interesante kur gjithcka shihet nën pet-
kun e diversitetit, një botë plot ngjyra dhe forma, një energji që të 
mbush plot me pozitivitet e të tërheq drejt botës së realizimeve.

Suzana Muçaj

GAY
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Intervistё
Nё njё  historik qё kemi realizuar pranё PINK 
pёr lёvizjen LGBT nё Shqipёri, kemi arritur pak 
a shumё nё pёrfundimin se kjo e fundit ka ecur 
paralel me proceset zhvilluese demokratike tё 
vendit. Si do e argumentonit ju kёtё? 

A.H – Mendoj se kjo është e pritshme dhe 
natyrale. Me zhvillimin e të drejtave të njeriut, 
gëzimin e tyre nga një grup e më i gjerë njerëz-
ish, shtyn edhe grupet më pak të përfaqësuara, 
që të kërkojnë të gëzojnë të drejtat e tyre njësoj 
si çdo individ tjetër. Njerëzit gëzojnë një liste të 
drejtash, përfshi edhe ato seksuale, ndaj kërkesat 
e ligjshme të komunitetit LGBT për të gëzuar 
të drejtat dhe përpjekja jonë si organizata në 
mbështetje të komunitetit, janë pjesë e luftës 
për barazi dhe të drejta që shoqëria bën për të 
arritur në një stad të ri të zhvillimit të saj. Ky 
stad është ai ku çdo individ respektohet si një 
qenie humane e barabartë dhe pa diskriminim 
pavarësisht gjendjes së personit, orientimit, fesë 
së tij/saj etj. 

Cfarё e bёn tё ndryshme lёvizjen LGBT nё 
vend nga lёvizjet e tjera, si pёrshembull 
gratё, fёmijёt apo minoritetet etnike? 

A.H – Unë nuk e kam studiuar me vemendje 
dhe në mënyrë shkencore mënyrën sesi është 
zhvilluar lëvizja LGBT krahasuar me lëvizjet e 
tjera shoqërore, si psh ato për grate apo fëmijët. 
Nisur nga eksperienca ime tashmë 20 vjeçare 
në shoqërinë civile, ajo ç’ka mendoj se e bën të 
ndryshme lëvizjen janë frika, paragjykimet dhe 
qendrimet kërcënuese apo edhe të dhunshme 
ndaj komunitetit LGBT. Lëvizjes së gruas psh. 
nuk i është dashur të zhvillohet në një mjedis 
ku  grate mendohet se janë të sëmura apo të 
mangëta, apo të përdala dhe seksualisht jo ko-
rrekte, thjesht se janë gra. Nesë kërkesat e një in-
dividi LGBT duken përpara një pjese të opinionit 
përgjithësisht të padrejta, kërkesat e lëvizjes së 
grave nuk janë gjykuar asnjëherë të padrejta,  
por vështira për tu realizuar. Ndarja që bëhet në 
këtë drejtim, midis të drejtave seksuale dhe të 
drejtave “të tjera”, për një kohë të gjatë krijoi bar-
riera të mëdha për komunitetin LGBT që të 

komunikonte qëllimet e tij dhe vetëm falё punës 
kolosale të Ambasadës PINK dhe grupimeve të 
tjera, ka tashmë disa vjet që ka një debat kon-
struktiv dhe pranim që edhe komuniteti duhet të 
gëzojë të njëjtat të drejta si çdo individ tjetër në 
këtë vend.   

Siç thuhet rёndom, ligjet ndryshojnё e 
pёrparojnё mё shpejt se kultura! Nёse do 
e merrnim tё mirёqenё kёtё ndёrlidhje, 
çfarё kuptimi do tё kishte kjo pёr lёvizjen 
dhe komunitetin LGBT nё Shqipёri? 

A.H – Një ndër qëllimet e ligjit është edhe 
avancimi i shoqërisë. Nëse njerëzit nuk do kishin 
miratuar rregulla në jetën e tyre, nuk do kishin 
lindur ligjet dhe bota do të ishte në anarki dhe 
lufte. Ligji është ai që sjell një paqe të përgjith-
shme midis të gjithë anëtareve-individë të sho-
qërisë duke caktuar rregulla të drejta dhe të ba-
rabarta për të gjithë. Në Shqipëri,  te gjitha ligjet 
janë në përputhje me standartet kombëtare dhe 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. 
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Zhvillimet e fundit në legjislacion, sidomos në 
fushën e mbrojtjes nga diskriminimi, mendoj se 
janë një reflektim i zhvillimit të shoqërisë nga 
njëra anë dhe nga ana tjetër, e nevojës së sho-
qërisë për t’u vetë-rregulluar. Në këtë drejtim 
mendoj se çdo pjestar i komunitetit LGBT duhet 
të përdorë avantazhet që sjellin këto ligje për të 
mbrojtur të drejtat e tij/saj ose për të mos lejuar 
që ato të shkelen nga askush.

Po reagimet kontradiktore tё politikёs, legjisla-
tivit dhe opinionit  publik si do ti interpretonit? 
E kam fjalёn, nёse Spahia del e bёn njё deklaratё 
homofobike, ndёrsa Berisha bёn njё tjetёr nё 
mbёshtetje tё kёtij komuniteti. Pёr ju si aktivist 
çfarё do tё thotё kjo?

A.H – Politika, për  mire ose keq, ka “ligjet” e saj 
të brendshme, që jo gjithmonë përputhen me 
kodet dhe pritshmëritë e njërëzve të thjeshtë. 
Ka politika që behën për momentin, aty për 
aty, pasi dikush mendon se do të fitojë pike 
në elektorat  nese mban një qëndrim dënues 
apo refuzues ndaj një kauze, grupimi apo të 
drejtave të personave të tjerë. Unë po te isha 
politikan do të isha shumë i kujdesshëm në 
deklaratat që do të bëja për komunitetin, pasi 
së pari kemi të bëjmë me të drejta individuale 
bazë të çdo individi dhe së dyti, sepse elektora-
ti LGBT ka mundësi që me votën dhe zërin e 
tij, qoftë edhe në mënyrë të heshtur, të vendos 
fatin e jetës politike të shumë politikaneve në 
Shqipëri. Zgjedhjet janë përpara dhe mendoj se 
politikanët janë në kohë që të tregojnë se nuk 
gjykojnë bazuar mbi emocionet, por tek nevoja 
që kemi si komb që të avancojmë të gjithë së 
bashku njësoj. Mos-respektimi i një grupi sho-
qëror, vetëm sa shtyn mos-zhvillimin e të gjithë 
njerëzve dhe vetë kombit. 

Pёrse janё homofobё shqiptarёt? Pёrse 
janё tolerantё? 

A.H – Seksi në përgjithësi në Shqipëri është 
tabu, në atë nivel që të duket sikur njerëzit nuk 
konsumojnë seks dhe nuk kanë të drejta seksu-
ale. Në fund të ditës secili prej nesh si individë, 
ka një orientim të caktuar seksual, të cilin nuk e 
zgjedhim ne. Nëse njerëzit do “zgjidhnin” orien-
timin e tyre seksual kaq lehtësisht sa ç’besojnë 
një pjesë e njërëzve, jam i sigurt se jo vetëm 
në Shqipëri,  por të gjithë botën, s’do kishte 
mbetur “në këmbë” më asnjë gay apo lezbike, 

por do ishin bërë që të gjithë heteroseksuale. 
Përse do ju duhej të zgjidhnin një jetë plot 
paragjykime, dhunë e diskriminim, në vend të 
asaj të qetë e pa probleme?

Njerëzit në përgjithësi kanë tendencën që të 
jetojnë në një botë ku rregullat e pashkruara 
shoqërore të bëhen të detyrueshme për t’u 
zbatuar nga çdo individ, pavarësisht se të gjithë 
jemi kaq të ndryshëm dhe përpos qënies njerez, 
ka shumë pak gjëra që na bëjnë të njëjtë me të 
tjerët. Shoqëritë jo-demokratike dhe të mbyl-
lura janë të ngritura mbi modelin e kontrollit 
nga mashkulli. Ai ka për detyrë që të kontrol-
lojë gruan, fëmijët dhe çdo gjë tjetër. Ky model, 
ku një qenie shihet si superiore dhe pjesa tjetër 
të varur e të pavlerë, sigurisht që krijon pikër-
isht traumat që ne kalojmë si shoqëri në këtё 
moment që flasim, më vrasje të grave sepse ato 
kërkojnë më shumë të drejta të barabarta me 
burrat, ku personat gay, lezbike, biseksualë dhe 
transgjinorë shihen si deviantë apo edhe me 
keq të sëmurë, pasi shoqëria mashkullore im-
ponon qëndrime të tilla ndaj çdokujt që është 
i ndryshëm.  Deri sa te bjerë modeli i mashkul-
lit kontrollues mbi çdo gjë, atëhere do kemi të 
drejta të barabarta për këdo.  

Ndryshe nga diskutimi publik komuniteti 
LGBT, sidomos ai qё ёshtё shumё aktiv 
me lёvizjen dhe pёrpjekjet e organiza-
tave LGBT, merret pak me ato qё thek-
sohen nga media dhe ёshtё mё shumё 
nё proçese tё tjera, si ato tё pranimit 
nё familje apo shoqёri, gjetjes sё nje 
shoku apo shoqeje! Çfarё duhet tё dijё 
opinioni qytetar pёr kёto proçese tё 
rёndёsishme? 

A.H – Unë mendoj se opinioni i gjerë duhet të 
dijë se çdo individ ka një orientim seksual dhe 
nese njëri nga këto orientime seksuale  kon-
siderohet “i sëmurë” ashtu i vete të jetë edhe 
tjetri. Ne duhet të kuptojmë që të gjithë se çdo 
njeri ka të drejta seksuale dhe ato janë po aq 
të barabarta për tu respektuar sa çdo e drejtë 
tjetër. Opinioni  publik duhet të kuptojë se 
qoftë edhe sikur një njeri i vetëm t’i shkelen të 
drejtat, atëhere ajo shoqëri nuk është e denjë 
dhe e moralshme. 
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Së fundi, ne kemi nevojë t’i 
shpjegojmë fëmijëve dhe
adoleshentëve se pse është 
e rëndësishme të respektosh 
cdo nxënës/student LGBT 
gjatë orarit mësimor, pasi një 
shoqëri nuk mund të zhvillo-
het nëse një individ dhunohet 
e një tjetër përjashtohet vetëm 
sepse është LGBT. Ne duhet të 
arrijmë të kuptojmë se të 
gjithë jemi të ndryshëm, por 
jemi po aq të barabartë në 
të drejta dhe përgjegjësi. 

Buda thotë: “Mos besoni në çdo gjë thjesht sepse 
e keni dëgjuar. Mos besoni në çdo gjë thjesht 
sepse ajo përflitet nga shumë njerëz. Mos besoni 
në çdo gjë thjesht sepse ajo gjendet e shkruar 
në librat tuaj fetare. Mos besoni në asgjë bazuar 
vetëm tek autoriteti i mësuesve tuaj apo më të 
vjetërve. Mos besoni tek traditat vetëm sepse ato 
kanë kaluar nga brezi në brez. Pas vëzhgimit dhe 
analizës, kur  te kuptoni se çdo gjë pajtohet me ar-
syen dhe është e favorshme për të mirën, në dobi 
të një njeriu dhe të të gjithëve, atëherë pranojeni 
dhe jetoni duke u bazuar tek gjetja juaj.”

Pёr ju, si njё nga aktivistёt mё me pёrvojё 
tё tranzicionit demokratik 
shqiptar, çfarё kuptimi ka data 17 Maj 
2012? Çfarё arriti Shqipёria nё atё datё? 

A.H – Për mua data 17 Maj është një arritje e mad-
he për Shqipërinë, por veçanërisht për komunite-
tin LGBT. Ishte dita kur Shqipëria i tha PO barazisë, 
respektit dhë dinjitetit njerëzor. Ishte dita kur ne 
treguam të gjithë se mund të ndërtojmë një vend 
ku çdo njëri respektohet, pavarësisht orientimit 
seksual, identitetit gjinor, apo çdo gjendjeje që na 
bën ne si individë të ndryshëm nga pjesa tjetër. 
Për mua ishte dita e arritjes së një premtimi ndaj 
shumë çunave e gocave të komunitetit, që Tirana, 
si çdo kryeqytet tjetër, mund të ketë një festival 
diversiteti LGBT, një  vend, një shesh ku çdo njeri 
është i lire të shprehe hapur identitetin, orien-
timin, bindjet dhe të gëzojë të drejtat e tij si një 
njeri i lire. 

Rruga drejt pranimit tё komunitetit LGBT, 
avancimit dhe pranimit tё tij tё plotё nё 
shoqёri ёshtё shumё e gjatё, gati e pa-
parashikueshme. Por ju, çfarё shihni nё tё 
adhmen e lёvizjes LGBT nё Shqipёri? Cila 
ёshtё rruga? 

A.H – Mendoj se është ende një rrugë e gjatë. Unë 
jam i lumtur psh. që organizatat LGBT janë duke 
punuar së bashku për organizimin e Marshimit të 
Krenarisë (Pride) në Tiranë. Po ashtu mbas 17 Ma-
jit ve re se njerëzit diskutojnë më shumë dhe në 
mënyrë më pozitive në lidhje me të drejtat seksu-
ale, të cilat duhet thënë se nuk i përkasin vetëm 

komunitetit LGBT,  por gjithë njerëzve. Rruga e 
pranimit mendoj se është e gjatë dhe nuk ka për 
të qenë e lehtë që të arrihet barazia e vërtetë, pasi 
paragjykimet janë ende aty. Ne preferojmë që më  
mire ta lemë fëmijën tone gay apo lezbike apo 
trans që të vuajë dhe të mos e jetojë identitetin e 
tij/saj seksual, sesa ta marrë vesh “bota”. Prindërit 
shpesh vendosin interesat e “Botës” përpara inte-
resave të fëmijëve të tyre, thua se familja ideale 
nuk e ka për detyrë të kujdeset për çdo anëtar të 
saj. Une mendoj se familja duhet të nis të kuptojë 
se brenda saj ka edhe gay edhe heteroseksualë, ka 
edhe lezbike edhe transgjinorë. Një familje sa më 
mbështetëse të jetë për fëmijët e saj, aq më zhvil-
lim dhe të mira i bën shoqërisë, pasi ka pranuar 
diversitetin natyror te qenies sonë njerëzore. 

Nga ana tjetër mendoj se shteti shqiptar duhet të 
jetë më pro-aktiv në ndërgjegjësimin e opinionit 
të gjerë publik në lidhje me të drejtat LGBT dhe 
pranimin e individëve LGBT. Është detyre e tyre që 
të promovojnë diversitetin dhe respektin për të 
drejtat e njeriut, ndaj unë pres që  partite politike 
në zgjedhjet e reja të kenë qëndrime dhe pjesë 
specifike në programin e tyre  elektoral edhe për 
adrresimin e nevojave e çështjeve që shqetësojnë 
komunitetin LGBT. 



JASHTË MURREVE



JASHTË 
MURREVE Një kafe me një përfaqësues nga 

komuniteti LGBT
I intervistuari ёshtё mashkull, 21 vjeç, jeton nё Tiranё, student. Ai 
ёshtё intervistuar nga njё anёtar i stafit tё PINK

Së pari, kur dhe ku e pini kafenë e mëngjesit? 
Preferoni vende të populluara apo të veçuara?
Mё pёlqejnё vende tё populluara. Nuk jam 
natyrё vetmitare dhe mё pёlqejnё vendet me 
jetё, me rini dhe argёtim.
 
Ç’do të thotë të jesh homoseksual sot për sot 
në Shqipëri?
Tё jesh gay nё Shqipёri ёshtё njё lloj sakri-
fice sepse ndihesh i privuar pёr tё jetuar jetёn 
tёnde ashtu siç dёshiron ti. Nёse familja ose 
shoqёria mёsojnё pёr orientimin tёnd sek-
sual mund tё ndodhё qё jeta jote tё ndryshojё 
krejtёsisht, ndoshta mund edhe ti humbasёsh 
ata, ashtu si edhe njerёz qё deri atёherё kanё 
qenё pranё teje dhe shumё tё dashur pёr ty. 

Nëse do kishit mundësi të jetonit diku tjetër, 
do kishit ikur nga ky vend pa hezitim? Apo jeni 
nga ata persona që preferon të luftosh për tё 
fituar të drejtat e tua? 
Nё fillim kam menduar se nёse dikush do 
merrte vesh orientimin tim seksual, do tё 
bёja tё pamundurёn pёr tu larguar menjёherё 
nga Shqipёria. Por, pas u njoha me aktivistё 
tё Ambasadёs PINK, atёherё mora mё shumё 
kurajo dhe ndryshova mendimin se nuk duhet 
tё largohem nga Shqipёria pёr çdo problem 
qё mund tё kem nё lidhje me orientimin tim 
seksual. Nuk mendoj se largimi ёshtё mёnyra 
mё e mirё pёr tё zgjidhur njё problem apo 
pёr ti bёrё ballё mendimeve tё tё tjerёve mbi 
personat gay. 

Sa e vështirë ka qenë të pranosh veten? Ia keni 
bërë vetes ndonjëherë pyetjen përse jam i/ e 
tillë?
Po, nё fillim ka qenё shumё e vёshtirё tё pranoj 
orientimin tim seksual. Ishte njё periudhё ku 
iu afrova depresionit pёr shkak se nuk mund 
tё shprehesha me askёnd. Mё pas, duke marё 
informacion se çdo tё thotё tё jesh gay, arrita 
ta kaloj atё fazё dhe ta pranoj veten time ashtu 
si jam.  

Po të tjerët ju kanë pranuar për këtë që jeni? 
Konkretisht, si e priti familja juaj faktin që jeni 
homoseksual? (…Apo ende nuk e dinë?)
Familja ime e di pёr orientimin tim seksual 
por i vetmi person qё mё ka pranuar plotёsisht 
ёshtё mamaja ime. Ndёrsa pjesa tjetёr e 
familjes ende nuk kanё arritur ta pranojnё kёtё 
fakt. 
 
Po tani, si i keni raportet me familjen? A mund 
të flisni dot hapur me ta për marrëdhëniet 
tuaja në çift?
Siç e thashё mё lart, i vetmi person qё e ka 
pranuar ёshtё nёna ime, dhe pas njohjes sё 
kёtij fakti marrёdhёniet nuk janё si mё parё, 
sepse jam unё ai qё hezitoj tё bisedoj pёr çdo 
gjё me tё. Sa i pёrket çёshtjeve mbi homo-
seksualizmin nuk kam arritur akoma ta bёj si 
bisedё me tё. 

Po partneren/partnerin tuaj e prezantoni dot 
në shoqëri?
Ata persona qё e dinё orientimin tim seksual 
do e kisha kёnaqёsi ti prezantoj me partnerin 
tim. Pёrsa i takon familjes, fillimisht do i pyesja 
nёse do donin ta takonin apo jo. Por ndёrkohё 
unё jam single, kёshtu qё nuk e di akoma. 

Aktualisht jetoni vetëm, pra me partneren/ 
partnerin apo me familjen?
Jetoj vetёm. 

Si e sheh të ardhmen e afërt, sheh një jetë të 
qetë dhe normale apo keni pikëpyetje? 
Tё ardhmen time e shoh tё qetё por me shumё 
impenjime. Pёrsa i takon orientimin tim seksu-
al, tani jam nё njё fazё qё kam kuptuar shumё 
gjёra pёr veten dhe qё kam njё marrёdhёnie 
shumё mё tё sinqertё me njerёzit qё mё 
rrethojnё. Prandaj dua qё nё tё ardhmen time 
tё kem njerёz qё mё kuptojnё, pse jo tё kem 
njё shok dhe tё jetoj jetёn si çdo i ri tjetёr. 
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Ndërsa në një kuptim më të përgjithshëm, si e 
shihni të ardhmen e komunitetit LGBT në ven-
din tonë?
Mendoj se nё tё ardhmen, lёvizja LGBT, pёrmes 
Ambasadёs PINK dhe organizatave tё tjera, 
do tё ketё njё zhvillim pozitiv… pёrmirёsim i 
opinionit publik dhe njё solidaritet mё tё madh 
brenda komunitetit, ku besoj se ka ende shumё 
pёr tё bёrё. . 

Këtu ka tashmë një institucion që jep 
mbështetje, konkretisht Ambasada Pink. Jeni 
optimist/optimiste për punën që po bëhet aty, 
ka diçka konkrete që po lëviz?
Nё PINK punon njё grup shumё profesional, 
janё djem dhe vajza qё impenjohen shumё pёr 
pёrmirёsimin e situatёs sё personave LGBT. 
Shoh qё ata bёjnё aktivitete tё ndryshme, japin 
informacion. Njё gjё shumё pozitive sё fundmi, 
ishte pjesёmarrja jonё nё njё shkollё verore 
tё organizuar nga PINK ku mёsuam shumё pёr 
situatёn e komunitetit. 

Po mendimi juaj për ligjin e martesave gay, si e 
shikoni? Sa debate mund të ketë dhe si do të 
ishte reagimi i opinionit, nëse ky ligj kalon dhe 
miratohet?
Jam natyrshёm dakord pёr miratimin e 
kёtij ligji. E di qё nё Shqipёri mund tё ketё 
kundёrshtime, sepse jemi vend konservator. Sa 
pёr miratimin e ligjit shpresoj tё arrihet njё 
ditё. 

Ju i druheni reagimeve të njerëzve nga fakti 
që jeni gay? Ndonjëherë, a keni frikë edhe për 
jetën apo për cenimin e personalitetit tuaj?

Po, mё ndodh qё i druhem opinionit publik, dhe 
besoj se po tё isha diku tjetёr do isha mё i lirё 
ta shprehja atё. Sa pёr jetёn apo sigurinё time, 
nuk jam ndier ndonjёherё i kёrcёnuar apo i 
pasigurt. 

Cila është e mira dhe cila është e keqja e të 
jetuarit një jetë ndryshe, si gay?
Unё mendoj se personat LGBT kanё njё orien-
tim tё ndryshёm seksual por jo njё jetё ndry-
she. Mua nuk mё duket se ka ndonjё gjё tё 
keqe dhe mendoj se ka po aq tё mira sa do tё 
kesh ti nё jetё. Nёse mё duhet tё zgjedh njё gjё 
tё keqe do zgjidhja mentalitetin e ashpёr ndaj 
personave LGBT tё cilёt gjykohen shumё por pa 
u njohur nga tё tjerёt.
 
Pak kohë më parë u mbajt një aktivitet sensibi-
lizues për të drejtat e grupimit LGBT në Shq-
ipëri, ku pati edhe incidente të shkaktuara nga 
disa të rinj anti- gay. Ju ishit aty kur kjo ndodhi? 
Çfarë ndjesie provuat, si reaguat?
Nuk kam qenё i pranishёm aty, por incidenti 
mu duk shumё absurd sepse unё mendoj se 
çdo person ka tё drejtё tё shprehet pёr atё qё 
ёshtё. Pёr njё moment ndieva frikё pёr tё ardh-
men, sepse mendova çfarё mund tё ndodhё mё 
shumё nёse zhvillohen tё tjera aktivitete.

Nëse do të kishe në dorë të ndryshoje diçka për 
këtë çështje, që mbetet një temë delikate, çfarë 
do të bëje?
Do doja shumё qё tё mos kishte paragjykime 
pёr personat LGBT dhe tё mos trajtohen ndry-
she nё punё, shkollё dhe shoqёri. 



Intervistё me njё transgjinor 
Eshtё  46 vjeç nga Kuçova, femёr e lindur dhe rritur nё trupin 
e njё mashkulli. Nё njё takim me aktivistё tё PINK/LGBT Pro 
Shqipёri, rrёfen historinё e saj.

JASHTË 
MURREVE

Si e keni jetuar jetën tuaj deri më sot?
Me sforcimet më të mbëdhaja, ndjehem shumë 
keq. Identiteti im s’ka dalë asnjëherë në dritë. 
Që 4 vjeç kam pasur dëshirë të vesh geta grash, 
të vesh të brendshme, sutjena. Besoj se mund 
të shprehem lirshëm, apo jo? Kam në shtëpi 
koleksion getash, koleksion mbathje femrash, 
kam dëshirë t’i vesh një ditë. Me vete, vdes t’i 
vesh, po më ikën truri. Ndoshta fytyrën se kam 
gjë, po këto që kam... Kam qef të shkoj në eks-
trem, të kem gjoks, të marr hormone femërore, 
për këtë pjesë jete që më ka mbetur. 

Deri më sot nuk ke pasur mundësi të 
shpreshesh dhe të jetosh si do?
Shumë keq. Ditën që do....do them që do jetë 
dita që do lind për herë të parë. Nuk e di si 
mund ta shpjegoj më mirë. Kam qejf të vishem, 
të mbahem. Se di a po shprehem mirë. Nuk më 
pëlqen t’i kem organet e mia fare. Dua të kem 
gjoks dhe vithe të bukura. 

Pra përveç veshjeve të femrave, ti ndje-
hesh femër?
Po më shumë se 100% femër, gjithmonë jam 
ndjerë femër. Nuk dua të kem fare marrdhënie 
me pjesën time mashkullore. 

Po të kishe mundësi do bëje ndryshim 
gjinor?
Po, do përpiqem me ndonjë sponsorizim, me 
ndonjë nga këto organizatat. Unë do përpiqem 
të bëj të pamundurën për komunitetin, të jap. 

Po të ndryshoje gjini, ta marrim si 
mundësi, do doje prapë të jetoje në Shq-
ipëri?
Po. Biles, edhe në lagjen time. Po varet se si 
do reagonte opinioni. Nëse nuk më prek njeri 
me dorë, nuk më intereson për të tjera. Dua ta 
shfaq identitetin tim si jam. Gjithmonë ëndër
roj, mbyll sytë dhe mendoj sikur të isha i veshur 

me kostum, me kostum të zi, me buzekuq. Nuk 
ndjehem i mirë mashkull. Ja dhe me këto rroba 
që kam ardhur nuk më pëlqen. Kam dhe më të 
mira, por nuk më bëhet të vesh asgjë. 

Marrim rastin që mund të shpreshësh 
identitetin tënd, si do ishte jeta jote si 
transgjionr?
Do ishte maksimumi, do ishte gjëja më e mirë. 
Dhe 100 sëmundje të kisha do shërohesha. 
Jemi njerëz me dy karaktere, jemi më të plotë. 
Jam një femër e zaptuar në trupin e një mash-
kulli. Kam lexuar për këtë. Jemi karakter që 
lufton karakterin, nga brënda. Kam bërë dhe 
analiza këtu në Tiranë, por më kanë dalë nor-
male. Dua shumë të ndryshoj. Do kisha adren-
alinën në maksimum. Dhe sëmundjen më të 
rëndë do kisha do shërohesha. Ndjehem mirë 
që po flas, që ka njerëz që më dëgjojnë. 

Mendon se mund të kesh probleme të 
tjera po të jetosh si transgjinor, ose si 
transeksual në Shqipëri? Kur e mendon 
veten si e mendon se do reagojë familja, 
komshinjtë, etj. Si e ke menudar këtë?

Se çfarë e papritur mund të më vijë nga njerëz-
it?! Familja vështirë ta pranoj, por unë kam 
jetën time. Më vjen keq për mamanë. Dhe mund 
të më kuptojë dhe mund të mos më kuptojë. 
Por nuk kam pse unë të dënoj jetën time për 
ta. Për mua është krim. Mamaja ka jetën e saj, 
motra të saj. Nuk është e drejtë të dënohme 
se është turp. Mbase ka njerëz që llafosen më 
mirë se mua, por unë këto di të them. Ndjehem 
shumë i persekutuar. Shikoj vajzat me geta me 
fund. Pse jetojmë? Për të ngrënë njl copë bukë? 
Gjëja e bukur të shplodh sytë.

Sa i gatshëm do ishe të përballoje luftën 
me opinionin shqiptar?
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Si sa i gatshëm do isha? I gatshëm deri në fund. 
Nuk ka kthim mbrapa. E di që do mërzitem, do 
më lodhin, po jam gati, i kam marrë parasysh. 
Ndjehem shumë mirë kur vishem si vetja, më 
çliron shumë të vishem si femër. Jam i lumtur. 

Ke dëshirë të më tregosh për familjen 
tënde, për fëmijërinë tënde. Për momen-
tet më të rëndësishme për ty. Si e ke 
kaluar adoleshencën? 
Duke u veshur me mbathje femrash, me çorape, 
shikohesha në pasqyrë buzët me të kuq. Gjith-
monë në shtëpi. S’kam dalë asnjëherë jashtë. 
Në shkollë nuk jam shfaqur asnjëherë. Kam 
qënë i ndrojtur, në klasë të parë nuk thrrisja 
dot mësuesen. Se di pse. Vishja gjithmonë të 
mbathura femrash, se të burrave ma shpifnin. Jo 
se kanë ndonjë gjë, se secili ka pëlqimin e vet. 
Kam qënë në ushtri, kam bërë dy vjet në ushtri. 

Mu qep një ushtar nga Berati ‘hajde ta bëjmë’... 
Po atëherë ka qënë frikë, të fusnin në burg. 
S’kam bërë asnjëherë. Dhe më pëlqente, dhe jo. 
Se di. 

Më thoni pak për këtë ushtarin nga Be-
rati...
Po, mund të shprehem lirshëm. Ai ishte tip 
atleti, dhe sot e kësaj dite nuk e di se çfarë pa 
tek unë. Mbase fytyra ime pa qime e tërhoqi. 
Ishte shumë maço. Çdo gjë duhet të jetë në 
reciproke, që të kënaqemi të dyja palët. Se ai 
donte të ishte mashkulli. 

Përveç këtij djali nga Berati, keni pasur 
tërheqje të tjera? 
Jo, se nuk ndjehem mirë me veten.
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Po me meshkuj të tjerë, ke ndjerë 
tërheqje? 
Jo , se nuk ma ndjen. Nuk kam eksitim. Kur të 
vishem si femër do ishte më ndryshe. Po deri 
atëherë nuk kakm kënaqsi tjetër. Edhe kur kam 
bërë dashuri me nusen, kam qënë i veshur me 
çorape grash, me këmishë, me sutjena, se ndryshe 
nuk bëja dot gjë. I kam thënë që në fillim, se më 
pëlqen të vishem. Martesat në Shqipëri janë të 
rregulluara. Ajo tani u bë më e fuqishme, dhe u 
nda , lëvizi nga Kuçova në Durrës. Por unë ende 
vazhdoj ta thërras. Edh po te vishem si femër...
mendoj se ka çifte si ne. 

Kjo që thua është shumë interesante. 
Të jetosh si thua ti, do ishe i tërhequr 
nga gruaja, apo je i gatshëm të bësh një 
sakrificë për familjen?
Jam i gatshëm të bëj një sakrificë, sepse njeriu 
familjen ka gjithçka. Aty gjen ngrohtësi, të gjitha. 
Kush do më pranonte mua të veshur si femër? 

Pse kërkon femër? 
Të kërkoj mashkull, e të jetojmë, unë si femër ai 
si mashkull. Po mirë, unë them për familjen që 
është tani. Po unë nuse nuk marr më. Për mua të 
gjitha femrat janë njësoj. Femrat e mira, janë të 
mira.

Po të visheshit si femër, do donit të ishit 
i tërhequr nga një mashkull, dmth e 
shikoni më shumë si një proçes?
Po kjo do ishte kryevepër, po ku është, si të bëhet. 
Biles shkoja deri në ekstrem sa mendoja të gjeja 
një burrë plak dhe ta mbaja unë, si zonjë shtëpie. 
Nuk do kishte rëndësi më pëlqente apo jo seksi, 

do ishte detyra ime të kujdesesha për të. E thënë 
troç fare, do doja të vishesha si femër për të 
eksituar një mashkull. 
Mendon që shqiptarët e kanë më kollaj 
nëse ti kërkon të jetosh identitetin tënd 
dhe nuk fut seksualitetin në këtë mes?
Nuk e di. Mendoj se është të bësh gjysmën e 
rrugës. Kam pyetur në Kuçovë, dhe më thonë 
që çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Vëllezërit 
nuk më pranojnë, po as nuk më ndalojnë dot. 
E drejta ime është e imja, e drejta ime mbaron 
kur fillon e drejta e tjetrit. 

Flasim për nusen...
Ajo është e mirë, nuk hyn në gustot e mia. Kemi 
15 vjet bashkë, dhe deri diku më ka pranuar. 
Jemi njohur nga një kushëri. E vendosëm bash-
kë të martoheshim. U pamë, në një fshat, dhe i 
thashë që do martohemi bashkë. Mision është 
të bësh një fëmijë, dhe mision e kisha dhe unë 
që të bëja një fëmijë. E quaj mision të mbaruar. 

Mendim tjetër: e kam menduar që në kohën e 
Enverit, që ka dhe të tjerë deri sa jam unë, si 
shkenca e astronomisë, që ka botëra të tjera. 
S’jam vetëm.

 Dmth ti ke marrë disa hapa për të 
arritur në këtë vendim?
Po, vajza është rritur me këtë mendim, dhe gru-
aja. Por tani që unë dua ta bëj publikisht, nuk 
më duan. Kur u shfaqa nëpër njerëz, kërkoja ide. 
Ka njerëz që më mbështesin, por kam frikë nga 
adoleshentët nga ato që nuk dinë. Gjithsesi, 
dhe shumë frikë nuk kam, se nuk kanë të drejtë 
të më prekin me dorë. Do guxoj të dalë i veshur, 
por kush më mbështet mua?

Intervistё me njё vajzё lezbike qё jeton dhe 
studion nё Tiranё…

Kur e keni kuptuar që nuk jeni het-
eroseksuale, çfarë keni bërë kur e 
kuptuat që pëlqenit vajzat? 
Kam qënë 16-17 dhe ka ndodhur në mënyrë të 
çuditdhme, sepse ka ndodhur nga shoqja ime e 
ngushtë. Ne luanim “shmangu puthjes”dhe një 

ditë ajo më puthi - meqë ra fjala është totalisht 
hetero - dhe kështu ngadalё kuptova që ndjeja 
diçka më shumë se miqësi. Ishte shumë bu-
kur me të gjitha gjërat që ndodhin kur bie në 
dashuri, me orgazmën cerebrale që të kap dhe 
me zemrën që më rrihte fort. 
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Më pas njoha Patin dhe e kuptova çdo të thotë 
të dalësh me një vajzë, dhe se nuk më pëlqente 
të puthja një djalë. 

Gjëja e parë që bëra ishte të gjeja më shumë 
njerëz që të flisja rreth kësaj teme, të kuptoja 
më shumë, të dija më shumë dhe të dëgjoja më 
shumë…

Në fillim gjeja vetëm djem!

Ndjehesh ndryshe nga gocat e tjera, 
nga ato heteroseksuale? Nëse jo, pse 
jo. 
Unë ndjehem ndryshe sese jam unë, jo sepse 
jam lesbike. Ne të gjithë jemi ndryshe, unë jam 
unike. E di që jam ndryshe, jam UNË dhe jam 
ndryshe nga mesatarja e vajzave që kam parë 
përrëth meje.

Ke folur me prindërit e tu për ori-
entimin tënd seksual? Të kanë 
mbështetur? Si mendon ti për 
mbështetjen e prindërve në këtë 
çështje?
Prindërit e mi dhe vëllai e dinë. Por unë 
përpiqem që të mos i ekspozoj, sidomos vëllain 
për problemet që ai mund të ketë në shkollë, 
për vetë vendin ku jetojmë. 

Personi i parë që ia kam treguar ka qënë mami, 
më ka mbështetur shumë dhe më tha që e kish 
kuptuar para meje. 

Pastaj dhe babi, i cili gjithashtu më ka 
mbështetur shumë duke më këshilluar që të 
mos tregoj apo jap shumë nga vetja ime se 
mund të më lëndojnë. 

Mendoj se mbështetja e prindërve është shumë 
e rëndësishme dhe nuk mund të bësh coming 

out pa mbështetjen e prindërve. Pa mbështetjen 
e tyre nuk mund të kuptosh mirë vetvehten, 
se në fund të fundit janë modelet tanё mё tё 
afёrt.  

Si është të njohësh një vajzë tjetër? 
Është vështirë të gjesh vajza lesbike 
në Tiranë?  
Është vështirë dhe njoh pak. Po nuk kam ende 
një ide për këtë, por e kam vënë re që është 
vështirë të takosh vajza të tjera në Tiranë. 
Nuk kam formuar një opinion apo të kem një 
shpjegim se pse është kaq vështirë të takosh 
vajza të tjera në Tiranë. 

Çfarë është për ty dashuria? 
Të kthej një faqe tjetër sepse kjo është shumë 
e gjatë! Është të lidhesh me dikë me shpirt, të 
kujdesesh për të, ta ndjesh dhe kur je larg, dhe 
kur lidhja ka mbaruar. Të bësh maksimumin për 
të, të jesh aty dhe kur nuk ta kthejnë… të lod-
hesh shumë për të zbuluar që zgjidhja ishte e 
thjeshtë.

Dashuria është të ndjesh personat dhe të 
dashurosh edhe kur lidhja ka mbaruar. 

Çfarë mesazhi u dërgon vajzave les-
bike në Shqipëri që jetojnë të mb-
yllura në veten e tyre dhe që kanë 
vështirësi të pranojnë vetveten? 
Ti je kjo qё je dhe nuk ka asgjë më të bukur në 
botë. Është normale të kesh frikë në fillim dhe 
të dalësh hapur, sepse ke frikë të jesh vetëm. 
Por diferencën e bëjnë personat dhe jo grupet. 

Ne jemi ne, të jesh lesbike apo gay është një 
preferencë dashurie, nuk është stil jete. Nuk 
mund të shpjegohet me fjalë, është diçka që 
ndjen përbrenda!
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UNË 
JAM 
GAY

Nga 
Belioza Çoku 
Ambasadore  
e PINK

- Bela, dua të ndaj diçka personale me ty… Ke kohë?

Duhet të kenë qenë vitet 1996-1997, nuk jam shumë e sigurt. Një miku im i mirë, më kërkoi të 
pinim një kafe. Kishim kohë pa u parë, për shkak të ndryshimeve personale dhe shoqërore të asaj 
kohe. 

Më duhet të them, se më kishte marrë malli shumë për M, pasi ishte një prej miqve që sillte më 
shumë humor dhe hare në shoqërinë tonë, ishte ai që i kujtonte çdo ditë çdokujt më shumë se 
vetë ne, që ia vlente ta jetoje dhe ta shijoje jetën, në çdo skutë të saj. Atij i dedikoja jo vetëm unë 
por dhe mikesha të tjera, gatishmërinë e përhershme për të na shoqëruar kur dilnin dhe argëto-
heshim deri vonë. Atij i dedikonim dhe kujdesin e tepruar ndonjëherë, nëse mund të ndesheshim 
me shoqëri të pakëndshme. Të gjitha këto bëjnë sens në Tiranën e atyre viteve, më shumë se në 
asnjë rast tjetër.

Po ecnim, duke biseduar dhe duke pyetur njëri-tjetrin, mbi të rejat që kishim pas kaq kohësh, që 
nuk ishim parë. Unë kisha pak muaj që isha bërë nënë dhe ndaja me çdokënd lumturinë që më 
kishte pushtuar, ndaja detaje mbi djalin tim, sigurisht nuk mungonin dhe pasiguritë dhe pikëpyet-
jet…



E kuptova që pavarësisht rrjedhshëmrisë në 
shkëmbimin e gjërave të zakonshme, ai mezi po 
priste të ndaleshim në një pikë tjetër të bisedës 
tonë. Megjithatë, nuk e nguta. Në përgjithësi, nuk 
më pëlqen, ta bëj këtë gjë, me askënd, aq më pak 
me miqtë. Çdokush do kohën e tij, për tu shpre-
hur, rrëfyer apo besuar. Pas pak, më tha: - Bela, 
unë jam gay…. Pasoi një heshtje e shkurtër, disa 
sekondëshe… - Gay? - i thashë. – Po, po, që do të 
thotë që jam homoseksual. Unë tërhiqem nga 
meshkujt, pëlqej, ndjej për meshkujt…-  më tha. 

Më duhet të them, që shpesh kishin qarkulluar 
fjalë, për faktin që M nuk kishte pasur asnjëherë 
asnjë lidhje dhe që ishte i ndjeshëm karshi 
meshkujve, e kuptohet që këto fjalë shoqëro-
heshin shpesh me etiketime, e komente aspak 
të hijshme. Por personalisht vlerësoja, miqësinë 
që ndanim, argëtimin e çdo gjë tjetër me vlerë, 
përveç këtij aspekti. 

Nuk e dija si të reagoja. Isha shumë e papërga-
tiur për atë rrëfim. 

Pse vendose ta ndash me mua? – i thashë. – 
Sepse, kam kuptuar dhe kam ndjerë, që ti asn-
jëherë, nuk më ke ngacmuar, asnjëherë nuk më 
ke paragjykuar apo më ke parë ndryshe, pavarë-
sisht të gjitha atyre që thuheshin përreth - më 
tha. Kisha shumë nevojë ta ndaja me një njeri 
që nuk do më përbuzë, refuzojë apo keqvlerë-
sojë, për atë që jam - më tha. E përqafova fort 
dhe i premtova që nuk do e tradhtoja asnjëherë 
besimin e tij.

Më pas fillova ta pyesja se si e kishte zbuluar? 
Si ndjehej, për këtë gjë? Po marrëdhënia në 
familje? E kështu biseduam gjatë, mbi eksperien-
cat, vështirësitë, reagimet në familje, qëndrimin 
e vëllezërve, etj.

E kishte pasur të vështirë dhe ai më shpejgoi 
ndoshta më qartë se çdokush tjetër, që orientimi 
seksual është diçka natyrale dhe në momentin 
që individi përballet me këtë fakt, më të vështirë 
se kushdo tjetër, e ka vetë individi. Duhet kohë 
dhe është një proces i gjatë, ti pranosh vetes 
që për një arsye apo një tjetër se ti i përket një 
minorance të caktuar. Dhe e gjithë kjo……sepse 
shumica përcakton normën e gjithë pranuar, pa 
çarë kokën për pasojat që shkakton ky imponim 
në jetët e të tjerëve.
Studimet tregojnë se ky proces në shumë raste 
shoqërohet dhe me forma depresioni që shkojnë 

deri në vetëvrasje, ose në tentativa për një akt të 
tillë. 

Pjesa më e madhe e komunitetit LGBT, një pe-
riudhë të gjatë kohe e kalojnë duke fshehur të 
vërtetën. Por pikërsiht fshehja e kësaj të vërtete 
të madhe për identitetin e tyre, i detyron ata 
shpesh, të performojnë të sforcuar në familje, 
shkollë, komunitet, duke i aftësuar më pas se si 
të veshin një maskë, që i ndrydh çdo ditë për të 
bërë atë që duan, atë që ndjejnë dhe atë që dinë 
të bëjnë më mirë. 

Po ashtu vëzhgime të gjera tregojnë, që një 
pjesë e mirë e nxënësve apo studentëve LGBT, 
kërcënohen për shkak të orientimit të tyre 
seksual, duke i detyruar kështu, që të ndërrojnë 
shkollë, apo ti nënshtrohen një ketrajtimi të 
vazhdueshëm. 

E pse ndodh kështu? Sepse pritshmëria e 
shumicës është që nuk është normale të ndjesh 
për një djalë apo vajzë të së njëjtës gjini dhe 
kështu krijohen steriotipet dhe mitet. Të paktën 
në shoqërinë tonë, zorr se mund të ndodhë që 
prindërit dhe të afërmit në moshën e adolesh-
encës e më tej të na pyesin, se cila është lidhja 
jote, apo ke krijuar ndonjë lidhje? Pyetja më 
normale në shoqërinë tonë për djemtë është, ke 
gjetur ndonje vajzë dhe për vajzat, interesi shkon 
më tej, kujdes për burrin që do të marrësh!

Coming out, është një proces, që shoqërohet me 
pikëpyetje dhe konflikte të vazhdueshme të in-
dividit mbi orientimin natyral seksual. Ky proces 
kulmon me rrëfimin mbi orientimin seksual të 
individit tek rrethi i afërt i tij/saj dhe më tej. 

Në vendin tonë, ky proces bëhet më i vështirë 
për shkak të kulturës konservatore në dukje 
dhe natyrës kolektiviste të shoqërisë. Për këtë 
arsye shumë djem e vajza edhe pasi pranojnë 
vetvëeten, nuk e përfundojnë krejtësisht këtë 
proces, duke bërë kompromis me zgjedhjet e tyre 
vendimtare. 

Në këtë kuptim, është shumë e rëndësishmë, që 
puna e nisur në mbrojtje të komunitetit LGBT, 
të vazhdojë në mënyrë sistematike, me qëllim 
çlirimin e shoqërisë nga steriotiepet dhe para-
gjykimet dhe rivendosjen e pozitave të duhura 
të minoriteteve seksuale në marrëdhënie me 
shoqërinë dhe familjen. 
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Përpara se të ndodhë ky process, është e këshil-
lueshme që djemtë apo vajzat e komunitetit 
LGBT të  kuptojnë që ky proçes është një mo-
ment që e zgjedh çdokush vetë se kur do nisë 
dhe në asnjë rast nuk ka pse të jetë i sforcuar. 
Disa ide ndihmëse që mund ta lehtësojnë pro-
cesin, mund të  jenë:

1. Faqet e internetit, të cilat janë të 
dedikuara për komunitetin dhe përmbaj-
në informacion të bollshëm mbi procesin 
e coming out dhe komunitetin LGBT në 
veçanti. 

2. Forumet online. Në filim të pro-
cesit, kur nuk ndjeheni gati, mund të 
bisedoni në mënyrë anonime me anëtarë 
të tjerë të komunitetit për të eksploruar 
më shumë se si ndjeheni.

3. Grupet e mbështetjes. Ka orga-
nizata, apo institucione të cilat orga-
nizojnë aktivitete mbështetëse dhe 
grupe profesionistësh të cilët ofrojnë 
mbështeteje gjatë procesit coming out. 

Në këtë proçes jetik për vajzat dhe djemtë 
e komunitetit LGBT, një komponent shumë i 
rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm është 
familja. Roli i saj bashkëpunues, do ndihmonte 
pa masë në shmangien e pasojave negative 
dhe efekteve traumatike gjatë përballjes me 
shoqërinë.  Por mbi të gjitha duke vendosur si 
prioritet interesin më të lartë të fëmijëve të 
tyre, familjarët dhe sidomos prindërit, do risnin 
sigurinë për vlerat njerëzore dhe për një mjedis 
më të shëndetshëm shoqëror. 

Familja duke ndihmuar fëmijët e tyre në këtë 
proces dhe shoqëria duke mbështetur komu-
nitetin, do të ndihmonte që anëtarët e komu-
nitetit të ndjeheshin vetvetja, të jetonin lirisht 
jetën e tyre, të shoqerizoheshin shëndetshëm 
në mjedisin e tyre, të informonin dhe të edu-
konin të tjerët për mënyrat se si përballohen 
etapat e këtij procesi dhe se si mund të tejka-
lohen vështirësitë që hasen në segmente të 
caktuara të shoqërisë.

30



Komuniteti 
LGBT bёn 
histori me 
Festivalin e 
Diversitetit!
Festivali i 
Diversitetit thyen 
tabutё mbi 
komunitetin LGBT 
nё Shqipёri. Shoqёria 
civile, diplomatёt e 
huaj dhe qindra 
qytetarё bashkohen 
Ambasadёn PINK 
nё qendёr tё Tiranёs, 
pёr ti thёnё jo 
homofobisё!



Tiranё 17 Maj 2012 - Me rastin e Ditёs 
Ndёrkombёtare kundёr Homofobisё dhe Transfobisё, 
Shqipёria organizoi pёr herё tё parё njё aktivitet 
masiv publik nё njё nga sheshet kryesore tё Tiranёs, 
tё quajtur “Festivali i Diversitetit”, nёn moton: “Bёj 
Lёvijzen e Duhur. Ngri Flamurin”. 

Nёn organizimin e Ambasadёs PINK/LGBT Pro 
Shqipёri dhe pjesёmarrjen e institucioneve publike, 
atyre nё mbrojtje tё tё drejtave tё njeriut, organizat-
ave tё shoqёrisё civile dhe misioneve diplomatike nё 
vend, “Festivali i Diversitetit” theu tabutё mbi komu-
nitetin LGBT dhe organizimeve tё tyre publike. 

Aktivitetet e ditёs nisёn herёt nё mёngjes me 
konferencёn pёr shtyp, gjatё tё cilёs mediave iu 
prezantua koncepti dhe qellimet e Festivalit. Pёrpara 
gazetarёve folёn: Ambasadori i Parё i Ambasadёs 
PINK, z. Altin Hazizaj, Zv. Ministrja e Punёs, Çёshtjeve 
Sociale dhe Shanseve tё Barabarta, znj. Filloreta 
Kodra dhe z. Henk van den Dool, Ambasador i 
Mbretёrisё sё Vendeve tё Uleta nё Tiranё. 

Festivali u çel zyrtarisht nё orёn 10:00 pranё sheshit 
“Vёllezёrit Frashёri”. Por pёrpara hapjes sё festi-
valit, njё mini-paradё e paparashikuar u organizua 
rastёsisht, kur pёrfaqёsuesve e Ambasadёs Pink, 
Qeverisё Shqiptare, Ambasadёs Hollandeze, iu bash-
kua edhe Avokati i Popullit dhe dhjetra qytetarё, tё 
cilёt ecёn pёrgjatё Bulevardit Dёshmorёt e Kombit 
drejt Sheshit “Vёllezёrit Frashёri”, pёr tu bashkuar me 
miq e kolegё qё prisnin nё shesh. 

I dekoruar me flamujt shumёngjyrёsh dhe nёn tingujt 
e muzikёs, nё shesh ndodheshin disa dhjetra organi-
zata tё shoqёrisё civile dhe institucioneve tё tilla si 
Ministria e Punёs, Avokati i Popullit dhe Komisionerit 
pёr Mbrojtjen kundёr Diskriminimit pёrkrah shumё 
qytetarёve, tё rinjve studentёve dhe vajzave e djemve 
tё komunitetit LGBT. 

Z. Altin Hazizaj, Ambasador i Parё i Ambasadёs Pink, 
falenderoi publikisht tё gjithё ata persona nga fusha 
e medias, politikёs, akademisё, shoqёrisё civile etj, 
tё cilёt me aktivitetin e tyre kanё kontribuar pёr 
avancimin e kauzёs LGBT dhe diskutimin e saj nё 
forume tё gjёra, duke dalё kёshtu pёrballё dhe 
kundёr paragjykimit. Falenderime tё veçanta iu bёnё 
edhe gjithё organizatave qё iu bashkuan ftesёs pёr 
tё marrё pjesё nё Festival. Fjalime pёrshendetёse nё 
mbёshtetje tё kauzёs LGBT u bёnё nga Zv. Ministrja e 
Punёs, Çёshtjeve Sociale dhe Shanseve tё Barabarta, 
Znj. Filloreta Kodra, Ambasadori i Mbretёrisё sё 
Vendeve tё Ulёta, 

Marshimi ne rrugë!
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Z. Henk van den Dool, Ambasadori i Shteteve tё 
Bashkuara, Z. Aleksandёr Arvizu, Z. Clive Rumbold, 
Shef i Seksionit Politik pranё Zyrёs sё Bashkimit 
Europian, Z. Igli Totozani, Avokat i Popullit dhe Znj. 
Irma Baraku, Komisionere pёr Mbrojtjen kundёr 
Diskriminimit. 

Njё nga momentet mё tё bukura tё kёsaj pjese tё 
parё ishte lёshimi i balonave qё formonin Flamurit 
LGBT, tё cilat fluturuan nё qiellin gri tё Tiranёs. 

Pas kёtij momenti, Ambasada PINK/LGBT Pro 
Shqipёri dhe Zyra e Komisioneres pёr Mbrojtjen 
kundёr Diskriminimit, promovuan broshurёn mё 
tё re informuese/edukuese “Tё drejtat e mia para 
komisionerit” i cili do ti shpёrndahet komunitetit 
LGBT dhe gjithё qytetarёve pёr t’u informuar mbi 
Zyrёn e Komisioneres dhe pёr mbrojtjen qё ofro-
het nga Ligji pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

Festivali vazhdoi me çeljen e Ekspozitёs sё 
Fotografisё “Qyteti i Ngjyrave” pranё EU Info 
Centre nё Tiranё e pёrgatitur dhe kuruar nga 
vullnetarёt dhe tё rinjtё e Ambasadёs PINK. Kjo 
ekspozitё u mirёprit nga Z. Clive Rumbold prej 
Bashkimit Europian, Znj. Eunice Heudt nga COC 
Hollandё dhe Znj. Belioza Çoku, Ambasadore e 
Dytё e Ambasadёs PINK/LGBT Pro. 

Ekspozita pёrmban foto nga mjedise urbane 
dhe private, shumёngjyrёshe dhe tё larmishme 
dhe qё ngjasojnё nё njё mёnyrё apo tjetёr me 
ngjyrat e flamurit tё ylberit. Z. Hoedt u shpreh se 
“pavarёsisht se kjo ekspozitё nuk pёrmban njerёz, 
kёto foto tregojnё se ne jemi kёtu, mes jush…”. 

Mё tej, Festivali u pёrmbyll me shfaqjen e dy 
filmave tё shkurtёr shqiptarё, pranё Akademisё 
“Marubi” me tematika LGBT tё realizuara nga 
artistёt e rinj Artan Karoli dhe Soena Lame. Filmat 
flisnin pёr çёshtje tё tilla si bulizmi nё shkolla dhe 
proçesi coming out tek tё afёrmit. 

Pёr Ambasadёn PINK/LGBT Pro Shqipёri, ky 
Festival pёrbёn kulmin e pёrpjekjeve pёr tё 
thyer njёherё e pёrgjithmonё tabutё izolu-
ese, pёrçmuese dhe errёsuese tё shoqёrisё 
sonё, tё cilat deri ditёn e djeshme nuk kishin 
patur mundёsi tё njiheshin me njё aktivitet tё 
pёrmasave tё tilla sociale dhe politike, nё njё 
shesh tё hapur, ku pёrcilleshin mesazhe tё sin-
qerta tolerance, pranimi dhe dashurie, kundёr 
homofobisё, transfobisё, urrejtjes, pёrçarjes dhe 
denigrimit. 

Festivali i Diversitetit

Festivali i Diversitetit



Pёr shoqёrinё shqiptare, ky event pёrbёn njё 
revolucion tё vogёl social, njё dritare tё re prej 
nga shoqёria shqiptare, edhe pse ngadalё, do 
duhet tё shohё botёn. Ky Festival synonte tё 
tregonte dhe ndante me shoqёrinё shqiptare 
optikёn njerёzore, tё njё komuniteti tё veçuar, 
izoluar dhe urryer pa tё drejtё, tё njё komuniteti 
me plot njerёz tё talentuar, qё vijnё nga çdo 
fushё e jetёs, jetojnё nё çdo cep tё vendit tonё 
tё cilёt edhe pse nё mёnyrё predominuese tё 
padukshёm, japin kontribut pёr zhvillimin dhe 
avancimin e shoqёrisё sonё.

Prezantimi i librit Si e mbron komunitetin LGBT ligji
 “ Ligji kunder diskriminimit”

Irma Baraku 
Komisionere pёr mbrojtjen kunder diskriminimit                                                        

Altin Hazizaj
Ambasador i Ambasadёs PINK



Alexander Arvizu

Belioza Çoku

Filloreta Kodra

Igli Totozani    Aleksander Arvizu   Henk van den Dool   Filloreta Kodra   Irma Baraku    Clive Rumbold  
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Puna e Ambasadës PINK në një vit, 
Shtator 2011-Shtator 2012

Gjatë këtij viti, puna e Ambasadës PINK ka qenë 
e orientuar në tre drejtime kryesore, së pari 
në punën me komunitetin për mbështetjen 
dhe forcimin e tij, së dyti në punën lobuese e 
avokuese me institucione e organizata kom-
bëtare e ndërkombëtare për avancimin e 
çështjes dhe të të drejtave LGBT dhe së treti në 
punën me mediat dhe publikun për të bërë të 
mundur debatin dhe ndërgjegjësimin publik për 
çështjet dhe të drejtat e personave LGBT.  

Ambasada PINK/LGBT Pro Shqipёri ka arritur 
tё ndёrtojё bashkёpunim ndёr-institucional 
me tё gjitha grupimet dhe institucionet tё cilat 
luajnё njё rol tё rёndёsishёm nё mbrojtjen e 
tё drejtave tё komunitetit LGBT nё Shqipёri. 
Sensibilizimi, informimi, lobimi, advokimi, rritja 
e kapaciteteve tё institucioneve dhe forcimi i 
komunitetit kanё qenё qёllimet tona kryesore. 

Ndër arritjet kryesore të këtij viti pune të Am-
basadës PINK, mund të konsiderohet Regjistrimi 
i saj në Gjykatë si organizatë më vete duke 
legjitimuar kështu statusin e saj. Sot, Ambasada 
PINK/LGBT Pro Shqipёri ёshtё njё organizatё 
jo-qeveritare, puna, pёrpjekjet dhe ekspertiza e 
tё cilёs janё njё burim informimi dhe koordinimi 
pёr tё gjitha institucionet, mediat, organizatat, 
ekspertёt ndёrkombёtarё, studentёt dhe padis-
kutim komuniteti LGBT. 

Organizimi dhe zhvillimi i “Festivalit të Diver-
sitetit”, i pari event pride i kёtij lloji nё Shqipёri 
më 17 Maj 2012, konsiderohet një ndër arritjet 

e punës së PE. Pёr herё tё parё u realizua njё 
aktivitet i përmasave të tilla ku njerёzit mundёn 
tё mbledhin informacion dhe tё flasin hapur pёr 
kёto çёshtje duke kërkuar mbrojtjen dhe mos-
diskriminimin e personave LGBT. 

Krijimi i njё Komiteti Organizues pёr Pride-in 
e Tiranёs 2013, konsiderohet gjithashtu arritje, 
pasi është komiteti i parë i këtij lloji. Kjo inicia-
tivë u mbёshtet nga 2 organizatat e tjera LGBT 
nё vend si dhe mjaft institucione dhe organizata 
tё tjera, çka e solli lёvizjen LGBT shqiptare njё 
hap pёrpara nё forcimin e bashkёpunimit dhe 
unitetit. 

Ambasada PINK organizoi pёr herё tё parё ne 
Shtator të këtij viti, Shkollёn Verore PINK, njё 
program edukues dhe argёtues me fokus tё 
drejtat LGBT dhe edukimin. 

Nё njё vit punë, Ambasada PINK ka zhvilluar 
në mënyrë të rregullt aktivitete tё pёrditshme 
e  të përjavshme me komunitetin LGBT e 
mbёshtetёs si brenda edhe jashtё mjediseve tё 
PINK, duke arritur njё nga objektivat e saj mё tё 
rёndёsishme atë të forcimit e tё bashkёpunimit 
me komunitetin dhe zhvillimit tё aktiviteteve tё 
ndryshme sociale.

Gjatë këtij viti, Ambasada Pink me mbёshtetjen 
e Planet Romeo Foundation, hapi qendrën e 
parё tё emergjencave pёr komunitetin LGBT nё 
Shqipёri, e cila mund të konsiderohet si një vlerë 
e shtuar e zyrës dhe programit. 
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Një sërë takimesh periodike janë zhvilluar me 
pёrfaqёsi diplomatike, organizata tё huaja, 
institucione vendase e ndërkombëtare, pёr 
koordinim tё planeve tё punёs dhe sigurimin e 
mbёshtetjes pёr çёshtjet LGBT. Ndër to mund 
të përmendim, ILGA Europe, Komisioneri pёr 
tё Drejtat e Njeriut pranё Kёshillit tё Europёs, 
PAMECA nё Shqipёri, pёrfaqёsues diplomatikё 
tё vendeve tё BE nё Tiranё, tё Ambasadёs 
Amerikane, të  KiE dhe MPÇSSHB nё Tiranё, 
SOROS, Amnesty International dhe Komision-
erit pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Gjithashtu gjatë këtij viti Ambasada Pink, ka 
asistuar një sërë organizatash, institucionesh 
dhe rrjetesh në punën dhe eventet e tyre, 
dhe ka kërkuar prej tyre të shtojnë përpjekjet 
lidhur me çështjet LGBT. Kështu PE ka nisur 
njё bashkёpunim mё tё ngushtё me Ministrinë 
e Punës, Ministrinё e Brendshme,  Bashkinё 
e Tiranёs,  Ministrinё e Integrimit, Avokatin 
e Popullit, me qёllim forcimin e mbrojtjes 
sё komunitetit LGBT, bashkёpunimin ndёr-
institucional nё fushat e reformave ligjore, 
rritjes sё kapaciteteve tё institucioneve, etj. 

Përfaqësues të PE kanë marrë pjesë në një 
seri trajnimesh kombëtare e ndërkombëtare e 
gjithashtu kanë qenë iniciatorët e disa traini-
meve, eventeve e leksioneve për përfaqësues 
të insitucioneve shtetërore, OJF-ve, studentë, 
gazetarë dhe komunitet. Kështu, PE ka zhvil-
luar leksione tё hapura mbi çёshtjet LGBT 
pranё Universitetit tё Durrёsit e Fakultetit tё 
Shkencave Sociale në Tiranë. Po ashtu PINK 
nё bashkёpunim me COC Hollandё dhe Queer 
Zagreb kanë ofruar trajnim për pёrfaqёsues 
tё MPÇSSHB, Drejtorisë së Policisё, Komision-

erit kundёr Diskriminimit për pёrfshirjen e 
çёshtjeve LGBT nё politikat sociale dhe për 
eleminimin e diskriminimit mbi baza tё orien-
timit seksual dhe identitetit gjinor, i cili ndih-
moi nё draftimin e plan-veprimit tё grupit tё 
punёs të MPCSSHB pёr çёshtjet LGBT. 

Mbrojtja e të drejtave të komunitetit LGBT 
në vend dhe reagimi i menjëhershëm ndaj 
fjalimeve dhe akteve të dhunshme ndaj ko-
munitetit kanë qenë në fokus të punës sonë 
gjatë këtij viti,  si ankesa dhe reagime ndaj 
deklaratave homofobike të disa politikanëve 
dhe qeveritarëve dhe asistencë për persona 
nga komuniteti  tё cilёt paraqesin ankesa pёr 
raste diskriminimi.

Përsa i përket punës me median këtë vit, PE 
me mbёshtetjen e Ambasadёs Amerikane  
lançoi konkursin e gazetarisё  për shkrimet mё 
tё mira për çështjet LGBT, trajnoi gazetarë të 
medias së shkruar dhe asaj vizive, prodhoi njё 
material informues dhe orientues pёr mediat 
shqiptare me sugjerime dhe rekomandime 
pёr teknikat etike tё raportimit tё çёshtjeve 
LGBT dhe terminologjisё së pёrdorur si edhe 
ka qenë pjesё e disa debateve televizive për 
çështjet LGBT, për sensibilizimin e publikut të 
gjerë.

Pjesë e përditshme e aktiviteteve të PINK ka 
qenë puna me vajzat dhe djemtë e komu-
nitetit, duke organizuar aktivitete edukuese, 
argëtuese dhe informuese për ta. Punë inten-
sive është bërë në lidhje me rastet e dhunës 
dhe diskriminimit ndaj personave gei dhe 
atyre transgjinorë. 
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MIRATOHET PLANI I MASAVE 
PËR MOSDISKRIMINIM! 

Nё datёn 17 Dhjetor 2012 Ministria e Punёs, 
Çёshtjeve Sociale dhe Shanseve tё Barabarta, 
nё bashkёpunim me Kёshillin e Europёs dhe 
me pjesёmarrjen e  dhjetra organizatave LGBT 
nga vendi dhe disa shtete europiane, prezantoi 
në Tiranë “Planin e Masave pёr mosdiskrimin-
imin pёr shkak tё orientimit seksual dhe iden-
titetit gjinor 2012-2014.” 

Dokumenti që shton përpjekjet e qeverisë së 
Shqipërisë pro lëvizjes LGBT, ёshtё pёrgatitur 
nga ekspertë të Ministrisë së Punёs, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabrata nё konsultë 
me ekspertë të Ministrisë së Brendshme, Min-
istrisë së Shёndetёsisё, Ministrisë së  Arsimit 
dhe Shkencёs, Ministrisë së Drejtësisë, insti-
tucione tё rёndёsishme si Zyra e Komisionerit 
pёr Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Avokati i 
Popullit si dhe me këshillimin dhe ekspertizën 
e  Ambasadёs PINK/LGBT Pro Shqipёri. 

Plani i Masave parashikon tё mbulojё pesё 
fusha tё rёndёsishme; 1) kuadri ligjor dhe 
institucional, 2) politikat anti-diskriminim 
nё punёsim, 3) politikat anti-diskriminim nё 
fushёn e tё mirave dhe shёrbimeve, 4) politikat 
anti-diskriminim nё arsim dhe 5) politikat anti 
diskriminim nё Pushtetin Vendor. Ky plan ёshtё 
parashikuar qё tё zbatohet pёr periudhën ko-
hore 2012-1014. 

Nё prononcimin e saj pёr DIVERS, Znj. Alida 
Tota, Drejtore e Politikave pёr Shanset e Ba-
rabarta dhe Familjen pranё Ministrisё sё Punёs, 
Çёshtjeve Sociale dhe Shanseve tё Barabarta 
u shpreh se “Ky Plan Masash ёshtё njё nismё 
qё do tё orientojё tё gjitha lёvizjet dhe punёn 
e institucioneve pёr respektimin dhe avan-

cimin e tё drejtave tё personave LGBT. Ёshtё 
shumё e rёndёsishme tё theksohet se qeveria 
e Shqipёrisa ka nё qendёr tё vemendjes sё 
saj dhe nё programin e saj politik tё drejtat 
themelore tё njeriut dhe tё çdo grupi social 
vulnerabёl. Duke u fokusuar nё pesё drejtime 
kryesore, ky plan masash do tё sigurojё mё 
shumё mbrojtje ligjore dhe sociale pёr person-
at LGBT. Nё thelb ai ёshtё njё studim i situatёs 
ligjore, i aksesit në shërbime dhe ndërgjegjësim 
pёr të drejtat e personave LGBT. Thelbësor 
ështё koordinimi i veprimeve të parashikuara 
në këtë plan veprimi, ku janë angazhuar MPC-
SSHB, ministritë e linjës, Institucionet e të 
drejtave të njeriut dhe organizatat vendase dhe 
ato ndërkombëtare.”

Ky Plan Masash ka parashikuar ndёr tё tjera 
rolin e institucioneve pёrgjegjёse pёr secilёn 
fushё dhe hapat specifikё qё duhet tё ndiqen. 
Nё kёtё kuadёr, ajo çka ёshtё pozitive ёshtё 
se disa institucione kanё nisur punёn aktive 
nё realizimin e disa prej kёtyre objektivave. 
Konkretisht, Zyra e Komisionerit pёr Mbrojtjen 
nga Diskriminimi ka nisur nёnshkrimin e 
Marrёveshjeve tё Bashkёpunimit me disa Bash-
ki dhe ky proçes ёshtё nё vazhdim. Po ashtu 
Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shan-
seve të Barabarta në draftin e Kodit të Punës 
të Ndryshuar ka parashikuar mos-diskriminim 
nё vendin e punёs edhe pёr shkak tё orientimit 
seksual dhe identitetit gjinor. Ndёrkohë në 
bashkёpunim me Ministrinё e Brendshme dhe 
Ministrinё e Shёndetёsisё do tё merren hapa 
konkretё pёr ofrimin e shёrbimeve tё mbrojtjes 
dhe atyre shёndetёsore ndaj personave LGBT 
dhe nё veçanti personave transgjinorë.
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E pyetur nё lidhje me buxhetin dhe vёshtirёsitё 
teknike/financiare qё mund tё hasё ky Plan 
Masash Znj. Tota u pёrgjigj se “ky dokument 
pune për të gjitha institucionet që veprojnë 
në fushën e të drejtave të njeriut, por edhe 
për institucionet që ofrojnë shërbime është 
një axhendë që kërkon më shumë angazhim 
dhe koordinim sesa buxhet. Gjithsesi ka patur 
edhe pesimistë rreth faturës financiare të 
kësaj axhende që synon të   bashkojë në një 
lëvizjet pro të drejtave të personave LGBT. 
Deri tani ёshtё punuar qё tё bashkohen bu-
rime tё ndryshme financiare, ndёrsa donatorё 
tё rёndёsishёm janё shprehur tё gatshёm tё 
bashkёpunojnё dhe tё marrin pёrsipёr disa 
nga kostot.  Ambasada e Suedisё në Shqipëri 
pritet të ofrojë mbёshtetje nё kuadёr tё rishi-
kimit të legjislacionit nё lidhje me çёshtjet 
LGBT. E njёjta gjё do tё bёhet edhe nё ra-
port me pikat e tjera, pra institucionet do tё 
bashkёpunojnё pёr tё ofruar zgjidhje dhe prak-
tika sa mё tё mira. Po ashtu parashikohet edhe 
bashkёpunimi dhe mbёshtetja e organizatave 

LGBT nё vend, si aktiviste, por edhe si njohёse 
tё terrenit dhe nevojave tё personave me ori-
entim seksual dhe indentitet gjinor.”

Ambasada PINK/LGBT Pro Shqipёri, duke qenё 
se ka kontribuar drejtpёrdrejt nё trajnimin e 
stafit tё Ministrisё sё Punёs, Ministrive tё tjera 
dhe institucioneve tё ndryshme pёr pёrgatitjen 
e kёtij plani, dёshiron tё shprehё gёzimin dhe 
mirёnjohjen pёr arritjen e pёrgatitjes sё njё 
plani tё pari nё llojin e vet pёr çёshtjet LGBT 
nё Shqipёri i cili mund tё shёrbejё si burim 
bazё pёr tё gjitha institucionet pёrgjegjёse 
pёr avancimin e tё drejtave tё Komunitetit 
LGBT. Duke qenё e ndёrgjegjshme se ky plan 
masash nuk do tё zgjidhё çdo problem tё 
komunitetit LGBT dhe se vёshtirёsi tё ndry-
shme financiare dhe institucionale mund ta 
ngadalёsojnё proçesin e reformave, Ambasada 
PINK do tё japё maksimumin qё tё kontribuojё 
nё realizimin efektiv tё kёtyre reformave dhe 
tё shёrbejё si njё faktor nxitёs e motivues pёr 
institucionet pёrkatёse.
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Të jesh i ndryshëm 
në Tiranё
Në një qytet të madh ka shumë-llojshmëri njerëz-
ish, me përkatësi të ndryshme kulturore që vinë 
nga qytete dhe nga zona rurale, që janë më të 
pasur apo më të varfër. Dhe një qytet i madh si 
Tirana duhet të ketë vend për të gjitha grupimet 
shoqërore. Kështu shpesh herë njerëz që vijnë 
nga jashtë shtetit dhe nuk e njohin mirë realitetin 
shqiptar pyesin nëse në Tiranë ekziston një “Bar 
Gay”. Fakti që një qytet i madh të ketë një lokal për 
komunitetin LGBT për disa sot është si matës “mod-
ernizmi” dhe demokracie për qytetin dhe qytetarët. 

Por, të themi të drejtën Tirana nuk ka vende aq të 
dedikuara për klientelë specifike ku banorët e saj 
shpenzojnë kohën e tyre të lirë. Baret, lokalet apo 
restorantet preferojnë të mos diskriminojnë me 
klientelën e tyre, duke mos ofruar shërbime në 
mënyrë ekskluzive vetëm për një grup shoqëror. 
Pra Tirana nuk ka një lokal për komunitetin LGBT, 
një “Bar Gay” ku do të ishte një hapёsirë e sig-
urtë për minoritetet seksuale në Tiranë. Ndërkohë 
disa lokale dhe bar-kafe janë më të hapur dhe 
mikëpritës ndaj komunitetitl LGBT se disa të tjerë. 

Këto ambjente janë dhe vendet ku komuniteti 
mblidhet më shpesh dhe kalon kohën e tyre të lirë, 
pa pasur frikë se do diskriminohen apo do u refu-
zohet shërbimi. 

Nga Bar-kafetë që janë më mik-pritës për ko-
munitetin LGBT përmendim: People Bar, Charles, 
Coloseo, Rovena, Daily, Çoko, Libraria, Radio. Ndërsa 
nga Klubet e natës përmendim: Vogue, Lolipop, Si 
n’shpi, Mumja, Folie, Big Ban, Moma, Raum, Convers. 

Këto janë disa nga ambjetet që Ambasada PINK ka 
marrë si miqësore ndaj komunitetit LGBT, ose “gay-
friendly” nga bisedat e ndryshme me frekuentues të 
ambjenteve me mendje të hapur. Në Tiranë mund 
të ketë dhe vende të tjera ku komuniteti LGBT 
shkon rregullisht dhe nuk ndjehet i diskriminuar. 
Mund të ndani më shumë informacionin për ven-
det ku paragjykimi dhe diskriminimi praktikohen 
më pak. Është më e rëndësishme për Tiranën si një 
metropol modern demokratik të ketë sa më shumë 
vende gjithëpërfshirëse. Për hapesira të dedikuara 
për komunitetin LGBT ne mendojmё se i mbetet 
kohës dhe kërkesës së komunitetit. 



FOLIE Club&Bar
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On June 28th PINK Embassy/LGBT Pro 
Albania hosted today the first con-
sultative meeting with Albanian civil 
society organizations and public insti-
tutions in the country in order to start 
coordinated preparations for the or-
ganization of the first official parade 
for the protection of LGBT community 
rights in Albania. 

After the positive experience of May 
2012 with the organization of the 
Diversity Festival, together with in-
dependent human rights institutions, 
the LGBT community in Albania, civil 
society, Albanian government and in-
ternational community, PINK Embas-
sy/LGBT Pro Albania initiated today its 
work for the creation of the Organiz-
ing Committee for the Tirana Pride 
2013 which will lead the organization 
of activities that will culminate with 
the parade march at the “Dёshmorёt e 
Kombit” boulevard. This initiative was 
also supported by the two other LGBT 
organizations in Albania and several 

human rights organizations and insti-
tutions. 

The Tirana Pride 2013 will be an in-
novation in the social and political 
life of Tirana and of all Albania, be-
cause for the first time in the coun-
try’s history, the LGBT community, 
families and their supporters and civil 
society with the support of public 
institutions, LGBT organizations from 
the Balkans and Europe will march 
along the “Dёshmorёt e Kombit” 
boulevard by holding the LGBT flag 
in order to ask for respect, equality 
and dignity for the rights of the LGBT 
community in Albania. 

The Tirana Pride 2013 will challenge 
the old mentalities, which prejudice, 
discriminate, violate, exclude and ask 
for the people of different sexual ori-
entation and gender identities to be 
left aside because they disclose their 
sexual identities openly. 

ORGANIZING COMMITTEE
FOR TIRANA PRIDE 2013
ESTABLISHED
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PRIDE 
IN THE 

INTIMACY
OF FOUR

WALLS
by Enida Bogdani

10 October 2010 – A big part of Albanian and inter-
national media gave the news about the banning 
of the Belgrade Pride by the Serbian government 
and Police. Bringing back images of the 2010 Pride, 
where downtown Belgrade turned into a sort of 
battlefield, the Serbian government decided to ban, 
for the second consecutive year the pride march. 
But, the news, rarely talk about the colossal work 
made by activists during a whole week of activities 
or about the views and opinions of its supporters, 
and this is, among other things, the goal of this 
article. 

Serbian activists had organized a week full of 
activities. The mornings were busy with debates 
and round tables on LGBT issues meanwhile the 
evenings were reserved for different cultural activi-
ties. The agenda of the whole week was public 
and every citizen could participate in them. All the 
events were protected by police officers who would 
guard the entrance of Media Center and other 
venues. But, on the other hand, this made us real-
ize that if something were to happen, the Serbian 
police would be there, doing its job. In a country 
where Albanians are little or not appreciated at all, 
the silent faces of blue uniforms, became part of 
our day, friends we never spoke with. 

The debates would focus on different topics and 
each panel would have LGBT and non-LGBT activ-
ists. The topics included also women’s rights, the 
feminist movement, discussions about religion, 
diversity etc. Participants would go from one event 
to another without knowing the final decision of 
the Belgrade Police, whether it would guarantee 

pride march. While the verdict was being awaited, 
debates continued on LGBT issues covering Serbia 
and the region. 

Of all the debates, I would mention in particular the 
one held on the coming-out process. This session 
did not allow the media to be present and people 
could make personal confessions. The conference 
room was arranged differently and for most partici-
pants this was the first time they spoke so openly 
about issues which are usually reserved for very 
close circles. Some parents of Serbian activists were 
also present. 

Meanwhile, one of the most provocative exhibitions 
was the one from Swedish photographer Elisabeth 
Olson Wallin. She brought to Belgrade her famous 
exhibition Ecce Homo where among others; there is 
also a depiction of Christ, from the New Testament, 
but in an alternative version, with LGBT people be-
ing depicted in it. The entrance into the exhibition 
was made with special invitations and two police 
blocks had to be crossed before entering the venue 
which was also surrounded by police forces. 

Wallin’s exhibition is contemporary art which aims 
to provoke but not offend religious dogma on the 
inclusion or exclusion of people from their faith 
in God. Members of the LGBT community in Ser-
bia, Sweden or elsewhere can be followers of any 
religion and no human power can decide about 
their exclusion from their faith. This was the mes-
sage that people took with them before leaving the 
exhibition. 

GAYPRIDE IN BELGRADE 2012
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The day, after this exhibition, came the news that 
the Police had banned the pride. Meanwhile one 
of the Pride organizers, Goran Miletic said: “The 
police has not organized the pride. The pride was 
organized by us, Serbian activists and we have not 
cancelled it yet. We did not cancel it last year either. 
But the police expressed its inability to protect 
people at the pride march”. These are the words 
that depict the whole meaning behind the pride. 

In the last panel before the planed march, were 
many international representatives and support-
ers of the pride. It is important to mention that the 
Belgrade pride is not just a walk on the street, to 
help the majority break their prejudices but also 
represents the right of people to assemble and 
freely express their personal identity. If the Serbian 
state cancels the parade because the police cannot 
offer protection, this is not a failure for LGBT people 
or human rights. I would like to share the words of 
a Serbian activist, Boban Stojanoviç: “I saw a young 
man who would come to all our activities and stay 
alone in a corner. He came every day and stayed 
alone. But on the last day I saw him dance with 
another man in front of everyone. I though that 
what we did served for something. We are changing 
reality for many people and this is of great value”. 

After speeches from regional and international rep-
resentatives all participants went out in front of the 
conference venue, where the police would stay too. 
Between activists, supporters and the media, the 
Belgrade Pride was surrounded by walls and a bar-
ricades of policemen. But Serbian activists did not 
think that they would surrender, because they could 
not live in a place where the community is allowed 
to exist, but not to enjoy its existence. 

Our participation at the Belgrade pride allowed us 
to learn many things. One reference for the Balkans 
depicts it as a melting pot, where a step forward 
or backwards for Serbia is a step backwards or 
forward for the region. Serbian activists showed 
that they are ready to fight for a society with equal 
rights and inclusion by trespassing politics and 
the daily facade. The LGBT community in Serbia, 
with its activists, organized debates and provoked 
the public opinion through art, by demonstrating a 
clear message: They exist despite extremism and 
non-acceptance. Thank you for the experience. 

Note: The opinions and views expressed on this 
article are not necessarily the views and opinions 
of PINK Embassy/LGBT Pro Albania. 
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INTERVIEW WITH
Altin Hazizaj 
Ambassador of
PINK

In a brief historic sum-
mary that we have prepared 
about the LGBT movement 
in Albania, we have reached 
the conclusion that the 
latter has been develop-
ing in parallel with other 
democratic processes in 
the country. How would you 
argument that? 

A.H – I think that this is natural and 
expected. With the progress of human 
rights and their enjoyment by a larger 
number of people, less privileged and 
represented members of society are 
encouraged to enjoy their rights, just 
like any other free citizen. People enjoy 
a series of rights, including sexual rights, 
so the legitimate requests of the LGBT 
community to enjoy their rights and our 
efforts as organizations in support of the commu-
nity, are part of our fight for equality, which society 
makes to reach a new stage of development. This 
stage is the one where each and every individual is 
respected as a human being, equal and without dis-
crimination, independently of the persons’ situation, 
sexual orientation, religion etc. 

What makes the LGBT movement in 
Albania different from other move-
ments, such as women’s, children’s 
or ethnic minorities? 

A.H – I have not studied thoroughly or scientifi-
cally the way the LGBT movement has developed 
compared to other social movements, such as those 
for women or children. Taken from my now 20 years 
experience in civil society what I think is different 
about the LGBT movement is the fear, discrimina

tion and threatening or aggressive behavior to-
wards LGBT people. Women for example have not 
had the need to develop in an environment where 
they are perceived as sick or mentally ill, or as de-
generates or sexual deviants, just because they are 

women. If the requests of an LGBT person seem to 
some members of society as generally unjustified, 
women’s requests on the other hand have never 
been judged as unjustified or difficult to achieve. 
The distinction made in this sense, between sexual 
rights and “other” rights, created for a long time 
huge barriers for the LGBT community impeding 
them to communicate their intentions and only 
thanks to the huge work done by PINK Embassy and 
other groups, there has been now for several years 
a constructive debate taking place and many now 
believe that this community should enjoy equal 
rights just like any other community. 
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As it is said often, laws change 
faster than culture. If we were to 
take this for granted, what would 
that mean for the LGBT movement 
in Albania?

A.H – One of law’s aims is to advance society. If 
people were not to approve of rules in their lives, 
there would be no laws and the world would be in 
anarchy and war. The law is what brings general 
peace among all members of society by assigning 
equal and fair rules for everyone. In Albania, not 
all laws are in accordance with national and in-
ternational human rights standards. Recent devel-
opments in legislation especially in the areas of 
protection from discrimination, I think are a reflec-
tion of the development 
of society from one side and of the need of society 
to self-regulate on the other. In this sense I think 
that any member of the LGBT community should 
use the advantages brought by these laws to pro-
tect his/her rights or not to allow for any of those 
to be violated. 

How about the contradictory reac-
tions of politics, legislation and 
public opinion? I mean, if Spahia 
makes a homophobic declaration 
on one side and Berisha something 
else on the other… How does this 
translate for you as an activist? 

A.H – For better or worse, politics has its own “in-
ternal” laws which not always match with the codes 
and expectations of the general populace. There 
are actions which are taken in the moment, because 
someone might think he/she will gain political 
points in the electorate if he/she takes a condemn-
ing or refusing stance towards a cause, group of 
rights of people. If I were a politician I would be 
very careful in my declarations for the community, 
first of all because we are dealing with fundamen-
tal individual rights and secondly because LGBT 
people have the possibility, even quietly, to cast 
their vote and so decide for the political future of 
many Albanian politicians. Elections are ahead of 
us and I think that politicians are on time to show 
that judgments are not based on emotions but on 
the need of our nation to advance. Lack of respect 
for a social group, only encourages and pushes for 
regress in society.  

Why do you think Albanians are 
homophobic? Also, why would you 
call them tolerant? 

A.H – Sex is generally taboo in Albania, at a level 
which seems like people do not have sex and have 
no sexual rights. At the end of the day each and ev-
ery one of us, has a sexual orientation, which we do 
not choose. If people were to “choose” their sexual 
orientation as easily as some people think, I am 
sure that not only in Albania, but all over the world, 
there would be no gay or lesbian people, but would 
become all heterosexual. Why would anyone choose 
to have a life of discrimination and violence instead 
of a quiet one free of problems? 
People have the tendency to leave in a world were 
unwritten social rules are compulsory for every 
citizen regardless of the fact that we are so differ-
ent and except from the fact that we are all human 
beings, a few things make us common to others. 
Un-democratic and closed societies are built on a 
male-dominated model. He has the duty to control 
women, children and everything else. This model, 
where a person is seen as superior and the rest as 
worthless and dependable, creates the exact trau-
mas that we are now going through as a society, 
with women getting murdered because they ask 
for equal rights, where gay, lesbian, bisexual and 
transgender people are seen as deviant or worse as 
sick because the male-dominated society imposes 
such views on anybody who is different. When the 
male-dominated model will fall, then we will have 
equal rights for everybody. 

Differently from the public debate, 
the LGBT community, especially the 
one which is very active with the 
movement and organizations, deals 
quite a little with what is discussed 
in the media and is obviously more 
concerned with other issues such 
as coming out in the family or their 
social circles, finding a friend etc. 
What should the public opinion 
know about these issues? 

A.H – I think that the public opinion needs to know 
that each individual has a sexual orientation and if 
one of these sexual orientations is “sick” then so are 
the others. 
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We have to understand that each person has sexual 
rights and they are important to be respected 
as any other rights. The public opinion needs to 
understand that even if a single person is having 
his rights being violated, then that society is not a 
moral society. 

Budha says; “Do not believe in everything just 
because you have heard it. Do not believe every-
thing just because many people are talking about 
it. Do not believe in everything just because it is 
written on your religious books. Do not believe in 
everything based on the authority of your teachers 
or elders. 

Do not believe in tradition just because they have 
been passed from one generation to another. After 
observation and analysis, when you understand 
that everything agrees with reason and is favorable 
for the good, in favor of one person and all people, 
then accept it and live your life based on your find-

ings”. 

You are one of the most experi-
enced activists in Albania. What 
meaning has May 17th for you? 
What did Albania achieve on that 
day? 

A.H – For me, May 17th was a great achievement 
for Albania, especially for the LGBT community. 
It was the day when Albania said yes to equality, 
respect and human dignity. It was the day when we 
all proved that we can build a country where every 
person is respected, regardless of their sexual ori-
entation, gender identity or any other condition that 
makes us different from the others. For me it was 
the day of keeping a promise to many people from 
the community, so that Tirana, as any other capital, 
can have a diversity festival for LGBT people, a pa-
rade, a square where each person is free to openly 
express his identity, orientation, conviction and 
enjoy his rights as a free man. 

The road towards full acceptance 
of the LGBT community, advance-
ment and acceptance in society is 
very long and almost unpredict-
able. What do you see in the future 
of the LGBT movement in Albania? 

Which is the way? 

A.H – I think that it is still a long way ahead. I am 
happy for example that LGBT organizations are 
working together for the next Tirana Pride. Also, af-
ter May 17th I have noticed that people are discuss-
ing more openly and positively about sexual rights 
which must be said do not belong to LGBT people 
only but to all humanity. The road to acceptance 
is long I believe and it will not be easy to achieve 
real equality because prejudices are still there. 
We prefer to leave our gay, lesbian or trans son or 
daughter to suffer instead from fear of the “world” 
knowing. Very often, parents put the interest of the 
“world” (society) in front of their child’s interest as 
if the duty of an ideal family is not that of taking 
care of all members. I think that the family needs to 
start understanding that within it there are gay and 
straight people, transgender and lesbians. A sup-
portive family will only do well to society, because 
it has accepted the natural diversity of human be-
ings. 

On the other hand I think that Albania as a coun-
try should be more proactive in raising awareness 
among the public opinion regarding LGBT rights 
and acceptance of LGBT people. It is the govern-
ment’s duty to promote diversity and respect for 
human rights, so I expect all political parties to 
have more specific plans in their electoral programs 
for addressing the needs and concerns of the LGBT 
community. 

And last but not least, we need to explain to our 
children and teenagers why it is important to 
respect any LGBT pupil/student because a society 
cannot develop just because an individual is vio-
lated and another one excluded just because he/
she is LGBT. We need to understand that we are all 
different but equal in rights and duties.

52



Albania: LGBT 
community 
makes history 
with the 
Festival of 
Diversity
The Festival of 
Diversity broke the 
taboos on the LGBT 
community in 
Albania. Civil 
society organiza-
tions, diplomats and 
hundreds of citizens 
joined PINK Embassy 
in downtown Tirana, 
to say no to 
homophobia and trans  
phobia! 



Tirana May 17th 2012 – On the International 
Day against Homophobia and Trans phobia 
(IDAHO), Albania held the first public out-
door activity of such scale in one of the main 
squares of down-town Tirana, called the “Festi-
val of Diversity” with the motto: “Make the right 
move. Raise the flag”. 

Organized by PINK Embassy/LGBT Pro Albania 
with the participation of public institutions, 
those also responsible for the protection of 
human rights, civil society organizations and 
diplomatic missions in the country, student, citi-
zens etc the “Festival of diversity” broke taboos 
on the LGBT community and their arrangement 
in outdoor venues. 

The activities of the day started early in the 
morning with the press conference, during 
which the media was introduced with the con-
cept and goals of the Festival. In front of jour-
nalists spoke Mr. Altin Hazizaj, First Ambassador 
of PINK, Mrs. Filloreta Kodra, Vice Minister of 
Labor, Social Affairs and Equal Opportunities 
and Mr. Henk van den Dool, Ambassador of the 
Netherlands in Albania. 

The Festival opened officially at 10:00 by the 
“Vёllezёrit Frashёri” square. But, before the 
opening of the festival, an unpredicted mini-
parade happened when representatives of PINK 
Embassy, the Albanian government, the Dutch 
Embassy, the Ombudsman and tens of citizens 
walked along the “Dёshmorёt e Kombit” boule-
vard towards the “Vёllezёrit Frashёri” square, to 
join friends and colleagues who were waiting 
there. 

Decorated with the rainbow flags the square 
had a big group of civil society organizations  
and institutions such as the Ministry of Labor, 
the Ombudsman and the Commissioner for 
Protection against Discrimination together with 
many people, students and people from the 
LGBTQ community. 

Mr. Altin Hazizaj, First Ambassador of PINK 
Embassy, thanked publicly all those individu-
als from  media, politics, academia, civil society 
etc, who have managed, through their work and 
activities, to contribute in the advancement 
of the LGBTQ cause in large forums, therefore 
going against stereotypes and discrimination. 

Special thanks were given to all organizations 
which accepted the invitation to join the activi-
ties. Other speeches in support of the LGBTQ 
cause were made from Mrs. Filloreta Kodra, 
vice. Minister of Labor, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Mr. Henk van den Dool, Ambas-
sador of the Kingdom of the Netherlands, Mr. 
Alexandёr Arvizu, Ambassador of the United 
States of America, Mr. Clive Rumbold, Head of 
the Politics Section at the European Delega-
tion, Mr. Igli Totozani, the Ombudsperson and 
Mrs. Irma Baraku, Commissioner for Protection 
against Discrimination. 

One of the special moments of this part was 
the release of balloons in the shape of the 
LGBTQ flag, which then flew in the grey sky of 
Tirana. 

Afterwards, PINK Embassy/LGBT Pro Albania 
and the Commissioner for Protection against 
Discrimination, promoted the informational/
educational brochure: “My rights in front of the 
Commissioner” which will be distributed to the 
LGBT community and citizens. It will serve to 
inform them on the Law against Discrimination 
and the Commissioner’s work. 

The Festival continued with the Photography 
Exhibition “City of Colors” by the EU Info Centre 
in Tirana prepared and developed by the volun-
teers and youth of PINK Embassy. This exhibi-
tion was opened by Mr. Clive Rumbold from the 
European Delegation, Mrs. Eunice Heudt from 
COC Netherland and Mrs. Belioza Coku, Second 
Ambassador at PINK Embassy/LGBT Pro.  

The exhibition contains a variety of photos 
from urban and private settings, which resem-
ble, in a way or another, the colors of the rain-
bow. Ms. Hoedt said that: “Despite the fact that 
this exhibition does not contain people, these 
pictures show that we are here, among you…”

Later on the Festival was concluded with the 
screening of several short LGBTQ themed films, 
by the “Marubi Film Academy”. Two of these 
films were Albanian, one created by young 
director Soena Lame and the other by painter 
and graphic designer Artan Karoli. The movies 
spoke about coming out to parents and bulling 
in schools. 
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For PINK Embassy/LGBT Pro Albania, this Festival is a culmi-
nation of efforts in order to break, once and for all, the iso-
lating, disdainful and darkening taboos of our society which 
up until May 17th hadn’t had the chance to see an activity 
of such social and political importance, in an outdoor venue, 
where messages of tolerance, acceptance and love where 
sent against homophobia, trans phobia, hatred, exclusion and 
denigration.  

For Albanian society, this event makes for a small social revo-
lution, a window from where Albanian society, even though 
slowly, will have to look at the world. This Festival aimed to 
show and share with Albanian society the human optic, of 
an unfairly isolated, excluded and hated community which 
prides itself of many talented people coming from all fields 
of live and all regions of the country and who, even though 
predominantly invisible, make great contributions for the de-
velopment and advancement of our society. 

Irma Baraku                                                                     Altin Hazizaj



Belioza Çoku

Filloreta Kodra

Alexander A,Arvizu

Igli Totozani    Aleksander Arvizu   Henk van den Dool   Filloreta Kodra   Irma Baraku    Clive Rumbold  
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During this year PINK Embassy/LGBT Pro Al-
bania’s work has been focused on three main 
directions, starting with work with the commu-
nity, lobbying and advocacy with institutions, 
national and international organizations for the 
advancement of LGBT rights and thirdly work-
ing with the media to make possible a public 
debate and raise awareness on LGBT rights. 

PINK Embassy/LGBT Pro Albania has managed 
to build inter-institutional collaboration with 
all groups and institutions which play an im-
portant role in the protection of LGBT commu-
nity rights. Sensibilization, information, lobying, 
advocacy, strengthening institutional capacities 
and strengthening the community have been 
our main goals. 

One of the main achievements from this year 
is the registration of PINK in courts as an LGBT 
organization. PINK Embassy/LGBT Pro Albania 
is a non-governmental organization, whose 
work and efforts have served as an information 
and knowledge resource for all institutions, 
media, organizations, international experts, stu-
dents and of course the LGBT community. 

The organization of the “Festival of Diversity”, 
the first such pride event in Albania, on May 
17th, is considered as one of the main achieve-
ments of PINK. For the first time an event of 
such scale took place where people could 
gather information and speak openly for these 
issues by asking for protection and non-dis-
criminaiton of LGBT people. 

The creation of an Organizing Committe for 
Tirana Pride 2013, is also a great achievement, 
because it is the first such Committee created 
in Albania. This initiative was also supported 
by the other two LGBT organizations in the 
country as well as many institutions and or-
ganizations which brought the Albanian LGBT 
movement one step forward in strenthening 
collaboration and unity. 

PINK Embassy organized for the first time on 
September this year, PINK Summer School, an 
educational and recreational program focusing 
on LGBT rights and education. 

During this year, PINK Embassy has also held 
many daily and weekly events for the com-
munity within and outside the community 
centre, achieveing one of its main goals, that of 
strengthening collaboration with community 
and holding different social events. 

During this year, PINK Embassy, with the sup-
port of Planet Romeo Foundation opend the 
first emergency centre for the LGBT commu-
nity in Albania which can be considered as an 
added value for the office and the program. 

A series of periodic meetings have taken place 
with diplomatic representatives, foreign or-
ganizations, national institutions for between 
coordination and support for LGBT issues. 
Among those we can mention ILGA-Europe, the 
Commissioner for Human Rights

PINK EMBASSY 2012
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at the Council of Europe, PAMECA, EU mission 
in Albania, EU Embassies, the US Embassy, the 
Council of Europe, the Ministry of Labor, Social 
Affairs and Equal Opportunities, Open Society 
Foundation, Amnesty International, the Om-
budsman, the Commissioner for Protection from 
Discrimination etc. 

Also, during this year, PINK Embassy, has as-
sisted many organizations, institutions and net-
works in their work and events, and has pushed 
them to be more supportive and enganged 
with LGBT rights and issues. PINK Embassy has 
assisted the Ministry of Labor, Ministry of Inte-
rior, Ministry of Integration, Tirana Municipal-
ity, the People’s Advocate in order for them to 
strengthen their capacities in helping the LGBT 
community, inter-intstitutional collaboration in 
legal reforms, raising institutional capacities 
etc. 

PINK Embassy staff and activists have joined 
a series of national and international train-
ings and have also been initiators of several 
trainings, events, lectures , open discussion etc 
with representatives of state institutions, NGOs, 
students, journalists and the community. PINK 
Embassy has held open lectures on LGBT issues 
at the Universities of Durres, Tirana and several 
non-state Universities. In collaboration with 
COC Netherlands and Queer Zagreb, PINK held 
a training with representatives from the Min-
istry of Labor, Social Affairs and Equal Oppor-
tunities, State Police, Commissioner for Protec-

tion from Discrimination for inclusion of LGBT 
issues in social policies and the elemination of 
discrimination based on sexual orientation and 
gender identity which helped in the drafting 
of the action plan for the working group of the 
Ministry of Labor on LGBT issues. 
The protection of LGBT community rights in the 
country and the immediate reaction towards 
hate speech and acts against the community 
have been in our focus during this year, such as 
complaints, responses and assistance for peo-
ple from the community who send complaints 
of discrimination. 

As for the work with media, PINK Embassy with 
the support of the US Embassy launched the 
Journalist Competition for best articles on LGBT 
issues, trained journalists and produced several 
information materials with suggestions and 
recommendations for reporting techniques on 
LGBT issues and the terminology used which 
has also been part of several TV debates on 
LGBT issues for the sensibilization of the gen-
eral public.

Part of PINK’s activities has been the work with 
the boys and girls of the community, organizing 
educaitonal, recreational and capacity build-
ing activities for them. Intensive work has been 
done in relation to cases of discrimination and 
violence, especially against people from the 
gay and transgender communities. 
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On December 17th 2012 the Ministry of Labor, 
Social Affairs and Equal Opportunities with the 
support of the Council of Europe and the par-
ticipation of several LGBT organizations from 
Albania and other CoE countries, presented the 
“Action plan on measures against discrimina-
tion because of sexual orientation and gender 
identity 2012-2014”. 

The document which strengthens the efforts 
of the Albanian government for the protection 
of LGBT rights has been prepared by experts of 
the Ministry of Labor, Social Affairs and Equal 
Opportunities with experts from the Minis-
try of Interior, Ministry of Health, Ministry of 
Education and Science, Ministry of Justice and 
other important institutions such as the Com-
missioner for Protection from Discrimination 
and the People’s Advocate with the advice and 
expertise from PINK Embassy/LGBT Pro Albania. 

The Action Plan aims to cover five main areas; 
1) legal and institutional framework, 2) anti-
discrimination policies in employment; 3) anti-
discrimination policies in the areas of good 
and services; 4) anti-discrimination policies in 
education and 5) anti-discrimination policies in 
local government. This plan has been planned 
to be applied within two years (2012-2014). 

In a statement for Divers, Ms. Alida Tota, Direc-
tor of Policies and Equal Opportunities and the 
Family at the Ministry of Labor, Social Affairs 
and Equal Opportunities added that: “This ac-
tion plan is an initiative which will serve as a 

direction for the work of all institutions for the 
respect of LGBT rights. It is very important to 
emphasize that the Albanian government has 
at the centre of its attention and on its political 
program all human rights and all issues con-
cerning vulnerable social groups. By focusing 
on five main directions, this action plan will se-
cure more legal and social protection for LGBT 
people. It is mainly a study of the legal situa-
tion, of access to services and raising aware-
ness for LGBT people. It is important to have a 
coordination of actions predicted in this action 
plan where several Ministries, institutions and 
organizations have been involved.” 

This Action Plan has anticipated the role on 
institutions responsible for each field and the 
specific steps which need to be taken. In this 
sense it is positive that several institutions 
have started active work in realizing some of 
these objectives. More specifically the Office 
of the Commissioner for Protection from Dis-
crimination has started signing Collaboration 
Agreements with some Municipalities and this 
process is ongoing. Also, the Ministry of Labor, 
Social Affairs and Equal Opportunities has 
provided changes in the revised Criminal Code 
draft where it is anticipated non-discrimination 
in the workplace because of sexual orienta-
tion and gender identity. Meanwhile in col-
laboration with the Ministry of Interior and the 
Ministry of Health specific steps will be taken 
in offering protection and health services for 
LGBT people, particularly transgender people. 

ACTION PLAN ON MEASURES 
AGAINST DISCRIMINATION
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Asked about the budget plan and the techni-
cal difficulties that might come up Ms. Tota 
clarified that: “this working document for all 
institutions which act in the human rights field 
but also for institutions which offer services 
is mostly in need for action than money. How-
ever there have been some pessimistic people 
around the financial bill of this agenda which 
aims to gather different financial resources 
meanwhile important donors have expressed 
willingness to collaborate and take upon 
themselves some of the costs. The Embassy of 
Sweden for instance is expected to offer sup-
port in order to review legislation related to 
LGBT rights. The same will be done in relation 
to other points in the plan. So institutions will 
collaborate to offer solutions and good prac-
tices. Also, collaboration and support is ex-
pected from LGBT organizations as interested 
parties and well informed on the needs of LGBT 
people.”  

PINK Embassy/LGBT Pro Albania, taking into 

consideration that it has contributed directly in 
the training of the staff of the Ministry of Labor, 
other ministries and institutions in drafting this 
plan, wishes to express its joy and gratitude for 
managing to prepare such a plan, a first of its 
kind for LGBT issues in Albania which can serve 
as a source for all institutions responsible in 
the advancement of LGBT community rights. 
Being conscious about the fact that this action 
plan will not solve all problems of the LGBT 
community and that different financial difficul-
ties might slow down the process of reform 
making, PINK Embassy will make all efforts to 
contribute in the realization of these reforms 
and serve as a incentive for all institutions. 

PINK Embassy//LGBT Pro Albania wishes also 
to thank members of the community who have 
helped us to know more about problems and 
issues faced by the community and to be able 
to offer as much a realistic perspective to insti-
tutions as possible. 
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PINK është shtëpia jote,
Këtu Ambasador je Ti!
PINK is your home, Here you 
are the Ambassador!

PINK EMBASSY/LGBT PRO SHQIPERI 

info@pinkembassy.al
Tel: +355 4 2265741
www.pinkembassy.al
facebook: Ambasada PInk
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