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Fitim Gashi

Pabarazia në financa, paragjykimet
dhe stigmatizimi në baza gjinore,
janë ndër pengesat kryesore që vazh-
dojnë ta ngadalësojnë avancimin e
grave në politikë. Politikane dhe për-
faqësues të shoqërisë civile kon-
siderojnë se dhuna ndaj grave në poli-
tikë mbetet sfidë që dekurajon përf-
shirjen e tyre dhe marrjen e përgjegjë-
sive nga partitë, por edhe institucionet
e shtetit.  

Deputetja e Partisë Demokratike të
Kosovës, Eliza Hoxha, thotë se ekzis-
ton një rrugë që gratë dhe vajzat
mund ta ndjekin për t’u bërë pjesë e
politikës, edhe nëse nuk e njohin dikë
apo nuk i fton dikush. 

“Aspekti i paragjykimeve është tejet
i lartë, si brenda ashtu edhe jashtë par-
tisë. Çdo grua që hyn në politikë, qoftë
në fazën e maturimit apo edhe nëse
është e etabluar në politikë, kalon
nëpër një fazë traumatike. Kjo nuk
është e njëjtë për të gjitha partitë.
Varet se cila prej tyre është më tren-
di dhe cila më e atakuar”, thotë Hox-
ha, e cila iu bashkua PDK-së në vitin
2019.  Sfidues e konsideron edhe tra-
jtimin brenda partive në kuptimin e
hapësirës, vlerësimit dhe buxhetim-
it gjinor, që sipas saj nuk është i bal-
ancuar brenda partive. 

“Kur vjen koha e zgjedhjeve secila
grua duhet ta bëjë vetë fushatën në
mënyrë që të bëhet e dukshme për
elektoratin. Puna në terren dhe
takimet me qytetarët kanë kosto të
lartë dhe në këtë pikë për gratë është
shumë më sfiduese”. 

Shqipe Mjekiqi u zgjodh njëra prej
nënkryetareve të Lidhjes
Demokratike të Kosovës marsin e vi-
tit të kaluar, pas një procesi që prod-
hoi ndryshime në lidershipin e partisë
më të vjetër në vend. Krahas sfidave
të shumta, Mjekiqi thotë se nuk ka
qenë momenti më i përshtatshëm për
të aderuar në parti.

“Me aq sa kam njohuri është prit-
ur mirë në përgjithësi, pavarësisht se
mund të ketë pasur pakënaqësi aty-
këtu. Momenti kur jam bërë pjesë for-
male e LDK-së nuk ka qenë më i miri
për të aderuar në një parti politike, për
shkak të përkrahjes së ultë qytetare,
por kam pasur besim që me punë,
përkushtim dhe sinqeritet përkrahja
qytetare do t’i kthehet LDK-së. Mbi të
gjitha, synimi im kryesor ka qenë
rindërtimi i partisë si organizatë.
Ndërkaq, rritja e përfaqësimit të
mëtejmë të gruas në parti, dhe më
gjerë, mbetet sfidë dhe synim i imi në
rolin që kam”.

Mjekiqi vlerëson se ka pasur pak
angazhim për t’i luftuar stereotipat e
ndryshme që i atribohen gruas në
Kosovë.

“Partitë politike duhet të dalin me
politika të brendshme për ta rritur
pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e
grave në politikë, si dhe në nivel par-
tiak e qeveritar ta integrojnë më
shumë dimensionin gjinor në pro-
gramet partiake dhe ato qeveritare.
Mënyra më e mirë për ta luftuar sek-
sizmin është përfshirja më e madhe
e grave në politikë dhe qeverisje”.

Të lehtë për t’u gjendur në ambi-
entin aktual nuk e kanë pasur as gratë
që janë gjatë në politikë, sikurse
është deputetja e disa legjislaturave,
Time Kadrijaj (AAK). Por, sipas saj,
çdo grua duhet ta kërkojë mundësinë
e saj edhe kur rrethanat nuk janë në
favorin e saj. 

“Secila grua duhet ta krijojë
hapësirën vetë edhe pse vazhdon të
jetë në fuqi kuota gjinore që ua
mundëson grave të bëhen pjesë e
Kuvendit. Por, viteve të fundit ka
avancim. Në fillim e kemi parë se
gratë kanë marrë mandate falë
kuotës, kurse tash është numri më
i madh i atyre që fitojnë pa kuotë. Në
këtë drejtim po flas edhe për partinë
politike që unë e përfaqësoj. Duke
filluar nga degët e deri në kryesi janë
të përfshira së paku 30 për qind, por
ndodh që kjo tejkalohet në rastet e
kandidateve për asamble komu-
nale”. Ajo ka treguar për vështirësitë
dhe sfidat që ka një grua kur vjen
puna tek vota.

“Pengesë është mungesa e buxhetit

dhe e donacioneve. Prandaj, shpesh
fushata duhet të bëhet më mjete ve-
tanake. Në këtë drejtim duhet të
ketë barabarësi në çdo aspekt, përf-
shirë hapësirën mediale që duhet
dhënë grave për t’i shpalosur idetë
dhe programet e tyre”.

Barrierat

Instituti Demokratik Kombëtar
(NDI) në Kosovë ka realizuar një
vlerësim gjinor në fund të vitit 2020.
Ka identifikuar që ende janë prezente
barriera të mëdha për gratë në poli-
tikë, të cilat pengojnë avancimin dhe
pjesëmarrjen aktive dhe të barabartë
të tyre në proceset politike. Pranvera
Lipovica, menaxhere e lartë në NDI,
thotë se mungesa e proceseve formale
dhe të qarta për selektimin e kandi-
dateve brenda partive politike, qasja
e jo e barabartë në financa,
paragjykimet në baza gjinore dhe
kontradiktat në legjislacion - janë
pengesa që ngadalësojnë avancimin
e grave në politikë. 

“Megjithatë, është shënuar pro-
gres shpresëdhënës në dy palë zg-
jedhjet e fundit, ku më shumë gra janë
kandiduar dhe zgjedhur krahasuar
me proceset paraprake, duke ofruar
një momentum për të avancuar
nivelin demokratik të shtetit të
Kosovës, për të cilin është e domos-
doshme pjesëmarrja e plotë dhe
përmbajtjesore e grave në politikë”. 

Sipas Lipovicës, angazhimi i grave
në politikë është ende larg barazisë së
plotë, teksa shton se shumë punë
duhet bërë në të gjitha nivelet e
shoqërisë për fuqizimin ekonomik,
social dhe politik të grave.

“Gratë në Kosovë mbeten të pafa-
vorizuara në politikën formale. Par-
titë politike duhet t’i adresojnë këto
çështje për të ndikuar që ambienti
politik t’i pranojë gratë si pjesëmar-
rëse të barabarta”. 

Ajo vlerëson se kjo mund të arrihet
duke krijuar një kulturë të brendshme
gjithëpërfshirëse në të gjitha proceset
dhe nivelet e organizimit të struktu-
rave partiake. 

“Në veçanti, më shumë duhet kush-
tuar vëmendje ambientit dhe orga-
nizimit në nivelin lokal, pasi kjo re-
flekton përfshirjen dhe mbajtjen ak-
tive të grave edhe në nivelin qendror”.

Leonida Molliqaj është Drejtore
Ekzekutive dhe kryeredaktore në
Qendrën për Informim, Kritikë dhe
Aksion – QIKA. Sipas saj, ndonëse
formalisht gratë dhe burrat kanë të
drejta të barabarta të angazhohen
politikisht, politika vazhdon të shihet
si një hapësirë e rezervuar për burrat,
ashtu siç janë edhe pozitat vendim-
marrëse në institucionet shtetërore.

“Partitë politike luajnë një rol të
rëndësishëm në këtë mes. Deri më
tani nuk kemi vërejtur ndonjë
angazhim konkret të partive në
Kosovë për të përfshirë më shumë gra
brenda subjekteve. Zakonisht, partitë
flasin për gratë vetëm në kohë
fushatash zgjedhore kur kërkojnë
nga to të bëhen pjesë e listave zgjed-
hore, apo të jenë votuese të subjekteve
të tyre. Në anën tjetër, partitë politike
nuk shihet që luftojnë për barazi gji-
nore as brenda organizatave të tyre
e as në shoqëri në përgjithësi. Pro-
gramet politike janë një dëshmi për
këtë, sepse çështjet gjinore zënë
shumë pak vend aty”.

Agjencia e Kombeve të Bashkuara
për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin
e Grave, e njohur si UN Women, ka
zyre edhe në Kosovë, që ka për në
mandat avancimin e agjendës për
gratë, paqen dhe sigurinë, me Rezo-
lutën 1325 të Këshillit të Sigurimit të
Kombeve të Bashkuara që ka rol të
rëndësishëm. Udhëheqësja e kësaj
zyre, Vlora Tuzi Nushi, thotë se sfera
publike në përbërjen tradicionale të
saj ka nënkuptuar diskutime mes bur-
rash për ndryshime politike. 

“Historikisht gratë kanë qenë të për-
jashtuara. Kemi bërë një rrugë të gjatë
përmes lëvizjeve feministe për
ndryshim që kjo normë të ndryshohet
dhe deri diku e kemi arritur.
Megjithatë, marrë parasysh një të
kaluar shtypëse ndaj grave dhe va-

jzave që ka lënë prapa norma të
rrënjosura, ende përballemi me
diskriminim dhe nënvlerësim të grave
që synojnë të përfshihen në sferën
publike – ku edhe duhet të përfshi-
hen”. Sipas Nushit, barrierat janë të
llojllojshme “që nga arsimimi i vazh-
dueshëm, mosfinancimi dhe mo-
spromovimi brenda partisë, mo-
spromovimi medial, përjashtimi nga
qasja në mundësi të ndryshme që
ndihmojnë zhvillimin e kapaciteteve
të tyre, paragjykimet shoqërore me të
cilat ato përballen, etj.”. 

Në zgjedhjet e vitit 2021 për herë të
parë u thye tavani i qelqtë dhe gratë
politikane ia dolën të bëhen pjesë e
Kuvendit të Kosovës edhe pa kuotën
prej 30 për qind. Për Nushin, ky
është progres i jashtëzakonshëm. 

“Në Parlamentin e Kosovës, 36 për
qind e ulëseve mbahen nga gratë. Kjo
përqindje është e njëjtë me Italinë, që
ka 70 vjet si republikë parlamentare.
Tash e kemi gruan e dytë presidente
në vend. Nisur nga kjo, ndaj
mendimin që qytetarët e Kosovës ua
kanë dhënë një mësim të mirë partive
politike duke ua dhënë besimin grave
dhe kjo i ka bërë më mendjehapura
strukturat udhëheqëse të subjekteve.
Besoj që tani është kuptuar se pa përf-
shirjen e grave asgjë s’mund të jetë
funksionale, e si rrjedhojë as edhe
edhe partitë politike”. 

Dhuna dekurajon gratë

Dhuna dhe stigmatizimi ndaj grave
në politikë mbetet problematikë që
dekurajon përfshirjen e tyre dhe
marrjen e përgjegjësive.

“Gratë politikane ballafaqohen me
gjuhë seksiste dhe diskriminuese, si
nga mediat ashtu edhe nga ko-
mentuesit në rrjete sociale. Zakonisht,
ato portretizohen brenda rolit të amë-
sisë e kujdesit dhe objektifikohen e
paragjykohen në bazë të pamjes së
tyre. Një fenomen tejet i përhapur
viteve të  fundit është dhuna online që
ushtrohet ndaj grave të cilat janë të
përfshira në jetën publike”, kon-
sideron Molliqaj.

NDI e ka dhënë një definicion për
dhunën politike ndaj grave. “Dhuna
politike mund t'iu ndodhë burrave dhe
grave, por kur flasim për dhunë ndaj
grave në politikë, ajo është veçanër-
isht dhunë e bazuar në gjini, është e
ndryshme nga dhuna e gjerë politike
dhe ka tri karakteristika: shenjëstron
gratë për shkak të gjinisë; në vetë for-

mën e saj mund të jetë gjinore, siç
ilustrohet nga kërcënimet seksiste, si
dhe dhuna seksuale dhe ndikimi i saj
është të dekurajojë gratë në veçanti
që të jenë aktive në politikë”.

Sipas Lipovicës (NDI), dhuna në in-
ternet është një nga format e dhunës
ndaj grave në politike dhe ka për qël-
lim t’i turpërojë dhe degradojë gratë
që ato të mos jenë aktive në rrjetet so-
ciale dhe të mos marrin pjesë në
diskursin publik. Ajo konsideron se
dhuna në internet krijon një mjedis të
vrazhdë dhe bën që gratë të vetë-
censurohen dhe të heshtin, apo edhe
të tërhiqen nga diskursi publik. 

“Duhet theksuar që dhuna në in-
ternet ndaj grave nuk ka të bëjë
vetëm me sulmin e drejtpërdrejtë
ndaj një gruaje në veçanti, por edhe
më shumë me formësimin e percep-
timit publik për vlefshmërinë e pjesë-
marrjes politike të grave në
përgjithësi. Shembulli më i qartë
është rritja e dezinformimit gjinor dhe
mesazheve mizogjeniste, që kanë
tendencë krijimin e narrativave se
gratë nuk janë të denja për jetën pub-
like”. 

Shembuj të ndryshëm janë rapor-
tuar edhe në publikimet e NDI-së,
mbështetur nga USAID, sipas mon-
itorimit të ambientit të integritetit të
informacionit në vitet e fundit, sido-
mos në zgjedhjet qendrore dhe lokale
të mbajtura në vitin 2021. 

“Njëkohësisht, gratë janë shpesh
subjekt i sulmeve verbale për pozitat
e tyre politike, zgjedhjet personale,
paraqitjen dhe dukjen e tyre, si dhe
janë shënjestra të gjuhës seksiste.
Gratë u nënshtrohen komenteve sek-
siste, akuzave për prioritizim të çësht-
jeve familjare dhe personale kundrejt
partisë, përuljeve në lidhje me karri-
erën dhe sulmeve verbale”.

Mal ofendimesh e fyerjesh në rrjetet
sociale ka pranuar Eliza Hoxha pas
vendimit që t’i bashkohet PDK-së në
marsin e vitit të kaluar. Ajo ka treguar
disa prej komenteve të cilat i ka de-
noncuar në polici. 

“Fillimisht, shoqëria që e kam pasë
nuk m’kanë thirrë një vit me pi kafe.
Ka pasur raste kur kanë komentuar
qysh iu kanë pëlqyer këngët e mia,
pastaj të njëjtit kanë eskaluar në
ofendime. Ka qenë një befasi e
jashtëzakonshme me e pa se qysh
njerëzit i japin liri vetes të gjykojnë
dhe ofendojnë për bindjet e dikujt që,
fundja, nuk i prekin direkt ata. Pra,
shoqëria jonë di të jetë shumë

gjykuese. Edhe kur kam postuar
këngë, ka pasur sharje. Për të ardhur
tek statusi më agresiv që kam pran-
uar: ‘Eliza Hoxha, je e vdekur!’, të cilin
sigurisht që e kam raportuar në poli-
ci. Kjo është një sfidë shoqërore në ra-
port me krejt ato që kalojmë, pasi
shumë njerëz nuk e perceptojnë se ku
përfundon liria e njërit apo tjetrit”. 

Gjuhën linçuese thotë se e ka për-
jetuar edhe deputetja Time Kadrijaj,
që sipas saj, kryesisht ka ardhur nga
partia që tani është në pushtet, nëpër-
mjet rrjeteve sociale.

“Jemi ballafaquar me këtë prob-
lematikë edhe pse si deputetë e kemi
të drejtën e fjalës së lirë dhe tani bër-
jen e opozitës. Në rrjete sociale, apo
në debatet publike, kjo formë e
dhunës është theksuar veçmas ndaj
grave”.

Vlora Tuzi Nushi thotë se
paragjykimet dhe fyerjet për gratë
politikane janë të llojllojshme.
“Mënyra se si ato prezantohen nga
mediat dhe vëmendja e mediave në
sipërfaqësoren në vend të përmbajt-
jesores, ua dëmton punën që ato
bëjnë në të vërtetë. Rrjetet sociale si
platforma e kanë dhënë mundësinë
e shprehjes së lirë dhe konsideroj se
kjo është tejet e rëndësishme,
megjithatë debatet që bëhet nëpër
këto platforma shpeshherë marrin
rrjedhë të gabuar, sidomos kur disku-
tohet gjuha e urrejtjes ndaj grave.
Gjithashtu, media duhet të ndër-
marrë veprime proaktive për ta
adresuar portretizimin e grave në me-
dia, i cili shpesh është i dëmshëm.
Stigma rreth grave vazhdon të jetë
prezente”. 

Në lidhje me këtë temë “Koha për
Gratë” ka provuar të marrë qëndrim
edhe prej Lëvizjes VETËVENDOSJE!,
por pa sukses.   

“Ndryshimi i mendësisë” 

Një reformim thelbësor dhe
ndryshim i mendësisë partiake e in-
stitucionale është kërkuar në funksion
të arritjes së barazisë gjinore. 

NDI ka ofruar një sërë reko-
mandimesh në raportin e publikuar
në korrikun e vitit 2021, për partitë
politike, institucionet qeverisëse,
shoqërinë civile dhe mediat. Për par-
titë është rekomanduar që t’i shtojnë
përpjekjet për t’i reformuar struktu-
rat dhe procedurat e vendimmarrjes,
në mënyrë që të krijohet ambient i cili
favorizon angazhimin dhe avancimin
e grave në politikë. Prej institucion-
eve është kërkuar të aplikojnë një qas-
je gjithëpërfshirëse për zbatimin e
masave që sigurojnë balancim gjinor
në pozita udhëheqëse në të gjitha
nivelet dhe eliminojnë diskriminimin
në baza gjinore. Sipas Lipovicës,
duhet konsideruar harmonizimi i
legjislacionit për të përshpejtuar
barazinë gjinore në përfaqësimin
politik dhe qeverisje.

“Duhet vepruar për parandalimin
dhe sanksionimin e të gjitha for-
mave të dhunës ndaj grave në poli-
tikë. Mediat duhet të ndërmarrin
veprime urgjente proaktive për të për-
mirësuar portretizimin e pabarabartë
dhe shpesh të dëmshëm të grave në
politike. Gjithashtu, jo më pak e
rëndësishme, burrat në politikë, qev-
erisje, shoqëri civile dhe media, duhet
të luajnë rol aktiv bashkë me gratë për
të përshpejtuar barazinë gjinore në të
gjitha nivelet e shoqërisë”. 

Edhe Molliqaj (QIKA) e sheh si
shumë të rëndësishme që subjektet të
punojnë vazhdimisht për përfshirjen
e grave në strukturat partiake. Sipas
saj, kuotat brenda subjekteve politike,
por edhe lansimi i programeve që
prekin jetën dhe vështirësitë e grave,
do të ndihmonin për një angazhim
më të barabartë. “Është jashtëza-
konisht e rëndësishme që gratë të
ndihmohen nga subjektet edhe në as-
pektin financiar gjatë fushatave zg-
jedhore, në atë mënyrë që fondet e
partive të ndahen në mënyrë të
barabartë për të dy gjinitë, por edhe
të parashihen lehtësira të veçanta për
gratë duket ditur që zakonisht ato
kanë barriera më të mëdha
ekonomike sesa burrat”.

Barriera të shumta për gratë politikane
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Glauk Konjufca

Në jetën e përditshme gruaja është nëna, motra,
bashkëshortja; në atë profesionale është profesoresha,
mjekja, inxhinierja, aktorja, këngëtarja, sportistja; ndërsa
në jetën politike presidentja, ministrja, deputetja, am-
basadorja. 

Nëse hedhim një vështrim në të kaluarën, gruan tonë e
gjejmë edhe në istikame duke luftuar krah burrave për liri
dhe çlirim të trojeve atërore - nga Teuta, Nora e Kelmendit,
Shote Galica, e deri te Xhevë Lladrovci. 

Sot, gruaja shëmbëllen në të gjitha sferat e jetës, punës,
emancipimit dhe zhvillimit të shoqërisë sonë. Kontributi i
saj shquhet në arsim, shkencë, kulturë, sport. Pastaj lider-
ship, angazhime shtetërore, politike, ushtarake dhe jo
vetëm. 

Sukseset kulmore botërore në sport të Majlindës, Norës
e Distrias; në muzikë të Duas, Ritës e Erës; në art të Yllkës
e Blertës; pastaj në bamirësi të Nënë Terezës - dëshmojnë
vlerat e çmuara kulturore, shpirtërore e humanitare të pop-
ullit tonë dhe shërbejnë si frymëzim, në rend të parë, për
vajzat e gratë që t'i çojnë përpara ambiciet e tyre. 

Legjislacioni i Republikës së Kosovës u kushton kujdes të
veçantë të drejtave të njeriut, sidomos të drejtave specifike
të grave. Aktualisht Ligji për Barazi Gjinore në Kosovë
obligon që 40 për qind e grave të jenë të përfshira në pozita
vendimmarrëse, ndërsa 30 për qind e ligjvënësve kosovarë
duhet të jenë të gjinisë grua. Kjo kuotë synohet të rritet në
të ardhmen. 

Po ashtu, në kuadër të Kuvendit funksionon Komisioni
Parlamentar për Barazi Gjinore, i cili i shqyrton të gjitha
çështjet që lidhen me zbatimin e parimit të barazisë gji-
nore. Është inkurajues edhe fakti se në zgjedhjet e fundit
parlamentare shumica e grave deputete siguruan ulëset në
Kuvendin e Kosovës pa pasur nevojë për kuotë gjinore. Kjo
vë në pah rritjen e fuqisë politike të grave dhe rolin e tyre
të pazëvendësueshëm në rrjedhat e gjithëmbarshme të
shoqërisë kosovare. Gjithashtu edhe pjekurinë e shoqërisë
tonë për të vlerësuar fuqinë e gruas. 

Përkundër arritjeve, nuk ka vend për vetëkënaqësi, sepse
kemi ende mangësi në fushën legjislative dhe mungesë të
sundimit të ligjeve përkatëse. Prandaj, lypset vullnet e
përkushtim që t'ua mbyllim derën të gjitha formave të
diskriminimit gjinor, e gjithashtu t'i krijojmë sa më shumë
hapësirë perspektivës së gruas. 

Përveçse vlerë shoqërore, ky është standard kryesor i
demokracive të përsosura. Prandaj dëshiroj t'i inkurajoj të
gjitha gratë që të mos heshtin kundrejt dhunës, diskrim-
inimit dhe padrejtësive. Institucionet e Kosovës janë të
përkushtuara që t'i mbrojnë dhe promovojnë vlerat tuaja.
Bashkë jemi më të fortë dhe do t'i përballojmë të gjitha sfi-
dat. 

Po, pra. Koha është për mbështetjen dhe përfshirjen e
plotë të gruas.

Autori është Kryetar i Kuvendit të Kosovës.

Arritje dhe 
potenciale

Lindita Nikolla

Shoqëria shqiptare është në një pro-
ces transformimesh të thella dhe di-
namike. Në kontekstin e
demokratizimit po ndodhin mjaft pro-
cese paralele, të cilat po ndryshojnë
“stofën” e shoqërisë dhe nxisin
avancimin e saj drejt qytetërimit
perëndimor.

Këto zhvillime janë, megjithatë,
asimetrike. Vetë zhvillimi përjeton mo-
spërputhjen midis rritjes ekonomike e
mirëqenies, midis vetë mirëqenies dhe
aksesit të pabarabartë të grupeve dhe
individëve të shoqërisë në këtë sistem.
Grupe të ndryshme të shoqërisë in-
vestojnë njësoj në zhvillimin e saj, por
përfitojnë në mënyrë të pabarabartë
nga kontributet që japin. 

Dallimet e diferencimet janë të
shumëllojshme: territoriale, urbano-ru-
rale, ekonomike, moshore, kulturore,
familjare etj. Por, mes këtyre faktorëve
shquan një dukuri që vazhdon “të
ushqejë” pabarazinë dhe padrejtësinë
shoqërore. Kjo dukuri është pabarazia
gjinore. 

Pabarazia gjinore ka rrënjë të thella
në shoqërinë shqiptare, të cilat lidhen si
me historinë, ashtu edhe me disa
rrethana të sotme të zhvillimit të saj.
Fakti është se gjatë dy dekadave të para
të tranzicionit demokratik, pabarazia
gjinore mbeti në periferi të vëmendjes
së shoqërisë. 

Ky trajtim periferik shkaktoi, në më -
nyrë të tërthortë, një inkurajim të mjaft
aspekteve të pabarazisë së grave e va-
jzave. Mjaft prej tyre e gjetën veten në
pozita të pabarabarta, jo thjesht në
vendimmarrjet politike e institu-
cionale, por në burimet eko nomike,
tregjet, në familje. Pabarazia e tyre po
shtrihej në mënyrë horizontale në të
gjithë shoqërinë: në territor; në fshat
dhe në qytet; në Jug dhe në Veri; në
ekonominë familjare; në segmentimin
dhe segregimin në tregun e punës; në
qeverisjen vendore; në sistemin e
mirëqenies, etj.

Kjo shtrirje horizontale “prodhoi” dhe
nxiti thellimin e pabarazisë edhe në
linjë vertikale, duke vazhduar të për-
jashtojë apo vështirësojë pjesëmarrjen
e grave dhe vajzave nga nivelet e
ndryshme të vendimmarrjeve: nga in-
stitucionet vendore, në nivelet më të
larta të qeverisjes, në degën ekzekutive
dhe legjislative; nga tregu i punës, në
vendimmarrjet ekonomike a sipërmar-
rje; nga familja, në komunitet e shoqëri;
nga aksesi në shkollim, në vendimmar-
rjet e institucioneve arsimore, etj. 

Pabarazia gjinore, si edhe dhuna me
bazë gjinore, është një problem i mpre-
htë edhe në kontekstin global, për
shkak të rrethanave rënduese të pan-
demisë së COVID-19, efekteve
bashkëshoqëruese sociale dhe
ekonomike, si vështirësitë financiare,
rritja e papunësisë, pasigurisë ushqi-
more dhe impakti i tyre në marrëd-
hëniet familjare. Vajzat, gratë dhe
familja i vuajnë pasojat e pandemisë në
mënyrë të dyfishtë. Sipas raportit të
fundit të OKB-së, të vitit 2021, pan-
demia e ka përkeqësuar gjendjen e sig-
urisë së grave në familje dhe në
hapësirat publike. 

Gjithashtu, thellimi apo mosvëmendja
ndaj pabarazisë gjinore nxiti, në
mënyrë të drejtpërdrejtë a të tërthortë,
dhunën me bazë gjinore, dhunën në
familje, dhunën ndaj grave e vajzave
dhe dhunën ndaj fëmijëve. Pozita e
pabarabartë dukej sikur “legjitimonte”
dhunën ndaj grave e vajzave.

Rreziku i thellimit të pabarazisë dhe
intensifikimi i dhunës filluan të
ndërgjegjësonin shoqërinë se duhej të
veprohej. 

Ky ndërgjegjësim e kjo vëmendje u
konkretizua në masa e veprime të
partive politike dhe të institucioneve, të
cilat krijuan korsi preferenciale për të
nxitur pjesëmarrjen politike të grave e
vajzave. Institucionet politike "sinjal-
izuan" shoqërinë për nevojën e krijimit
të kushteve për pjesëmarrje gjinore më
të drejtë e më proporcionale në zhvil-
limin politik, institucionet politike,
degën ekzekutive dhe legjislative të
qeverisjes.

Partitë politike, e para midis tyre Par-
tia Socialiste, e filluan këtë “korrigjim”
nga vetja: duke vendosur kuota të de-
tyrueshme për pjesëmarrjen e grave e
vajzave në strukturat drejtuese parti-
ake, në të gjitha nivelet. Partitë e tjera
politike po aplikojnë gjithashtu
mekanizma për të mbështetur këtë
pjesëmarrje. 

Këto korsi preferenciale të partive
politike “u përkthyen” në masa ligjore
dhe institucionale. Ndryshimet në
Kodin Zgjedhor garantojnë respektimin
e parimit të barazisë gjinore, duke për-
caktuar se pjesëmarrja e drejtpërdrejtë
dhe aktive në jetën politike dhe publike
e gjinisë së nënpërfaqësuar përbën in-
strument themelor në konsolidimin e
sistemit demokratik. 

Kuvendi i Shqipërisë ka caktuar si ob-
jektiv rritjen e pjesëmarrjes së grave në
Kuvend dhe në pushtetin vendor mini-
malisht me 40 për qind. Në këtë legjis-
laturë kemi 50 gra të zgjedhura
deputete, të cilat përbëjnë rreth 36 për
qind të numrit të deputetëve të Kuven-
dit. Gjysma e komisioneve të përher-
shme të Kuvendit drejtohen prej katër
kolegeve gra. Gjithashtu, 26 nga 64
ligjvënësit që hynë për herë të parë në
Kuvend në këtë legjislaturë janë gra.

Nëse flasim për degën ekzekutive të
qeverisjes, Shqipëria ka aktualisht
kabinetin me pjesëmarrjen më të lartë
të grave në botë. 70 për qind e Këshillit
të Ministrave, 12 nga 17 janë gra.

Në qeverisjen vendore kemi 9 gra
midis 61 kryetare bashkie, ndërkohë që
rreth 43 për qind të këshilltarëve
bashkiakë gra e vajza, ose 687 gra e
vajza midis 1612 këshilltarëve.

Suksesi nuk qëndron vetëm te shifrat,
por edhe te cilësia e grave deputete
ministre dhe të zgjedhura në qeverisjen
vendore. Ato shërbejnë në këto institu-
cione me një potencial dijesh, profe-
sionesh, aftësish, kompetencash,
përvojash dhe veprimtarie e karriere
politike, të cilat përbëjnë një referencë
dhe pasuri jo vetëm për institucionet
politike, por për të gjithë shoqërinë.

Më qëllon shpesh të reflektoj mbi
rrugën që kam zgjedhur dhe kur bëj bi-
lancin e të gjitha kontributeve që mod-
estisht mbajnë edhe emrin tim, besoj që
ia ka vlejtë zgjedhja e vështirë e pjesë-
marrjes në politikë. 

Po aq sa ia vlen që dhe më shumë gra
dhe vajza të tjera të përfshihen në poli-
tikën shqiptare. Kjo është e rëndë-
sishme për shkak se edhe ne që ia kemi
dalë sigurisht nuk jemi më të mirat dhe

as nuk kemi veti specifike. E rëndë-
sishme është që të shërbejmë si model
suksesi që shumë gra dhe vajza të tjera
ta kenë në rrugën e tyre për ta përsosur. 

E rëndësishme është që duhet të gux-
ohet dhe të bëhesh pjesë e politikës, e
njëkohësisht të flasësh zëlartë për çdo
fenomen që lidhet më pabarazinë gji-
nore. 

Për të qenë efektive, nismat për
barazinë gjinore dhe kundër dhunës
me bazë gjinore duhet të jenë afatgjata,
pjesë e politikave të integruara, si plane
veprimi ose strategji shumëvjeçare. Ak-
tualisht Shqipëria ka të miratuar
Strategjinë e barazisë gjinore 2021-
2030 për këtë qëllim.

Nisja e këtyre masave nga lart ishte
një përpjekje “për të zgjuar shoqërinë”.
Sepse barazia gjinore nuk është e
mjaftueshme nëse realizohet vetëm në
nivelet e larta të piramidës së shoqërisë,
por kur arrihet në mënyrë horizontale
në të gjitha nivelet e saj. 

Barazia gjinore nuk është një çështje
e elitave, por një problem që duhet ta
zgjidhim mes njerëzve të thjeshtë, mes
komuniteteve e qytetarëve.

Pabarazia gjinore nuk është vetëm
politike apo një dukuri në institucione,
por një problem që nis nga çdo familje
e çdo qytetar, nga familja, vendi i punës,
paga, kushtet e punës, të gjitha mar-
rëdhëniet ekonomike dhe marrëd-
hëniet e tjera midis pjesëtarëve të
shoqërisë. 

Prandaj Shqipëria ka miratuar dhe po
zbaton një legjislacion bashkëkohor
për sa i përket luftës kundër segregimit
dhe segmentimit gjinor në punë dhe në
paga. 

Me gjithë përmirësimet e dukshme,
diferencat janë ende të theksuara. 

Shkalla e punësimit për gratë është
rreth 14 për qind më e ulët se e burrave,
55.3 kundrejt 68.9 për qind. Ndërkohë,
hendeku gjinor i pagës ka shënuar një
ulje të ndjeshme prej vitit 2016, nga
11.4 në 6.6 për qind. Megjithatë, ne syn-
ojmë që këtë diferencë ta ngushtojmë. 

Kuvendi i Shqipërisë po rrit kon-
tributin për ngushtimin e barazisë gji-
nore në të gjitha nivelet e shoqërisë. Për
këtë, përveç Nënkomisionit Parlamen-
tar për Barazinë Gjinore, po kontribuo-
jnë edhe grupimet vullnetare të
Kuvendit, Grupi i Deputetëve “Miqtë e
Fëmijëve” dhe Aleanca e Grave De-
putete, si një vlerë e shtuar e Kuvendit
për ngushtimin e barazisë gjinore,
luftën kundër dhunës me bazë gjinore
dhe nxitjen e pjesëmarrjes shoqërore të
grave e vajzave të Shqipërisë. 

Arritja e barazisë gjinore duhet të
kuptohet edhe si një objektiv që i kon-
tribuon demokracisë, kohezionit social
dhe paqes. Prandaj ne duhet të puno-
jmë që këto vlera të promovohen edhe
nëpërmjet sistemit tonë arsimor.
Edukimi për barazi mundësish,
demokraci e paqe, fuqizon kohezionin
social dhe pamundëson çdo shkak që të
çon drejt dhunës. Shkollat tona duhet
ta përmirësojnë edukimin për vlerat e
mësipërme në të gjitha nivelet, duke e
vënë theksin të dinjiteti i të gjithë
njerëzve, grave e burrave, vajzave e
djemve, të rinjve dhe të moshuarve, të
pasurve e të varfërve.

Të bëjmë kujdes për të shmangur jo
vetëm dhunën e hapur, por edhe atë in-
direkte, si një “dhunë strukturore” ndaj
grupeve të margjinalizuara, emi-
grantëve, të varfërve, të dobëtëve,
njerëzve me ngjyrë etj., një dhunë që
ushtrohet ditë pas dite, shoqëruar me
shfaqje të hapura apo të fshehta të ra-
cizmit.

Edukimi për demokraci, barazi e
paqe, është një mënyrë e suksesshme
për të tejkaluar pabarazinë sociale, si
edhe për të sfiduar çdo rrëfim apo
trashëgimi historike që përpiqet të justi-
fikojë format e ndryshme të shfaqjes së
pabarazisë gjinore, shtypjes shoqërore,
dhunës gjinore dhe formave të tjera të
saj në shoqëri. Barazia gjinore nuk
është një luks për shoqërinë, por një
burim dhe nxitës i zhvillimit të saj.

Autorja është Kryetare e 
Kuvendit të Shqipërisë.

Barazia gjinore, si nxitëse
e zhvillimit të shoqërisë
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Dhuna ndaj grave është rezultat i pabarazisë së
vazhdueshme gjinore, i dominimit dhe pushtetit të
burrave ndaj grave. Është rezultat i stigmës së rrën-
josur në shoqërinë tonë për gratë si viktima të dhunës
së ushtruar nga burrat, i fajësimit të vazhdueshëm
të tyre për dhunën që përjetojnë, i justifikimit të
dhunës ndaj tyre, i trajtimit të dhunës ndaj grave dhe
dhunës në familje si çështje private, e cila fillon dhe
mbaron brenda katër mureve të shtëpisë, i mungesës
së reagimit të duhur institucional dhe
mosndëshkueshmërisë së këtyre krimeve. 

Dominimi i burrave ndaj grave i ka bërë të ndihen
të pafuqishme ndaj tyre, ndërkaq  stigmatizimi dhe
qasja e deritanishme institucionale ka bërë që gratë,
viktima të dhunës, të ndihen të vetmuara në dhim-
bjen e tyre dhe të pambrojtura mjaftueshëm për ta
adresuar atë në organet kompetente.

Pandemia vuri në pah edhe më shumë pabarazinë
gjinore e sociale në Kosovë. Siguria e grave u cen-
ua edhe më shumë. Gjatë kësaj periudhe u bëmë
dëshmitarë të rritjes së një numri të madh të rasteve
të dhunës në familje, ku vajzat dhe gratë pësuan fatke-
qësisht edhe me fatalitet.

Vrasjet e vajzave dhe grave në Kosovë kanë sh-
përfaqur shumë mangësi në sistemin tonë të drejtë-
sisë, dhe jo vetëm. Zinxhiri i organeve kompetente
që viktimat e dhunës duhet të ndjekin për të kërkuar
drejtësi i ka dështuar ato, duke i lënë të vetme dhe
të pambrojtura. Ndërkaq, institucionet e rendit dhe
ligjit, duke lënë të lirë recidivistë të krimeve të dhunës
në familje, u rrezikojnë sigurinë grave të cilat bëhen
pre e sërishme e krimeve të tyre.

Ne nuk na duhen më shumë Diana, Zejnepe, Lir-
ije, Marigona, Donjeta, Valbona - të vrara për të
reaguar si shoqëri, për t’iu ofruar mbrojtje e për t’u
angazhuar në parandalimin e dhunës ndaj tyre si in-
stitucione të mandatuara parimisht për t’iu garantuar
të drejtën për jetë.

Duke qenë shqetësim kaq i madh për shoqërinë
tonë, adresimi i dhunës në familje, dhunës ndaj grave
dhe asaj në baza gjinore, përbën prioritet për Min-
istrinë e Drejtësisë. Kjo ka bërë që si Ministri të
angazhohemi në këtë drejtim prej ditës së parë.

Deri më tani kemi arritur të ndërmarrim hapa
konkretë për të përmirësuar kornizën ligjore aktuale,
e cila prek viktimat e dhunës në familje, dhunës në
baza gjinore, trafikimit me qenie njerëzore dhe vik-
timat e dhunimit.

Me miratimin në Qeveri të Projektligjit për Kom-
pensimin e Viktimave të Krimit, viktimave të dhunës,
të cilat në shumicën e rasteve janë vajza dhe gra, do
t’iu ofrohet kompensim i menjëhershëm financiar për
dhimbjen e vuajtur dhe pasojat e shkaktuara.

Me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ndih-
më Juridike Falas, të miratuar në Kuvendin e
Kosovës në dhjetor të vitit 2021, tash viktimave të
dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore,

pavarësisht gjendjes së tyre ekonomike dhe sociale,
do t’iu ofrohen këshilla juridike falas lidhur me pro-
cedurat ligjore dhe përfaqësim në të gjitha fazat e pro-
cedurave penale apo civile.

Në mungesë të mjeteve financiare, kostoja e shër-
bimeve ligjore shpesh është e papërballueshme për
viktimat e dhunës. Ndërkaq, mungesa e njohurive për
rrugët ligjore të cilat duhet ndjekur për ta raportu-
ar dhunën, apo kërkuar mbrojtje ligjore, i ka penguar
ato të procedojnë tutje në kërkesat e tyre për
drejtësi. Andaj, me anë të ndryshimeve në këtë ligj,
kemi synuar jo vetëm t’i adresojmë pengesat me të
cilat përballen viktimat e dhunës, por edhe t’i inku-
rajojmë ato që ta raportojnë dhunën dhe të kërko-
jnë drejtësi. 

Trajtimi i rasteve të dhunës dhe krijimi i kushteve
për mbrojtjen e viktimave të rasteve të tilla, riintegrimi
dhe fuqizimi i tyre, padyshim se është i nevojshëm
dhe kërkon përkushtim e koordinim të domos-
doshëm institucional. Megjithatë, qëllimi ynë mbetet
parandalimi në tërësi i dhunës në familje, dhunës ndaj
grave dhe i arritjes së barazisë gjinore, i krijimit të një
shoqërie ku të gjithë pjesëtarët e saj janë të barabartë
dhe ndihen të sigurt.

Nëpërmjet Strategjisë Kombëtare për Mbrojtje
nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave për vitin
2022-2026, kemi paraparë veprime dhe masa konkrete
për parandalimin e këtyre dukurive, përfshirë vetëdi-
jesimin e shoqërisë në këtë drejtim. 

Strategjia po ashtu synon avancimin dhe harmo-
nizimin e politikave me standarde ndërkombëtare,
fuqizimin institucional dhe sigurimin e shërbimeve të
përgjithshme dhe mbështetëse të destinuara për vik-
timat e dhunës. 

Megjithëse korniza ligjore e hartuar në Kosovë, e cila
adreson dhunën ndaj grave dhe barazinë gjinore, përf-
shirë dokumentet strategjike dhe politikat tjera, është
e harmonizuar me legjislacionin e BE-së dhe obligimet
që dalin nga Konventa e Stambollit, moszbatimi dhe
mosrespektimi i kësaj kornize nga vetë institucionet
të cilat i kanë krijuar ato përbën sfidë në vete. Andaj,
një nga detyrat tona si institucione përgjegjëse duhet
të jetë zbatimi i legjislacionit aktual dhe përmirësimi
i vazhdueshëm i tij në mënyrë që të jetë më lehtë i zbat-
ueshëm dhe ta arrijë efektin e duhur.

Si Ministre e Drejtësisë, pa dyshim se një prej qël-
limeve të mia është që legjislacioni i hartuar në kuadër
të fushave që mbulon institucioni të cilin unë e drej-
toj të jetë gjithmonë në përputhje me të drejtat e grave,
të ketë ndjeshmëri gjinore dhe të jetë pasqyrim i nevo-
jave reale të grave dhe kërkesave të tyre. 

Angazhimi ynë nuk përfundon me kaq. Puna më e
madhe në vitet në vijim është të sigurojmë se reko-
mandimet e dala nga Strategjia për Mbrojtje nga Dhu-
na në Familje dhe Dhuna ndaj Grave do të jetësohen
në veçanti në parandalimin e dhunës. Për ta arritur
këtë, të gjitha institucionet përgjegjëse duhet ta kemi
prioritet trajtimin e rasteve të dhunës, mbrojtjen e vik-
timave, fuqizimin e tyre dhe rritjen e ndëshkueshmërisë
për kryerësit e krimeve. 

Vetëdijesimi ynë për të drejtat dhe rolin e grave në
shoqëri mbetet parakusht për eliminimin e dhunës në
baza gjinore, si dhe pabarazisë gjinore, ekonomike e
sociale. 

Autorja është Ministre 
e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës.

Me strategji kundër dhunës
ndaj grave

Christof Weidinger 

Mbështetja e të drejtave të grave,
barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave
dhe vajzave është dhe mbetet pjesë e
fuqishme e politikës së jashtme të sig-
urisë dhe për bashkëpunim për zhvillim
të Austrisë.

Si ambasador austriak jam shumë i
lumtur dhe i nderuar për ftesën për të
kontribuar në shtojcën e këtij viti me
rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas.
Në fakt, mbështetja e të drejtave të grave,
barazisë gjinore, fuqizimit të grave dhe
vajzave dhe lufta kundër dhunës në baza
gjinore zë vend të lartë në agjendën poli-
tike dhe mbetet fushë kryesore e politikës
së jashtme, të sigurisë dhe
bashkëpunimit për zhvillim të Austrisë.

Prandaj, edhe në Kosovë, Austria po
kryen projekte – përmes ambasadës aus-
triake, si dhe Agjencisë Austriake për
Zhvillim (ADA) – me po të njëjtin synim.

Përkitazi me këtë objektivë, vitin e
kaluar ambasada austriake mbështeti
festivalin FemArt në Prishtinë, që rezultoi
me nxjerrjen nga Artpolis të një raporti
gjithëpërfshirës për seksizmin dhe
ngacmimin seksual në Kosovë. Ky raport
u prezantua në një ngjarje të mbajtur në
Kuvendin e Kosovës, ku folësja kryesore
ishte nënkryetarja e Kuvendit, zonja
Saranda Bogujevci. Me atë rast, edhe unë
pata nderin t’iu drejtohesha të pranish-
mëve.

Dhuna në baza gjinore është dukuri e
përhapur anembanë botës, e cila prek të
gjitha nivelet e shoqërisë. Nga ajo preken
shumë më shumë gra se që e di publiku i
gjerë. Shpesh, të mbijetuarës së dhunës
në baza gjinore i nevojitet mjaft kohë de-
risa përgjithmonë ta braktisë kryesin e
veprës. Shpesh, mungesa e alternativës
nënkupton se gratë detyrohen t’iu kthe-
hen keqbërësve për shkaqe ekonomike,
ose përndryshe përfundojnë në rrugë pa
mundësi për rehabilitim ose riintegrim.

Për këtë arsye, Austria, përmes ADA-s,
po kryen një projekt në vendet e Ballka-
nit Perëndimor, përfshirë Kosovën, që
synon të përmirësojë cilësinë e shër-
bimeve rehabilituese dhe integruese për
të mbijetuarat e dhunës në baza gjinore.
Ky projekt në Kosovë kryhet në partner-
itet me organizatën Rrjeti i Grave të
Kosovës.

Për ta trajtuar problemin e dhunës në
baza gjinore në Austri, qeveria austriake
i ka dyfishuar përpjekjet e saj për mbro-
jtjen e grave dhe vajzave, ndër të tjera
duke marrë edhe masat në vijim:

• Kohëzgjatja e urdhrit mbrojtës dhe
atij mobil,

• Futja në funksion e këshillimit të de-
tyrueshëm për kryesit e veprave,

• Ndarja e burimeve shtesë financiare
për mbrojtjen dhe këshillimin e vikti-
mave,

• Rritja e ndjeshme e dënimeve për
krimet kundër integritetit seksual,

• Lehtësimi për viktimat e dhunës dhe
viktimat e martesave të detyruara për të
ndryshuar emrin pa pagesë dhe për të
marrë numër të ri social,

• Fuqizimi i fushatave sensibilizuese
për dhunën ndaj grave dhe vajzave ashtu
që çdo grua dhe vajzë të dijë ku të
kërkojë ndihmë,

• Trajnim të mëtutjeshëm të policisë
për parandalim në çdo stacion policor,

• Përmirësimi i trajnimeve për gjyqtarë
dhe prokurorët publikë.

Të gjitha projektet e ADA-s duhet të
plotësojnë kriteret e Treguesit 1 për
çështje gjinore, që do të thotë se në
veçanti gratë duhet të përfitojnë të pak-
tën nga një element i projektit. Përveç
kësaj, aktualisht në Kosovë janë dy pro-
jekte bilaterale të financuara nga ADA, të
cilat përmbushin kriterin e Treguesit 2
për çështje gjinore. Kjo do të thotë se këto
projekte si objektiv kryesor e kanë baraz-
inë gjinore dhe ajo është thelbësore në
hartimin e këtyre projekteve dhe rezul-
tatet e pritura.

Një nga këto projekte po zbatohet së

bashku me Rrjetin e Grave të Kosovës
dhe si objektiv kryesor e ka avancimin e
të drejtave të grave në Kosovë. Me
mbështetjen e ADA-s, Rrjeti i Grave të
Kosovës ka ndikuar dhe ndikon
fuqimisht drejt barazisë gjinore në
Kosovë. Projekti ka për qëllim për-
mirësimin e reagimit ndaj dhunës në
baza gjinore, si dhe qasjen më të mirë të
grave në kujdes shëndetësor dhe arsim.

Projekti i dytë i ADA-s, nga i cili në
mënyrë ekskluzive përfitojnë gratë dhe
vajzat, po zbatohet në partneritet me
Gratë për Gratë – Kosova. Ky projekt ka
për qëllim ta fuqizojë pozitën e gruas në
ekonomi dhe në tregun e punës në
Kosovë. Kjo do të thotë se të rejat po
ndihmohen në përvetësimin e aftësive
profesionale dhe afariste të domos-
doshme për punësim, si dhe për të filluar
biznesin e tyre. Kjo përfshin mbështetjen
e punësimit dhe mentorimit. Jam më se i
lumtur kur shoh të rejat që po ndihmo-
hen për t’u bërë pjesë e tregut të punës.
Kjo veçanërisht ka rëndësi në Kosovë, ku
pjesëmarrja e grave në tregun e punës
është ndër më të ulëtat në Evropë.

Përmes ADA-s, Austria gjithashtu po i
ndihmon gratë të vetëpunësohen duke
ngritur ndërmarrje mikro, të vogla dhe të
mesme në sektorin e bujqësisë. Isha
shumë i lumtur që pata rastin të vizitoja
njërin nga këto projekte, ku një grup prej
më shumë se dhjetë grave beqare për-
punonin pemë dhe perime, që ishin kul-
tivuar në kopshtet e një numri të madh të
grave nga rajonet e afërta.

Është gjithashtu e rëndësishme të për-
mendet se Austria është donatori më i
madh i programit për të rinj të UNICEF
Kosova. Nga ky program përfitojnë sido-
mos vajzat dhe gratë e reja, përfshirë
edhe ato nga komunitetet joshumicë dhe
të rinjtë me nevoja të veçanta në rrugë-
timin e tyre jetësor, kurse programi i
mentorimit është marrë si shembull i pro-
gramit të suksesshëm të UNICEF-it në
shumë vende tjera.

Së bashku me Bashkimin Evropian,
ADA zbaton projektin e Përafrimit të Ar-
simit me nevojat e tregut të punës,
ALLED 2. Përmes këtij projekti, pro-
gramet arsimore po përshtaten për t’i
përmbushur nevojat e tregut të punës që
të ndihmohen të rinjtë dhe të rejat për të
gjetur punë më lehtë.

Fakti që Austria është donatori më i
rëndësishëm në fushën e arsimit të lartë
në Kosovë është gjithashtu për të mirën e
shumë të rejave – dhe të rinjve – që stu-
diojnë në universitetet e Kosovës.

Austria kontribuon në UN Women si
përmes kontributeve vullnetare, po ashtu
edhe rishtazi me pesë milion euro për
ndihmë të menjëhershme për gratë dhe
vajzat në Afganistan. Agjencia Austriake
për Zhvillim ka kontrata me UN Women
që kapin shumën prej rreth shtatë milion
euro, prej të cilave veçanërisht përfitojnë
gratë në Afrikë.

Gratë janë shumë se tepër se thjesht
vetëm viktima të konfliktit, siç për-
shkruhen shpesh: ato mund dhe duhet të
luajnë rol aktiv në proceset e zgjidhjes së
konflikteve dhe të rindërtimit si “agjente
të ndryshimit” dhe rrjedhimisht të kon-
tribuojnë në paqen e qëndrueshme. Kjo
është ideja themelore e rezolutës nova-
tore të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Për ta zbatuar këtë rezolutë të rëndë-
sishme, Austria ka miratuar Planin Kom-
bëtar të Veprimit. Qëllimet parësore të
Planit Kombëtar të Veprimit janë të pro-
movojë përfshirjen e grave në proceset e
paqes, të forcojë masat parandaluese
kundër dhunës ndaj grave, të rrisë pjesë-
marrjen e grave në operacionet paqësore
të Austrisë dhe të avokojë për përqindje
më të lartë të grave në pozita udhëheqëse
në organizatat ndërkombëtare, si OKB-ja
ose BE-ja. Nën udhëheqjen e Ministrisë
së Punëve të Jashtme, një grup pune
ndërministror çdo vit rishikon zbatimin e
planit të veprimit.

Tashmë është bërë shumë, por ende
mbetet punë për t’u bërë. Austria,
veçanërisht si anëtare e Komisionit të
OKB-së për Statusin e Grave 2021-2025,
do të vazhdojë të avokojë për fuqizimin e
të drejtave të grave dhe vajzave, përfshirë
edhe në Kosovë.

Autori është Ambasador i Republikës
së  Austrisë në Republikën e Kosovës.

Përkrahje austriake për
barazi gjinore kosovare



Luljeta Demolli

Domosdoshmëria që tregu i
punës të bëhet i hapur dhe i sigurt
ka qenë në krye të agjendës femi-
niste në Kosovë me vite. E ndërtuar
mbi një artikulim të mirëfilltë fem-
inist, i cili e adreson padrejtësinë
në ndarjen e punës së paguar dhe
asaj të papaguar, kërkesa e aktivis-
teve ka qenë e orientuar drejt sis-
temit shtetëror, si struktura
kryesore e cila duhet ta rregullojë
organizimin publik dhe privat në
terma më të drejtë gjinorë. Kërke-
save të aktivisteve dhe organi-
zatave feministe për ndryshimin e
Ligjit të Punës, rregullimin e lejes
prindërore dhe pagesës së lejes së
lehonisë, Qeveria aktuale i është
përgjigjur me një akt. 

Në shtatorin e kaluar, Qeveria
mori vendim ta përfshijë një masë
në kuadër të Pakos së Rimëkëmb-
jes Ekonomike, nën sloganin “Qev-
eria për nënat e reja”, që synonte t'i
mbështeste lehonat. Kësisoj zoto-
heshin nga 170 euro për 6 muaj për
gratë lehona, si reagim në kohë
pandemie. E plasuar si ndihmesë e
menjëhershme që u ndihmon në-
nave të reja, ajo u interpretua në
mënyrë institucionale si veprim i
cili i ndihmon gratë, duke ngritur
shumë pikëpyetje e diskutime në
diskursin publik.

Mirëpo, një masë e tillë, e parë e
vetme nga premtimet tjera qever-
itare për fuqizim ekonomik të
grave përmes inkurajimit të
punësimit dhe investimeve në ar-
simimin e hershëm publik, mund
të rrezikojë t’i kthejë gratë edhe më
shumë drejt punës së pavalorizuar
- punës së kujdesit. Në kushtet e
joaktivitetit të lartë të grave në tre-
gun e punës dhe me një papunësi
aq të madhe të tyre, kjo ndihmë e
pakoordinuar me organizata të
grave dhe me partnerë socialë në
një kontekst më të gjerë veç sa
rrezikon ta nxisë edhe më shumë
joaktivitetin e grave.  

Shkalla e joaktivitetit në vitin
2020 ishte 79.2 për qind, ndërsa
punësimi i grave ishte vetëm 14.1
për qind. Këto statistika nuk
ndryshuan shumë që nga viti 2008.
Përpos joaktivitetit të lartë, një
numër i madh i grave kanë vende
të punës që mundësojnë fleksi-
bilitet, pasi roli i tyre social kushtë-
zohet edhe me kthim në rol
biologjik, tashmë të përcaktuar
nga normat ekzistuese. Gjithashtu,
kjo masë qeveritare është udhëhe-
qur nga një diskurs që është
stereotipizues dhe patriarkal, i cili
tenton që barrën e kujdesit t’ua
atribuojë vetëm grave, duke e
hequr burrin nga fotografia e
përgjegjësisë familjare. 

Pozicionimi i Qeverisë dhe ndër-
timi i një narrative që fillimisht
duhet të përkrahen gratë lehona të
papuna, pa iu mundësuar atyre
perspektivën e aktivitetit në tregun
e punës, ose mundësi për krijimin
e karrierës, është një terren i
rrëshqitshëm që mund të prodhojë
kundërefekte dhe prapakthim në
përpjekjet për emancipim.

Vitet e fundit kanë treguar rritje
të fuqisë votuese të grave, gjë që
është përkthyer në interes gjith-
monë e më të shtuar të të gjitha
partive për t'i përfshirë çështjet gji-
nore në programe. Nga e djathta
në të majtë, nuk ka munguar
ligjërimi për barazinë gjinore, duke
e projektuar kështu një interesim
për ta tërhequr këtë kategori të
elektoratit. Megjithatë, ndonëse
sot, si rezultat i punës dhe presionit
të vazhdueshëm feminist agjenda

gjinore ka depërtuar në forma të
ndryshme në politikë, objektifikimi
i saj është bërë edhe më joshës për
partitë. Premtimet e bëra nga
taborë të shumtë kanë devalvuar
në populizma që janë indikatorë
për keqpërdorimet politike që
mund t'iu ndodhin kauzave femi-
niste. 

Në kushtet e një pabarazie të
lartë e varfërie të feminizuar, funk-
sionalizimi i agjendave gjinore si
mjete pushteti, përveç të rrezik-
shme janë edhe regresive. Në
rastin e grave kosovare është
dashur shumë punë dhe angazhim
i secilës grua që terreni i publikes
të hapet edhe për ne, e bashkë të
dalim e të synojmë të trajtohemi
drejt e barabar me burrat. Në
gjithë këtë përpjekje, tregu i punës
mbetet ende një nga hapësirat më
armiqësore e denigruese për gratë.
Përveç barrës së dyfishtë që gratë e
kanë kur duan ose mund ta fitojnë
një punë, pengesat janë të shumë-
fishta edhe brenda tregut. Për shu-
micën e grave në Kosovë, puna
bëhet një objektiv i paarritshëm
për shumë arsye institucionale,
shoqërore dhe të organizimit
ekonomik. 

Edhe kur një grua dëshiron të
punojë me pagesë, ajo e ka të
vështirë për shkak të mungesës së
çerdheve publike (vetëm 6 për qind
e fëmijëve shkojnë në kopshte pub-
like), si dhe kujdesit për të vjetrit.
Po ashtu, ka shumë gra në Kosovë
që nuk dëshirojnë të jenë më në
tregun e punës për shkak të përvo-
jave jo të mira, pasi janë paguar
minimalisht dhe kanë qenë të
diskriminuara në vendin e punës. 

Shqyrtimi feminist i argu-
menteve të cilat prekin disa nga
problematikat e raporteve gra-
punë e paguar/e papaguar, janë es-
enciale për zhvillimin e çfarëdo
politike që synon këtë ndërlidhje.
Mungesat e ideve kreative rezulto-
jnë me politika të cilat e afirmojnë
rolin e grave vetëm si “nëna”, pa
role tjera, sepse kjo e normëzon
edhe më shumë mendësinë patri-
arkale. Jo të gjitha politikat për gra
çojnë në fuqizimin e grave. Në
periudhë afatshkurtër, idetë e tilla
ndikojnë që të largohet vëmendja
nga çështjet thelbësore që i fuqizo-
jnë gratë në ekonomi - nxitjen e ak-
tivitetit ekonomik të paguar të
grave.

Valorizimi i punëve të shtëpisë
vazhdon të jetë kërkesë feministe.
Mirëpo, kjo kurrsesi në formë të
feminizuar. Në asnjë mënyrë puna
e shtëpisë nuk duhet të vazhdojë të
jetë vetëm punë e grave. Ajo duhet
afirmuar si punë e cila na takon të
gjithëve - pa ngarkesa gjinore.
Vetëm atëherë, masat mund të ar-
rijnë të bëjnë drejtësi. 

Pandemia na ka dëshmuar
rrezikun që u kanoset grave në
kohë krizash. Kur shteti dhe
ekonomia janë në krizë, vjen në sh-
prehje forca riprodhuese e mirëm-
bajtëse e ekonomisë - gruaja e
perceptuar në terma patriarkalë,
duke rrezikuar kështu progresin
gjinor të shënuar ndër vite. Hu-
lumtimet e organizatave ndërkom-
bëtare llogarisin se pandemia
mund t’i zhdukë 25 vjet të arritjeve
të barazisë gjinore. Prandaj, ne
duhet shënuar si kritikë ndaj qev-
erisë sonë se planet aktuale të
rimëkëmbjes kanë mundësi ta
shndërrojnë joaktivitetin e grave
në një burim të pafundmë të ku-
jdesit për familjen, duke e institu-
cionalizuar këtë praktikë me
shumë dëme afatgjata. 

Dita Ndërkombëtare e Gruas
është momentum i volitshëm për
përqendrim në substancën e
fuqizimit të grave kosovare.

Me realizëm, kundër populizmit.

Autorja është Drejtoreshë
Ekzekutive e Qendrës Kosovare

për Studime Gjinore.
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Nancy Soderberg

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas
të këtij viti, të qëndrojmë të gjithë në
solidaritet me Ukrainën dhe të
angazhohemi për ndërtimin e
fuqishëm të demokracisë gjithëpërf-
shirëse dhe të mishërohemi me
vlerat e paqes dhe drejtësisë.

Ani pse ende larg nga barazia e
plotë, gratë mund të festojnë për
shumë arritje globale që janë bërë
për barazi. Gjatë 20 viteve të fundit,
përqindja e grave në parlamente
anembanë botës pothuajse është dy-
fishuar dhe gratë janë duke përfi-
tuar gjithnjë e më shumë pushtet në
pozita si aktiviste të shoqërisë civile,
udhëheqëse të partive politike dhe
udhëheqëse në të gjitha nivelet e
qeverisjes. Ndërgjegjësimi për
dhunën ndaj grave në politikë  është
në rritje dhe çdo ditë më shumë qev-
eri dhe biznese janë duke miratuar
politika strikte kundër diskriminimit
ndaj grave.

Megjithatë, me ritmin aktual,
asnjë prej nesh që jeton sot nuk do
ta shohë barazinë e plotë gjinore -
ky synim është më shumë se 100
vjet larg për të arritur. Sot, vetëm 25
për qind e anëtarëve të parlamentit
në botë janë gra, vetëm 21 për qind
gra janë ministre të qeverisë dhe
vetëm dhjetë për qind e liderëve të
kombeve janë gra. Burrat udhëhe-
qës janë duke dështuar për t’i
mbështetur gratë. Në mbarë botën,
gratë përbëjnë shumicën e të var-
fërve të paarsimuar, të pashëndet-
shëm dhe të paushqyer.

Pse vazhdojmë ta pengojmë gjys-
mën e talentit të botës? Hulumtimet
tregojnë qartë se kur gratë janë të
lira të votojnë dhe të kandidojnë për
pozita publike, qeveritë janë më
efektive dhe më të përgjegjshme
ndaj popullatës së tyre. Kur gratë
janë të lira të punojnë për të sigu-
ruar jetesën dhe të fillojnë biznese
të vogla, ato nxisin më shumë rritje
ekonomike. Kur gratë mund të
shkojnë në shkollë dhe përfitojnë
kujdes shëndetësor, familjet dhe ko-
munitetet e tyre përparojnë. Kur
gratë kanë të drejta të barabarta,
kombet janë më të qëndrueshme,
paqësore dhe të sigurta.

Anashkalimi i grave nga ekono-
mia formale i lë shtetet me një
ekonomi gjysmë të fuqizuar. Lënia e
grave jashtë arsimit lë një popullsi
injorante. E kundërta është
gjithashtu e vërtetë. Sillni gratë në
arsim dhe fëmijët e tyre bëhen më
të suksesshëm - dhe po ashtu edhe
ekonomia e vendit të tyre. Sillni
gratë në diskutimet për negociata
dhe ato ndihmojnë në përfundimin
e luftërave civile dhe ndërtimin e një
paqeje të qëndrueshme.

Unë jam krenare që kam përfaqë-
suar Shtetet e Bashkuara - isha një
nga vetëm dy gratë rreth tryezës me
pesëmbëdhjetë ambasadorë - kur
Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi
në vitin 2000 Rezolutën 1325 të
OKB-së, që bën thirrje për pjesë-
marrje të barabartë të grave në pro-
ceset e paqes. Megjithatë, dy dekada
që nga ajo kohë gratë ende mbeten
anash në shumicën e përpjekjeve
paqësore sot. Por, aty ku gratë janë
plotësisht të fuqizuara për të ndih-
muar në ndërtimin e një paqeje të
drejtë dhe të qëndrueshme, si në Ir-
landën e Veriut, Afrikën Jugore dhe
Perëndimore, Timorin Lindor dhe
Amerikën Latine, paqja është më e
fortë. Nëse gratë janë të margjinal-
izuara, të tilla janë edhe mundësitë
për një paqe të qëndrueshme.

Sot në Kosovë e shoh nga afër
rëndësinë e fuqizimit të grave, ku

Instituti Kombëtar Demokratik
(NDI), i mbështetur nga USAID,
është duke punuar për promovimin
e barazisë gjinore në të gjitha nivelet
e shoqërisë. Zhvillimi i një
demokracie vibrante në Kosovë
kërkon që gratë, të rinjtë dhe ko-
munitetet e nënpërfaqësuara të jenë
pjesë e tryezës në të gjithë sferat e
shoqërisë. Prandaj, ne jemi duke
punuar për të zgjeruar programin
për gratë, paqen dhe sigurinë përtej
institucioneve të sigurisë dhe përku-
fizimeve të ngushta të paqes, në një
kornizë më të gjerë duke shfry-
tëzuar lidhjet ndërmjet arsimit,
shëndetësisë, drejtësisë dhe të gjithë
formave të sigurisë së njerëzve nga
të gjitha llojet e dhunës: strukturore,
me bazë gjinore, raciste. Ne jemi
duke e bërë këtë në tri mënyra të
rëndësishme: përgatitjen e më
shumë grave për pozita të zgjedhura
nga populli, thyerjen e barrierave
për pushtet për të gjitha gratë,
pavarësisht nga mosha, statusi so-
cial dhe përkatësia etnike e tyre;
gjithashtu edhe angazhimin e
aleatëve burra.

Sot Kosova po bën përparim të
rëndësishëm. Më shumë gra luajnë
role domethënëse në jetën publike -
brenda partive politike si kandidate
dhe udhëheqëse, përmes organi-
zatave të shoqërisë civile dhe ud-
hëheqëse në qeveri. Në zgjedhjet e
fundit lokale në vjeshtë, më shumë
gra garuan për asambliste, më
shumë gra kryesuan listat e kandi-
datëve të partive të tyre dhe më
shumë gra u zgjodhën pa aplikimin
e kuotës. Në nivel qendror, Kosova
ka presidenten e saj të dytë grua dhe
një rekord nga dy zëvendëskryemi-
nistre, njëra prej të cilave shërben
gjithashtu si një nga pesë ministret
gra, tetë kryetare të 14 komisioneve
dhe një rekord prej 43 deputetesh,
34 prej të cilave u zgjodhën pa ap-
likimin e kuotës.

Gratë dhe të rinjtë e nxitën këtë
ndryshim domethënës. Matjet e
opinionit publik tregojnë se qyte-
tarët i konsiderojnë gratë më të
ndershme, të kujdesshme dhe in-
teligjente. Kështu trasohet rruga për
një progres edhe më të shpejtë drejt
barazisë gjinore.

Kosova ka punuar shumë për të
vendosur udhëzime dhe prioritete
që synojnë eliminimin e barrierave
për pjesëmarrjen e plotë politike
dhe ekonomike të grave, duke përf-
shirë “Parimet e Prishtinës”, të vitit
2012, që u miratuan nga më shumë
se 200 liderë ndërkombëtarë në një
samit të organizuar nga NDI dhe
Presidentja e atëhershme Atifete
Jahjaga. Gjatë Samitit të
Demokracisë Globale të Adminis-
tratës Biden, presidentja aktuale e

Kosovës, Vjosa Osmani, u përkush-
tua për fuqizimin e rolit të grave,
duke përfshirë harmonizimin e lig-
jeve lidhur me barazinë gjinore,
duke e mbajtur Kosovën në ballë të
fuqizimit të grave.

Pavarësisht progresit
mbresëlënës, mbetet shumë punë
për të bërë. Gratë në qeverisje në
nivelin lokal janë të margjinalizuara,
pak gra kanë pozita të larta
drejtuese në partitë kryesore poli-
tike, ndërsa në aspektin ekonomik
shumica e kompanive private janë
në pronësi të burrave. Gratë mbeten
në një disavantazh të dallueshëm
ekonomik dhe politik. Gratë në poli-
tikë përballen me mizogjininë dhe
dhunën, përfshirë edhe platformat
online. Në aspektin shoqëror, në
Kosovë normat patriarkale
paraqesin një pengesë të kon-
siderueshme dhe gjatë kësaj pan-
demie gratë kanë mbajtur barrën e
ngarkesës së shtuar të punës në
familje në mënyrë jo të barabartë
dhe janë përballur me zvogëlim të
mundësive për punë.

Dhe kështu ne duhet të përballemi
seriozisht me barrierat që i pengo-
jnë gratë të marrin pjesë plotësisht
në jetën publike, të dëgjohen dhe të
udhëheqin: në kapacitete të
ndryshme, si organizatore dhe ak-
tiviste në komunitetet e tyre, si ud-
hëheqëse komunale dhe deri në
nivelet më të larta të qeverisjes. Pro-
gresi që po arrihet në Kosovë ushqe-
het drejtpërdrejt në përpjekjet
globale. Nëpërmjet fushatës sonë
“Të ndryshojmë fytyrën e politikës”,
NDI iu bashkua fushatës dhjetëv-
jeçare të OKB-së “për të përshpej-
tuar ritmin e ndryshimit” dhe për t'i
dhënë fund diskriminimit gjinor
deri në vitin 2030.

Si pjesë e rëndësishme e kësaj
përpjekjeje është që burrat duhet të
bëjnë më shumë dhe të bëhen kam-
pionë për barazinë gjinore. Kjo
nënkupton sjelljen e tyre në tryezën
e vendimmarrjes, mentorimin dhe
integrimin e grave në rrjetet e bur-
rave, si dhe sigurimin e qasjes në fi-
nanca. E thënë thjesht, barazia e
grave nuk do të arrihet pa një part-
neritet të plotë me burrat.

Demokracia e Kosovës – dhe
demokracitë e botës – do të jenë të
sigurta kur zërat e grave të përfaqë-
sohen në mënyrë të barabartë në të
gjithë sistemin politik të vendit. NDI
është partner krenar në këtë përp-
jekje.

Autorja është Drejtoreshë e NDI
Kosovë. Shërbeu si

Zëvendëskëshilltare e Sigurisë
Kombëtare dhe si Ambasadore në

OKB për Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.

Demokracia e Kosovës ka nevojë
për barazi gjinore

Veç masa emancipuese
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Kështu ka qenë gjithmonë për
mua. Kur gratë e tjera ngrihen,
ndajnë përvojën e tyre dhe rebelo-
hen kundër patriarkatit, ngrihem
edhe unë. Jemi dëshmitarë të
dhunës (njëra-tjetrës) ndaj së cilës
jemi të ekspozuar, të betejave që
bëjmë çdo ditë dhe të fitoreve që na
sjellin një jetë më normale të denjë
për një qenie njerëzore. Ka shumë
dallime mes nesh, nacionale, et-
nike, racore, klasore, seksuale e të
tjera, por ajo që kemi të përbashkët
është përvoja e patriarkalizmit, an-
drocentrizmit dhe dhunës.

Ajo që kemi të përbashkët është
përvoja e dhunës që pësojmë. Çdo
e treta grua ka pësuar ndonjë
formë dhune të paktën një herë në
jetën e saj. Për shembull, proba-
biliteti për të përjetuar dhunë sek-
suale nën moshën 15 vjeçare
varion nga 3% në rastin e Malit të
Zi dhe Maqedonisë së Veriut, deri
në 5% në rastin e Serbisë. Pasojat e
dhunës seksuale në çdo moshë
janë të mëdha dhe manifestohen
në formën e simptomave të ankthit
në 55% të rasteve, ndjenjës së vul-
nerabilitetit të përgjithshëm në
43% të rasteve dhe sulmeve të
panikut në 29% të rasteve. Vetëm
në vitin 2020 janë raportuar 55
raste të femicideve në Ballkanin
Perëndimor: 26 gra janë vrarë në
Serbi, 9 në Shqipëri, 7 në Kosovë, 7
në Bosnje dhe Hercegovinë, 4 në
Maqedoninë e Veriut dhe dy gra në
Mal të Zi, dhe si të gjitha vendet
kanë statistika zyrtare jo të plota,
shifrat ndoshta janë edhe më të
larta. Prej tyre, çdo e dyta grua
vritet nga partneri ose
bashkëshorti në shtëpinë e vet.
Nga ana tjetër, reagimi joadekuat i
policisë i kombinuar me proces-
imin dhe ndëshkimin joadekuat të
rasteve të dhunës me bazë gjinore
i bën viktimat/të mbijetuarat të
mos kenë besim te institucionet
dhe të raportojnë në numër të
vogël dhunën. Autoritetet kom-
bëtare të të gjitha vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor po ndajnë
burime të pamjaftueshme për të
zbatuar legjislacionin, strategjitë
dhe politikat që trajtojnë çështjen
e dhunës me bazë gjinore. Shër-
bime të tilla si strehimoret, linjat
telefonike të ndihmës, ndihma ju-
ridike falas, kujdesi shëndetësor
dhe mbështetja ekonomike, ofro-
hen në masë të madhe nga OJQ-të
e grave me asistencë financiare
nga donatorë të huaj ndërkombë-
tarë.

Ne ndajmë përvojën e varfërisë,
nënpërfaqësimit dhe diskriminimit
gjinor në tregun e punës. 36% e
grave në rajon kanë vuajtur nga
diskriminimi me bazë gjinore në
vendin e punës. Diskriminimi
është i pranishëm në procesin e
punësimit, promovimit dhe
punësimit. Në të gjitha vendet e ra-
jonit, gratë paguhen më pak për të
njëjtat punë sesa homologët e tyre
meshkuj.

Ne ndajmë përvojën e nënpër-
faqësimit politik në të gjitha vendet
e Ballkanit Perëndimor dhe në të
gjitha organet vendimmarrëse.
Kuotat gjinore kërkojnë që partitë
politike të përfshijnë të paktën 30%

të gjinisë së nënpërfaqësuar në lis-
tat e tyre të kandidatëve (40% në
Bosnje dhe Hercegovinë, Maqe-
doni të Veriut dhe Serbi), por këto
kuota nuk zbatohen gjithmonë.
Edhe kur zbatohen, të dhënat tre-
gojnë për shumë kufizime të tjera
me të cilat përballen gratë në par-
titë politike për sa i përket qasjes
në mbështetje financiare,
hapësirës mediatike dhe për-
faqësimit në strukturat e partive
politike. Gratë në pozitat politike
vazhdojnë të perceptohen si “ndih-
muese” dhe jo si vendimmarrëse
dhe më pak të afta se kolegët e
tyre. Gratë në politikë janë më të
ekspozuara ndaj llojeve të
ndryshme të dhunës sesa kolegët e
tyre.

Si mbrojtëse të të drejtave të
njeriut, ne jemi të ekspozuara ndaj
presioneve të ndryshme sociale,
kërcënimeve, ngacmimeve dhe
sulmeve të motivuara nga normat,
qëndrimet dhe vlerat mbi-
zotëruese, tradicionale, sociale,
kulturore apo fetare, të pranishme
në të gjitha vendet e Ballkanit
Perëndimor.

Të gjitha këto përvoja na kanë
bërë të kuptojmë njëra-tjetrën, të
krijojmë besim përmes dialogut
dhe shkëmbimit, të mësojmë se si
të jetojmë me diversitet dhe të jemi
solidarë. Aksionet e solidaritetit
kanë tejkaluar shumë kufij në peri-
udha të ndryshme. Kështu, gratë
nga Suedia, në solidaritet me për-
vojat e vuajtjeve të luftës së grave
nga Ballkani në vitet nëntëdhjeta,
themeluan Fondacionin Kvinna till
Kvinna dhe na ofruan mbështetje
politike dhe financiare e cila vazh-
don. Kështu, ne, gratë nga
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegov-
ina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia
e Veriut dhe Serbia, nga përvoja e
përbashkët e mungesës së per-
spektivës gjinore në politikat e
vendeve të tyre dhe në procesin e
anëtarësimit në Bashkimin
Evropian, së bashku me gratë nga
Suedia hartuam një sërë pro-
gramesh që trajtojnë proceset poli-
tike në të gjitha nivelet. Gjithashtu,
gratë nga Shoqata e Grave të
Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut,
nga Rajoni i Mitrovicës dhe gratë
nga organizata Peščanik, nga
Qarku i Rasinës (Rasinski okrug),
kanë biseduar me gra, politikane
dhe aktiviste për vite me radhë për
aspektet e (mos) pjesëmarrjes së
tyre në negociatat Prishtinë-
Beograd, dhe janë nga organizatat
e rralla të cilat me guxim e ven-
dosën këtë temë në agjendën e
shumë vendimmarrësve në nivel
kombëtar dhe të BE-së. Organi-
zatat e grave në Ballkanin Perëndi-
mor janë lidere në zgjidhjen e
problemit të dhunës ndaj grave,
problemeve me të cilat përballen
gratë në tregun e punës. Ato janë
lidere në fuqizimin ekonomik të
grave, rritjen e pjesëmarrjes poli-
tike të grave, si dhe në shumë
fusha të tjera sociale.

Bashkëpunimi dhe përvojat e
përbashkëta hapën derën e bisedës
rreth reciprocitetit, përgjegjësisë,
solidaritetit dhe parimeve të tjera
feministe. Të veprosh si lëvizje do
të thotë të mos ulesh në mënyrë
narcisoide në ideologjitë dhe
përkatësitë tuaja identitare, por të
arrish solidaritetin dhe shoqërimin
feminist përmes dialogut dhe
shkëmbimit të vazhdueshëm.
Është përgjegjësi e të gjithëve që të
ngrihemi.

Autorja është zyrtare e 
lartë e programit në Kvinna 

till Kvinna Foundation.

Solidariteti i lëvizjes
së grave në rajonin e
Ballkanit Perëndimor

Blerta Çela

Së fundmi jam kthyer në Kosovë
për herë të parë pas afërsisht 20
vjetësh. Mezi i njoha rrugët kryesore
të Prishtinës. Ndryshimi ishte i duk-
shëm. Pothuajse çdo dëm fizik i
shkaktuar nga konflikti i fundviteve
të 90-ta ishte zëvendësuar me
kafene përplot gjallëri dhe bulevarde
të mbushura me dyqane e të rinj.
Mund ta shihja, ndjeja, e madje edhe
ta nuhasja progresin. Poshtë e lart
shesheve kryesore e shihja se si
gratë e reja dhe burrat e rinj menax-
honin me restorantet e tyre dhe
dyqanet që ishin të stërngarkuara. 

U mahnita nga shpirti dhe energjia
e tyre. Ata ishin provë e gjallë e sh-
presës. Për mua, këta njerëz për-
faqësonin progres drejt një shoqërie
me mundësi të barabarta për gratë e
burra dhe për vajzat e djemtë. 

Po, bota sot përballet me sfida
enorme ekonomike dhe sociale.
Ende nuk e kemi lënë prapa pan-
deminë COVID-19 edhe pas dy
vitesh dhe shumë jetëve të humbura.
Luftërat dhe konfliktet e vazh-
dueshme po e cenojnë stabilitetin
global. Ndryshimet klimatike për-
bëjnë një kërcënim ekzistencial për
të ardhmen tonë. Dhe ne ende nuk
e kemi gjetur normalen tonë të re,
sepse ende nuk jemi stabilizuar nga
krizat aktuale. 

Ne po ashtu e dimë që këto dy vitet
e fundit na e kanë dëshmuar që
pabarazitë thellohen në kohë
krizash. Konfliktet dhe katastrofat e
përkeqësojnë pabarazinë gjinore
dhe gratë vuajnë në mënyrë dispro-
porcionale. Kjo është më se e duk-
shme sa i përket kohës së
pandemisë, kur gjysma e të gjitha
grave të intervistuara nga UN
Women në 13 shtete në mbarë botën
në vitin 2021, kishin raportuar që
ato, ose dikush që ato e njohin, e
kanë përjetuar një formë të dhunës

që nga fillimi i COVID-19. 
Për më tepër, kriza mjedisore gjith-

një e më intensive po u kushton
shumë grupeve më të margjinal-
izuara të grave dhe vajzave.
Mungesa e pavarësisë së grave dhe
qasja e pabarabartë në burimet naty-
rore në shumë vende, do të thotë që
gratë janë të ndikuara thellësisht
nga degradimi i mjedisit dhe
ndryshimet klimatike. 

Sidoqoftë, unë besoj që ndryshimi
transformativ është i mundshëm.
Këtë vit, tema globale për Ditën
Ndërkombëtare të Gruas, 8 mars
2022, është “Barazi gjinore sot për
një të nesërme më të qëndrueshme”,
duke e njohur kështu kontributin e
grave dhe vajzave në mbarë botën
që po udhëheqin procese të rëndë-
sishme në situatën me ndryshimet
klimatike, në zbutjen e pasojave dhe
përgjigjen ndaj këtij fenomeni, në
mënyrë që të ndërtohet një e
ardhme më e qëndrueshme për të
gjithë. Rinia, e posaçërisht gratë e
reja dhe vajzat, janë pjesë tejet e
rëndësishme e ekuacionit. 

Ne në UN Women e theksojmë
nevojën e përfshirjes së grave dhe
burrave të rinj me seriozitet dhe
urgjencë të madhe. Në vitin 2021 e
lansuam Forumin e Brezit të
Barabartë, një ngjarje e madhe glob-
ale dhe një lëvizje për barazi gjinore,
e cila bën bashkë qeveritë, korpo-
ratat dhe akterët e tjerë të fuqishëm
nga e gjithë bota, për të përpiluar
politika dhe investuar për ndryshim
në këtë aspekt. 

Forumi i Brezit të Barazisë vazh-
don të jetë një platformë e vlefshme
që shërben për rrjetëzim, si dhe kon-
solidon përpjekjet dhe përkushtimin
për ta ndërtuar një të ardhme më të
barabartë dhe të qëndrueshme. Fo-
rumi tashmë ka krijuar disa “Koali-
cione të Veprimit”. Ndër to,
Koalicioni i Veprimit për Drejtësi Kli-
matike, e ka përpiluar një agjendë
konkrete e cila parasheh financimin
e grave dhe vajzave që punojnë në
dhënien e zgjidhjeve që lidhen me
çështjet klimatike, duke i përkrahur
përpjekjet e grave për t’iu përgjigjur
problemeve të kësaj natyre dhe duke
e rritur numrin e grave në udhëheq-
jen e proceseve që tentojnë ta zgjid-
hin këtë krizë dhe në përfshirjen e
tyre në punët që ndërlidhen me

ndryshimet klimatike. 
Të rinjtë kanë qenë liderë në të

kërkuarit e ndryshimit përmes Foru-
mit të Brezit të Barabartë. Në vitin
2021, UN Women ka vlerësuar se 1.2
miliardë e të rinjve të moshave 15
deri 24 vjeç e përbëjnë 16% të pop-
ullsisë globale. Deri në vitin 2030 –
data e synuar e Qëllimeve për Zhvil-
lim të Qëndrueshëm, apo siç njihet
ndryshe, si SDG – ky numër pritet të
rritet për 7%, në 1.3 miliardë. 

Për më tepër, UN Women i ka kri-
juar Standardet Minimale të Për-
bashkëta për të Rinjtë (YCMS) për
përfshirje kuptimplote të të rinjve.
Këto standarde synojnë që të garan-
tojnë përfshirje aktive dhe strategjike
të të rinjve në të gjitha vendet ku
operon UN Women, në nivel global
dhe regjional. Standardet e lartpër-
mendura do të shërbejnë si hapa
minimalë të ndërmarrë nga zyrat e
UN Women në mënyrë që të garan-
tohet angazhim thelbësor i të rinjve
me fokus te gratë e reja dhe vajzat. 

Në rini ka fuqi dhe potencial. Janë
padyshim shumë të motivuar. Të rin-
jtë janë gjithnjë e më kërkues për
barazi dhe zgjidhje më efektive të
dilemave tona globale, përfshirë atë
se si ne i zgjidhim krizat klimatike. 

Megjithatë, barrierat, veçanërisht
për gratë e reja, i pengojnë ato që të
jenë premtuese si lidere e nismëtare
të ndryshimeve për një të ardhme
më të qëndrueshme. Diskriminimi
me bazë gjinore, margjinalizimi,
dhuna në familje, qasja e
pabarabartë në mundësitë
ekonomike ose për udhëheqje, janë
vetëm disa nga pengesat që hasin të
rejat. Çdo pengesë minon forcën e
tyre kolektive.

Pavarësisht këtyre sfidave, ne ende
gjejmë gra të reja inspiruese të cilat
po udhëheqin lëvizje, janë kërkuese
karshi të drejtave të tyre dhe e ngritin
zërin kundër dhunës me bazë gji-
nore. Ato po qëndrojnë prapa
teknologjive inovative dhe po bëjnë
thirrje për veprim të menjëhershëm
për zgjidhje të krizës klimatike, për-
para se të jetë shumë vonë për ta sh-
pëtuar planetin tonë. 

Asnjë nga këto ndryshime nuk
mund të ndodh pa përfitimin nga
partneritetet e fuqishme, përfshirë
sektorin privat. Gjatë vizitës sime në
Kosovë, isha dëshmitare  e asaj se si
përfshirja e sektorit privat në fuqiz-
imin e grave dhe se si fuqizimi i të
rinjve mund të japin një shtysë të
paçmuar. Kam marrë pjesë në ng-
jarje ku kompanitë e sektorit privat
po i fuqizonin artistët në Kosovë,
duke e ndihmuar kështu rrugëtimin
e Kosovës drejt progresit. Arti i
shfaqur në ekspozitën e cila po mba-
hej në një galeri të ndërtuar nga tul-
lat e shtëpive të shkatërruara gjatë
konfliktit ishte një përkujtim i sfidave
dhe përparimeve të Kosovës. Isha
tejet e entuziazmuar që u bëra pjesë
e nënshkrimit të Parimeve për Fuqiz-
imin e Grave nga Drejtori Gjeneral i
Meridian Coorporation & SPAR.
Këto parime bëjnë thirrje për lider-
ship të nivelit të lartë të korporatave
për barazi gjinore. U frymëzova nga
përkushtimi i kësaj korporate për t’i
fuqizuar gratë dhe për të garantuar
ambient miqësor për to.  

Përgjatë dekadës së ardhshme ne
do të kemi nevojë për përgjigje të
ndryshime për sfidat e shumta me të
cilat po përballet bota. Një gjë është
e sigurt, pavarësisht se me çfarë sfida
përballet njerëzimi, grave dhe va-
jzave duhet t’iu jepet mundësia që të
ndihmojnë në gjetjen e zgjidhjeve.
Bota nuk mund ta përballojë kufiz-
imin e potencialit të grave e vajzave
në formësimin e së ardhmes. Ndër-
timi i një të ardhmeje të qën-
drueshme nënkupton shfrytëzimin e
njohurive e aftësive dhe lidershipin e
grave në të vepruarit për zgjidhje në
krizën klimatike. 

Autorja është Zëvendësdrejtore 
e UN Women për Europë 

dhe Azi Qendrore.

Një e ardhme e qëndrueshme e
kërkon përfshirjen e grave sot
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Çdo 8 mars dilema ime është nëse
duhet të festojmë apo protestojmë. A
duhet të mblidhemi së bashku për të
festuar dhe reflektuar mbi shekujt e
sakrificës dhe guximit që kanë nxi-
tur përparimin e grave dhe vajzave,
apo të protestojmë që edhe pse jeto-
jmë në shekullin 21, sërish barazia
gjinore duket si një mision i pa-
mundur? 

Të jetosh një jetë pa dhunë është
një e drejtë njerëzore dhe e drejtë e
çdo gruaje. Nuk ka rëndësi nëse
dhuna ndodh në rrugë, në familje,
apo ndodh në internet. Në çdo
mënyrë është e papranueshme. Por,
në shoqërinë ku jetojmë, shpesh e
drejtë njerëzore konceptohet fakti
që burri ka të drejtë të vendos mbi
fatin e gruas, vajzës e madje edhe
nënës. 

Përpara disa ditësh, një ish-stu-
dente e imja, sot gazetare në një tele-
vizion të njohur në Tiranë, më mori
në telefon e po më thoshte se në
portën e televizionit qëndronte një
grua me dy torba në dorë që vetëm
qante. I dhashë adresën e Linjës së
Këshillimit për Gra dhe Vajza, e pasi
shoferi i taksisë e shoqëroi deri tek
dera e Linjës me porosinë e
mikeshës sime, u përpoqëm të kup-
tojmë se çfarë kishte ajo grua që nuk
i mbaronin lotët. Mes ngashërimeve
na shpjegoi se ishte 41 vjeç, gjë që na
hutoi, sepse në fakt kishte pamjen e
një gruaje në moshë tek të gjashtëd-
hjetat. Që 12 vjeç, Fatma (po e quaj
kështu personazhin tim) nuk kish
pushuar kurrë së punuari. Kishte
ndërprerë shkollën, se ky ishte një
luks i tepruar për një vajzë që e pris-
nin punët e shtëpisë dhe punët e
arës. Kur mbushi 16 vjeç, vëllezërit e
shanin se për shkak të faktit që nuk
ishte e bukur, do ngelej pa martuar.
E në fakt, fati me Fatmën e shkretë
nuk kishte qenë fare bujar. Ajo je-
tonte në shtëpinë e lindjes më të atin
dhe vëllezërit që çdo ditë e rrihnin
dhe i thoshin që kot jetonte, më mirë
të pinte helm e të largohej nga kjo
botë ku nuk e donte askush. 

Kur na tregoi kokën që e kishte
plot hematoma nga grushtet e
vëllezërve, ti i bën pyetjen vetes se
çfarë qenie e ndyrë duhet të jetë një
njeri që të dhunojë në atë formë
motrën vetëm për faktin se ajo s’ka
pasur fatin që të martohet e të largo-
het nga shtëpia e ferrit ku ka kaluar
gjithë jetën e saj, por ku punon më
shumë se askush tjetër nga mëngjesi
në darkë. Pasi dëgjuam historinë e
saj mes lotësh që nuk pushonin,
këshilluesja dhe juristja e Linjës së
Këshillimit e shoqëruan vajzën te
Komisariati 2 për të kërkuar urdhrin
e mbrojtjes që të kishim mundësinë
që ta strehonim në Strehëzën Kom-
bëtare për viktimat e dhunës në
familje. Këtu, një tjetër episod. Polici
që duhej ta intervistonte gruan, e
këshilloi që të largohej e nëse donte
urdhër mbrojtje duhej ta kërkonte
në komisariatin e policisë në fshatin
e saj. Kur më njoftoi për këtë juristja
e Linjës fillimisht mendova se ku

shkuan gjithë trajnimet që kemi bërë
në mënyrë të vazhdueshme për
policinë në lidhje me zbatimin e
ligjit. Në to thuhet qartësisht se një
grua mund ta kërkojë urdhrin e
mbrojtjes në çfarëdo komisariati që
do, dhe sigurisht që kjo ka arsyet e
veta, veçanërisht për gra dhe vajza
që jetojnë në zona të izoluara apo
fshatra ku burri ose vëllai ka shumë
gjasa që pi raki me policin e zonës.
Pas insistimeve dhe më pas kërcën-
imeve nga ana e përfaqësueses
ligjore se ne për këtë do lajmëronim
eprorët e tij, punonjësit të policisë iu
mbush mendja dhe filloi ta intervis-
tonte viktimën. 

Ndërkohë, në qendër na mori në
telefon punonjësi i policisë së fshatit
nga vinte zonja. Na tha se vëllezërit
e saj ishin të shqetësuar për motrën
dhe më pas pyetja që ishte
shqetësimi i vërtetë nëse motra
kishte bërë denoncim në polici. Sin-
qerisht, në atë moment të erren sytë
kur kupton se cili është në fakt halli
i vërtetë i telefonuesit. 

Historia e Fatmës është as më
shumë e as më pak një histori që e
njohim, pasi ka shumë Fatma në
jetën tonë që nuk guxojnë të kërko-
jnë ndihmë e as nuk dinë ku ta
kërkojnë ndihmën. Fatmat që vijnë
çdo ditë në Linjën e Këshillimit janë
vetëm maja e ajsbergut të një

shoqërie ku dhuna ndodh
vazhdimisht me arsyen e vetme se ti
je një grua. 

Në fillim të vitit të kaluar festuam
10 vjetorin e hapjes për nënshkrim të
Konventës së Këshillit të Evropës për
parandalimin dhe luftën e dhunës
ndaj grave dhe dhunës në familje, e
njohur më mirë si Konventa e Stam-
bollit. Ky është një moment i rëndë-
sishëm që, një dekadë më parë,
shqetësimi për të drejtën njerëzore të
grave dhe vajzave për të jetuar një
jetë pa dhunë nxiti 47 qeveri të ne-
gociojnë standarde ligjërisht të de-
tyrueshme, të cilat ne tashmë i kemi. 

Konventa e Stambollit njihet gjerë-
sisht si instrumenti ligjor më i gjerë
që përcakton detyrime të de-
tyrueshme për të parandaluar dhe
luftuar dhunën ndaj grave dhe
dhunën në familje. 34 nga 47 shtetet
anëtare të Këshillit të Evropës e kanë
ratifikuar Konventën. E ndërsa më
shumë vende po punojnë drejt rati-
fikimit, viti i shkuar ka shënuar edhe
herën e parë që një shtet palë
tërhiqet nga ky traktat. Fakti është se
jo vetëm në Turqi, por në disa vende
ka forca që thonë se konventa
minon strukturat familjare dhe po
inkurajon dhunën.

Por, a është e vërtetë kjo? Në fakt,
konventa është konsideruar si një
"standard i artë" nga OKB-ja dhe një

instrument detyrues ligjor për ta
zbatuar një perspektivë gjinore ndaj
formave të ndryshme të dhunës që
përjetojnë gratë. Konventa përpiqet
të parandalojë, mbrojë, ndjekë pe-
nalisht dhe promovojë të drejtat e
grave.

Në momentin që po flasim ka një
kontest rreth Konventës së Stambol-
lit dhe kjo nuk po ndodh sepse disa
shoqëri ose disa vende janë tradi-
cionale ose konservatore. Sigurisht,
ky mund të jetë një faktor kontribu-
ues, por kjo nuk është arsyeja pse po
ndodh. Ka grupe të caktuara ak-
torësh transnacionalë që punojnë
kundër të drejtave të njeriut, ata që
kanë sajuar problemet me Konven-
tën dhe kanë ndërtuar një sërë gën-
jeshtrash dhe dezinformimesh rreth
Konventës, të cilat më pas u shpërn-
danë në mënyrë shumë strategjike
përmes një sërë mjetesh dhe ak-
torësh. Ne kemi mësuar nga
kërkime të ndryshme të bëra nga in-
stitucione ndërkombëtare se janë
zhvilluar përmbledhje ligjore,
fushata të mediave sociale, janë kri-
juar organizata të lajmeve të rreme
dhe janë përgjuar rrjetet e orga-
nizuara para-ekzistuese të feve.

Tani, pas disa publikimeve dhe
kërkimeve, GREVIO ka një pasqyrë
të qartë mbi kontekstin, tendencat,
aktorët dhe strategjitë e rritjes së ak-

tivizmit antigjinor në të gjithë
Evropën, që shkaktoi reagimin ndaj
Konventës së Stambollit. Tashmë
jemi të informuar për sasinë e
madhe të parave që po hidhen për ta
mposhtur Konventën dhe rezultatet
që krijoi kjo lëvizje në disa vende,
me ndryshimin dhe zhvillimin e nar-
rativave të reja.

Ky hap me keqardhje shërben si
një kujtesë e fortë se ne duhet të dy-
fishojmë përpjekjet për të ndarë njo-
huritë për vlerën e shtuar të këtij
traktati të rëndësishëm dhe për të
kujtuar se qëllimi i tij unik është të
sigurojë që gratë të jetojnë një jetë
pa dhunë.

Puna monitoruese e GREVIO tre-
gon gjithashtu rëndësinë e Konven-
tës së Stambollit për vitet në vijim,
sepse ajo shërben si një udhërrë-
fyese për t’i adresuar sfidat e vazh-
dueshme. Midis tyre, GREVIO ka
theksuar pengesat për aksesin në
kohë të grave në shërbimet e spe-
cializuara mbështetëse, numrin e
pamjaftueshëm të strehimoreve të
sigurta në disa shtete palë, ose bosh-
llëqet në lëshimin ose zbatimin e ur-
dhrave të mbrojtjes. 

Nevoja në rritje për të adresuar të
gjitha format e dhunës në internet
dhe të lehtësuar nga teknologjia
ndaj grave, u bë edhe më e fortë
kohët e fundit: ndërsa përdorimi i in-
ternetit u rrit në mënyrë eksponen-
ciale gjatë bllokimit, dhuna e
lehtësuar në internet dhe teknologjia
është përhapur nën pandeminë hije
të dhunës ndaj grave. Videot
pornografike të padëshiruara u
shfaqën gjatë ngjarjeve sociale në in-
ternet - kemi dëgjuar për "zoom-
bombing" - dhe kërcënimet për
dhunë seksuale dhe përmbajtje të
dëmshme seksiste u rritën. Në
mënyrë të ngjashme, në Francë,
abuzimi seksual i lidhur me
“doxxing” është shumëfishuar gjatë
bllokimit të COVID-19, me prod-
himin e llojeve të reja të llogarive
Snapchat ose Telegram që postojnë
nudo të grave të reja – ndonjëherë të
mitura, duke zbuluar identitetin e
tyre dhe informacionin e kontaktit,
duke drejtuar turmat e abuzuesve
seksualë ndaj tyre në komunitetin e
tyre lokal.

Është e rëndësishme të theksohet
se dhuna që po diskutojmë është
vetëm vazhdimësia e dhunës offline
ndaj grave dhe vajzave. Dhuna
fizike, seksuale dhe psikologjike
ndaj grave që ndodh jashtë linje çdo
ditë, në rrugë, në shtëpi apo në punë,
është përforcuar, përhapur dhe
përkeqësuar gjerësisht në botën on-
line dhe nga teknologjitë e reja.
Shkaqet e tyre rrënjësore janë të
njëjta: pabarazia gjinore, stereotipet
e dëmshme gjinore, në veçanti
stereotipet rreth seksualitetit
mashkullor dhe femëror, mizogjinia
dhe nocioni i inferioritetit të grave
ndaj burrave.

Për këtë arsye, në këtë 8 mars
dilemën e kam të zgjidhur. Të drejtat
e grave janë të drejta të njeriut – në
të gjithë botën. Konventa e Stambol-
lit është një komponent thelbësor i
kornizës evropiane të të drejtave të
njeriut dhe duhet vënë në përdorim
– offline dhe online, e këtë mund ta
bëjmë secila në formën tonë, duke
festuar arritjet e duke protestuar për
më shumë të drejta.

Gëzuar 8 Marsin!

Autorja është presidente
e GREVIO.

Sot jemi më 8 mars - Dita
Ndërkombëtare e Grave, që do të
shënohet me marsh protestues
kundër vrasjes së grave. Marshi
fillon në orën 10:00 nga Pallati i
Drejtësisë dhe do të vazhdojë
përmes magjistrales Gjilan-Pr-
ishtinë deri në sheshin “Zahir Pa-

jaziti”, prej ku në orën 12:00 do të
marshohet në trajektoren e za-
konshme deri tek ndërtesa e Qev-
erisë së Kosovës, në sheshin
“Skëndërbe”. Si çdo vit, marshi
organizohet nga Kolektivi
“Marshojmë - S’festojmë”, që
është grup joformal i qytetarëve të

bashkuar në rezistencë e soli-
daritet me të gjithë/a ata/ato që
protestojnë me 8 mars për një
shoqëri të drejtë, të barabartë e të
lirë. 

Nga viti 2010 deri më sot janë
vrarë 48 gra nga burrat. Vrasja e
grave nuk është çështje private,

vrasja e tyre është politike, gji-
nore. Gratë keqtrajtohen, dhuno-
hen, kërcënohen, e në fund vriten
- veç pse janë gra. Ndër të tjera, si
pasojë e neglizhencës së institu-
cioneve dhe dështimit të sistemit
të drejtësisë për t’i mbrojtur ato.

Me simbolikën e ecjes së gjatë,

për t’i kujtuar metodat e për-
dorura nga lëvizjet nacionale
gjatë luftës së fundit në Kosovë,
me thirrjet për rezistencë e sh-
presë, sot në orën 10:00 bashkohu
edhe ti në marsh! 

Një e ardhme më e mirë është e
mundshme!

Në Prishtinë marshohet kundër vrasjes së grave

Konventa e Stambollit si standard i artë



Ermira Danaj

Para pak vitesh, duke lexuar e
shkruar mbi librin Gender and Far
Rights Politics in Europe (Gjinia dhe
politikat e ekstremit të djathtë në
Evropë), edituar nga Michaela Köt-
tig, Renate Bitzan dhe Andrea Petö,
më bëri përshtypje filli lidhës mes
partive dhe grupeve fashiste dhe të
ekstremit të djathë në Evropë - fryma
antifeministe dhe anti-LGBTIQ+, e
cila shkonte krah për krah me na-
cionalizmin ekstrem dhe kseno-
fobinë dhe racizmin. Parti e grupe të
vendeve të ndryshme në njëfarë
mënyre e gjenin gjuhën e përbashkët
tek antifeminizmi i tyre, pavarësisht
specifikave. Fatkeqësisht, kjo gjuhë
dhe ideologji e përbashkët e tyre ka
gjetur mjaft vend në Evropë, ku gjith-
një e më shumë janë të pranishme
ligjërimet e tipit kombi- familja- tra-
dita, që mbase në plan të parë nuk
kanë gjë të keqe, sikur të mos
nënkuptonin një vazhdimësi të rolit
dytësor e të nënshtruar të gruas, një
perspektivë të gruas si makineri pjel-
lore për të lindur banorë të X apo Y
shteti, mundësisht banorë joho-
moseksualë, që do e mbrojnë X apo

Y shtet nga rreziku i emigrantëve
(kryesisht atyre me ngjyrë, që në
ligjërimin fashist dhe të ekstremit të
djathtë janë automatikisht më të
rrezikshmit). Madje, ligjërimi
fashisto-antifeminist shkoi deri aty sa
në Spanjë, partia e ekstremit të
djathtë Vox tundi vazhdimisht si fla-
mur beteje shprehjen "feminazi",
duke njehsuar feministet (shih
"ngrënëse burrash") me nazizmin. Ky
paralelizëm bëhej në të njëjtën kohë
kur Spanja po shkundej nga disa
raste përdhunimesh të grave, ku me
flagranti ishte ai i përdhunimit të një
vajze nga një bandë djemsh, e ku
gjyqi iu bë më shumë vajzës që kish
vajtur në një festë sesa kriminelëve
përdhunues. Për fat të mirë, po aq të
forta ishin dhe protestat feministe në
mbarë Spanjën. Nëse do të hiqja
emrin e Spanjës dhe do përdorja atë
të Irlandës, apo Qipros, apo Anglisë,
apo Italisë, Portugalisë, Kosovës,
Shqipërisë, etj., asgjë nuk do të
ndryshonte nga mekanizmin i ngjar-
jes në fjalë. Djem, burra, apo grupe
djemsh e burrash, përdhunojnë një
vajzë a grua dhe gjyqi moral (por, sh-
pesh dhe ai ligjor) i bëhet viktimës e
jo përdhunuesve. Sepse në shoqëritë
tona patriarkale, një burrë a një djalë
ka të drejtë të përdhunojë një vajzë
dhe pak ka rëndësi nëse ajo ka
veshur fund, fustan, pantallona, të
shkurtra, të gjata, etj. Faji është i saj
dhe aq me keq nëse guxon ta denon-
cojë krimin. Nëse do të merrnim
rastin e dhunës në familje, apo
dhunës ndaj grave, përtej përdhu-
nimit, do të shihnim se, thjesht,

përqindjet ndryshojnë nga një vend
në tjetrin, por mekanizmi është tërë-
sisht i njëjtë, e kjo është bërë shumë
e qartë që prej viteve të 1970-ta, kur
filluan për herë të parë të publiko-
heshin studimet feministe mbi
dhunën në familje. I njëjti
mekanizëm shihet dhe në lidhje me
ndarjen e punëve në familje, apo me
segregimin gjinor të tregut të punës,
apo pabarazive të tjera gjinore.
Shkalla e këtyre pabarazive mund të
ndryshojë nga një shtet në tjetrin, por
mekanizmi i tyre është shumë i ng-
jashëm, sepse kemi të bëjmë me
pabarazi strukturore, të cilat nëse
trajtohen në mënyrë sipërfaqësore
vështirë se sjellin ndryshime struk-
turore dhe afatgjata. Një shembull
pozitiv politike holistike është ai i
Konventës së Stambollit kundër
dhunës ndaj grave. Kjo konventë
përcakton qartësisht pabarazitë gji-
nore strukturore që mundësojnë
dhunën ndaj grave, dimensionin gji-
nor të kësaj dhune, si dhe masat që
duhen marrë për ta parandaluar apo
luftuar atë. Aspekti revolucionar i
kësaj konvente u bë më i qartë kur
shtete të ndryshme vendosën të mos
e ratifikojnë, ose të anulojnë rati-
fikimin e mëparshëm të saj si një
konventë që rrezikon marrëdhëniet
familjare (shih hierarkinë në familje
ku burri komandon), etj. Bëhet fjalë
për shtete ku ka një rritje të poli-
tika(në)ve të ekstremit të djathtë, apo
që populizmin e bazojnë dhe në pa-
triarkalizmin e shoqërive respektive.
Nga ana tjetër, shumë shtete që e
kanë ratifikuar këtë konventë, poli-
tikat në lidhje me barazinë gjinore
shpesh i ndërmarrin sa për të bërë
“check” kutinë e duhur në formular,
duke mos goditur rrënjët strukturore
të dhunës me bazë gjinore, apo
pabarazive të tjera gjinore. Dhe ndaj
mefshtësisë të politikave shtetërore
nga një anë, të egërsisë së politikave
neoliberale nga ana tjetër, të cilave iu
vjen shumë për shtat roli shtëpiak i
gruas, dhe rifuqizimit të ideologjive
fashiste dhe të ekstremit të djathtë
nga ana tjetër, solidariteti feminist
ndërshtetëror është një armë e
fuqishme dhe efikase edhe pse ende
e pamobilizuar si duhet. Solidariteti
feminist mund të tejkalojë barrierat
dhe kufijtë shtetërorë, si dhe
shovinizmin, racizmin e kseno-
fobinë, duke përbashkuar kauzën
feministe kundër pabarazive struk-
turore të ngjashme nga një vend në
tjetrin. Nuk bëhet fjalë këtu për të
marrë “copy-paste” kauzat nga një
vend në tjetrin, sepse edhe lëvizja
dhe aktivizimi brenda një vendi, për
fat të mirë, nuk janë tërësisht ho-
mogjene. Bëhet fjalë për të ndarë e
mësuar nga veçoritë dhe eksperien-
cat e ndryshme nga një vend në
tjetrin, për të gjetur mënyrat dhe
rrugët e aktivizimit feminist, qoftë ky
aktivizëm proteste në rrugë, qoftë në
presionin ndaj qeverive për një poli-
tikë apo ligj të caktuar, qoftë në
bashkëpunimin akademik feminist,
në atë artistik, apo dhe në
bashkëpunimin mes organizatave
jofitimprurëse. Një solidaritet e
bashkëpunim i tillë na ka mundësuar
e do të vazhdojë të na mundësojë të
njohim më mirë njëra-tjetrën, prob-
lemet specifike të grupeve të
ndryshme, të shohim se si janë traj-
tuar diku, cilat kanë qenë gabimet e
mësimet, çfarë mund të përmirëso-
jmë në aktivizimin e përditshëm, në
studimet teorike në akademi, në
parullat e shkruara për protestë, në
format e protestës, në format e
mësimdhënies, në shkrimet letrare,
etj. A është e lehtë diçka e tillë? Sig-
urisht që jo, por është diçka që ka
ndodhur, po ndodh, e duhet të vazh-
dojë edhe me shumë. E për ta mbyl-
lur me një ton paksa optimist,
mjafton të shohim pjesëmarrjet e ak-
tiviste/ëve shqiptare/ë sa në Tiranë,
Prishtinë, Shkup, Beograd dhe Sara-
jevë, e anasjelltas. 

Autorja është sociologe feministe.
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Ardita Sinani

Sadete Emërllahu - Presheva. Ky
emër që studiuesit e letërsisë e kon-
siderojnë si poeteshën e parë
shqiptare në ish-Jugosllavi ishte
nga Presheva. Bashkë me Havçe
Hasanin në fushën e kulturës, ose
Shqipe Qerimin në atë të teatrit, e
shumë bashkëvendëse të tjera, ato
dëshmojnë për aktivizmin dhe përf-
shirjen e hershme të grave e vajzave
në veprimtaritë publike kulturore,
sociale, ekonomike, etj. 

Gratë dhe vajzat vendore ishin të
pranishme në çdo proces të rëndë-
sishëm të tranzicionit të sistemit dhe
të transformimeve tona shoqërore.
Ishin pjesë e mbrojtjes së au-
tonomisë të arsimit dhe kulturës
kombëtare, kur Sllobodan Millo-
sheviqi filloi procesin e diferencim-
it ideopolitik të profesorëve duke
ndërruar emrin e Gjimnazit “Skën-
derbeu” në Preshevë. Ishin pjesë e
vullnetit për vetëvendosje, si bashko-
rganizatore të Referendumit të 1 dhe
2 marsit 1992, për autonomi politiko-
territoriale me të drejtë bashkëngjit-
je me Kosovën. Ishin pjesë e rezis-
tencës politike në përballjen me
regjimin shtypës të Beogradit gjatë
viteve ’90. Ishin pjesë e rezistencës
së armatosur në siglën e Ushtrisë
Çlirimtare për Preshevë, Bujanoc
dhe Medvegjë. 

Pos tjerash, kjo flet për ndjenjën e
tyre të përgjegjësisë ndaj rolit të tyre
social dhe interesit të përgjithshëm.
Për vullnetin e tyre për shoqëri të lirë
dhe të barabartë. Për idealin e tyre
për progres dhe emancipim. 

Shumë gra dhe vajza preshevare
shquhen sot edhe jashtë. Në Kosovë,
Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Mër-
gatë. Janë aktore, notere, dizajnere,
bankiere, sportiste, shkrimtare,
rrobaqepëse, arkitekte, politikane,
mjeke, ndërmarrëse, juriste, floktare,
etj.

Mirëpo, si kudo, ato përballen
edhe me patriarkalitetin. Me
pabarazinë gjinore. Me stereotipat,
stigmatizimet, paragjykimet, re-
spektivisht maskulinitetin në sis-
temin patriarkal të vlerave. Me seg-
regimin gjinor në punë dhe në pagë.
Me mospërfaqësim të mjaftueshëm
në vende udhëheqëse dhe në detyra
ekzekutive. Pa harruar dhunën
psikologjike, fizike, ose seksuale. Kjo
është ajo që na bashkon me pozitën
dhe fatin e grave dhe vajzave të tjera.
Pjesa jonë universale.

Partikulariteti i të qenit grua në
Luginën e Preshevës nënkupton të
shtypesh dhe diskriminohesh dyfish,
sado që me dimensione të
ndryshme. Një nga patriarkalizmi.
Vetëm nga fakti se je grua. Pra, ku
s’ka rëndësi përkatësia jote kom-
bëtare. Dy nga (pu)shteti i Serbisë,
si shtypje nga sistemi i aparatit
shtetëror, ku e rëndësishme është që
je grua dhe shqiptare. Ku nënkupton
të kesh më pak gjasa të punësohesh,
të të mos njihet diploma universitare,
të të mos njihet kultura dhe identiteti
yt kombëtar.

Për ta thjeshtësuar, në organet
shtetërore jashtë kompetencave ko-
munale, në rend prioritar për
punësim dhe pjesëmarrje institu-
cionale para gruas shqiptare është
serbi/ja, pastaj burri.    

Ky realitet e bën më të rëndë bete-
jën e grave dhe vajzave të Luginës
së Preshevës.    

Megjithatë, vetë fakti se Komuna
e Preshevës qeveriset sot për herë të
parë në histori nga një grua, është
një hap emancipues. Madje, jemi një
nga komunat e rralla me shumicë
shqiptare me kryetare grua. Për ke-
qardhje, duke marrë parasysh se ato
pak komuna që janë drejtuar nga
gratë janë dëshmuar të suksesshme.

Fatmirësisht, kohërat kanë
ndryshuar. Pozita e gruas në politikë
sot shihet ndryshe prej para 10 apo
20 viteve më parë. Por, kjo nuk
mjafton. Përfaqësimi në krye të in-
stitucioneve, apo në ndonjë kabinet
qeveritar, nuk nënkupton doemos
edhe gjendje më të mirë në çështjet
gjinore. 

Duke qenë se barazia gjinore dhe
qeverisja vendore janë të ndërlid-
hura në mënyrë të pazgjidhshme
bashkë, si kryetare e Komunës për-
piqem të avancoj politika dhe të
marr vendime që i kanë parasysh re-
alitetet dhe nevojat e grave dhe va-
jzave, pabarazitë gjinore ekzistuese,
e që rrisin qasjen e tyre në poste
publike. Ngase janë nënvlerësuar,
mënjanuar dhe përjashtuar. 

Me ato pak kompetenca që ka qev-
erisja lokale dhe buxhet të kufizuar,
përpiqem të zhvilloj politika në sub-
vencionimin e vetiniciativave biz-
nesore të grave. T’i përkrahim në
tregun e punës, si dhe t’i mbështes-
im gratë me kushte të rënda. Hap-
ja dhe puna e mirë e maternitetit ka
përmirësuar kujdesin shëndetësor
primar dhe ofrimin e kushteve gjatë
lindjes së fëmijëve. Tash po punojmë
më aktivisht edhe për nënat ve-
tushqyese. 

Këto politika dhe vendime janë
hapa para, por të pamjaftueshëm.
Siç është hap para, por i pam-
jaftueshëm, një kryetare komune
grua. 

Mundemi shumë më shumë. Për
shumë më shumë gra në politikë.
Për më shumë barazi gjinore në
shoqëri.

Autorja është kryetare 
e Komunës së Preshevës.

Shtypja e dyfishtë Solidariteti feminist tejkalon 
barriera dhe kufij



Donika Emini 

Përderisa rendi botëror i sigurisë po
ndryshon, roli i grave në siguri, por
edhe në negociata ndërkombëtare,
duhet të kthehet sërish në agjendë.
Sektori i sigurisë konsiderohet si
sektor konvencional për burra, kësh-
tu duke vënë në hije rolin e grave në
parandalimin e konflikteve, zbatimin
dhe udhëheqjen e proceseve të paj-
timit, si dhe rolin proaktiv në zhvil-
limin e negociatave ndërkombëtare. 

Fuqizimi i rolit të grave në paran-
dalimin e krizave dhe konflikte është
tepër i rëndësishëm. Përveç faktit që
gratë përbëjnë 50 për qind të pop-
ullsisë së botës dhe për këtë arsye
duhet të jenë pjesë e zgjidhjes së ne-
gociatave që mund të prodhojnë
marrëveshje të cilat determinojnë
jetën e tyre, perspektiva e grave dhe
angazhimi në këtë drejtim është
unik dhe i domosdoshëm. 

Pavarësisht përpjekjeve të Orga-
nizatës së Kombeve të Bashkuara
(OKB) përmes Rezolutës 1325 për
Gratë, Paqen dhe Sigurinë, e cila u
miratua në vitin 2000, më shumë se
dy dekada pas, akterët e përfshirë në
ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e
konflikteve mbeten rezistentë ndaj
përfshirjes së grave, duke pretend-
uar se suksesi vlerësohet nga efek-
tiviteti në negociata dhe jo nga
gjithëpërfshirja.

Megjithatë, përkundër këtij heziti-
mi për qasje gjithëpërfshirëse, që nga
miratimi i Rezolutës 1325 është
shënuar një rritje e lehtë në numrin
e grave, grupeve të grave dhe
eksperteve gjinore që kanë shërby-
er dhe vazhdojnë të shërbejnë si ne-
gociatore, ndërmjetësuese, ose si
palë përgjegjëse nënshkruese. Edhe
pse shumë studime tregojnë një
përqindje të përfshirjes së grave në
procese negociatore në dekadat e
fundit që varion prej 10-15 për qind,
pjesëmarrja e tyre nuk është gjith-
monë përmbajtësore, apo e përher-
shme. Në të shumtën e rasteve gratë
marrin role dytësore, të përkohshme
e shumëherë edhe simbolike në pro-
cese negociatore. 

Rasti më i freskët në këtë drejtim
janë përpjekjet për paqe gjatë vitit
2020, të cilat kanë tentuar që të jenë
gjithëpërfshirëse, mirëpo kanë
treguar rezultat të limituar. Në shumë
raste të tilla, mospërfshirja e grave në
role kyçe shpeshherë arsyetohet me
rezistimin potencial nga normat kul-
turore dhe lokale për të pranuar gra
në role të tilla. Shembulli i bisedimeve
për paqe në Afganistan ka qenë një
indikator që intervenimi dhe inves-
timi për fuqizimin e grave përmes Re-
zolutës 1325 ka arritur të përfshijë
rreth 10 për qind të grave. Mirëpo,
tërheqja nga Afganistani jo veç që ka
shkatërruar çdo shpresë për hartim
të një marrëveshjeje që do të kishte
parasysh kontributin e grave, por zh-
bëri gjithë investimin gati për një
dekadë në funksion të fuqizimit të
grave brenda një kohe shumë të
shkurtër. 

Roli i grave në negociata ndërkom-
bëtare në rastet më të zakonshme
shtrihet në të ashtuquajturin “Shiri-
ti i dytë”. Aty më së shpeshti limito-
het roli i grave, që nënkupton një
pjesëmarrje të lehtë, mirëpo me
mundësi më të vogla për të pasur rol
vendimtar. Ky nivel përfshin më
shumë gra që angazhohen me qyte-

tarët dhe komunitetin, duke ndërtu-
ar një proces të qëndrueshëm të ne-
gocimit në “Shiritin e dytë”, për t’i
mbështetur negociatat në “Shiritin e
parë”, ku zakonisht udhëhiqen nga
elitat politike apo ushtarake – të dy
ambiente të dominuara nga burrat.
Mirëpo, ky lloj i pjesëmarrjes nuk
garanton impakt direkt dhe proaktiv
në proces, pra varet nga vullneti i ud-
hëheqësve të proceseve të vendosin
nëse të marrin apo jo inputet nga ter-
reni. 

Në rastin e Kosovës, shënimi i 20
vjetorit të Rezolutës 1325 është real-
izuar nga Rrjeti i Grupeve të Grave
të Kosovës, me thirrje publike për
përfshirje të grave në negociata në
mes të Kosovës dhe Serbisë. 

Trajektorja e Kosovës në bisedimet
me Serbinë ka filluar në vitin 2011.
Në atëkohë ky proces ishte kon-
sideruar tejet negativ dhe kishte një
nivel të lartë të sensitivitetit. Për dy
vite procesi ishte në nivel teknik
dhe gjatë periudhës më kritike është
udhëhequr nga një grua. Kjo peri-
udhë ka parë nënshkrimin e një
sërë marrëveshjeve të cilat deri të
ditët e sotme njihen si marrëveshje të
cilat kanë gjetur më shumë imple-
mentim në krahasim më ato të nivelit
politik. Megjithatë, pas fillimit të
procesit të negociatave në nivel poli-
tik, përfaqësimi i grave si dhe përf-
shirja e grave në negociata kanë
qenë minimale. Në fakt, nuk kanë
ekzistuar fare. 

Andaj, rrethana të tilla na tregojnë
se përfshirja e grave duhet të ndod-
hë duke filluar nga: 1) Vazhdimi i in-
sistimit dhe gatishmërisë ekzistuese
të grave për t’u përfshirë në proces.
Këtu mund të përdoret rasti i Irlandës
së Veriut në 1996. Kur bisedimet
për paqe qenë shpallur, një rrjet
paraekzistues i grave u patën orga-
nizuar në formë të një iniciative e cila
u bë pjesë e elitës politike dhe kësh-
tu u mobilizuan duke arritur që nga
“faktorë të jashtëm të bëhen faktorë
të brendshëm”. Kjo në Kosovë mund
të bëhet edhe përmes kanaleve të
bashkëpunimit me gratë deputete, si
dhe duke shfrytëzuar rolin e rëndë-
sishëm që pozita e Presidentes ka në

këtë proces; 2) Publiku duhet të
ushtrojë presion të vazhdueshëm
mbi qeveritë dhe liderët politikë për
të përfshirë më shumë gra si nego-
ciatore; 3) Kur të ndërtohet një ekip
negociator i “Shiritit të parë”, qeve-
ria duhet ta shikojë listën e rrjeteve
ndërmjetësuese të grave për t'iu
dhënë grave ndërmjetësuese
mundësinë për të bërë punë reale të
nivelit të lartë; 4) Gratë duhet të përf-
shihen, por edhe të fuqizohen për të
folur për çështje "më të vështira", si
siguria, ekonomia dhe ndarja e
pushtetit politik. Të gjitha këto çësht-
je kanë dimensione kritike gjinore.

Pra, nëse gratë nuk mund të mar-
rin pjesë në negociatat me një zë dhe
ndikim të rëndësishëm, qeveria do të
kontribuojë edhe më tej në për-
forcimin e margjinalizimit të tyre poli-
tik. Kjo nuk duhet të lejohet, sidomos
në Kosovë, në vendin ku zgjedhjet e
fundit kanë nxjerrë gra lidere dhe
shumë të zëshme. Mospërfshirja e
tyre do të përjashtonte një porcion të
madh të shoqërisë. Gjithashtu, mo-
spërfshirja e grave në dialogun me
Serbinë do të zvogëlonte mundësitë
për pranimin e gjerë dhe zbatimin e
marrëveshjeve që derivojnë nga këto
negociata, duke minuar kështu edhe
qëndrueshmërinë e paqes së arritur.
Pra, lidhjet ndërmjet grave me akses
në negociata dhe grupeve të
ndryshme të grave të shoqërisë civile
jo vetëm që zgjerojnë mbështetjen
shoqërore për procesin e paqes, por
edhe janë faktor kryesor që deter-
minon suksesin e negociatave dhe
qëndrueshmërinë e paqes. Prandaj,
pranimi dhe vlerësimit i grave në pro-
ces duhet të ndodhë sa më shpejtë në
mënyrë që të hapë rrugën për
gjithëpërfshirje në proces. Kjo është
e domosdoshme duke marrë
parasysh ndjeshmërinë e temave të
cilat do të diskutohen në Bruksel, por
edhe për vlerësimin e punës së
jashtëzakonshme të grave tashmë të
dëshmuar në “Shiritin e dytë”.

Autorja është Drejtoreshë
Ekzekutive e Platformës CiviKos.
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Të mos lihet askush jashtë 
negociatave: Gratë si agjente 
të paqes 

Eli Krasniqi

Nuk ka çashtje ma të randsishme se
jeta e njeriut. Pikë. Duket njifarë tru-
izmi ky, por nuk asht tamam ashtu kur
sheh numrat e vrasjeve të vajzave dhe
grave. Çfarëdo politika që hartohen,
praktika që implementohen, qëllimin
fillestar e përfundimtar e kanë për-
mirësimin e kualitetit të jetës së
njeriut. Por, këtu me gjasë mendohet
në burrat, sepse jetët e grave vazhdo-
jnë me u shu. Jetët e grave thjesht janë
në rrezik permanent. Me u shu. Jo
vetvetiu. Janë burrat, qoftë si
bashkëshort apo baballarë (si në dy
raste në Kosovë në vitin 2020), që u
marrin jetën grave dhe vajzave. Këta
burra janë levat e sistemit patriarkal
që prodhon edhe dhunën ndaj grave
dhe vrasjen e tyre. 

Tema mbi dhunën ndaj grave dhe
vrasjen e grave nuk asht shterë në
Kosovë. Vetëm pas luftës së 1999, janë
organizu dhjetra a qindra fushata
edukuese, tryeza të rrumbullakta,
konferenca, trajnime për shërbyes
civilë, etj., nga organizata vendase e
ndërkombëtare. Dhjetra marshe
protestuese, demonstrata, e që vazh-
dojnë të organizohen dhe ta prishin
qetësinë që pos nënshtrimit dhe
aprovimit të dhunës, nuk prodhon gja.
Ky aktivizëm e kjo punë e madhe
vazhdon e sulmohet me idenë që nuk
ka efekt të vërtetë në shoqëri, por
vetëm përfitim material nga OJQ-të.
Ka të tillë/a që pyesin kush ua ka pa
hajrin juve - neve feministeve,
ndërkohë që ata/ato që pyesin nuk
është se hjekin dorë (për hir të parimit,
pra) nga të drejtat për të cilat feminis-
tet kanë luftu dhe ua kanë siguru ato
të drejta. Nuk mundet me u mohu se
ka OJQ që kanë abuzu me fonde, por
ama kurgja jashtë vijës së korrupsionit
të përhapun në çdo sektor në shoqëri.
Me këtë logjikë ishte dashtë me e
përmbysë edhe shtetin, se edhe aty zë
fill korrupsioni e abuzimi. Personal-
isht, nuk kam kurgja kundër. Nji au-
toritet i tillë asht dëshmu që ka dam,
por kjo asht temë tjetër. Ku e pata
fjalën asht se mohimi i progresit të
feministeve për të drejtat e liritë e

grave veç tregon sa thellë asht për-
brendësu patriarkalizmi. 

bell hooks thotë se seksizmi ndër
gra shprehet kur vlerat mashkullore
supremaciste shprehen përmes
dyshimit, arsyetimit dhe sjelljes
garuese. Asht ky seksizëm që i ban
gratë me u ndi të kërcënume nga
njana tjetra pa kauzë […], u mëson
urrejtjen dhe me vetëdije e pa
vetëdije ato veprojnë përmes kësaj
urrejtjeje në kontaktet e çdoditshme
me njana tjetrën (hooks, 1984). Bur-
rat patriarkalë që ndihen të
rrezikuem nga liria e grave e dysho-
jnë dhe e përbaltin progresin femi-
nist, për me i rujtë privilegjet e veta.
Por, gratë nuk fitojnë kurgja nga kjo,
pos mirëmbajnë shtypjen ndaj tyre
dhe privilegjet e burrave. 

Nji mori të drejtash që i gëzojnë
gratë konsiderohen sot si të
mirëqena. Por, asht puna e sakrifica
e feministeve (pavarësisht a e kanë
quejtë ato veten feministe), që i kanë
siguru këto të drejta. Janë ato të cilat
kanë luftu dhe kanë pagu çmimin e
randë të fitimit të këtyre betejave. Nji
shembull i tillë, veç sa për përkujtim,
asht e drejta për votë. Janë feministet
në Perëndim e Lindje që e banë të
mundshme këtë të drejtë. Mirëpo,
asnji punë e mirë nuk bahet pa soli-
daritet. Tani në mendje më vjen një
skenë nga filmi “Engjujt me nofulla
të hekurta”, për gratë që kanë luftu
për të drejtën e votës (Suffragette). Po
e marr shembull këtë skenë, sepse ka
qenë nga ma të shikuemet ngaqë tre-
gon solidaritetin e grave brenda
burgut me nji nga shoqet e tyre e cila
po mbante grevë urie. 

Rrëfime të solidaritetit të grave i gjen
kur flet me të burgosurat politike të
lëvizjes klandestine të pas-luftës së
dytë botnore në Kosovë (e njohun si
lëvizja ilegale), sidomos të viteve të
1980-ta. Ilegalet – term që po e përdori
për me iu referu grave të kësaj lëviz-
jeje, në kuptimin e festimit të subver-
sionit të tyre ndaj shtypjes dhe shtetit
– kur shoqet e shokët e tyre rriheshin
nga gardianët, protestonin me greva
urie e me kangë. Shembuj të këtillë ka
shumë e shumë, veçse nuk kemi ar-
ritë me i vizualizu ende të gjitha me
film a me video. Në këtë vijë, ishte
dashtë në një platformë online me e
tubu progresin që feministet e kanë ba
në përparimin e të drejtave të grave në
Kosovë. Jo për me shërby si përgjigje
e atyre që nuk dinë, apo e venë në
pyetje hajrin e ndonjë feministeje apo
lëvizjes në përgjithësi, por për me e
dokumentu këtë përparim në Kosovë.
Veçanarisht për me tregu solidaritetin,
pa të cilin ky përparim nuk asht i
mundshëm. Ndoshta kur bahet edhe
kjo, ngushtohet hapsina për këtë am-
nezi selektive shoqnore që vjen në
sipërfaqe kur janë në pytje meritat e
grave dhe jetët e tyre. 

Është mirë me rikujtu se mbijetesa e
viteve të 1990-ta ishte e mundshme
falë solidaritetit. Pas luftës në Kosovë,
solidariteti “u rreziku“, sepse kjo ka të
bajë më atë se çka konsiderohet pri-
oritet. Në vitet e 1990-ta, prioritet ishte
liria kombtare dhe burrat kon-
sideronin se diqysh vetvetiu me të vjen
edhe liria e grave. Ky premtim i vakët
ishte ma shumë përpjekje për disi-
plinim sesa besim, për arsyen e
thjeshtë se historia  na ka mësu që kjo
nuk asht e vërtetë. Shtypja e grave
vazhdoi edhe pas luftës. Akterët që e
performojnë patriarkalizmin kanë
ndrru, por jo sistemi si i tillë. E këtu,
përsëri e bajmë pytjen - çka ka ma të
randsishme se jeta e njeriut? Çka ka
ma prioritet se ndalja e vrasjes së
grave? Prandaj, në shpëtimin e jetëve
të grave, të gjitha grupet në shoqni
duhet me u mobilizu e me tregu soli-
daritet. Edhe ato grupe që nuk ndajnë
besimet e përkatësitë ideologjike të
njëjta, si p.sh., gratë myslimane që
luftojnë për të drejtën e tyre në shami
dhe gratë tjera që konsiderojnë që
shamia asht shtypje e grave. Nëse
këto grupe pajtohen që patriarkalizmi
vret, dhe nëse janë kundër femicidit -
asht kjo kauzë që duhet me na
bashku. 

Autorja është aktiviste feministe.

Patriarkalizmi na 
vret të gjithave 
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Flutra Zymi

Me dëmet mjedisore shpesh për-
ballen ata që kanë kontribuar më së
paku në degradimin e Natyrës dhe
Mjedisit, duke përjetuar situatë të
cenueshmërisë dhe burime të ku-
fizuara mjedisore. 

Marrëveshja e Parisit, Konventa mbi
Diversitetin Biologjik dhe Konventa për
Luftimin e Shkretëtirëzimit, si dhe një
sërë marrëveshjesh tjera shumëpalëshe
mjedisore përfshijnë edhe angazhimet
për të arritur barazinë gjinore dhe
fuqizimin e grave. Njohja e rëndësisë
së angazhimit të grave në ndryshimet
klimatike është kruciale për ruajtjen e
biodiversitetit, shfrytëzimin e qën-
drueshëm dhe ruajtjen e tokës.

Është thelbësore që shteti ynë të fil-
lojë t'i përgjigjet me prioritet mbrojtjes
së Natyrës, Mjedisit, si dhe
ndryshimeve klimatike. Është e prit-
shme të kemi kriza të ndërlidhura, si
varfëria, pabarazia, diskriminimi dhe
margjinalizimi, të cilat kanë ndikuar
ashpër në pabarazinë gjinore. Trajtimi
efektiv i degradimit të tokës, emergjen-
ca klimatike, shkatërrimet masive, së-
mundjet zoonotike dhe kriza e ndotjes,
do të kërkojnë një qasje të
përgjegjshme për t’i synuar shkaqet
rrënjësore të të drejtave të njeriut.

Krizat mjedisore përkeqësojnë
pabarazitë ekzistuese gjinore dhe
ndërthurin forma të diskriminimit,
duke përfshirë ato në bazë të klasës
ekonomike ose sociale, kastës, etnisë,
racës, fesë, indigjenitetit, paaftësisë,
moshës, statusit të migrimit, orientimit

seksual, identitetit gjinor ose karak-
teristikave seksuale. 

Ata që përballen me forma të tilla të
shumta dhe të ndërthurura të diskri-
minimit shpesh preken në mënyrë
disproporcionale nga dëmet mjedisore.
Në adresimin e diskriminimit dhe
dhunës me bazë gjinore në kontekstin
mjedisor, shtetet duhet t’i rishikojnë,
ndryshojnë ose shfuqizojnë ligjet, poli-
tikat dhe praktikat që krijojnë ose
mbështesin ndikimet e diferencuara
mjedisore mbi baza gjinore. Duhet ta
zvogëlojnë pabarazinë në lidhje me
pronësinë e tokës, qëndrimit dhe ak-
sesit në burime dhe forcimit të rolit të
grave në ruajtje, administrim dhe
menaxhim. Kur hartohen ligje, politi-
ka dhe praktika mjedisore, Kosova
duhet të përpiqet t’i adresojë pabaraz-
itë sistematike të kryqëzuara dhe të
ndërmarrë hapa konkretë për t’i paran-
daluar diskriminimet dhe tejkaluar
barrierat e pjesëmarrjes dhe vendim-
marrjes, me të cilat mund të përballen
gratë si diskriminim ndërsektorial. 

Hapat e tillë mund të përfshijnë sig-
urimin e aksesit të barabartë në infor-
macion, pjesëmarrjen dhe mjetet ju-
ridike, investimin në sistemet e mbro-
jtjes sociale dhe të kujdesit të
përgjegjshëm ndaj gjinisë, si dhe fuqiz-
imin dhe ngritjen e kapaciteteve.

Ne duhet të fokusohemi që vetëdija e
qytetarëve të ngritet për të drejtën në in-
formim të planeve hapësinore, si dhe
atyre më të rëndësishme - planeve zhvil-
limore komunale, sepse kemi të drejtë të
jemi pjesë e hartimit tyre, përfshirë
edhe planet menaxhuese dhe hapësinore
të Zonave të Mbrojtura të Natyrës.

Hartimi i këtyre planeve është veprim
jetik për të na garantuar një jetë të
barabartë sociale dhe ekonomike, si
dhe një vend më cilësor për jetesë të
shëndetshme. 

Mbrojtja e Mjedisit lidhet ngushtë me
të drejtat e njeriut dhe ka lidhshmëri
ndërsektoriale, prandaj diskutimi dhe

bashkëveprimi midis aktivistëve të
fushave të ndryshme dhe shoqërisë
civile është domosdoshmëri urgjente.

Bashkëbisedimi do të na afronte për
bashkëveprime dhe të kuptuarit e
mirëfilltë të rëndësisë së  lidhshmërisë
së tyre.

Për fund do doja të theksoja një el-
ement nga raporti i UNWOMEN, se në
mbarë botën shumë gra kanë marrë
masa për t’i mbrojtur tokat, ujin,
natyrën, komunitetet dhe të drejtat e
njeriut nga dëmet mjedisore dhe
ndikimet klimatike. Ato shpesh janë të
rrezik të madh personal, sepse për-
ballen me kriminalizimin, heshtjen,
kërcënimet, stigmatizimin, dhunën,
madje edhe me vrasjen. Diskriminimi
me bazë gjinore dhe stereotipat mund
të çojnë në margjinalizimin e grave
mbrojtëse të të drejtave të njeriut, të
drejtës mjedisore, si dhe lëvizjeve
mjedisore, mirëpo ato janë në rrezik
shtesë për shkak të bazës gjinore.

Prandaj, shteti duhet të krijojë
mekanizma parandalues dhe mbrojtës,
kur aktivistet gra që  mbrojnë të drej-
tat njerëzore të ndërlidhura me mbro-
jtjen mjedisore janë të rrezikuara me
mbijetesë dhe rrezik për jetë. Ato
duhet të ndihen më të sigurta për
ngritjen e rëndësisë së mbrojtjes së
Mjedisit, Natyrës dhe betejën ndaj
ndryshimeve klimatike. Kjo përfshin
garantimin e të drejtave të tyre për sh-
prehje të lirë, kuvendim, shoqata dhe
pjesëmarrje në vendimmarrje në nivele
vendore dhe ndërkombëtare.

Kjo kërkon gjithashtu sigurimin e të
drejtave të kompensimit dhe llogarid-
hënies për kërcënimet dhe dëmet e
shkaktuara, me qëllim të mbrojtjes së
tyre, mbrojtjes së komuniteteve dhe
ekosistemeve. 

Aktivistet gra angazhohen për mbro-
jtjen e planetit që e ndajmë të gjithë.

Autorja është aktiviste për 
mbrojtjen e ambientit.

Mbrojtja e Natyrës, mbrojtje e 
të drejtave të njeriut

Shpresa Agushi

Dëgjohet zëri i foshnjës… Të gjithë bëhen kureshtarë duke pyetur për
gjininë e saj, sepse gjinia është ajo që vendos për fatin e lehonës - nëse
do t’i duhet të lindë ende fëmijë, derisa të lindë djali, i cili do ta trashë-
gojë mbiemrin e familjes dhe gjithë pasurinë e asaj familjeje. Nëse kjo
grua lind vajzë, do t’i duhet të lind ende, duke mos u marrë në konsid-
eratë nëse ka mundësi ose dëshirë të lind fëmijë të tjerë. 

E drejta e gruas tek komunitetet determinohet me lindjen e saj, za-
konisht duke thënë: “Lindi vajzë!”, apo “Prapë lindi vajzë!”, nëse është
e bardhe apo e zezë, e bukur, kujt i ka përngjarë...

Ky diskriminim që nga lindja, del nga familja dhe pastaj përcillet në
të gjitha fushat e jetës, për të përfunduar tek e gjithë shoqëria. 

Pas luftës së fundit, në Kosovë filloi një ndryshim i madh nga inicia-
tivat e vetë grave dhe vajzave që të vetëdijesohen komunitetet për rëndës-
inë e fëmijëve të tyre, pavarësisht gjinisë. Edhe një vajzë është një fëmi-
jë e cila lind me të drejta të barabarta sipas ligjeve ekzistuese të Kosovës
dhe ligjeve ndërkombëtare. Tani, hap pas hapi, kjo e drejtë po realizo-
het tek disa familje, por duhet ende shumë të punojmë, sepse mental-
iteti ballkanik, kanuni, mosnjohja dhe mosimplementimi i ligjeve për
të drejtat e grave, paraqesin vështirësi fundamentale. 

Kampanjat dhe takimet e shumta në komunitete bëjnë që vajzat dhe
gratë të fillojnë të vetëdijesohen, por gjithashtu edhe burrat, që gradu-
alisht nisin të mendojnë për jetë më të mirë të vajzave tyre, mirëpo  edhe
të rinjtë që janë kundër ta jetojnë jetën siç e kanë jetuar më parë famil-
jarët e tyre.

Çfarë bënë institucionet në Kosovë? Shkruan ligje, nene dhe strategji
të shumta për të drejtat e grave, të cilat mbetën të palosura dhe pluhuro-
sura nëpër sirtarë e dollapë të shumtë – derisa filloi një bashkëpunim
më i ngushtë mes organizatave të grave dhe institucioneve për imple-
mentimin e tyre, që rezultoi me ndryshime konkrete në jetën e përdit-
shme.

Filloi nga një grua e komuniteteve dhe u bënë më shume gra dhe va-
jza. Tani jemi zë i përbashkët duke punuar për të drejtat e grave dhe
kundër diskriminimit të tyre.

Shoqëria kosovare duhet të vetëdijesohet për dallimet që ndodhin ndaj
qytetarëve të cilët i takojnë një kombësie minoritare, për shkak të ngjyrës
së lëkurës, veshjes dhe dukjes, posaçërisht nënçmimet drejtuar një gru-
aje ose vajze të pashkolluar, apo me nivel të ultë të shkollimit. Kjo sit-
uatë ende vazhdon të jetë sfiduese.

Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të
Kosovës, i cili u themelua dhe regjistrua për të punuar për të drejtat e
vajzave dhe grave, u bë rrjet që të vetëdijesojë këto gra dhe të jetë pjesë
e grupeve punuese të strategjive e ligjeve. Me një fjalë, u bë zë i përbashkët
i grave drejtuar institucioneve, vetë komuniteteve dhe gjithë shoqërisë
kosovare.

Përballja me diskriminimin që i shënjestron gratë dhe vajzat e ko-
muniteteve në jetën e përditshme e bën shoqërinë dominante dhe in-
stitucionet ta kuptojnë domosdoshmërinë e të drejtave që ato duhet t’i
kenë.

Është e një rëndësie jetike ta kemi bashkëpunimin e grave dhe vajzave
nga komunitetet tjera, në mënyrë që ta luftojmë diskriminim gjinor së
bashku.

Edhe në komunitetin tonë ka shumë vajza dhe gra që janë të arsimuara
dhe të edukuara, ndërsa analfabetizmi ekziston tek të gjitha komunitetet,
por ndryshon në përqindje.

Martesat e hershme nuk janë tradita të komuniteteve, por mosim-
plementimi i ligjeve ekzistuese ka bërë që një kategori e njerëzve t’i sfi-
dojnë parimet emancipuese të shoqërisë.

Ka shumë raste kur aplikimet për punësim të pjesëtarëve të komu-
niteteve refuzohen për shkak të arsyeve të ndryshme, ndërsa njëra ndër
to është që pozitat e caktuar nuk janë të dedikuara për pjesëtaret e ko-
muniteteve përkatëse.

Në autobusët dhe automobilat që shërbejnë për transport publik ndodh
edhe mosulja në karrige mes njerëzve të komuniteteve të ndryshme,
por edhe refuzimi i hyrjes brenda për shkak që janë pjesëtarë të ko-
muniteteve pakicë, me ngjyrë dhe dukje tjetër.

Publikimi i rasteve të tilla në media, shpesh në mënyrë sensacionale,
ndonjëherë nxit diskriminimin, paragjykimin dhe kërcënimin e këtyre
komuniteteve. Duhet rikujtuar rastin e gruas rome, e cila u sulmua disa
herë për shkak të dezinformatave mediale, rast i cili ende mbetet i pazgjid-
hur nga ana e institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e saj.

Pozita e vështirë sociale, me fokus të veçantë në vendbanim, i bën këto
gra të përjetojnë edhe dhunën në familje, duke e pranuar si pjesë të jetës
së përditshme.

Është i domosdoshëm integrimi i grave dhe vajzave të këtyre komu-
niteteve të cilat shkollohen në gjuhë joamtare, duke mësuar gjuhën, his-
torinë dhe kulturën e popujve tjerë, por asnjëherë gratë dhe vajzat e pop-
ujve tjerë duke e mësuar gjuhën, historinë dhe kulturën e komuniteteve.

Shkollimi në nivele më të larta dhe përkrahja e të drejtave të vajzave
dhe grave nga një kategori e caktuar është shenjë e mirë për nisjen e
ndryshimeve efektive, por ende na pret shumë punë substanciale.

Të gjitha këto çështje madhore sociokulturore për vendin tonë mund
t’i avancojnë vetëm me angazhime të përbashkëta sistemore.

Autorja është Drejtoreshë Ekzekutive e RROGRAEK.

Betejat e 
komuniteteve 

kundër 
diskriminimeve  
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Saranda Ramaj

“Vdekje kurvash”, “kurvë”, ishin
fjalët që i ishin shënuar në murin e
banesës, tek dera e hyrjes një të reje,
e cila kishte vendosur që t’i jepte fund
një fejese me një njeri të dhunshëm.

Kjo do të ishte një nga veprimet e
para nga i fejuari i saj i dikurshëm,
me të cilin pati vendosur ta ndante
jetën.

Një marrëdhënie e tillë kishte për-
funduar me shantazh dhe denigrim
në rrjete sociale.

Me pretendime të tilla Prokuroria
Themelore në Prizren e akuzoi A.
Por, jo për fotot e montuara e deni-
gruese të publikuara në rrjete sociale.
E akuzonte vetëm se e kishte shkelur
urdhrin mbrojtës të lëshuar nga
Gjykata Themelore në Prishtinë.

“Ka çelur Instagram në rrjetet so-
ciale në emër saj dhe ka vendosur fo-
tomontazhe të saja me përmbajtje
provokuese dhe jo të ndershme, në
të cilat ka shënuar emrin e saj. Ajo
me të pandehurin ka shkëmbyer
foto çdo pesë minuta, të njëjtat kanë
qenë të zakonshme dhe jo intime. I
akuzuari ka postuar foto pasi që
janë nda. Një kohë kur rasti është la-
jmëruar në Polici ka pushuar, por më
pas ka vazhduar dhe zakonisht janë
hapur në mëngjes ose pas dite, kur
ajo nuk ka qenë në punë”, thuhet në
aktakuzë. 

Në aktgjykim, trupi gjykues i ud-
hëhequr nga një grua ka arsyetuar
gjatë se si i akuzuari e ka shantazhuar
përmes fotove të vërteta e të montu-
ara të renë me të cilën dikur ishte në
lidhje.

Gjuha e aktgjykimit ka elemente
paragjykuese.

“Gjykata ka vërtetuar se këto faqe të

publikuara janë me të vërtetë pro-
vokuese dhe tregojnë një personalitet
të dyshimtë me foto jo të ndershme të
cilat edhe e dëmtojnë imazhin e të
dëmtuarës E.K. Që këto foto i ka pos-
tuar dhe ka çelur këtë faqe këtu i
akuzuari A.K. gjykata ka vërtetuar
nëpërmjet ekspertizës së dhënë nga
eksperti kibernetikës M.H. i cili pasi që
i ka pranuar në posedim për eksper-
tim të dy telefonat e të akuzuarit dhe
të dëmtuarës ka konstatuar se i
akuzuari A.K. telefonin e tij dy herë e
ka riprogramuar, respektivisht i ka
fshirë të gjitha të dhënat të cilat do të
duhej që të na zbardhnin dhe të na tre-
gonin se cilat veprime i ka ndërmar-
rë këtu i akuzuari A.K. me telefonin e
tij“, thuhet ndër të tjerash në akt-
gjykim.

Argumentimi vazhdon edhe më tej.
Por vendimi përfundimtar është dën-
im me gjobë në lartësi prej 300 eurosh.

Paradoksalisht, në aktgjykim jepet
një informatë për të dënuarin. Thuhet
që është recedivist – person me të kalu-
ar kriminale.

Për të qenë më e çuditshme, si
rrethanë lehtësuese përdoret pikërisht
argumenti i sjelljes së mirë të të
akuzuarit.

“Si rrethanë lehtësuese është marrë
sjellja korrekte e të akuzuarit pas kry-
erjes së veprës penale, bashkëpunimin
e përgjithshëm të tij në gjykatën”,
thuhet në përfundimin e aktgjykimit.

Rastet e tilla nuk janë të rralla.
Më pak se një vit me herët, një

tjetër rast i natyrës së ngjashme ishte
vendosur në gjykatë.

Kësaj radhe dënim më gjobë.
Aktgjykimi i siguruar përshkuan në

detaje veprimet e të akuzuarit.
Sërish i akuzuar është një burrë e vik-

tima një grua që nuk pranon ta vazh-

dojë raportin me të. Viktima duhej të
kryente marrëdhënie seksuale, ose ta
paguante 200 euro të akuzuarin.
Ndryshe, kërcënimi ishte që fotot e
dikurshme do t’i shpërndaheshin në
rrjete sociale.

“Përmes rrjetit social Facebook-
Messenger, në adresën ‘G. K.’ iu ka
drejtuar me porosi kërcënuese se do të
zbulojë fakte në lidhje me të sikur që
janë fotografitë diskredituese - intime
me të cilat do t’ia dëmtojë nderin dhe
autoritetin e saj, duke tentuar ta dety-
rojë te dëmtuarën që të veprojë në dëm
të saj në atë mënyrë që i njëjti përdor
profile te rremë në adresën ‘A..’, e kanos
se do t’i zbulojë fotografitë të cilat vite
më parë ia kishte dërguar e dëmtuara
në profilin e tij me emrin ‘B. H.’”, shkru-
an në aktgjykim.

Në diapozitiv sqarohen detajisht
ketë veprime.

“I akuzuari i shkruan disa porosi të
orientuara në kushtëzimin e të dëm-
tuarës që ajo të dalë me të për të pasur
marrëdhënie seksuale, e po që se nuk
del duhet me ja dhënë shumën prej
2000 eurosh dhe atë brenda 20 minu-
tash ne lagjen U... në Prishtinë, ose
përndryshe do t’ia shkatërron jetën e
saj private përmes publikimit të këtyre
fotografive tek bashkëshorti i saj, duke
ia kujtuar: “Ti vendos vet, ti e din mirë
kush jam unë dhe pse po të shkruaj në
Facebook fallco“, tregohet në akt-
gjykim.

Viktima, tashmë grua e martuar,
kërcënohet se fotot fillimisht do t’i dër-
gohen bashkëshortit T.

“Unë jam B.H., ndoshta të kujtohem
jemi takuar para 5 vjetësh dhe nëse më
del dikush në rrugë ti ke mbaru... Prapë
do të shkruaj, nale S... tani dëshmitar
mos të më shkruajë, ose ia çova fotot
burrit tënd” , thuhet me tej në doku-

ment.
Veprimet e tilla kualifikohen “shan-

tazh”. Si vepër penale në Kodin Penal
është e renditur tek Neni 329.

Ka veç dy paragrafë.
“Kushdo që me qëllim të përfitimit të

kundërligjshëm të dobisë pasurore
për vete apo personin tjetër, kanos per-
sonin tjetër se do të zbulojë diç në lid-
hje me të apo personat e afërm të tij që
do të dëmtojë nderin apo autoritetin e
tyre dhe në këtë mënyrë e detyron per-
sonin e tillë të kryej apo të mos krye-
jë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së
tij apo të personit tjetër, dënohet me
gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6)
muaj deri në pesë (5) vjet“, thuhet në
Kodin Penal, të amendamentuar për
herë të fundit në vitin 2019.

Në këtë rast, një gjyqtare grua ka
vendosur që ta shqiptojë dënimin prej
7 muajsh, kohë kjo që është kufiri i
poshtëm i dënimit sa e parasheh Kodi
Penal.

Këto raste, mënyra se si procedohen
nga hetuesia, e deri në vendim të
gjykatës i monitoron në mënyrë sis-
tematike Instituti i Kosovës për Drejtësi.

Arrita Rezniqi nga kjo organizatë ka
thënë se rastet e tilla kanë filluar të
shënojnë rritje.

“Këto çështje janë prezente më tepër
në këto vitet e fundit dhe ende nuk ka
një numër të madh të rasteve të kësaj
natyre të cilat janë monitoruar nëpër
gjykatat e vendit. Megjithatë, bazuar në
monitorimin e realizuar nga Instituti i
Kosovës për Drejtësi, rezulton se këto
raste kryesisht ndiqen në drejtim të
veprës penale shantazh”.

Rastet e këtilla mund të komplikohen
deri në atë masë që viktimat - të cilat
në të shumtën e rasteve janë vajza ose
gra - tentojnë vetëvrasjen. Një rast të
ngjashëm gjatë monitorimit e ka iden-

tifikuar edhe IKD-ja, tregon Rezniqi.
“Secili rast i ka specifikat e veta dhe

në raste më të veçanta mund të kemi
të bëjmë edhe me elemente të tjera, si
p.sh., një rast të identifikuar që është
iniciuar për shtytje në vetëvrasje. Këto
janë raste mjaft të ndjeshme. Krahas
prioritetit është jashtëzakonisht e
rëndësishme të trajtohen me profe-
sionalizëm dhe kujdes të shtuar, në
mënyrë që të dëmtuarat në këto raste
të mos ballafaqohen me qasje apo tra-
jtim jo të duhur që mund t’iu bëhet
gjatë fazave të tjera të procedurës pas
raportimit të rastit ”.

Në Policinë e Kosovës kanë thënë që
rastet e kësaj natyre i kanë të klasi-
fikuara si shantazh, por nuk ka ndon-
jë nënkategorizim të veçantë për të tilla
shantazhe që u bëhen vajzave dhe
grave.

Qëndrim të njëjtë kanë edhe në
Këshillin Gjyqësor. Ky institucion ka
thënë se për vitin e fundit nuk i kanë
nxjerrë dhe digjitalizuar të dhënat, por
i kanë dërguar të dhënat e rasteve të
shantazhit për vitet paraprake qysh nga
viti 2018.

Në vitin 2019, gjykatat në gjithë
Kosovën kishin në procesim 63 raste
të shantazhit, kurse 38 nga to përfun-
duan të pazgjidhura. Nga rastet që
morën epilog, sipas të dhënave të
KGJK-së, 4 u parashkruan. Shumica të
akuzuarve në rastet që i shpëtuan
parashkrimit u dënuan me gjobë.

“12 dënime me gjobë, 5 dënime me
kusht, 3 dënime me burgim”.

Para disa vitesh ka hyrë në fuqi edhe
Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e
Krimeve Kibernetike, por sipas insti-
tucioneve të ndjekjes e gjykimit, ky ligj
nuk përfshin vjedhjen, montimin e sh-
përndarjen e fotografive intime, ose
hapjen e llogarive të rreme sociale.

Shteti injoron shantazhet me fotografi intime ndaj grave
Të pakta janë vajzat dhe gratë që marrin guximin t’i denoncojnë ish-partnerët që i shantazhojnë ato me foto dhe video intime 

të bëra në kohën sa ishin çift. Të tillat numërohen në gishta, por institucionet e shtetit i trajtojnë në mënyrë joadekuate. 
Publikimi i fotografive intime, manipulimi i disa të tjerave e me pas shpërndarja, hapja e profileve të rrejshme në rrjetet sociale

mund të dënohen me vetëm 300 euro gjobë

Abetare Gojani

Sektori i teknologjisë dhe inova-
cionit konsiderohet si një nga sektorët
më premtues jo vetëm në Kosovë, por
gjithandej në botë. Përveçse
premtues, ai konsiderohet edhe si
sektor i avancuar dhe përparimtar. 

Por, pavarësisht kësaj, edhe ky sek-
tor, si shumë të tjerë, është ndërtuar
mbi paragjykime të forta gjinore. Nuk
mund të flasim as për përfaqësim të
barabartë gjinor në të. Bazuar në
barometrin e fundit në sektorin e
Teknologjisë së Informacionit, kom-
panitë e TIK-ut në Kosovë kanë 200
për qind më shumë burra se gra të
punësuar në pozita të larta menax-
huese, derisa të dhënat tjera tregojnë
se po të njëjtat kompani punësojnë 30
për qind më shumë burra se gra për
kryerjen e punëve teknike. Në vitin
2014 isha pjesë e një paneli inter-
vistues për të ofruar trajnime për
vajza dhe gra pa pagesë në fushën e
TIK-ut. 

Njëra ndër kandidatet që po inter-
vistonim ndau përvojën që për disa
vite nuk ka arritur ta bind familjen
dhe shoqërinë që dëshira e saj është
të avancohet në këtë fushë, gjithmonë
me pretekstin që “ti je një vajzë dhe
vajzave nuk u shkon të hapin e të
rregullojnë një kompjuter, apo të
ngjiten lartë tek shtyllat e rrymës që
t’i rregullojnë rrjetet”. Këto ngjarje, si
shumë të tjera me të cilat ballafaqo-
hemi çdo ditë, shpërfaqin haptazi
hendekun gjinor që vazhdon të ekzis-
tojë në Kosovë, pavarësisht se janë
shtuar përpjekjet për përmbysjen e
statistikave të tilla.

Mungesa e orientimit dhe
këshillimit të hershëm në karrierë ka
bërë që shumë vajza të mos ndjekin
një karrierë në sektorin e TIK-ut,
pavarësisht se i njëjti ofron mundësi
shumë të mira për punësim, madje
edhe nga shtëpia, si dhe siguron të
ardhura. Për t’i orientuar në karrierë
dhe për t’iu ofruar histori inspiruese,
për shumë vite kemi mundësuar që
shumë vajza të reja të takohen për së
afërmi dhe të njihen me punën e
grave që kanë lënë gjurmë me suk-
seset e shënuara në fushën e TIK-ut,
siç ishte rasti me gruan e parë, e cila
që nga viti 1999 punon në departa-
mentin për kontrollimin e hapësirave
ajrore në Kosovë.

Puna dhe angazhimi im në pro-
movimin dhe fuqizimin e rolit të gruas
në këtë sektor të rëndësishëm për
zhvillimin e vendit ka nisur para më
shumë se 12 viteve. Angazhim dhe
përkushtim ky në një industri kom-
plekse, e cila edhe sot, kur po shkru-
ajmë për të, numëron

pak vajza dhe gra që mbajnë pozita
të larta menaxhuese në kompani, or-
ganizata apo institucione përkatëse të
kësaj fushe. Kësisoj, as fillimet e mia
nuk kanë qenë aspak të lehta. 

Shumë paragjykime e pak vende
për gratë në këtë industri. Megjithatë,
asgjë nuk doli të jetë më e fortë se
vullneti im këmbëngulës dhe misioni
i organizatës që unë drejtoj: fuqizimi i
të rinjve që kanë një vizion digjital për
Kosovën. Kjo, ndër të tjerash,
nënkuptonte edhe angazhimin tim
dhe të organizatës IPKO Foundation
për një mjedis më të barabartë dhe
më të qasshëm për vajzat dhe gratë
që kanë synime drejt një karriere në
STEM (Shkencë, Teknologji, Inx-
hinieri dhe Matematikë).

Në mars në vitit 2021, si nevojë e sit-
uatës dhe pasojave të pandemisë në
shkollimin e vajzave në Kosovë, në
kuadër të një prej projekteve imple-
mentuese, kemi identifikuar 190 vajza
të komuniteteve Rome, Ashkali dhe
Egjiptiane në Kosovë, të cilat kanë

qenë në rrezik të braktisjes së shkol-
limit për shkak të mungesës së pajis-
jeve të nevojshme teknologjike. Të
njëjtave u janë dhuruar llaptopë dhe
u janë ofruar shkathtësi bazike në
teknologjinë e informacionit. Nga de-
përtimi në zona më të thella rurale
kemi parë se vetëm dy për qind nga
ky grup i vajzave kishin njohuri për
teknologjinë në përgjithësi. Pavarë-
sisht kësaj, pajisjet që dhuruam dhe
trajnimi që ofruam ishin shpresë se
shkollimi nuk do t’iu ndalej në
gjysmë. Për këtë bëmë edhe fushatë
intensive derë-më-derë tek 300
familje, për t’i informuar për rëndës-
inë e vazhdimit të shkollimit.

Gratë dhe vajzat e reja në Kosovë
janë meritore të plota të çdo suksesi
apo arritjeje që kanë pasur në
teknologji, inovacion, shkencë, apo
edhe në shumë fusha të tjera. Kemi
shumë të reja të cilat ngritin lart
imazhin e Kosovës gjithandej në botë,
duke punuar në disa prej kompanive
më

të mëdha të teknologjisë në nivel
global. Derisa shumë të tjera, me
punën e tyre në Kosovë, jo vetëm që
kanë arritur të thyejnë çdo barrierë
gjinore, por sukseset e tyre kanë
kaluar kufijtë dhe kanë marrë jehonë
globale. Kujtojmë çmimet që Minis-
tria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë
dhe Inovacionit ndau për Ibadete By-
tyçin, si shkencëtare e vitit, si dhe për
Fjolla Kaçanikun, shkencëtare e re e
vitit 2021.

Për kaq shumë vite punë dhe
angazhim mes nesh, dy nga shtysat
kyçe kanë qenë energjia dhe entuzi-
azmi që kemi parë tek pjesëmarrëset
vajza dhe gra të programeve, punë-
torive dhe aktiviteteve tona. Së
bashku kemi ndjekur ëndrra, kemi
luftuar paragjykime apo barriera, dhe
kemi zhvilluar një ekosistem shumë
më të favorshëm dhe më tërheqës për
vajzat dhe gratë në teknologji. Të
drejtat që ne gëzojmë sot dhe suk-
seset e vajzave dhe grave në
teknologji që përmendim sot, nuk na

kanë rënë nga qielli, por ato janë fi-
tuar me beteja të gjata dhe të

vështira, të ndërmarra pikërisht nga
gratë, të cilat kanë bërë që të dëgjohet
zëri i tyre unik në një industri të
dominuar nga burrat.

Në mbarë botën, aktivizmi vazhdon
të mbetet shembulli më i mirë se si ne,
me zërin dhe avokimin tonë, mund ta
krijojmë një shoqëri dhe një ekosis-
tem më të favorshëm për vajzat, që të
kenë ku ta shprehin potencialin e
tyre. Është momenti i fundit që
shoqëria jonë të ndjekë shembullin e
shumë shoqërive demokratike në
botë dhe të vetëdijesohet për rolin e
pazëvendësueshëm të vajzave dhe
grave për zhvillimin e vendit, sepse
vetëm kështu emancipojmë dhe fuqi-

zojmë pozitën e vajzave dhe grave në
teknologji dhe inovacion, si dhe në
shoqëri përgjithësisht. Me fuqizimin
e vajzave dhe grave fuqizojmë shtetin.
Andaj, për ta arritur potencialin e
plotë të vendit tonë, është e domos-
doshme që ne t’i ndihmojmë vajzat që
të bëhen të pavarura dhe të marrin
pjesë në procese të rëndësishme,
vendimmarrëse madje.

Së bashku ta ndërtojmë një vizion
të ri për vajzat e zgjuara të Kosovës,
t’i mbështesim ato, të besojmë në po-
tencialin e tyre dhe t’i inkurajojmë të
gjithë që të flasin për barazinë në këta
sektorë.

Autorja është Drejtoreshë 
Ekzekutive në IPKO Foundation.

Gratë janë e ardhmja e teknologjisë dhe inovacionit
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Liridona Sijarina

Në takimet e mia të para me femi-
nizmin si ide e lëvizje, solidariteti ka
qenë një nga nocionet më të fuqishme
e më paradoksale të cilat kanë kum-
buar në lexime, diskutime a organiz-
ime politike, duke më ftuar çdo herë
e më shumë në angazhim. Thirrja e tij
ka qenë e vazhdon të jetë e qartë -
është pikërisht solidariteti ai që do të
na shpëtojë. Andaj edhe ne duhet të
rreshtohemi rreth tij. Duhet te thirre-
mi në të, të flasim për të e të ndërto-
jmë vetëdije e angazhim politik mbi të. 

Nevoja për t'iu kundërvënë një re-
aliteti tejet shtypës, i cili të vendosë në
periferi të secilit organizim, hapësirë
a ligjërim për shkak të identitetit
tënd, e ka shndërruar nxitjen e soli-
daritetit në forcë katalizuese e cila ia
mundëson atij të lëshojë shtat. Fem-
inizmi si ideologji dhe politikë është
ngjizur dhe zhvilluar mbi ndërtimin e
vetëdijes gjinore, qendrore për ta
konsoliduar një kritikë mbi sistemin
shtypës, i cili mbahet e ndërtohet rreth
"identiteteve" ndonëse shpesh të
paemërtuara. Në historinë e vet të ev-
identuar, feminizmi është rrekur t'i jap
emër padrejtësive që bazohen mbi
identitete, duke konsoliduar kështu

një kritikë që jo veç iu jep emër, por
edhe iu kundërpërgjigjet. E kështu, të
krijuarit e identitetit të gruas, si kat-
egori politike mbi të cilën janë ngrit-
ur kauza, ka qenë fundamentale. Kjo
është bërë përmes zbulimit të të për-
bashkëtave tona të cilat e trupëzojnë
“fatin” e grave si kategori të paemëru-
ara, të margjinave. 

Megjithatë, kjo traditë, e kon-
sideruar si unitariste në lëvizjen dhe
epistemologjinë feministe, nuk duhet
kuptuar si e vërteta që e delegjitimon
feminizmin si politikë thjesht iden-
titare, e cila ndërton "subjekte" të
përfaqësueshme. Kontributet e vazh-
dueshme e kanë ndërtuar një ka-
pacitet vetëreflektiv të lëvizjes e
mendimit që çdo herë e më shumë
është duke lëvizur nga gjithëpërf-
shirja, fluiditeti i identitetit e kritika
ndërthurëse, e cila përveç që i jep
emër shtypësit e njeh edhe shumës-
inë e shtypjeve e angazhohet në luftë
ndaj tyre, kudo. E kjo e ka vendosur
përherë e më shumë theksin tek poli-
tika e solidaritetit, duke e intensifikuar
kështu edhe një nevojë reflektimi të
vazhdueshëm mbi të, me qëllim të
funksionalizimit të kapacitetit eman-
cipues të tij. 

Rreziku i vazhdueshëm që vjen
nga jashtë e ka vendosur solidaritetin
në ballë të feminizmit, për t’u prezan-
tuar kështu si e vërteta definitive e për-
caktuesja e tij. Në këto kushte, lufta
e përditshme ndaj patriarkalizmit sh-
pesh na lë pa shumë fuqi për ta kon-
sultuar terrenin praktik që zë soli-
dariteti brenda nesh, si Un-e e si
kolektive, duke e bërë kështu vështirë
të nënshtrueshëm ndaj kritikës e re-

flektimit. Kjo rrezikon ta vendosë në
një piedestal adhurimi, aq i mal-
lkueshëm e i padëshirueshëm për
etikën feministe. 

Puna në terren me shoqet dhe
shokët e kauzës, muhabetet e zjarrta
e motivuese, kompromisi i vazh-
dueshëm me idetë për veten, e kthi-
mi tek mendimet shumë të vyera e të
dashura të shoqeve të kauzës, të tan-
ishme e nga historia, pashmangshëm
të ftojnë që ti vetë ta marrësh në dorë
diskutimin e këtij nocioni aq të
fuqishëm e tërheqës. Të fton në
sprovim. Në përndjekje të mësimeve
të marra në një sistem të kalbur, i cili
operon përmes indiferencës, luftimit
të tjetrës/it, pamundësimin e për-
bashkimit e, e më së rëndësishmi -
besimit. Kësisoj, sot është e pamundur
të vazhdohet puna pa pyetur veten:
me kë qëndroj në solidaritet; në çfarë
kushtesh; çka nënkupton kjo për
veten; për kufijtë brenda të cilëve je-
toj dhe si, e për terrenin politik në të
cilin funksionoj. Kjo sa për t'i qartësuar
ca parime bazike për të mos e brak-
tisur luftën e përbashkët. 

Në këtë ndërmarrje të pafundme re-
flektimit, një pikënisje mund ta gjej tek
ideja të shtyhem ta banoj e që thotë se
ne nuk mund të pretendojmë të jemi
solidare/ë më idetë abstrakte, gratë e
burrat gjetkë, pa e praktikuar soli-
daritetin me ato/ë të cilat/it i kemi më
së afërmi. Sidomos shoqet e shokët e
luftës. E kjo në radhë të parë na çon
drejt nevojës së njohjes. Njohjes jo
vetëm të shtypjes kur është në terma
të egër e fort të dukshëm, por edhe të
angazhimit e rezistencës në të gjitha
vatrat e mundshme që ato mund të

ndodhin. Me të vërtetë, solidariteti nuk
është ndjenjë artificiale e cila ndërto-
het mbi një ndjenjë fetishizimi të
luftës a vuajtjes që është larg. Ajo nis
nga vetja, zhvillohet në raport me
tjetrën/in, të afërt e po aq të largët nga
vetja. E kjo nganjëherë më thotë që
solidariteti shpesh është më vështirë
i mundshëm me ato/a që i kemi më së
afërmi. Kjo duke qenë së sistemi-pa-
triarkati kapitalist, heteroseksist e
provincial - angazhohet sistematikisht
të na heshtë e fragmentojë. Kjo për
shkak se vetëm me përçarje ai mund
të mbijetojë. Pikërisht këtu duhet të
luftoj/më, si kusht për të çelë mundësi
të reja.

Solidariteti si mjet përmes së cilit
përbashkohemi në luftë dhe si ndjenjë
katalizuese. Kjo fjalë gjithmonë në
krye të artikulimit feminist, përveç që
më është prezantuar si bashkëndjesi
me tjetrën/in sidomos në kushte
pabarazie, është shndërruar edhe
mjet i cili mbanë punë. Për mua, në
radhë të parë, kjo nënkupton ne-
gocimin me kufijtë e vetes dhe
tjetrës/it. Jo vetëm në qartësimin e
atyre kufijve, por edhe të kuptuarit e
drejtë të asaj që identiteti nuk është
diçka fiks, ai ndërtohet e rindërtohet
vazhdimisht. Për mua, solidaritet
është njohja e historisë, e punës që
shoqet/kët aktiviste/ë e bëjnë. Tregim
i drejtë i historisë, në totalitetin e saj.
Sinqeritet gjatë rrugës. Siç na thotë Sil-
via Federici, në lëvizjen feministe një
rëndësi qendrore e ka procesi. Ajo se
si e trajtojmë njëra/i-tjetrën/in, punën,
angazhimin e krejt atë që nuk shihet.

Është ndjenja e solidaritetit dhe
vetëdija politike mbi shumësinë e

shtypjeve që e bën terrorin izraelit mbi
Palestinën, luftën në Ukrainë, krizën
energjetike, racizmin strukturor që e
vrau Kujtim Veselin në moshën 11
vjeçare, pikërisht sepse ai ishte shkali
- çështje feministe. Krizat e njëpas-
njëshme lokale dhe globale, disa më
të dukshme e disa më të padukshme
për ne, janë duke e ritheksuar që është
pikërisht solidariteti nyja e cila mund
të na çojë drejt transformimit eman-
cipues. Agresioni rus mbi Ukrainën na
tregoi që fatet tona shoqërore nuk janë
fate individuale, por procese poli-
tike, të cilat nuk mund të jetohen në
vetmi e përjetohen me indiferencë. E
kjo luftohet me solidaritet, që përmes
fjalëve të Simone Weil, mundësohet
veç kur ne jemi të vëmendshme/ëm
ndaj tjetrës/it a diçka-së. Është ajo vë-
mendja - e kuptuar si akt politik - që
na bën të ndërgjegjshëm se, në fund,
ne të gjitha/ë qenkemi duke e luftuar
një strukturë të njëjtë - politikën pa-
triarkale, e cila funksionon me dhunë
e herë përshkallëzohet në forma edhe
më të egra.

Feminizmi si praktikë e teori është
duke ofruar mjetet për ta imagjinuar
e jetësuar në forma të reja të soli-
daritetit. Solidaritete që i njohin të për-
bashkëtat dhe ndërtohen mbi dallimet.
Një solidaritet i cili sulmon diko-
tomitë e qendrës e periferisë. Një sol-
idaritet i cili na mundëson t'i besojmë
njëra/i-tjetrës/it e të luftojmë për
njëra/i-tjetrën/in, parakushte krye-
sore për të punuar bashkë e për të
guxuar për ta imagjinuar një të
ardhme bashkë.

Autorja është aktiviste feministe. 

Politika e solidaritetit dhe emancipimi shoqëror

Arbër Nuhiu

Familja është formacion që ndër-
lidhet me mitet kozmogonike për
fillesat e njerëzimit. Rrjedhimisht,
është pakrahasimisht më e vjetër se
shoqëria sipas konceptimit tonë të
sotëm. Prandaj, familja nuk është in-
stitucion statik (i pandryshueshëm).
Sikur edhe institucionet tjera, modelet
aktuale të saj janë produkte shoqërore
që u janë nënshtruar ndryshimeve dhe
modifikimeve nëpër kohë. Dhe pikër-
isht për shkak të kësaj arsyeje, struk-
tura e një familjeje në ditët e sotme nuk
është e njëjtë me strukturën e një
familjeje para një shekulli. Po ashtu,
duhet të kemi parasysh që pavarësisht
ndryshimeve shoqërore që herë pas
here kanë qenë edhe radikale, famil-
ja ka vazhduar së ekzistuari dhe i është
përshtatur këtyre ndryshimeve. Deri
tani nuk njohim ndonjë shoqëri në të
cilën nuk ka ekzistuar institucioni i
familjes. Pikërisht për shkak të kësaj
aftësie për t’u ndryshuar, modifikuar
dhe përshtatur kohës, familjet e sotme
dallojnë rrënjësisht me familjet e ko-
hëve më të vjetra.

Cilat do të ishin dallimet në shikim të
parë në mes të familjeve tradicionale
dhe atyre moderne?

Nëse e shikojmë sipërfaqësisht, pa
e analizuar në detaje, dallimi i parë i
dukshëm është madhësia e familjes.
Sot familjet janë shumë më të vogla
sesa që ka qenë më herët, që kanë je-
tuar në bashkësi e që përbëheshin nga
anëtarë të familjes të disa gjener-
atave. Pra, familja tradicionale nuk për-
bëhet vetëm nga prindërit me fëmijët
e tyre, por edhe nga gjyshërit, gjyshet,
vëllezërit, motrat e pamartuara ose të
veja, gratë e vëllezërve, fëmijët e tyre,
etj. Që të gjithë jetonin në një shtëpi të
vetme. Këto familje numëronin 20+
anëtarë të familjes dhe ka pasur raste
kur numri i anëtarëve të familjes ka
kaluar 100+. Ndërsa në kohën mod-

erne, një familje mesatare konsidero-
het 4-5 anëtarëshe dhe në raste shumë
të rralla mund ta kalojë numrin 10. 

Dallimi i dytë i dukshëm, por shumë
i rëndësishëm, është pozita e gruas në
familje. Në të kaluarën, gruaja kishte
pozitë shumë të ultë në familje sa që
është konsideruar “rob i shpisë”, pra
një makinë e lindjes, që e ka pasur
obligim të lindë trashëgimtarët
(djemtë) e familjes, për t’u kujdesur,
ushqyer dhe rritur ata, si dhe një
skllave e cila është aty për t’iu shërbyer
anëtarëve të tjerë të familjes. Pra,
gratë në familje nuk kanë pasur as liri,
e as të drejta. Ndërsa sot, në familjet
moderne, gruaja si anëtare e familjes
nuk i nënshtrohet burrit, ka pozitë të
barabartë me të gjithë anëtarët tjerë të
familjes dhe me të drejta të barabar-
ta sikur edhe anëtarët tjerë. 

Dallimi i tretë është se cili/a nga anë-
tarët/et e familjes është në qendër, pra
kush dominon, te kush është fokusi, etj.
P.sh., te familjet tradicionale qendra,
dominanca dhe fokusi ka qenë te bur-
rat, përderisa në familjet moderne në
epiqendër janë fëmijët, e që dëshirat e
tyre bëhen “politika” të familjes.

-------

Familja tradicionale është kon-
sideruar si njësi (nukleus) e shoqërisë,
për arsye se një familje tradicionale i
ka përmbushur të gjitha nevojat fizike
dhe shoqërore dhe nuk ka pasur
nevojë për ndërhyrjen e institucioneve
të “jashtme” për t’i plotësuar këto nevo-
ja. Në këtë aspekt, Gisbert ka thënë:
“Familja moderne nuk është më njësia
ekonomike siç ishte në mesjetë, ku
prodhimi, shpërndarja dhe konsumi u
zhvilluan në shtëpi si një njësi e
vetëmjaftueshme në një ekonomi bu-
jqësore dhe artizanale.

Por, kjo nuk ndodh në familjet mod-
erne. Sot njerëzit janë bërë më indi-
vidualistë në pikëpamje dhe “interesi”
i përbashkët më nuk është një çësht-
je e cila duhet të vendoset para in-
teresave individuale. Tani edhe anë-
tarët e së njëjtës familje jetojnë të sh-
përndarë në vende të ndryshme dhe
bëjnë profesione të veçanta për t’i
plotësuar nevojat individuale të tyre,
fizike dhe shoqërore.

Sipas disa pikëpamjeve moderne të
sociologëve, familja moderne përku-
fizohet më ndryshe sesa janë përku-
fizuar familjet tradicionale. Një famil-

je moderne sot përkufizohet si
bashkësi e një apo dy prindërve, fëmi-
jëve, por mund të përfshihen edhe kaf-
shët shoqëruese, siç janë qeni apo
macja, si anëtarë të familjes.

Vërehet një dallim shumë i madh i
perceptimit dhe përkufizimit të famil-
jes në ditët e sotme. Pikërisht këtu fil-
lon debati, kundërshtimet dhe mo-
spajtimet, në lidhje me perceptimin e
shoqërisë, në të cilën familja është
pjesë përbërëse e saj. Jemi të vetëdi-
jshëm që për një pjesë të shoqërive
konservative dhe patriarkale, përku-
fizimi i familjes moderne është i pa-
pranueshëm si i tillë. P.sh., nënat ve-
tushqyese, çiftet lesbike dhe gej, nuk
konsiderohen familje nga konserva-
torët dhe nga shoqëritë patriarkale,
përkundrazi këto bashkësi luftohen që
të mos ndodhin dhe nuk pranohen.

----

Ashtu si institucioni i familjes, edhe
pse i përkufizuar shumë më vonë, in-
stitucioni i martesës - ndonëse me bazë
religjioze, gjithashtu ka pësuar
ndryshime, përshtatje dhe modifikime
me kalimin e kohës. Martesa në fillet
e saj është menduar si një institucion
riprodhues, kontribuues në rritjen e
familjes dhe natalitetit të një shoqërie.
Gjurmë të kësaj lloj pikëpamjeje ka
ende sot në shoqëritë tona moderne,
pikërisht për shkak të patriarkalizmit
dhe ideve konservatore të grupeve të
caktuara shoqërore brenda një
shoqërie.

Me modifikimin e strukturës së
familjes është modifikuar edhe insti-
tucioni i martesës, pavarësisht që cer-
emonitë, traditat dhe zakonet shumë
pak kanë ndryshuar, të bazuara në do-
minimin e burrit dhe nënshtrimin e
gruas. Në familjen moderne njerëzit i
nënshtrohen më pak kontrollit
prindëror, në kuptimin se me kë dhe
kur do të martohen. Sot një martesë
nuk lidhet më nga prindërit e çiftit, por
lidhet nga vet çifti/bashkëshortët për
shkak të dashurisë, miqësisë apo in-
teresave të tjera të mundshme që janë
të përbashkëta, cilësi këto që në të kalu-
arën nuk janë konsideruar aspak. 

Për shkak që sot në qendër të një
shoqërie është individi dhe nuk është
interesi i bashkësisë, edhe raportet
ndërshoqërore kanë ndryshuar. Në të
kaluarën, nevoja për të mbrojtur in-
teresin e bashkësisë familjare apo fisit
ka qenë prioriteti kryesor, pasi që kjo

ka përcaktuar ekzistencën e atij fisi apo
asaj familjeje. Sot, njeriu jo domos-
doshmërisht ka nevojë për përkrahjen
e anëtarëve të familjes, pasi që ekzis-
tenca e individit nuk varet nga ky in-
stitucion shoqëror. Prandaj, raportet e
ndryshme ndërshoqërore në kohën
moderne nuk zhvillohen duke u bazuar
ne përfaqësimin apo interesin e
bashkësisë familjare, por krijohen
duke u bazuar në interesa individuale. 

Kjo pastaj ka ndryshuar edhe per-
ceptimin e gjithë shoqërisë duke e ven-
dosur individin në qendër. Me këtë rast
kanë ndryshuar edhe rregullat, të
drejtat dhe detyrimet e individëve
brenda një grupi shoqëror, përderisa
në kohërat antike njerëzit kanë pasur
të drejta vetëm nëse kanë qenë anëtarë
të një grupi shoqëror të pranueshëm
apo të njohur.

Që nga viti 1215, kur është hartuar
“Magna Carta”, e deri në vitin 1948, ka
pasur tentime për t’i rregulluar të
drejtat individuale. Ndërsa hera e
parë ku janë listuar në mënyrë shumë
konkrete 30 të drejta individuale është
Deklarata Universale për të Drejtat e
Njeriut, e miratuar nga OKB. Mund të
them që ky moment është pika kyçe
e ndryshimit nga shoqëritë konser-
vatore dhe patriarkale në shoqëri lib-
erale, bashkë me ndryshimin e të
drejtave dhe detyrimeve të cilat kalo-
jnë nga të drejtat kolektive në të drej-
ta individuale. Pra, të drejtat dhe liritë
individuale nënkuptojnë që në një
bashkësi shoqërore, e cila përfshin
edhe familjen, nuk është më shumë i
rëndësishëm interesi apo e drejta e për-
bashkët e bashkësisë, por e drejta dhe
liria e individit brenda kësaj bashkësie.

Në një shoqëri moderne, të drejtat
dhe liritë individuale janë të panego-
ciueshme dhe ato mbrohen e avan-
cohen nga grupet e interesit dhe nga
mbrojtësit e të drejtave të njeriut, re-
spektohen nga shoqëria dhe garan-
tohen nga Kushtetuta dhe korniza
ligjore e atij shteti. 

Në këtë aspekt, Kosova gjithmonë ka
pretenduar që të rreshtohet në krahun
e shoqërive moderne dhe pikërisht për
shkak të këtij rreshtimi shteti ynë ka
listuar një numër të madh të të drej-
tave dhe lirive themelore të qyte-
tarëve të tij. E drejta për t’u martuar
dhe për të krijuar familje është një e
drejtë e garantuar e secilit qytetar të
Kosovës, pasi kështu është e rregulluar
në Kushtetutë, Neni 37:

“Në bazë të pëlqimit të lirë, çdokush

gëzon të drejtën të martohet dhe të
drejtën që të krijojë familje në pajtim
me ligjin”.

Kjo sepse Kosova është shtet laik,
demokratik, liberal dhe në qendër e ka
qytetarin, e jo grupin shoqëror, gjë që
shumë qartë është e shkruar në pre-
ambulën e saj:

“Të përkushtuar për krijimin e një
shteti të qytetarëve të barabartë, i cili
do të garantojë të drejtat e secilit
qytetar, liritë qytetare dhe barazinë e
të gjithë qytetarëve para ligjit”.

Debati për rregullimin ose jo të
martesës në mes të personave të sek-
sit të njëjtë është një debat që zhvillo-
het prej disa dekadash. Përplasjet za-
konisht bëhen në mes të konserva-
torëve dhe liberalëve, me idenë e
konservatorëve që janë duke e mbro-
jtur shoqërinë nga “shkatërrimi”, “zh-
dukja”, etj. Kjo frikë e paarsyeshme që
vjen, pastaj lehtësisht identifikohet si
në homofobi, e që është e rrezikshme
për zhvillimin e shoqërive në të cilat in-
dividi është në qendër, sepse mund të
sjellë përplasje, denigrim e deri në
dhunë fizike. Po ashtu, vlen të thek-
sohet që në të gjitha shtetet
demokratike ku është hapur ky debat,
në fund ka rezultuar me rregullim të
kësaj martese në kuadër të legjisla-
cionit të atij shteti.

Sa është rrezik për një shoqëri/shtet
që ta rregullojë martesën në mes të
personave të seksit të njëjtë?

Se sa është i “rrezikshëm” për
shoqërinë rregullimi i martesës së
personave të seksit të njëjtë, këtë më
së miri mund ta shohim drejtpërdrejt
te shtetet të cilat e kanë lejuar këtë
martesë, siç është Holanda, që është
shteti i parë në botë që e ka rregullu-
ar në vitin 2001, pastaj Belgjika, Span-
ja, Kanadaja, të gjitha shtetet skandi-
nave, Portugalia, Franca, Zelanda e Re,
Australia, SHBA, e shumë shtete të
tjera demokratike dhe liberale.

Çdo tentim për të stigmatizuar dhe
paragjykuar bashkëqytetarët tanë LGB-
TIQ+ nuk ka të bëjë me demokracinë,
lirinë dhe të drejtat e njeriut. Shoqëria
jonë historikisht ka treguar që jemi
rreshtuar me shtetet demokratike dhe
duhet të vazhdojë që ta bëjë një rresh-
tim të tillë edhe në të ardhmen.

Autori është Drejtor 
Ekzekutiv i CSGD-së.

Shoqëritë Tradicionale vs. Moderne - Përkufizimi i Martesës 
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Arnina Beçiri

“Pse e bëre...?” është pyetja që të
mbijetuarat e dëgjojnë shumë sh-
pesh.

“Pse e bëre?” pasohet kryesisht
nga një deklaratë mosmiratuese që
dikush mund ta ketë për veprimin e
një të mbijetuare.

“Pse qëndrove?”.
“Pse nuk u largove më herët?”.
“Pse vetëm tani po flet për këtë?”.
“Pse?”.
Problemi me pyetjet “Pse” është se

këto pyetje shpesh i bëjnë të mbijet-
uarat të ndjehen fajtore për veprimet
e tyre – veprime që, megjithatë, janë
më se normale, duke marrë
parasysh kushtet në të cilat të mbi-
jetuarat detyrohen të jetojnë.

Kur një e mbijetuar e tregon për
herë të parë historinë e saj, ajo mund
të kërkojë miratim nga dëgjuesit ose
që ata të bashkëndjejnë me të. Sido-

qoftë, ndonjëherë kjo nuk u ofrohet
atyre. Në vend të kësaj, të mbijetu-
arat mbështeten për muri dhe dety-
rohen të shpjegojnë çdo hap që i solli
në këtë gjendje – dhe Zoti na ruajt,
nëse ndonjëra prej tyre nuk do të
ishte aktive të ndërmerrte veprime të
duhura duke u përpjekur të largohej
nga lidhja abuzive.

Ne e kemi krijuar një imazh se si
duket një e mbijetuar e përkryer –
ajo që raporton abuzimin menjëherë
pasi ndodh, që largohet pas shu-
plakës së parë, që nuk toleron kurrë.
Ndonjëherë shohim shembuj të tillë
në reklama, fushata dhe në pano.
Ato vërtet e bëjnë që kjo të duket e
lehtë. Por, duke e bërë këtë, ne e për-
jashtojmë faktin se duhen përpjekje
të shumta për t’u përgatitur për të
lënë një partner abuziv, se dyshimi
dhe frika janë gjithmonë të pran-
ishme gjatë ikjes nga situatat
abuzive. Vetë të mbijetuarat janë
shumë të vetëdijshme për këtë re-
alitet. Po të tjerët? Jo edhe aq!

Si një e mbijetuar, jam mjaft rehat
me historinë time të abuzimit. E kam
treguar atë me qindra herë para
njerëzve, të panjohurve, fytyrave të
njohura. Reagimet e njerëzve ndaj
historisë sime dallojnë në shumë
mënyra – disa qajnë, disa qëndrojnë
të heshtur, të tjerë përpiqen shumë

të tregojnë mirëkuptim dhe më pas
ka nga ata që vënë në dyshim
veprimet e mia, mendimet e mia dhe
edhe vetë ekzistencën time si e mbi-
jetuar. Pyesin “Pse?”.

Sidoqoftë, ajo që njerëzit nuk e
kuptojnë është se të mbijetuarat nuk
ua kanë borxh asnjë shpjegim. Nëse
dikush duhet ta bëjë këtë, atëherë
janë vetë abuzuesit.

Si është e mundur që ne i pyesim
të mbijetuarat se pse iu desh kaq
shumë kohë që të largohen nga një
marrëdhënie abuzive, kur sistemi
është aq i rrezikshëm sa gratë vriten
pse e raportojnë dhunën? A nuk
jemi të vetëdijshëm për rrethanat në
të cilat gjenden të mbijetuarat, apo
zgjedhim të shpërfillim faktorë të
tillë?

Para ca ditësh po ecja pranë një
panoje që thoshte: “Mos vazhdo të
jesh viktimë e dhunës në familje
vetëm pse nuk ke ku të shkosh”.
Vërtet u ndjeva e ofenduar. A nuk
është e natyrshme të kesh frikë të
flasësh kur nuk ke ku të
mbështetesh? Të mbijetuarat nuk
kanë nevojë që institucionet dhe or-
ganizatat e shoqërisë civile të na
thonë “të mos vazhdojmë të jemi
viktima të abuzimit”. Ne kemi
nevojë për hisedarë që të na ofrojnë
burimet e duhura që do të na ndih-

mojnë të dalim nga situata të tilla.
Nuk janë të mbijetuarat ato që janë
të dobëta, por është sistemi nëpër të
cilin të mbijetuarat janë të detyruara
të kalojnë për të kërkuar drejtësi.

Ajo që më goditi më shumë nga
kjo pano e fushatës ishte mungesa e
bashkëndjenjës dhe e prania e pand-
jeshmërisë ndaj realitetit të një të
mbijetuare. Është përgjegjësi e jona
që ta bëjmë të mbijetuarën të dëgjo-
het, të kuptohet dhe t’i themi: “Nd-
jenjat tuaja janë të vlefshme, por ne
mund t’ju ofrojmë ndihmë të men-
jëhershme dhe të duhur për të dalë
nga kjo situatë”.

Ta hedhësh poshtë luftën kryesore
të të mbijetuarave është të krijosh
një tregim që është shumë larg të
vërtetës. Çfarë lloj mesazhi u japim
atyre nëse ndërtojmë një ide që hedh
poshtë frikën dhe shqetësimet e
tyre? Është e rëndësishme t’u tre-
goni të mbijetuarave se ato, në fakt,
nuk janë të vetme në betejat e tyre.
Ne duhet të krijojmë një komunitet
në të cilin të mbijetuarat mund të sh-
prehin frikën, zemërimin dhe
shqetësimet e tyre. Një komunitet në
të cilin „Pse?”-në e kthejmë në “Si”.

Një komunitet në të cilin pyesim:
“Si mund ta di që je e sigurt?”.
“Si mund të të bëj të ndihesh

rehat?”.

“Si mund të të ndihmoj?”.
Por, në vend të kësaj, të mbijetu-

arat e gjejnë veten në një vend ku
vendimet e tyre nënçmohen dhe
vihen në dyshim. Shpesh, kjo vjen
nga njerëz që besojnë me gjithë
zemër se do të vepronin ndryshe
nëse do të ishin vetë në vendin e të
mbijetuarave.

Mirëpo, sa herë e gjejmë veten në
situata ku në vend që të mbrohemi,
ngrijmë në vend? Si gra, kjo na
ndodh shumë herë. Mund të jemi të
zhurmshme gjersa dalim në rrugë
dhe protestojmë për të drejtat e
grave, por kur e gjejmë veten në
rrugë qorre në përballje me një
burrë është krejtësisht normale të
tkurremi që të mund ta tejkalojmë
atë situatë pa u lënduar. Nuk duhet
të jetë normale, por e bëjmë këtë që
t’i mbijetojmë edhe një dite tjetër në
një shoqëri patriarkale, ku ekzis-
tenca jonë e vetme është betejë e
vazhdueshme.

Realiteti i të mbijetuarave dhe vik-
timave nuk është një tablo bardhezi,
e nuk duhet të jetë as mënyra se si u
japim zgjidhje.

Ne duhet të bashkëndjejmë me të
mbijetuarat – ky është hapi i parë
drejt sigurisë.

Autorja është aktiviste feministe.

Mbi “Pse?”

Dafina Haliti

Zyra e vogël në një nga rrugicat e
shumta dhe të ngushta me kalldrëm
në lagjen e Arbërisë, për kalimtarët
pranë saj ngjason me çfarëdo vendi
pune të ndonjë ndërmarrjeje apo
biznesi të vogël në kodrën e qetë të
kryeqytetit. Por, hapësira e ngushtë
e “Shoqatës së Prindërve të Ndarë”,
në pak vite ka qenë dera e parë e
trokitur për qindra gra – të gjitha të
ndara, nëna vetushqyese, të
papuna, pa pronë, të zhgënjyera
nga shteti dhe të diskriminuara nga
institucionet.

Organizata e themeluar në vitin
2018 ka mbështetur prindërit e
ndarë, rreth 300 gra dhe tre burra,
përgjatë hapave të tyre institu-
cionalë drejt divorcit, derisa
luftonin për njohjen e të drejtave të
tyre fundamentale.

Themeluesja e organizatës, Arjeta
Gashi, e di më mirë se çdokush
tjetër që drejtësia dhe dinjiteti i
barabartë në sytë e ligjit nuk mund
të merren asnjëherë si të mirëqenë
në Kosovë, e aq më pak për nënat
vetushqyese. 

“Shoqata përpiqet të krijojë një
shoqëri ku prindërit vetushqyes tra-
jtohen në mënyrë të barabartë dhe
të drejtë. Prandaj ne sigurojmë të
gjithë informatat e nevojshme për
prindërit vetushqyes për të marrë
shërbimet e duhura gjatë rrugëtimit
të tyre të vështirë”.

Arjeta kishte mbi dhjetë vite për-
vojë në sektorin e energjisë në Op-
eratorin e Sistemit të Transmisionit
të Kosovës (KOSTT) – ku vazhdon
të punojë si Menaxhere Adminis-
trative – kur vendosi të divorcohej
dhe ta vazhdonte jetën me të birin e
saj atëherë të vogël. Pavarësisht
karrierës dhe ekspertizës që e
kishte marrë nga puna, por edhe
studimet në menaxhment dhe in-
formatikë, për herë të parë e pa
veten në një realitet të papritur, të
pasigurt dhe rraskapitës. Para një
dekade, nevojat e prindërve të
ndarë ishin tërësisht të përjashtuara
nga diskursi publik dhe fjalori poli-
tik. Në këtë kontekst, divorci nuk
shikohej si një ngjarje e zakonshme
jetësore, por koncept që prish fo-
tografinë e përkryer të martesës
dhe familjes nukleare. 

“Kur jam ndarë unë, fjala ‘divorc’
nuk ishte ende e pranishme as në
qarqet e Prishtinës. Ishte gati tabu.
Ishte pothuajse e pamundur të hasje
në dikë me përvojë të ngjashme për
të këshilluar, ashtu siç ishte gati e

pamundur të gjeje një individ apo
një zyrë që do të rrëfente tërë hapat
ligjorë me të cilët përballemi prej
momentit kur ti vendos ta bësh pad-
inë për divorc”.

Agonisë dhe dërrmimit të saj pas
ndarjes iu shtua kërkimi për ta kup-
tuar dhe njoftuar tërë komplek-
sitetin e veprimeve që duhej t’i
ndërmerrte për ta përfunduar
pjesën martesore të jetës në gjyka-
tore. 

“Nuk kam pasur informacion se si
bëhet padia, si bëhet kërkesa për al-
imentacion e kujdestari të fëmijëve.
Gjithçka ishte e panjohur dhe e
paarritshme. Në fakt, para së
gjithash, nuk do të dilja me djalin
me vetëm rroba trupi prej shtëpisë.
Nuk kam pasur nevojë të dilja
aspak. Sepse për shumë vite
martesë kam kontribuar jashtëza-
konisht shumë në atë shtëpi”.

Megjithëse procesi i divorcit u fi-
nalizua për disa muaj, praktikat
gjyqësore të cilat kanë bërë një tra-
ditë të ndarjes së padive lidhur me
zgjidhjen e të drejtës së pronësisë
nga procedurat e divorcit dhe ato që
lidhen me të drejtat e kujdestarisë
së fëmijëve, e zvarritën edhe Ar-
jetën me vite të tëra. 

Edhe pse hisja financiare e ndarë
për të është larg shumës që ajo
kishte investuar në shtëpi, për Ar-
jetën vendimi është një fitore e
vogël brenda sistemit gjyqësor
diskrimunes dhe të padrejtë për
gratë. 

Përfundimi i shpejtë i divorcit e
kurseu atë nga stresi me të cilin za-
konisht ballafaqohen prindërit që
divorcohen, ku beteja për të drejtat
e kujdestarisë shpesh di të jetë e hid-
hur dhe marrja standarde në pyetje
nga ana e zyrtarëve të gjykatës dhe
punëtorëve socialë mund t’iu duket
prindërve se janë pjesë e procesit
gjyqësor. Por, një triumf gati i pa-
mundur për shumicën e madhe të
grave, përfshirë Arjetën, është
pagesa e alimentacionit. 

Sipas kornizës ligjore të Kosovës,
mospagesa e alimentacionit të urd-
hëruar nga gjykatat, apo mbështet-
jes financiare për fëmijët, është
vepër penale. Megjithatë,
përkundër asaj që thotë ligji, në
Kosovë ekziston një tendencë
shumë e përhapur e ish-partnerëve
- siç është rasti i Arjetës, ish-burri i
së cilës, sipas saj, kurrë nuk ka
paguar asnjë cent për gjithë këto
vite – t’i shmangen pagesës së kon-
tributit të cilin e kanë borxh.

Arjeta thotë se ishin dëshpërimet

dhe zhgënjimet e tilla që ndon-
jëherë ishin aq të fuqishme sa që ia
lëkundnin edhe besimin në vete.
Periudhave të tilla ajo i përgjigjej
me nisma të reja. Ajo fitoi bursë për
studimet master në biznes dhe
menaxhment në universitetin an-
glez të South Wales, dhe pas kësaj
kreu edhe një program lidershipi
për barazi gjinore në Georgetown
McDonough School of Business në
Uashington. 

Por, vitet e gjata të ballafaqimit me
padi e avokatë, ndërrim të gjyq-
tarëve, endjet në gjykatë, përjetimet
e tejzgjatura dhe traumatike, e
shndërruan luftën personale të Ar-
jetës në një luftë më të madhe gji-
nore. Ajo ndërtoi shoqatën për të
lehtësuar, por dhe asgjësuar disa
nga sfidat që vetë i kishte përjetuar
në mungesë të informacionit të
duhur. 

“Në një moment e kam kuptuar
që luftën të cilën po e bëja nuk e
bëja vetëm për veten, por edhe për
gratë tjera. Organizata ishte pa u
themeluar kur e fillova aktivitetin
jozyrtar. Për shembull, kur kisha di-
jeni për ndonjë ndarje në familje, e
kontaktoja gruan dhe ia shpjegoja
tërë hapat”.

Sot, “Shoqata e Prindërve të
Ndarë” bashkëpunon me psikologë,
sociologë, Qendrat e Punës Sociale,
avokatë, ekspertë ligjorë, aktivistë,
e deri me institucionet dhe qever-
inë, për t’i ndihmuar prindërit ve-
tushqyes gjatë divorcit, në kërkesat
e tyre për alimentacion, duke u për-
pjekur për të ruajtur sa më shumë
mirëqenien të tyre, por edhe të
fëmijëve.

Jo rastësisht misioni i organizatës
shënon që ka për qëllim fuqizimin
dhe mbështetjen e prindërve të
vetëm në rrugëtimin e tyre për të
ruajtur pavarësinë, stabilitetin dhe
prindërimin efektiv.

Brenda katër viteve, Arjeta
tashmë është bërë kontakti i parë
për prindërit vetushqyes kosovarë.
Ajo çdo pasdite gjendet në lagjen e
Arbërisë, pasi që ta ketë përfunduar
orarin standard të punës në sek-
torin publik. Në fakt, me iniciativë
të Arjetës, KOSTT-i është bërë insti-
tucioni i vetëm publik në Kosovë që
ka politikë të brendshme për t’i
adresuar ngacmimet seksuale në
vendin e punës. 

“Në momentin kur është kuptuar
që jam e ndarë nga burri,
ngacmimet seksuale u patën bërë
një përvojë e zakonshme për mua,
çfarë nuk ka qenë para ndarjes,

sepse jam parë më shumë në lidhje
me burrin. Duke u bërë dëshmitare
e kësaj, e kam pasur të nevojshme
të bëj diçka sa i përket adresimit të
ngacmimeve seksuale dhe kam fil-
luar prej vendit tim të punës”.

Të lëna mes stigmës dhe vështirë-
sive ekonomike, deri në muajt e
fundit asnjë institucion qeveritar
apo agjenci e ndërlidhur nuk ka
marrë asnjë hap të monitorojë
numrin e grave të cilat janë ve-
tushqyese, të papuna dhe nëna. Për
herë të parë, në fund të vitit të
kaluar, Kuvendi i Kosovës ka mirat-
uar një linjë buxhetore për kategor-
inë e nënave vetushqyese. Për
Arjetën ky është hapi i parë i ndër-
marrë ndonjëherë që do të mund t’i
kontribuonte krijimit të një data-
baze për nënat vetushqyese. 

Arjeta thotë se luftimi i stigmës
për nënat vetushqyese dhe fëmijët

e tyre duhet të jetë në qendër të
politikave shtetërore. Ajo ka filluar
të bashkëpunojë me Presidenten e
Kosovës, Vjosa Osmanin, për ta
adresuar stigmën ndaj fëmijëve me
prindër të ndarë në sistemin arsi-
mor, që sipas saj, mbetet çështje e
patrajtuar pavarësisht që cenon
skajshmërisht fëmijët në shkollë. 

“Ka aq shumë për të bërë. Prej
avokimit kundër stigmës për nënat
dhe fëmijët, pastaj është një luftë e
madhe për të drejtat ekonomike.
Ne kemi filluar të gjejmë bursa
shkollimi për nënat vetushqyese
dhe t’i ridërgojmë në shkollë.
Gjithashtu, përmes
bashkëpunimeve me kompani të
ndryshme po u gjejmë edhe vende
pune. Tash është koha që nënat ve-
tushqyese të jenë në qendër të
angazhimeve institucionale të
shtetit”.

Lufta e nënës vetushqyese për barazi



Vjosa Çerkini 

Luljeta Hasani, 27 vjeçare, është
nënë vetushqyese që 6 vjet, pasi u
divorcua nga bashkëshorti i saj. Ajo
është nënë e një djali 5 vjeçar, për të
cilin kujdeset kryesisht vetë, por
herë pas here edhe me mbështetjen
e familjes së saj në komunën e
Fushë Kosovës.

Që nga koha kur është divorcuar,
edhe pse ka mbaruar studimet për
Gjuhë Shqipe në Universitetin e Pr-
ishtinës ajo nuk gjen punë.

Për t’i plotësuar nevojat e saj dhe
të djalit, ajo bën punë joformale si
pastruese gjithkund që ka mundësi.
“Mbështetje nga shteti kemi shumë
pak. Që kur jam nënë vetushqyese
kam pastruar kudo që kam gjetur
diçka. Paratë e socialit prej 70 eu-
rosh nuk mjaftojnë as për pam-
persa, se le më për gjëra të tjera”. 

Gratë kosovare si Luljeta për-
ballen me nivel të ulët të punësimit.
Vetëm 21.5 për qind e grave janë të
përfshira në tregun e punës. Sipas
statistikave të hulumtimit “Gratë në
tregun e punës”, të realizuar nga in-
stituti RIINVEST, mospërfshirja e
grave në tregun e punës është 78.5
për qind. Kurse, në përqindjen prej
21.5 për qind të grave që janë të
përfshira në tregun e punës, lloga-
riten të gjitha gratë aktive në tregun
e punës, qofshin ato të cilat punojnë
ose nuk punojnë, por kërkojnë
punë. 

Saxhide Mustafa, zëvendësdrej-
toreshë e institutit RIINVEST, thotë
se niveli i ulët i punësimit të grave
ka qenë problem tash e disa vite,
dhe se situata ngadalë po bëhet më
e rëndë. 

“Nga hulumtimet është gjetur se
pikërisht kujdesi ndaj fëmijëve
është arsyeja përse gratë nuk kërko-
jnë punë”.

Ajo tregon se faktorët tjerë që
ndikojnë në pasivitetin e grave në
tregun e punës janë problemi i
mungesës së qendrave të kujdesit
ndaj fëmijëve, problemi i mental-
itetit patriarkal, pasi gratë duhet të
kujdesen jo vetëm për fëmijët, por
edhe për kategoritë e të moshuarve
në familjet kosovare, përshtypjet e
gabuara dhe diskriminuese që vijnë
nga sektori privat i punës, ku para-
pëlqehen më shumë të punësohen
vajza të reja, sesa gratë që kanë
fëmijë, puna pa kontrata, kushtet jo
të mira, mungesa e fleksibilitetit në
punë, ngacmimet seksuale në vende
të punës, etj. 

Diana Shaka, nënë vetushqyese
nga komuniteti egjiptas në Kosovë,
ka pasur të njëjtat probleme sikur
Luljeta kur i duhej të kujdesej për
djalin e saj. Punësimi ishte i pa-
mundur, sepse punëdhënësit nuk e
merrnin në punë. 

“Kur jam ndarë me bashkëshortin
tim, djali im ishte vetëm 3 vjeç dhe
ka qenë shumë e vështirë. Dy vite
nuk kam punuar fare, sepse nuk

kisha ku të punoja. Nuk më merrnin
në punë. As ndihmë financiare nga
shteti nuk kam marrë. Kur u ktheva
tek familja ime, më vinte turp nga
vetja, saqë sa herë që kërkonte djali
diçka edhe kur hanim bukë, më
duhej ta ulja kokën, sepse ndihesha
e pavlerë, si barrë e dikujt”.

Gratë në Kosovë vazhdojnë të bal-
lafaqohen me probleme dhe barri-
era të shumta për faktin që janë gra.

Sociologia Bukurije Rrustemi
vlerëson se situata e grave vazhdon
të jetë tejet e rënduar, sidomos në
mundësitë për punësimin e tyre.

“Diskriminimi i grave në tregun e
punës bëhet për shkaqe të shumta,
si p.sh., barrierat familjare që sh-
prehen si pasojë e një shoqërie pa-
triarkale, burokracia institucionale,
sidomos në sektorin privat, që i de-
tyron shumë gra të heqin dorë nga
profesioni i tyre duke përfunduar si
të papuna. Arsye tjetër është mosre-
spektimi i ligjit të lehonisë, mungesa
e çerdheve publike, sidomos në
qytete të vogla në zonat rurale, por
edhe ndikimi i pandemisë COVID-
19, që e ka rritur numrin e papunë-
sisë dhe veçanërisht i ka prekur
gratë”. 

Ligji i Punës dhe dispozitat ligjore
lidhur me pushimin e lehonisë u
garanton grave të punësuara të
drejtën prej dymbëdhjetë muajve të
pushimit të lehonisë. Për gjashtë
muajt e parë të pushimit të lehonisë
pagesa bëhet nga punëdhënësi me
kompensim 70 për qind të pagës
bazë. Kurse në tre muajt në vijim,
pushimi i lehonisë paguhet nga
Qeveria e Kosovës me kompensim
50 për qind të pagës mesatare në
Kosovë. 

Ky ligj dhe këto dispozita ligjore
vlejnë vetëm për gratë të cilat janë
të punësuara. 

Që nga shtatori i vitit 2021, Qeve-
ria e Kosovës ka nisur ndarjen e 170
eurove në muaj për gratë lehona
dhe shtesat për fëmijët nga Pakoja e
Ringjalljes Ekonomike. 

Mbështetja për gratë lehona është
e ndarë në dy kategori, ato që janë
të papuna që do marrin 170 euro për
6 muaj dhe të punësuarat që do
marrin 170 euro për 3 muaj. 

Kjo pagesë bëhet krahas kompen-
simit të rregullt të pushimit të lehon-
isë.

Nga kjo masë, që nga shtatori i
vitit të kaluar ka nisur edhe shpërn-
darja e shtesave për fëmijë që do të
përfshijnë fëmijët e lindur në vitin
2020 dhe 2021, me nga 20 euro në
muaj. Gradualisht, me fillim nga ja-
nari i vitit 2022, janë shtuar edhe
grupmosha të tjera deri në moshën
16-vjeçare, për të cilat vlera e sht-
esës është 10 euro në muaj.

Kjo masë po shihet nga gratë
kosovare si një stimulim për shtim
të natalitetit, por po dërgon gratë në
varfëri dhe demotivim për të
punuar. 

“Unë mendoj që ndihma prej 170

eurosh për gratë e papuna i çon
gratë në varfëri dhe lindje më
shumë. Për shembull, e kemi një
shoqe e cila ka punuar si pastruese.
Ajo në momentin që ka dëgjuar për
këtë mundësi ishte shtatzënë, pastaj
e ka lindur fëmijën dhe thotë se unë
i marrë shtesat dhe nuk dua të
punoj. Kjo është njëfarë varfërie,
sepse gratë nuk po mendojnë më
gjatë, që fëmija rritet dhe këto sht-
esa për nënat ndërpriten pas gjashtë
muajsh, kurse gratë që kanë
bashkëshortë, shumicën e rasteve
paratë kur i marrin as nuk i shohin
ato, sepse i marrin burrat”, thotë
Diana Shaka. 

Duke pasur probleme të shumta
gratë në gjetjen e një vendi pune,
Saxhide Mustafa nga instituti RIIN-
VEST thotë se kjo mbështetje sa e
ndihmon, po ashtu edhe e dekura-
jon gruan, e cila ka pasur aspirata
për të hyrë në punë, sepse gratë i
marrin këto para për gjashtë muaj
dhe po ta kenë një punë, ashtu siç
ndodh rëndom, punëdhënësit ua
ndërpresin kontratën dhe ato nuk e
shohin veten duke punuar, por rrinë
në shtëpi për t’i rritur fëmijët.

“Gratë shpeshherë nuk e kanë të
qartë se ndihma financiare për
nënat janë vetëm për 6 muaj dhe

pas gjashtë muajsh ku do të mbesin
ato. Duke u rritur fëmijët, rriten
edhe kërkesat dhe prapë se prapë
ajo si grua është e varfër, sepse nuk
ka të hyra dhe këto ndihma sociale
dhe shtesat e fëmijëve janë shumë
të ulëta”.

Sipas raportit statistikor të pub-
likuar nga Departamenti i Politikave
Sociale dhe Familjes, në janar të vitit
2021, përfitues të Skemës së Ndih-
mës Sociale në tërë Kosovën ishin
25.678 bartës të lëndës/familje. Prej
tyre, 16.947 bartës të lëndës, apo
65.77 për qind burra,  ndërsa 8.821
bartës të lëndës apo 34.23 për qind
gra. 

Skema e Ndihmës Sociale në
Kosovë një prindi të vetëm, pa
marrë parasysh gjininë, i ofron
ndihmë në vlerë prej 70 eurosh,
kurse për anëtarin e dytë është 20
euro dhe vazhdon kështu duke u
rritur nga 20 euro për çdo anëtar të
familjes.

Sipas statistikave të Qendrës so-
ciale të Komunës së Prishtinës, 1525
familje përfitojnë ndihma sociale në
Prishtinë. Prej tyre, prindër të vetëm
janë 146, prej të cilëve 120 janë gra,
që janë të vetme dhe ndihma e
vetme që ju jepet nga shteti është
shuma prej 70 eurosh.

Gratë kosovare shpeshherë bal-
lafaqohen me probleme dhe sfida të
tjera për shkak të mentalitetit patri-
arkal të shoqërisë kosovare dhe
rregullimit ligjor për të marrë ndih-
mën sociale që u takon atyre me ligj. 

“Varfëria te gratë është një prej
fenomeneve që i detyron gratë ta
durojnë dhunën, ose të jenë pjesë e
nënshtrimit social. Kryesisht bartës
të lëndës në traditën tonë shqiptare
janë burrat, edhe pse kemi raste të
shumta kur bartëse të lëndës janë
gratë”, thotë Vebi Mujku, drejtor i
qendrës sociale në Prishtinë. 

Sipas tij, problem tjetër shumë të
madh në aspektin ligjor që ta gëzo-
jnë të drejtën e tyre të ndihmës so-
ciale nënat vetushqyese e kanë
posedimin e vendimit final të
gjykatës se është arritur vendimi për
divorc. Kjo kryesisht ndodh për
shkak të mungesës së stërzgjatur të
vendimeve të gjykatës në procedura
standarde në legjislacionin aktual. 

Derisa të zgjidhen këto probleme,
gratë dhe nënat si Luljeta dhe Diana
do të vazhdojnë të përballen me sfi-
dat e gjetjes së një pune me pagën e
të cilës do të mund të jetojnë me
fëmijët e tyre, pa pasur nevojë për
mbështetje financiare të askujt. 
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Ndihma që nuk është

David Remnick

Para se të bëhej bell hooks, një nga
shkrimtaret dhe kritiket e mëdha të
kulturës të shekullit të njëzetë, para
se të inspironte gjenerata të tëra të
lexuesve - veçanërisht gratë me
ngjyrë - që ta kuptojnë fuqinë e tyre
për të qenë vetvetja, ajo ishte Gloria
Jean Watkins, vajza e Rosa Bell dhe
Veodis Watkins. 

hooks, që vdiq më 15 dhjetor 2021,
është rritur në Hopskinville – qytet i
vogël i izoluar në Kentucky. Çdo gjë
që ajo do të bëhej në të ardhmen, fil-
loi aty. Ajo u lind në vitin 1952 dhe
vijoi shkollat e veçuara për fëmijët
me ngjyrë deri kur arriti në kolegj.
Aty vërehej që ishte e etur për të më-
suar dhe filloi t’i shihte mundësitë
çliruese të arsimimit. I donte filmat,
por ishte e vetëdijshme për mënyrat

se si teatri ndonjëherë na bën robër
të mendjeve të vogla dhe stereoti-
pave. Kjo e shtyu atë të kërkonte
mënyra të reja të vështrimit (dhe të
folurit) prapa imazheve lëvizëse të
ekranit. Babai i saj punonte si pas-
trues, ndërsa nëna si shërbyese për
familjet e të bardhëve. Puna e tyre
ishte plot me poshtërime të vogla.
Një botë e re u lind nga këto akte të
vogla të rezistencës – afirmimin e një
hapësire që e meritojmë me të
drejtë.

Në vitin 1973, Watkins diplomoi në
Stanford. Si një nëntëmbëdhjetëv-
jeçare, tashmë kishte përfunduar një
draft të veprës vizionare “Black
Feminism and Womanhood”. Gjatë
viteve të 1970-ta, vazhdoi studimet
pasuniversitare në Universitetin
Wisconsin - Madison dhe Univer-
sitetin e Kaliformisë - Santa Cruz. Në

fund të viteve të 1970-ta filloi të pub-
likonte poezi me emrin artistik “bell
hooks” - për nder të stërgjyshes së
saj, Bell Blair Hooks (inicialet me
shkronja të vogla i kishte për qëllim
ta dallojnë atë nga stërgjyshja, si dhe
të tregonte se rëndësi ka përmbajtja
e punës dhe jo emri i autorit). Në
vitin 1981, me emrin artistik “bell
hooks” ajo publikoi librin që e kishte
nisur në Stanford: “Ain’t I a Woman?
Black Women and Feminism” -  një
libër historik që në të njëjtën kohë
ishe një histori e trashëgimisë së
skllavërisë dhe dehumanizimit të
vazhdueshëm të grave të zeza, si dhe
një kritikë e politikës revolucionare
që ishte ngritur si përgjigje ndaj këtij
keqtrajtimi - përgjigje që përqendro-
hej në psikën mashkullore. Ajo
besonte se çlirimi i vërtetë duhet ta
njohë klasën, racën dhe gjininë, si

pjesë të identiteteve tona, pasi që
janë të lidhura pazgjidhshmërisht.
Ne jemi të gjitha këto gjëra në të
njëjtën kohë.

Gjatë viteve të 1980-ta dhe 1990-ta,
hooks ligjëroi në Universitetin Yale,
Kolegjin Oberlin dhe në City College
of New York. Ishte një dijetare e pro-
filizuar dhe shkrimtare, duke botuar
më shumë se katërdhjetë libra dhe
qindra artikuj nëpër revista dhe
gazeta. Ndër idetë e saj më me
ndikim ishe ajo e “vështrimit opozi-
tar”. Marrëdhëniet e pushtetit janë të
koduara ashtu si ne e shohim njëri
tjetrin. Njerëzit e skllavëruar dikur
dënoheshin vetëm pse thjesht i
shikonin pronarët e tyre të bardhë.
Nocioni i hooks, i përbërë nga
mënyra konfrontuese dhe rebele e të
parit të gjërave, bëri një “qark të
shkurtër” tek vështrimi burrëror, ose

vështrimi i bardhë, që donte t’i bënte
spektatore pasive gratë me ngjyrë që
shiheshin disi si “Tjera”. Ajo e vlerë-
sonte fuqinë e kritikës dhe bërjes së
artit nga perspektiva sfiduese me
ngjyrë.

Unë hasa në punën e saj në mesin
e viteve të 1990-ta, gjatë një epoke të
frytshme të studimeve kulturore të
njerëve me ngjyrë, kur revistat alter-
native javore dukeshin si monografi
akademike rigoroze. Për hooks,
pjesëmarrja me shkrime në sferën
publike ishte vetëm një jetësim i
mendjes ndaj shqetësimeve aktuale,
qoftë nëse subjekti i saj ishte
Madonna, Spike Lee, ose një pjesë e
paharrueshme si “Fëmijët” e Larry
Clark. Ajo po shkruante në një kohë
kur studimet serioze kulturore - gër-
mimi i nënteksteve dhe kërkimi për
të dhëna, ishin ende një sipërmarrje

Shkrimi revolucionar i bell hooks
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Rexhep Maloku

Behija Mustafa e shoqëroi për herë
të parë vëllanë në ushtrimet e
karatesë. Ishte vetëm tetë vjeçe.

“Vëllai u fryjke e më ardhke pak
inati”, qeshet Mustafa, tani 16-
vjeçare.

“Katër vjet u kanë vajza e vetme në
klub”, ndërhyn trajneri Bajram Ba-
jrami.

Tash është vajza e parë e klubit fer-
izajas “Fituesi”, themeluar më 1989,
që ia ka dalë të fitojë vendin e tretë
në kampionatin evropian të karatesë.
“Kur e thirra në telefon, po qanim të
dytë”, tregon Bajrami.

Dy fitoret e Vesës dhe fitorja e
madhe e Behijës

Por, ngjitja në podium për ta mar-
rë medaljen ia kujtoi Mustafës edhe
sakrificat me të cilat përballet përditë.
Ama që në fillim kishte ndarë mend-
jen të mos dorëzohej në rrugën drejt
majave të suksesit.

Si njomake kur u tregonte njerëzve
se po ushtronte karate shumëkush e
tallte pse po merrej me “sport të
djemve”. Tani është shembull për
karateistët e karateistet e reja. Për tra-
jnerët Rexhep e Bajram Bajrami,
krenaria e klubit.

Shpërblimin e peshës së garës e ka
fituar edhe Vesa Ferizi. 14-vjeçarja ka
shkëlqyer në garë ekipore të notit në
nivel vendi. Kështu, ajo do të fitonte
edhe luftën me veten. Ferizi frikë-
sohej tmerrësisht prej ujit sa herë
familja shkonte në det për pushime
verore.

“Më janë dashtë ndoshta gjashtë-
shtatë muaj derisa e kam kuptuar se
uji nuk do me të fundosë, por uji të
do”, nis rrëfimin Ferizi, që është
pjesë e ekipit të notit “Kastrioti” nga
Ferizaj. “Tash uji është vendi më i
qetë, është vendi më i dashur që e
kam”, thekson ajo, duke marrë mi-
ratimin me lëvizje koke të trajnerit
Bashkim Haxhimusa në një ditë të
ftohtë marsi.

Beteja e fituar e Vesës ishte fitore
edhe për nënën, Ardiana Ferizin,
psikologe klinike në spitalin e Ferizajt.
“Unë kam pasur traumë si fëmijë prej
ujit, diku nëntë vjeç, ose dhjetë, dhe
Vesa e ka dëgjuar si fëmijë duke bise-
duar. Ajo e ka marrë si traumë të
veten dhe ka ndodhur që katër-pesë
vjet kemi shkuar radhazi në pushim,
por nuk ka hyrë kurrë në ujë”.

Nënë Ardiana thotë se bashkë me
bashkëshortin urolog, Dritonin,
ndanë mendjen që Vesën ta çonin
në shkollën e notit për ta tejkaluar
traumën e përcjellë nga e ëma te e
bija.

Majlinda, Distria e Nora, frymëzim
për të rejat

“Besomë që gjatë gjithë kohës
nuk ia ndaja sytë në pishinë, duke
pasur parasysh frikën që kishte”,
ndërhyn Haxhimusa. “Kjo luftonte
me ujin dhe mua më nxiste edhe më
shumë, luftonte me shpirtin e vet
dhe e shfrytëzonte atomin e fundit.
Kisha garues që nuk vazhdonte më
shumë se tri ditë, me arsyetime ‘jo
krahu, dora, frymëmarrja’ dhe nuk
vinte më”.

Por, pas fitores së parë me ujin,
Vesa Ferizi do të bëhej pjesë e plan-
eve të ekipit për të garuar. Noti në sh-
pinë është disiplina e preferuar.

Xhudistet Majlinda Kelmendi, Dis-
tria Krasniqi dhe Nora Gjakova janë
frymëzim e shembull se rruga drejt
suksesit të madh kërkon shumë djer-
së.

“Të gjithë i jemi gëzuar suksesit të
tyre”, thotë notarja Ferizi.

“Suksesi i tyre ka shërbyer si shem-
bull, sepse duhet ta pranojmë - jemi
shoqëri patriarkale”, shton trajneri
Haxhimusa.

“Kush nuk dëshiron që të arrijë suk-
sesin e Majlindës, Norës e Distrisë në
Olimpiadë”, thekson Mustafa,
përherë fytyrëqeshur. “Të fitosh
medalje olimpike është suksesi më i
madh, por ato për medalje kanë
derdhur shumë djersë”.

“Është interesant se pas suksesit të
Majlindës është ngritur shumë num-
ri i vajzave që vijnë dhe ushtrojnë”,
ndërhyn Bajrami gjatë bisedës zhvil-
luar ulur në dyshemenë e palestrës
pas kryerjes së ushtrimeve, të cilat u
zhvilluan në praninë e disa prindërve.

“Karateja është sport fizik, por më

shumë ta ushtron trurin”, thekson
Mustafa pas ushtrimeve në palestrën
e Bajramit në lagjen multietnike, të
njohur si “Sallahane” në Ferizaj.
Karateistët dhe karateistet lëshojnë
frymën e bërtasin, derisa përsërisin
teknikat e trajnerëve që kanë dhjetëra
medalje në gara vendore e ndërkom-
bëtare.

“Karateja është sport për mbrojtje,
jo për sulm”, ua kujton Bajrami,
kryetrajneri, karateistëve të tij para
se të zhveshin kimonot e t’i hedhin
çantat krahaqafë.

Paragjykimet për “sportin e ri” për
kosovarët

Edhe Ferizi, e cila duhet të udhëtojë
me ekipin nga Ferizaj në Prishtinë
për ushtrime, nuk mungon assesi në
stërvitje pa ndonjë arsye të fortë.
“Unë atë ditë që nuk arrij t’i mbaj
stërvitjet, e ndjej veten shumë të
ngarkuar. Ndoshta për shkak se jam
në fazë të adoleshencës”.

Madje, thotë nëna Ardiana, famil-
ja shpesh i prish planet shkaku i ven-
dosmërisë së Vesës. “Është në gjend-
je të mungojë në çfarëdo, ndeja a
kushedi çka, por jo edhe në stërvit-
je. Na thotë: ‘Më falni se unë du me
shku në stërvitje’”.

Vesa Ferizi, e cila shkruan edhe
poezi – gjë që nuk e tregon vetë, por
e ëma - flet gjerë e gjatë për ndikimin
e paragjykimeve shoqërore për
“sportet e djemve”, sikurse u refero-
het shumëkush.

“Noti është sport i ri në Kosovë dhe
normalisht se ka paragjykime. Vesh-
ja është ndryshe, plus ne jemi vajza
dhe ka paragjykime”.

Ferizi e përshkruan si “hyjnore” lid-
hjen me notin. Dhe kur bie fjala për
sportin, fare nuk i bën hesap
paragjykimet në shoqërinë patri-
arkale.

“Prandaj mendoj se vajzat nuk
kanë kurrgjë më pak se meshkujt për
të arritur”.

Në sallën e karatesë në “Salla-
hane”, ku ekspozohen medaljet e
karateisteve dhe karateistëve të
“Fituesit”, trajneri Bajram Bajram tek-
sa flet për përgatitjet sportive dhe
ndikimin e paragjykimeve gjinore
gjatë ngritjes së madhe të Behije
Mustafës, thotë: “Po e shoh se nuk
kemi gabu. Ka qenë vajza e parë që
katër vjet ka ushtru vet, pa asnjë
femër dhe nuk është dorëzu”.

Behija fjalëpakë e punëshumë,
qeshet derisa trajneri krenueshëm
numëron sukseset e saj.

Hapat e vegjël drejt sukseseve të mëdha
Behije Mustafa ishte vajza e parë kur tetë vjet më parë nisi ta shoqëronte vëllain në ushtrime në karate. Për katër vjet me radhë,
ishte e vetmja e “Fituesit”, që tashmë krenohet me Mustafën si garuesen që ia ka sjellë suksesin më të madh. Ëndrra të mëdha ka

edhe Vesa Ferizi, pjesë e klubit të notit “Kastrioti”. Sportistja e poetja e pranon se vajzat paragjykohen për “sportet e djemve”,
por është e prerë: “Vajzat nuk kanë kurrgjë më pak se djemtë për të arritur”

pa vlerë. Si një lexuese amerikano-
aziatike, më pëlqente që kritikët si
hooks tërhiqeshin nga prejardhja
dhe miqësitë e tyre, jo për ta rraf-
shuar jetën e tyre në diçka univer-
sale, por për të na kujtuar të gjithëve
se të gjithë ne indeksojmë një gamë
të gjerë, shpesh kontradiktore, shi-
jesh dhe përvojash. Kritika e saj sug-
jeronte një tru pulsues dhe të
palodhshëm që mundohet të kuptojë
se si puna artistike e bënte të ndihej.
Ajo ishte model i një intelekti që
ndiqte jehonën e largët të suprema-
cisë së të bardhëve dhe rezistencës
së njerëzve me ngjyrë përgjatë
kohës, duke pikasur trashëgimitë e
tyre në punën e Quentin Tarantinos,
ose të Forest Whitaker tek “Waiting
to Exhale”.

Megjithatë puna e saj - në librat si
“Reel to Real”, ose “Art on My Mind”,
që mbijetuan dekada të rileximit dhe
nënvizimit - ishte model se si të jeto-
jmë dhe thjesht të frymojmë në botë.
Ajo ishte e zellshme në lëvdatat e saj
- veçanërisht kur bëhej fjalë për
“Daughters of the Dust”, të Julie

Dash, një film që iu referua
shumëherë përgjatë punës së saj.
Ajo nuk humbi kurrë atë se si duhet
të ndihemi të mahnitur përpara një
vepre emocionuese arti. Nuk mund
ta mohonte entuziazmin pasi dritat
zbehen dhe ne bëhemi gati për t’iu
dorëzuar performancës. Por, ajo
kishte kërkesa për botën. Ajo
besonte se kritika vjen nga një vend
i dashur, nga një dëshirë për të hum-
bur veten në gjërat që meritojnë.

Ajo iu afrua njerëzve dhe kjo ishte
ajo që gjenerata jonë donte të bënte
me punën intelektuale. Shkroi libra
për fëmijë, shkroi ese që njerëzit i
lexojnë në kolegje, apo edhe nëpër
burgje. Përzgjedhja e “Reel to Real”
më bëri të mendoj se çfarë libri
mund të jetë. Ishte një koleksion i
eseve të saj mbi filmat, diseksione të
mprehta të “Paris is Burning”, apo
“Leaving Las Vegas”. Por, pjesa në
mes përbëhej nga intervista me film-
bërësit, si Wayne Wang dhe Arthur
Jafa, ku lexuesi has në një dimen-
sion tjetër kritik të personalitetit të
hooks - kurioze, empatike dhe në

kërkim të bashkëluftëtarëve. “Për-
faqësimi është i rëndësishëm” -
është një frazë boshe në kohët e
sotme dhe është lehtë të harrojmë se
edhe në vitet e 1980-ta dhe 1990-ta
kjo nuk mjaftonte. Ajo ishte më e
mprehta në rezistimin e përthyer-
jeve banale të gatshme për treg të
njerëzve me ngjyrë ose grave që për-
faqësojnë një përparim të lehtë e të
paktë. Një nga shkrimet e saj më të
famshme dhe ndër të fundit është
një ese e vitit 2016 mbi vetëkomodi-
fikimin e Beyonce, që provokoi
zemërim tek fansat e këngëtares.
Sidoqoftë, nëse këtë ese e kuptojmë
në një kontekst më të gjerë të jetës
së hooks dhe projektit intelektual të
saj, ekzistojnë disa pjesë të
mbushura me dashuri dhe admirim
ndaj Beyonce.

Kjo ka qenë një kohë veçanërisht
e vështirë pasi humbëm kritikët që u
rritën në vitet e 1980-ta dhe 1990-ta,
gjigantët si hooks, Greg Tate dhe
Dave Hickey. hooks ishte një kritike
e shkëlqyer. Padyshim që vdekja e
saj do të inspirojë shumë rishikime

të publikimeve si “Ain’t I a Woman”,
“Black Looks”, ose “Outlaw Cul-
ture”. Ishte edhe poete dhe
shkrimtare e mahnitshme e memo-
areve. Në vitin 1982 publikoi një
poezi të titulluar “in the matter of the
egyptians”, në revistën Hambone,
revistë kjo që e krijoi së bashku me
partnerin e atëhershëm, Nathaniel
Mackey. 

Ne vitin 2004, hooks u kthye në
Kentucky për të ligjëruar në kolegjin
Berea, ku edhe themeloi institutin
bell hooks. Përgjatë dy dekadave,
kritika e publikuar e hooks kaloi nga
filmi dhe letërsia tek marrëdhëniet,
seksualiteti dhe mënyrat se si pjesë-
tarët e komunitetit qëndrojnë të
përgjegjshëm ndaj njëri-tjetrit.
Bashkëjetesa ishte gjithmonë temë
në punën e hooks, duke bërë in-
timitetin një subjekt dhe jo kontekst.
Sikurse edhe aktivistja dhe organi-
zatorja e ndjerë aziatiko-amerikane,
Grace Lee Boggs, e cila iu përkush-
tua kopshtarisë në komunitet në
vitet e pleqërisë, shkrimet e hooks të
shekullit 21 mbi dashurinë si një

“veprim, një emocion pjesëmarrës”
dhe rrugëtimit të përbashkët ishin
profetike, një kthim në bazë për çdo
gjë që ka rëndësi. Sistemi shoqëror
dhe politik rreth nesh është i diza-
jnuar të na shkatërrojë ndjenjën
tonë të vlerësimit dhe të na bëjë të
ndihemi të vegjël. Sidoqoftë, revolu-
cioni fillon brenda secilit nga ne, me
kërkesat që i parashtrojmë botës, në
luftën e përditshme kundër ni-
hilizmit.

“Nëse do të më kërkohej të defi-
noja veten nuk do të filloja me racën,
s’do filloja me të qenurit me ngjyrë;
nuk do të filloja me gjininë; nuk do
të filloja me feminizmin. Do të filloja
me zhveshjen e asaj që në mënyrë
fundamentale formon jetën time, që
jam një kërkuese përgjatë rrugëtimit
tim. Unë mendoj për feminizmin,
mendoj për luftën kundër racizmit si
pjesë të saj. Por, shpirtërisht qëndroj
në mënyrë të qëndrueshme në
rrugën e dashurisë”.

Përkthyer nga Bardha 
Nikoliqi (QIKA).



CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

PËRKRAHUR NGA:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


