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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  

Ti mund ta ndryshosh këtë botim, mund ta lexosh e më pas 

ta komentosh. Mund të shkruash mendimin tënd dhe mund 

të na e dërgosh me postë ose me e-mail. Ne do ta botojmë 

me kënaqësi!  

Mund të na dërgosh komente në lidhje me shkrimet, in-

tervistat dhe artikujt që ne publikojmë në këtë botim, ashtu 

siç mund të na shkruash për mendimet e tua, për përvojat e 

rëndësishme të jetës tënde që ti dëshiron t’i ndash me të 

gjithë. Ne do të sigurojmë anonimitetin tënd, nëse do e 

kërkosh këtë gjë dhe do të bëjmë të pamundurën që zëri jot 

të dëgjohet. Ky botim i CRCA-së është edhe një forum i lirë 

për të gjithë ata që deri më sot nuk kanë  

patur asnjë mundësi të dëgjohen, të shprehen e të mirëkup-

tohen. Patjetër që po! Patjetër që ti mund të bëhesh pjesë e 

kësaj nisme. Të mirëpresim! Na shkruaj në: bme-

taj@crca.org.al.  
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Botim i CRCA/DCI Shqipëri 
 
Mbështetur nga: Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta 

TI MUNDESH! 

KRIJOHET GRUPI  

“LGBT PRO SHQIPERI” 
 

 
Tiranë, 1 Mars 2010 – Pas një pune disa mujore finalizohet, 

krijimi i grupit LGBT Pro Shqipëri. Ky grup mbështetet dhe 

lehtësohet nga CRCA/DCI Shqipëri. 

 

Qëllimi i këtij grupi është të punojë për të drejtat dhe 

çështjet e minoriteteve seksuale në vend, përfshirë gay, 

lesbian, bisexual e transexual dhe të përfaqësojë këtë 

komunitet duke adresuar të drejtat dhe problemet e tyre 

në Shqipëri. 

 

Ky grup do të punojë për të promovuar respektimin e të 

drejtave të minoriteteve seksuale, për t’i mbrojtur nga  

 

 

 

 

 

 

 

 

dhuna dhe dis-

kriminimi, për 

të 

ndërgjegjësuar 

për të drejtat e 

tyre në nivelin 

kombëtar dhe lokal, nëpërmjet lobimit dhe avokatësisë, 

ndikimit në përmirësimin e politikave dhe legjislacionit, 

ngritjes së kapaciteteve, informimit dhe hulutimit. 

 

Ky grup përbëhet nga përfaqësues të minoriteteve seksuale 

si edhe mbeshtetës të tyre dhe të të drejtave të njeriut në 

vend. 



 

 

Faqe 2 

Kaleidoskop 

 

Party dhe grupe diskutimi për 

komunitetin LGBT 

 

Komuniteti LGBT në Tiranë ka tashmë një mundësi më 

shumë për t'u dërfyer por edhe për të kaluar kohë duke 

diskutuar për çështje apo tema që ata i preokupojnë më 

shumë. Aleanca Kundër Diskriminimit të personave LGBT 

organizon çdo fundjavë një party për të rinjtë në një bar 

(emri dhe adresa e të cilit për arsye sigurie nuk bëhet e di-

tur). Përpara fillimit të kësaj party aktivistët e Aleancës or-

ganizojnë diskutime në grup me të gjithë të rinjtë dhe synojnë 

që në këtë formë të inkurajojnë pjesëmarrjen e tyre në ak-

tivitetet e Aleancës, por edhe të krijojnë një mjedis sa më të 

ngrohtë dhe të sigurt për gjithë komunitetin LGBT. "Cdo javë 

vetë komuniteti zgjedh një temë të caktuar dhe ne e modero-

jmë", shprehet një aktiviste e Aleancës. "Diskutimet zgjasin 

ndonjëherë për orë të tëra, ndërkohë që pas përfundimit të 

tyre nis party", thotë më tej ajo. 

Të rinj që nuk kanë qenë ende në këto aktivitete mund të 

shkruajnë një email tek adresa aleanca.al@gmail.com dhe si 

ëprgjigje do të marrin gjithë informacionin e mundshëm në 

lidhje me këto aktivitete që zhvillohen çdo të shtunë.  

 

 

 

 

 

Takimi virtual qe ndryshoi 

jeten time... 

N., jeton në Tiranë. Deri 7 muaj më parë ajo kishte 

patur përvoja të ndryshme me meshkuj, por kur 

krejt rastësisht u njoh me një vajzë e pastaj papritur 

e pa veten të komunikojë e të flasë, e madje të men-

dojë çdo ditë për të, kuptoi se më në fund kishte 

gjetur dashurinë e jetës... 

“Nuk i kam paragjykuar njerëzit me orientim seksual 

të ndryshëm, por në të njëtën kohë nuk e dija 

plotësisht se do të vinte dita që unë do të dashuro-

hesha me një vajzë", thotë ajo per 

www.gayalbania.org. Filluan të flisnin kështu çdo ditë 

me njëra tjetrën dhe kjo marrëdhënie u bë krejt e 

zakonshme për të dyja. Ajo i fliste për shkollën e 

vështirë që bënte në Itali, teksa N. i fliste për jetën e 

saj në Tiranë. Dalëngadalë nisën të ndanim së bashku 

detaje personale të jetëve të tyre dhe u bë pa e kup-

tuar ato të dyja, e domosdoshme që të flisnin me 

njëra tjetrën, të dëgjonin e të kuptonin njëra 

tjetrën…  

 

N. tregon... 
Filluam të flisnim kështu çdo ditë me njëra tjetrën 

dhe kjo marrëdhënie u bë krejt e zakonshme për të 

dyja. Më fliste për shkollën e vështirë që bënte në 

Itali, teksa unë i flisja për jetën time monotone në 

Tiranë. Dalëngadalë nisëm të ndanim së bashku de-

taje personale të jetëve tona dhe m’u bë pa e kuptu-

ar e domosdoshme që të flisja me te. .Kjo situatë, 

pse jo virtuale, zgjati më shumë se një muaj, por sa 

më shumë kohë kalonte aq më shumë e ndjenim 

dëshirën për të folur me njëra tjetrën.  Derisa një 

ditë ajo erdhi në Shqipëri dhe vendosëm të tako-

heshim, këtë herë jo përmes ekranit të një 

kompjuteri…  

Unë tashmë e kisha kuptuar që ndjeja një tërheqje të 

madhe për të dhe ajo më kishte shprehur të njëjtën 

gjë. Sigurisht, që nuk ndihesha fort rehat dhe kisha 

shumë frikë në të njëjtën kohë, por situata që po 

kaloja ishte tmerrësisht e bukur! Kjo më bëri, thote 

N. që të harroj të gjitha frikërat e mia, kur e takova 

në Tiranë. Kaluam një verë të mrekullueshme bashkë 

dhe unë për herë të parë në jetën time u ndjeva 

shumë mirë me personin që kisha afër. Kanë kaluar 7 

muaj që tashmë jetoj çdo ditë duke menduar për të, 

dhe vazhdojme të kemi një lidhje shumë të bukur. 

 

E para transgender në admin-

istratën e Obamas  

Amanda Simpson është e para transgender e dalë hapur e cila është cak-

tuar nga presidenti Obama në detyrën e Këshilltares Teknike në Departa-

mentin e Zyrave të Industrisë dhe Sigurisë, një nderim dhe kulmi i një 

karriere dedikuar kuptimit të teknologjisë ushtarake. 

Ajo që e shqetëson atë është frika e etiketimit si një person i cili është 

punësuar për shkak të identitetit të saj seksual dhe jo si rrjedhojë 

e  meritave . Ajo thotë për mediat se “Të jesh personi i parë i tillë është e 

vështire. Do kisha preferuar të mos isha e para ose midis të parave por 

dikush duhet të jetë i pari. Mendoj se kam eksperiencë dhe jam e kuali-

fikuar për tu marrë me gjithçka që mund të shfaqet sepse kam thyer dhe 

më parë barriera në vënde të ndryshme dhe gjithmonë kam dal fituese 

ndaj njerëzve me atë ç’ka jam dhe bëj”. 

Por asaj i është dashur të ndeshet dhe me kritika. Sot në mëngjes njëri 

prej gazetarëve e sulmoj atë duke shkruar, “Do të ketë një kuotë për 

transgender në administratën e Obamas që sot e tutje? Sa larg do të shkoj 

kjo politikë e aktivizmit gay dhe transgender? Duket qartë që kjo është një 

administratë që ndihmon lobimin gay”. 

HISTORI PERSONALE 

 

 

 

 

Foto e znj. 

Amanda Sip-

mson 

POSTER NGA PARTY I FUNDIT ME ZHAKUN 

http://www.gayalbania.org


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faqe 3 

Vox POP 
 

    
  

 

 

 

Të jetosh me frikë 
“Divers” ka intervistuar disa persona gei, 

biseksualë apo lezbike të cilët flasin për sit-

uatën që u duhet të jetojnë cdo ditë. Ata 

kërkojnë të mos paragjykohen për faktin se 

ndjejnë për dikë, kërkojnë të gëzojnë disa 

nga të drejtat elementare njerëzore pa pa-

tur frikë se do diskriminohen. “Nuk dal dot 

as dorë për dore me të dashurin”, thotë 

njëri prej tyre. Më poshtë lexoni prononci-

met e secilit, moshën, orientimin e tyre 

seksual dhe qytetin ku jetojnë. Për shkak të 

sigurisë së tyre nuk do të botojmë emrat e 

plotë, por vetëm inicialet.   
 

“Na gjykojnë për mënyrën si ndjejmë” 
 

Inicialet: A.D 

Vendlindja: Tiranë 

Seksi: Femër 

Orientimi seksual: Lezbike 
Gjendja aktuale dhe opinoni i saj mbi LGBT: “Kufizimet për gjërat që 

ne do të donim të bënim më hapur janë të shumta. Gjykohemi edhe 

pse nuk kemi zgjedhur ne të jemi kështu. Gjykohemi për mënyrën se si 

ndjejmë dhe kjo është Gabim!” 

 

“Bëjmë sikur jemi dikush tjetër” 
 

Inicialet: F.K 
Vendlindja: Durrës 

Seksi: Mashkull 

Orientimi seksual: Biseksual 

Gjendja aktuale dhe opinoni i tij mbi LGBT: “Sforcohemi gjatë gjithë 
kohës që të jemi dikush tjetër. S’jemi të lirë të jemi vetvetja dhe e gjitha 

kjo prej frikës që mos të biem në sy. Duhet të jemi më të lirë të jemi 

“NE” dhe jo dikush tjetër”. 

 

“Nuk dalim dot as dorë për dore” 
 

Emër Mbiemër: XH.N 

Vendlindja: Tiranë 
Orientimi seksual: Gei 

Gjendja aktuale dhe opinoni i tij mbi LGBT: “Privohemi nga e drejta  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

për të qëndruar dorë për dorë me personin që duam pa frikën se 
dikush do të na gjykonte apo edhe lëndonte, ndoshta nuk do martohe-

mi kurrë, dhe kjo është e padrejtë”. 

 

“Jetojmë me frikë edhe gënjeshtra” 
 

Emër Mbiemër: M.G 
Vendlindja: Elbasan 

Seksi: Mashkull 

Orientimi sexual: Gei 

Gjendja aktuale dhe opinoni i tij mbi LGBT: “Jetojmë me frikë dhe 
gënjeshtra. Gënjeshtra të ndërtuara për të krijuar të dashur/a (femra 

ose meshkuj të cilët janë bi,gay ose lesbian) sa për të mos rënë në sy 

dhe nga frika se mos merret vesh nga të tjerët pasi ata nuk do na kup-

tonin se si jemi”. 
 

“Nuk duhet të paragjykohemi për atë që 

ndjejmë” 
 
Emër Mbiemër: D.H 

Vendlindja: Gjirokastër 

Seksi: Femër 

Orientimi seksual: Lezbike 
Gjendja aktuale dhe opinoni i saj mbi LGBT. “Ne jemi këto që jemi dhe 

nuk e ndryshojmë dot këtë gjë. Njeriu nuk duhet të bazohet në një jetë 

me shumë komplekse. Asnjeri nuk duhet të gjykohet për mënyrën se si 

ndjen pasi aq e pamundur sa është për ato të tërhiqen nga seksi i njëjtë 

aq e pamundur është për ne të tërhiqemi nga seksi i kundërt”. 

FOTOJA ESHTE MARRE NGA  

http://www.photographyblog.com/images/



 

 

 

INTERVISTË ME  AKTIVISTEN E ALEANCËS 

KUNDËR DISKRIMINIMIT NË SHQIPËRI, E CILA 

THOTE SE VETE KOMUNITETI LGBT DUHET 

TE THYEJE MITET QE E RRETHOJNE.  
 

 

Pyetje: Ju personalisht, aktivistët e Aleancës Kundër Dis-

kriminimit dhe gjithë ata njerëz me një orientim të ndryshëm 

seksual jetojnë cdo ditë sipas mënyrës së tyre. Si e shikoni re-

alitetin që ju rrethon? Cdo të thotë të jesh pjesë e komunitetit 

LGBT te shoqërisë në Shqipëri? 

Përgjigje: Realiteti me të cilin përballen dhe në të cilin jetojnë personat 

LGBT në Shqipëri nuk është aspak i lehtë. Pjesa më e madhe e tyre 

jetojnë një jetë të dyfishtë dhe e mbajnë të fshehur orientimin e tyre 

seksual. Një pjesë e adoleshentëve që marrin guximin t’ua tregojnë hapur 

personave të afërt orientimin e tyre seksual ose përfundojnë të abuzuar 

dhe të dëbuar nga familja ose të refuzuar nga shoqëria. Është me të vër-

tetë e vështirë të jetosh i/e izoluar dhe i/e frikësuar, mos të kesh mundësi 

të dalësh hapur me partneren tënde apo partnerin dhe ta prezantosh atë 

tek të tjerët si personin që ti dashuron dhe jo thjesht si shoqen tënde të 

ngushtë në rastin e vajzave apo si shokun e ngushtë në rastin e çunave. 

Mendoj se gjithë ky paragjykim ndaj personave LGBT vjen si rrjedhojë e 

mungesës së informacionit dhe miteve të gabuara që janë krijuar ndaj tyre 

duke i menduar si njerëz të sëmurë, si njerëz që përhapin AIDS-in, si 

perverse, etj. Vetë komuniteti gay duhet të fillojë t’i thyejë këto mite duke 

ngritur zërin dhe duke treguar që ne jemi njerëz si gjithë të tjerët dhe 

meritojmë po aq sa gjithe te tjeret të jetojmë një jetë të lirë pa patur frikë 

të jemi vetvetja. 

 

Pyetje: Mendoni se pranohen më shumë femrat apo meshkujt 

gay në shoqërinë shqiptare? 

Përgjigje: Mendoj që nuk ka të favorizuar mes personave gay. Diskrimini-

mi është po aq i pamëshirshëm si për vajzat dhe për djemtë. Ideja e mesh-

kujve “straight” që mund të pranojnë një çift lesbikesh pasi estetikisht 

diçka e tillë i kënaq perversitetin mashkullor nuk i ndryshon aspak gjërat 

përkundrazi, tregon që ato vuajnë një diskriminim të dyfishtë, që vjen 

nga maskilizmi dhe homophobia. Ndërkohë do të thoja që prob-

lematike tek meshkujt është dhuna fizike që ato mund të hasin 

nëse manifestojnë një sjellje gay, gjë që tek femrat ndodh më 

rrallë. 

Pyejte: Kush janë ndryshimet që kanë ndodhur gjatë 

këtyre viteve për personat LGBT dhe çfarë ndryshimesh 

të tjera priten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para disa ditësh u miratua ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, falë 

punës së një grupi organizatash për të drejtat e njeriut që kanë 

punuar mbi ligjin e antidiskriminimit për vite me rradhë dhe e 

mbrojtën atë deri në fund që të mos cungohej por të ishte një ligj 

sa më i plotë dhe cilësorë. Unë mendoj që ky ligj është një hap 

shumë i rëndësishëm për të gjitha minoritetet në përgjithësi dhe 

për komunitetin tonë në veçanti. Mendoj që ky ligj do të krijojë 

një ambjent më të sigurt për personat gay duke i mbrojtur ata nga 

diskriminimi. Gjithashtu për vite me rradhë në Shqipëri ka mun-

guar një komunitet i konsoliduar LGBT i cili do të mund të 

mbështeste personat gay dhe do të luftonte për të drejtat e tyre. 

Të drejtat tona nuk do na falen, nëse ne vetë nuk luftojmë për ti 

fituar. Vitin e fundit organizata jone Aleanca Kunder Diskriminimit 

LGBT ka patur si synim të punës së saj organizimin e një 

komuniteti sa më të konsoliduar LGBT, qe do luftojë për barazi 

dhe liri dhe që realiteti për personat LGBT në Shqipëri të 

ndryshojë sa më shpejt. Nryshe nga më parë tani organizohen 

debate, ka më shumë informacion dhe është krijuar një grup pune 

i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në 

të cilin diskutohen specifikisht problemet e komunitetit gay.  

Keni patur probleme me persona homofobikë gjatë or-

ganizimeve të ndryshme? 

Nuk i bejme publike vendet ku zhvillohen aktivitetet tona, duke 

mos u krijuar mundësi personave homofobikë të gjenden në këto 

ambjente. Megjithatë kur filluam organizimin e party-ve, në një 

lokal, fqinjët e morën vesh që aty organizoheshin party gay dhe 

lajmëruan policinë, gjë që solli ndalimin e aktivitetit tonë për disa 

javë, deri në momentin që gjetëm një vend më të përshtatshëm 

për të zhvilluar aktivitetet tona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Faqe 4 

INTERVISTA 

MITET QE 

DUHEN 

THYER... 
Divers pyeti një prej aktivisteve te 

“Aleances” rreth së vërtetës të 

perditshme që jetojnë njerëz me 

orientim të ndryshëm seksual. 

Ende nuk është e gatshme të bëjë 

publike emrin e vet, ndaj Divers 

siguron anonimitetin e saj në këtë 

intervistë   

Foto e marre nga sitepoint.com 
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REAGIMI 

 

 

 

 

 

Boris Dittrich: Ligji për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi, një fitore ndaj 

paragjykimeve   
 

Drejtuesi per Advokatine e LGBT prane 

Human Rights Watch, Boris Dittrich i 

shkruan kryeministrit te Shqiperise z. 

Sali Berisha:  
 
Unë ju shkruaj në emër të Human Rights Watch, në 

përgjigje të miratimit të plotë të projekt-ligjit kundër dis-

kriminimit, aprovuar në Parlamentin shqiptar më 4 shkurt 

2010. Human Rights Watch është një organizatë e pavarur 

që punon për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ne 

hetojmë dhe vëmë në dukje shkeljet e të drejtave të njeriut 

dhe vëmë abuzuesit para përgjegjësisë.  

 

Ne dëshirojmë t’ ju përgëzojmë për udhëheqjen që keni 

treguar për aprovimin e këtij ligji që mbron njerëzit në 

Shqipëri nga të gjitha llojet e diskriminimit duke përfshirë 

edhe atë me bazë orientimin seksual ose 

identitetin gjinor.  Ligji pritet të hyjnë në 

fuqi në Mars 2010. Një vit më parë situata 

e njerëzve LGBT (lezbike, homoseksual, 

biseksual dhe transgender), në drejtim të 

mbrojtjes ligjore, ishte e tmerrshme. Or-

ganizatat e të drejtave të njeriut në 

Shqipëri shprehën shqetësimin në lidhje 

me nivelin e lartë të homofobisë në 

shoqërinë shqiptare.  

Në shkurt 2009, Human Rights Watch 

organizoi një tryezë të rrumbullakët 

diskutimi në Tiranë me dhjetë organizata 

shqiptare të të drejtave të njeriut, për të 

identifikuar diskriminimin aktual mbi baza 

të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. 

Si një prioritet kryesor për veprimtarinë e qeverisë,  

Ata identifikuan nevojën për një ligj të plotë kundër dis-

kriminimit duke përfshirë  edhe orientimin seksual dhe 

identitetin gjinor si bazë për mbrojtje. Pas këtij diskutimi, 

Human Rights Watch u takua me ju dhe  

veçmas, me ministrin e drejtësisë dhe atë të brendshëm  e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zëvendës/kryeministrin, si edhe me disa anëtarë të par-

lamentit, të cilët shtruan nevojën për një ligj të tillë anti-

diskriminim. Nëpërmjet aprovimit të këtij projekt-ligji të 

plotë kundër diskriminimit, qeveria juaj tregoi respekt për 

shqetesimet e shoqërisë civile shqiptare.  Kjo përfaqëson 

një hap të rëndësishëm drejt hapjes së Shqipërisë ku të 

gjithë njerëzit mund të jetojnë lirisht pa frikën e trajtimit të 

pabarabartë.  

 

Kapitulli V i ligjit ka të bëjë me Komisionerin për mbrojtjen 

e barazisë. Ky institucion i pavarur publik do të jetë një in-

strument i çmuar për të mbrojtur të drejtat e atyre per-

sonave që përballen me diskriminimin.  

Ne ju nxisim të siguroni që kjo zyrë të 

mbështetet dhe pajiset me stafin e 

përshtatshëm. Gjithashtu Ministria e 

Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve 

të Barabarta duhet të fuqizohet për të 

mbikëqyrur zbatimin e ligjit gjatë gjithë 

qeverisjes. Sigurimi i efektivitetit të 

legjislacionit do të kërkojë punën e ded-

ikuar dhe të motivuar të zyrtarëve. Hu-

man Rights Watch ju përgëzon Ju dhe 

qeverinë shqiptare për aftësitë 

drejtuese që keni treguar në këtë 

çështje të rëndësishme. 

 

 

Sinqerisht,  

 

Boris O. Dittrich, 

Drejtor Advokimi për programin e LGBT 

Human Rights Watch 

Ju nxisim të siguroni që 

Zyra e Komisionerit të 

mbështetet dhe pajiset 

me stafin e 

përshtatshëm. Gjithash-

tu Ministria e Punës, 

Çështjeve Sociale dhe 

Shanseve të Barabarta 

duhet të fuqizohet për 

të mbikëqyrur zbatimin 

e ligjit   

Z. Boris Dittrich 



 

 

 

 

DEKLARATA E MIRATI-

MIT TE LIGJIT PER MBRO-

JTJEN NGA DISKRIMINI-

MI 
 

Parlamenti Shqiptar miratoi Ligjin Për Mbro-

jtjen nga Diskriminimi. Ky është finalizimi i 

suksesshëm i punës  së palodhur të organiza-

tave për të drejtat e njeriut  të cilat u anga-

zhuan në draftimin e kësaj nisme ligjore dhe e 

ndoqën të gjithë procesin e  shqyrtimit nëpër 

komisione deri ditën kur u votua. Iniciativa për 

përgatitjen e këtij projektligji u ndërmor nga 

Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut në 

bashkëpunim me CRCA/DCI Shqipëri, 

Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Qendra për Ini-

ciativa Ligjore dhe Qytetare, Aleanca Kundër 

Diskriminimit të personave LGBT,  Delegacio-

ni i Bashkimit Europian, Ambasada e 

Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Ti 

ranë, etj. Me miratimin e këtij projekt-ligji 

Shqipëria i bashkohet familjes së madhe eur 

 

 

 

opiane, që mbron denjësisht të drejtat e të 

gjithë individëve dhe grupeve shoqërore dhe 

ku një institucion i pavarur si Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi shqyrton çdo rast 

diskriminimi dhe siguron implementimin e ligjit. 

  

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në Nenin 

1 të tij, garanton mbrojtjen e të gjithë 

qytetarëve pavarësisht gjinisë, racës, ngjyrës, 

etnisë, gjuhës, identitetit gjinor, orientimit 

seksual, bindjeve politike, fetare ose filozofike, 

statusit ekonomik, arsimor ose shoqëror, 

shtatzanisë, përkatësisë prindërore, 

përgjegjësisë prindërore, moshës, gjendjes 

familjare ose martesore, gjëndjes civile,  vend-

banimit, statusit shëndetësor, predispozicion-

eve gjenetike, aftësisë së kufizuar, përkatësisë 

në një grup të veçantë. Kjo do të thotë se 

sipas këtij ligji kushdo pjesëtar i shoqërisë 

shqiptare, pa përjashtim, mund të punojë, të 

shkojë në shkollë apo të votojë pa patur frikë 

nga  

 

 

 

 

 

diskriminimi dhe të ndihet i mbrojtur në çdo 

moment të jetës. Ligji mbron nga diskriminimi 

edhe fëmijët dhe të rinjtë. Artani, një 10 vjecar 

– nuk do të jetë më i frikësuar se mund ta 

përzënë nga shkolla vetëm pse ka fatin e keq 

të jetë i infektuar me HIV që në lindje!  

 

Gjyshërit e tij nuk do të luftojnë me bu-

rokracinë dhe institucionet, me prindërit e 

tjerë apo mësuesit në emër të nipit të tyre, 

sepse ligji mbron të drejtën e këtij fëmije për 

të mos u diskriminuar për shkak të gjendjes së 

tij shëndetësore. Ashtu si Artani edhe shumë 

të tjerë tashmë do të mund të jenë të 

barabartë dhe të mbrojtur në të drejtat e tyre. 

Muajt në vazhdim do të jenë esencialë për 

krijimin e institucionit të Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe garantimin e 

pavarësisë dhe paanshmërisë së tij. Në këtë 

aspekt, si përfaqësues të shoqërisë civile duam 

të shprehim mbështetjen tonë për krijimin e 

një institucioni jashtë kontrollit të politikës 

dhe në shërbim të qytetarëve në Shqipëri. 

T ë 
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AKTUALITET 

Studentët: Na informoni më 

shumë për LGBT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Studentët e Universitetit të Tiranës të cilët studiojnë në degë të ndryshme 

shoqërore ndjejnë nevojën për të patur më shumë lëndë që trajtojnë në 

mënyrë profesionale të gjitha cështjet që kanë lidhje me LGBT. 

 
Përfaqësues të CRCA/DCI Shqipëri zhvilluan një leksion me studentë të 

Punës Sociale në Universitetin e Tiranës, leksion gjatë së cilit studentët 

shprehën hapur nevojën për të qenë më të informuar në lidhje me LGBT. 

 

Ata kërkuan që në kurrikulat e tyre të ketë më shumë hapësirë për këtë 

kategori të shoqërisë shqiptare. 

 

Gjatë këtij leksioni, Altin Hazizaj drejtor i CRCA u mundësoi studentëve që 

të shprehnin hapur mendimin e tyre në lidhje me LGBT. Shumë prej tyre 

kishin fare pak ose aspak informacion. Shumica mendonin se të jesh homo-

seksual është një zgjedhje jo një pjesë e natyrshme që lind bashkë me 

njeriun. Megjithatë shumica e studentëve të cilët morën pjesë në mënyrë 

active gjatë leksionit nuk paragjykonin dhe nuk e mendonin problematike të 

qënurit homoseksual. 

 

Disa studentë ndanë 

gjatë këtij leksioni infor-

macion në lidhje me 

shokë apo shoqe të 

ndryshme të tyre që 

janë gei dhe folën 

shumë pozitivisht për 

ta. 

 

“Eshtë shumë e 

nevojshme”, u tha Haz-

izaj studentëve, “që ju si  

punonjës socialë në të 

ardhmen të njiheni me 

përgjegjësi me 

problemet e këtij 

komuniteti pasi puna 

me ta do të jetë e pash-

mangshme për ju”. 
 

Belioza Coku (CRCA) 

prezantoi më pas një 

historik të shkurtër të 

lëvizjes për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve LGBT në Shqipëri.  

 

Pavarësisht se deri më sot kjo lëvizje ka qenë në një formë të fshehur dhe 

pa shumë autoritet, Coku theksoi se vazhdimisht ka patur përpjekje nga 

meshkuj edhe femra homoseksualë për të përmirësuar realitetin e tyre në 

Shqipëri. 

Përfaqësues të CRCA/DCI Shqipëri zhvilluan 

një leksion me studentë të Punës Sociale në 

Universitetin e Tiranës, leksion gjatë së cilit 

studentët shprehën hapur nevojën për të 

qenë më të informuar në lidhje me LGBT. 
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PJESË NGA  
DEKLARATA E DEBATIT TË 

DYTË KOMBËTAR TË TË 
DREJTAVE TË NJERIUT  

NË SHQIPËRI   

 

 

Debati i Dytë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri dhe pjesmarrësit e tij, pasi morën në 
konsideratë arritjet dhe shqetësimet në drejtim të respektimit të të drejtave të minoriteteve 
seksuale në vend, vendosën të rekomandojnë për vitin në vijim sa më poshtë: 

 

TË DREJTAT E MINORITETEVE SEKSUALE 
 

- Të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur projekt-ligji kundër diskriminimit në Shqipëri; 
 

- Qeveria duhet të ndërmarrë fushata ndërgjegjësuese për të promovuar respektimin e të drejtave dhe iden-
titetit të minoriteteve seksuale, si nga zyrtarët e institucioneve publike ashtu edhe publiku i gjerë. 
 

- Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta duhet të shoh mundësinë e krijimit të 
pozicionit të specialistit për minoritetet seksuale pranë Drejtorisë së Politikave të Shanseve të Barabarta, 
për të promovuar politika të reja në mbështetje të komunitetit LGBT në Shqipëri. 
 

- Shoqëria civile në bashkëpunim me institucionet shtetërore duhet të shohin me prioritet organizimin e 
fushatave të gjera të ndërgjegjësimit të zyrtarëve publikë, publikut të gjerë dhe familjeve për eleminimin e 
homofobisë, si një ndër faktorët që ndikon drejtëpërsëdrejti në stigmën dhe shkeljen e të drejtave të mino-
riteteve seksuale në vend. 
 

- Policia e Shtetit në bashkëpunim me shoqërinë civile duhet të inkurajojnë ndryshimin dhe përmirësimin e 
sjelljes së punonjësve të policisë nëpërmjet kurseve të trainimit dhe promovimit të një Kodi Sjelljeje për 
respektimin e të drejtave të minoriteteve seksuale. 
 

- Ministria e Arsimit dhe institucionet në varësi të saj duhet të shohin mundësinë e përfshirjes në studimet 
shkollore të fëmijëvë dhe adoleshentëve një paketë informacioni bazë mbi identitetin seksual dhe të 
drejtat e minoriteteve seksuale. 
 

- Sindikatat dhe organizatat e gazetarëve duhet të marrin në konsideratë organizimin e kurseve të trainimit mbi 
informimin e çështjeve që kanë të bëjnë me minoritetet seksuale. 
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Faqe 8 

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. 


