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Cdo të premte në 

Ambasadën PINK do të 

keni mundësi të shikoni 

një film të zgjedhur. 

Miqtë e filmit mund të 

takohen kështu cdo javë 

për të përjetuar së 

bashku në këtë klub të 

filmit emocionet e 

kinemasë në lidhje me 

cështje që flasin direkt, 

herë në formë drame e 

herë si komedi, për 

përditshmërinë e 

personave të komunitetit 

LGBT, për prindërit e të 

afërmit e tyre, për 

përplasjen e 

informacioni, kulturës e 

mentaliteteve të 

ndryshme, sot në 

shekullin e 21-të por 

edhe më parë. Filmat 

përzgjidhen në mënyrë 

që të përmbushin shijet 

e të gjithë pjesëtarëve të 

komunitetit, qofshin 

meshkuj, femra apo 

persona transgjinorë. Pas 

filmit eventi vijon me një 

diskutim rreth cështjes 

specifike që ka trajtuar 

filmi dhe mbyllet si cdo 

fundjavë me një Party... 

Për komente, sygjerime apo pyetje na kontaktoni në info@pinkembassy.al. Për më shumë vizitoni www.pinkembassy.al 

Cdo të martë në 

Ambasadën Pink 

personat e komunitetit 

LGBT kanë mundësi të 

diskutojnë së bashku 

rreth temave më të 

rëndësishme që ndikojnë 

në jetën e tyre. Pjesëtarë 

të komunitetit LGBT por 

edhe të afërm, miq apo 

persona të interesuar 

diskutojnë cdo javë reth 

"coming out", rreth 

dhunës verbale, fizike 

apo psikologjike që 

përjeton komuniteti 

LGBT, rreth martesave 

mes të njëjtit seks, rreth 

birësimeve, rreth 

zhvillimeve më të fundit 

për këtë kauzë nga bota, 

rajoni etj. Cdo diskutim 

drejtohet dhe lehtësohet 

nga një grup punonjësish 

psikosocialë dhe 

psikologë. Temat për 

diskutim zgjidhen nga 

vetë pjesëtarët e 

komunitetit. 

 

 

 

Të enjten, takohemi të 

gjithë në Klubin e 

Kuzhinës. Secili që ka 

dëshirë të ndajë me 

komunitetin një recetë 

të re, është i ftuar cdo të 

enjte pasdite.  

Gatuajmë së bashku, jo 

thjesht për të provuar 

recetat e njëri-tjetrit, 

por mbi të gjitha për të 

kaluar një kohë sa më të 

bukur.  

E Premtja 

PINK 

E Marta 

PINK 

E Enjtja 

PINK 

www.pinkembassy.al 

 

 

Ambasada Pink ju lë 

takim cdo të hënë në 

orën 18.00 në Video 

Chat-in e vënë në 

dispozicion për ju. Na 

vizitoni në 

www.pinkembassy.al, ku 

përvecse mund të gjeni 

përgjigjet e pyetjeve 

tuaja për cdo kuriozitet 

apo informacion ndaj 

Ambasadës Pink, është 

një mundësi e mirë për 

të komunikuar me njëri-

tjetrin. 

  
 

www.pinkembassy.al 

E Hëna 

PINK 

http://www.vagipe.com/webcam_window_ext.php?user=Guest613&lang=&setage=99&setgender=&setroom=pinkembassy.al
http://www.vagipe.com/webcam_window_ext.php?user=Guest613&lang=&setage=99&setgender=&setroom=pinkembassy.al
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Paneli “Mbrojtësit e të Drejtave të 

Komunitetit LGBT në Shqipëri” u moderua 

nga Znj. Delina Fico, Ambasadore e PINK 

Embassy dhe një nga aktivistet më të 

njohura të të drejtave të njeriut në Shqipëri. 

Zonja Fico i cilësoi aktivistët e mbrojtjes së 

të drejtave të komunitetit LGBT si një 

prurje e re dhe e mirëseardhur në 

shoqërinë civile shqiptare, por që në fakt 

këta aktivistë janë aktualisht më të rrezikuar 

se aktivistët e tjerë të të drejtave të njeriut 

në Shqipëri. 

 

Znj. Irma Baraku, Komisionere për 

Mbrojtjen nga diskriminimi, bëri një 

prezantim të ligjit për mbrojtjen nga 

diskriminimi dhe masat që ka ndërmarrë 

institucioni që ajo drejton për ta bërë këtë 

ligj të zbatueshëm. Në fjalën e saj zonja 

Baraku theksoi se: Duhen rritur kapacitetet 

e organizatave, por edhe të individëve në 

mënyrë që të paraqesin tek komisionerja 

ankesa të argumentuara për raste 

diskriminimi.  

 

Z. Ben Andoni, gazetar i njohur i cili 

aktualisht shkruan për revistën MAPO 

trajtoi cështjen e lirisë së shprehjes dhe 

rolin e medias në mbështetje të aktivizmit 

të mbrojtësve të të drejtave të komunitetit 

LGBT. Z. Andoni theksoi se media 

shqiptare në tërësi është e interesuar më 

shumë për lajmin sensacional, madje vitet e 

fundit ajo ka ulur zërin e stigmës, ndërkohë 

që vijon ti trajtoj lajmet që kanë lidhje me 

LGBT si lajme sensacionale, pa marrë 

përsipër që të mbrojë këtë komunitet apo 

pjestarë të tij. Fjala e zotit Andoni, por edhe 

debatet e diskutimet e pjesëmarrësve pas 

saj fjale nxorrën në pah se: Media duhet të 

fokusohet tek problematika e komunitetit 

LGBT dhe ti shmanget sensacionit. Ajo 

duhet të raportojë për shkeljet e të drejtave 

të LGBT dhe situatën e vështirë të tyre në 

vend. “Duhen gjetur ura bashkëpunimi mes 

organizatave të komunitetit LGBT, si 

përfaqësues të këtij komuniteti, dhe 

drejtuesve, kryeredaktorëve e gazetarëve”, 

tha Andoni, i cili nga ana tjetër theksoi edhe 

se “Komuniteti LGBT duhet ti ofrojë më 

shumë informacion medias”.  

 

Drejtoresha e Aleancës kundër 

Diskriminimit LGBT trajtoi sfidat që ndeshin 

mbrojtësit e të drejtave të komunitetit 

LGBT në Shqipëri, duke sjellë edhe shembuj 

konkret të rasteve të diskriminimit ndaj 

pjestarëve të këtij komuniteti. “Aktivistët 

për mbrojtjen e të drejtave të LGBT duhet 

të vazhdojnë punën për krijimin e besimit 

dhe ringjalljen e shpresës së pjestarëve të 

këtij komuniteti”, tha ajo. 

 

Genci Mucollari, Drejtor i Aksion Plus u 

ndal tek mekanizmat që garantojnë 

mbështetjen e mbrojtësve të të drejtave të 

komunitetit LGBT. Ai theksoi se komuniteti 

LGBT duhet të informohet vazhdimisht për 

dhe të aksesojë burimet e programet nga 

institucionet publike dhe nga organizatat 

ndërkombëtare, si psh, programet e Global 

Fund. “Sistemet e shërbimit shëndetësor 

duhet të rrisin aksesin për grupet e 

marxhinalizuara duke përfshirë punonjëset e 

seksit” nënvizoi Mucollari. 

 

Kristi Pinderi, Drejtor i LGBT Pro/PINK 

Embassy trajtoi cështjen e fuqizimit të 

mbrojtësve të të drejtave të njeriut në 

mbrojtje të komunitetit LGBT. Pinderi 

theksoi se Parlamenti shqiptar duhet të 

udhëheqë në luftën kundër diskriminimit të 

LGBT, e jo të shfaqë akte të dukshme 

homofobie e diskriminimi. Sipas Pinderit, 

organizatat e LGBT dhe ata që i përkrahin 

ato duhet të ndihmojnë personat LGBT në 

procesin e tyre të “coming out”, ndërsa 

duhen ndërtuar strategji e programe 

specifike edhe për fuqizmin ekonomik të 

mbrojtësve të të drejtave të komunitetit 

LGBT.  

 

KONKLUZIONE: 
 Aktivistët e mbrojtjes së të 

drejtave të komunitetit LGBT 

ndeshen më një numër sfidash 

madje shpesh më të mëdha se sa 

ato të mbrojtësve të tjerë të të 

drejtave të njeriut në Shqipëri. 

 

 Përballja me këto sfida kërkon 

bashkëpunim të ngushtë në radhë 

të parë mes aktivistëve të të 

drejtave të njeriut në Shqipëri dhe 

mes organizatave që punojnë për 

mbrojtjen e të drejtave të 
komunitetit LGBT në Shqipëri. 

Debati i 3-të Kombëtar për të 

Drejtat e Njeriut 
CRCA/DCI Shqipëri dhe Ambasada Pink organizuan edhe këtë vit një debat kombëtar për të drejtat 

e njeriut në Shqipëri. Pas seancës plenare pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe pune. Në grupin e 

tretë të punës u diskutua në lidhje me mbrojtësit e të drejtave të komunitetit LGBT në Shqipëri.  



 

 

Ata që kundërshtojnë martesat mes 

njerëzve me seks të njëjtë kanë shqetësimin 

se, duke i lejuar këto lloj martesash, do të 

ndodhë një transformim radikal i një 

institucioni, që është respektuar e nderuar 

qysh nga kohë që s‟mbahen mend. Por ky 

është një shqetësim i vonuar ca si shumë. 

Martesa si institucion është transformuar 

tanimë; dhe bash në mënyrë radikale, dmth 

në një mënyrë që i bën martesat mes gay-

ve, jo vetëm të pashmangshme (kështu 

është shprehur zv.presidenti Biden në një 

intervistë të dhënë nga fundi i vitit të 

shkuar), por edhe tepër logjike.  

 

Ne, përsa u takon mendësive sociale dhe 

përkufizimit legal të martesës, jemi duke iu 

afruar fundit të një revolucioni dy-shkallësh. 

Ky revolucion ka përmbysur funksionet më 

tradicionale të këtij institucioni, si fjala vjen 

theksimin me ligj të diferencave në terma të 

pasurisë e të pushtetit, dhe të roleve të 

shqueshme e të pabarabarta të burrit e të 

gruas. Për mijra vjet, martesa ka qënë e 

lidhur me pasurinë e me pushtetin, e jo me 

dashurinë. Kanë qënë prindërit që kanë 

kopsitur e vendosur fatin e fëmijëve të tyre 

në këtë drejtim, dhe këtë e kanë bërë me 

synimin për të zgjeruar fuqinë punëtore të 

familjes, për të qëmtuar nuse e dhëndurë 

me status e me emër të mirë, dhe për të 

vulosur pakte përfitimi si në një biznes. Në 

ndonjë rast, prej merakut për të lënë 

trashëgiminë e tyre në duar të sigurta, 

prindërit i kanë dhënë karar punës duke i 

mbajtur pa martuar fëmijët e tyre. Për 

shumë njerëz, martesa ka qënë një detyrim i 

pashmangshëm. Për shumë të tjerë, ka qënë 

një privilegj, dhe jo një e drejtë. Shpesh, 

shërbëtorët, skllevërit dhe të varfërit nuk 

lejoheshin të martoheshin.  

Mirëpo pak më shumë se sa dy shekuj më 

parë, gjërat zunë të ndryshonin; njerëzit 

filluan të besonin, se ata kishin të drejtë të 

zgjidhnin gruan/burrin e tyre mbi bazën e 

dashurisë, e jo më mbi bazën e mbrojtjes së 

interesave familjare apo shtetërore. 

Dashuria, dhe jo paraja, u bë motivimi 

kryesor i lidhjes së dy vetëve në një 

martesë, e në mënyrë logjike, ky ndryshim u 

pasua me ligje të një natyre më liberale 

përsa i përket divorcit. Në fund të fundit, 

arsyetonin njerëzit, nëse dashuria vjen një 

moment dhe ikën, s‟është më, vdes, pse u 

dashka të ruhet martesa e ngritur pikërisht 

mbi dashurinë? Numri i divorceve u rrit në 

mënyrë konstante prej vitit 1850 deri në 

vitin 1950. Dhe vini re: s‟ka ardhur ende 

vala e madhe e divorceve që shoqëroi 

fillimisht shfaqjen e grave si fuqi puntore.  

 

Martesa e ngritur mbi bazën e dashurisë 

nënkuptonte ndryshime të tjera, gjithashtu, 

fjala vjen mirëkuptimin e miratimin më të 

madh të idesë, sipas së cilës burrat/gratë 

kanë një të drejtë themelore për t‟u 

martuar me gra/burra, pa pyetur fare për 

faktin se ç‟mendon familja e tyre – dhe 

shoqëria – për këta të fundit. Në vitet „940 

e „950, një numur gjykatash të shteteve të 

ndryshme zunë të shfuqizonin ligje, të cilat 

ndalonin shtresa të caktuara njerëzish për 

t‟u martuar. Në vitin 1967, Gjykata e Lartë 

e SHBA-ve nxorri vendimin, me anë të të 

cilit thosh se ndalimi nga ana e shteteve të 

federatës i martesave të personave me raca 

të ndryshme ishte jokushtetues. Në vitin 

1978, e njëjta gjykatë nulifikoi një ligj të 

shtetit të Ëisconsin-it, i cili ua ndalonte 

martesën atyre prindërve, që nuk kishin 

përmbushur detyrimet ndaj fëmijëve të vet 

deri në atë moment. Në vitin 1987, gjykata 

e lartë u njohu edhe të burgosurve të 

drejtën për t‟u martuar.  

 

Ndonëse rrjedhojat e revolucionit të 

martesës me dashuri ishin të 

jashtëzakonshme, ato nuk arritën ta bënin 

të pashmangshme martesën mes dy vetëve 

të të njëjtit seks. Pse? Sepse martesa vijonte 

të bazohej në rolet e të drejtat e ndryshme 

të burrit e të gruas: gruaja ishte ligjërisht 

nën varësinë e burrit të saj, dhe asaj i 

takonte të përmbushte një numër 

detyrimesh prej gruaje brenda familjes. Kjo 

ishte pasojë e koncepteve që martesa kish 

rrënjosur thellë në shoqëri; kjo ishte dhe 

arsyeja pse martesa ishte mes një burri e 

një gruaje. Ne zumë të mendonim për të 

legalizuar lidhjet mes dy burrave e dy grave 

vetëm kur rolet e ndara mbi bazën e gjinisë 

nuk po shërbenin më si parime të realizimit 

të një martese (gjatë dyzet viteve të fundit).  

Gjatë kohëve të shkuara, martesa ka 

nënvizuar një ndarje ta pabarabartë të 

punës, pasurisë dhe pushtetit midis burrave 

dhe grave. Ligjet tradicionale angleze e 

amerikane u jepnin burrave kontrollin e 

plotë mbi prikën e grave (dmth mbi 

pasurinë që gratë sillnin me vete në 

shtëpinë e burrit në momentin e martesës) 

dhe mbi të ardhurat që gratë nxirrnin në saj 

të veprimtarisë e talentit të tyre ndërkohë 

që ishin të martuara. Burrat kanë patur të 

drejtën ligjore – dhe detyrimin – që ta 

impononin vullnetin e tyre edhe me forcë. 

Një burrë nuk mund të lëshojë asnjë nga të 

drejtat e veta në duart e gruas, “sepse kjo 

gjë do të nënkuptonte egzistencën e saj 

jashtë kontrollit të burrit”, thuhet në 

Komentarin e famshëm të Blackstone-it mbi 

Ligjet.  

 

Në fillim të shekullit të XIX-të, idetë e 

qëmotshme, sipas të cilave gratë kishin 

nevojë të ishin nën kontrollin e autoritetit 

mashkullor, ngaqë ato ishin më të prirura se 

burrat për t‟iu dorëzuar ngasjeve të pasionit 

seksual e për t‟iu përvjedhur moralit fetar, e 

ngaqë burrat e qeverisin shtëpinë bash 

ashtu si monarkët qeverisin mbretëritë e 

tyre, këto ide pra i hapën rrugë një 

ideologjie më pak shtypëse për gratë. Ishte 

fjala për një ideologji, e cila kërkonte e 

legjitimonte një ndarje rigoroze të të 

drejtave të burrave e grave, dmth burrat u 

ripërkufizuan si ata që siguronin 

zemërmadhësisht jetesën e familjes, e që 

ushtronin autoritetin në familje, jo sepse 

ishin boss-të patriarkalë, por sepse ata ishin 

në mënyrë natyrale ata që u ofronin grave 

mbrojtje e mundësi për të jetuar në paqe 

brenda familjes. Gratë ishin të brishta, dhe 

predispozioni i tyre i lindur së pari për të 

nxjerrë në dritë e rritur fëmijët, së dyti për 

një dlirësi seksuale, i bënte ato në mënyrë 

natyrale objekt të nënshtrimit të ëmbël nga 

ana e burrit. 

 

Ky ripërkufizim i gjinisë u dha mundësinë 

amerikanëve të shekullit të XIX-të pajtonin 

idealin e ri të martesës me dashuri me një 

pretendim të vazhdueshëm, sipas të cilit 

burrat dhe gratë kanë të drejta dhe 

detyrime krejt të ndryshme. Dhe kështu në 

shekullin e XX-të, edhe pse e drejta e 
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Stephanie Coontz, Sociologe 

Mos u frikësoni prej martesave brenda gjinisë!  



 

 

individëve për të zgjedhur partnerin e tyre 

ishte bërë tanimë një standard kulturor 

dhe një realitet ligjor, ideja se martesa ish 

bashkim i dy stereotipeve të dallueshme 

gjinore ishte e pakontrastueshme. Gjatë 

viteve „940, '950 dhe '960, sociologët dhe 

psikiatrët nuk hoqën dorë nga ideja, se 

martesa ka të bëjë me besnikërinë 

rigoroze ndaj roleve tradicionalë të 

mashkullit e të femrës. Në vitin 1964, një 

vit pasi Betty Friedan publikoi "The 

Feminine Mystique (Mistika e Femrës)", 

një artikull në një revistë të Shoqatës 

Mjekësore Amerikane e përshkruajti 

rrahjen si një përgjigje „pak a shumë‟ të 

kënaqshme ndaj një gruaje „agresive, 

eficiente, mashkullore‟ nga ana e burrit, që 

duhet të demonstrojë vazhdimisht në këto 

rrethana „identitetin e vet mashkullor‟.  

 

Ende në vitet „970, martesa ishte e 

përkufizuar si një bashkim që bart e 

nënkupton të drejta e detyrime martesore 

që ndryshojnë në varësi të gjinisë. Burri 

ishte përgjegjës për të mbajtur familjen 

financiarisht, por ai gjithashtu duhet të 

vendoste se deri në ç‟nivel duhet të 

shkonte kjo mbështetje financiare, si t‟i 

përdorte pronat e pasuritë, dhe në ç‟vend 

duhej të jetonte familja. Gruaja nga ana 

tjetër ishte ligjërisht përgjegjëse për 

kryerjen e të gjitha shërbimeve në shtëpi, 

por të drejtat e saj nuk kishin të krahasuar 

me ato të burrit, megjithatë. Burri mund 

të kërkonte të shpërblehej nga gruaja në 

rrugë gjyqësore në rrethanat, kur 

verifikohej një loss of consortium 

(paaftësim seksual për shkaqe nga më të 

ndryshmet) i gruas së tij, gjë që gruaja nuk 

mund ta bënte në një situatë me role të 

ndryshuara. Përveç kësaj, duke qënë se 

seksi ishte një shërbim që pritej të ofrohej 

nga gruaja, kjo e fundit nuk mund ta 

padiste burrin për përdhunim.  

 

Në vitin 1970, të frymëzuar nga një 

vendim i gjykatës së lartë federale, që 

thosh se lidhjet e dy personave të racave 

të ndryshme kishin, gjithashtu, të drejtë 

për t‟u martuar, dy burra nga Minnesota 

kërkuan të bënin celebrimin. Kur një 

gazetar i kronikës i pyeti, se cili prej tyre 

do të ishte gruaja, ata iu përgjigjën: “ne 

nuk i luajmë këto lloj rolesh”. Kësaj 

ngjarjeje nuk iu kushtua vëmendje e 

madhe atëmot. Shumica e amerikanëve 

nuk ishin në gjendje të përfytyronin një 

martesë, në të cilin askush prej partnerëve 

nuk pranonte të merrte rolin dominant të 

burrit apo rolin e subordinuar të gruas. 

Gjatë viteve „970 dhe „980, megjithatë, u 

vu re një transformim revolucionar i 

konceptit të martesës. Feministet po 

ngrinin me të madhe nevojën për të 

shfuqizuar ligjet e ashtuquajtura "head and 

master" (ligje që i njihnin vetëm burrit të 

drejtën për të marrë vendime lidhur me 

pasurinë e familjes), të cilat shenjtëronin 

autoritetin e burrit në terma të 

ekonomisë së familjes, dhe shumë shpejt ia 

arritën qëllimit; u formuluan dhe u 

miratuan kode të reja ligjore, të cilat e 

zhduknin pabarazinë në të drejtat dhe 

detyrimet mbi bazën e gjinisë brenda 

familjes. Me kalimin e kohës, njerëzit zunë 

ta shihnin martesën si një marrëdhënie 

midis dy individëve, të cilët ishin të lirë – 

kuptohet, mbi bazën e orientimeve e 

prirjeve të tyre personale, dhe jo mbi 

bazën e roleve gjinore të paracaktuara – 

të organizonin partneritetin e tyre dhe të 

vendosnin se a do të bëheshin, e kur do të 

bëheshin prindër. Në ditët e sotme, siç 

nënvizoi dhe gjyqtari Vaughn Ëalker në 

vendimin e tij të shfuqizimit të një ligji 

kalifornian të njohur si „Proposition 8‟, i 

cili ndalonte martesën mes personave me 

seks të njëjtë, “gjinia nuk është më një 

pjesë esenciale e martesës; me ligj, 

martesa është bashkim midis të 

barabartësh”. Asnjanësia gjinore i ka bërë 

shumë martesa të shfaqen si marrëdhënie 

më të ndershme e më të qëndrueshme 

partnerësh, gjë që ka ndikuar në uljen e 

numrit të divorceve dhe në rënien lineare 

të dhunës gjatë 30 viteve të fundit. Madje, 

studimet thonë, se kur bashkëshortët janë 

tok mbi baza të barazisë, niveli i lumturisë 

martesore është më i lartë se ai mesatari.  

 

Fushatat kundër martesës mes personave 

me seks të njëjtë, edhe pse janë ende të 

fuqishme, nuk janë më dhe aq të 

suksesshme. Në muajin tetor të vitit që 

sapo shkoi, agjencia „Peë Research Center‟ 

raportoi se për herë të parë në 

veprimtarinë e saj anketuese, numri i atyre 

që ishin kundër martesës brenda së njëjtës 

gjini ishte më pak se sa 50%. Nga ai 

anketim doli, gjithashtu, se 42% e opinionit 

publik amerikan mbështet në mënyrë 

aktive të drejtën e njerëzve për të kryer 

martesa të kësaj natyre; është më pak se 

sa gjysma, por është një alamet 

përqindjeje.  

 

Është interesante të vihet re, se ata që 

janë në favor të martesës mes personave 

me seks të njëjtë janë më të shumtë në 

numër se sa ata që mbështesnin martesat 

mes personave me origjinë racore të 

ndryshme në vitin 1970, vetëm tre vjet 

pra, pasi gjykata e lartë shfuqizoi ligjet 

kundër të drejtës së çifteve ndër-raciale 

për të bërë fëmijë. Duke qënë se njerëzit 

e moshave 18-29 përbëjnë pjesën më të 

madhe të grupit që mbështet të drejtën e 

martesës brenda gjinisë, mbetet të themi 

se rreshtimi masiv në favor të kësaj të 

drejte është çështje kohe, e nuk ka më 

lidhje me kondicionime të tjera socio-

kulturore. Kundërshtarët e martesave 

“gay” thonë se kjo tendencë do të na çojë 

në shkatërrimin e martesës tradicionale. 

Mirëpo, për mirë a për keq, martesa 

tradicionale është shkatërruar tanimë, dhe 

procesi i shkatërrimit filloi shumë kohë 

përpara se ndokujt t‟i shkonte në mendje 

legalizimi i martesave mes të njëjtit seks. 

Njerëzit tani vendosin vetë se me kë, se 

kur, dhe se nëse, duhet të martohen. Dhe 

kur martohen, janë ata që vendosin nëse 

do të kenë fëmijë dhe se si ta bëjnë 

ndarjen e punëve të shtëpisë. Nëse 

s‟merren vesh, ata janë të lirë të heqin 

dorë nga martesa e tyre  

 

Nëse martesa “gay” njihet ligjërisht në 

këtë vend, impakti i këtij akti në 

institucionin e martesës do të jetë 

minimal. Në fakt, konsensusi në rritje në 

favor të martesave mes së njëjtës gjini 

është një simptomë, e jo një shkak, i 

transformimit revolucionar të konceptit e 

praktikës së martesës, që tanimë ka 

ndodhur.  

 

 

    Përktheu: Mustafa Nano  
 Për më shumë info lexoni  

www.respublica.al 
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Mos u frikësoni prej martesave brenda gjinisë!  



 

 

Eshtë mashkull apo femër? Kjo pyetje krejtësisht e 

pavend nuk e ndaloi dot Vladimir Luxurian, të lindur 

mashkull, por që ndihet femër, të zgjidhej dy herë 

nga populli italian përmes votës së lirë, në Dhomën e 

Përfaqësuesve në Itali, si pjesë e Partisë Komuniste 

në atë vend. E cuditshme, apo jo kjo është e vërtetë: 

edhe pjesëtare e komunitetit LGBT edhe pjesë e 

forcës komuniste në një prej 7 vendeve më të 

industrializuara në botë! 

"Më mirë fashist se homoseksual", i tha Luxurias në 

ekran, gjatë një emisioni televiziv Aleksandra 

Mussolini. Ai moment, ndonëse është një fyerje 

personale për vetë Vladimir Luxurian që ka sfiduar 

gjithë shoqërinë europiane, mbetet ende një tregues 

se si ekstremistët politikë sot në Europë mund të 
jenë fashistë, vetëm e vetëm që të mos pranojnë të 

respektojnë të drejtat e njeriut. Mirëpo, ekstremistët 

janë ngado, edhe në Shqipëri... Në këtë intervistë 

ekskluzive për revistën Divers, të publikuar nga PINK 

Embassy dhe të realizuar nga aktivisti për të drejtat 

e njeriut Erjon Tela, Luxuria, ish deputete e Italisë, e 

cila është njëkohësisht një 

artiste, shkrimtare, dhe një 

aktiviste për të drejtat e 

njeriut, i përgjigjet me 

ironi z. Tritan Shehu i cili 

e konsideron sëmundje 

homoseksualizmin se, 

“Nuk më rezulton të 

ketë ndonjë ilac për të 

shëruar 

homoseksualitetin. Janë 

përpjekur të na shërojne 

në shumë mënyra: 

djegie, goditje elektrike, 

kampe përqëndrimi, 
burg... Disa persona 

mendojnë më shumë për 

të na anuluar se për të 

na shëruar... Duhet të shërohen ata 

nga prezumimi për të devijuar  

natyrën e vërtetë të të tjerëve”...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimir Luxuria 

LUXURIA PER PINK: 
JENI PARTIZANET  

E LIRISE 

 

 

Në këtë intervistë për 

Divers,  Vladimir Luxuria u 

jep këtë mesazh aktivistëve 

dhe komunitetit LGBT në 

Shqipëri:  “Forcë dhe kurajo, 

jeni partizanët e lirisë! Mos u 

demoralizoni, sa më e errët 

është nata aq më afër është 

agimi i një epoke të re” 

 

INTERVISTOI ERJON TELA 



 

 

Erjon Tela (Pink Embassy): Në çfarë 

moshe filluat të kuptoni që jeni femër? 

Vladimir Luxuria: - Që kur fillova të luaj 

me lodra! Më pëlqente të luaja me 

kukulla, më pëlqente të luaja por edhe të 

flisja me shoqet e mia... Unë ndjehesha si 

ato! 

 

Si reagoi familja juaj përballë këtij fakti? 

- Shumë keq, por mendonin se ishte një 

fazë kalimtare...  

 

Cili është kujtimi më i bukur dhe më i 

shëmtuar që ju vjen në mendje nga 

fëmijëria juaj? 

- Kujtimet më të bukura janë lojrat që 

organizoja me kushurirat e mija: Luanim 

sikur të ishim në televizion… Ndërsa 

kujtimi më i shëmtuar është një raport me 

një person të vjetër, shumë më të madh 

se mua. 

 

Çfarë ju shtyu t‟i futeni botës së politikës? 

- Ma kërkuan! Dhe unë pranova, sepse 

ëndërroja të ndryshoja Italinë mbi temën 

e homo/lezbo/transofobisë dhe mbi të 

drejtat e njeriut...  

 

Si ka qënë reagimi i popullit italian pas 

hyrjes suaj në politikë? 

- Thonin se ishte një skandal!!! Shumë prej 

tyre kanë ndryshuar mëndje falë punës 

sime serioze në Parlament.  

 

Tashmë jeni një idhull dhe frymëzim për 

shumë aktivistë të të drejtave të 

komunitetit LGBT. Po ju vetë keni patur 

një të tillë në fillimet tuaja? Nese po, cili 

ka qënë ai? 

- Harvey Milk, me përkushtimin e tij të 

madh dhe ndershmërinë që e 

karakterizonte. Gjithashtu Sylvia Rivera, 

heroina e Stonewall. Dhe të mos 

harrojmë Magnus Hirschfeld e të gjithë ata 

që luftuan në kohët dhe zonat gjeografike 

më të vështira.  

 

Jeni transgjinorja e parë e zgjedhur në 

dhomën e deputetëve të një shteti 

Europian. Cilat kanë qënë problemet dhe 

vështirësitë që keni hasur për ta arritur 

këtë? 

- Paragjykimi, sipas së cilit nëse je trans, je 

automatikisht prostitutë!  

 

Cilat janë ndryshimet që ju si politikane 

do donit të sillnit në lidhje me 

komunitetin LGBT?  

- Do doja që të na njihej i njëjti dinjitet 

dhe e njejta rëndësi historike e lëvizjeve 

të mëdha për mbrojtjen dhe zgjerimin e 

të drejtave civile, të tilla si ato kundër 

racizmit, për barazinë midis burrave dhe 

grave, ato për liritë fetare, etj...  

 

Në Shqipëri prostitucioni është ende një 

vepër penale dhe debati për legalizimin e 

tij është ende një tabu, ndonëse në korrik 

2010 komiteti i CEDAW (Konventa për 

Eliminimin e të Gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Grave) në OKB i 

kërkoi Shqipërisë që brenda 4 viteve të 

ardhshme të dekriminalizojë 

prostitucionin. A duhet ta bëjë Shqipëria 

një hap të tillë? 

- Po! Vepër penale duhet të konsiderohet 

vetëm prostitucioni i detyruar, dhe një 

krim shumë i rëndë siç është skllavërimi 

dhe shfrytëzimi i fëmijëve për qëllime 

seksuale.  

 

Ju jeni politikane, aktore, personazh 

televiziv, aktiviste e të drejtave të LGBT 

dhe shkrimtare. Në cilën nga këto fusha 

ndjeheni më mirë? 

- Kudo që mund të komunikoj në mënyrë 

efektive, të bind apo emocionoj.  

 

Në vitin 2008 ju fituat “L‟isola dei famosi”. 

Çfarë reagimesh provokoi ky fakt? 

- Mamma Mia! Gjigande... E të mendosh 

që ishte vetëm një “reality show”... Isha e 

sigurtë se do të vlerësohesha edhe atje, si 

kudo!  

 

“Chi ha paura da Muccassassina”. E arriti 

ky liber autobiografik suksesin e pritur? 

- Po! Më kërkuan menjëherë një libër të 

dytë.  

 

“Le favole non dette” tregon historitë e 

disa fëmijëve në vende dhe kohë të 

ndryshme. Ka një fëmijë në planet tuaja?  

- Nuk dua ta kem me një nënë 

“sorrogate” (me pagesë), dhe nuk mund 

të birësoj. Kështu që për momentin kam 

vetem fëmijë të adoptuar në distancë.  

 

“Me mire fashiste se homoseksual”...! 

Shumë persona të komunitetit LGBT por 

dhe aktivistë për të drejtat e njeriut 

ndihen të irrituar sa herë dëgjojnë këtë 

fyerje që Alesandra Mussolini ju bëri gjatë 

debatit në “Porta a Porta”. Si i bëhet me 

këta politikanë që ndodhen ngado e që 

tentojnë të inkurajojnë urrejtje e 

diskriminim?  

- Një politikan duhet të mendohet mirë 

para se të bëje deklarata që nuk më fyejnë 

vetëm mua, por të gjithë viktimat e 

diktaturave të çdo lloji. Shumë politikanë 

ndonjëherë nuk arsyetojnë.  

 

Në Shqipëri kemi rastin e një deputeti që 

mendon se homoseksualizmi është 

sëmundje... Ky deputet, ish ministër i 

jashtëm i Shqipërisë është njëkohësisht 

edhe doktor. Si do përgjigjeshit ju në një 

rast të tillë? 

- Nuk më rezulton të ketë ndonjë ilaç për 

të shëruar homoseksualitetin! Janë 

përpjekur të na “shërojnë” në shumë 

mënyra: djegie, goditje elektrike, kampe 

përqëndrimi, burg...  

Disa persona mendojnë më shumë për të 

na “anulluar” (dmth: më mirë mos 

ekzistojmë), se për të na “shëruar”. 

Duhet të shërohen ata të cilët  tentojnë 

të devijojnë natyrën e vërtetë të qënies 

njerëzore.  

 

Pasi lexuat rreth situatës së komunitetit 

LGBT në Shqipëri, çfarë mesazhi do t‟u 

jepnit politikanëve shqiptarë? 

- Një politikan i vërtetë është ai që mund 

të japë shpresë për popullin e tij: më 

shumë pasuri, më shumë mirëqenie, më 

shumë integrim, më shumë kulturë, më 

shumë liri. Kushdo që dhuron një 

buzëqeshje dhe i bën të tjerët të ndihen 

të papërjashtuar është dikush që do të 

hyjë me siguri në librat e historisë dhe që 

do të mbahet mend me dashuri dhe 

mirënjohje.  

 

Një mesazh për vetë pjestarët e 

komunitetit LGBT në Shqipëri dhe 

aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të 

njeriut... 

- Forcë dhe kurajo, jeni partizanët e 

lirisë! Mos u demoralizoni, sa më e errët 

është nata aq më afër është agimi i një 

epoke të re.   

 

 

 

 

Për më shumë vizitoni 

www.vladimirluxuria.it 

Wladimiro Guadagno  

Vladimir Luxuria 
U lind më 26 qershor te 1965 në 

Foxhia të Italisë. Në mars të vitit 1993 

u bë Drejtoreshë Artistike e Rrethit të 

Kulturës Homoseksuale "Mario Mieli" 

dhe filloi të organizonte eventin 

Muccassassina, festën më të njohur 

alternative në Itali. Luxuria ka qënë 

organizatore dhe performuese në cdo 

"Gay Pride" nga 1994 deri World Gay 

Pride Roma 2000. Që nga viti 2003, 

ajo fillon të prezantojë dy emisione 

shumë te suksesshme në radio. Në 

vitin 2006 ajo fitoi mandatin e parë 

parlamentar duke u përzgjedhur në 

Dhomën e Deputetëve, si transgjinorja 

e parë e përzgjedhur në parlamentin e 

një shteti Europian. Librin e saj të parë 

“ Chi ha paura da Muccassassina” e 

botoi në vitin 2007, dhe në vitin 2009 

botoi librin e saj të dytë “Le favole non 

dette” (Përrallat e pa thëna). Në vitin 

2008 ajo fitoi një reality show shumë 

të njohur në Itali “L‟Isola dei Famosi”.  
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COMING OUT 

 
“Nuk i bëhet vonë njeriu se me kë bën 

seks ti por nuk ja vlen të marrësh këtë 

rrugë për pesë minuta qejf ...” – ishin 

këto fjalët që ime më më tha në 

momentin që unë i rrëfeva që kisha 

vendosur të mos jetoja më në të 

njejtën shtëpi me ta por me personin e 

zemrës time i cili është një djalë. 

 

Tre muaj më vonë unë dhe Denisi nuk 

ishim më dy të porsa njohur tw cilwt 

shoqëroheshin për të kaluar fragmente 

të bukura kohe bashkë. 

Historia jonë e dashurisë mund të 

them që pati edhe disa pengesa por që 

fal pjekurisë, durimit, aftësisë për të 

arsyetuar, dëshirës dhe mbi të gjitha 

dashurisë, u bëmë për njëri-tjetrin të 

pa zëvëndësueshëm. 

 

Në periudhën që unë jetoja vetëm 

Denisi vinte shumë shpesh dhe kjo gjë 

më mbushtte me lumturi, por dëshira 

për të kaluar sa më shumë kohë të dy 

na bënte që të fantazonim për një 

shtëpi tonën ku të mund të rrinim pa 

qënë të kufizuar nga orari i vizitave të 

familjarëve të mi. E Nuk kaloi shumë 

kohë deri ditën që ne vendosëm që 

këtë fantazi tonën ta bënim realitet. 

Edhe pse pa qënë të kënaqur nga ky 

fakt (gjë që pritej) familja Denisit dha 

aprovimin e saj për këtë vendim tonin. 

Ndërkohë që familja ime ishte totalisht 

kundër! 

Në moshën 16 vjecare fillova të mos 

ndihesha mire me seksualitetin tim. 

Refuzoja të pranoja veten për atë që 

jam sepse “bota” kish vendosur 

që të qënit “ndryshe” të bënte 

automatikisht mëkatar. 

E kush isha unë për të 

kundërshtuar botën?! 

I ndjerë nën presionin e të 

tjerëve dhe mbi të gjitha nën atë 

të familjes sime, vendosa ti jap 

fund problemeve të mija. 

 

Një grusht me ilace ishin ilaci 

im... 

 

Kur ime më hyri në shtëpi dhe më pa 

në gjëndjen në të cilën ndodhesha nuk 

ju desh shumë kohë për të kuptuar se 

cfarë. Në ka dicka që admiroj tek ime 

më është gjakftohtësia që arrin të 

mbajë në momente kritike, edhe pse 

kohët e fundit po fillon ti reduktohet 

ky virtyt. 

 

Më detyroi të gëlltisja rreth tre litra ujë 

të nxehtë… Pasi e rimora veten dhe 

gjendja u qetësua ime më mori guximin 

të më pyeste për motivet që më kishin 

çuar deri në atë pikë. Në fillim u 

përpoqa te bëja rezistencë por më pas 

u dorëzova duke menduar që ishte 

gjëja e duhur. 

 

Heshtje... Askush nuk guxonte të fliste 

më për homoseksualitetin dhe aq më 

pak të shikohej në sy në momentin që 

mund të dëgjohej rastësisht një bisedë 

mbi këtë temë. 

 

Vite më vonë ime më hapi këtë temë 

duke më pyetur nëse “kisha 

ndryshuar”, dhe e bëri këtë gjë në 

formë imponuese. “Ishte dicka e 

moshës” – tha ajo, “kujtdo mund ti 

ndodhë në adoleshencë ky konfuzim, e 

rëndësishme është që je shëruar”. I 

ndjerë i kërcënuar në ato momente u 

detyrova të gënjeja dhe ktheva pas një 

hap aq të rëndësishëm. Pa e kuptuar 

kisha bërë një marrveshje me time më, 

duhej të gënjeja edhe atë e cila e dinte 

të vërtëtën, mundësisht dhe veten. 

 

Mirepo, duke parë që Denisi, ndryshe 

nga unë, ishte shumë i hapur me 

rrethin e tij të njohjeve dhe askush nuk 

e gjykonte për mënyrën si është apo 

për atë cka bën fillova të ndjeja 

dëshirën për të patur persona që më 

duan për atë cka jam dhe jo për atë cka 

detyrohem të bëj sikur jam që ata dhe 

gjithë të tjerët “të flenë të qetë”. 

 

Fillova të hapesha me miqtë e mi. 

Çuditërisht, ndryshe nga meshkujt e 

tjerë gay që njoh që e kanë kaluar këtë 

proces, unë jam shumë më i lirshëm 

me shokët se me shoqet. Personave të 

parë të cilëve ju rrëfeva ishin meshkuj. 

Reagimi i parë I shokeve te mi nuk 

ishte aspak pozitiv, por iu deshen më 

pak kohë nga ç‟mendoja për ta pranuar 

faktin që unë jam gay dhe për të më 

mbështetur. 

 

Rasti më i vecantë ishte “P”, në 

momentin që unë i thash hapur që jam 

gay dhe ndihem krenar për këtë gjë 

pasi jam i lumtur dhe nuk më 

shqetëson se cfarë do mendojnë apo si 

do më komentojnë të tjerët, ai u 

largua. 

 

Bëra atë cka mendova që ishte gjëja e 

duhur, i dhash kohë. 

Për disa ditë nuk pata asnjë lloj 

kontakti me “P”, deri sa një mbrëmje 

erdhi bashkë me “E” tek shtëpija ku 

unë po jetoja për të më kërkuar të 

falur dhe për të pirë alkol së bashku siç 

bënim në periudhën e gjimnazit. 
 

03:27 e mëngjesit! Unë dhe Denisi nuk 

kishim shumë që kishim rënë për të 

fjetur në momentin që dëgjohet zilja e 

celularit tim. “Hajde shpejt tek urgjenca 

se kemi shtruar tët ëmë se është 

shumë rëndë” – degjova zerin e tim 

vellai. Pasi takova time më, e cila dukej 

në një gëndje shumë të rënde, im vëlla 

vazhdimisht më kërkonte ti premtoja 

time mëje që do kthehesha në shtëpi 

por unë i pa tendosur refuzoja. Nuk 

duhej të tregohesha i dobët përballë 

atij presioni që po më ushtronin. Çuam 

time më në shtëpi dhe në moment ajo 

filloi të më kërkonte të njejtën gjë si im 

vëlla.  
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Përballë saj isha më i dobët por në këtë 

vendim nuk mund të më mposhtte 

askush. Faza tjetër ishte me pjesën 

tjetër të “familjes” që po përpiqeshin të 

më bënin të ndihesha fajtor për atë cka 

i kish ndodhur time mëje dhe të më 

bindnin që të kthehesha në shtëpi duke 

“vjellur vrer” mbi mua dhe Denisin që 

tashmë e dinin se kush ishte dhe 

raportin që ne kishim. 

 

Ngela i impresionuar nga reagimi i tim 

eti pasi ime më i kish treguar që unë 

jam gay. “Unë e di qe ti ke orientim 

seksual ndryshe” – tha ai, “dhe e pranoj 

këtë gjë pasi je im bir dhe të dua shumë 

por e vetmja gjë që të kërkoj është të 

kthehesh në shtëpi që të tjerët të mos e 

marrin vesh sepse do shkatërrosh veten 

dhe familjen me këtë sjellje”.  

 

Pas 20 vitesh bota ime u përmbys... 

Ishte pikërisht ky ai personi të cilin unë 

e kam gjykuar gjatë gjithë jetës si të 

prapambetur në mendime për shkak të 

origjines së tij nga fshati?! 

 

Dhe gjëja që më lëndoi më shumë ishte 

se nuk po njihja më time më... Ku shkoi 

ajo zonja nga kryeqyteti që më ka 

trajtuar gjatë gjithë jetës si shok dhe më 

ka mbështetur në vendimet e mija?!  

 

Herën e fundit që e takova, ime me u 

përpoq gjatë gjithë bisedës të më bënte 

të ndihesha njeriu më i ndyrë në botë 

dhe fliste për homoseksualët me neveri 

sikur të mos ishte përballë të birit që 

para pak ditësh i kish rrëfyer për të 

dytën herë që është homoseksual dhe 

më në fund ka arritur ta dojë veten për 

këtë që është dhe është i lumtur me 

veten dhe personin e zemrës. 

 

Sigurisht më merr malli per te. Tashme 

e takoj shpesh dhe nuk me flet me me 

neveri per homoseksualitetin. Kjo me 

bent e jem edhe me i lumtur përkrah  

 

Denisit dhe mes miqsh pa dallim 

sekualiteti që më duan dhe i dua pa 

kushte. 

 

Besoj se eshtë e vërtet 

shprehja “Rastësia 

mbret i Botës”. Hera 

parë që e pashë 

personin që dua më 

shumë se cdo gjë (E), 

ishte në një të premte 

të thjeshtë, në një 

party të LGBT, ku ai 

ishte i shoqëruar me 

persona të tjerë. Të 

them të drejtën nuk 

kisha asnjë tërheqje 

nga ana tij aq më tepër 

që (E) ishte i 

shoqëruar nga dikush 

që më vonë u bë një 

shok i imi, madje shok 

i ngushtë.  

Pas dy muajsh ai më 

fliste vazhdimisht për 

këtë person (E) dhe 

më bënte gjithnjë e më 

kurioz ta njihja deri sa 

më në fund mora 

guximin dhe i kërkova 

të më japë numrin e 

telefonit të E, në 

mënyrë që të flisja 

me të.  

Ishte nata e vetme 

kur mezi prita të 

vinte e nesërmja dhe 

ta takoja përsëri. Më 

bënte të qeshja 

shumë ky fakt sepse 

për mua ishte dicka 

shumë e vacantë. U 

njohëm në një ditë 

me shumë shi por 

thjesht fakti qe ai 

ishte aty më bënte ta 

harroja faktin që po 

lagesha i gjithi. 

 

 

 

 

Kuptuam se të dy 

kishim një tërheqje 

ndaj njëri-tjetrit ndërsa 

unë kuptova se për 

herë të parë po bija 

me të vërtetë në 

dashuri dhe ashtu 

ndodhi... 

Serioziteti i tij por 

njëkohësisht e qeshura, 

pamja e tij, 

përkëdhelitë, fjalët, 

cdo gjë tek ai më 

bënte që mos të 

mendoja për asgjë 

tjetër vecse të 

qëndroja sa më shumë 

me të.  

 

 

Të krijoja një 

marrëdhënie sa më të  

gjatë, në mënyrë që të 

dy të ishim të lumtur. 

Në këtë lidhje koha 

më kalonte shumë 

shpejt dhe kjo gjë s‟më 

kishte ndodhur kurrë 

më parë. Kisha nevojë 

që të kalonim pjesën 

më të madhe të kohës 

bashkë gjë e cila nisi 

shumë shpejt të bëhej 

realitet. Sot e kësaj 

dite jam më i lumtur se 

kurrë me të dhe 

vazhdoj ta dua si ditën 

e parë… 

“Rastesia,  

mbret i botes...” 
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Revista e përjavshme FreePress i 

kushton në numrin e saj të fundit 

plot 3 faqe çështjes së të drejtave 

të komunitetit LGBT në Shqipëri. 

Kjo revistë, tashmë e njohur, 

publikon në këtë numër një 

intervistë me një pjestar të këtij 

komuniteti në Tiranë i cili tregon 

për të gjitha vështirësitë që i duhet 

të hasë çdo ditë në mënyrë që të 

jetojë lirshëm historinë e dashurisë 

me parterin e vet. Ai tregon për 

impaktin që pati në familjen e tij 

pohimi që u bëri familjarëve: “Unë 

jam homoseksual”. 

 

Sa i paragjykuar ndihet komiteti 

homoseksual në vendin tonë? Si i kanë këta 

persona marrëdhëniet me familjarët. Ne 

kemi pyetur një prej personave që i përket 

këtij komuniteti. 20-vjeçari na tregon se kur 

e kuptoi që ishte homoseksual, si e priti 

familja dhe miqtë e tij këtë fakt. 

 

Interviste me nje pjestar te komunitetit 

LGBT ne Tirane i cili frekuenton 

Ambasaden Pink: 

 

Kur e kuptuat që ishit 

homoseksual? 

Që në moshën e pubertetit. Kur ?llova të 

kisha dëshirat dhe fantazitë e para. 

Familjarët tuaj e dinë prirjen tuaj 

seksuale? 

Po! I kam venë në dijeni të këtij fakti disa 

muaj më parë. 

Si e pritën familjarët tuaj kur ju u 

thatë që jeni homoseksual? 

Shumë keq! Ata mendonin se ishte diçka 

kalimtare dhe duke u bazuar tek 

deklaratat e një deputeti “të nderuar”, (i 

cili është njëkohësisht edhe mjek), kishin 

bindjen se unë “do të shërohesha”. Si 

prindër ishin të pirur të projektonin 

“fajin” apo “përgjegjësinë” e 

homoseksualitetit tim tek të tjerët dhe 

njëkohësisht ndiheshin në mënyrë të 

padrejtë fajtorë sepse mendonin se kjo 

vinte si pasojë e diçkaje që ata nuk e 

kishin bërë mirë në edukimin tim. 

Si janë marrëdhëniet tuaja me 

familjarët tani? 

Mbajmë rezerva dhe distancë në shumë 

momente. Ata janë akoma në përpjekje 

për të pranuar homoseksualitetin tim 

ndërkohë që unë ndihem shumë mirë me 

ketë pasi jam i vendosur tu jap të gjithë 

kohën për të cilën do të kenë nevojë. 

Jetoni në familje tani apo në shtëpi 

më vete? 

Jetoj me partnerin tim dhe jemi shumë të 

lumtur. 

Sa e vështire e keni që të tjerët tu 

pranojnë kështu si jeni? 

Personat, të cilët janë në dijeni të 

orientimit tim seksual janë rrethi im 

shoqëror dhe duke qenë që kam një 

shoqëri shumë të zgjedhur, nuk kam 

pasur probleme që të me pranojnë dhe 

të më duan. 

A ndiheni të diskriminuar dhe sa? 

Ndihem shumë i diskriminuar, por jo nga 

ata persona që për efekt injorance 

paragjykojnë homoseksualitetin. Ndihem 

i diskriminuar nga ata intelektualë, të 

cilët vazhdojnë ta konsiderojnë sëmundje 

edhe pse Organizata Botërore e 

Shëndetësisë e ka hequr nga lista e 

sëmundjeve që në vitin 1973 . 

Më thoni një moment që jeni 

ndjerë më keq për faktin që jeni 

gay? 

Në moshën 16 vjeçare. Ndjeja një 

presion psikologjik të fortë sa herë 

dëgjoja të ?itej për homoseksualitetin si 

të ishte një krim. 

Si ndiheni kur të tjerët u shohim 

me një sy ndryshe? 

Ndjej keqardhje për mungesën e 

informacionin që kanë ata persona që më 

shohin me një sy ndryshe. 

Si sillen të tjerët me ju kur e 

marrin vesh që ju jeni homoseksual. 

A ndryshon sjellja e tyre? 

Në grup (përgjithësisht meshkujt) 

mbajnë një qëndrim sa më të ftohtë 

sepse druhen nga fakti që mund t‟i 

paragjykojë pjesa e tjetër e grupit. 

Ndërkohë që kur je vetëm me ta, çdo 

gjë është shumë në rregull, je shoku që 

ke qenë gjithmonë dhe janë shumë të 

mirëkuptueshëm. 

Pse keni vendosur që të vini në këtë 

ambasadë? 

Për të bërë maksimumin tim për të 

ndihmuar veten dhe të tjerët. Dhe kur 

them të tjerët nuk nënkuptoj vetëm 

pjesëtarët e komunitetit LGBT, por edhe 

të gjithë ata persona heteroseksuale, të 

cilët në mungesë informacioni kanë frikë 

së mos homoseksualiteti është sëmundje 

ngjitëse. 

Sa të mbrojtur jeni ju ne jetën e 

përditshme nga personat që ju u 

urrejnë ose ju kane fobi? 

Zotëroj informacionin e duhur që në 

momentin që hasem me persona të tillë 

t‟i bëj të kuptojnë që të jesh 

homoseksual nuk përbën asnjë problem 

e asnjë rrezik. Lesbike, gej, biseksuale, 

transgjinore apo heteroseksuale, kemi 

lindur të gjithë për të dhuruar dhe për të 

marre dashuri, dhe kjo është një e drejtë 

që nuk mund të na e mohojë askush. 
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FreePress: Ja çdo të thotë të jesh 

homoseksual në Shqipëri. 



 

 

Tritan Shehu rrezikon të gjobitet nga 

Komisioneri për Mbrotjen nga 

Diskriminimi, me një shumë nga 10 mijë 

deri në 60 mijë lekë. Arsyeja është 

deklarata e nënkryetarit të Komisionit të 

Shëndetësisë, në një nga seancat 

dëgjimore më 1 dhjetor 2010 të 

komisionit për situatën e virusit të HIV/

AIDS në Shqipëri, ku deklaroi se: "Ka 

ardhur momenti që popullata të jetë e 

ndërgjegjësuar, se homoseksualiteti është 

një element i cili shton HIV-AIDS-sin. 

Homoseksualiteti duhet trajtuar si nga 

ana mjekësore për çështjet hormonale, 

ashtu edhe nga ana psikologjike". 

Menjëherë pas kësaj deklarate, të botuar 

në gazetën "Panorama", reaguan 

organizatat në mbrotje të të drejtave të 

homoseksualëve. Një nga aktivistët, Kristi 

Pinderi, botoi një opinion në "Panorama" 

3 ditë më pas, ku e akuzoi Shehun si një 

politikan homofobik. Ai shtoi se ka nisur 

një ankesë pranë Komisionerit, duke e 

paralajmëruar për një gjobë financiare për 

këtë deklaratë, sipas tij, diskriminuese. 

Komisionerja për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, Irma Baraku, i dërgoi një 

letër Tritan Shehut, ku i kërkon 

shpjegime, si dhe e informon se brenda 

30 ditëve do të merret një vendim. Nga 

ana e tij, deputeti Shehu reagon duke 

deklaruar se si deputet nuk është i 

detyruar të japë shpjegime të tilla. Më tej, 

ai pretendon se në respekt të etikës, ka 

dhënë mendimin e tij dhe nuk ka 

diskriminuar homoseksualët siç 

pretendohet nga 3 shoqatat që e kanë 

"paditur". Gazeta publikon sot 

korrenspondencën zyrtare mes 

Komisionerit dhe deputetit Shehu, si dhe 

argumentet e tyre mbi deklaratat. 

Letra e Komisioneres Irma 

Baraku 

I nderuar z Shehu! 

Bazuar në nenin 33, pika 5 e ligjit nr 10 

221 datë 04.02.2010 "Për Mbrotjen nga 

Diskriminimi", Zyra e Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi ju vë në dijeni 

se ndaj jush është paraqitur një ankesë 

me objekt pretendimi për diskriminim. 

Në cilësinë e nënkryetarit të Komisionit 

Parlamentar të Punës, Çështjeve Sociale e 

Shëndetësisë, ju jeni objekt ndaj të cilit ka 

parashtruar pretendimin për diskriminim 

pala ankuese në proces LGBT Pro 

Albania, PINK EMBASSY dhe Aleanca 

Kundër Diskriminimit, si organizata me 

interesa legjitime. Pretendimi i palës për 

diskriminim, për shkak të orientimit 

seksual, rezulton në veprimin e 

mëposhtëm: 

Në datën 1 dhjetor 2010, Komisioni 

Parlamentar i Punës, Çështjeve Sociale e 

Shëndetësisë ka organizuar, me kërkesë 

të LGBT Pro Albania, PINK EMBASSY 

dhe Aleanca Kundër Diskriminimit, një 

seancë të hapur dëgjimore, në lidhje me 

situatën e personave të prekur nga HIV/

AIDS në Shqipëri, përfshirë edhe 

komunitetin LGBT në vend. Gjatë kësaj 

seance dëgjimore pretendohet se nga ana 

juaj jeni shprehur haptazi:" 

Homoseksualiteti duhet trajtuar si nga 

ana mjekësore për çështjet hormonale, 

ashtu edhe nga ana psikologjike". 

LGBT Pro Albania, PINK EMBASSY dhe 

Aleanca Kundër Diskriminimit shprehen 

se deklarata të tilla janë fyese, 

diskriminuese dhe denigruese për 

komunitetin LGBT në Shqipëri sepse 

kurat hormonale janë kura mjekësore, që 

bëhen për pacientë për probleme 

shëndetësore, me qëllim kurimin e një 

pasoje. Ndërkohë që Organizata 

Botërore e Shëndetësisë ka miratuar 

zyrtarisht heqjen e homoseksualitetit nga 

lista e sëmundjeve. Komisioneri për 

Mbrotjen nga Diskriminimi, pas marrjes 

së ankesës me përmbatjen e mësipërme 

dhe me qëllim verifikimin e fakteve, 

konstaton se del e nevojshme dhënia e 

shpjegimeve nga ana juaj si subjekt kundër 

të cilit është paraqitur ankesa, brenda 30 

ditëve nga data e marrjes së njoftimit, në 

lidhje me pretendimet e mësipërme të 

palës ankuese, si dhe çdo argument tjetër 

të bazuar që ka të bëjë me këtë çështje, 

për të cilat ju gjykoni se do e ndihmojnë 

procesin drejt një zgjidhjeje sa më të 

drejtë dhe duke synuar në sqarimin sa më 

të shpejtë dhe përfundimtar të 

pretendimeve të ngritura nga ankuesit. 

Këtë kërkesë për shpjegime e bazojmë në 

pikën 7 të nenit 33 të ligjit nr 10 221, 

datë 04.02.2010 "Për Mbrotjen nga 

Diskriminimi", ku thuhet shprehimisht se: 

" Me marrjen e ankesës, komisionari 

verifikon faktet. Për këtë qëllim, 

komisionari mund t'u kërkojë ankuesit 

dhe personit kundër të cilit është 

drejtuar ankesa, të paraqesin parashtrime 

me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që 

palët marrin njoftimin..." 

Duke besuar në mirëkuptimin dhe 

bashkëpunimin tuaj 

Komisionere Irma Baraku 

Tritan Shehu nën akuzë! Komisionerja: Dua shpjegime 

Për komente, sygjerime apo pyetje na kontaktoni në info@pinkembassy.al. Për më shumë vizitoni www.pinkembassy.al 



 

 

Qellimi i ketij leksioni ishte informimi i 

studenteve rreth te drejtave qe 

komuniteti LGBT duhet te gezoje si 

edhe rreth situates se dhunes dhe 

diskriminimit qe ky komunitet perjeton 

ne vendin tone. 

Kete leksion e ndoqen rreth 100 

nxenes te vitit te dyte, dega sociologji. 

Leksioni qe interaktiv, me pyetje-

pergjigje dhe diskutime. 

Perfaqesuesi i PINK Embassy, Kristi 

Pinderi, e filloi kete ore leksioni duke 

kerkuar nje perkufizim dhe mendim te 

studenteve per dhunen. Ai sqaroi 

format e dhunes te cilat jane jo vetem 

fizike por edhe emocionale e 

psikologjike. Pasi shpjegoi termin LGBT, 

te cilin pak studente e njihnin, ai u ndal 

ne dhunen dhe diskriminimin qe 

komuniteti LGBT perjeton ne vend qe 

ne adoleshencen e hershme vetem per  

faktin se jane ndryshe nga 

heteronormativiteti qe shoqeria 

vendos. 

Ai permendi faktin qe format e 

ndryshme te dhunes, te cilat i shtyjne 

personat LGBT deri ne vetevrasje, 

ushtrohen jo vetem nga personat e 

thjeshte ne shoqeri, lagje e familjet e 

tyre, por edhe nga politikanet tane te 

cilet tregojne hapur se jane homofobe. 

Studentet theksuan se shoqeria jone 

eshte nje shoqeri e cila e pranon me 

veshtiresi ndryshimin. Pinderi u sugjeroi 

se jane pikerisht keta studente te cilet 

duhet te behen pjese e ndryshimit dhe  

 

bashkarisht te perpiqen te ndryshojne 

apo zbusin mentalitetin e shoqerise. 

Shumica e studenteve ishin te 

vemendshem dhe te kujdesshem ne 

menyren e te shprehurit dhe te 

interesuar per te marre kete lloj 

informacioni qe ishte i ri per ta. 

Nderkohe qe pati edhe nga ata 

studente te cilet e shprehen hapur 

diskriminimin per komunitetin LGBT. 

Gjithsesi kjo ore leksioni tregoi perseri 

nevojen qe shkollat dhe universitetet 

tona kane per ndryshim dhe pasurim 

kurrikule me leksione rreth identitetit 

gjinor, perkatesise seksuale dhe 

minoriteteve seksuale. 

Për komente, sygjerime apo pyetje na kontaktoni në info@pinkembassy.al. Për më shumë vizitoni www.pinkembassy.al 

      PINK  
leksion në U.T. 
Pink Embassy organizoi ne bashkepunim me Fakultetin 

e Shkencave Sociale nje ore te hapur leksioni me 

studente te vitit te dyte, dega sociologji. 

Në foto K.Pinderi gjatë leksionit 

Denoncojmë... 

Më datë 23.12.2010, rreth orës 18.30,  

L. K. pas një helmimi me ëmbëlsirë ka 

shkuar në urgjencën e QSUT Tiranë, 

për të kërkuar ndihmën e parë,  

shoqëruar nga tre shoqe të tij. Kur ka 

arritur në urgjencë kontakti i parë ka 

qenë me rojen e urgjencës i cili në 

fillim ka refuzuar të flasë me doktorin 

për ta lajmëruar për urgjencën e 

paraqitur. Ka pas rreth 20 minuta 

debat me rojen i cili refuzonte të 

lajmëronte doktorin. Në momentin që 

flet me doktorin përmes citofonit të 

cilit i drejtohet me emrin Astrit ose 

Arben (për këtë L. është i paqartë) i 

thotë se “ka ardh një pederast” dhe e 

pyet nëse ta fusë brenda apo jo. 

Ndërkohë, sipas L., doktori i përgjigjet 

“lëre more të vdesi aty, një më pak po 

hë”. Pasi L. dhe shoqet e tij i kanë 

thënë rojes se do thërrisnin mediat 

atëherë doktori ka pranuar ta fusë 

brenda dhe ti bëjë qetësues. L. tregon 

se është sistemuar tek dhoma nr. 2 

dhe doktori i ka bërë një qetësues 

pasi kanë bërë rreth 20 minuta debat. 

Pra L. tregon se ndihma e parë i është 

dhënë me vonesë, pas rreth 45 

minutash në total dhe se është 

ofenduar me fjalë fyese nga doktori e 

roja dhe paragjykuar prej tyre për 

faktin e të qenit transgjinor. 

Teksti më poshtë flet për një rast të pastër  

diskriminimi ndaj një pjesëtari të komunitetit  

transgjinor.  

Emri/Mbiemri i ankuesit:  L. K. 

Mosha:     21 vjeç 

Qyteti:      Tiranë 

Adresa:     Tiranë  

Emri i personit/institucionit 

ndaj të cilit ankohet personi:   Urgjenca e QSUT 


