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SIGURIA DHE MBROJTJA NGA DHUNA 
1.1 Trajnimi i stafeve të Ministrive dhe Bashkive për të njohur të drejtat e komunitetit LGBTI. 
1.2 Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë 2016-2020, përgatitja e një plani të  

detajuar për eleminimin e dhunës me bazë homofobinë dhe transfobinë. 

1.3 Forcimi i rolit të punonjësit social dhe psikologut si dhe ofrimi i shërbimeve psiko-sociale në çdo komisiariat policie. 

 

 ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS 
2.1 Mekanizëm kombëtar për të raportuar dhunën dhe bulizmin me bazë homofobinë dhe transfobinë në shkolla. 

2.2 Trajnim i stafeve pedagogjike të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme për të njohur të drejtat e komunitetit LGBTI. 

2.3 Punësimi me kohë të plotë i Psikologëve të liçensuar në çdo shkollë për një shërbim psiko-social sa më cilësor.  

2.4 Përfshirja në tekstet mësimore të koncepteve për orientimin seksual dhe identitetin gjinor dhe të drejtat e komunitetit 

LGBTI. 

 

 

PARANDALIMI DHE ELEMINIMI I DISKRIMINIMIT  
3.1 Informim dhe ndërgjegjësim i komunitetit LGBTI, me fokus të rinjtë dhe të rejat, për mekanizmat institucional për mbrojtjen  

nga diskriminimi, proçesin e ankimimit dhe raportimit të rasteve të diskriminimit. 

3.2 Respektimi dhe Promovimi i të drejtave të komunitetit. 

3.3 Promovimi i barazisë dhe respektit përmes  aktiviteteve të përbashkëta mes Parlamentit, Ministrive të linjës, Bashkive dhe 

komunitetit. 

 
SHËRBIME DHE PËRKUJDESJE SOCIALE 
4.1 Ofrimi i një diapazoni më të gjërë shërbimesh mbështetëse dhe psiko-sociale për komunitetin LGBTI, me fokus të veçantë 

komunitetin transgjinor. 

4.2 Buxhetimi me pjesëmarrje dhe në konsultim me komunitetin si në nivel lokal ashtu dhe në atë qëndror.   

4.3 Trajnimi i stafit mjekësor për të drejtat e komunitetit LGBTI dhe ofrimi i shërbimeve shëndetësore sa më miqësore për 

komunitetin LGBTI, veçanërisht për personat transgjinor. 

 

STREHIM 
5.1 Bonus Social për strehim për të rinjtë LGBTI të cilët nuk jetojnë me familjet e tyre. 

5.2 T’i jepet përparësi politikave të strehimit për komunitetin, duke promovuar strehimin e sigurtë të personave në situate 

emergjence, nga skema e strehimit pranë Bashkive. 

5.3 Sigurimi i strehimit të përkohshëm dhe të përhershëm për komunitetin transgjinor. 

 

 PUNËSIM 
6.1 Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Bizneset të promovojnë praktika konkrete, duke përfshirë dhe diskriminimin 

pozitiv, për punësimin e komunitetit transgjinor. 

6.2 Bashkitë në bashkëpunim me organizatat LGBTI të nxisin dhe të mbështesin nismat e vetë-punësimit të komunitetit LGBTI. 

6.3 Programet për nxitjen e punësimit në bashkëpunim me programiet për formimin profesional të nxisin politika lehtësuese 

për frekuentimin e kurseve të formimit profesional nga Komuniteti LGBTI.  

 

MANIFESTI PËR TË DREJTAT 

LGBTI NË SHQIPËRI 
 

Ky Manifest u hartua nga Ambasada Pink në Shqipëri në konsultim me komunitetin LGBTI 
dhe grupin rinor “Miqtë e Diversitetit” 

 

MESAZHI YNË PËR POLITIKANËT! 

• Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme. 

• Organet publike, në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, 
si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre. 

 



1. SIGURIA DHE MBROJTJA NGA DHUNA 

Dhuna dhe mungesa e sigurisë është e pranishme në jetën e çdo 

personi LGBTI, studimet dhe vëzhgimet tregojnë që komuniteti ndihet i 

pambrojtur dhe privohet nga të drejtat që si qytetarë të këtij vendi iu 

takojnë me ligj. Për këtë arsye rekomandohet: 
 

• Trajnimi i stafeve të Ministrive dhe Bashkive për të njohur të 

drejtat e komunitetit LGBTI. 

• Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për personat LGBTI në 

Republikën e Shqipërisë 2016-2020, si dhe përgatitja e një plani të 

detajuar për eleminimin e dhunës me bazë homofobinë dhe 

transfobinë. 

• Forcimi i rolit të punonjësit social dhe psikologut si dhe ofrimi i 

shërbimeve psiko-sociale në çdo komisiariat policie. 

• Trajnim i forcave policore në nivel lokal për t’u aftësuar në 

respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI dhe për të 

garantuar mbrojtjen e tyre.  

• Futja e një informacioni të detajuar mbi të drejtat e komunitetit 

LGBTI në kurrikulën e shkollës së policisë. 

• Krijimi i shërbimeve dhe i programeve ndërgjegjësuese me bazë 

komunitare për parandalimin e dhunës. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS! 

 

Të rinjtë e komunitetit LGBTI përgjatë arsimimit të tyre përballen me 

një serë vështirësish, si siguria në mjediset shkollore, marrëdhënia mes 

bashkëmoshatarëve dhe mësuesëve, vlerësimi akademik, si dhe me një 

shërbim jo cilësor psiko-social në shkolla. Për këtë të rinjtë e 

komunitetit rekomandojnë:   

 

• Të ngrihet një mekanizëm kombëtar për të raportuar dhunën dhe 

bulizmin me bazë homofobinë dhe transfobinë në shkolla. 

• Trajnim i stafeve pedagogjike të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme 

për të njohur të drejtat e komunitetit LGBTI. 

• Punësimi me kohë të plotë i Psikologëve të liçensuar në çdo 

shkollë për një shërbim psiko-social sa më cilësor.  

• Sigurimi i hapësirave të sigurta (safe spaces) në institucionet 

arsimore. 

• Forcimi i bashkëpunimit mes shkollave, komunitetit dhe policisë 

së shtetit për të rritur sigurinë në shkolla dhe përreth tyre.  

• Krijimi i “Klubeve të Ndërmjetësimit” të përbërë nga nxënës dhe 

mësues në çdo shkollë 9-vjeçare dhe të mesme.  

• Organizimi i orëve të hapura të dedikuara informimit të nxënësve 

mbi të drejtat e komunitetit LGBTI. 

• Përfshirja në tekstet mësimore të koncepteve për orientimin 

seksual dhe identitetin gjinor dhe të drejtat e komunitetit LGBTI. 

• Hartimi, nga vetë shkollat në bashkëpunim me Komisioneren për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokatin e Popullit dhe Organizatat 

që punojnë për të Drejtat e Njeriut e Komunitetit LGBTI dhe të 

Drejtat e Njeriut , i një politike për mbrojtjen nga diskriminimi.  



3. PARANDALIMI DHE ELEMINIMI I DISKRIMINIMIT! 

 

Diskriminimi dhe paragjykimi mbetet një nga problemet kryesore me të 

cilat përballet komuniteti LGBTI në familje, shkollë, shoqëri, vendin e 

punës etj. Për këtë rekomandohet: 

 
• Informim dhe ndërgjegjësim i komunitetit LGBTI, me fokus të 

rinjtë dhe të rejat, për mekanizmat institucional për mbrojtjen nga 

diskriminimi, proçesin e ankimimit dhe raportimit të rasteve të 

diskriminimit. 

• Respektimi dhe Promovimi i të drejtave të komunitetit nëpërmjet: 

- Caktimit të pikave të kontaktit në Bashki dhe Ministri për 

çështjet LGBTI; 

- Realizimi i fushatave lokale dhe kombëtare ndërgjegjësuese 

kundër diskriminimit; 

- Miratimi i politikave të brendshme në Parlament, Bashki dhe 

çdo Ministri të linjës për parandalimin dhe eleminimin e 

diskriminimit;  

• Promovimi i barazisë dhe respektit përmes  aktiviteteve të 

përbashkëta mes Parlamentit, Ministrive të linjës, Bashkive dhe 

komunitetit. 

 

 

 

 

 

 



4. SHËRBIMET DHE PËRKUJDESJA SOCIALE 

 

Personat LGBTI hasin një mungesë të theksuar në marrjen e shërbimeve 

sociale. Shërbimet sociale për komunitetin ndikojnë në cilësinë e jetës 

dhe mirëqënies së tyre. Për këtë arsye rekomandohet: 

• Ofrimi i një diapazoni më të gjërë shërbimesh mbështetëse dhe 

psiko-sociale për komunitetin LGBTI, me fokus të veçantë 

komunitetin transgjinor. 

• Hapja e Strehëzave për komunitetin në nevojë, Qendrave të 

Këshillimit, Klubeve Sociale etj. 

• Buxhetimi me pjesëmarrje dhe në konsultim me komunitetin si në 

nivel lokal ashtu dhe në atë qëndror.   

• Thjeshtëzimi i proçedurave për të marrë vërtetim nga Zyrat e 

Punës për të ndjekur një Kurs Profesional falas, në rastin e statusit 

si i papunë punë-kërkues. 

• Trajnimi i stafit mjekësor për të drejtat e komunitetit LGBTI dhe 

ofrimi i shërbimeve shëndetësore sa më miqësore për 

komunitetin LGBTI, veçanërisht për personat transgjinor. 

• Miratimi i proçedurave standarte të trajtimit të rasteve të 

diskriminimit me bazë homofobinë dhe transfobinë. 

 

 

 

 

 



 

5. STREHIM! 

 

Një nga problemet më të mëdha për komunitetin LGBTI është strehimi, 

që prek personat që dëbohen nga familja  pas proçesit te coming out 

dhe veçanërisht komunitetin transgjinor. Për këtë komuniteti 

rekomandon: 

• Bonus Social për strehim për të rinjtë LGBTI të cilët nuk jetojnë me 

familjet e tyre. 

• T’i jepet përparësi politikave të strehimit për komunitetin, duke 

promovuar strehimin e sigurtë të personave në situate 

emergjence, nga skema e strehimit pranë Bashkive. 

• Sigurimi i strehimit të përkohshëm dhe të përhershëm për 

komunitetin transgjinor. 

• Ndërgjegjësim i punonjësëve të Bashkisë për të Drejtat e 

Komunitetit LGBTI dhe forcimi i bashkëpunimit me Bashkitë për 

sigurimin e strehimit për personat e komunitetit LGBTI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. PUNËSIM! 

38% e të rinjve në vendin tone janë të papunë dhe ky nivel papunësie 

prek dhe komunitetin LGBTI, veçanërisht komunitetin transgjinor i cili 

është totalisht i përjashtuar nga mundësitë e punësimit. Papunësia 

është një problem esencial që ndikon në garantimin e mirëqënies 

sociale të komunitetit LGBTI. Punësimi i komunitetit forcon mirëqënien 

e tyre dhe të familjeve të tyre. Për këtë arsye rekomandohet: 

• Këshilli Kombëtar i Punës, Ministritë, Bashkitë, Bizneset dhe 

Sindikatat të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë mundësi punësimi për 

komunitetin LGBTI.  

• Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Bizneset të 

promovojnë praktika konkrete, duke përfshirë dhe diskriminimin 

pozitiv, për punësimin e komunitetit transgjinor. 

• Bashkitë në bashkëpunim me organizatat LGBTI të nxisin dhe të 

mbështesin nismat e vetë-punësimit të komunitetit LGBTI. 

• Programet për nxitjen e punësimit në bashkëpunim me 

programiet për formimin profesional të nxisin politika lehtësuese 

për frekuentimin e kurseve të formimit profesional nga 

Komuniteti LGBTI.  


