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N J Ë  G A Z E T Ë  Q Ë  A D R E S O N  T Ë  D R E J T A T  D H E  P R O B L E M E T  E   

M I N O R I T E T E V E  S E K S U A L E  N Ë  S H Q I P Ë R I  

Një gazetë për minoritetet  
seksuale në Shqipëri 

 diVERS është një gazetë që do të informojë Qeverinë, institucionet publike, shoqërinë civile dhe pub-
likun e gjerë rreth çështjeve dhe të drejtave të minoriteteve seksuale në Shqipëri. Qëllimi i gazetës 
është të lehtësojë shkëmbimin e informacionit mbi situatën e komunitetit të LGBT-ve në vend, 
ndërkohë që do të kërkojë që të jetë një mjet për të hapur debatin rreth problemeve të këtij 
komuniteti në Shqipëri.  Gazeta do të shpërndahet në Parlament, Ministri, OJF, Media dhe Universitete 
dhe do të shërbejë për të rritur ndërgjegjesimin e publikut për çështjen e të drejtave të njeriut të mino-
riteteve seksuale. 

DEBATI I 2-të KOMBËTAR PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË SHQIPËRI 
 

Më 11 Dhjetor 2009, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri / Mbrojtja Ndërkombëtare e 
Fëmijëve (CRCA/DCI Shqipëri), në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri, 
organizuan në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe 61-Vjetorit të Deklaratës Universale, 

Debatin e Dytë Kombëtar për të Drejtat e Njeriut në 
Shqipëri. 
 Në vijim të traditës së krijuar nga viti i kaluar, debati 
u organizua në tre panele paralele: Të drejtat e fëmijëve, 
grave dhe minoriteteve seksuale në vend, ndërsa një panel 
special shfaqi dokumentarë për të drejtat e njeriut. I gjithë 
aktiviteti u shoqërua me një panair të botimeve dhe pub-
likimeve të OJF-ve dhe institucioneve të ndryshme lidhur me 
çështjet e përmendura. Ky debat pati për qëllim të diskutojë 
mbi situatën dhe zgjidhjet në lidhje me respektimin dhe gar-
antimin e të drejtave të fëmijëve, grave dhe minoriteteve 
seksuale në vend dhe të dalë me një sërë rekomandimesh 
dhe një plan veprimi për përmirësimin e situatës së këtyre 
grupeve.  

 Në Debat pati pjesmarrje të gjerë, me përfaqësues të Qeverisë së Shqipërisë, si zv/ministrja e punëve të 
jashtme dhe zv/ministrja e arsimit; përgaqësues të Parlamentit; Deputetë; Avokatit të Popullit; shoqërisë civile 
dhe OJF-ve; Agjensive të UN dhe përfaqësues të Misioneve të huaja, dhe Universiteteve në vend. Debatin e 
nderoi me pjesmarrjen e saj edhe zonja e parë e vendit Në përfundim të këtij evenimenti u miratua Deklatata e 
Debatit të Dytë të të Drejtave të Njeriut në Shqipëri, ku u përfshinë rekomandime konkrete për përmirësimin e 
situatës të të tre grupeve.  
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e fundit lidhur me LGBT                                                                                  
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Botim i CRCA/DCI Shqipëri 
 
Mbështetur nga: Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta 



 

 

Faqe 2 

PROJEKT-LIGJI KUNDËR DISKRIMINIMIT DORËZOHET  
NË KUVENDIN E SHQIPËRISË 

 
Grupi i Punës për të drejtat e LGBT-ve në Shqipëri njoftoi se ka dorëzuar gjatë muajit Nëntor pranë Ku-
vendit të Shqipërisë “Projekt Ligjin Kundër Diskriminimit”.  
 
Projekt-ligji ndër të tjera mbron nga diskriminimi edhe komunitetin homoseksual, lezbik, biseksual dhe 
gjini-ndryshuarve në Shqipëri, duke iu garantuar mbrojtje në marrëdhëniet e punës, arsim, shëndetësi, 
shërbime etj.  
 
Projekt-ligji është një nismë e Grupit Shqiptar për të Drejtat e Njeriut e mbështetur nga CRCA / DCI 
Shqipëri, KSHH, OSBE, Zyra e BE, Euralius, Ambasada Hollandeze etj. Pritet që gjatë muajit Janar-
Shkurt projekt-ligji të kaloj për diskutime në komisionet e Kuvendit, përpara miratimit në seancën ple-
nare. Të gjitha grupimet parlamentare në Shqipëri duket se e mbështesin miratimin e këtij projekt–ligji 
të domosdoëshëm për zhvillimin e Shqipërisë.  

Kaleidoskop 

Shoqëria civile në Shqipëri 
 
 

DITA KUNDËR HOMOFOBISË  
EDHE NË SHQIPËRI 

 
Për herë të parë shoqëria civile bashkohet me Ditën 
Ndërkombëtare kundër Homofobisë -17 Maj 
2009. Iniciativat që u ndërmorën përfshinë: 
 
-  Një thirrje e hapur  për ti dhënë fund homofo 
 bisë dhe diskriminimit u nënshkrua nga 24 
 OJF ne Shqiperi; 
-  Intervistë e Ambasadorit Hollandez në  
 Gazetën Panorama, më 16 Maj; 
 -     Editorial i Ambasadorit Amerikan, në gazetën    
 Shekulli të datës 17 Maj; 
 -     Një intervistë në gazetën Panorama të datës 
 17 Maj, me tre djem shqiptarë të komunitetit                
 homoseksual; 
 -     Një reportazh lidhur me çështjet e komunitetit 
 LGBT,  në BBC World Service, më 19 Maj; 
-  Një diskutim i hapur me studentët e  
 Universitetit  Juridik në Tiranë u bë më 19 
 Maj me pjesmarrjen  e mbi 100 studentëve;   
-      Panel diskutimi në Universitetin e Tiranës, më 
 21 Maj, me pjesmarrjen e Ambasadorit të 
 SHBA-ve dhe afërsisht 130 studentëve; 
 -     30,000 Mania Card kartolina dhe mbi 500  
 postera u shpërndanë në të gjithë Shqipërinë; 

ALEANCA KUNDER DISKRIMINIMIT  
SENSIBILIZON PER 1 DHJETORIN 

 

Aleanca Kundër Diskriminimit ndërmori në Ditën 
Ndërkombëtare kundër SIDA-s një fushatë 
ndërgjegjësimi per kete semundje qe sot kercenon 
gjithe shoqerine. 
 
Vullnetarë të Aleancës shpërndanë në Tiranë postera 
që sjellin në vëmendjen e të gjithëve këtë sëmundje, 
ndërkohë që vullnetarët shpërndanë falas në ambien-
tet e frekuentuara nga të rinjtë prezervativë dhe 
broshura që i informojnë ata mbi mënyrat se si SIDA 
mund të parandalohet. 

Foto nga gayalbania.org, faqja zyrtare e AKD 
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Historia Albanit, një të riu shqiptar, që së 
fundmi iu ka deklaruar prindërve  

të tij se është homoseksual. 
 

 
 

Jam një djalë nga Tirana dhe studjoj jashtë Shqipërisë. Në 
fund të adoleshencës fillova të ndjej për një shokun tim, por 
pa kuptuar se çfarë ndjenje ishte në të vërtetë. Ndihesha i burgosur nga gjthçka që më rrethonte; desha të flisja, të 
bërtisja, por asnjeri  nuk më dëgjonte, ndihesha i veçantë dhe i sëmurë pa ditur se ajo që ndjeja në të vertetë ishte 
thjesht dashuri. Mundohesha të ngrija kokën kur shëtisja në rrugë por nuk kisha guxim, më dukej se sytë e gjithë ka-
limtarëve përqëndroheshin tek imazhi im.  
 

Një ditë vendosa të mësoja më shumë rreth asaj që unë mendoja se ishte një 
sëmundje për mua.   Fillova të lexoja, të hapja tema bisede e debate me mi-
qtë dhe të afërmit e mi rreth kësaj teme, por pa u treguar të vërtetën për atë 
që unë ndjeja. Shumica e përgjigjeve ishte gjithmonë negative dhe ata vetë e 
shihnin homoseksualitetin si sëmundje dhe jo natyrale. Kur i provokoja duke u 
thënë se i tillë mund të isha unë, ndryshonin mendje duke u shprehur 
pozitivisht.  
 

Me kalimin e kohës kuptova se ishte thjesht një ndjenjë, ndjeja si të gjithë të tjerët, kuptova që s’isha i semurë dhe që 
personi që dashuroja nuk ishte i gabuari. Mësova të mos kisha më frikë dhe ti thosha gjithçka që ndjeja për të. 
Mësova që edhe ai ndjente po njësoj si unë dhe ndodhej në të njëjtën situatë si unë. U bashkuam por akoma i fshi-
heshim së vërtetës ndaj të tjerëve. I ndruhesha familjes dhe shoqërisë dhe përherë gjeja mënyra që të justifikoja 
lëvizjet e mija. Të gjithë ishin kundër, ose ashtu më dukej mua. Desha të flisja dhe të bërtisja akoma më shumë, 
desha që miqtë e mi dhe familjla ime të dinin se kë person dashuroja por vazhdoja akoma të kisha frikë.  
 
Pasi mbarova shkollën e mesme në Tiranë, vendosa të studioja jashtë vendit. Nis e shëtis rrugëve të reja dhe të 
çuditshme për mua. Përsëri ulja kokën dhe kisha frikë të shikoja dhe kësaj radhe jo sepse ndihesha ndryshe nga të 
tjerët por sepse gjërat më dukeshin më të thjeshta dhe kujtoja se ishte thjesht një ëndërr. Duar njerëzish të kapura 
bashkë, dy shokë, dy shoqe. A ishin vallë vetëm shokë? Jo, ata duheshin, po ashtu siç unë desha atë shokë që deri dje 
kisha frikë t’i thosha të vërtetën. 
 
Krijova një imazh tjetër dhe kësaj radhe më i fortë dhe më këmbëgulës ndaj të drejtave të mia. Fillova të tregoja 
dhe unë historinë time dhe të flisja për njeriun e zemrës time, deri sa një ditë bëra hapin më të madh, përballjen me 
prindërit. Ishim në shtëpi  familjarisht dhe u mundova tu tregoja sekretet e mia, duke pritur gjithmonë një 
kundërshtim pa ju trembur së vërtetës. Pas një dialogu të gjatë mes nesh, reagimi i tyre ishte tepër pozitiv dhe nga 
goja e të dy prindërve doli veç një fjalë: je i lumur?  
 
Ajo që vërtet dua të shpreh është që ne nuk jemi të sëmurë dhe nuk jemi ndryshe nga të tjerët, të dashurosh nuk do 
të thotë të bësh mëkat. Të gjithë kanë nevojë të jenë të lirë, të kenë mundësinë të shprehin të drejtat e tyre dhe të 
mos  ndjehen të persekutuar nga ajo çka i rrethon. E kush më mirë se ne shqiptarët do ta kuptonte fialën persekutim 
dhe çdo të thotë të ndjehesh i vetmuar, i lënë mënjanë dhe i diskriminuar nga të tjerët?  Ne nuk jemi ndryshe dhe 
nuk kemi nën-emër. Unë ka vetëm një emër, një mbiemër dhe një moshë dhe të gjitha këto janë jeta ime. Unë nuk 
jam i sëmurë! 

TË JESH HOMOSEKSUAL  

NUK DO TË THOTË SE JE I SËMURË! 

                                              A I KE THENE DIKUJT? 

Të gjithë kanë nevojë të jenë të 
lirë, të kenë mundësinë të 
shprehin të drejtat e tyre dhe 
të mos  ndjehen të persekutuar 
nga ajo çka i rrethon. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervistë me znj. Mindy Michels, antropologe, aktiviste e Aleancës 

kundër diskriminimit në Shqipëri, pjesë e komunitetit LGBT, e cila 

prej disa vitesh jeton në Tiranë dhe kontribuon për organizimin dhe 

promovimin e të drejtave të komunitetit LGBT. 

SI E SHIKONI TË QENIT LGBT NË SHQIPËRI? 
 
Ështe një pyetje shumë e gjerë. Mendoj se ka shumë sfida dhe perspek-
tiva në ndryshim nga Amerika. Kur u tregova e hapur për atë që isha, 
kuptova se çfarë tashmë kisha të drejtë të bëja dhe çfarë jo. E vërteta 
është se në Amerikë kisha më shumë  mundësi pranimi. Këtu kam vënë 
re se nuk bëhen komunikime publike dhe kjo gjë përbën një vështirsi. 
Por personalisht besoj se nuk është edhe aq keq sa mendohet. Pashë 
çfarë njerëzit thanë kur Berisha shpalli ligjin. Shumica e tyre nuk e 
aprovuan atë dhe e kundërshtuan. Ne shkuam për një sondash në një 
klasë të një gjimnazi në Shqipëri dhe i bëmë një pyetje të përgjithshme 
të gjithë klasës, se çfarë mendonin për komunitetin LGBT. Një djalë i cili ngriti dorën filloi të fliste për ta me 
urrejtje dhe përbuzje duke treguar një reagim shumë të egër. Megjithëse nuk kuptoj mirë shqip dhe për të 
komunikuar me nxënësit më nevojitej një përkthyes, dëgjova fjalën “të degjeneruar” dhe e kuptova se çfarë 
donte të thoshte. Pasi ai mbaroi së foluri e gjithë klasa filloi të duartrokiste dhe aty mendova me vete se ky do 
të ishte një diskutim interesant. Pas duartrokitjeve një vajzë ngriti dorën dhe tha se mendonte ndryshe pasi 
njerëzit duhet të ishin të lirë të shprehnin atë që ndjenin dhe të ishin vetvetja. U mahnita nga kurajo që kishte 
ajo vajzë dhe menjëherë e gjithë klasa duartrokiti, por kësaj radhe për vajzën. Meshkujt në përgjithësi, janë te 
prirë të jenë më të egër dhe të jenë “macho”, ndërsa femrat janë më të buta në reagime. 
 

KA NDRYSHIM KOMUNITETI YNË NGA AI JASHTË SHQIPËRISË? 
 
Homoseksualizmi ka egzistuar gjithnjë. Në çdo kohë ka pasur dashuri, erotizëm, ndjenjë, seks dhe kjo gjë ka 
ndodhur edhe në Shqipëri. Shqipëria ka qenë një vend shumë i izoluar dhe qeveria komuniste ka qënë shumë 
shtypëse. Përkundrejt një sistemi s’mund të ndryshosh. Demokraci do të thotë pranim ndryshimi edhe pse 
duhet kohë. Mendoj se Shqipëria do të ndryshojë më shpejt  edhe sepse Ballkani ka shumë “Open Mind”. Kur 
isha në Kroaci atje u organizua një Gay Pride. Kishte fashistë kudo dhe të gjithë donin të na vrisnin pasi na 
urrenin. Fakti që këtu s’ka fashistë do të thotë që s’kemi aq shumë urrejtje e aq shume mllef  dhe kjo përbën 
një plus të madh në favorin tonë. 
  

MENDONI SE FAKTI QË ALEANCA PO LUFTON PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DO TË 
NDRYSHOJË DIÇKA NË MENTALITETIN SHQIPTAR?  
 
Mendoj se LGBT mund të ndryshojë shumë gjëra. Do të ketë një, dy, tre ose më shumë organizata. Jam shumë 
e frymëzuar nga njerëzit e Aleancës pasi punojnë, nuk kanë frikë, po krijojnë një ide të qartë për atë që po 
bëjnë dhe ajo që na duhet tani për tani është një komunitet. I vetëm kundra të gjithëve asnjëherë nuk ja del 
por nëqoftëse krijohet një grup i madh është tjetër gjë. Edhe pse në qoftëse në këtë grup ti do jesh i vetmi i cili 
do flasi për të drejtat e LGBT-ve prapë e di që prapa teje ka një grup shumë të fuqishëm i cili të mbështet. 
Vetmia është një gjë e tmerrshme. Të ndihesh vetëm dhe i diskriminuar s’është gjë e mire, por grupi sjell shumë 
gjëra. Komuniteti u tregon njerëzve se nuk janë vetëm. Aleanca sjell ndryshim pasi shoh që njerëzit kuptojnë 
që nuk janë vetëm. Mendoni se është thjesht mentaliteti apo është dëshira për mospranim i LGBT-ve në 
Shqipëri? Ka njerëz të tillë në të gjithë botën, ndoshta nuk ndihen rehat. Po të thellohesh, kupton se njerëzve 
nuk ka çfarë i duhet jeta private e tjetrit. Unë do të vazhdoj të zgjohem në mëngjes dhe të vazhdoj aktivitetin 
tim normal ditor dhe kjo besoj se nuk i intereson njerëzve. Mëngjesi, dreka, darka, trafiku, jeta vazhdon, nuk e 
bën partneri diferencën. Fundja asnjeri nuk do t’ja dijë, por ato dëgjojnë gjëra të gabuara të cilat i bëjnë të 
ndihen më keq dhe të acarohen. Kam bërë këtë punë për 20 vjet dhe kam parë që gjërat vazhdimisht 
ndryshojnë dhe kam bindjen që edhe Shqipëria do të ndryshojë shumë. 

Faqe 4 

MINDY MICHELS  

Jam e frymëzuar nga aktivistët shqiptarë!  



 

 

Noeke Ruiter, përfaqësuese e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve 
të Ulta në Shqipëri, foli me Fokus Divers në lidhje me punën e bërë 
në drejtim të mbështetjes së komunitetit të LGBT në Shqipëri dhe 
mbrojtjen të të drejtave të Njeriut. 
 
Çfarë ka bërë Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri 
gjatë këtij viti në mbështetje të komunitetit LGBT? 

 
Si fillim, Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në bashkëpunim me CRCA, 
GSHDNJ dhe KSHH, krijoi një grup pune me qëllim që të promovohen të drejtat 
e komunitetit LGBT në Shqipëri. 
 
Ideja për krijimin e grupit të punës erdhi si rezultat i mungesës së strategjive, 
politikave, mungesës së një  mbështetjeje për komunitetin LGBT në vend dhe 
mungesës së kësaj çështjeje në axhendën e politikanëve. 
 
Takime të shkurtra u zhvilluan gjatë kësaj kohe, me mbështetjen e Ambasadës 
së Mbretërisë së Vendeve të Ulta, për diskutimin e problematikës së LGBT-ve, 
por edhe të grupeve të tjera vulnerabël në vend. Si rezultat i këtyre takimeve 
dhe diskutimeve të përbashkëta u vendos të organizohej Debati i parë i të 
Drejtave të Njeriut në Shqipëri. Ky debat u mbajt më 12 Dhjetor 2008 në Tiranë 
me pjesmarrjen e konsiderueshme të shumë aktorëve të shoqërisë civile dhe in-
stitucioneve shtetërore. Në këtë debat çështja e minoriteteve seksuale u disku-
tua së bashku me çështjen e fëmijëve dhe grave. Debati i parë u organizua në 
tre panele paralele lidhur me çështjet respektive. Ky aktivitet pati pasqyrim të 
gjerë edhe në media dhe ishte hera e parë që u fol dhe u diskutua hapur rreth të 
drejtave të LGBT-ve. 
 
Në vijim, më 17 Maj 2009, në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, grupi i 
punës organizoi fushatën ndërgjegjësuese kundër homofobisë, e cila mes të 
tjerave përfshiu edhe bërjen publike të një deklarate për shtyp të shoqërisë civile 
në Shhqipëri kundër homofobisë dhe shpërndarjen e posterave, kartolinave etj. 
 
Ndërkohë që për muaj të tërë është punuar për hartimin dhe konsultimin e 
projekt-ligjit kundër diskriminimit në Shqipëri. 
 
Ç’mendoni rreth situatës së të drejtave të njeriut dhe të LGBT-ve në 
veçanti? 
 
Në Hollandë të drejtat e njeriut janë në fokus të punës së qeverisë dhe gjithashtu 
janë në plan të parë të punës së ambasadës tonë këtu. Është shumë e 
rëndësishme që të drejtat e njeriut në përgjithësi duke përfshirë të drejtat e 
LGBT-ve të vendosen në axhenden e qeverisë, institucioneve  shtetërore dhe shoqërise civile në vend. 
 
Gjithashtu duhet që të flitet për problemet dhe situatën e minoriteteve seksule në vend si dhe të drejtat e njerëzve të cilët 
duhet të jenë të gjithë të trajtuar në mënyrë të barabartë. 
 
E rëndësishme është gjithashtu të rritet ndërgjegjësimi i njerëzve lidhur me minoritetet seksuale dhe të drejtat e tyre. 
 
Tashmë rrjeti i organizatave që punojne me/për minoritetet seksuale në vënd është krijuar dhe ky është një hap i 
parë pozitiv për përmirësimin e situatës së tyre në vend.  

Faqe 5 

Është shumë e 
rëndësishme që të 

drejtat e njeriut në 
përgjithësi duke 

përfshirë të drejtat e 
LGBT-ve të vendosen 

në axhenden e 
qeverisë, 

institucioneve  
shtetërore dhe 

shoqërisë civile në 
vend. 

Trajtim të barabartë edhe për LGBT në Shqipëri 

NOEKE RUITER 



 

 

Të jesh homoseksual 
nuk është një zgjedhje! 

 

 
  

Faqe 6 

Shqipëria ka akoma një rrugë të gjatë për të bërë për-
sa i përket respektimit të të drejtave të komunitetit të 
LGBT-ve. Megjithatë gjatë muajve të fundit  janë 
marrë masa dhe iniciativa të ndryshme me synimin për 
të ndryshuar perceptimin e publikut mbi komunitetin 
LGBT, ndërkohë që fokusohemi mbi sistemin qeveritar 
për të respektuar të drejtat e personave LGBT në 
Shqipëri. 
  
Zhvillimet e fundit në këtë fushë mund të përshkruhen 
si më poshtë: 
  
· Debati i I-rë për të drejtat e njeriut në 
Shqipëri diskutoi për herë të parë  publikisht për të 
drejtat e LGBT-ve. Debati u organizuar nga CRCA/
DCI Shqipëri dhe u mbështet nga Ambasada e 
Mbretërisë së vendeve të Ulta në Shqipëri. Në një 
panel të veçantë  përfaqësuesit e lartë të qeverisë dhe 
shoqëria civile debatuan lidhur me masat që qeveria 
shqiptare duhet të marrë në mënyrë që të respektohen të drejtat e LGBT-ve. Në përfundim të tij u miratua edhe Deklara-
ta e Debatit, si një instrument zhvillimi dhe monitorimi i situatës të të drejtave të njeriut. Në këtë document i kërkohet 
Qeverisë dhe institucioneve të saj që ndër të tjera të marin masa që të garantojnë të drejtat e LGBT në institucione publike 
dhe në shoqëri. Deklarata u shpërnda gjerësisht tek institucionet dhe shoqëria civile. 
  
· Shqipëria nënshkroi në Dhjetor të 2008-ës, bashkë me të gjithë  vendet e BE-së dhe disa vende të Ballkanit perëndi-
mor Deklaratën e OKB-së “Mbi orientimin seksual dhe Identitetin Gjinor”; 
  
· Z. Boris Ditrich, drejtues i programit të të drejtave të LGBT, të organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch, vi-
ziton Shqipërinë me një kërkesë nga shoqëria civile dhe me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në 
Tiranë. Gjatë vizitës së tij z.Ditrich u takua me Kryeministrin, ministrat e kabinetit të tij, politikanë, përfaqësues të medias 
dhe shoqërisë civile për tu kërkuar të bëjnë më tepër për respektimin e të drejtave të LGBT-ve në vend. Vizita përfshiu një 
leksion të hapur, shumë të suksesshëm, në  Universitetin Europian të Tiranës me 150 studentë dhe profesorë për situatën e 
të drejtave të LGBT-ve në Shqipëri. 
 
· Revista “PSIKOLOGJIA” boton për herë të parë një supplement special mbi homoseksualitetin në 6000 kopje.  
 
· Grupi i Punës për promovimin e të drejtave të LGBT në Shqipëri u themelua në fund të Shkurtit 2009me 
mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri. Përfaqësuesit e shoqërisë civile si (CRCA/DCI 
Shqipëri), GSHDNJ dhe KSHH, bashkuan përpjekjet e tyre për të luftuar diskriminimin e LGBT-ve në vend. Pak muaj më 
vonë grupit iu bashkuan edhe përfaqësues nga zyrat e OSBE, UNDP, BE dhe një grup i vogël i komunitetit LGBT (Aleanca 
kundër Diskriminimit në Shqipëri); 
  
· Për herë të parë shoqëria civile bashkohet me Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë -17 Maj 2009 
 
· Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut në Tetor 2009 shfaq një sërë filmash mbi të drejtat e ho-
moseksualëve dhe zhvillon një Forum të veçantë po për të njëjtën çështje.  
 
· Mbështetje për ligjin “Kundër Diskriminimit”. Grupi i të Drejtave të Njeriut në bashkëpunim me CRCA, KSHH, OS-
BE, UNDP, BE dhe Ambasadën e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri rishikuan projektligjin kundër diskriminimit, i 
cili u dorëzua zyrtarisht pranë Kuvendit të Shqipërisë në Nëntor 2009. Ligji trajton edhe çështjen e të drejtave dhe të mbro-
jtjes së LGBT nga diskriminimi në jetën publike dhe atë private. 

TË DREJTAT E KOMUNITETIT  
LGBT NË SHQIPËRI 

ZHVILLIMET KRYESORE  

Gjate Debatit Kombetar per te Drejtat e Njeriut ne Shqiperi 
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Miratimi i shpejtë nga Kuvendi i Shqipërisë i Ligjit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi do t'i hapte rrugën angazhimit të institucioneve përgjegjës 
shtetërore për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komunitetit 
LGBT në Shqipëri, prandaj miratimi i tij i shpejtë është jashtëzakonisht 

Poster i Dites Kunder Homofobise i rëndësishëm. 
 
Gjatë periudhës së përgatitjes së këtij raporti nuk u identifikua ndonjë  studim apo kërkim i mirëfilltë, i ndërmarrë 
nga institucione qeveritare ose organizata joqeveritare mbi perceptimin e minoriteteve seksuale nga ana e opinionit 
publik. Ndërkohë shënohen përpjekje për të identifikuar në vijimësi situatën e të drejtave të LGBT në Shqipëri dhe 
për të raportuar dhunimet e të drejtave të tyre. 
 
Në asnjë rast nuk ka patur fushata të iniciuara nga institucionet qeveritare shqiptare. Fushatat ndërgjegjësuese dhe 
informuese më të mëdha janë ndërmarrë në data të rëndësishme që kanë të bëjnë me të drejtat e LGBT-ve, siç 
është rasti i Ditës Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, më 17 maj, ku shoqëria civile në Shqipëri për herë të parë u 
bë pjesë e saj. Po në kuadër të fushatës, një letër e hapur e nënshkruar nga 24 OJF iu dërguar përfaqësuesve të lartë 
të institucioneve shtetërore, për t’u kërkuar marrjen e masave për eliminimin e homofobisë në Shqipëri. Mbulimi 
mediatik i një sërë ngjarjesh të realizuara gjatë dhe në vijim të asaj dite rritën impaktin e fushatës tek publiku i 
gjerë. 
 
Iniciativat lobuese, të periudhës ku fokusohet raporti, janë përqendruar në sigurimin e mbështetjes së nevojshme 
për miratimin nga Kuvendi i Shqipërisë të projekt-Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku ndër të tjera përfshihet 
edhe mbrojtja nga diskriminimi i minoriteteve seksuale. 
 
Iniciativat lobuese nuk kanë shënuar asnjë efekt mbi programet elektorale të partive politike në Shqipëri, pasi 
asnjëra prej tyre gjatë fushatës elektorale nuk adresoi në asnjë rast respektimin e të drejtave të minoriteteve sek-
suale gjatë mandatit qeverisës. 
 
Ngritja e një zyre për pranë Ministrisë së Punës në ndihmë të minoriteteve seksuale ka qenë e pamundur në kushtet 
e mungesës së një ligji që të detyronte institucionin respektiv për ta ngritur dhe bërë funksionale një zyrë të tillë.  
 
Nuk janë shënuar përpjekje të veçanta për krijimin e një rrjeti të vetë organizatave të minoriteteve seksuale. Ato 
punojnë përgjithësisht në mënyrë individuale dhe midis tyre nuk duket se ka ndonjë frymë bashkëpunimi. Një 
tavolinë pune në mbështetje të të drejtave të LGBT-ve u ngrit gjatë vitit të kaluar. Pjesëmarrës të saj janë OJF-të e 
të drejtave të njeriut dhe agjencitë ndërkombëtare në Shqipëri. Tryeza ka për qëllim koordinimin e nismave dhe 
veprimtarive në mbështetje të të drejtave të LGBT-ve në Shqipëri dhe koordinohet nga Ambasada e Mbretërisë së 
Hollandës. 
 
Nuk u identifikuan trainime specifike të kryera gjatë këtij viti me pjesëmarrjen e gazetarëve, apo punonjësve të 
policisë, apo institucioneve qeveritare dhe joqeveritare dhe që fokusohen drejtpërdrejt tek respektimi i mino-
riteteve seksuale.  
 

(Material i shkëputur nga Raporti mbi Përmbushjen e Rekomandimeve të Deklaratës së Debatit të 1-rë  Kombëtar për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri). 

RAPORT 

RESPEKTIMI I TË DREJTAVE TË 

MINORITETEVE SEKSUALE  NË SHQIPËRI 

Respektimi i të drejtave të minoriteteve seksuale  
ka vijuar të jetë objekt i përpjekjeve dhe iniciativave  

konkrete të shoqërisë civile, i një sërë Ambasadave të akredi-
tuara në Shqipëri dhe organizmave ndërkombëtare.  

Sidoqoftë, roli i institucioneve shtetërore vijoi të jetë i kufizuar 
në drejtim të mbrojtjes  

dhe promovimit të respektimit të të drejtave të personave LGBT 
(lezbike, homoseksualë, biseksualë dhe  gjini-ndryshuarve) në 

Shqipëri   



 

 

Faqja jonë në internet është: www.crca.org.al/forumi2.html  

Faqe 8 

 

NE DO TË JETOJMË SI DUAM! NE JEMI ATA QË JEMI! 

Për çdo problem ose shqetësim mund të na 
shkruani, telefononi  ose vizitoni në adresën: 
 
CRCA / DCI Shqipëri 
Adresa Postare: Kutia Postare  1738, Tiranë 
Adresa e Zyrave: Vila mbrapa Fushave të Tenisit, 
Kati 2-të, Tiranë 
Tel/Fax: (04) 22 42 264 
E-mail: bmetaj@crca.org.al 
 
 
KJO GAZETË JEPET FALAS! 

Përgatitja dhe publikimi i kësaj Gazete u 
bë e mundur falë mbështetjes së Am-
basadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta 
në Shqipëri. Opinionet, idetë dhe 
mendimet e shprehura në këtë Gazetë jo 
detyrimisht përfaqësojnë ato të Am-
basadës. 
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