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Mirënjohje dhe falenderime 

 

Studimi “Diskriminimi i adoleshentëve për shkak të orientimit seksual dhe identitetit 

gjinor në shkollë” është përpjekja e parë serioze që hedh dritë mbi eksperiencat dhe 

përjetimet e adoleshentëve që ndjekin arsimin e mesëm të lartë ndaj dhunës, viktimizimit 

dhe diskriminimit për shkak se janë LGBT apo perceptohen si të tillë.  Ky studim, i parë në 

llojin e tij, kërkon të analizojë eksperiencat e diskriminimit dhe viktimizimit të adoleshentëve 

në 6 bashki kryesore në Shqipëri, ndaj ne shpresojmë që ai të ndihmojë institucionet dhe 

agjensitë që punojnë për femijët dhe të rinjtë që të kuptojnë proçesin që shoqëron rritjen 

dhe formimin e tyre dhe për më tepër të fillojnë të mendojnë sesi të përmirësojnë 

shërbimet ekzistuese në shkolla dhe komunitete duke i bërë ato sa më gjithëpërfshirëse dhe 

respektuese të të drejtave të adoleshentëve. 

Ambasada PINK kërkon të falenderojë autorët e këtij studimi serioz, z. Altin Hazizaj 

dhe Dr. Merita Poni, për realizimin me sukses, pavarësisht vështirësive dhe volumit të madh 

të të dhënave të mbledhura, të përgatitjes së studimit, si dhe formulimit të rekomandimeve 

për institucionet përkatëse. Ambasada PINK falenderon znj. Pranvera Elezi për analizën 

statistikore dhe paraqitjen e të dhënave grafike të përfshira në këtë studim. 

Realizimi i studimit do të ishte i pamundur pa mbështetjen e vyer të Delegacionit të 

Bashkimit Europian në Shqipëri, i cili financoi përgjatë dy viteve një ndër nismat më 

ambicioze për komunitetin LGBT, atë të sjelljes së një ndryshimi në mënyrën e të menduarit 

dhe të ofruarit të arsimimit në nivel vendor nga ana e mësuesve në gjashte ndër bashkitë 

me kryesore në Shqipëri: Tiranë, Elbasan, Shkodër, Korçë, Durrës dhe Vlorë.  

Ne shprehim mirënjohjen tonë për Ministrinë e Arsimit, Drejtoritë Arsimore Rajonale 

dhe të gjitha shkollat dhe mësuesit në të gjashtë bashkitë, që u bënë pjesë e këtij studimi, jo 

vetëm për hapsirat e sigurta që krijuan për nxënësit në plotësimin e yetësorëve, por edhe 

për pjesmarrjen në kurset e trainimeve dhe ato informuese që shoqëruan të gjithë procesin 

e përgatitjes së studimit.  

Ambasada pink vlerëson punën e stafit dhe ekspertët e Ambasadës PINK, në mënyrë 

të veçantë: Amarildo Fecanji, Artan Karoli, Blerina Metaj, Mersila Ballo dhe Dorina Reci, për 

përkushtimin që treguan për lehtësimin e procesit të shpërndarjes dhe të mbledhjes së 

pyetësorëve duke mbuluar të gjashtë bashkitë e vendit. 

 

 

AMBASADA PINK 
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1. Përmbledhje e Përgjithshme 

 
Studimi “Diskriminimi adoleshentëve në shkollë për shkak të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor” është e para përpjekje serioze që vëzhgon nga afër situatën e 
diskriminimit të adoleshentëve, përfshirë dhe diskriminimin e adoleshentëve LGBT, në 
gjashtë bashki kryesore të Shqipërisë. Meqënëse ky është studimi i parë në llojin e tij, ai 
kërkon me këtë rast të hapë një fushë të re të studimeve shkencore në vend, rreth 
seksualitetit, bulizmin homofobik dhe transfobik, dhunës ndaj adoleshentëve e të rinjve, 
sjelljes së adoleshentëve dhe mësuesve në shkollë etj.  
 
Që prej rrëzimit të sistemit komunist, Shqipëria ka bërë përparime në drejtim të rritjes së 
respektimit të të drejtave të njeriut. Pavarësisht se vendi ende përballet me probleme të 
mëdha, një serë ligjesh bëjnë të mundur që qytetarët, pavarësisht moshës, gjinisë apo 
shkaqeve të tjera, të kërkojnë mbrojtje tek mekanizmat e pavarur të të drejtave të njeriut.  
 
Në fillim të vitit 2010, Shqipëria miratoi një ligj të avancuar për mbrojtjen e individëve dhe 
grupeve shoqërore nga diskriminimi. Ndër të tjera, ligji mbron çdo person nga diskriminimi 
për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. I njëjti parim u pasqyrua edhe në Ligjin 
për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë (2013), i cili ofron mbrojtje për 
adoleshentët LGBT, duke përfshirë edhe një serë detyrash për autoritetet arsimore kudo në 
vend. 
 
Studimi u zhvillua në këtë kuadër ligjor dhe social. Ai u shtri në gjashtë bashki të Shqipërisë 
(Tiranë, Korçë, Shkodër, Elbasan, Durrës dhe Vlorë) në një zonë që përmbledh thuajse dy të 
tretat e popullësisë së Shqipërisë, si urbane ashtu edhe rurale. Studimi u zhvillua duke 
zbatuar një instrument të veçantë të konsultuar me adoleshentët që ndjekin shkollën e 
mesme të lartë publike. Pjesë e studimit u bënë 1443 nxënës nga tre shkolla të mesme në 
secilin prej gjashtë bashkive, me një mesatare të përafërt rreth 80 nxënës për çdo shkollë të 
vizituar nga ekipi ndihmës i studimit.  
 
Qëllimi i këtij studimi është të hedhë dritë mbi shkaqet e diskriminimit të adoleshentëve në 
shkollën e mesme të lartë publike me fokus të veçantë eksperiencat e diskriminimit të 
adoleshentëve LGBT. Këto eksperienca, ndër të tjera, përfshinë edhe identifikimin e 
personave që diskriminojnë adoleshentët, rolet e tyre, përjetimet e adoleshentëve, nivelin e 
informacionit mbi seksualitetin e adoleshentëve etj. Ky studim nuk ka për qellim të masë 
apo vërtetojë përqindjen e orientimit seksual ndërmjet adoleshentëve në Shqipëri, por 
kërkon vetëm të identifikojë eksperiencat e adoleshentëve LGBT në lidhje me përjetimin e 
seksualitetit dhe viktimizimin e tyre nga adoleshentët e tjerë apo trupa mësimore. 
 
Studimi u zhvillua në një mjedis bashkëpunues dhe ai nuk do të ishte i suksesshëm pa 
mbështetjen e vyer të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit si dhe Drejtorive Arsimore Rajonale 
(DAR) në të gjashtë bashkitë, si dhe trupës mësimore në në 18 shkollat që u bënë pjesë e 
anketimit. Në përfundim të procesit ne mund të ndajmë gjetjet dhe rekomandimet e 
mëposhtme: 
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1.1 Gjetjet kryesore të studimit 
 

 

Kuadri ligjor, politik dhe institucional 

 

- Shqipëria ka një kuadër ligjor të mirë për mbrojtjen e adoleshentëve, por ai nuk 
mbron adoleshentët transgjinorë në shkollë; 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk ka një politikë kombëtare dhe një plan veprimi 
për mbrojtjen e adoleshentëve LGBT nga diskriminimi, dhuna dhe agresioni në 
shkollë. Për rrjedhim, trupa mësimore është e papërgatitur, e patrainuar dhe e 
painformuar për t’iu përgjigjur sfidave të lidhura me seksualitetin e adoleshentëve; 

- Mekanizmi që bën të mundur mbrojtjen e femijëve dhe adoleshentëve nga dhuna në 
institucionet arsimore nuk është ndërtuar e tillë që të respektojë dinjitetin, 
integritetin dhe personalitetin e tyre; 

- Në shkolla ka mungesë të theksuar të hapsirave të sigurta (safe spaces) për 
adoleshentët LGBT, dhe jo vetëm; 

- 82% e adoleshentëve e njohin dhe janë të informuar për ligjin për mbrojtjen nga 
diskriminimi; 

- 45% e adoleshentëve informohen për çështje të rëndësishme si ligje etj nga 
interneti, ndërsa 40% e tyre nga mësuesi; 

- 33% e adoleshentëve mendojnë se ligji për mbrojtjen nga diskriminimi mbron 
personat LGBT; 

 

Adoleshentët si dëshmimtarë të diskriminimit në shkollë 

 

- 50% e adoleshentëve në shkollën e mesme të lartë kanë qenë dëshmimtarë të 
diskriminimit të adoleshentëve të tjerë në shkollë (për të gjitha shkaqet); 

- 7% e adoleshentëve kanë qenë dëshmimtarë të diskriminimit të adoleshentëve të 
tjerë për shkak të identitetit gjinor (të vertetë apo të presupozuar); 

- Thuajse 18% e adoleshentëve kanë qenë dëshmimtarë të diskriminimit të 
adoleshentëve të tjerë për shkak të orientimit seksual (të vertetë apo të presupozuar 
si të tillë); 
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Ndjesia e të qenit të diskriminuar të adoleshentëve në 
shkollë 

- 17% e adoleshentëve ndjehen të diskriminuar në shkollë për një nga shkaqet e 
përmendura në ligjin për mbrotjen nga diskriminimi; 

- 2.6% e adoleshentëve ndjehen të diskriminuar në shkollë për shkak të identitetit 
gjinor; 

- 3% e adoleshentëve ndjehen të diskriminuar në shkollë për shkak të orientimit 
seksual; 

 

Eksperiencat e diskriminimit te adoleshentëve në shkolla 

 

- 13% e adoleshentëve janë viktima të diskriminimit në shkollë për një nga shkaqet e 
përfshira në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi; 

- 16% e djemve 11% e vajzave janë viktima të diskriminimit në shkollë; 

- 41% e adoleshentëve që deklarojnë se kanë qenë viktima të diskriminimit, thonë se 
diskriminimi ka ndodhur para një viti ose më shumë; 

- 10% e adoleshentëve thonë se janë diskriminuar gjatë muajit të fundit; 

- 9 % e adoleshentëve pohojnë se janë diskriminuar gjatë javes së fundit; 

- 7% e adoleshentëve thonë se janë diskriminuar gjatë asaj dite; 

- Thuajse 5% e adoleshentëve deklarojnë se janë viktima të diskriminimit për shkak të 
identitetit të tyre gjinor (të vërtetë ose të perceptuar); 

- 4% e adoleshentëve janë viktima të diskriminimit për shkak të orientimit të tyre 
seksual (të vërtetë ose të perceptuar); 

- 15% e adoleshentëve (djemtë) në vitin  e tretë të shkollës së mesme të lartëjanë 
viktima të diskriminimit për shkak të orientimit seksual; 

- 34% e adoleshentëve janë viktima të diskriminimit në klasë, ndërsa 32% në shkollë; 

- 38% e adoleshentëve diskriminohen (për të gjitha shkaqet) nga shoku/shoqja e 
klasës, ndërsa 25% e tyre diskriminohen nga nxënësit në shkollë; 

- 15% e adoleshentëve diskriminohen në shkolla nga mësuesit e tyre dhe 4% e tyre 
nga drejtori/drejtoresha e shkollës; 
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- 42% e adoleshentëve vazhdojnë të ndjehen të diskriminuar here pas here ose me të 
njëjtin intensitet si më parë; 

 

Qendrimet dhe perceptimet e adoleshentëve për 

adoleshentët LGBT 

 

- 22% e adoleshentëve thonë se në shkollën e tyre ka adoleshentë LGBT; 

- 60% e adoleshentëve e kanë marrë vesh për orientimin seksual dhe identitetin gjinor 
të adoleshentëve të tjerë, nëpërmjet bisedave me shokët/shoqet e tyre; 

- Në 30% të rasteve janë vetë adoleshentët LGBT që kanë folur në lidhje me orientimin 
e tyre seksual apo identitetin gjinor; 

- 20% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT janë viktima të dhunës 
homofobike dhe transfobike; 

- 15% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët janë LGBT sa për t’u dukur; 

- 5% e adoleshentëve besojnë se adoleshentët janë LGBT pasi janë shtyrë nga shokët 
apo shoqet e tyre; 

- 12% e adoleshentëve besojnë se adoleshentët janë LGBT pasi janë ndikuar nga 
interneti; 

- 25% e adoleshentëve deklarojnë se nuk i pranojnë dot adoleshentët LGBT në shkollë; 

- 5% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT duhet të ndalohen që të 
ndjekin shkollën; 

- 5% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT duhet të disiplinohen nga 
shkolla për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor; 

- 10% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT janë të sëmurë dhe kanë 
nevojë për trajtim; 

- 8% e adoleshentëve mendojnë se të qenit LGBT duhet ndaluar me ligj; 

- 25% e adoleshentëve thonë se i pranojnë dhe i respektojnë adoleshentët LGBT; 

- 38% e adoleshentëve flasin në familje për çështjen LGBT, ndërsa 28% e tyre 
bisedojnë me mësuesit; 

- Thuajse 50% e adoleshentëve thonë se adoleshentët LGBT janë të hapur me ta për të 
folur për orientimin e tyre seksual dhe identitetin gjinor; 

- 21% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT janë viktima të diskriminimit 
dhe kanë nevojë për mbështetje; 
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1.2 Rekomandimet kryesore të studimit 

 

Rekomandimet më të rëndësishme të këtij studimi janë:  

- Ligji 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (i 

ndryshuar) duhet përmirësuar që të përfshijë edhe konceptin e identitetit gjinor dhe 

atë të shprehjes së saj, duke garantuar një reformim të plotë edhe të mekanizmit të 

trajtimit të dhunës në shkollë; 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit duhet të përgatisë politikën e saj të mbrojtjes së 

fëmijëve nga dhuna, bulizmi, diskriminimi dhe agresionit zero në institucionet 

arsimore, duke miratuar edhe planin e veprimit përkatës, në mënyrë që eleminimi i 

dhunës në shkollë të kthehet në një veprim kombëtar të të gjithë trupën mësimore, 

nxënësit dhe prindërit; 

- Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA) duhet sa më shpejt të iniciojnë përgatitjen dhe 

zbatimin e një programi kombëtar për trainimin e mësuesve në lidhje me konceptet 

dhe të drejtat LGBT, program i cili duhet të përfshijë edhe Universitetet që përgatisin 

mësuesit e ardhshëm; 

- Qeveria duhet të shohë mundësinë e rritjes së mëtejshme të buxhetit të Arsimit, në 

mënyrë që Ministria e Arsimit dhe Sportit të nisë zbatimin e programeve të 

mbështetjes së adoleshentëve në shkolla, të tipit: shkolla të sigurta për çdo femijë 

dhe adoleshent, programi i mbështetjes së bashkëmoshatarëve, apo të supërvizimit 

të shërbimit psikologjik në çdo nivel të tij; 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit së bashku me Linjën Kombëtare të Femijëve në 

Shqipëri duhet të shohin mundësinë e krijimit të një programi të përbashkët për 

raportimin e dhunës, diskriminimit, bulizmit dhe agresionit në shkolla, plotësuar kjo 

me një set shërbimesh bazë që duhet t’i ofrohën çdo fëmije apo adoleshenti që 

ndjek arsimin parauniversitar arsimin public në mbarë vendin. 
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2. Përkufizimet e përdorura në studim dhe literatura 

shkencore mbi diskriminimin e adoleshentëve në 

shkollë për shkak të orientimit seksual dhe identitetit 

gjinor 

 

 

2.1 Përkufizimet e termave të përdorur në studim 
 
Për një studim që bëhet në këtë fushë për herë të parë, është e rëndësishme që të jepen 
përkufizimet e termave të përdorur si për të lehtësuar kuptimin e tyre dhe njëkohësisht për të nxitur 
diskursin midis shkencëtarëve sociale në lidhje me përdorimin e tyre: 
 
 
Adoleshenti. Personi ndërmjet moshës 10-18 vjeç.  
 
Dhunëii. Përdorimi i qëllimshëm i forcës fizike apo fuqisë, që ka ndodhur apo mund të ndodhë, ndaj 
vetes, një personi tjetër, ose kundër një grupi ose komuniteti, që çon ose ka mundësi të çojë në 
plagosje, vdekje, dëmtim psikologjik, keq-zhvillim apo humbje të aftësive. 
 
Sistemi arsimor parauniversitariii.  “Arsimi parauniversitar” përfshin nivelet arsimore me kodet 0, 1, 
2 dhe 3, sipas “Klasifikimit Ndërkombëtar Standard të Arsimit”, të miratuar nga Konferenca e 
Përgjithshme e UNESCO-s, në sesionin e 29-të të saj, në nëntor 1997, përkatësisht: a) “Niveli me 
kodin 0”, arsimi parashkollor; b) “Niveli me kodin 1”, arsimi fillor; c) “Niveli me kodin 2”, arsimi i 
mesëm i ulët; ç) “Niveli me kodin 3”, arsimi i mesëm i lartë. 
 
Seksiv. Seksi i referohet statusit biologjik të një personi dhe që kategorizohet zakonisht si mashkull, 
femër, ose interseksual (dmth., karakteristikat e ndryshme që zakonisht dallojnë femrat nga 
meshkujt). Ka një numër të treguesve të seksit biologjik, si kromozomet, organet riprodhuese dhe 
organet gjenitale. 
  
Gjinia. Gjinia i referohet qëndrimeve, ndjenjave dhe sjelljeve që një kulturë i lidh me seksin biologjik 
të një personi. Sjelljet që janë në përputhje me kulturën shoqërore gjerësisht të pranuar 
konsiderohen se janë në konformitet me normativën-gjinore (gender-normative), sjelljet që 
konsiderohen si të papajtueshme me këtë kulturë konsiderohen si jo në konformitet me normativën-
gjinore (gender non-conformity). 
 
Identitet gjinorv. Identiteti gjinor i referohet ndjenjës sesi vetja e identifikon vetëveten, si: femër 
mashkull ose transgjinor/e". Identitet gjinorvi. Kur identiteti gjinor i dikujt dhe seksi biologjik nuk 
janë në harmoni me njëri-tjetrin, individi mund të identifikohet si transeksual apo ndonjë tjetër 
kategori trans-gjinie. 
 
Orientimi seksualvii. Orientimi seksual i referohet seksit të personave drejt të cilëve një njeri tërhiqet 
në aspektin seksual dhe romantik. Kategoritë e orientimit seksual zakonisht përfshijnë tërheqjen 
përkundrejt gjinisë së njejtë (gay ose lezbike), tërheqjen për gjininë e kundërt (heteroseksualët), dhe 
tërheqjen ndaj të dyja gjinive (biseksualët). Ndërsa këto kategori të vazhdojnë të përdoren 
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gjerësisht, studimet sugjerojnë se orientimi seksual nuk shfaqet gjithmonë në kategori kaq të ndara 
dhe midis tyre ka një vazhdimësi (si p.sh., Kinsey, Pomeroy, Martin, dhe Gebhard, 1953, Klein, 1993, 
Klein, Sepekoff , & Wolff, 1985; Shiveley & DeCecco, 1977). Përveç kësaj, disa studime tregojnë se 
orientimi seksual është fluid për disa njerëz dhe kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë për gratë 
(p.sh. Diamond, 2007, Golden, 1987; Peplau & Garnets, 2000). 
 
Bulizmi homofobikviii është një fenomen social dhe sistematik që ndodh në institucione të veçanta, 
duke përfshirë shkollat, kolegjet, universitetet dhe vende të tjera të të mësuarit. Ajo përfshin rolet të 
qarta dhe të ndara (si psh: viktima, dhunuesi, dëshmimtari) dhe përforcon apo krijon marrëdhënie të 
ndërvarura kontrolli bazuar tek normat ekzistuese shoqërore, ku viktima përzgjedhet nisur nga 
ndryshimet e tij me të tjerët (një ndryshim i perceptuar negativisht dhe i bazuar tek aspektet / 
diferencat kulturore). 
 

2.2 Adoleshentët dhe e drejta e tyre për integritet 

trupor, identitet gjinor dhe mbrojtje nga dhuna dhe 

abuzimi  
 
Femijët dhe adoleshentët janë qenie njerezore me të drejta të barabarta përsa i përket të drejtave 
të tyre, përfshi edhe të drejtat që lidhen me identitetin e tyre seksual apo gjinor, integritetin trupor, 
mbrojtjen nga dhuna fizike dhe seksuale si nga bashkëmoshatarët ashtu edhe nga të rriturit. Një serë 
aktesh kombëtare dhe ndërkombëtare garantojnë paprekshmërinë absolute trupore të tyre dhe i 
mbrojnë ata nga çdo formë dhune dhe abuzimi. 
 
Kjo është konfirmuar edhe nga mendimi autoritativ i Komitetit për të Drejtat e Femijës i OKB-së në 
Komentin e tij të Përgjithshëm Nr. 4, në vitin 2003, ku ndër të tjera shkruan1: 
 

 

 
Adoleshenca është një periudhë e karakterizuar nga ndryshime të shpejta fizike, njohëse dhe sociale 
duke përfshirë maturimin seksual dhe atë riprodhues; ndryshimet graduale deri në fitimin e plotë të 
kapaciteteve për të patur sjelljen e një të rrituri dhe rolet që përfshijnë përgjegjësi të reja si edhe 
kërkojnë aftësi të reja. Ndërsa adoleshentët janë në përgjithësi një grup që gëzojnë shëndet të mire, 
ata gjithashtu paraqesin sfida të reja për shëndetin dhe zhvillimin për shkak të ndjeshmërisë së tyre 
relative dhe presionit që vjen nga shoqëria, duke përfshirë bashkëmoshatarët, për të adoptuar sjellje 
të rrezikshme për shëndetin e tyre. Këto sfida përfshijnë zhvillimin e një identiteti individual, 
përfshirë edhe aspektet e seksualitetit të tyre. Periudha dinamike tranzitore e kalimit në moshë të 
rritur është gjithashtu në pmrgjithësi një periudhë e ndryshimeve pozitive, të nxitura nga kapaciteti I 
konsiderueshëm i adoleshentëve pmr të mësuar shpejt, për të përjetuar situate të reja dhe të 
ndryshme, për të zhvilluar dhe për të përdorur të menduarit kritik, njohjen me larine, jetën creative 
dhe njohjet. 
 
Po në të njëjtin tekst, Komiteti artikulon edhe qendrimin e tij në lidhje me shkaqet për të cilat 
femijët dhe adoleshentët duhet të mbrohen nga diskriminimi:  
 

                                                           
1 Komenti i Përgjithshëm Nr. 4 mund të lexohet në gjuhën angleze apo edhe në gjuhet e tjera zyrtare të OKB-së në adresën 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC4.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC4.pdf
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Megjithatë, homofobia dhe paragjykimet seksuale janë përvoja të përditshme për shumë nxënës 
LGBT (Koscië, Diaz dhe Greytak, 2008). Për shembull, një studim i mbi 200.000 nxënësve në Kaliforni 
tregoi se 7,5% e tyre ishin viktima të bulizmit sepse ata "ishin gay ose lezbike ose dikush mendonte 
se [ata] ishin" (O'Shaughnessy, Russell, Hecks, Calhoun, dhe Laub, 2004, f . 3)ix. 
 
Një grup i gjerë autorësh e konsiderojnë homofobinë si një ndër faktorët kryesorë të dhunësx 
(Kimmel M., Mahler M,) ndaj adoleshentëve në shkolla apo edhe përtej saj, sidomos për ata që 
perceptohen se kanë sjellje femërore për meshkujt apo mashkullore për femratxi (Parrot P., Adams 
H., Ziichner A.). Këto perceptime shpesh shkaktojnë sjellje agresive dhe ndëshkuese ndaj viktimave 
të akteve homofobike.  
 
Studime të tjera janë fokusuar tek lidhja midis sjelljes seksuale apo asaj të perceptuar të 
adoleshentëve dhe orientimit seksual. Një studim me pjesmarrjen e 194 adoleshentëve LGBT të 
moshës 15-21 vjeç gjeti se “shumica e të intervistuarve kishin patur eksperienca të viktimizimit dhe 
çdo mjedis social ku ata jetonin (komunitet, shkollë, lagje etj) paraqiste rrezik për të shkaktuar dëm 
ndaj tyre. Veçanërisht të rrezikuar nga abuzimi ishin të rinjtë që ishin vetë-evidentuar apo kishin 
deklaruar që në moshë të hershme seksualitetin e tyre apo ata që nuk mund ta fshihnin atëxii”. 
 
Në Shqipëri, studimet shkencore për dhunën ndaj adoleshentëve LGBT janë inekzistente. Studimet e 
pakta shkencore mbi dhunën ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve tregojnë se “format më të shpeshta 
të dhunës fizike në shtëpi dhe në shkollë janë ato me goditje dhe përkatësisht: një në dy fëmijë 
goditen në kokë dhe trup në shtëpi, ndërsa një në tre goditen edhe në shkollë. Kjo do të thotë se në 
shtëpi fëmijët përjetojnë më shumë akte të dhunës fizike sesa në shkollë.xiii” 
 
Rezultatet e studimit të BECAN (2013) treguan se të gjitha format e dhunës ndaj femijëve dhe 
adoleshentëve (11, 13, 16 vjeç) ishin gjerësisht të përhapura. Thuajse 11 % e femijëve dhe 
adoleshentëve deklaruan se ishin ngacmuar seksualisht të paktën nje herë në jetën e tyre, ndërsa 

thuajse 5% e fëmijëve dhe adoleshentëve e konsideronin veten e tyre viktima të dhunës seksualexiv. 
 

 

Shtetet palë janë të detyruara të sigurojnë që të gjithë personat nën moshën 

18 vjeç gëzojnë të gjitha të drejtat e përcaktuara në Konventë, pa diskriminim 

(Neni 2 i KDF-së), duke përfshirë "racën, ngjyrën, gjininë, gjuhën, fenë, 

opinionin politik, origjinën kombëtare, etnike ose shoqërore, pasurinë, 

paaftësinë, lindjen etj". Këto baza mbulojnë edhe orientimin seksual dhe 

gjendjen shëndetësore (duke përfshirë edhe HIV / AIDS dhe shëndetin 

mendor). Adoleshentët, të cilët janë subjekt i diskriminimit, janë më të 

pambrojtur ndaj abuzimit, llojeve të tjera të dhunës dhe shfrytëzimit, ndaj si 

shëndeti ashtu edhe zhvillimi i tyre vihet në rrezik më të madh. Prandaj ata 

kanë të drejtë për kujdes dhe mbrojtje të veçantë nga të gjitha segmentet e 

shoqërisë. 
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Një serë studimesh kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat kanë matur prevalencën, incidencën dhe 
pasojat e dhunës ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve, theksojnë ndër të tjera dy aspekte kryesore: a) 
fëmijët që raportojnë se janë viktima të dhunës shfaqin një serë pasojash në shendetin e tyre të 
shkaktuara nga dhuna, kur ata rriten; b) fëmijët viktima të dhunës, kanë tendencën që të bëhen 
viktima të formave të tjera të dhunës ndaj tyre. Çdo keqtrajtim mund të shkaktojë pasoja të 
dëmshme dhe të pakthyeshme. Një sërë studimesh tregojnë se kur dhuna ushtrohet në mënyrë 
kronike dhe të përsëritur fëmija përjeton pasoja më të rëndaxv. Abuzimi dhe neglizhenca mund të 
ndikojnë në të gjitha fushat e zhvillimit - fizike, psikologjike, njohëse, të sjelljes dhe ato sociale - të 
cilat janë shpesh të ndërlidhuraxvi.  
 
Në meta-analizen e Wegman dhe Stetler mbi efektet qe ka dhuna tek fëmijët kur ata rriten, ndër të 
tjera shkruajnë: “Efekti i abuzimit të fëmijëve në shëndetin e të rriturve ishte më i madh në studimet 
me kampion ekskluzivisht femra në krahasim me studimet që përfshinin të dyja gjinitë. Edhe pse 
shumica e studimeve të tashme të meta-analizës përfshijnë vetëm femrat në kampionet e tyre, 
meshkujt kanë po aq të ngjarë si edhe femrat që të përjetojnë abuzimin, mbase edhe më shumë se 
to. Djemtë kanë më shumë gjasa të jenë viktima të abuzimit të rëndë fizik, abuzimit psikologjik, dhe 
neglizhencës, ndërsa vajzat kanë më shumë gjasa të jenë viktima të abuzimit seksualxvii.” 
 
Disa Studime të reja në fushën e psikologjisë dhe edukimit, kryesisht në Amerikë, tregojnë se 
adoleshentët LGBT kanë tendenca më të larta për vetëvrasje se adoleshentët heteroseksualë 
(Russell, 2005; Saewyc, Skay, et al., 2007). Të dhënat nga Sondazhi “Sjelljet e Rrezikshme tek të 
Rinjte në Massachusetts dhe Vermont” gjetën se të rinjtë LGB në shkolla ishin në rrezik të lartë të 
dhunës dhe sjelljeve të rrezikshme shëndetësore, të tilla si përdorimi i substancave, marrëdhënieve 
seksuale të rrezikshme etj. Studime të tjera gjetën se nxënësit që ngacmohen për shkak të stuatusit 
të tyre LGBT kanë ankth më të madh psikologjik (Sëearer, Turner, Givens, dhe Pollack 2008), 
depresion, vetë-dëmtim, ose mendime më të shpeshta për vetëvrasje (Almeida, Johnson, Corliss, 
Molnar, dhe Azrael, 2009; Espelage, Aragon, BIRKETT, dhe Koenig, 2008, Birkket, Espelage, dhe 
Koenig, 2009) dhe përdorim më të madh të substancave (Espelage et al, 2008;.. Birkket et al, 
2009)xviii. 

 
Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi përgjatë vitit 2012 realizoi një sondazh me 
mësues dhe nxënës të sistemit arsimor parauniversitar në 6 qarqe të Shqipërisë. Rezultatet e 
anketimit treguan se si mësuesit ashtu edhe nxënësit mendojnë në një masë jo të vogël se orientimi 
seksual dhe identiteti gjinor janë shkaqe për diskriminim në Shkollëxix. Ndërkohë që nxënësit 
raportojnë se orientimi seksual është një ndër shkaqet kryesore të diskriminimit, mësuesit nuk e 
konsiderojnë atë si ndër faktorët kyç.  



- 18 - 

 

Dhuna, frika dhe kërcënimi nuk duhet të gjejnë vend në mjediset arsimore. Megjithatë, dhuna dhe 
bulizmi janë një praktikë e përhapur që ndikojnë negativisht në shëndetin dhe mirëqenien e 
nxënësve dhe ato njihen si të tilla nga OKB-ja23xx. 
 
UNESCO në një raport të saj të vitit 2012 mbi dhunën dhe bulizmin në sistemin arsimor ndër të tjera 
shkruan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nisur nga të gjithë argumentet e mësipërme Studimi “Diskriminimi i Adoleshentëve në Shkollë për 
Shkak të Orientimit Seksual dhe Identitetit Gjinor” prezantonte për studiuesit dhe grupin mbështetës 
një sfide, për shkak të mungesës së studimeve kombëtare të mëparshme në këtë fushë dhe 
sensibilitetit të vetë çështjes. 
 
 

3. Metodologjia e studimit 
 

Qëllimi i këtij studimi është njohja e nivelit të diskriminimit dhe viktimizimit ndërmjet adoleshentëve 
që ndjekin shkollën e mesme të lartë në sistemit arsimor parauniversitar publik, përfshirë edhe 
adoleshentët LGBT, në 6 bashki të Shqipërisë: Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Korçë dhe Vlorë. U 
përcaktuan këto zona për dy arsye kruesore, së pari sepse përbënin ndër qytetet me numrin më të 
lartë të popullsisë në Shqëipëri dhe së dyti pasi Ambasada PINK ishte duke zbatuar nismën e saj të 
asistencës për bashkitë dhe komunitetin LGBT.  

 

Objektivat e këtij kërkimi ishin: 

• Matja e viktimizimit të adoleshentëve nga të gjitha format e diskriminimit të 
përcaktuara në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe në Ligjin për Sistemin 
Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë; 

                                                           
2 Raporti Global mbi Dhunën Ndaj Femijëve, Organizata e Kombeve të Bashkuara, 2006. 
3 Review of Homophobic Bullying in Educational Institutions, UNESCO 2012 

 

Duke krijuar një klimë të frikës dhe kërcënimit, bulizmi i bën shkollat dhe 

mjediset e tjera arsimore, në themel vende të pasigurta. Në këtë mënyrë, jo 

vetëm cënohet Konventa e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës, por edhe të drejtat 

themelore të njeriut si shëndeti, siguria, dinjiteti dhe liria për të jetuar pa 

diskriminim dhe dhunë. Bulizmi paraqet një kërcënim të rëndësishëm për të 

drejtën universale për arsimin, ashtu siç permendet në Deklaratën Universale të 

të Drejtave të Njeriut (1948), …dhe veprimet e lidhura me zbatimin e Kornizës së 

Dakarit për Veprim. 
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• Njohja me format më të shpeshta të diskriminimit ndërmjet adoleshentëve, 
shpështësisë së ndodhjes dhe trajtimit të tyre nga punonjësit dhe drejtuesit e 
sistemit arsimor; 

• Krijimi i një tabloje të përgjithshme të situatës së diskriminimit në arsimin e mesëm 
të lartë në sistemin arsimor parauniversitar publik, me fokus diskriminimin dhe 
viktimizimin e adoleshentëve LGBT dhe atyre të përceptuar si të tillë; 

• Përgatitja e rekomandimeve për politikë-bërësit dhe vendimmarrësit në Shqipëri, me 
fokus të vecantë Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë, Agjensinë Kombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve, Agjensitë 
Ndërkombëtare në Shqipëri dhe OSHC-të; 

 

Ky kapitull ofron një këndvështrim të detajuar mbi metodat e përdorura në këtë studim në 
funksion të objektivave dhe qëllimit të kërkimit, duke përshkruar popullatën e studimit, 
metodat e analizës së të dhënave, konsideratat etike dhe kufizimet e tij.  

 

3.1 Tipologjia e studimit 
 

Për të përmbushur qëllimin dhe objektivat si edhe për të adresuar pyetjet kërkimore të studimit, 
është përzgjedhur një përqasje metodologjike sasiore, ku kampioni u përcaktua duke marrë në 
konsideratë numrin e përgjthshëm të nxënësve në arsimin e lartë të mesëm publik në gjashtë 
bashkitë që u bënë pjesë e studimit; numrin e nxënësve në bazë qarku dhe bashkie, karakteristikat e 
nxënësve të përfshirë si gjinia, mosha, aftësia, prejardhja, vendbanimi, formimi, eksperiencat e 
mëparshme emocionale etj. Pavarësisht se kampioni i përzgjedhur i nxënësve është i lartë, përsëri ai 
nuk është peshuar për të vertetuar sesa përfaqësues është ai për të gjithë nxënësit në nivel 
kombëtar, pasi ky nuk ishte qëllimi i studimit. Në këtë aspekt të gjitha gjetjet e studimit, pa diskutim, 
janë një tregues domethënës  i eksperiencave të diskriminimit dhe viktimizimit që nxënësit e kësaj 
grup-moshe përjetojnë teksa ndjekin rregullisht sistemin arsimor parauniversitar publik. 

Në të njëjtën kohë pati edhe një serë faktorësh pozitivë që ndikuan në suksesin e përgatitjes së këtij 
studimi, ku ndër të tjera permendim: 

• Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimi midis Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe 
Ambasadës PINK; 

• Ligji 69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (2013), i cili ndër të 
tjera përfshin edhe detyrimin e sistemit arsimor për eleminimin e diskriminimit të bazuar tek 
gjinia dhe orientimi seksual; 

• Trainimet dhe takimet e realizuara në vite të Ambasadës PINK me DAR-et dhe shkollat në 
gjashte qarqet dhe bashkitë kryesore të Shqipërisë; 
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3.2 Instrumenti kërkimore dhe mbledhja e të dhënave 
 

Rishikim dokumentash e raportesh - Në fazën e parë të studimit u rishikuan një sërë dokumentash e 
raportesh në lidhje me situatën, të drejtat dhe homofobinë ndaj komunitetit LGBT në Shqipëri, 
dhunën ndaj femijëve dhe adoleshentëve etj. Kjo fazë e studimit u përqëndrua gjithashtu në 
shqyrtimin e dokumentave politikë dhe kuadrit ligjor për personat LGBT. Pjesë e kësaj analize janë 
gjithashtu edhe treguesit dhe gjetjet e dala nga analiza, raporte vlerësimi dhe studime kombëtare e 
ndërkombëtare në këtë fushë. Duhet thënë se edhe studimet kombëtare në fushë thuajse nuk 
ekzistojnë. Të dhënat sasiore për këtë studim u mblodhën në periudhën gjysmës së dytë të vitit 2015 
dhe të dhënat u analizuan përgjatë fillimit të vitit 2016.  

Qasja Sasiore. Studimi u zhvillua në një mjedis ku nuk ishin zhvilluar anketa apo studime të 
mëparshme në fushën e caktuar nga kërkimi. Studiuesit përgatitën instrumentin (pyetësori) përgjatë 
vitit 2015 dhe e testuan atë paraprakisht me dy fokus grupe ku pjesëmarrës ishin mësues dhe 
nxënës. Instrumenti i kërkimit përmbante 44 pyetje, të cilat mund të ndahen të 4 grupe: aspekte të 
përgjithshme të të intervistuarit (qyteti, mosha, gjinia); qenia dëshmimtar në ngjarje diskriminuese 
në shkollë ose afër saj; qenia viktimë e diskriminimit dhe raportimi i ngjarjes; perceptimet e 
adoleshentëve mbi diskriminimin në tërësi dhe orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Instrumenti 
i kërkimit (Pyetësori) u vetë-plotësua nga nxënësit përgjatë një ore mësimore në klasat që u 
përzgjodhën rastësisht. Në çdo klasë ishin prezent të paktën dy persona pjesë e grupit të studimit 
dhe një mësues kujdestar i caktuar nga drejtuesi i shkollës.  

 

3.3 Popullata e studimit 
 

Popullata e këtij studimi (kampioni) ishin nxënës të arsimit të lartë të mesmë publik që ndiqnin 
secilin nga të tre vitet mësimore (Viti I, II dhe III), kryesisht në gjimnaze në 6 bashkitë e përzgjedhura, 
në qendër, periferi dhe zonë rurale. Vetë bashkitë dhe popullsia e tyre përfaqësojnë thuajse 2/3 e 
popullsisë në Shqipëri dhe respektivisht edhe të adoleshentëve shqiptarë. Bashkitë u zgjodhën për 
shkak të zbatimit të projektit të Ambasadës PINK të mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit 
Europian në këto 6 bashki dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara ndërmjet 
Ambasadës PINK dhe bashkive. 

Në total u shpërndanë 1448 pyetësorë në të gjitha shkollat e mesme të larta publike në të gjashtë 
bashkitë. Në total u dorëzuan të plotësuara 1443 e pyetësorëve (99.6%), ndërsa 0.4% nxënsve nuk e 
plotësuan ose refuzuan ta plotësojnë instrumentin e studimit. Shkalla e lartë e përgjigjes së pari 
është tregues i interesit të nxënësve për t’u bërë pjesë e anketës dhe së dyti tregon nivelin e 
përshtatshmërisë së instrumentit për të mbledhur opinionet e nxënësve.  

Tabela 1 na tregon nivelin e përgjigjes së pyetësorëve në rang bashkie dhe numrin e pyetësorëve të 
plotësuar dhe sipas shkollës dhe vitit shkollor. 

TABELA 1: Niveli i përgjigjeve të instrumentit nga nxënësit 
Qyteti nxënës Klasat 

v.I v. II v.III 

Tirana 90 30 30 30 

90 40 30 20 
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87 
30 27 30 

Durrësi 64 24 18 22 

89 37 29 23 

63 25 19 19 

Korca 81 33 21 27 

82 27 33 22 

80 25 28 27 

Elbasani 89 33 27 29 

76 27 22 27 

90 39 19 32 

Vlora 89 26 33 30 

72 24 23 25 

73 26 21 26 

Shkodra 90 30 30 30 

92 31 29 32 

46 16 18 12 

 

E shprehur në mënyrë grafike, të dhënat e mësipërme, pasqyrohen në këtë formë: 

 

 

3.4 Konsideratat etike 
 

Në ndjekje dhe në respektim të parimeve etike, mbi të cilin është ngritur ky studim, në asnjë prej 
rasteve studiuesit nuk ushtruan presion gjatë përfshirjes në studim të nxënësve dhe mësuesve. 
Subjektet e mundshme u pyetën nëse ishin të interesuar për të marrë pjesë në studim dhe u 
informuan në lidhje me kontributin e tyre nga pjesëmarrja në të. Adoleshentëve iu bë me dije se 
mund të refuzonin ta plotësonin pyetësorin në çdo moment. Në disa raste, subjektet vendosën të 
mos merrnin pjesë në studim. Adoleshentëve iu bë e qartë se pjesëmarrja e tyre nuk ishte e 
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detyrueshme dhe ishte e drejta e tyre për të mos marrë pjesë apo për t’u tërhequr nga studimi në 
çdo kohë, si edhe ishte e drejta e tyre për të mos iu përgjigjur pyetjeve që mund të ishin të ndjeshme 
për ta. Subjektet u informuan paraprakisht për përzgjedhjen e tyre, qëllimin e studimit dhe 
kohëzgjatjen e plotësimit të pyetësorit dhe iu kërkua të jepnin miratimin e tyre për t’u përfshirë ose 
jo në studim.  

Studiuesit u treguan mjaft të kujdesshëm në respektimin e konsideratave etike, të tilla si: 

 Fshehtësia dhe mirëbesimi i plotë – të dhënat e marra për realizimin e këtij studimi u trajtuan në 
formë të fshehtë dhe në mirëbesim të plotë dhe në asnjë rast nuk u përdorën për qëllime të 
tjera, përveç atij të shpallur. 

 Anonimati – të gjitha bisedat dhe pyetësorët u zhvilluan duke respektuar të drejtën për të 
ruajtuar anonimatin. Për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, subjektet u siguruan që informacioni 
i dhënë prej tyre do të trajtohej në mënyrën më konfidenciale të mundshme. 

Një tjetër konsideratë etike mbi të cilën studiuesit dhe intervistuesit u përgatitën ishte edhe rasti kur 
një nga subjektet e kërkimit (adoleshent/adoleshente), do të bisedonte me grupin e studimit për të 
raportuar një rast dhune, diskrimimini apo viktimizimi, për  një nga shkaqet e përmendura në Ligjin 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në çdo rast, grupi ishte trainuar paraprakisht për ta drejtuar 
adoleshentin/en drejt shërbimeve të mbrojtjes së femijës dhe çdo adoleshent u pajis më një fletë-
palosje të Linjës Kombëtare të Telefonit për Femijët në Shqipëri: ALO 116-111. Në të njëjtën kohë, 
stafi i ALO 116 u trainua mbi konceptet LGBT dhe problematikat që shoqërojnë komunitetin dhe 
personat LGBT, në mënyrë që ata të aftësoheshin për t’iu përgjigjur shqetësimeve që mund të kishin 
adoleshentët që u bënë pjesë e studimit.  

 

 

4. Kuadri ligjor dhe institucional për adoleshëntët në 

Shqipëri 

 
 

4.1 Aktet kryesore ndërkombëtare të ratifikuara nga 

Republika e Shqipërisë 
 
Një serë aktesh dhe konventash të ratifikuara nga Shqipëria mbrojnë integritetin fizik, mendor, 
moral dhe shëndetësor të fëmijëve dhe adoleshentëve, përfshi edhe mbrojtjen e tyre nga 
diskriminimi dhe garantimit të të drejtës për arsim.  
 
Neni 1 i Deklaratës Universale e të Drejtave të Njeriutxxi thotë: Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të 
barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri-
tjetrit me frymë vëllazërimi.” Neni 7 i Deklaratës ndalet tek barazia përpara ligjit dhe mbrojtja nga 
diskriminimixxii.  
 
Deklarata po ashtu garanton të drejtën e adoleshentëve për arsim. Neni 26 i Deklaratës, paragrafi 2, 
thotë: “Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i 
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respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Ai duhet të nxisë kuptimin, tolerancën dhe 
miqësinë midis të gjithë popujve, grupeve të racave dhe besimevexxiii….” 
 
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966) në Nenin 26 thekson: “...ligji duhet tё 
ndalojё çdo diskriminim dhe tё garantojё pёr tё gjithё, mbrojtje tё barabartё dhe efektive, kundёr çdo 
diskriminimi e sidomos pёr shkak tё racёs, ngjyrёs, seksit, gjuhёs, fesё, opinionit politik dhe çdo 
opinioni tjetёr, origjinёs kombёtare apo shoqёrore, pasurisё, lindjes ose çdo situate tjetër”. 
 
Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (KDF) është ndër aktet kryesore ndërkombëtare 
që zhvilloi edhe më tej mbrojtjen dhe respektin për të drejtat e fëmijëve. KDF-ja është ndërtuar mbi 
kater parime kryesore:  mos-diskriminimi (Neni 2), interesi më i lartë i fëmijës (Neni 3), mbijetesa 
dhe zhvillimi (Neni 6), dhe pjesmarrja e fëmijës (Neni 12). 
 
Për analizën tonë Neni 2, paragrafi 2, përshkruan bazën ligjore mbi të cilën jemi mbështetur: 
“Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura, me qëllim që fëmija të jetë efektivisht i mbrojtur nga 
të gjitha format e diskriminimit ose ndëshkimit, për shkak të pozitës, veprimtarive, opinioneve të 
shprehura ose bindjeve të prindërve të tij, të përfaqësuesve të tij ligjorë ose të anëtarëve të familjes 
së tij.xxiv” 
 
Neni 19 i KDF-së ndalet tek masat që shtetet palë në Konventë duhet të marrin për mbrojtjen e 
fëmijëve nga të gjitha format e dhunësxxv. Neni 28 dhe 29 i KDF-së garantojnë të drejtën e fëmijës 
për arsim, qëllimet e arsimit, si dhe masat që duhet të marrin shtetet palë për të garantuar 
respektimin e kësaj të drejtexxvi. 
 
Konventa për Eleminimin e të gjitha Formave kundër Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) mbulon 
aspekte të rëndësishme të të drejtave të vajzave adoleshente, që kanë të bëjnë me integritetin e 
tyre fizik, mbrojtjen nga dhuna dhe diskriminimi, mekanizmat e mbrojtjes etj.  
 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut është ratifikuar nga 
Shqipëria në vitin 1996. Neni 14 i KEDNJ, Protokolli Nr. 12 i KEDNJ-së dhe Jurisprudenca e Gjykatës 
Europiane për të Drejtat e Njeriut, mbështesin të drejtën për të mos u diskriminuar për shkak të 
orientimit seksual dhe identitetit gjinor.  
 
Karta Sociale Evropiane (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 2002) sanksionon parimin e barazisë (neni 
20) duke përcaktuar në mënyrë të shprehur se “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit” dhe parimin 
e mosdiskriminimit (neni 21).  
 
Rekomandimi CM/Rec (2010)5 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës “Mbi masat për të 
luftuar diskriminimin mbi baza të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”, Komiteti i Ministrave, 
rekomandon shtetet që të marrin masa në drejtim të garantimit të të drejtës për jetën, sigurinë dhe 
mbrojtjen nga dhuna, të personave për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. 

 

4.2 Legjislacioni shqiptar për të drejtat e adoleshentëve 
 
Shqipëria ka bërë përparime të konsiderueshme në drejtim të promovimit të legjislacionit të ri, 
mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve nga njëra anë dhe mbrojtjes së personave 
nga diskriminimi nga ana tjetër. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për legjislacionin për sistemin 
arsimor parauniversitar në Shqipëri. Përgjatë një periudhe 3 vjeçare vendi ka miratuar disa nga ligjet 
më të rëndësishme për të drejtat e njeriut, një aspekt sa pozitiv aq edhe për tu patur në qendër të 
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vemendjes, për shkak të rrezikut të vazhdueshëm të mos-zbatimit të ligjeve të reja dhe dobësisë së 
mekanizmave të zbatimit të tyre. 
 
Kushtetuta e Shqipërisë në një serë nenesh të saj garanton mbrojtjen e të drejtave të fëmijës për të 
mos u diskriminuar, për arsim, identitet, për mbrojtje nga dhuna etjxxvii. Qëllimet e Kushtetutës 
shprehen që në hyrjen e saj “…për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të 
garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerances…, e zotimin për 
mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor.xxviii” Neni 15 i Kushtetutës garanton parimin e 
patjetërsueshmërinë të të drejtave të njeirut; Kushtetuta garanton parimin e barazisë së shtetasve 
përpara ligjit dhe atë të mos-diskriminimit; Neni 22 garanton lirinë e shprehjes; Neni 54 garanton 
mbrojtjen e posaçme që fëmijët dhe gratë gëzojnë nga shteti, përfshirë edhe mbrojtjen nga dhuna 
dhe keqtrajtimi; Neni 57 përcakton parimet e të drejtës për arsim.  
 
Ligji për Avokatin e Popullitxxix bën të mundur mbrojtjen e të drejtave, liritë dhe interesave të 
ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të 
administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Kjo mbrojtje përfshin pa 
asnjë lloj diskriminimi edhe adoleshentët në sistemin arsimor parauniversitar, të drejtat e të cilëve 
mund të shkelen nga shkolla. Kreu 3 i Ligjit për Avokatin e Popullit rregullon sistemin e ankesave dhe 
rregullat që ndiqen në shqyrtimin e tyre. Një vëmendje të posaçme ligji i ka kushtuar të miturit 
(nënkupton çdo person nën moshën 18 vjeç), pasi i jep të drejtë Avokatit të Popullit që të veprojë, 
qofte edhe pa autorizimin e kujdestarit ligjor të fëmijës, për të mbrojtur interesin më të lartë të 
fëmijësxxx (Neni 13/parag 2). 
 
Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimixxxi për herë të parë përfshiu në legjislacionin shqiptar disa 
koncepte të reja si “orientimi seksual”, “identiteti gjinor”, “diskriminimi i terthortë” apo edhe 
“diskriminimi për shkak të shoqërimit”. Është një ligj që konsiderohet i përparuar, jo vetëm për 
Shqipërinë por edhe për shumë shtete të Bashkimit Europian, falë edhe ekspertizës më të mirë 
kombëtare dhe ndërkombëtare që u dha në përgatitjen e tij.  
 
Ligji fokusohet në ndalimin e diskriminimit në fushën e shërbimeve dhe të mirave materiale, 
punësimit dhe arsimit. Ligji në tre nene të tij (Nenet 17-19) ndalet në disa aspekte thelbësore të vetë 
fushës së zbatimit të ligjit, siç mund të përmendim: a) ndalimin e diskriminimit; b) zbatimin e masave 
të përkohëshme të diskriminimit pozitiv dhe c) caktimin e detyrimeve konkrete për Ministrinë e 
Arsimit dhe Sportit dhe Drejtuesit e institucioneve arsimore për të marrë masa për eleminimin e 
diskriminimit në mjediset shkollore. Ligji thekson faktin se çdo person që beson se është 
diskriminuar për një nga shkaqet e përmendura në të ka të drejtë t’i drejtohet Komisionerit për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi ose edhe Gjykatës për të kërkuar mbrojtjen nga diskriminimi dhe 
ndalimin e sjelljes / masës diskriminimuese (Neni 32 dhe 33 i Ligjit).   
 
Ligji për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëvexxxii bëhet tashmë 6 vjet që iu shtua gamës së 
legjislacionit vendas për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe që ka për qëllim të rrisë 
zbatueshmërinë e Konventës për të Drejtat e Fëmijës (KDF) në Shqipëri. Objekti i ligjit është të 
përcaktojë “...të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat përgjegjës, që garantojnë 
realizimin me efektivitet të mbrojtjes së këtyre të drejtave, si dhe përkujdesjen e posaçme për 
fëmijënxxxiii.” Ndër të tjera, ligji ndalon çdo formë dhune ndaj fëmijëve përfshirë edhe vendosjen e 
sanksioneve ndaj ushtruesve të dhunës nga mekanizmi kryesor i zbatimit të ligjit (Agjensia 
Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve).  
 
Një arritje e ligjit është se ndër të tjera, për herë të parë në literaturën ligjore në Shqipëri, e 
klasifikon diskriminimin si një ndër shkaqet e dhunës ndaj fëmijëve dhe përcakton masat që merren 
për mbrojtjen e tyre. Neni 21, Mbrojtja nga të gjitha format e dhunës, përcakton se: “Fëmija 
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mbrohet nga çdo formë e: a) dhunës fizike dhe psikologjike; b) ndëshkimit trupor dhe trajtimit 
poshtërues e denigrues; c) diskriminimit, përjashtimit dhe fyerjes; ç) keqtrajtimit dhe braktisjes; d) 
mospërfilljes dhe neglizhimit; dh) shfrytëzimit dhe abuzimit; e) dhunës seksuale.”  
 
Ligji Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (2015) cakton detyrimet qe kanë bashkitë, si njësitë 
e vetme administrative në nivel lokal përkundrejt banorëve të saj, përfshi edhe personat LGBT. Neni 3 
i këtij ligji ndër të tjera garanton se vetëqeverisja vendore duhet të bëhet “në respekt të të drejtave 
dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera.” Po ashtu Neni 
123 i të njëjtit ligj përcakton edhe përgjegjësinë e bashkive për të ofruar shërbime sociale në territorin 
e tyre për të gjithë banorët, përfshi edhe strehimin social. 
 
Ligji 69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i rishikuar (2013) në vijim të 
rekomandimeve të institucioneve të të drejtave të njeriut dhe në zbatim të Konventës për të Drejtat e 
Femijës, përfshiu për herë të parë edhe mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual, 
por la jashtë për arsye që nuk dihen identitetin gjinor. Ndër të tjera ligji parashikon ngritjen e 
Komisioneve të Etikës pranë çdo shkolle për të trajtuar rastet e dhunës apo diskriminimit ndaj 
femijëve apo edhe mësuesve.  
 
 

4.3 Mekanizmi i ankesave për mbrojtjen e 

adoleshentëve nga dhuna dhe diskriminimi në 

sistemin arsimor parauniversitar në Shqipëri 
 
Jo vetëm për shkak se legjislacioni,  i cili ndër vite po vjen duke u përmirësuar dhe pasuruar me 
nocione të reja, por edhe për arsye të reformimit të mëtejshëm të shoqërisë dhe familjes, pranimit 
më të gjerë të vlerave të reja shoqërore të respektit të individit dhe të drejtave të tij, zhvillimit të 
shkencës drejt njohjes së seksualitetit të njeriut, forcimit të statusit të individit në familje dhe 
zhvlerësimit të hetero-normativitetit, adoleshentët LGBT do të kenë tendencë që gjithnjë e më 
shumë të jetojnë dhe t’a bëjnë orientimin e tyre seksual apo identitetin gjinor publik si në mjediset e 
ngushta të klasës ashtu edhe më gjere.  
 
Në Shqipëri arsimi është i detyrueshëm deri në përfundim të klasës së nëntë të arsimit parashkollor, 
ose e thënë ndryshe për femijët dhe adoleshentët që kanë mbushur moshën 15-16 vjeç. Kjo moshë 
përkon me kalimin e tyre në arsimin e mesëm të lartë, i cili përbëhet nga shkollat e mesme të larta 
(gjimnazet), nga shkollat e mesme të larta të orientuara dhe shkollat e mesme profesionale. Shumica 
e adoleshentëve studiojnë në gjimnaze, por ndërkohë numri i atyre që duan të studiojnë për të 
marrë një profesion po vjen gjithnjë e në rritje.  
 
Ndonëse tabutë dhe paragjykimet që shoqërojnë të drejtat seksuale, si pjesë integrale e korpusit të 
ligjeve të të drejtave të njeriut, janë ende të  pranishme në kulturën tonë, pas miratimit të Ligjit për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, informacionit në rritje, ndërgjegjësimi, media dhe efekti i ligjit, do të 
ndikojnë në përmirësimin e sjelljes dhe qëndrimeve ndaj individëve LGBT përfshi edhe adoleshentët 
LGBT. 
 
Rasti më poshtë, i raportuar nga një adoleshent pranë ALO 116-Linjës Kombëtare të Telefonit për 
Fëmijët, tregon nga njera anë dhunën, paragjykimet dhe diskriminimin me të cilin ai përballet në 
sistemin arsimor parauniversitar publik, ndërkohë nga ana tjetër tregon dilemat e tij në lidhje me 
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seksualitetin e tij dhe rolit që mund të luaj familja dhe shoqëria e ngushtë në përmirësimin e 
gjendjes së tij. 
 
 
 

RASTI Dxxxiv 
 
Djali telefonon nga qyteti i Tiranës dhe është 16 vjeç. Ai jeton me prindërit dhe ndjek 
shkollën e mesme ne një nga gjimnazet e njohura të Tiranës. Ai shprehet shumë i 
shqetësuar në lidhje me disa shokë të shkollës së tij, pasi ata shpesh here e shajnë dhe e 
ofendojnë me fjalë të rënda. E gjithë kjo nuk vjen si pasojë e perceptimeve që shokët kanë 
ndaj tij duke pare mënyren e të sjellurit, të komunikuarit, të ecurës etj. Ata e ofendojne në 
lidhje me orientimin e tij seksual. Kjo sjellje e djemve ështe shumë e shpeshtë dhe për 
pasoje ai ndihet shumë keq, por reagimi i tij ështe paqësor dhe përherë mundohet t’u 
shmanget bisedave apo edhe përballjeve me ta. Ai shprehet se nuk ka besim tek psikologu i 
shkolles apo tek biseda që ai mund të bëjë me mësuesit e tij. Ai mendon se ndihma nga ana 
e tyre është shumë fiktive, thjeshtë për faktin se nuk di ndonjë rast që nxenesit të jenë 
ndihmuar nga psikologu i shkollës dhe që ndonjë nxënës të ketë besim që të bisedojë mbi 
problemet e tij me të.   
 
Djali shprehet se ndjehet mirë me veten e tij dhe me mënyrën se si ai sillet. Ai mendon se 
është homoseksual sepse vërtetë ndjen tërheqje të forte për djemtë dhe jo për vajzat, por 
gjithsesi mendon se tani është shumë heret për të arritur në një përcaktim të saktë të 
seksualitetit të tij. Ai mendon se ka shumë gjera akoma për të mësuar tek vetja e tij, por 
ështe i sigurt për faktin se ai ndjehet mire me veten e tij. Shqetësimi i tij qëndron tek sjellja 
që të tjerët kanë dhe mund të kene në vazhdim ndaj tij. Ai mendon se e gjithë mbarëvajtja 
dhe harmonija e tij si në shkollë, në shoqëri, në rrugë dhe kudo do shkatërrohet një ditë 
dhe kjo frikë e ka vënë në një pikëpyetje të madhe për mënyren se si ai duhet të ndjejë, pra 
të kontrollojë ndjenjat e tij dhe të mundohet t’i kanalizojë në nje drejtim tjetër. 
  
Ai thotë se familja e tij e përkrah shumë dhe e ndihmojnë për çdo problem apo pengesë qe 
ai mund të ketë, por ai nuk ka biseduar me ta për problemin që ai ka në shkollë. Mendon se 
kjo bisedë do e fuste në telashe të reja. Gjithashtu në marëdhënie me shoqërinë e tij të 
ngushtë ai thotë se ndjehet shumë mire dhe se kalon nje kohë te madhe me ta, por akoma 
nuk mendon të bisedojë me ta për ndjenjat e tij.  
 

 
 
Në këtë pjesë të tij studimi eksploron mënyrat dhe mekanizmat që Ligji për Sistemin Arsimor 
Parauniversitar dhe politikat publike përdorin për trajtimin e ankesave të adoleshentëve LGBT dhe 
zgjidhjen e tyre, me qëllim final mbrojtjen e adoleshentëve nga dhuna, keqtrajtimi dhe diskriminimi. 
Kjo analizë na ndihmon që të parashtojmë një sërë rekomandimesh se si sistemi arsimor 
parauniversitar mund të ndërtojë politika dhe mekanizma të rinj për mbrojtjen e të gjithë popullatës 
së adoleshentëve nga dhuna dhe diskriminimi.  
 
Ligji i ri për Sistemin Arsimor Parauniversitarxxxv solli një sërë ndryshimesh të mirëpritura prej kohësh 
në drejtim të administrimit të të gjithë sistemit, përfshirë edhe pjesët përbërëse të tij. Një ndër 
aspektet e rëndësishme të sistemit arismor parauniversitar është trajtimi i nxënësve si dhe të drejtat 
dhe detyrimet e tyre.  
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Sipas ligjit sistemi arsimor parauniversitar “ka për qëllim formimin e çdo individi, në mënyrë që të 
përballojë sfidat e së ardhmes, të jetë i përgjegjshëm për familjen, shoqërinë e kombin dhe në 
mënyrë të veçantë: a) të njohë, të respektojë, të mbrojë identitetin kombëtar e të zhvillojë 
trashëgiminë dhe diversitetin tonë kulturorxxxvi;” 
 
Neni 5 i ligjit përcakton parimet thelbësore të të drejtës për arsim në Shqipëri. Një nga risitë e ligjit 
është se tek shkaqet e diskriminimit përpos shumë shkaqeve të tjera është  përfshirë edhe 
“orientimi seksual”. Neni 5/parag. 1 shkruan: “Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për 
arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, 
raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo 
sociale, mosha, vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin 
shqiptar.” Ky nen ndonëse nuk i përfshin të gjitha shkaqet dhe arsyet mbi të cilat individë apo grupe 
individësh mund të diskriminohen, të përmendura në Nenin 1 të Ligjit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, përsëri ka lënë hapsira të mjaftueshme për zbatimin e këtij të fundit nga sistemi 
arsimor parauniversitar dhe mekanizmat e zbatimit të ligjit.  
 
Parimet e KDF-së kanë gjetur gjithashtu gjerësisht zbatim në Ligj. Neni 6 përshkruan parimet e ligjit, I 
cili është ndërtuar dukshëm mbi 4 pilarët e Konventës për të Drejtat e Fëmijës së OKB-së: interesi 
më i lartë i fëmijës; mbijetesa dhe zhvillimi; pjesmarrja e fëmijëve dhe mos-diskriminimi.  
 
Paragrafi 3 i Nenit 6, thotë: “Në sistemin arsimor parauniversitar, nxënësve dhe punonjësve u 
ofrohet mbrojtje nga çdo formë veprimi ose mosveprimi që mund t’u shkaktojë diskriminim, dhunë, 
keqtrajtim ose dëm moral.”  
 
Ligji krijon një strukturë vertikale të menaxhim-drejtimit të tij: Ministër – Inspektoriati i Arsimit -– 
Njësi Arsimore Vendore-- Këshill Kombëtar i Arsimit- Institucion Arsimor. Ministri xxxvii  përveç 
detyrave të tjera të përcaktuara në këtë ligj: a) nxjerr urdhra dhe udhëzime për zbatimin e këtij ligji; 
e) miraton rregulloren tip të institucioneve arsimore; 
 
Inspektorati Shtetëror i Arsimitxxxviii, ka ndër të tjera si funksion: a) vlerësimin e cilësisë së shërbimit 
të institucioneve arsimore dhe të njësive arsimore vendore; b) kontrollin e pajtueshmërinë së 
veprimtarisë së institucioneve arsimore dhe të njësive arsimore vendore me aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi; ç) informimin e ministrit, njësive arsimore vendore dhe institucioneve për gjetjet 
e inspektimeve arsimore, si dhe bërja publike e tyre; d) përhapjn e praktikave të suksesshme të 
institucioneve arsimore dhe të njësive arsimore vendore.  
 
Roli i Këshillit Kombëtar i Arsimit Parauniversitarxxxix fokusohet ndër të tjera në: (a) hartimin e 
strategjive, programeve kombëtare dhe akteve ligjore; b) projektbuxhetin për arsimin 
parauniversitar; c) çështje të tjera të politikave arsimore, me kërkesën e ministrit. 
 
Njësitë arsimore vendore xl kanë për detyrë: a) zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Arsimit 
Parauniversitar; b) mbështetjen e institucioneve arsimore për përmirësimin e vazhdueshëm të 
cilësisë së shërbimit arsimor;  
 
Institucioni arsimorxli (1) ka për detyrë krijimin e mjedisit miqësor për nxënësit dhe të mundësive që 
secili nxënës të shfaqë, të zhvillojë individualitetin dhe të realizojë potencialin e tij në përputhje me 
këtë ligj. (2). Institucioni arsimor funksionon sipas rregullores së tij të brendshme, e cila është në 
përputhje më këtë ligj e aktet e tjera ligjore në fuqi dhe miratohet nga titullari i njësisë arsimore 
vendore përkatëse. 
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Komisioni i etikës dhe sjelljes në institucionin arsimorxlii, përbëhet nga mësues, prindër dhe nxënës. 
Komisioni ka për detyrë të shqyrtojë ankesat e nxënësve, të prindërve e të punonjësve të 
institucionit ndaj shkeljeve të normave të etikës dhe të sjelljes dhe t’i propozojë drejtorit të 
institucionit masat përkatëse.  
 
Komisioni i etikës dhe sjelljes në institucionin arsimor konsiderohet si mekanizmi më i përshtatshëm 
për shqyrtimin e ankesave të nxënësve. Megjithatë ligji dhe neni përkatës nuk parashikojnë kriteret 
dhe proçedurat e ankimit dhe as mënyrën që do të ndiqet për shqyrtimin e tyre. Përbërja e 
komisionit me mësues, prindër dhe nxënës, në situatën aktuale të paragjykimeve dhe diskriminimit, 
që shpesh shoqërohen me dhunë, të gjendjes së adoleshentëve LGBT, ka tendencën të frenojë çdo 
adoleshent të ankohet në një komision që nuk garanton privatësinë dhe mbrojtjen në tërësi të të 
drejtave të adoleshentit ankues. 
 
Nga analiza që i bëhet elementëve përbërës të Ligjit për Sistemin Arsimor Parauniversitar dhe 
mekanizmit kombëtar të sistemit arsimor arrihet në konkluzionin se vetë ligji nuk ndërton një 
mekanizëm privat, të sigurtë dhe të drejtë për trajtimin e ankesave të adoleshentëve për dhunë dhe 
diskriminim për shkak të orientimit seksual, dhe jo vetëm. Mungesa e një mekanizmi të qartë 
ankimimi të shoqëruar nga politika dhe rregullore për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe 
diskriminimi, për shkaqet e parashikuara në Nenin 5 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar dhe në Ligjin 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, janë tregues se ligjvënësi nuk është përqendruar mjaftueshëm në 
mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe diskriminimi, që janë dy nga faktorët që më së shumti ndikojnë 
në shëndetin fizik dhe mendor të adoleshentëve dhe mirëqenien e tyre. 
 
Pavarësisht sa më sipër, ekziston besimi dhe arsyeja e qëndrueshme se mungesa e mekanizmit të 
ankesave krijon premisa që ligji të mos arrijë qëllimet, parimet dhe objektivat, për të cilat është 
miratuar dhe për pasojë mos marrja e masave poro-aktive në drejtim të përmirësimit të ligjeve dhe 
politikave mund të të krijojë një “xhungël” brenda mjediseve shkollore, ku individët-adoleshentë me 
më shumë pushtet dhe forcë mund të mbizotërojnë të paktën jetën sociale të nxënësve në dukje më 
të dobët apo të ndryshëm nga ata. 
 
Ashtu siç e thekson edhe Ligji, është detyrë dhe përgjegjësi e sistemit arsimor të zgjidhe ankesat që 
kanë të bëjnë me sistemin dhe pjesët përbërëse të tij, përpara se ato të bëhen pjesë e ankesave 
drejt institucioneve të pavarura të të drejtave të njeriut si: Avokati i Popullit, Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi apo edhe Gjykatës. Nëse çdo ankesë do të përfundonte në sistemin e 
ankesave të të dyja institucioneve të pavarura, kjo do t’i ekspozontë institucionet arsimore 
parauniverstare dhe vetë sistemin përballë kërkesavë për dëmshpërblim moral, social dhe financiar 
të të dëmtuarve nga dhuna dhe diskriminimi. Paragjykimet dhe diskriminimi jo vetëm që bëjnë një 
diferencë për nxënësit si individë, por për më tepër ato formësojnë kulturën e shkollave dhe 
kërcënojnë efektivitetin e institucioneve arsimorexliii. 
 
 

4.4 Politika kombëtare në lidhje me arsimin, orientimin 

seksual dhe identitetin gjinor në Shqipëri 

 

Në vijim të zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, përgjatë vitit 2011, Qeveria e Shqipërisë 
dhe respektivisht Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, punoi për të përgatitur një plan modest 
veprimi në mbështetje të komunitetit LGBT.  
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Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitarxliv (2014-2020), është një nga përbërësit e Planit 
Strategjik të Arsimit 2014-20204. Ajo është vijim i Strategjisë Kombëtare të APU-së 2009-2013 dhe i 
shërben përsosjes së sistemit arsimor që vlerësohet si një nga promotorët e zhvillimit të vendit. 
Dokumenti i SZhAPU-së përcakton piketat e realizimit të ndryshimeve në APU (Arsimi 
Parauniversitar). Vizioni i këtij dokumenti strategjik këkron të arrijë një “Sistem arsimor që ka në 
qendër nevojat dhe interesat e nxënësve, sistem ku dijet e fushave të nxënies dhe kompetencat e 
ndërtuara nga nxënësi prodhojnë zgjidhje për problemet jetësore dhe sjellin përfitime për atë dhe 
për shoqërinë, sistem që vlerëson forcën e diversitetit kulturor e gjuhësor dhe të teknologjive të 
kohës, për t’i përgatitur nxënësit të përballen me vetëbesim me sfidat e mjedisit global, sistem ku të 
gjithë aftësohen të nxënë gjatë gjithë jetës.” 

Si përparësi të politikës, në Strategji përcaktohen: A. Përmirësimi i qeverisjes, udhëheqjes dhe 
kapaciteteve menaxhuese të burimeve të SAPU-së. B. Nxënia cilësore dhe gjithëpërfshirëse. C. 
Sigurimi i cilësisë së arritjeve bazuar në standarde të krahasueshme me vendet e BE-së. D. Përgatitja 
dhe zhvillimi profesional bashkëkohor i mësuesve dhe i drejtuesve. Përparësia e dytë (B) është ajo që 
ka lidhje me arsimin gjithëpërfshirës, që prek ndër të tjera të gjithë adoleshentët që ndjekin arsimin 
e mesëm të lartë publik ose privat. Nga një vështrim i përgjithshëm i strategjisë shohim se në nuk 
është përfshirë elementi i mbrojtjes të adoleshentëve LGBT nga diskriminimi në mjediset shkollore. 
Megjithatë në një ndër veprimtaritë strategjike (B.8) thuhet shprehimisht se: “ (do të) ....Krijohen 
mjedise shkollore miqësore për fëmijët, pa dhunë, mjedise që ndihmojnë, kujdesen dhe kultivojnë 
vlerat demokratike dhe ofrojnë modele pozitive”. 

Plani i Veprimit për Mos-Diskriminimin për Shkak të Orientimit Seksual dhe Identitet Gjinor 2012-
2014, ndër të tjera, pati si fokus edhe përmirësimin e shërbimeve publike kombëtare dhe lokale për 
komunitetin LGBT. Plani parashikonte informimin e komunitetit LGBT në Shqipëri për të drejtat e 
tyre në lidhje me aksesin në shërbimet publike, përfshi edhe të drejtën për arsim. Në një raport të 
përbashkët ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Këshillit të Europës, vlerësohej fakti që thuajse i gjithë 
plani i veprimit në lidhje me shërbimet ishte realizuar falë punës së organizatave joqeveritare, por 
asnjë masë nuk ishte ndërmarrë nga qeveria në këtë drejtim5. 

Në Maj 2016, në kuadër edhe të IDAHOT (Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë dhe Transfobisë), 
Qeveria e Shqipërisë miratoi një plan të ri kombëtar masash në mbështetje të komunitetit LGBT, i cili 
ishte konsultuar më parë dhe gjerësisht me të gjithë institucionet publike dhe grupet e interesit.  

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë (2016-2020), është 
ngritur mbi tre qëllime strategjike, ku i treti i dedikohet: “Përmirësimi i aksesit në shërbimet e 
punësimit, edukimit, shëndetësisë, strehimit dhe sporteve për personat LGBTI, duke garantuar 
mundësi dhe të drejta të barabarta.” Qëllimi strategjik numër 3 në këtë politikë kombëtare është 
zhvilluar për të gjetur zbatim në 6 objektivat e mëposhtëm: 

 

Objektivi 3.1: Të përmirësohet situata e punësimit për personat LGBTI nëpërmjet informimit dhe 

ndërgjegjësimit të punëdhënësve dhe ofrimit të programeve lehtësuese për punësim. 

Objektivi 3.2: Të reduktohet diskriminimi mbi LGBTI në arsim nëpërmjet rishikimit të kurrikulave në 

të gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit të punonjësve arsimorë. 

                                                           
4 Dokumenti i Strategjisë së Arsimit Parauniversitar në Shqipëri, Ministria e Arsimit, Tiranë 2014. 
5 Report on the action plan for non-discrimination on the bases of sexual orientation and gender identity 2012-2014, Ministry of Labor, 
Social Affairs and Equal Opportunities. 
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Objektivi 3.3: Të përmirësohet aksesi dhe ofrimi i shërbimeve të kujdesit shëndetësor nëpërmjet 

përfshirjes të çështjeve LGBTI në programet parandaluese dhe ngritjes së kapaciteteve të 

punonjësve të shëndetësisë. 

Objektivi 3.4: Të përmirësohet situata e strehimit të personave LGBTI nëpërmjet krijimit të 

programeve lehtësuese të strehimit dhe shërbimeve të standartizuara të strehimit të sigurt. 

Objektivi 3.5: Të përmirësohet aksesi i personave LGBTI në ambjentet sportive komunitare duke 

reduktuar diskrimimin. 

Objektivi 3.6: Të përmirësohen legjislacioni dhe politikat përfshirëse të azilit për personat LGBTI. 

 

Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Personat LGBTI (2016-2020) udhëhiqet nga Ministria e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe parashikon një sistem më rigoroz të monitorimit të Planit, 
krahasuar me planin e kaluar (2012-2014), duke ngritur në të njëjtën kohë edhe Grupin Kombëtar të 
Zbatimit dhe Koordinimit (GKZK) për të monitoruar zbatimin e ecurisë së PKV 2016-2020. 

 

 

4.5 Kuadri Institucional 
 

Kur marrin në shqyrtim kuadrin institucional në Shqipëri, për të parë nga afër se cilët janë 
institucionet që kanë përgjegjësi dhe detyrë, për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut 
pjesë e komunitetit LGBT, mund të  themi se në tërësi ato përbëjnë një numër jo të vogël. Më poshtë 
po listojmë institucionet më kryesore. 

Kuvendi i Shqipërisë, ndër të tjera ka për detyrë të zhvillojë legjislacionin, të informohet mbi 
gjendjen e të drejtave të njeriut, të fëmijëve dhe adoleshentëve, të personave LGBT si dhe të 
miratojë raporte apo rezoluta që mundësojnë gëzimin e barabartë të të drejtave për çdo qytetar në 
Repub;ikën e Shqipërisë. Në këtë aspekt, janë një serë komisionesh dhe nën-komisionesh që mund 
të kryejnë një serë detyrash për të garantuar që të drejtat e adoleshentëve. Një liste e shkurtër do të 
përfshinte: 

- Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut; 

- Komisioni Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë; 

- Komisioni Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik etj; 

- Nën-komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut; 

- Nën-komisioni Parlamentar për Çështjet e të Miturve, Barazisë Gjinore dhe Dhunës në 
Familje. 

- Grupi i Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” 
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Qeveria e Shqipërisë, ka për detyrë jo vetëm zhvillimin e politikave të reja për respektimin e të 
drejtave të femijëve dhe adoleshentëve, por ndër të tjera edhe të kërkojë llogari për gjendjen e 
këtyre të drejtave dhe njëkohësisht të planifikojë në kohë dhe në sasi fondet shtetërore që do të 
duhen për të bërë të mundur gëzimin e këtyre të drejtave, qoftë nëpërmjet ofrimit shërbimeve më 
të mira, ashtu edhe në drejtim të mbrojtjes Ligjore, trainimit të stafeve, financimit të bashkive etj. 
Qeveria i realizon këto qëllime dhe objektiva nëpërmjet një serë ministrive dhe institucioneve 
publike, shkurtimisht si vijon: 

- Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, përgjegjëse ndër të tjera edhe për zbatimin e 
ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, zbatimin e ligjit për mbrojtjen e femijëve, mbështetjen 
me politika dhe standarte të reja për mbrjtyjen e femijëve nga dhuna, bulizmi dhe 
keqtrajtimi, financimin e shërbimeve sociale për femijët dhe të rinjtë, zhvillimin e politikave 
dhe standarteve të reja të shërbimeve socialeve etj. Ministria e ushtron këtë rol nëpërmjet 
një serë institucionesh si Shërbimi Social Shtetëror, Agjensia Kombëtare për të Rinjtë, 
Agjensia Kombëtare për Fëmijët, Inspektoriati i Punës, Inspektoriati i Shërbimeve Sociale etj; 

- Ministria e Arsimit, ka ndër të tjera për detyrë të zhvillojë standartet e mbrojtjes së femijëve 
dhe adoleshentëve nga dhuna dhe bulizmi, trainimin e vazhdueshëm të mësuesve, 
financimin e shërbimit psikologjik në shkolla dhe përmirësimin e vazhdueshëm të teksteve 
dhe kurikules mësimore; 

- Ministria e Shëndetësisë luan një rol primar në garantimin e shërbimeve shëndetësore, 
standarteve dhe politikës kombëtare të shëndetit, si dhe rritjen e gamës së kujdesit 
shëndetësor në nivel primar, sekondar dhe terciar. Ndër të tjera luan një rol kryesore edhe 
në promovimine jetesës së shëndetshme të adoleshentëve, mbrojtjes nga HIV/AIDS, 
shëndetin mendor etj; 

- Ministria e Brendshme është përgjegjëse për sigurinë dhe mbrojtjen e rendit publik. Ndër të 
tjera ajo duhet të garantojë politika dhe standarte të reja për të gjithë punonjësit e policisë 
të të gjitha niveleve, trainimin e vazhdueshëm të tyre, në lidhje me respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të femijëve dhe adoleshentëve, përfshirë dhe pa diskriminim edhe 
adoleshentët LGBT. Gjatë vitete të fundit është vërejtur re një ndryshim pozitiv në sjelljen e 
policisë përkundrejt komunitetit LGBT, falë edhe trainimeve si vendase ashtu edhe nga 
misionet e huaja të policisë; 

 

Bashkitë janë institucionet përgjegjëse për ofrimin e të gjitha shërbimeve bazë që ndodhen në 
territorin e tyre dhe që me ligjin e pushtetit vendor i kanë kaluar atyre kompetencat e administrimit. 
Reforma e re territorial e vitit 2015 dhe zgjedhjet vendore të të njëjtit vit, sollën një riorganizim të 
plotë të administratës vendore dhe ngritjen e 61 bashkive në të gjithë Shqipërinë, duke eleminuar 
komunat dhe duke i kthyer bashkitë në zona urbane, peri-urbane dhe rurale. Ndër të tjera bashkitë, 
nëpërmjet departamenteve dhe drejtorive të tyre, janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të 
mbrojtjes së femijëve, shërbimeve sociale, strehimin, transportin, nxitjen e praktikave të mira të 
mbështetjes së qytetarëve në nevojë etj. Këshilli Bashkiak pranë çdo bashkie është përgjegjës për 
miratimin e vendimeve më të rëndësishme të Bashkisë, përfshi edhe planifikimin dhe shpërndarjen e 
buxhetit vendor sipas prioriteteve të caktuara nga kryetari/ja i/e bashkisë. 

Avokati i Popullit, është i vetmi institucion i Pavarur i të drejtave të njeriut i njohur nga Kushtetuta e 
Shqipërisë. Roli kryesor i zyrës së Avokatit të Popullit është mbrojtja e të drejtave të njeriut, 
përfshirë edhe të drejtat e femijëve dhe adoleshentëve, nga shkeljet që i vijnë nga sjellja shtetërore 
e zyrtarëve publike dhe instucioneve publike. Zyra e Avokatit të Popullit ka luajtur një rol 
jashtëzakonisht pozitiv në drejtim të promovimit dhe mbështetjes publike të të drejtave të njeirut. 
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Përgatitja e raporteve të posaçme nga ana e Avokatit e ka rritur nivelin e ndërgjegjësimit të 
institucioneve në lidhje me situatën e të drejtave të njeriut; 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është institucioni kryesor i të drejtave të njeriut i 
caktuar nga Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi për monitorimin e zbatimit të normave të ligjit si 
dhe për vendosjen në vend të çdo shkelje të të drejtave të personave për shkak të diskriminimit. Në 
ndryshim nga zyra e Avokatit të Popullit, Komisioneri ka të drejtë jo vetëm të jap rekomandime 
drejtuar institucioneve, por edhe të vendosë gjoba për shkelje të ligjit si ndaj subjekteve publike 
ashtu edhe atyre private. Janë disa vendime dhe rekomandime të zyrës së Komisionerit që lidhen me 
eleminimin e diskriminimit në shkolla ndaj femijëve dhe adoleshentëve, përgjithësisht në favor të 
minoritetit rom, por jo vetëm. 

Organizatat LGBT në Shqipëri janë nxitëset kryesore të lëvizjes modeste për të drejtat LGBT në vend. 
Falë edhe mbështetjes së organizatave të të drejtave të njeriut vendase dhe misioneve të huaja 
prezente në Shqipëri, ato ia kanë dalë të përballen suksesshëm me një pjesë të mirë të argumentave 
kundër barazinë në të drejta për komunitetin LGBT, sidomos me institucionet fetare, si dhe janë 
angazhuar në zhvillimin e politikës kombëtare të qeverisë për komunitetin LGBT, organizimin e 
trainimeve dhe Studimeve të reja në fushë, dhe organizimin e iniciativave publike për të rritur 
vizibilitetin e lëvizjes LGBT, si psh Tirana Pride (Ambasada PINK), Marshimi i Biçikletave (Aleanca / Së 
bashku për LGBT) dhe mbështetjen e prindërve dhe familjeve të personave LGBT (OMSA). Ka një 
serë organizatash të tjera që mbështesin lëvizjen LGBT, sidomos organizata e grave, të të rinjve dhe 
të të drejtave të njeriut. 

Organizatat e të drejtave të femijëve dhe të rinjve në Shqipëri, përbëjnë një ndër grupet më të 
mëdha të OSHC-ve në Shqipëri, megjithatë me disa përjashtime, shumica e tyre nuk janë prononcuar 
apo pozicionuar në mbështetje të të drejtave të adoleshentëve LGBT. Pikëpamjet tradicionale apo 
kufizimi i dijeve në drejtim të të drejtave seksuale të femijëve dhe adoleshentëve, shpesh i kanë 
penguar ato të luajnë një rol më të madh për ndërgjegjësimin dhe mbrojtjen në publik të të drejtave 
të rëndësishme të femijës, siç janë e drejta e integritetit trupor të femijës dhe e drejta për të qenë i 
mbrojtur nga çdo formë e dhunës, keqtrajtimit dhe shfrytëzimit. 
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5. Analiza e të dhënave mbi diskriminimin e 

adoleshentëve në shkollë 
 

 

5.1 Të dhënat demografike 
 
Numri i adoleshentëve që u përfshinë në studim sipas Qarqeve 
 
Siç edhe shihet nga Grafiku 3, studimi arriti të përfshinte një numër thuajse të barabartë të nxënsve 
në të gjashtë bashkitë ku ai u zhvillua. Në tërësi mund të thuhet se Tirana dhe Elbasani kanë një 
përqindje më të lartë të pjesmarrjes në studim, me 18%, ndërkohë që qytetet e tjera variojnë 
ndërmjet 15-17%.  
 

Bashkia 
Nr i 

pyetësorëve të 
plotësuar 

Durrës 211 

Elbasan 256 

Korçë 241 

Shkodër 234 

Tiranë 267 

Vlorë 234 

Gjithsej 1,443 

 
Në tërësi, mund të themi se kampioni përfaqëson një numër të lartë të pjesmarrjes dhe është mëse i 
mjaftueshëm për të bërë analiza dhe krahasime ndërmjet adoleshentëve në bazë bashkie dhe 
njëkohësisht për të vëzhguar ndryshimet që mund të shoqërojnë secilin prej këtyre grupeve të 
bazuara në vendodhjen gjeografike. Për më tepër kampioni të lejon të bësh një analizë të plotë në 
lidhje më faktorët që mund të shpien në diskriminimin e adoleshentëve dhe shkaqeve të këtij 
diskriminimi.  
 
Mosha e adoleshentëve  
 

Mosha 
Nr i 

adoleshentëve 

15 vjeç 168 

16 vjeç 356 

17 vjeç 337 

18 vjeç 261 

19 vjeç 17 

20 vjeç 7 

Pa 
përgjigje 

297 

 
Total 

 
1,443 
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Mosha është një ndër faktorët e rëndësishëm që mund të ndikojë në shkallën e diskriminimit të 
adoleshentëve për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit gjinor. Të dhënat e mbledhura 
tregojnë se studimi arriti të intervistontë, nëpërmjet instrumentit të kërkimit, adoleshentë ndërmjet 
moshes minimale 15 vjeç, moshë kjo që përkon me fillimin e shkollës së mesme të lartë, dhe moshës 
20 vjeç. Ashtu siç edhe pritej grup-mosha kryesore e studimit ajo ndërmjet 15-18 vjeç përfaqëson 
edhe numrin më të lartë të adoleshentëve që ndjekin shkollën e mesme publike, me rreth 77.8%, 
ndërsa rreth 20% e adoleshentëve kanë preferuar të mos përgjigjen në lidhje me moshën.  
 
Gjinia e adoleshentëve 
 
Gjinia është një faktor i rëndësishëm jo vetëm për disagregimin dhe analizimin e të dhënave të 
mbledhura, por për më tepër për të vëzhguar nëse ajo përbën një shkak substancial për diskriminim 
ndërmjet apo ndaj adoleshentëve.  
 

Gjinia 
Nr i 

adoleshentëve 

Djem 533 

Vajza 889 

Tjetër 18 

Pa 
përgjigje 

3 

 
Gjithsej 

 
1,443 

 
 
Grafiku 5 na tregon se vajzat përbëjnë grupin kryesor të adoleshentëve të përfshirë në studim me 
rreth 62% të të intervistuarve, ndërsa djemtë përbëjnë 37% të të gjithë kampionit. Kjo e dhënë ka 
disa shpjegime. Së pari, të dhënat në nivel kombëtar tregojnë se vajzat në tërësi si një grup social e 
ndjekin shkollën më rregullisht dhe në një nivel më të lartë sesa djemtë. Së dyti, meqënëse 
përzgjedhja e klasave u bë sipas mënyrës rastësore, është mëse e mundur që disa klasa të kenë 
patur një numër më të lartë të vajzave sesa të djemve. 
 
Numri dhe % e adoleshentët të ndarë sipas viteve që ndjekin në shkollë 
 

 
 

Viti 
Nr i 

adoleshentëve 

Viti I 497 

Viti II 406 

Viti III 540 

Total 1,443 
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Nëse shohim ndarjen e adoleshentëve sipas viteve që ata ndjekin në shkollë, rezulton se 34.4% e 
tyre ndjekin vitin e pare të shkollës, 28% vitin e dytë dhe 37.4% vitin e tretë. Ka një diferencë prej të 
paktën 6% ndërmjet vitit të pare apo thuajse 10% me vitin e dyte, por kjo erdhi si pasojë e 
përdorimit të metodës rastësore. Në dy shkolla, të cilat u bënë pjesë e ushtrimit kërkimor, qëlloi që 
vitet e dyta ishin në eskursion dhe në të dyja rastet, vitet e dyta (në total 2 klasa) u zëvendësuan me 
vitet e treta. Kjo në parim krijoi një diference të lehtë në mbipërfaqësimin e viteve të treta, e cila 
është marrë në konsideratë gjatë interpretimit dhe analizës së të dhënave. 
 

5.2 Njohja e ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi prej 

adoleshentëve 
 
 

A keni dijeni / a keni dëgjuar për Ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi? 
 

Dijeni / 
dëgjuar për 

Ligjin? 

Nr i 
adoleshentëve 

Po 1,187 

Jo 251 

Pa përgjigje 5 

Gjithsej 1,443 

 
 
Një ndër gjetjet interesante te studimit është niveli i lartë i njohjes së ligjit për mbrojtjen nga 
diskriminimi nga ana e adoleshentëve. Grafiku 7 tregon se mbi 80% e adoleshentëve kanë dijeni apo 
kanë dëgjuar për ligjin, ndërsa rreth 17% e tyre nuk kanë dëgjuar më pare për të.  
 
Ky nivel i lartë i përgjigjes pozitive është një tregues i ndikimit pozitiv që ka luajtur media, shkolla 
dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në informimin e publikut, përfshirë edhe 
adoleshentët në lidhje me ligjin.  
 
Nga ana tjetër ky nivel i lartë njohje përbën edhe një aset për mësuesit dhe sistemin arsimor për të 
nxitur njohjen më të thellë të ligjit dhe përtej kësaj, për të sjellë një ndryshim në sjelljen e 
adoleshentëve që kanë probleme me orientimin seksual dhe identitetin gjinor të adoleshentëve të 
tjerë. Informi është një nga bazat kryesore në zhvillimin e modeleve pozitive të ndryshimit të sjelljes.  
 
Grafiku 8 evidenton diferencat në njohjen e ligjit në bazë të bashkive respektive dhe gjinisë. Në 
tërësi mund të themi se vajzat, edhe për shkak të numrit më të lartë të pjesmarrjes në studim, kanë 
relativisht dijeni më të lartë për ligjin sesa djemtë. Kjo e dhënë është thuajse e barabartë përgjatë të 
gjitha qyteteve pa ndonjë diferencë të theksuar.  
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Njohja e ligjit në Tiranë mund të thuhet që është pak më e lartë se në qytetet e tjera, kjo edhe për 
shkak se kanalet e komunikimit në kryeqytet janë shumë herë më të larta sesa në qytetet e tjera. 

 
 

Nëse PO, si jeni informuar? 

 
 
Një ndër çështjet me interes për ekipin kërkimor ishte edhe njohja me mjetet dhe kanalet e 
komunikimit që adoleshentët përdorin për të marrë apo shkembyer informacion. Grafiku 9 tregon se 
thuajse në 50% të rasteve, adoleshentët përdorin internetin si mjetin kryesor të informimit. Në këtë 
aspekt diferencat ndërmjet adoleshentëve në të 6 bashkitë janë të vogla, ku kuptueshëm Tirana 
mban peshën kryesore me 52%. Një tjetër fakt interesant është se pas internetit, si kanali i dytë i  
marrjes së informacionit për adoleshentët është mësuesi. Ky rezultat është një tregues pozitiv se kur 
mësuesit janë të informuar mbi ligjet edhe adoleshentët janë po aq të informuar. Media gjithashtu 
mbetet një tjetër kanal i rëndësishëm komunikimi, por përsëri është e treta për nga rëndësia. 
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Adoleshentët janë më pak të informuar si nga OSHC-të ashtu edhe nga Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi. 
 
Ndërkohë kur analizojmë mësuesin, si një kanal të veçantë të komunikimit të informacionit tek 
adoleshentët dhe e krahasojmë atë nisur nga bashkitë, shohim se ka diferenca të theksuara nga njëri 
qytet tek tjetri. Kështu nëse në Shkodër mësuesit janë një burim informacioni për informimin për 
ligjin në thuajse 48% të rasteve, në Vlorë ata përbejnë vetëm 31%. Diferenca është po ashtu e 
theksuar për Tiranën, me 36%, ndërkohë që numri i adoleshentëve nga kjo bashki është më i larti, 
krahasuar me bashkitë e tjera. Në thelb mund të thuhet se mësuesit në Tiranë dhe Vlorë i kanë 
informuar më pak adoleshentët në krahasim me qytetet e tjera dhe kjo në vetëvete mund të ketë 
prodhuar pasoja negative në jetën apo mirëqenien e adoleshentëve në këto dy bashki. 
 

Ndërkohë, siç e theksuam edhe më sipër, media mbetet një mjet dhe kanal i rëndësishëm i 
komunikimit për adoleshentët. Grafiku 11 na tregon se 46% e adoleshentëve janë informuar në 
lidhje me ligjin nga media (që është ndërkohë edhe një tregues i kompensimit të mungesës së 
informacionit të dhënë nga mësuesit në këtë qytet), ndërkohë që Elbasani dhe Shkodra kanë 
treguesit më të ultë të informimit të adoleshentëve nëpërmjet medias, respektivisht në masën 30% 
dhe 32%.  
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Me aq sa keni dijeni, cilat grupe / persona mbron ky ligj? 
 
Një ndër pyetjet që iu bë adoleshentëve ishte nëse ata kishin dijeni se cilët persona apo grupe 
shoqërore mbronte ligji? Për të përkufizuar grupet, u përdor terminologjia e vetë Ligjit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi. Ashtu siç mund edhe të shohim në Grafikun 12, vihet re se gjatë vitit të tretë rritet 
niveli i përgjigjeve pozitive për të gjitha grupet / personat që mbron ligji, pa ndonjë diferencë të 
theksuar. Ndërkohë që ka ndryshime të theksuara midis vitit të parë dhe vitit të tretë në shkollë për 
adoleshentët.  
 

 
Tabela 2 na tregon të dhënat e detajuara të pasqyruara në formë grafike. Adoleshentet në vitin e 
parë të shkollës së mesme të lartë mendojnë se ligji për mbrojtjen nga diskriminimi mbron së pari 
vetë adoleshentët në thuajse 40% të rasteve, për të vijuar me përgjigjen “të gjithë” në 35% të 
adoleshentëve. Ndërkohë që ka një ndryshim të përgjigjeve për vitin e dytë të shkollës, ku 44% e 
adoleshentëve mendojnë se ligji mbron të rriturit, ndërsa 42% e tyre mendojnë se ai mbron personat 
LGBT. Ndërkohë që 47% e adoleshentëve që ndjekin vitin e tretë mendojnë se ai mbron vajzat dhe 
në 46% të rasteve ata mendojnë se ligji mbron personat me aftësi të kufizuar. Ajo çka të bën 
përshtypje në këto përgjigje, për të treja vitet së bashku, është se ndërmjet adoleshentëve nuk ka 
një përgjigje të unifikuar se cilat grupe mbron ligji. Fakti që përgjigjet ndryshojnë nga viti në vit do të 
thotë se informacioni që iu është dhënë adoleshentëve nëpërmjet kanaleve të informimit nuk është 
konsistent dhe i mungon informacioni bazë.  
 

TABELA 2 

  I mbron 
të gjithë 

Mbron 
të 

rriturit 

Mbron 
adoleshentët 

Mbron 
Romet / 

Egjyptianet 

Mbron 
vajzat 

Mbron 
personat 

LGBT 

Personat 
me aftësi 

të 
kufizuar 

Viti I 35% 19% 39% 30% 17% 19% 29% 
Viti II 29% 44% 29% 30% 36% 42% 25% 
Viti III 36% 37% 31% 40% 47% 39% 46% 
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Për qëllimet e vetë studimit ne u fokusuam tek përgjigja e adoleshentëve në lidhje me mbrojtjen që 
ligji ofron për personat LGBT. Morrëm në analizë vetëm përgjigjet PO të adoleshentëve në të gjashtë 
bashkitë dhe sipas viteve respektive të shkollës, duke eleminuar qëllimisht përgjigjet jo dhe ato pa 
përgjigje.  
 
Grafiku 13 na tregon tendencën, por edhe diferencat në mendime, të adoleshentëve sipas viteve 
dhe bashkive, në lidhje me mbrojtjen që Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi ofron për personat 
LGBT. 
 
Kështu, bazuar gjithnjë tek pergjigjet PO, mund të themi se adoleshentët e vitit të dytë në Elbasan 
dhe ata të vitit të tretë në Shkodër mendojnë respektivisht në masën 89% dhe 77% se ligji mbron 
personat LGBT, ndërkohë që niveli i përgjigjeve është më i ultë për të gjitha grupet e tjera të 
adoleshentëve në të gjitha qytetet, me ndonjë përjashtim në Durrës (viti i dytë 50% e 
adoleshentëve) dhe Korçë (57%). 
 
Po ashtu shihet se adoleshentët që janë në vitin e parë të arsimit të mesëm të lartë publik, në tërësi, 
në të gjitha qytetet kanë tendencën të mendojnë se Ligji mbron në një nivel më të ultë personat 
LGBT. Kjo mund të shpjegohet ndër të tjera edhe nga fakti që adoleshentët që ndjekin vitin e parë të 
shkollës së mesme të lartë janë më pak të informuar sesa adoleshentët e viteve të tjera në lidhje me 
ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. 
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5.3 Përjetimet e adoleshentëve si dëshmimtarë të 

diskriminimit 
 
 
Më poshtë po paraqesim të dhënat në lidhje më adoleshentët, të cilët raportojnë se kanë qenë 
dëshmimtarë të ngjarjeve diskriminuese në shkollën e tyre.  
 
 

A ke qenë ndonjëherë dëshmimtar/e i/e diskriminimit të nxënësve të tjerë 
në shkollën tuaj? 

 
Grafiku 14 na tregon në mënyrë të përmbledhur eksperiencat e adoleshentëve të të gjitha moshave 
në arsimin e mësëm të lartë publik si dëshmimtarë të diskriminimit të nxënsve të tjerë. Ashtu siç 
paraqitet edhe në grafik, thuajse gjysma e të gjithë adoleshentëve kanë qenë deshmimtarë të 
paktën të një ngjarjeje diskriminuese në shkollë. Sipas mendimit të studiuesve, ky është një tregues i 
një niveli tepër të lartë dhe shqetësues të diskriminimit në shkolla apo mjediset përreth.  
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Nuk vihen re diferenca te theksuara midis të dhënave të përgjithshme të të qenit dëshmimtarë të 
diskriminimit në tërësi të të gjithë adoleshentëve, kur ato krahasohen me gjininë (Grafikët 15 dhe 
16). Thuajse 50% e djemve dhe po aq tek vajzat, pavarësisht vitit të studimit në shkollë, raportojnë 
se kanë qenë të pranishëm të paktën një herë në një ngjarje diskriminuese në shkollën e tyre ose në 
mjediset përreth saj. 

 
 
Grafiku 17 paraqet të dhënat e adoleshentëve që kanë qenë dëshmimtarë të diskriminimit 
(përgjigjet PO) të ndarë sipas viteve të shkollës dhe sipas bashkive. Ashtu siç mund të vemë re, 
adoleshentët në vitin e 3-të të shkollës në Durrës, në vitin e 2-të në Korçë, në vitin e 2-të në Shkodër, 
në vitin e 1-të në Tiranë dhe në vitin e 2-të në Vlorë, raportojnë një nivel më të lartë (+60%) të të 
qenit dëshmimtarë të diskriminimit sesa adoleshentët e viteve të tjera. Nisur nga niveli i lartë i të 
qenit dëshmimtarë të diskriminimit në tërësi të adoleshentëve, ajo çka mund të thuhet për faktorët 
që mund të kenë ndikuar në këto vite dhe bashki specifike, mund të ketë të bëjë me përbërjen e 
klasave (nxënës nga grupe të ndryshme sociale) dhe me formimin e mësuesve që japin mësim në to. 
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Adoleshentët dëshmimtarë të diskriminimit për shkak të identitetit gjinor 
 
Siç e theksuam edhe më sipër adoleshentët janë viktima të diskriminimit për një serë shkaqesh. Një 
ndër pyetjet që iu drejtua adoleshentëve ishte nëse ata kishin qenë deshmimtarë të diskriminimit të 
adoleshentëve të tjerë për shkak të identitetit gjinor. Të dhënat e paraqitura në Grafikun 19 tregojnë 
se shumica e adoleshentëve nuk kanë qenë ndonjëherë dëshmimtarë të diskriminimit, por ndërkohë 
7% e adoleshentëve që ndjekin vitin e parë, 5% që ndjekin vitin e dytë dhe 9% në vitin e tretë 
deklarojnë se kanë qenë dëshmimtar i eksperiencave të tilla. Mund të thuhet se një përqindje e lartë 
e adoleshentëve diskriminohen për shkak të identitetit gjinor apo shprehjes së këtij identiteti në 
arsimin parauniversitar publik.  
 

 
 

Adoleshentët dëshmimtarë të diskriminimit (orientimi seksual) 
 
Përqindjet e diskriminimit rriten në mënyrë të ndjeshme në lidhje me orientimin seksual të vërtetë 
apo të supozuar të adoleshentëve. Thuajse 20% e adoleshentëve që ndjekin vitin e dytë të arsimit të 
mesëm të lartë publik deklarojnë se kanë qenë deshmimtarë të diskriminmit për shkak të orientimit 
seksual, 18% e adoleshentëve të vitit të tretë dhe 14% për vitin e parë. Diferenca ndërmjet vitit të 
parë dhe të dytë mund të shpjegohet me fillimin e jetës seksuale dhe shprehive që shoqërojnë këtë 
proces ndërmjet adoleshentëve. Niveli i lartë i Po-ve është një tregues se diskriminimi për shkak të 
orientimit seksual është një realitet me të cilin përballen një numër i lartë adoleshentësh në arsimin 
e mesëm të lartë publik në gjashtë bashkitë pjesë e studimit. 
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Vendi ku ndodhi diskriminimi 
 
Adoleshentët dëshmimtarë të diskriminimit ndër të tjera u pyetën në lidhje me vendin se ku ndodhi 
diskriminimi. Siç edhe shihet në Grafikun 20 shumica e ngjarjeve diskriminuese kanë ndodhur në 
shkollë, në oborr ose në aktivitete të shkollës. Ky tregues është i qendrueshëm përgjatë të gjithë 
vitete të shkollimit të adoleshentëve, ndërsa një peshë shumë e vogël i përket mjediseve afër 
shkollës. 

 

 
Ushtruesit e diskriminimit 
 
Adoleshentët dëshmimtarë (përgjigjet Po) u pyetën ndër të tjera se cilët ishin personat që ushtruan 
diskriminimin. Të dhënat sipas grafikut të mëposhtëm (Grafiku 21) tregojnë se thuajse 1/3 e 
ngjarjeve diskriminuese janë ndodhi të bulizmit homofobik ndërmjet vetë adoleshentëve, ndërsa 
mësuesit (trupa mësimore) përbëjnë grupin e dytë të personave që diskriminojnë dhe në një 
përqindje shumë të ulët drejtoria e shkollës apo prindërit. Një e dhënë që kërkon vëzhgime të 
mëtejshme është kategoria “të panjohur”, por një koment që mund të bëhet për këtë të dhënë, 
është se faktorët e jashtëm kanë një ndikim të lartë në diskriminimin e adoleshentëve apo edhe 
agresionin ndaj tyre. Në këtë aspekt bëhet e rëndësishme mbrojtja e adoleshentëve jo vetëm nga 
faktorët e brendshëm, por edhe ata të jashtëm. 
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5.4 Ndjesia e të qenit të diskriminuar 
 
Një ndër fushat e studimit dhe të pyetësorit ishte “ndjesia e të qenit të diskriminuar”. Kjo kategori u 
shtua, falë kontributit dhe kërkesës së adoleshentëve të propozuar në fokus grupin e organizuar për 
të testuar instrumentin e kërkimit. Të gjithë pjesmarrësit në fokus grup kishin përshtypjen që jo të 
gjithë adoleshentët janë detyrimisht deshmimtarë apo viktima të diskriminimit, por një pjesë e tyre 
mund të kenë ndjesinë e qendrueshme të të qenit të diskriminuar, pavarësisht nëse ky diskriminim 
është i vërtetë apo është i perceptuar. Në instrumentin e këkrimit u shtuan 5 pyetje për këtë 
kategori, të cilat përfshinin perceptimet dhe shkaqet se pse një pjesë e adoleshentëve ndjehen të 
diskriminuar. Pyetja u la qëllimisht e hapur (a je ndjerë ndonjëherë i diskriminuar?) për të patur 
mundësinë për të parë nëse ndjesia e të qenit i/e diskriminuar kishte lidhje me familjen, moshatarët, 
apo shkollën. 

 
Grafiku 22 i paraqitur më sipër na tregon se në total mbi 17% e adoleshentëve kanë ndjesinë se janë 
të diskriminuar për një ndër shkaqet e përfshira në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku 
adoleshentët që ndjekin vitin e dytë të shkollës së mesme të lartë publike kanë nivelin më të lartë të 
ndjesisë së diskriminimit krahasuar me vitin e parë dhe të tretë. Ka dy faktorë pozitivë që mund të 
analizohen nisur nga këto të dhëna. Së pari, krahasuar me të dhënat e adoleshentëve dëshmimtarë 
të diskriminimit që ishin në nivelin e 50% të të pyeturve, vetëm 17% e adoleshentëve kanë ndjesinë 
e të qenit të diskriminuar. Së dyti, një përqindje e lartë e adoleshentëve, mbi 2/3-at e tyre, 
raportojnë se nuk ndjehen të diskriminuar në jetën e tyre.  

 
Siç shihet në Grafikun 23, ndërmjet 17-23% e djemve raportojnë se ndjehen të diskriminuar, ku 
adoleshentët e vitit të dytë në shkollë ndjehen më të diskriminuar se të viteve të tjera. Ndërkohë kur 
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shqyrtojmë vajzat (Grafiku 24) shohim se nuk ka ndonjë diferencë të theksuar ndërmjet tyre dhe 
djemve, por përsëri mund të thuhet se djemtë raportojnë se ndjehen më të diskriminuar sesa vajzat. 
Kjo gjetje në fakt konfirmon edhe gjetjet e shumë studimeve të tjera në Europë dhe SHBA, ku djemtë 
raportojnë nivele më të larta të diskriminimit apo të ndjesisë të të qenit të diskriminuar. 

 
 

Nëse Po, për çfarë shkaku je ndjerë i/e diskriminuar: Identiteti Gjinor 
 
Rreth 5% e adoleshentëve që ndjekin vitin e parë të shkollës së mesme të lartë publike, deklarojnë 
se ndjehen të diskriminuar për shkak të identitetit të tyre gjinor, ndërkohë që viti i dytë dhe viti i 
tretë raportojnë respektiviesht në shifrat 1% dhe 2%. Nga ana tjetër ka një nivel të lartë të mos-
përgjigjes së adoleshentëve, që mund të nënkuptojë se një pjesë e adoleshentëve nuk kanë qenë të 
qartë në lidhje me konceptin e identitetit gjinor dhe një pjesë tjetër nuk kanë dëshiruar të shprehen 
në lidhje me identitetin e tyre gjinor. Përsëri djemtë raportojnë nivel më të lartë të ndjesisë së 
diskriminimit, krahasuar me vajzat, në lidhje me identitetin e tyre gjinor. 
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Nëse Po, për çfarë shkaku je ndjerë i/e diskriminuar: Orientimi Seksual 
 
Grafiku 26 paraqet të dhënat në lidhje me ndjesinë e të qenit të diskriminuar të adoleshentëve për 
shkak të orientimit seksual. Rreth 5% e adoleshentëve që ndjekin vitin e parë të shkollës së mesme 
të lartë publike dhe 4% e adoleshentëve në vitin e tretë raportojnë se ndjehen të diskriminuar për 
shkak të orientimit të tyre seksual të shprehur nga ata vetë apo të perceptuar si i tillë nga të tjerët. 
Ndërkohë që adoleshentët që ndjekin vitin e dytë nuk raportojnë asnjë të dhënë në këtë drejtim. 
Mund të thuhet se ka një nivel të lartë të “pa përgjigje-ve”, ku përsëri viti i parë dhe viti i tretë i 
adoleshentëve paraqesin një nivel më të lartë të mos-përgjigjes, sesa viti i dytë. Bindja e studiuesve 
është që kjo është një fushë specifike ku ka nevojë për më shumë studime shkencore, që 
konfirmojnë të dhënat e orientimit seksual tek adoleshentët apo edhe të rriturit.  
 

 
Vendi ku ka ndodhur diskriminimi? 
 
Në lidhje me vendin se ku ka ndodhur diskriminimi, më poshtë po paraqesim vendet më kryesore të 
raportuara nga vetë adoleshentët, duke eleminuar të dhënat që paraqesnin përgjigjet me numrin më 
të ulët. 
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Grafiku 27 tregon të dhënat që kanë të bëjnë me ndjesinë e diskriminimit në klasë të adoleshentëve. 
Të dhënat tregojnë se mbi 1/3 e adoleshentëve në shkollën e mesme ndjehen të diskriminuar në 
klasë, (për të gjitha shkaqet e diskriminimit) pa ndonjë diferencë të theksuar ndërmjet viteve të 
shkollës.  
 
Shifrat e të ndjerit të diskriminuar në shkollë të adoleshentëve janë thuajse në të njëjtat nivele me 
diskriminimin në klasë.  

 
Grafiku 28 na tregon se mbi 1/3 e adoleshentëve ndjehen të diskriminuar në shkollë për një nga 
shkaqet e parashikuara nga ligji për mbrojtjen nga diskriminimi. Ndonëse niveli i ndjesisë i të qenit 
i/e diskriminuar është më i vogël sesa të qenit dëshmimtar në diskriminimin e adoleshentëve, 
përsëri mund të themi se një nivel kaq i lartë i raportuar i të ndjerit i/e diskriminuar duhet të përbëjë 
një shqetësim për të gjithë sistemin e arsimit parauniversitar publik ose privat në Shqipëri. 
 

A fole me dikë apo i tregove dikujt për këtë ngjarje? 
 
Adoleshentët ndër të tjera u pyetën nëse kanë folur apo i kanë treguar dikujt në lidhje me ndjesinë e 
të qenit të diskriminuar. Grafikët e mëposhtëm na tregojnë të dhënat në total për adoleshentët të 
ndarë sipas viteve dhe sipas gjinisë.  
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Vihen re disa diferenca ndërmjet djemve dhe vajzave në lidhje me faktin nëse i kanë folur apo 
treguar dikujt për ndjesinë e të qenit të diskriminuar. Me përjashtim të vitit të parë të shkollës së 
mesme për vajzat, të cilat raportojnë një përqindje më të lartë të mos-tregimit, djemtë e viteve të 
dyta dhe të treta zenë një përqindje të rëndësishme në mbajtjen të fshehtë të ndjesisë së 
diskriminimit. Kjo lidhet jo vetëm me moshën e tyre dhe zhvillimin e karakterit në adoleshencë, por 
edhe me rolet gjinore dhe pritshmëritë që ka shoqëria apo familja përkundrejt djemve krahasuar me 
vajzat. Nga të dhënat e mbledhura nëpërmjet pyetësorëve, adoleshentët që kanë treguar në lidhje 
me këtë perceptim, kanë folur në shumicën e rasteve me bashkëmoshatarët dhe familjarët e tyre, 
por shumë pak me mesuesit apo të afërm të tyre. 
 
 
 

5.5 Eksperiencat e diskriminimit të adoleshentëve për 

shkak orientimit seksual dhe identitetit gjinor në 

shkollë 
 
Qendrimet negative kundrejt përsonave LGBTxlv i vendosin të rinjtë në një risk me të lartë të 
përjetimit të eksperiencave të dhunës, krahasuar me nxënësit e tjerëxlvi. Një sërë studimesh në SHBA 
dhe në Europë tashmë prej një kohe të gjatë kanë treguar pasojat që sjell diskriminimi dhe 
përjashtimi social i adoleshentëve dhe të rinjve në jetën e tyre dhe atë të shoqërisë.  
 
Studimi i FRA për komunitetin LGBT në Europë ndër të tjera tregon se dhuna dhe viktimizimi, si 
pasoja të diskriminimit dhe agresionit përkundrejt personave LGBT, janë prezente në jetën e shumë 
të adoleshentëve dhe të rinjve kudo në Bashkimin Europian. Të njëjtat gjetje prej vitesh i raporton 
edhe raporti i GLESNxlvii, i cili në vitin 2013 pati si një ndër gjetjet kryesore faktin se “55% e nxënësve 
LGBT u ndjenë të pasigurtë në shkollën e tyre për shkak të orientimit seksual dhe 37.8% të tjerë për 
shkak të identitetit të tyre gjinor ose shprehjes së tij“. 

 
Të dhënat që po paraqesim më poshte janë të parat në këtë fushë në Shqipëri, ndaj 
studiuesit për shkak të mungesës së studimeve apo raporteve të mëparshme në vend, janë 
munduar që të eleminojnë komentet apo qendrimet e tyre, duke paraqitur rezultatet dhe 
duke i interpretuar ato në kontekstin e mjedisit ku të dhënat janë mbledhur. 
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A ka ndodhur ndonjëherë në jetën tënde që të kesh qenë viktimë e 
diskriminimit? 
 
Një ndër aspektet e rëndësishme të matjes së diskriminimit është prevalenca e tij. Anketa në këtë 
grup u fokusua jo tek ndjesia e të qenit i/e diskriminuar, por tek eksperiencat e viktimizimit për 
shkak të diskriminimit. Adoleshentët u pyetën nëse kishin qenë ndonjëhere viktima të diskriminimit 
sipas përkufizimit të dhënë nga ligji. Ashtu si edhe mund të shohim në Grafikun 32, ndërmjet 11% 
deri 15% e adoleshentëve të intervistuar deklarojnë se kanë qenë viktima të diskriminimit në jetën e 
tyre. Ky diskriminim përfshin të gjitha mjediset ku adoleshentët jetojnë apo mësojnë, pra nuk 
përfaqëson vetëm diskriminimin në shkollë. Po ashtu thuajse 5% e adoleshentëve nuk kanë dhënë 
përgjigje në lidhje me këtë pyetje. 

 
Në lidhje me gjininë, shohim djemtë raportojnë një nivel më të lartë diskriminimi për shkaqe të 
ndryshme krahasuar me vajzat. Kështu djemtë që ndjekin vitin e parë të shkollës së mesme të lartë 
publike raportojnë se janë viktima të diskriminimit në 17% të rasteve, ndërsa vajzat që ndjekin po të 
njëjtin vit shkollor raportojnë në masën 9%. Nivel të lartë të diskriminimit raportojnë të dyja gjinitë 
edhe në vitin e dyte të shkollës, me një ulje të lehtë në vitin e tretë, kjo mbase për shkak edhe të 
arritjes së moshës madhore për një pjesë të adoleshentëve, si dhe përshtatjes sociale të mëtejshme. 
Siç edhe shihet ka një nivel tepër të lartë të eksperiencave të diskriminimit tek adoleshentët e të 
dyja gjinive, gjë që sjell pasoja si afatshkurtëra ashtu edh afatgjata në jetën, mirëqenien fizike dhe 
mendore të adoleshentëve. 
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Nëse PO, kur ka ndodhur diskriminimi?  
 
Adoleshentëve që deklaruan “PO” në lidhje me eksperiencat e tyre të diskriminimit, iu kërkua që të 
identifikonin edhe kohën se kur ka ndodhur ky diskriminim. Qëllimi ishte që të identifikohej se sa e 
afërt apo e largët kishte qenë ngjarja diskriminuese si edhe për të parë sesa përqind e adoleshentëve 
vuajnë eksperienca të përditshme apo të përjavshme të diskriminimit. 

 

Tabela 3: Incidenca e diskriminimit ndërmjet adoleshentëve (Nr=) 

Viti i shkolles Ka më 
shumë se 1 

vit 

Gjatë vitit 
të fundit 

Gjatë muajit 
të fundit 

Gjatë javës 
së fundit 

Ka ndodhur 
sot 

Pa 
pergjigje 

Viti I 31 12 7 6 5 7 
Viti II 20 14 8 2 3 4 
Viti III 26 15 7 1 6 6 
Total 77 51 22 9 14 17 

 
Grafiku 35 na paraqet një përmbledhje të të dhënave të mësipërme dhe siç vihet re rreth 41% e 
adoleshentëve kanë qenë viktima të diskriminimit para më shumë se një viti. Kjo e dhënë e lartë 
shkon përkrah me të dhënat e tjera të gjetura nga ky studim, ku thuajse gjysma e adoleshentëve 
kishin qenë të pranishëm në një ngjarje apo eksperiencë diskriminuese. Ndërkohë po të shohim 
eksperiencat e diskriminimit përgjatë vitit të fundit dhe shpeshtësisë së tyre, shohim se të paktën 
22% e adoleshentëve që kanë patur një eksperiencë të tillë, e kanë patur atë gjatë vitit të fundit, 
12% gjatë muajit të fundit, 5% gjatë javës së fundit dhe 7% në ditën e intervistimit.  
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Viktimizimi i adoleshentëve për të gjitha shkaqet e diskriminimit sipas 
bashkive 
 
Nga krahasimi i të dhënave ndërmjet bashkive, të paraqitur në grafikun 36, shohim se adoleshentët 
nga Durrësi raportojnë një nivel më të lartë incidence të diskriminimit (mbi 60%) krahasuar me 
adoleshentët e bashkive të tjera. Ndërkohë që adoleshentët në Shkodër dhe në Vlorë kanë incidencë 
më të lartë të diskriminimit gjatë vitit të fundit akademik (2015). Të rinjtë në qytetet e Elbasanit, 
Tiranës dhe të Korçës paraqesin përqindjen më të lartë ndërmjet adoleshentëve të eksperiencës së 
viktimizimit gjatë ditës “së sotme”. 

 

 
 

Viktimizimi i adoleshentëve për shkak të identitetit gjinor 
  
Adoleshentët raportojnë një nivel të lartë dhe përtej pritshmërive të diskriminimit për shkak të 
identitetit gjinor. Grafiku 37 na tregon se thuajse 7% e adoleshentëve që ndjekin vitin e tretë të 
shkollës së mesme të latrë publike janë viktima të diskriminimit për shkak të identitetit të tyre gjinor 
apo të perceptuar nga adoleshentët e tjerë si të tillë. Niveli i lartë i mos-përgjigjeve është një tregues 
se identiteti gjinor, i jetuar apo i përceptuar, ka ndikim të lartë në diskriminimin e adoleshentëve.  
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Përjetimet e adoleshentëve në moshën e pubertetit dhe përgjatë kalimit të tyre të shpejtë në të 
rritur shoqërohen me ndryshime të mëdha fizike dhe emocionale. Të gjitha këto perjetime ndikohen 
nga një serë faktoresh të jashtëm si: mashkulliniteti apo feminiliteti, pritshmëritë e prindërve, 
mësuesve apo bashkëmoshatarëve për t’u sjellë në një mënyrë të caktuar, kultura shoqërore lokale 
etj. Duke mos qenë të përgatitur për t’u përballur, si me ndryshimet e brendshme ashu edhe me 
ndikimin e faktorëve të jashtëm, adoleshentët shpesh bëhen viktima të diskriminimit në lidhje me 
identitetin e tyre që është duke u formuar dhe sigurisht edhe për orientimin e tyre seksual, i cili 
kërkon kohë më të gjatë për t’u zhvilluar. 
 

 
Grafikët 38 dhe 39 paraqesin ndryshimet në eksperiencat e diskriminimit ndërmjet djemve dhe 
vajzave. Ajo që të bën përshtypje është fakti që diskriminimi ndaj djemve për shkak të identitetit 
gjinor vjen duke u rritur me rritjen moshës së tyre (nga 0% në 8%), ndërsa e kundërta ndodh me 
vajzat (nga 8% në 3%). Të dhënat na tregojnë se asnjë adoleshent djalë në vitin e parë të shkollës së 
mesme të lartë nuk ka qenë viktimë e diskriminimit për shkak të identitetit gjinor, por nga ana tjetër 
niveli i lartë i mos-përgjigjes (14% për vitin e parë) është tregues se një pjesë e tyre kanë preferuar ta 
mbajnë këtë informacion të fshehur.  
 
 

Viktimizimi i adoleshentëve për shkak të orientimit seksual 
 
Të dhënat e studimit tregojnë se adoleshentët në tërësi raportojnë një nivel më të ulët të 
diskriminimit të tyre për shkak të orientimit seksual sesa identiteti gjinor apo edhe shkaqet e tjera të 
diskriminimit. Pavarësisht se të dhënat duhen parë dhe interpretuar me kujdes, përfshi edhe nivelin 
e lartë të mos-përgjigjeve (pavarësisht Po-së), ajo ç’ka mund të thuhet është se faktorët e 
brendshëm dhe të jashtëm kanë një ndikim të madh në pranimin ose jo të orientimit seksual.  
 
Së pari, pavarësisht se të dhënat, si në nivel global ashtu edhe në Shqipëri, raportojnë se një numër 
gjithnjë e më i lartë i adoleshentëve po përfshihen në marrëdhënie seksuale të hershmexlviii6, përsëri 
përqindja e tyre mbetet e vogël.  
 
Së dyti, pranimi i të qenit LGB si një orientim seksual i ndryshëm nga ai shumicës, është një proçes i 
gjatë që kërkon kohë të konfirmohet. Si i tillë, adoleshentët që janë në fillimet e të kuptuarit të 
ndryshimeve trupore dhe seksuale të tyre dhe që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale, e kanë të 
vështirë ende të pranojnë një orientim seksual si ai LGBT, pavarësisht përballjes së tyre shpesh 
denigruese, fyese apo diskriminuese me të gjithë terminologjinë gjuhësore që shoqëron orientimin 
seksual në një shoqëri të caktuar. 
 
 

                                                           
6 Një studim i INSTAT dhe UNFPA mbi të rinjtë në Shqipëri gjeti se 1 në 5 adoleshentë kishte kryer marrëdhëie seksuale pa mbushur 
moshën 15 vjeç.  
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Grafiku 40 tregon se 4% e adoleshentëve në total (që janë përgjigjur “po”) janë të diskriminuar për 
shkak të orientimit të tyre seksual, ndërsa 9% e tjerë e adoleshentëve kanë preferuar të mos 
prononcohen në lidhje me këtë çështje. Shohim se ka një ndryshim ndërmjet vitit të parë të shkollës, 
ku adoleshentët raportojnë në shifrën 6% diskriminimin në 0% gjatë vitit të dytë dhe në 7% gjatë vitit 
të tretë. Ndërkohë që kur disagregojmë të dhënat në bazë të gjinisë shohim se ka diferenca të 
rëndësishme ndërmjet djemve dhe vajzave në shkollën e mesme të lartë. Rreth 4% e vajzave në vitin 
e parë raportojnë se janë viktima të diskriminimit për shkak të orientimit seksual, por nuk paraqitet 
asnjë rast diskriminimi në vitin e dytë dhe të tretë të shkollës (Grafiku 39 dhe 40). 
 

Ndërkohë që situata paraqitet pak më e ndryshme tek djemë (Grafiku 41). Adoleshentët në vitin e 
parë dhe në vitin e dytë të shkollës së mesme të lartë publike nuk raportojnë asnjë rast diskriminimi 
për shkak të orientimit seksual, ndërkohë që në vitin e tretë ky raportim shkon në masën 15%. Një 
rritje kaq e konsiderueshme e diskriminimit tek djemtë është një tregues i rritjes progresive të dijeve 
por edhe shprehive seksuale tek adoleshentët, të cilat ndikojnë negativisht tek një pjesë e tyre. Po 
ashtu mund të themi se niveli i lartë i mos-përgjigjes është po ashtu tregues i një pjese jo e vogël e 
adoleshentëve që kanë kërkuar të mos shprehen në lidhje me eksperiencat e tyre të diskriminimit në 
lidhje me orientimin seksual. 
 
 

Vendi ku ndodhi diskriminimi  
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Grafiku 43 na tregon vendin se ku ka ndodhur diskriminimi. Në anketë u përfshinë një serë vendesh 
ku mund të ndodhte ky diskriminim, por për arsye studimore ne po publikojmë vetëm të dhënat që 

kanë lidhje me shkollat. Një ndër vendet kryesore ku ndodh diskriminimi i adoleshentëve për të 
gjitha shkaqet është klasa, për shkak edhe sepse nxënësi kalon pjesën më të madhe të kohës 
shkollore në të. Në total 34% e adoleshentëve që janë viktima të diskriminit thonë se ngjarja 
diskriminuese ka ndodhur brenda në klasë. Nxënësit e vitit të tretë të shkollës së mesme të lartë 
publike raportojnë një nivel të më të ulët të diskriminimit sesa ata të vitit të parë, që raportojnë 
edhe nivelin më të lartë të viktimizimit. 
 
Ndërkohë që Grafiku 44 na tregon viktimizimin e adoleshentëve (për të gjitha shkaqet) në shkollë. 
Nuk shihet ndonjë diferencë e theksuar ndërmjet diskriminimit që ndodh në klasë apo në shkollë, që 
do të thotë se të dyja mjediset nuk janë të sigurta për të gjithë adoleshentët, por vetëm për një 
pjesë të tyre. Në kuadër të programit të shkollave qendër komunitare, që ministria e Arsimit dhe 
Sportit po zbaton, mund të shihet me prioritet edhe krijimi i hapsirave të sigurta (safe spaces) për 
çdo fëmijë në këto shkolla.   
 

 
Siç shihet nga të dhënat, adoleshentët në vitin e parë të shkollës të mesme të lartë publike raportojë 
një nivel më të lartë diskriminimi sesa ata të viteve të tjera. Niveli i diskriminimit në shkollë është 
ndërkohë vetëm 2% më i ultë sesa ai që ndodh në klasë. 
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Cili ishte personi që të diskriminoi  
 
Rreth 32% e adoleshentëve në total (Grafiku 45) raportojnë se personi që i diskriminoi ishtë shoku 
apo shoqja e klasës. Viti i dytë raporton një nivel më të lartë të viktimizimit nga diskriminimi (për të 
gjitha shkaqet së bashku) në masën 38%, ndërkohë që adoleshenët e vitit të tretë raportojnë vetëm 
23% incidencë të diskriminimit.  
 

 
Në po të njëjtën logjikë shkon edhe pyetja tjetër (grafiku 46) nëse personi që diskriminoi ishte një 
nxënës/e i/e shkollës. Niveli i raportuar i diskriminimit, pavarësisht se është tepër i lartë, përsëri 
është më i ulët nga ai që ndodh brenda klasës. Kështu përsëri adoleshentët e vitit të dytë raportojnë 
përsëri një nivel më të lartë të diskriminimit (33%) krahasuar me vitin e parë (25%) dhe vitin e tretë 
(18%). Nga interpretimi i këtyre të dhënave mund të themi se diskriminimi ndodh në një nivel më të 
lartë nga persona që janë shumë më afër dhe në marrëdhënie më të shpeshtë me adoleshentët, 
sesa ata që janë më larg tyre në shkollë dhe përgjithësisht zhvillohet në formën e bulizmit dhe 
dhunës.   
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Në një nivel më të reduktuar, por jo të papërfshillshëm paraqitet diskriminimi dhe viktimizimi i 
adoleshentëve nga ana e mësuesve të tyre në shkollë. Fakti që nxënësit raportojnë se janë 
diskriminuar është një tregues, ndër të tjera, që normat e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe 
Ligjit për Arsimin Parauniversitar nuk njihen mjaftueshëm nga mësuesit. Në aspektin profesional 
është e patolerueshme që mësuesi të diskriminojë nxënësit, ndërkohë që sistemi dhe programet 
mësimore duhet të jenë të ndërtuara të tilla që të respektojnë diversitetin dhe të drejtat e 
adoleshentëve. Grafiku 47 na tregon se mbi 15% e adoleshentëve janë viktima të diskriminimit nga 
mësuesit e tyre. Adoleshentët që ndjekin vitin e tretë të shkollës së mesme raportojnë edhe nivelin 
më të lartë të diskriminimit në masën 21% të ndjekur nga viti i dytë (14%) dhe viti i parë (11%). Në 
konkluzion mund të themi se mosha është një faktor për diskriminim. Sa më e madhe mosha e 
adoleshentëve aq më e lartë është mundësia e të qenit të diskriminuar nga mësuesit e tyre. 

 
Diskriminimi nga struktura menaxhuese e shkollës paraqitet në nivele më të ulta, si tek adoleshentët 
dëshmimtarë ashtu edhe tek ndjesia e të qenit i/e diskriminuar. Tendenca është e njëjtë edhe në 
këtë pjese të studimit. Rreth 4.2% e adoleshentëve raportojnë se janë diskriminuar nga drejtori / 
drejtoresha e shkollës (Grafiku 48). Në kontrast me mësuesit (shpjeguar më sipër), adoleshentët e 
vitit të parë raportojnë një nivel më të lartë diskriminimi (thuajse 6%) sesa ata të viteve të tjera. Kjo 
mund të shpjegohet përsëri me faktorin moshë, ku ardhja e adoleshentëve nga sistemi i arsimit 9-të 
vjeçar, mund të kërkojë një përfshirje më të madhe të drejtorisë së shkollës në çështjet e tyre, 
krahasuar me adoleshentët e dy viteve të tjera. 



- 57 - 

 

A vazhdon ende të ndjehesh i/e diskriminuar? 
 

 
TABELA 4: A vazhdon ende të ndjehesh apo jesh i/e diskriminuar? 

 
PO, me të njëjtin 

intensitet 
JO, ka ndaluar 

Ndodh herë pas 
here 

Pa pergjigje 

Viti I 18% 43% 22% 18% 
Viti II 20% 43% 26% 11% 
Viti III 13% 48% 26% 13% 
Total 17% 44% 25% 14% 

 
Tabela 4 dhe grafiku 49 na parqesin të dhënat e incidencës së diskriminimit tek adoleshentët në 
shkolla, edhe pasi ngjarja diskriminuese është raportuar apo përjetuar të paktën një herë nga 
adoleshentët. Siç shihet thuajse 17% e adoleshentëve vazhdojnë të raportojnë se diskriminimi i tyre 
(për të gjitha shkaqet) vazhdon, herë pas here ndodh në 25% të rasteve dhe ka ndaluar në thuajse 
44% të adoleshentëve. Të dhënat na tregojnë se për thuajse gjysmën e adoleshentëve që kanë 
raportuar një ngjarje diskriminimi, në një formë ose tjetër ai është duke ndodhur përsëri, me një 
intensitet më të ultë apo më të lartë, po të përfshihen këtu edhe pa-përgjigjet.  
 

 
Një nivel kaq i lartë dhe i qendrueshëm i diskriminimit sipas mendimit tonë është një tregues se 
sistemi arsimor nuk është i gatshëm që t’i gjejë një zgjidhje dhe trajtim adekuat këtij fenomeni 
negativ. Për më tepër mund të thuhet se mekanizmat e raportimit dhe trajtimit të këtyre ngjarjeve 
(Bordet e Etikës në Shkolla) kanë shumë pak fuqi për të ndërhyrë në eleminimin e diskriminimit, pasi 
ai ka ndodhur.  
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5.6 Qendrimet dhe perceptimet e adoleshentëve në 

shkolla për adoleshëntët LGBT  

 
 
A ka në shkollën tuaj adoleshentë LGBT? 
 
Periudha e adoleshencës është një moment i rëndësishëm në jeten e të gjithëve. Ajo përfaqëson 
momentin e ndarjes nga femijëria dhe përgatitjes për kalimin në moshë të rritur. Si e tillë, 
adoleshenca është e mbujtur me zhvillime si të brendshme ashtu edhe të jashtme për nje pjesë të 
mirë të adoleshëntëve.  
 
Një ndër këto zhvillime lidhet me aspektet e zhvillimit seksual të adoleshentëve, përfshi edhe 
orientimin seksual. Një pjesë e adoleshentëve fillojnë të kenë pikëpyetje në lidhje me orientimin e 
tyre LGBT, disa te tjerë do e ndajnë atë me miqtë dhe shokët e tyre e disa të tjerë do të perceptohen 
si të tillë. Këto zbulime shpesh shoqërohen me konflikte me veten apo me botën që i rrethon.  
 
Studimi ndër të tjera i pyeti adoleshentët nëse në dijeni e tyre në shkollën ku ata studionin kishte 
adoleshentë LGBT? Grafiku 50 na tregon se thuajse një e treta e adoleshentëve (22%) besojnë se në 
shkollën e tyre ka një adoleshent LGBT. Vetëm 21% e adoleshentëve nuk besojnë se në shkollën e 
tyre ka një adoleshent LGBT dhe 51% e tyre nuk e dinë apo nuk kanë informacion.  
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Nëse po, si jeni venë në dijeni? 
 
I njëjti grup i adoleshentëve u pyet edhe sesi ishin vendosur ata në dijeni të këtij informacioni. Kjo 
pyetje paraqet rëndësi në disa aspekte. Siç edhe na tregojnë përgjigjet e adoleshentëve, ka disa 
kanale komunikimi të informimit të adoleshentëve brenda shkollës. Grafiku 51 na tregon se mjeti 
kryesor i komunikimit të orientimit seksual dhe identitetit gjinor të adoleshentëve është nëpërmjet 
fjalëve. Në thuajse 60% të rasteve janë adoleshentët e tjerë që kanë treguar për orientimin seksual 
apo identitetin gjinor të adoleshentëve, teksa burimi i informacionit është vetë 
adoleshenti/adoleshentja LGBT. Më pak përqindje, por që përsëri nuk mund të neglizhohen luajnë 
psikologu i shkollës, drejtori/drejtoresha, mësuesi apo vetë të afërmit e ngushtë të adoleshentit. 

 
Në një aspekt më të gjerë të mbrojtjes të të dhënave personale, mund të themi se shumica e 
adoleshentëve LGBT nuk janë të sigurtë nëse orientimi apo identiteti i tyre do të mbahet i fshehur 
nga të tjerët. Të dhënat e mësipërme nga tregojnë se ka një rrjedhje të lartë të informacionit, gjë që 
nëse shihet e lidhur me shifrat e dhunës ndaj adoleshentëve LGBT, na bën të kuptojmë se orientimi 
seksual dhe identiteti gjinor LGBT shërbejnë si një burim dhune, agresioni dhe diskriminimi ndaj 
adoleshentëve.  

 
Bulizmi homofobik dhe transfobik ndaj adoleshentëve 
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Dhuna në shkollë është një realitet në jetën e shumë fëmijëve dhe adoleshentëve. Bulizmi është një 
ndër format kryesore të manifestimit të kësaj dhune që shkakton pasoja të rënda dhe të 
pariparueshme në mirëqenien fizike, mendore dhe intelektuale të adoleshentit. Bulizmi homofobik 
dhe transfobik është dhuna fizike, emocionale dhe me raste seksuale nga adoleshentët në shkollë 
përkundrejt të gjithë adoleshentëve LGBT apo atyrë të perceptuar si të tillë. Të dhënat në grafikun 
52 na tregojnë se 20% e adoleshentëve në total mendojnë se adoleshentët janë viktima të bulizmit 
me bazë homofobike dhe trasnfobike. Më pak dhunë raportojnë adoleshentët e vitit të parë, 
ndërkohë që niveli më i lartë (24%) raportohet nga adoleshentët e vitit të dytë në shkollën e mesme 
ose thuajse 1/3 e tyre.  

 

Cili është mendimi juaj për adoleshentët LGBT? 
 

 
Thuajse 15% e adoleshentëve i të gjitha viteve bashkë mendojnë se të qenit LGBT për një pjese të 
adoleshentëve është një tendencë e tyre për t’u dukur modern. Ky perceptim në vetëvete tregon se 
një pjesë e konsiderueshme e adoleshentëve nuk janë të informuar sa duhet në lidhje me orientimin 
seksual dhe identitetin gjinor për shkak të mungesës së informacionit në shkolla në lidhje me këto 
koncepte dhe të drejta (Grafiku 53). 
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Numri i adoleshentëve që besojnë se orientimi seksual dhe identiteti gjinor përfitohet nga nxitja apo 
shtytja që mund t’i bëhet atyre nga shokët dhe shoqet është i vogël, megjithatë jo aq sa për t’u mos 
u marr në konsideratë. Rreth 4-6% e adoleshentëve besojnë tek ky qendrim, ndërkohë që ndërmjet 
82-87% e tyre nuk e besojnë këtë qendrim (Grafiku 54). 
 

Një pjesë jo e vogël e adoleshentëve besojnë se një pjesë e bashkëmoshatarëve të tyre janë gay, 
lezbike, biseksualë dhe transgjinorë për shkak të ndikimit të internetit. Thuajse 14% e adoleshentëve 
që ndjekin vitin e dytë të shkollës së mesme të lartë publike mbajnë këtë qendrim, krahasuar me 
12% të viteve të para dhe 10% të viteve të dyta. Po ashtu ka një përqindje të lartë të adoleshentëve 
që nuk kanë dashur të kthejnë përgjigje mbi këtë qendrim, që i shtohet përsëri paqartësive që kanë 
mbi seksualitetin adoleshentët në shkollat e mesme. 
 

Qendrimet ndaj adoleshentëve LGBT 
 

Pjesë e anketimit ishte edhe identifikimi i qendrimeve negative dhe pozitive ndaj adoleshentëve 
LGBT (përfshi edhe dhunën me bazë homofobike dhe transfobike të shpjeguar më sipër) nga ana e 
adoleshentëve të tjerë. Më poshtë po përshkruajmë këto qendrime shkrutimisht. Nga të dhënat e 
paraqitura në Grafikun 56 shohim se thuajse 1/3 e adoleshentëve që ndjekin arsimin e mesëm të 
lartë kanë një qendrim negativ dhe mos-pranues ndaj adoleshentëve LGBT dhe atyre të perceptuar si 
të tillë. Kjo përqindje e lartë e homofobisë është një tregues i një niveli të lartë të mundësisë që 
adoleshentët LGBT të bëhen viktima të dhunës dhe agresionit në arsimin e mesëm publik.   
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Një tjetër qendrim negativ i identifikuar nga studimi ështe tendenca e një pjese të adoleshentëve, të 
cilët mendojnë se adoleshentët LGBT duhet të ndalohen të vijnë në shkollë. Rreth 5% e të gjithë 
adoleshentëve mendojnë se ndalimin i ardhjes në shkollë të adoleshentëve LGBT është një ndër 
zgjedhjet që duhet marrë në konsideratë. Një koment që mund të bëhet në këtë pjesë të analizës, 
është se niveli i lartë i mos-përgjigjeve duhet interpretuar si një qendrim negativ, për shkak se 
adoleshentët nuk janë shprehur qartazi kundër (Grafiku 57). 
 

Po ashtu një perqindje tjetër e adoleshentëve mendojnë se disiplinimi i adoleshentëve LGBT është 
një zgjidhje në lidhje me orientimin seksual dhe identitetin gjinor të tyre. Ndërmjet 4-6% e 
adoleshentëve kanë këtë qendrim, ndërkohë që shumë herë më i lartë paraqitet niveli i pa-
përgjigjeve, të cilat, si edhe më sipër, janë tregues negative kundrejt adoleshentëve LGBT .  
 

 
 
Niveli i pranueshmërisë së adoleshentëve LGBT në shkollë dhe në klasë mbetet tepër i lartë dhe 
shqetësues. Ndërmjet 61% dhe 67% e adoleshentëve shprehen se nuk janë dakord t’i pranojnë dhe 
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respektojnë adoleshentët LGBT, ndërkohë që vetëm 1/3 e adoleshentëve (ndërmjet 24-27%) i 
pranojnë ata. Ky nivel i lartë i mos-pranimit është një tregues se adoleshentët, së pari nuk janë 
informuar mjaftueshëm në lënde të ndryshme si gjatë arsimit të detyrueshëm, ashtu edhe përgjatë 
shkollës së mesme të lartë, për të drejtat e femijëve dhe adoleshentëve, diversitetin e qenies 
njerëzore, orientimin seksual dhe identitetin gjinor, të menduarit pozitiv etj. Pavarësisht se nxënësit 
vijnë në shkollë me një serë konceptesh të gabuara të edukuara në familje dhe shoqëri, përfshi edhe 
gjykimet negative dhe mospranuese ndaj personave LGBT, përsëri niveli i lartë i mospranimit tregon 
se ndikimi i shkollës në formimin e dijeve dhe qendrimeve të reja është thuajse inekzistent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po në këtë drejtim shkon edhe qendrimi negativ i mëposhtëm. Grafiku 60, na tregon se thuajse 10% 
e adoleshentëve mendojnë se të qenit LGBT është një semundje dhe duhet trajtuar. Është pozitive 
ndërkohë që të shohesh një përqindje të lartë të adoleshentëve që mendojnë të kundërtën, 
pavarësisht se qendrimet negative në tërësi mbeten të larta. Ndërmjet 78% dhe 81% e 
adoleshentëve mendojnë se të qenit një person LGBT nuk është sëmundje dhe nuk duhet trajtuar si 
e tillë. Ky nivel i përgjegjes pozitive tregon se ka një masë të lartë të adoleshentëve që mund të 
informohen dhe kthehen në aleatë të adoleshentëv e LGBT në klasa dhe shkolla, si një përgjigje për 
të shmangur dhunën, agresionin dhe diskriminimin e tyre. 
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Ndërkohë, rreth 8% e adoleshentëve të të gjitha moshave dhe viteve mendojnë se të qenit LGBT 
duhet ndaluar me ligj. Ky qendrim negativ shkon përkrah qendrimeve të tjera që tregojnë se 
homofobia dhe transfobisa janë prezente në arsimin e mesëm të lartë publik në Shqipëri. Grafiku 61 
na tregon edhe një nivel të lartë të mos-përgjigjeve, në total rreth 11% e adoleshentëve nuk kanë një 
qendrim as pozitiv e as negativ për këtë pyetje të studimit.  
 

Një përqindje shumë e vogël e prindërve dhe mësuesve flasin me adoleshentët në lidhje me çështjen 
LGBT apo të drejtat e tyre. Niveli i lartë i homofobisë në shoqëri dhe frika për të folur për 
seksualitetin me adoleshentët vërtetohet edhe nga të dy grafikët e mëposhtëm. Grafiku 62 tregon se 
thuajse 38% e adoleshentëve flasin në një mënyrë ose tjetër me prindërit e tyre për këtë çështje 
(shpesh / kur ka ngjarje dhe rrallë) ndërkohë që thuajse në gjysëm e familjeve të adoleshentëve nuk 
është folur asnjëherë për çështjen LGBT.  

 
Në po të njëjtat përqindje paraqiten edhe mësuesit, për të cilët mund të supozonim se ishin 
më informues ndaj nxënësve, ndër të tjera edhe për orientimin seksual dhe identitetin 
gjinor. Thuajse 28% e adoleshentëve në shkollën e mesme të lartë publike kanë biseduar për 
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këtë çështje me mësuesit e tyre (duke përfshirë të gjitha përgjigjet pozitive) ndërkohë që mësuesi 
nuk ka folur për këtë çështje pothuajse për 50% të nxënësve.  
 

 
 
 

Sa të hapur janë adoleshentët për të folur për orientimin e tyre seksual apo 
identitetin gjinor në shkollë? 
 
Grafiku 64 tregon se një pjesë e mirë e adoleshentëve janë të hapur për të folur në lidhje me 
orientimin e tyre seksual apo identitetin gjinor. Kjo e dhënë konfirmon edhe të dhënat e pyetjes së 
mësiperme në lidhje me burimet e informimit të orientimit seksual apo identitetit gjinor. (OSIGJ). 
Thuajse gjysma e adoleshentëve të përfshirë në anketim që ndjekin vitin e parë të shkollës të mesme 
të lartë publike deklarojnë se adoleshentët LGBT janë të hapur për të biseduar me ta për OSIGJ.  

 



- 66 - 

 

Përqindja më e ulët e përgjigjes korrespondon me vitin e 2-të të shkollës së mesme, mbase edhe për 
shkak se në total numri i adoleshentëve të këtij viti është më u ulët krahasuar me dy vitet e tjera. Po 
ashtu mbetet e lartë edhe përqindja e adoleshentëve që kanë pjesërisht besim të flasin për këtë 
çështje. Një ndër aspektet pozitive të këtij studimi është fakti që adoleshentët në shkolla flasin për 
seksualitetin e tyre, gjë që mund të lehtësojë në një masë të lartë komunikimin nxënës-mësues në 
lidhje me një temë, e cila në fakt nuk është e lehtë për t’u folur dhe trajtuar, atë të orientimit seksual 
dhe identitetit gjinor.  
 
Kjo e dhënë na tregon se tabutë mbi seksin dhe seksualitetin ndërmjet adoleshentëve nuk janë aq të 
larta sa mendohet shpesh nga trupa mësimore apo edhe prindërit. Kjo mund të shërbejë edhe për 
përfshirjen në kurikulën e shkollës e temave të reja të diskutimit dhe mësimit për ta. 
 

 
 
Grafiku 65 na paraqet % e adoleshentëve që mendojnë se adoleshentët LGBT janë viktima të 
diskriminimit dhe kanë nevojë për mbështetje. Kjo përqindje është më e lartë tek adoleshentët e 
vitit të dytë të shkollës së mesme (24%) krahasuar me dy vitet e tjera. Përqindja e lartë e përgjigjes 
“jo nuk janë të diskriminuar” duhet interpretuar me kujdes, pasi ajo jo detyrimisht tregon nivelin e 
homofobisë apo refuzimit të adoleshentëve LGBT.  
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6. Gjetjet dhe rekomandimet e studimit 
 
 

6.1 Gjetjet e studimit 
 

 

Kuadri ligjor, politik dhe institucional 

 

- Shqipëria ka bërë përparime të ndjeshme në drejtim të përmirësimit të legjislacionit 
për të drejtat e adoleshentëve, përfshi edhe një mbrojtje të fortë ligjore të mbrojtjes 
së tyre nga diskriminimi në të gjitha drejtimet. Megjithatë mbetet problematike 
njohja dhe zbatimi i ligjit nga trupa mësimore në të gjithë Shqipërinë.  

- Adoleshentët LGBT, pavarësisht se gëzojnë të njëtat të drejta si çdo adoleshent tjetër 
në shkollë, për shkak të mungesës së politikave të mbrojtjes dhe eleminimit të 
dhunës në shkollë me bazë homofobinë dhe transfobinë, shpesh gjenden përpara një 
realiteti të vështirë të përjetimit të identitetit të tyre gjinor apo orientimit seksual. 
Në këtë aspekt dhuna në tërësi dhe ajo me bazë homofobinë dhe transfobinë janë 
fenomene të shpeshta në jetën e adoleshentëve, për shkak edhe të mungesës së një 
plani kombëtar veprimi kundër dhunës në shkollë; 

- Trupa mësimore (mësuesit, drejtuesit arismor dhe psikologët) janë të papërgatitur, 
të patrainuar dhe të painformuar për t’iu përgjigjur sfidave të lidhura me 
seksualitetin e adoleshentëve. Të dhënat e mbledhura nga studimi tregojnë se 
adoleshentët janë viktima të diskriminimit nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollës, një 
fakt që është i papranueshëm. Për më tepër në dokumentin strategjik për arismin 
parauniversitar, të Ministrisë së Arsimit, nuk është parashikuar asnjë trainim apo 
përmirësim kurrikule që ka të bëjë më përfshirjen e koncepteve të reja të diversitetit 
në shkolla, trajtimin e bulizmit në kohë etj.  

- Ligji për Sistemin Arsimor Parauniversitar ka parashikuar ngritjen e Komisioneve të 
Etikës në çdo shkollë. Nga analiza që i është bërë përmbajtjes së tyre, sipas 
parashikimeve të ligjit, shihet se ato nuk bëjnë të mundur mbrojtjen e femijëve apo 
adoleshentëve nga dhuna apo fenomene të tjera negative në shkollë, pasi ato nuk 
janë ndërtuar të tilla që të respektojë dinjitetin, integritetin dhe personalitetin e 
tyre; 

- Ka një njohje të mirë të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskrimini nga ana e adoleshentëve, 
gjë që përbën një premisë të mirë për të ndërtuar programe të edukimit 
bashkëmoshatar në shkolla apo nisma për ndërgjegjësimin e të drejtave të njeriut 
dhe të adoleshentëve, të drejtuara dhe të zbatuara nga vetë ata.  
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- Interneti është një ndër kanalet dhe mjetet kryesore të informimit të adoleshentëve. 
Pavarësisht se interneti nuk është mjeti më i sigurtë për komunikimin, për shkak të 
abuzimit dhe bulizmit online, përsëri fakti që thuajse gjysma e adoleshentëve e 
përdorin atë për t’u informuar, është një tregues se më shumë punë duhet bërë nga 
shkollat dhe OSHC-të për informimin e përshtatshëm dhe të sigurtë të 
adoleshentëve nëpërmjet internetit;  

 

Adoleshentët dhe diskriminimi në shkollë 

 

- Rreth 50% e adoleshentëve në shkollën e mesme të lartë publike janë dëshmimtarë 
të diskriminimit të adoleshentëve të tjerë në shkollë (për të gjitha shkaqet), Kjo 
përqindje kaq e lartë përkon edhe me të dhënat e raportuara ndër vite të dhunës 
dhe keqtrajtimit ndaj femijëve dhe adoleshentëve në sistem arsimor parauniversitar.  

- Thuajse 7% e adoleshentëve janë dëshmimtarë të diskriminimit të adoleshentëve të 
tjerë për shkak të identitetit gjinor dhe 18% e tyre kanë qenë dëshmimtarë të 
diskriminimit të adoleshentëve të tjerë për shkak të orientimit seksual; 

- Ka një prevalence dhe incidencë të lartë të diskriminimit të adoleshentëve në 
shkollën e mesme të lartë publike, e cila nëse vazhdon të jëtë një çështje e 
pazgjidhur, rrezikon të prodhojë pasoja të rënda, jo vetëm për mirëqenien mendore 
dhe fizike të adoleshentëve, por edhe për shoqërinë në tërësi. Sipas studimit 13% e 
adoleshentëve janë viktima të diskriminimit në shkollë për një nga shkaqet e 
përfshira në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndërsa 41% e adoleshentëve që 
deklarojnë se kanë qenë viktima të diskriminimit, thonë se diskriminimi ka ndodhur 
para një viti ose më shumë; 

- Thuajse 5% e adoleshentëve deklarojnë se janë viktima të diskriminimit për shkak të 
identitetit të tyre gjinor (të vërtetë ose të perceptuar), ndërsa 4% e adoleshentëve 
janë viktima të diskriminimit për shkak të orientimit të tyre seksual; 

- Klasa dhe shkolla janë ndër mjediset kryesore ku ndodh diskriminimi i adoleshentëve 
për të gjitha shkaqet, përfshi edhe orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Sipas të 
dhënave të studimit 34% e adoleshentëve janë viktima të diskriminimit në klasë, 
ndërsa 32% e tyre në shkollë; 38% e adoleshentëve diskriminohen (për të gjitha 
shkaqet) nga shoku/shoqja e klasës, ndërsa 25% e tyre diskriminohen nga nënësit në 
shkollë. Mungesa e hapësirave të sigurta në shkolla sjell si pasojë edhe këtë nivel të 
lartë të diskriminimit; 

- Diskriminimi është një fenomen që nuk ndodh vetëm një herë. Në shumë raste ai 
kthehet në dhunë fizike ose verbale, në bulizëm më bazë homofobinë ose 
transfobinë. Thuajse 42% e adoleshentëve vazhdojnë të ndjehen të diskriminuar 
here pas here ose me të njëjtin intensitet si më parë; 

- Më shumë se 1/3 e adoleshentëve janë të hapur për të folur në lidhje me orientimin 
e tyre seksual apo identitetin gjinor. Por kjo përqindje jo e vogël e të qenit të hapur 
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nga ana e adoleshentëve, kthehet në një “bumerang” për jetën e tyre në shkollë, 
pasi sipas të dhënave nga studimi, informacioni në lidhje me orientimin e tyre 
seksual “fluturon” nga miqtë dhe shokët e tyre tek shumë adoleshentë të tjerë në 
shkollë. Kjo hapje kaq e shpejtë e informacionit dhe mungesa e mekanizmave 
mbrojtës në shkollë, bën që këta adoleshentë të kthehen në viktima të bulizmit, 
ngacmimeve apo edhe agresionit nga nxënës të tjerë, të cilët nuk e pranojnë 
orientimin dhe identitetin gjinor LGBT. Të dhënat na tregojnë se 20% e 
adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT janë viktima të dhunës homofobike 
dhe transfobike; 

- Ka një numër të lartë të adoleshentëve që ndjekin shkollën e mesme të lartë publike 
që kanë qendrime ekstreme dhe tejet negative ndaj adoleshentëve LGBT. Sipas 
studimit 25% e adoleshentëve deklarojnë se nuk i pranojnë dot në shkollë 
adoleshentët LGBT; 5% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT duhet të 
ndalohen që të ndjekin shkollën; 5% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët 
LGBT duhet të disiplinohen nga shkolla për shkak të orientimit seksual apo identitetit 
gjinor; ndërsa 10% e adoleshentëve mendojnë se adoleshentët LGBT janë të sëmurë 
dhe kanë nevojë për trajtim; 8% e adoleshentëve mendojnë se të qenit LGBT duhet 
ndaluar me ligj. Nëse mësuesit dhe shkollat nuk punojnë për t’i trajtuar këto 
qendrime të tilla, ato rrezikojnë që t’i kthejnë këta adoleshentë në persona të 
rrezikshëm për jetën dhe sigurinë e adoleshentëve të tjerë. 

 
 

6.2 Rekomandimet kryesore të studimit 

 

Për Kuvendin 

- Ligji 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (I 

ndryshuar) duhet përmirësuar, që të përfshijë edhe konceptin e identitetit gjinor dhe 

atë të shprehjes të tij, duke garantuar një reformim të plotë edhe të mekanizmit të 

raportimit dhe trajtimit dhe të dhunës në shkollë; 

- Kaukusi për të Drejtat e Femijëve një grup i deputetëve të kuvendit për promovimin 

e të drejtave të femijëve dhe adoleshentëve, apo Komisioni Parlamentar pMe 

Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, duhet të shohin me prioritet organizimin e 

një seance dëgjimore për dhunën ndaj adoleshentëve në sistemin arsimor 

parauniversitar si dhe diskutimin e miratimin e ndryshimeve në Ligjin për Sistemin 

Arsimor Parauniversitar. 
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Për Këshillin e Ministrave 

- Qeveria duhet të shoh mundësinë e rritjes së mëtejshme të buxhetit të Arsimit, në 

mënyrë që Ministria e Arsimit dhe Sportit të nisë zbatimin e programeve të 

mbështetjes së adoleshentëve në shkolla, të tipit: shkolla të sigurta për çdo femijë 

dhe adoleshent, programi i mbështetjes së bashkëmoshatarëve, apo të supërvizimit 

të shërbimit psikologjik në çdo nivel të tij; 

 

Për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit duhet të përgatisë politikën e saj të dhunës, bulizmit, 

diskriminimit dhe agresionit zero në shkolla, duke miratuar edhe planin e veprimit 

përkatës, në mënyrë që eleminimi i dhunës në shkollë të kthehet në një veprim 

kombëtar për të gjithë trupën mësimore, nxënësit dhe prindërit; 

- Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA) duhet sa më shpejt të iniciojnë përgatitjen dhe 

zbatimin e një programi kombëtar për trainimin e mësuesve në lidhje me konceptet 

dhe të drejtat LGBT, program i cili duhet të përfshijë edhe Universitetet që përgatisin 

mësuesit e ardhshëm; 

- Ministria e Arsimit dhe Sportit së bashku me Linjën Kombëtare të Këshillimit për 

Femijët- ALO 116 duhet të shohin mundësinë e krijimit të një programi të përbashkët 

të raportimit të dhunës, diskriminimit, bulizmit dhe agresionit në shkolla, e 

shoqësuar me një set shërbimesh bazë që duhet t’i ofrohën çdo fëmije apo 

adoleshenti që ndjek arsimin parauniversitar publik. 

 

Për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 

- Ministria e Mirëqenies Sociale nëprmjet Agjensisë Shtetërore për të Drejtat e 

Femijëve dhe Agjensisë Kombëtare për Rininë, duhet të luajnë një rol më të madh në 

drejtim të mbledhjes të të dhënave për adoleshentët viktima të diskriminimit për 

shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, si dhe për më tepër promovimit të 

respektimit të të drejtave të adoleshentëve LGBT për një jetë pa dhunë, diskriminim 

apo bulizëm. Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese, takimeve dhe diskutimeve me 

grupet e të rinjve për këto çështje, përgatitja e raporteve tematike etj, vetëm do t’i 

shërbejnë krijimit të një klime të respektit ndërmjet adoleshentëve dhe të rinjve. 
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Rreth AMBASADËS PINK 
 

 

Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri është një organizatë jo-fitimprurëse, e cila punon për mbrojtjen 
dhe avancimin e të drejtave të personave lezbike, gej, biseksualë, transgjinorë, interseks dhe queer 
në Shqipëri. 
 
Zanafilla e punës sonë janë mesi i viteve 2000 me grupin e aktivistëve LGBT Pro pranë CRCA Shqipëri 
të cilët lobuan për avancimet e para ligjore dhe krijuan idenë e Ambasadës PINK.  Programi i parë 
nisi me “Pink Embassy” falë mbështetjes së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së 
Vendeve të Ulëta në bashkëpunim me COC Hollandë, një nga organizatat më të vjetra LGBT në vend. 
Aktivitetet publike nisën zyrtarisht në 17 Maj 2010 me programin “PINK Embassy – krijimi i 
mundësive dhe inkurajimi i komunitetit LGBT në Shqipëri”. I shtrirë në një periudhë kohore tre 
vjeçare, ky program arriti të bëjë të njohur kauzën LGBT në Shqipëri përmes fushatave 
ndërgjegjësuese dhe komunikimit periodik mediatik, të stimulojë pjesëmarrjen dhe angazhimin e 
institucioneve publike dhe atyre për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të punojë për rritjen e 
kapaciteteve të tyre si dhe të garantojë hapësira sociale, kreative dhe emancipuese për komunitetin 
LGBT. Në harkun kohor 2010-2013 PINK u rregjistrua si organizatë pranë organeve gjyqësore, ngriti 
një skuadër kompakte, të dedikuar dhe profesionale dhe punoi për koordinimin e gjithë grupeve të 
interestit në të mirë të kauzës LGBT në vend. 
 
Me përpjekjet e saj dhe me mbështetjen e partnerëve kombëtarë e ndërkombëtarë, në 17 Maj 2012 
Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri realizoi “Festivalin e Diversitetit”, i pari aktivitet publik i 
realizuar në vend në një mjedis të hapur. Ky ishte një nga momentet më vendimtarë për njohjen e 
gjerë të kauzës LGBT në vend. 
 
Ambasada PINK / LGBT Pro ka besuar gjithmonë se arritja e fuqizimit të të drejtave LGBT nuk mund 
të arrihet pa përfshirjen e institucioneve përgjegjëse dhe komunitetit. Për këtë arsye në këto vite 
pune intensive është mundësuar ngritja e marrëdhënieve të punës me institucione si Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen kundër Diskriminimit, 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Bashkitë kryesore në vend etj. Në këto përpjekje ne 
falenderojmë të gjitha institucionet, organizmat dhe qeveritë e ndryshme që kanë mbështetur dhe 
vazhdojnë të mbështesin kauzën LGBT në Shqipëri në mënyrë aktive, serioze dhe miqësore. Miqtë 
tanë në këto përpjekje kanë qenë shoqëria civile shqiptare dhe organizata të shumta për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut, të grave, fëmijeve, komuniteteve etnike, gjuhësore dhe kulturore, personave 
me aftësi të kufizuar etj. 
 
Ne kemi punuar dhe lobuar për proçese të ndryshme reformuese të tilla si ndryshime ligjore, plane 
veprimi dhe masash për kauzën LGBT, kemi shërbyer si një qendër kërkimore dhe informimi për 
çështjet LGBT brenda dhe jashtë vendit dhe kemi bërë maksimumin të krijojmë një mjedis 
mirëkuptues, emancipues dhe progresiv për njohjen e drejtë të kauzës LGBT në vend. 
 
Ambasada PINK / LGBT Pro është anëtare e organizmave ndërkombëtare si ILGA Europe dhe IGLYO si 
dhe e rrjeteve të organizatave LGBT si Rrjeti Rajonal kundër Homofobisë dhe Transfobisë, BABELNOR 
etj. 
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Prej vitit 2014 Ambasada PINK / LGBT Pro po punon për realizimin e Pride-t të parë LGBT në Shqipëri, 
si dhe për avancimin e të drejtave të personave LGBT me politika qëndrore dhe lokale, rritje 
kapacitetesh, lobim dhe advokim, programme trajnimi etj. 
 
Fushat tona të përparësisë janë: 
 

- Zbatimi i plotë i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; 
- Njohja ligjore e personave LGBT dhe garantimi i barazisë së tyre të plotë në raport me çdo 

qytetar tjetër të Shqipërisë; 
- Njohjen dhe shprehjen e gjinisë nëpërmjet mbrojtjes dhe garantimit në ligj; 
- Garantimi i të drejtës së bashkëjetesës dhe martesës për personat LGBT; 
- Garantimi i të drejtës për të adoptuar fëmijë dhe krijuar familje; 
- Zbatimi i planit kombëtar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë për avancimin e të drejtave 

LGBT; 
- Krijimi i qyteteve miqësore ndaj personave LGBT (qytetet ylber), për mbrojtjen dhe 

avancimin e të drejtave LGBT në nivel lokal; 
- Reformimi i sistemit arsimor në Shqipëri për integrimin e plotë të çështjeve LGBT, si çështje 

e të drejtave të njeriut, në kurrikulat e shkollave të vendit për një mirë-informim të brezave 
të rinj mbi çështje të orientimit seksual dhe identitetit gjinor; 

- Mbrojtja e adoleshentëve LGBT nga bulizmi dhe dhuna në shkolla si dhe luftimi i këtij 
fenomeni; 

- Mbrojtja e personave LGBT nga dhuna e krimet e urrejtjes dhe krijimi i një mjedisi dhe 
përqasjeje pozitive nga Policia e Shtetit; 

- Krijimi i mjediseve pranuese dhe pozitive brenda familjeve shqiptare me anëtarë LGBT etj; 
- Garantimi i shërbimeve mjekësore të përshtatshme për personat e LGB dhe krijimi i 

kushteve për ndërhyrjet kirurgjikale të personave transgjinorë. 

 


