




5MAJ Ti
ra
në

5 MAJ  LEKSION I HAPUR PRANË UNIVERSITETIT TE NEW YORK TIRANË

5 Maj, ora 18:00 Universiteti New York Tiranë

Ambasada PINK në bashkëpunim me Universitetin e New York Tiranë do të mbajë një lek-
sion të hapur me studentët për Orientimin Seksual dhe Identitetin Gjinor.

5 May Open lecture at University of New York in Tirana 

PINK Embassy in collaboration with the University of New York Tirana and will hold an 
open lecture with students on Sexual Orientation and Gender Identity. 



5MAJ Elbasa
n

5 Maj 2015 SHFAQJE FILMI ‘TEENS LIKE PHIL’ DHE DOKUMENTARI ’KIDS OF 
GAY PARENTS SPEAK OUT’  / DISKUTIM I HAPUR

5 Maj, ora 18:00, Bar ‘La Blanche’, Elbasan

Filmi ‘Teens like Phil’ dhe Dokumentari ’Kids of Gay Parents speak out’ do të përcjellin mo-
mente nga realiteti i personave dhe prindërve LGBT. Një diskutim i hapur rreth këtyre tema-
tikave do të pasojë shfaqjen e filmave. Ky aktivitet organizohet në bashkëpunim me Bar ‘La 
Blanche’ në Elbasan.

5 May Movie screening “Kids of Gay Parents speak out” and “Teens like Phil” will show mo-
ments from the lives and reality of LGBT parents. This will be followed by an open discussion. 
The event is being co-hosted by “La Blanche” in Elbasan. 



6MAJ El
ba

sa
n

6 Maj 2015      EKSPOZITA ‘SHIJA E LIRISË’ 

6 Maj, ora 12:00, Teatri Skampa, Elbasan

Kjo ekspozitë, e organizuar në bashkëpunim me Bashkinë e Elbasanit dhe Teatrin Skampa, do 
të qëndrojë e hapur për 3 ditë dhe do të përmbajë foto nga demonstrata dhe aktivitete të sho-
qërisë civile dhe aktivistëve shqiptarë, për të përcjellë format e ndryshme të shprehjes së lirisë. 

6 May    Photography exhibition “Taste of Freedom” 

This exhibition is being organized in cooperation with Elbasan Municipality and Skampa 
Theatre and will stay open for 3 days. It contains photos from demonstrations and civil soci-
ety events in Albania and the region as different examples of freedom of expression. 



8 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për shkak të orientimit sek-
sual dhe identitetit gjinor”

8 Maj, ora 11:00-13:00, Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Shkencave të 
Edukimit, salla 304 

Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Komision-
erin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Bashkinë Shkodër dhe Qendrën e Informimit të BE në 
Shkodër. Në këtë leksion studentët do të mund të njihen me Konceptet LGBTI; Shkaqet dhe 
pasojat e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes ndaj këtij ko-
muniteti, etj.

8 May  Open Lecture  “Protection from Discrimination due to sexual orientation and gender identity” - 
Faculty of Education Sciences, room 304

This lecture is taking place in cooperation with the University of Shkoder, Commissioner for Protection from 
Discrimination, Shkoder Municipality and EU Info Centre in Shkoder. In this lecture students will get to 
learn about LGBTI concepts, causes and consequences of discrimination, change of social perceptions and 
offering LGBTI friendly services, 

8MAJ Shkodë
r



9 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për shkak të orientimit sek-
sual dhe identitetit gjinor”

8 Maj, ora 11:00-13:00, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, dega Punë Sociale 
të Universitetit të Tiranës. Në këtë leksion studentët do të mund të njihen me Konceptet LGB-
TI; Shkaqet dhe pasojat e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes 
ndaj këtij komuniteti, etj. Ne daten 6 Qershor PINK do te zhvilloje me te njejten klase nje 
workshop per vleresimin e nevojave te komunitetit. 

9 May Open Lecture ““Protection from Discrimination due to sexual orientation and gender identity” - 
Faculty of Social Sciences, University of Tirana

This lecture is being organized in collaboration with the Faculty of Social Sciences, Social Work at the Uni-
versity of Tirana. In this lecture students will learn more about  LGBTI concepts, causes and consequences of 
discrimination, changing social perceptions and offering support to this community. With the same group of 
students, on June 6th PINK will hold a workshop on mechanisms of evaluation for lgbti community, 

9MAJ Ti
ra
në



15 Maj 2015  MANIFESTIM “Sa gjatë mund të presësh për të drejtat e tua?”

15 Maj, ora 11.00, përpara Kryeministrisë

Përmes Manifestimit Paqësor përpara Kryeministrisë ne duam të tërheqim vëmendjen e 
Qeverisë Shqiptare për të  mbrojtur dhe avancuar të drejtat e personave LGBT jo thjesht me 
fjalë dhe letra por edhe me veprime konkrete. Pyetja jonë “Sa gjatë mund të presësh për të 
Drejtat e tua?”, u drejtohet sidomos të rinjve LGBT dhe gjithë shoqërisë në lidhje me faktin 
se ndërkohë që shteti dhe institucionet po marrin kohën e tyre për të reformuar sistemin dhe 
për tu ofruar mbështetje personave LGBT, një gjeneratë e tërë personash LGBT po jetojnë në 
hijet dhe cepat e shoqërisë, të padukshëm dhe të papranuar. Ne duam të kërkojmë nga qe-
veritarët dhe vendimmarrësit të marrin përgjegjësitë që u takojnë për të siguruar shanse dhe 
mundësi të barabarta për personat LGBT.

15 May 2015 - Manifestation “How long can you wait for your rights”? 

A peaceful manifestation of LGBTI activists and supporters in front of the Albanian govern-
ment to demand from state and government institutions to work more for the protection and 
advancement of LGBTI rights. 

15MAJ Tiran
ë



18 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për shkak të orientimit sek-
sual dhe identitetit gjinor”

18 Maj, Universiteti ‘Marin Barleti’ Tiranë 

Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin ‘Marin Barleti” Tiranë dhe Ambasa-
dën e Vendeve të Ulëta. Në këtë leksion studentët do të mund të njihen me Konceptet LGBTI; 
Shkaqet dhe pasojat e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes 
ndaj këtij komuniteti, etj.

18 May Open Lecture “Protection from Discrimination due to Sexual orientation and gender identity” 

This lecture will take place at Marin Barleti University in collabroation with the Embassy of the Netherlands. 
In this lecture a PINK representative will make a short presentation on the situation of LGBTI people. 

18MAJ Ti
ra
në



20 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për shkak të orientimit sek-
sual dhe identitetit gjinor”

20 Maj, ora 11:00-13:00, Universiteti i Vlorës, Fakulteti i Shkencave Humane

Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Humane, të Universitetit të 
Vlorës. Në këtë leksion studentët e degës gjuhë-letërsi, juridik, histori-gjeografi, infermieri, 
cikli i ulët, gjuhët e huaja,etj, do të mund të njihen me Konceptet LGBTI; Shkaqet dhe pasojat 
e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes ndaj këtij komuniteti, 
etj.

20 May 2015 Open Lecture  “Protection from Discrimination due to sexual orientation and gender 
identity” - Faculty of Humanities, University of Vlora 

This lecture is taking place in cooperation with the University of Vlora with students from different faculties. 
In this lecture students will get to learn about LGBTI concepts, causes and consequences of discrimination, 
change of social perceptions and offering LGBTI friendly services, 

20MAJ V
lo
rë



22 Maj 2015 SHFAQJA E FILMIT MELTING AWAY dhe DISKUTIM I HAPUR MBI 
FILMIN & ÇËSHTJET LGBT

22 Maj, ora  12:00-14:00, Universiteti ‘Aleksandër Moisiu’ Durrës, salla e konferencave, go-
dina qëndrore

Ky aktivitet zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin ‘Aleksandër Moisiu’ Durrës dhe 
Ambasadën e Izrealit në Shqipëri. Në këtë aktivitet studentët do të kenë mundësi të ndjekin 
Filmin ‘Melting Away’ i cili paraqet problematikat me të cilat ndeshet komuniteti transgjinor. 
Një diskutim i hapur rreth kësaj tematike do të pasojë shfaqjen e filmit. Studentët do të kenë 
mundësinë të shprehin opinionin e tyre rreth kësaj çështje dhe të reflektojnë mbi mesazhet e 
përcjella.

22 May Screening of the movie Melting Away and open discussion on LGBTI cause

This event is being organized with the cooperation of Aleksander Moisiu in Durres and Embassy of Israel 
to Albania. This activity will depict problems faced by trans people. The movie will be followed by an open 
discussion with students on the topic. 

22MAJ Durrë
s



JUNE 11 QERSHOR 2015

TIRANAPRIDE

3QERSHOR Ti
ra
në

3 Qershor 2015 VIZITË E Z. DANIELE VIOTTI, EUROPARLAMENTAR DHE 
BASHKË-PRESIDENT I INTER-GRUPIT LGBTI TË PARLAMENTIT EUROPIAN, NË 
TIRANË DHE TAKIME ME ZYRTARË TË LARTË

Z. Daniele Viotti, EURO Parlamentar dhe bashkë-president i inter-grupit LGBTI të Parla-
mentit Europian do të vizitojë Tiranën më datë 3 Qershor. Gjatë kësaj dite ai do të ketë një 
seri takimesh pune me zyrtarë të lartë shqiptarë lidhur me çështjet LGBT dhe progresin e 
Shqipërisë lidhur me këtë aspekt.

3 June Working visit in Tirana of European MP and co-president of the 
LGBTI integroup Mr. Danielle Viotti and working meetings with Alba-
nian officials. 



JUNE 11 QERSHOR 2015

TIRANAPRIDE
11 Qershor 2015 MARSHIMI I KRENARISË DHE PANAIRI I DIVERSITETIT

11 Qershor, ora 11.00, në Sheshin Vëllezërit Frashëri, Tiranë

Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Shtëpia e të Drejtave të Njeriut 
në Shqipëri dhe Open Mind Spectrum Albania  do të organizojnë Marshimin  e 2-të të Kre-
narisë në Tiranë në datën 11 qershor. Marshimi i krenarisë nuk është thjesht çështje krenarie. 
Marshimi ka të bëjë me të drejtën për të jetuar të lirë, duke mposhtur ndjenjën e turpit dhe 
fajit dhe perceptimin e gabuar të shumë personave LGBT, se duke qenë të tillë ata nuk janë të 
denjë për familjen, shoqërinë dhe vetë jetën. Përfaqësues të institucioneve publike, organiza-
tat dhe qytetarët shqiptarë do ti bashkohen këtij aktiviteti për ti thënë jo diskriminimit, për-
jashtimit dhe urrejtjes, për ti thënë po dashurisë, respektit dhe dinjitetit.“Panairi i Diversitet-
it” si një aktivitet ndërgjegjësues me pjesmarrjen e organizatave dhe institucioneve publike që 
do të ekspozojnë punën e tyre përgjatë një viti në mbështetje të grupeve të marxhinalizuara, 
do të paraprijë Marshin e Krenarisë.

11QERSHOR 



11 JUNE 2015 2’nd TIRANA PRIDE

26 January 2015 – PINK Embassy / LGBT Pro, Human Rights House in Albania and Open 
Mind Spectrum Albania, the organizing group of Tirana Pride, agreed today that the 2nd 
Tirana Pride will be held in June 11th.

Meanwhile it has been agreed that on May 17th, the International Day against Homophobia, 
Transphobia and Biphobia different awareness events will take place such as the “Diversity 
Fair”, open lectures, exhibitions, seminars etc.

Tirana Pride 2015 will be a day of solidarity with lesbian, gay, bisexual, transgender and in-
tersex people who because of the historical discrimination encounter many difficulties in 
their lives. While in the last several years our country has made great legal and social progress 
towards the acceptance of sexual and gender diversity, the low visibility of LGBT people re-
mains an obstacle to their acceptance in Albanian society.

We think that an increased visibility of the LGBT cause brings about a strengthened democra-
cy, respect for dignity and human rights and a social emancipation. We believe that freedom 
of expression and assembly is a legitimate right of every citizen and that the negative effects 
of liberalisation and democracy should not serve as a motivation to attack a minority in the 
name of a collective norm which does not reflect today’s social reality.

The Pride March is not only a matter of pride. It has to do with the right to live freely, to con-
quer the feelings of shame and guilt and the wrong perception that by being LGBT we are not 
worthy of our families, society and life.

The organizing team of Tirana Pride 2015 invites all national and international organizations, 
institutions and activists to join us to say no to discrimination, exclusion and hatred and to 
say yet to love, respect and dignity.



Ambasada PINK falenderon për bashkëpun-
imin dhe mbështetjen në realizimin e aktiviteteve 

ndërgjegjësuese: Universitetin e Neë York në Tiranë, 
Bashkinë Elbasan, Café “La Blanche” Elbasan, Teatrin 
Skampa Elbasan, Universitetin e Shkodrës, Bashkinë 

Shkodër, Fakultetin e Shkencave Sociale pranë Univer-
sitetit të Tiranës, Universitetin “Marin Barleti” Tiranë, 
Ambasadën e Vendeve të Ulëta, Bashkimin Europian, 
Qendrën e Informimit të EU në Shkoër, Universitetin 
e Vlorës, Universitetin e Durrësit , Bashkinë Durrës 

dhe Universitetin e Korcës;

---  ----

PINK Embassy wishes to thank for their collaboration 
in holding awareness events the University of New 

York in Tirana, Elbasan Municipality, Café 
“La Blanche” Elbasan, “Skampa” Theatre Elbasan, 

Shkodra University, Shkodra Municipality, Faculty of 
Social Sciences at the University of Tirana, University 

“Marin Barleti” in Tirana, Embassy of the 
Netherlands, European Union, EU Info Centre in 

Shkodër, University of Vlora, University of Durrës, 
Durrës Municipality and University of Korça.


