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Rexhep Maloku

Marsi është muaji i kryengritjeve
paqësore dhe të armatosura të
shqiptarëve të Kosovës. Sidomos
gjatë shekullit të kaluar, derisa
Kosova po përpiqej fort për të
drejta të barabarta e çlirim. Gratë
ishin pjesë e pandashme e rrugë-
timit të përbashkët për jetësimin e
aspiratës që trupëzonte të madh e
të vogël.

Dhe në 23 marsin e vitit 1989, kur
Serbia e Sllobodan Millosheviqit në
ngritje të frikshme po ia supri-
monte Kosovës autonominë në Ku-
vendin Krahinor, me kërcënimin e
tytave të armëve në tokë e he-
likopterëve në qiell, ishte zëri
kundërshtues i grave që me rebe-
limin e tyre paqësor do t’i mobili-
zonte edhe burrat gjithandej
Kosovës.

Melihate Tërmkolli ishte ndër
delegatet e pakta shqiptare që do të
ngriste dorën kundër suprimimit të
autonomisë. “E kam kundërshtuar,
nuk ka qenë lehtë. Në ato rrethana
– mos ta dramatizoj, por në njëfarë
mënyre është dashur të pajtohesh
se nuk do të jesh më që ta kundër-
shtosh një vendim të tillë. Por, rreth
10-12 delegatë kishim marrë
vendim të mos votonim”.

Ndërkohë në Balaj, nja 35 kilo-
metra larg Prishtinës, dy shoqet e
ngushta, Hatmane Sallauka dhe
Sanie Aliu, po u prinin grave të
fshatit dhe fshatrave tjera përreth.
Krenueshëm do të marshonin drejt
Ferizajt për t’i bërë jehonë kundër-
shtimit mbarëpopullor të shqip-
tarëve të shtypur e të vrarë edhe
kur revoltoheshin paqësisht.

Rruga e sakrificës

Gratë ishin përballur me disa ko-
rdonë policie përgjatë rrugës së
tyre pothuajse pesëkilometërshe në
drejtim të Ferizajt. Do t’i çanin
muret e gjalla policore, kapërcenin
lumin Nerodime, pavarësisht kër-
cënimit me armë. Shumë shpejt do
të ktheheshin në bërthamë të
demonstratës, që në zemër të
qytetit do të merrte karakter
mbarëpopullor.

Tërmkolli e konsideron ngjarjen
e “Marshit kundërshtues të 23 mar-
sit 1989” si pjesë të rëndësishme të
kontributit që gratë e Kosovës kanë
dhënë ndër vite për realizimin e as-
piratës për çlirim. “Gratë kanë qenë
të parat që e kanë filluar protestën
e tyre në kundërshtim të këtyre
vendimeve, pastaj kanë qenë stu-
dentët. Ka qenë një protestë
gjithëpopullore, që dihet mirë se si
ka përfunduar me vrasjen e 24 të
rinjve shqiptarë. Është Shukrije
Obërtinca, është Ylfete Humolli,
janë vëllezërit Badallaj e të tjerë”. 

Ndërkohë, po më 1989, Igballe
Rogova dhe motra e saj, aktorja
Safete Rogova, mbështetur nga
burri i Safetes, Nuredin Loxha,
themeluan Shoqatën “Motrat Qiri-
azi”, për t’u mësuar shkrim-leximin
grave dhe vajzave që kishin ndër-
prerë shkollën, veçanërisht grave
në zona rurale. “Moto kryesore e
shoqatës ishte rezistenca paqësore
dhe jo-dhuna. Siç do të thoshte ak-
tivisti Nuredin Loxha në takimet
me burra dhe para turmave që
numëronin mijëra pjesëmarrës:
‘Drejt Evropës me laps! Arsimoni
më shumë vajza dhe djem!’” –
shkruan në hulumtimin “Një ulëse
në tryezë: Kontributi i grave në pro-
ceset e ndërtimit të paqes në
Kosovë dhe pritjet e tyre nga këto
procese”, botuar më 2021 nga
Rrjeti i Grave i Kosovës, me
mbështetje financiare të UN
Women.

Majlinda Behrami, José Carpin-
tero Molina dhe Nicole Farnsworth,
bashkautorë të hulumtimit, spikasin
se Sanije Gashi, redaktore e revistës
së popullarizuar në gjuhën shqipe
Kosovarja, shtypi një histori për
punën dhe aktivitetin e tyre. 

“Roli i motrave të Nënë Terezës”

Shqiptarët e persekutuar nga
milicia dhe ushtria serbe shpesh
nuk kërkonin fare ndihmë në am-
bulancat dhe spitalet publike në
duar të menaxhmentit dhe person-
elit shëndetësor të Millosheviqit.
Shoqata Humanitare Bamirëse
“Nënë Tereza” do t’i hapte ambu-
lancat në qytetet e Kosovës me
ndihmën e mjekëve dhe infer-
mierëve vullnetarë, që regjimi serb
i kishte dëbuar nga vendet e tyre të
punës në institucionet publike.

“Gratë e ndryshme ishin të
angazhuara duke dhënë ndihma,
duke ofruar kujdes shëndetësor
dhe duke promovuar rëndësinë e
vaksinimeve. Flora Brovina,
Kimete Agaj, Fatime Boshnjaku
dhe stafi tjetër i Shoqatës ‘Nënë
Tereza’ udhëtuan me mjekë dhe
aktivistë të tjerë për të shpërndarë
ndihma në zonat e prekura nga
konfliktet, duke anashkaluar pikat
e kontrollit ushtarak serb”, përm-
bledh hulumtimi “Një ulëse në
tryezë…” aktivitetin grave në sis-
temin paralel të shëndetësisë.

“Puna jonë në shoqatë ka qenë
vullnetare dhe shumë sfiduese,
mirëpo vullneti për punë me pa-
cientë nuk ka munguar kurrë“, ka
thënë Adifete Maloku, e cila do të
punonte si infermiere në njërën
prej punkteve të “Nënë Terezës” në
Ferizaj deri në natën e fillimit të
bombardimeve të NATO-s, më 24
mars 1999. “Puna në ‘Nënë Terezë’
ka qenë e monitoruar nga pushteti
okupues i kohës, kështu që ka qenë
rrezik permanent për të gjithë
punonjësit dhe familjet e tyre, sido-
mos me fillimin e luftës në Kosovës,
ku në mënyrë të fshehtë kemi
mjekuar pjesëtarë të plagosur të
UÇK-së”.

Brovina më vonë do ta themel-
onte Qendrën për Kujdesin e Nënës
dhe Fëmijës, “duke vizituar gratë
në të gjithë Kosovën që nuk mund
të kishin qasje në kujdesin shënde-
tësor”. Më vonë ajo u burgos për
aktivitetin e saj.

Gratë si Feride Dervishi, Drita
Vukshinaj dhe Myrvete Hasani, e të
tjera, do të ndihmonin fuqizimin,
edukimin dhe kujdesin shëndetë-
sor për gratë dhe fëmijët me aftësi
të ndryshme, duke kontribuar poz-
itivisht në sigurinë e tyre fizike dhe
emocionale, vlerësojnë autorët e
hulumtimit. “Në atë kohë, Shoqata
e Personave me Aftësi të Kufizuara
në Kosovë ‘Handikos’ ishte OSHC-
ja më e madhe që ofronte shërbime
dhe mbështetje për personat me
nevoja të veçanta në Kosovë. Orga-
nizata nisi punën në vitin 1983, nën
udhëheqjen e Halit Ferizit, ndërsa
gratë luajtën një rol aktiv në zhvil-
limin e saj”.

“Gazetaret luftarake”

“Gratë u bashkuan menjëherë me
lëvizjen përmes pjesëmarrjes në
procese politike, në shoqërinë
civile, në protesta, diplomaci, në
procese paqësore. Ne kemi qenë të
angazhuara në këto fusha të rëndë-
sishme për të kontribuar në zgjid-
hjen e konfliktit, ndalimin e luftës
dhe gjenocidit dhe për t’i sjellë
paqe dhe liri popullit tonë”, do t’u
thoshte autorëve të hulumtimit
Edita Tahiri, politikane dhe ak-
tiviste gjatë viteve të nëntëdhjeta,
derisa pas luftës do t’i printe edhe
ekipit të Kosovës në dialog me
Serbinë.

Disa gra të angazhuara në Pro-
jektin e Medias, të hapur nga
Afërdita Saraçini-Kelmendi dhe
Xheraldina Buçinca-Vula në vitin
1995, do të frymëzoheshin nga
puna e “gazetareve luftarake”, de-
risa po merrnin pjesë në Konfer-
encën e Katërt Botërore për Gratë,
në Pekin, Kinë. “Ato angazhuan
afërsisht 200 të reja në një program
të mësuar nga gazetarë vendas dhe
ndërkombëtarë, i cili u përqendrua

në zgjidhjen e konflikteve dhe
gazetarinë”, shkruan “Një ulëse në
tryezë…”.

Edhe Klubi Rinor i Prishtinës,
duke operuar nga Fondacioni për
Shoqëri të Hapur, do të fuqizonte
rolin e grave. Klubi kishte pikturuar
mesazhe të “paqes” dhe
“dashurisë” në muret e tij dhe ishte
ndër disa lokacione ku fëmijët
serbë dhe shqiptarë bashkëve-
pronin, kujtojnë tre autorët e hu-
lumtimit. “Kjo dhe mundësi të tjera
arsimore për të rinjtë, arsimin, kul-
turën, gratë dhe shoqërinë civile u
organizuan nga Luljeta Vuniqi”.

Aktivistja Vuniqi do ta kujtonte
kontekstin jashtëzakonisht të
rëndë të asaj kohe: “Lufta filloi
jashtë Prishtinës. Gjithçka ishte
shumë e tensionuar dhe serbët e
shqiptarët u ndanë plotësisht”.

Ndërkohë, në vitin 1997, Sazana
Çapriqi do ta themelonte Sfingën,
organizatë për t’i fuqizuar vajzat
studente në arte dhe shkencë. Or-
ganizata do t’i angazhonte të rejat
në përpilimin e një reviste letrare
feministe, e cila përfshinte përk-
thime të autorëve të shquar femi-
nistë nga e gjithë bota, si dhe punë
origjinale nga shkrimtare e artiste
të reja shqiptare.

Gratë me “Bukë për Drenicën”

Sipas Howard Clarkut, autor i lib-
rit “Rezistenca civile në Kosovë”,
ishin të rinjtë dhe gratë që drejtuan
përpjekjet paqësore të rezistencës
“aktive”, të cilat shkuan përtej
rezistencës “pasive”, të udhëhequr
nga LDK-ja e presidenti historik,
Ibrahim Rugova, i cili i këshillonte
njerëzit të mos ndërmerrnin ndonjë
veprim të drejtpërdrejtë publik nga
frika se mund t’i vinte në rrezik të
hakmarrjes nga forcat serbe.

“Të rinjtë dhe gratë filluan të sh-
përfillin udhëzimet e Rugovës për
rezistencë pasive, duke organizuar
rezistencë aktive paqësore përmes
një vargu demonstratash. Në vitin
1996, gratë refuzuan të qëndronin
pasive ndaj padrejtësive që ishin
duke ndodhur, veçanërisht pasi një
snajperist civil serb goditi dhe vrau
një djalë të ri”, shkruajnë autorët e
“Një ulëse në tryezë…”.

Ato vendosën të thyejnë rezis-
tencën pasive të kërkuar nga Ru-
gova dhe dolën në rrugë. “Gratë në
politikë dhe aktivistet Edi Shukriu,
Naxhije Buçinca, Sevdije Ahmeti,
Vjosa Dobruna dhe Flora Brovina,
udhëhoqën një protestë të mijëra
grave që vendosën lule dhe qirinj
aty ku u vra i riu. Më vonë, në prill
të vitit 1996, një numër më i vogël i
grave kërkuan mbështetje
ndërkombëtare për rezistencën e
tyre paqësore përmes një letre dër-
guar Kombeve të Bashkuara,
Këshillit të Evropës dhe Organiza-
tës për Siguri dhe Bashkëpunim në
Evropë (OSBE).

Në vitin 1998, gratë organizuan
një varg protestash paqësore në Pr-
ishtinë në përpjekje për të tërhequr
vëmendjen ndërkombëtare për sit-
uatën në Kosovë. “Gratë nga poli-
tika dhe shoqëria civile i
organizuan këto demonstrata ma-
sive. Gratë aktiviste besuan se
mënyra më e mirë për t’i mobi-
lizuar njerëzit në mënyrë të sigurt
ishte informimi i tyre për demon-
stratat e ardhshme përmes medi-
ave”, shkruan në hulumtimin që iu
referohet edhe të dhënave të bo-
timit të Qendrës Kosovare për
Studime Gjinore, “Histori është
edhe tregimi i saj”.

Më 1 mars, afërsisht 2.000 gra
demonstruan jashtë Zyrës së Shër-
bimit Informativ të Shteteve të
Bashkuara (USIS), pararendëse e
Ambasadës së Shteteve të
Bashkuara (SHBA). Ditën tjetër,
mbi 100.000 njerëz erdhën për të
treguar mbështetje, me më shumë
demonstrata që pasuan javën tjetër.
Sipas Clarkut, “në Ditën Ndërkom-
bëtare të Gruas, 8 Mars, gratë u

kthyen tek USIS duke mbajtur mbi
kokë letra të bardha për të sim-
bolizuar mungesën e të drejtave në
Kosovë”.

Por, demonstrata më e njohur do
të zhvillohej më 16 mars: marshimi
i grave “Bukë për Drenicën”. Buka
po mbahej në dorë për t’u soli-
darizuar me gratë dhe për t’iu
dhënë bukë fëmijëve të cilët ishin
mbyllur nga forcat serbe të policisë
dhe ushtrisë. Në Drenicë u vranë
fëmijë dhe gra, gra shtatzëna, të
moshuar dhe njerëz të paralizuar.
Rreth 12.000 gra që mbanin bukë
në duar filluan marshimin e para-
caktuar prej 50 kilometrash nga Pr-
ishtina për në zonën e rrethuar të
Drenicës. “Buka simbolizonte
nevojat themelore të njerëzve që
ishin të paplotësuara. Megjithëse
policia serbe i ktheu ato përsëri në
Prishtinë, demonstrata shumë
vizuale arriti të fitojë vëmendjen e
mediave ndërkombëtare”.

Disa aktiviste joshqiptare që je-
tonin në Kosovë u solidarizuan
gjatë rrethimit të Drenicës, sipas
Hanumshahe Ilazit, tashmë të nd-
jerë, e cila do të shkruante në di-
tarin e saj: “Gratë ngritën zërin e
tyre kundër masakrave në Drenicë.
Nga kjo ditë kur u ndezën mijëra
qirinj, gratë dhe vajzat shqiptare,
turke dhe egjiptiane nga Prishtina
vazhdimisht i dhanë solidaritet
Drenicës”.

Më vonë, më 25 mars 1998, gratë
organizuan një demonstratë tjetër
duke bërë thirrje për një
“shkurorëzim paqësor” nga Serbia.

Zahrije Podrimçaku do ta kuj-
tonte punën e saj në vitin 1998:
“Kur ndodhi masakra e Poklekut e
mbulova ngjarjen nga rreth
pesëqind metra larg. Unë pashë se
si u vranë dhe u dogjën më vonë.
Pasi forcat serbe u tërhoqën, doja
të shihja nga dora e parë se çfarë
ndodhi. Vendosa që të shkoja sido
që të ishte. Me mua u bashkua një
aktivist nga Drenasi, i cili më vonë
më tha se në atë moment mendoi
me vete: ‘Nëse kjo e re po do të
shkojë, atëherë unë do t’i bashko-
hem’”.

“Ende djalin nuk ma kanë kthy”

Afërdita Bazaj ende nuk i ka gje-
tur eshtrat e motrës dëshmore, Fa-
time Bazajt, e cila ra heroikisht
bashkë me vëllanë Smajlin gjatë
luftimeve të 5, 6 e 7 marsit në
Prekaz. Ajo thotë se menjëherë pas

lajmit për masakrat në Likoshan e
Qirez në fundshkurtin e vitit 1998,
motër Fatimja e vëlla Smajli kishin
ndarë mendjen të qëndronin në
lagjen e Jasharajve në Prekaz, pasi
e dinin se do të kishte sulm të for-
cave serbe kundër familjes së ko-
mandantit të UÇK-së, Adem
Jasharit.

“Në disa situata, gratë janë mobi-
lizuar për të siguruar mbështetje,
punë dhe shërbime për përpjekjet
e luftës, duke i bërë ato pjesëmar-
rëse aktive në konflikt, siç ndodhi
në Kosovë. Gratë kanë qenë të përf-
shira drejtpërdrejt në luftë, duke iu
bashkuar grupeve të armatosura -
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”,
shkruajnë autorët e “Një ulëse në
tryezë…”.

Nesrete Kumnova është një nënë
aktiviste që po lufton që 24 vjet për
kthimin e eshtrave të birit të saj dhe
të më shumë se 1.600 personave të
tjerë të pagjetur. Albionin e saj,
bashkë me gjashtë persona të tjerë,
do ta rrëmbenin forcat serbe në
pranverën e vitit 1999, në qytetin e
Gjakovës. “Vështirë ka qenë me ta
marrë fëmijën e pafajshëm. Sot e
atë ditë ende nuk ma kanë kthyer
djalin, Albionin”, thotë përvajshëm
Kumnova, themeluese e drejtuese e
shoqatës “Thirrjet e Nënave”. Ser-
bia i ka kthyer eshtrat e të gjithë
personave të tjerë të grupit, por jo
edhe të Albionit. Asaj i ishte bërë e
qartë në një takim me përfaqë-
suesin e qeverisë serbe për çësht-
jen e personave të pagjetur se
eshtrat e djalit nuk po i ktheheshin
për shkak të aktivitetit të saj të
zëshëm për përgjegjësinë e shtetit
serb.

Ndërmjet zhgënjimit e shpresës

Më shumë respekt për sakrificën
e të gjitha grave presin nga shoqëria
e shteti gratë e intervistuara.
Tërmkolli thotë se megjithatë
shoqëria kosovare ka shënuar
avancim në përmirësimin dhe
fuqizimin e të drejtave të grave.
“Nuk mund të themi se nuk ka
pasur avancime në këtë periudhë
kohore të pozitës së gruas, por ende
jemi larg, jemi larg atij avancimit
real e të vërtetë”. Ajo është krenare
që në sallën e njëjtë ku më 23 mars
1989 ngriti dorën kundër suprim-
imit të autonomisë së Kosovës nga
Serbia, më 17 shkurt 2008 ngriti
dorën për shpalljen e Pavarësisë së
Kosovës nga Serbia.

RRËFIME TË GRAVE QË PAQËSISHT LUFTUAN PËR LIRI E BARAZI

Gratë e demokracisë

e mërkurë  8 mars 2023KOHA për gratë

CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

II    KOHA Ditore



KOHA Ditore      IIIKOHA për gratë

CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

e mërkurë   8 mars 2023

Michael Davenport

Një fushë në të cilën Misioni i OSBE-
së në Kosovë ka punuar që nga theme-
limi i tij, e që vazhdon të jetë prioritet
i lartë, është barazia gjinore dhe të drej-
tat e grave. Ndonëse gratë në Kosovë
kanë punuar vazhdimisht dhe kanë
avancuar në shkallën politike, duke e
bërë tashmë madje të panevojshme
edhe kuotën gjinore të mbështetur nga
OSBE-ja në listat zgjedhore të partive
politike, gratë mbeten kryesisht jashtë
proceseve kryesore vendimmarrëse
brenda vetë partive dhe në ato të
qeverisjeve lokale dhe qendrore.

Në vitin 2007, Misioni mbështeti fut-
jen e kuotës gjinore në kodin zgjed-
hor, duke e bërë të detyrueshme për
partitë politike përfshirjen e grave në
listat e tyre, si dhe nismat në organet
legjislative, ekzekutive dhe ligj-zbat-
uese, për të inkurajuar përfaqësim më
të fuqishëm të grave. Gratë kandidate
u inkurajuan të aplikonin për pozi-
cione ligj-zbatuese dhe Misioni e
vuri si pikësynim mbështetjen për
gratë që u bënë oficere policore gjatë
dy dekadave të fundit. Misioni
mbështeti miratimin e Ligjit për
Barazinë Gjinore dhe u angazhua për
ngritje të kapaciteteve dhe të institu-
cioneve të të gjithë akterëve përkatës
ekzekutivë dhe legjislativë për baraz-
inë gjinore dhe zbatimin e dispozitave
ligjore në këtë drejtim.

Vendimmarrja dhe fuqizimi 

Kuota gjinore ishte vetëm hapi i
parë, pasuar nga bashkëpunimi i
ngushtë me Kuvendin e Kosovës,
kuvendet komunale, zyrtarët komu-
nalë për barazi gjinore, e veçanërisht
grupet e grave kuvendare për të pro-
movuar përfshirjen e grave në pro-
cese vendimmarrëse.

Me këtë nivel angazhimi, Misioni
ishte në gjendje të lansonte iniciativën
“Na Ndiqni”, në vitin 2012, e cila
përkoi me fazat e hershme të dialogut
Prishtinë-Beograd dhe mblodhi së
bashku deputetet nga Prishtina dhe
Beogradi. Aty ne pamë që çështjet me
të cilat ballafaqoheshin gratë de-
putete këtu ishin shumë të ngjashme
me çështjet me të cilat ballafaqo-
heshin gratë lidere në Beograd. Kësh-
tu, ne punuam për t'i bërë ato bashkë
në mënyrë që të mësonin nga njëra-
tjetra dhe t’i thyenin barrierat mes
tyre. Së bashku me gratë e shquara
nga iniciativa “Na Ndiqni”, Misioni e
krijoi më pas Akademinë e Dialogut
të OSBE-së, duke mbledhur gra të reja
nga Prishtina dhe Beogradi përmes
një programi vjetor për dialogun, pa-
jtimin, fuqizimin e grave dhe ud-
hëheqjen. Qëllimi i kësaj nisme është
të fuqizojë zërat e grave dhe të sig-
urojë që pikëpamjet e tyre të dëgjohen
në nismat aktuale dhe të ardhshme të
dialogut. Ky program tani është zg-
jeruar në një rrjet të të diplomuarave
prej gati 200 grave të reja, që shërbe-
jnë si shembull për paqen dhe ndër-
timin e besimit në shoqëritë përkatëse
përmes iniciativave dhe avokimit të
tyre të përbashkët. 

Forca sigurie që e reflektojnë
shoqërinë të cilën e mbrojnë

Studimet ndërkombëtare kanë
treguar se proceset e ndërtimit të

paqes ofrojnë një dritare kritike,
gjegjësisht mundësi brenda një peri-
udhe të shkurtër kohore për të
adresuar pabarazitë gjinore dhe për të
ndërtuar shoqëri konsideruese dhe të
përgjegjshme ndaj të gjithëve. Po ash-
tu, hulumtimet akademike kanë
treguar se integrimi i barazisë gjinore
në reformën e sektorit të sigurisë sjell
rezultate më të mira përmes rritjes së
pronësisë lokale, duke përmirësuar
besimin e publikut dhe duke ndihmuar
në garantimin që shërbimet e drejtë-
sisë dhe të sigurisë u përgjigjen nevo-
jave të të gjithë qytetarëve. Prandaj, Mi-
sioni ka vazhduar të jetë zë, gjegjësisht
avokat i zjarrtë i përfshirjes së grave
në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe
institucionet e sigurisë.

Misioni ka vazhduar t’i ndërtojë ka-
pacitetet e Policisë së Kosovës, si një
nga partnerët kryesorë të Misionit,
duke mbështetur përfshirjen aktive
të grave në të gjitha nivelet në këtë
organizatë. Kjo është thelbësore për
sigurinë e të gjithë njerëzve në
Kosovë dhe për ta bërë forcën
policore organizatë që përfaqëson
edhe më mirë shoqërinë të cilën e
mbron.

Misioni gjithashtu ka ofruar trajn-
ime për gratë police për punën
policore në komunitet që merr në
konsideratë aspektin gjinor, duke
promovuar edhe diskutime mbi sig-
urinë e grave në komunitetet e tyre.
Përmes këtyre forumeve, Misioni ka
avokuar për një shërbim policor që
është në gjendje t'u shërbejë të gjithë
anëtarëve të shoqërisë dhe t’i adreso-
jë nevojat specifike të grave dhe va-
jzave.

Misioni themeloi Shkollën e Poli-
cisë, e njohur tani si Akademia e
Kosovës për Siguri Publike, si dhe
Shoqatën e Grave në Policinë e
Kosovës, e cila vepron si motor për
promovimin e barazisë gjinore bren-
da strukturës policore. Misioni
krenohet me faktin se Policia e
Kosovës tash ka një agjendë gjinore
të miratuar dhe po punon për rritjen
e barazisë gjinore, duke mbështetur
zhvillimin e karrierës së grave dhe
avancimin e tyre.

Fushat ku nevojitet përmirësim
dhe rruga përpara 

Sigurisht që ka pasur progres sa i
përket barazisë gjinore, për shembull
në numrin e posteve ministrore që
mbahen nga gratë, ose në gjyqësor,
ku numri i grave gjyqtare ka arritur
në 34.8%. Megjithatë, ende ka punë
për t’u bërë. Shohim se vetëm
14.76% e Policisë së Kosovës janë
gra. Ndonëse Kosova e ka një grua
për Presidente, aktualisht ka vetëm
dy gra kryetare komunash dhe asnjë
grua që kryeson ndonjë parti politike
nga ato tradicionalisht më të mëdha.
Gratë janë gjithashtu të nën-për-
faqësuara në pozita të larta në biz-
neset kryesore të Kosovës.

Ekziston një ndërgjegjësim në rrit-
je për rolin thelbësor që luajnë gratë
në sektorin e sigurisë. Megjithatë,
duhet bërë ende punë për të trajtu-
ar nën-përfaqësimin e grave në in-
stitucionet kryesore. Qasja në
mundësi të barabarta nënkupton
që gratë të përfaqësohen në mënyrë
të barabartë në të gjitha aspektet e
jetës publike dhe politike. Duhet të
shohim më shumë gra në qeveri, në
tryezat e dialogut, në përgatitjet
buxhetore, në bordet udhëheqëse të
kompanive dhe, realisht, kudo që
merren vendime për të ardhmen
tonë të përbashkët. 

Autori është Shef i Misionit 
të OSBE-së në Kosovë.

Barazia dhe siguria 
e grave me rëndësi
parësore për paqe të
qëndrueshme 

Carin Lobbezoo

Duke i dëgjuar këngët e hareshme
të Dua Lipës për fuqizimin e femrës,
në një rrugë disi me gunga, me dy
koleget e mia feministe, Rudinë dhe
Sam, në rrugën tonë nga Istogu për
në Mitrovicë, një pyetje e thjeshtë
ndezi një bisedë të tërë, e cila e
dominoi ditën.

"Si filloi gjithçka, Ambasadore?
Kur e kuptove se ishe feministe?"

Unë u rrita në Roterdam, duke
parë se sa të forta mund të jenë
gratë: nga gjyshet e mia te nëna ime,
e cila, pasi pati dy fëmijë, vendosi që
ishte koha që ajo të kthehej në punë
pavarësisht pritshmërisë të
shoqërisë për të qëndruar në shtëpi
dhe për t’i rritur fëmijët e saj. Në të
vërtetë, ishte babai im ai që më
thoshte shpesh: "Carin, duhet të më-
sosh, të punosh shumë dhe të jesh e
pavarur, sepse nuk e di se çfarë të
sjell jeta!". Mendova se kjo ishte
norma, mendova se kështu u rritën
shumica e njerëzve, derisa u për-
balla me “botën reale” në universitet
dhe pashë që kjo ishte diçka naive.

Përveçse studentet femra ishin
ende pakicë në atë kohë, shokët e
mi studentë meshkuj ishin shumë
më të organizuar. Shpesh duke u
bashkuar me klube vetëm për
meshkuj, duke krijuar jo vetëm
miqësi të përjetshme, por edhe duke
ndërtuar rrjete për jetën e tyre të
ardhshme profesionale. Kjo u dha
atyre një përparësi. Nga ana tjetër,

gratë ishin shumë më të përqendru-
ara në studimet e tyre dhe besonin
se notat e mira do t'u siguronin au-
tomatikisht një punë në të ardhmen.
Atëherë kur e kuptonin se edhe ato
duhet të kishin investuar në
rrjetëzim, shpesh ishte tepër vonë
dhe karriera e shokëve të tyre stu-
dentë meshkuj tashmë kishte filluar.
Ajo që nuk ndihmoi ishte pikëpamja
e përgjithshme në shoqëri se ne e
kishim zgjidhur pabarazinë midis
burrave dhe grave.

Realiteti ishte dhe është akoma
ndryshe. Nga heshtja në makinë
ishte e qartë që ne të tria, pavarë-
sisht se ishim nga breza dhe pre-
jardhje të ndryshme, e kuptuam që
këto probleme vazhdojnë.

“Cila ishte situata kur ju u bashk -
uat në Ministrinë e Jashtme, çfarë ju
goditi atëherë?”

Kur hyra në Ministri, diplomacia
ishte një botë burrash dhe mjaft e
frikshme për diplomatët e rinj. Në
vitin kur u bashkova, në fotografinë
e Konferencës sonë Vjetore të Am-
basadorëve ishin dy gra dhe
shtatëdhjetë burra. Ishte e qartë se
MPJ-ja duhej të bëhej më përfaqë-
suese dhe kështu filloi të punësonte
gra në mënyrë aktive. Diçka që ata e
bëjnë edhe sot. Isha shumë e lumtur
që isha një prej tyre. A ishte e
vështirë të punoje në një mjedis të
dominuar nga meshkujt? Po,
megjithëse e dija që kjo ishte punë
për mua që nga dita e parë, ndon-
jëherë ishte tepër e vështirë. Duke
punuar dy herë më shumë për t'u
vënë re, për shembull. E mbaj mend
ende këshillën që ma dha shoqja
ime më e mirë kur u ankova një ditë:
“Ti duhet të vendosësh nëse dëshi-
ron të qëndrosh apo jo. Nëse
përgjigja është po, atëherë zhvilloje
një ‘lëkurë të trashë’ dhe qëndro në
rrugë". Zgjodha ta bëja këtë dhe jam

e lumtur që e bëra. Karriera ime më
ka dhënë një jetë shumë intere-
sante, duke pasur përvoja të reja
dhe duke takuar njerëz të rinj çdo
ditë.

"Dhe aktualisht, cilat janë disa
frustrime që i keni akoma?"

Mendoj se kemi bërë një rrugë të
gjatë që kur e kam filluar punën
time. Ministria ka ndryshuar në
mënyrë dramatike, duke u bërë më
e larmishme dhe më përfaqësuese
ndaj shoqërisë sonë. Por, sigurisht
që ka ende pengesa për t’i tejkaluar.
Do të doja të shihja më shumë gra
në poste drejtuese si ambasadore.
Besoj se përqindja e ambasadorëve
femra është rreth 35 - 40%. Po arri-
jmë aty, por duhet bërë më shumë.
Dhe po, herë pas here frustrohem
kur hasim me stereotipa për gratë.
Mënyra më e mirë për ta kundërsh-
tuar këtë është të mos shpërqendro-
heni dhe të tregoni se gjërat mund
të bëhen ndryshe me rezultate po aq
të shkëlqyera. Tash që jam am-
basadore, mendoj që gjithashtu
është detyra ime të jap edhe
këshilla, të stërviti dhe të ndihmoj
gratë e tjera që ta arrijnë potencialin
e tyre të plotë. Gratë (dhe burrat, në
fakt) e bënë këtë edhe për mua. Be-
suan në mua dhe ma dhanë një
shans. Dhe sigurisht ndërtimi i
rrjeteve të forta të grave për të
mbështetur njëra-tjetrën. Mësimi im
nga Universiteti.

"Po burrat, si mendoni se duhet të
veprojnë ata?"

Para së gjithash duhet të jemi re-
alistë. Burrat duhet të jenë pjesë e
rrugës drejt barazisë.

Ndërgjegjësimi është çelësi për të
arritur këtë. Ndërgjegjësimi për
rolet dhe stereotipat tradicionale,
ose sesi disa sjellje dhe veprime
ndikojnë tek gratë. Është e rëndë-
sishme të shihet kjo dhe të diskuto-
hen këto çështje në shoqëri. Sikurse
që është e rëndësishme të kesh
modele pozitive në shtëpi dhe në
shkollë. Kjo do ta bëjë të qartë se va-
jzat dhe djemtë mund të jenë të
ndryshëm, por janë të barabartë dhe
meritojnë të njëjtat mundësi. Dhe
kurrë mos e nënvlerësoni fuqinë e
sportit, i cili për kaq shumë njerëz
është barazuesi i madh. Nëse ka një
shembull të tillë, ai është futbolli i
femrave. Javën e kaluar një numër
rekord prej 34.000 shikuesish
morën pjesë në “De Klassieker”
holandeze, mes skuadrave femra të
futbollit të Ajax-it dhe Feyenoord-it.

“Çfarë shihni kur e shikoni situ-
atën aktuale në Kosovë?”

Në Kosovë shoh shumë gjëra që i
kam parë edhe në Holandë. Prit-
shmëritë për gratë dhe burrat mund
të jenë të ndryshme, por në të
njëjtën kohë unë shoh gjithashtu një
shoqëri të gjallë që me shpejtësi po
kalon nëpër shumë ndryshime so-
ciale që do të ndikojnë gjithashtu në
çështjet e barazisë. Ndërgjegjësimi i
njerëzve për këto çështje është pro-
ces që ne përpiqemi ta mbështesim.
Arsimimi për vajzat (dhe djemtë)
është çelësi për t'i fuqizuar ato që të
bëjnë zgjedhjet e tyre të jetës.
Megjithatë, jam optimiste. Gjatë
kohës sime në Kosovë kam takuar
shumë gra të forta, të cilat janë të ar-
simuara mirë, dinë çfarë duan dhe
janë të suksesshme në arritjen e qël-
limeve të tyre në karrierën e tyre
profesionale. Janë ato që më frymë-
zojnë mua dhe jo vetëm mua. Jam e
bindur që i frymëzojnë edhe vajzat
dhe gratë e tjera në Kosovë. Diku
dikush do të mendojë: Unë dua të
jem si ajo. Ky është hapi i parë për
të ndryshuar.

Dhe pastaj arritëm në Mitrovicë, të
bindura se kishim shumë më tepër
për të diskutuar.

Autorja është Ambasadore 
e Mbretërisë së Holandës në 

Republikën e Kosovës.

3 feministe në një udhëtim



e mërkurë   8 mars 2023KOHA për gratë

CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

IV    KOHA Ditore

Reyes Charle

Çfarë privilegji është të punosh
në fushën e të drejtave të grave në
Kosovë! Kam dëgjuar dhe lexuar
shumë për komunitetin inspirues
të grave që luftojnë për barazi gji-
nore në Kosovë në dy dekadat e
fundit. Por, të kesh mundësinë t’i
takosh ato personalisht, të jesh
partner me to dhe të punosh
bashkë drejt një Kosove më të
barabartë – kjo ka qenë një përvojë
e pakrahasueshme. 

Të jesh grua nuk është gjithmonë
lehtë dhe Kosova nuk është një
përjashtim. Statistikisht, gratë në
Kosovë vazhdojnë të përballën me
diskriminim në të gjitha sferat e
jetës, nga punësimi, te balanca
punë-jetë, përfaqësimi, qasja në
pronë dhe burime, etj. Dhuna ndaj
grave është e përhapur, specifikisht
në formën e saj më sfiduese -
dhunën në familje, ajo që ushtro-
het në shtëpinë tënde, ku duhet të
ndihesh më e sigurt dhe nga
dikush që duhet të të dojë.

Asnjë grua në Kosovë nuk është
aq e privilegjuar sa të mund të
deklarojë se nuk përballet me
diskriminim. Nga cilido qoftë sta-
tus social, zonë gjeografike, komu-
nitet apo situatë ekonomike, gratë
në Kosovë janë të ekspozuara ndaj
seksizmit, stereotipave dhe gjyko-
hen ndryshe nga burrat. Ende më
kujtohet kur dy deputete duhej të
dilnin në të njëjtën ditë dhe të jep-
nin shpjegime publike për paraqit-
jen e tyre në një seancë të
Kuvendit. Dikush duhej të shpje-
gonte se maska e saj për fytyrë
ishte bërë nga një rrobaqepëse
vendase dhe kushtonte 1.50 euro
(e jo më shumë se 100 euro, siç
kishin raportuar disa nga portalet).
Tjetra duhej të shpjegonte pse nuk
u shfaq me një fustan dhe grim
perfekt për seancën, pasi tashmë
në rrjetet sociale po qarkullonin
spekulime për shëndetin e saj dhe
jetën e saj personale!

Me një peizazh të tillë mund të
mendohet se gratë në Kosovë do të
dekurajohen të bëjnë më shumë
zhurmë, ose do të shqetësohen për
mbijetesën dhe përpjekjen për t’i
kaluar vështirësitë e tyre. “Mjaft
me problemet e mia!”, mund të
kenë të drejtë të thonë të gjithë.
Megjithatë, asgjë nuk është më
larg nga realiteti. Miqësia e grave
në Kosovë është e pafundme në të
gjitha nivelet, nga një grup i cak-
tuar që përfshin gra deputete të
Kuvendit në të gjithë spektrin poli-
tik, deri te organizatat profesionale
që bashkojnë gratë në sektorë të
ndryshëm. Për shembull, në bizne-
set dhe kooperativat e drejtuara

dhe me staf nga gra, gra artiste që
mentorojnë bashkëmoshatarët e
tyre, nëna që ndihmojnë vajzat, gra
që kujdesen për nënat dhe gjyshet;
motrat, fqinjet dhe shoqet që ndih-
mojnë njëra-tjetrën. Mbështetja që
gratë u japin grave është thelbë-
sore për mirëqenien e Kosovës.
Nëse do të mund të matej sasia,
nuk do të kishte para të
mjaftueshme për të paguar atë.

Përveç kësaj, ne e kemi
shoqërinë civile të organizuar që
merret me të drejtat e grave, të
gjitha këto feministe, veterane dhe
të reja, të cilat luftojnë pa u lodhur
për avancimin e pozitës së gruas
në Kosovë. Numri i OSHC-ve të
regjistruara që merren me të drej-
tat e grave tashmë shumë i madh,
rritet çdo ditë. Fokusi i tyre dallon
nga shumë thelbësoret deri tek më
ambiciozet. Disa janë të përqen-
druara në mbrojtjen e mjedisit, në
shqetësimet e qytetarëve, të drejtat
e pakicave, zhvillimin e bizneseve,
arsimin, fuqizimin ekonomik,
luftën kundër dhunës me bazë gji-
nore, të rinjtë, përfaqësimin,
ndryshimin e stereotipave, zhvil-
limin rural, ose në luftën për të
hyrë në profesionet e populluara
tradicionalisht nga burrat (si inx-
hinieria, teknologjia ose shkenca).
Disa të tjera fokusohen në të drej-
tat riprodhuese, ndihmën juridike,
të drejtat e komunitetit LGBTI dhe
punësimin ose pagat e barabarta.
Nuk mund të gjesh asnjë sektor
apo aspekt të jetës që nuk mbulo-
het nga një organizatë e të drejtave
të grave, apo nga një organizatë e
udhëhequr nga një grua në
Kosovë. Në fund të fundit, gjithçka
mund të shihet nga një perspektivë
feministe. Gjithmonë hezitoj ta
cilësoj fjalën “feminizëm”, por ajo
që shoh në Kosovë është një femi-
nizëm shumë gjithëpërfshirës, i pa-
jisur dhe mikpritës në masë të
barabartë.

Vura re që nga dita e parë se ak-
tivistet e të drejtave të grave puno-
jnë me vendosmëri, me pasion dhe
me entuziazëm. Asgjë nuk mjafton
kurrë. Nëse ligji nuk është aty, le ta
shtyjmë përpara, madje të ndih-
mojmë në hartimin e tij. Nëse
ekziston ligji, le të inkurajojmë
politika që ta zhvillojmë atë. Nëse
ekzistojnë ligji dhe politika, le të
shtyjmë që institucionet ta zbato-
jnë atë, le t'i bëjmë përgjegjës
përgjegjësit, le ta dinë të gjithë, të
ndërgjegjësojmë dhe ta ndrysho-
jmë mentalitetin. Një shembull i
mirë dhe i lavdërueshëm është sh-
përndarja e burimeve, drejtësia
dhe përkushtimi i shfaqur në
Kosovë çdo nëntor gjatë fushatës
16 ditore të aktivizmit të grave.
Jam e sigurt se mund të rivalizojë
aktivizmin kudo tjetër në botë. Të
gjithë mblidhen dhe vendi është
thjesht i ngjyrosur në portokalli.
Askush në Kosovë nuk mund t'i sh-
pëtojë mesazhit.

Megjithatë, siç ndodh në të gjithë
botën, ne nuk duhet të marrim
asgjë si të mirëqenë. Gjeneratat e

reja të grave dhe vajzave, burrave
dhe djemve në Kosovë, duhet të
dinë se ajo që tashmë është arritur
nuk ka ardhur lehtë. Për më tepër,
ka ende shumë për të bërë dhe
është përgjegjësi e të gjithëve që të
kontribuojnë.

Për fund, një thirrje për të gjithë
ata burra dhe ato gra në pushtet,
ata liderë që përpiqen të ndërmar-
rin reforma, negociata, për të nxi-
tur përparimin dhe për ta çuar
Kosovën përpara: Mos e
anashkaloni vlerën dhe potencialin

e grave në Kosovë dhe llogarisni në
gratë e Kosovës nëse i dëshironi
synimet që duhen arritur!

Autorja është këshilltare për çësht-
jet gjinore e Përfaqësuesit Special të

Bashkimit Evropian në Kosovë.

Të jesh grua në Kosovë

Petra Tötterman Andorff

Vdekja e Jina (Mahsa) Amini
shkaktoi kryengritje në Iran. Që
atëherë, shumë jetë të tjera kanë
humbur. Janë raportuar më shumë
se 500 vdekje dhe shumë nga ato

janë gra që me guxim morën ud-
hëheqjen e protestave. Ato u qël-
luan me gjakftohtësi nga policia
dhe forcat e sigurisë së vendit.

Kryengritja e përhapur që po
shohim tash është rezultat i një
regjimi brutal që prej kohësh e ka
shtypur popullin e vet. Një shtypje
që vetëm është përkeqësuar,
veçanërisht për gratë. Nuk është
hera e parë që gratë në Iran
protestojnë kundër ligjeve që i de-
tyrojnë ato t’i mbulojnë flokët me
hixhab ose shami, ndërsa krahët
dhe këmbët me rroba të gjera.

Udhëheqësit autoritarë, të cilët

janë pothuajse ekskluzivisht
burra, gati gjithmonë duan ta kon-
trollojnë trupin e grave në mënyra
të ndryshme. Nga kodet e veshjes
deri tek ndalimi i abortit. Të kesh
një të ashtuquajtur “polici morali”,
siç bën Irani, është një version ek-
strem i kësaj. Por, shtypja e grave
të Iranit nuk ndalet me ligjin që i
detyron ato të veshin veshje mbu-
luese. Diskriminimi ndaj grave
është i theksuar edhe në ligje të
tjera në këtë vend.

Ka kufizime për gratë e martuara
kur duan të aplikojnë për pas-
aportë, të udhëtojnë jashtë vendit,

ose të vendosin se ku duan të jeto-
jnë. Burri mund ta ndalojë gruan
të punojë nëse mendon se kjo do
të rrezikonte nderin e familjes.
Nuk ka ligje që i mbrojnë gratë
nga dhuna në familje, apo nga
dhuna seksuale. Gratë gjithashtu
mund të pushohen nga puna pa
paralajmërim kur mbeten
shtatzënë. Ky diskriminim struk-
turor nuk është asgjë më pak se
aparteid gjinor.

Gratë mbrojtëse të të drejtave të
njeriut në Iran kanë nevojë për
mbështetje nga komuniteti
ndërkombëtar, si politikisht ashtu

edhe financiarisht. Kvinna till
Kvinna nuk punon në Iran, por ne
qëndrojmë në solidaritet me gratë
e guximshme që po luftojnë për
lirinë e tyre. 

Nëse regjimi iranian synon t'u
japë fund protestave me anë të
dhunës dhe brutalitetit ekstrem –
siç ka bërë në të kaluarën – atëherë
ne duhet të vazhdojmë ta mbësht-
esim luftën e stërzgjatur të grave
për liri më të madhe dhe kundër
ligjeve dhe normave diskriminuese.

Autorja është Sekretare e
Përgjithshme në Kvinna till Kvinna

Lufta e grave të guximshme kundër regjimit brutal të Iranit



Luljeta Pula

Kur pas luftës u bë ligjshme dhe e ap-
likueshme e ashtuquajtura kuotë gji-
nore, për të imponuar një përfshirje të
caktuar të grave medoemos në insti-
tucione, e ndjeva veten të fyer si grua.

E kam ngritur zërin shumë herë në
institucione dhe në media kundër
kësaj kuote, të cilën kam përshtypje se
e diktuan ndërkombëtarët. Me këtë
imponim, bashkë me ligjësimin e
përfshirjes se planifikuar të gruas në
institucione, u ligjësua në mënyrë të
turpshme pabarazia gjinore e cila re-

alisht ekzistonte. Dhe pranë saj u
ligjësua edhe pabarazia mendore e saj!
Kam dëgjuar të thonë se njëjta ap-
likohet edhe në Perëndim! Nuk e
kam besuar, por edhe po të jetë, kudo
që është, është gabim!

Kjo kuotë është një ofendim, një in-
jorim, një nënvleftësim i gruas dhe ka-
pacitetit të saj mendor dhe intelektu-
al, si dhe aftësive të saja intelektuale,
udhëheqëse e menaxheriale. Ky është
nënçmim i qenies së gruas dhe in-
tegritetit të saj personal, të legjitimuar
edhe formalisht me pranimin e kësaj
kuote. Domethënë, gruaja duhet të ketë
favore dhe pozitë në shoqëri dhe in-
stitucione jo pse e meriton, jo pse ka af-
tësi, jo pse mund ta kryejë si duhet
punën që i është besuar, jo pse ka tru,
por thjesht - sepse është grua. Dhe
sepse është grua mund t’ia zë vendin
burri, i cili mund t’i ketë gjithë ka-
pacitetet duke e merituar atë vend. Kjo
do të ishte e padrejtë, e dëmshme për
institucionin dhe fyerje për gruan, të

cilës edhe formalisht do i pranohej kon-
stitucioni më i ulët mendor në raport
me burrat. Që thjesht nuk është e
vërtetë! Kjo më fyen, më nënvleftëson
dhe më denigron. Mua dhe integritetin
tim personal, intelektual e mendor. Dhe
këtë nuk mund ta pranoj asnjëherë.
Nuk do pranoja kurrë të ulesha në një
të tillë vend mbi bazë të kësaj kuote.
Sepse aty nuk do të ndjehesha e qetë
asnjëherë. Dua garë e konkurrencë
dhe jo lëshime e koncesione mbi bazë
të përkatësisë gjinore!

Ky nuk është fare kontribut eman-
cipimit të grave. Sepse emancipimi nuk
mund të bëhet me një dekret. Me zor
e me sforcim. Përkundrazi! Kjo e
vonon emancipimin. Emancipimi është
proces të cilit duhet t’i kontribuojë vetë
gruaja në veçanti dhe shoqëria me nx-
itjen e rrjedhave shoqërore progresiste
në përgjithësi. Ai vjen me evolucion,
por me një evolucion të nxitur, duke
eliminuar një për një faktorët që
ndikuan në këtë gjendje alarmante të

pozitës së gruas në shoqëri. E këto janë
me radhë avancimi i pozitës së gruas
në familje, punësimi i stimuluar i saj,
eliminimi i mendësisë konservatore me
hapa të shpejtë, tradicionalizmit, fa-
natizmit e patriarkalizmit, stimulimi i
shkollimit dhe hapa të tjerë që bëjnë
prapambetjen. 

Kjo formulë e dhimbshme që vazh-
don edhe sot është ofendim për gru-
an dhe integritetin e saj, duke mohuar
vlerat e saj dhe duke e paragjykuar
atë pa të drejtë mbi bazë të përkatë-
sisë gjinore.Kjo është lojë e eman-
cipimit të shpifur e artificial dhe të
paqëndrueshëm, është thjesht një
përdhosje e gjinisë. Kjo është, në fakt,
një rrjedhë e imponuar që kundër-
shton vetë emancipimin. Emancipimi
i gruas në Kosovë është në këtë niv-
el që është. Por, kuota nuk është rrugë
e avancimit të emancipimit. Ajo është
amortizim i qëllimshëm i rrugës evo-
lutive të stimuluar me veprime të
duhura që ndihmojnë emancipimin.

Duhet goditur nga vetë shoqëria
shkaktarët e pengesave të eman-
cipimit, si konservatorizmin, fana-
tizmin, patriarkalizmin, tradicional-
izmin, gjendjen e rëndë ekonomike të
gruas, shkallën e ulët të punësimit të
saj, e të tjera si kjo.

Kuota do të thotë diskriminim
pozitiv ndaj gruas. E diskriminimi
pozitiv bëhet ndaj të dobëtit e të ku-
fizuarit! Domethënë: të pranojmë se
jemi më të dobëta, me tru më të
pazhvilluar, të pafuqishme. Jo, në as-
një mënyrë! E dëboj me përçmim
këtë farë kuote të turpit dhe fyerjen
që na bën ajo.

Prandaj jam shumë e bindur se i
takon vetë gruas dhe institucioneve të
saj që ta bëjnë të pamundurën për të
ftuar edhe formalisht për suprimimin
e kësaj kuote. Në emër të gruas, din-
jitetit të saj, integritetit mendor e in-
telektual, në emër të krenarisë së saj!  

Autorja është profesoreshë.

Kuota e turpit

KOHA Ditore      VKOHA për gratë

CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

e mërkurë   8 mars 2023

Dr. Edita Tahiri 

Përpjekjet e grave për fuqizim dhe
barazi janë në vazhdim, por caku
është ende larg. Miratimi i Rezolutës
1325 nga OKB, i dha një përkrahje
qenësore agjendës së grave për paqe
dhe siguri. U revitalizuan angazhimet
në nivele ndërkombëtare dhe kom-
bëtare, ndërsa u kërkua që të rritet
pjesëmarrja e grave në nivele vendim-
marrëse - sidomos në procese paqë-
sore, të sigurisë, zgjidhjes së kon-
flikteve dhe parandalimit të tyre. Sot,
pas dy dekadave, janë shënuar suk-
sese të ndryshme si në kuptimin e
niveleve apo sektoriale. Ne jemi inku-
rajuar nga këto arritje, megjithëse
jemi ende la rg  arritjes së idealeve dhe
synimeve tona për barazinë gjinore
dhe për një botë të barabartë, të
drejtë dhe paqësore.

Kjo rezolutë ka rëndësi historike,
sepse shpalli rolin thelbësor të grave
në politikë dhe vendimmarrje, duke
insistuar që gratë të ishin lidere të pro-
ceseve, e jo vetëm burrat, siç ishte më
parë. Pjesëmarrja e barabartë e grave
në udhëheqje dhe promovimin e
paqes dhe sigurisë tashmë ka fituar
qartësi dhe peshë, prandaj mendoj se
kanë rënë dilemat dhe paragjykimet
për forcën dhe potencialet e grave.

Miratimi i Rezolutës 1325, në vitin
2000, përkoi me përfundimin e
luftërave në Ballkanin Perëndimor,
pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë
dhe krijimit të shteteve të reja. Kon-
teksti pas-konflikt i rajonit tonë ka
paraqitur sfida edhe më komplekse
për agjendën e barazisë gjinore dhe
fuqizimit të grave. Kjo për shkak të
tranzicioneve të shumëfishta që kanë
ndodhur në të njëjtën kohë, duke përf-
shirë kalimin nga lufta në paqe, nga
pushtimi në çlirim dhe nga komu-
nizmi në demokraci.

Pavarësisht shumë vështirësive dhe
mosnjohjes së kontributit të grave në
luftërat për liri dhe pavarësi,  gratë e
Kosovës dhe të vendeve tjera në ra-
jonin e Ballkanit Perëndimor u
angazhuan fuqishëm për agjendën e
barazisë gjinore (agjendën WPS),
duke luajtur një rol të rëndësishëm në
ndërtimin e paqes dhe demo kracisë,
duke përfshirë rimëkëmbjen nga pa-
sojat e luftërave, shërimin e plagëve
të luftërave tragjike, drejtësinë tranzi-
cionale dhe pajtimin. 

Në fakt, gratë së pari i dhanë prior-
itet agjendës nacionale për çlirimin e
kombeve të tyre nga okupimi, që të sh-
pëtojnë nga shtypja dhe gjenocidi të
ushtruar nga pushuesi serb. Vetëm
pasi që u mposht pushtimi serb dhe
përfundoi lufta, ato iu kthyen ag-

jendës për barazinë e grave. Një qas-
je të tillë u ndoq edhe gratë e Kosovës. 

Roli i grave në lëvizjen për lirinë
dhe pavarësinë e Kosovës ishte i
jashtëzakonshëm  

Gratë e Kosovës e kanë shkruar his-
torinë e lirisë dhe pavarësisë së
Kosovës barabar me burrat. Kon-
tributi dhe sakrifica e grave në luftën
për pavarësinë e Kosovës, gjatë peri-
udhës 1989-1999, është bërë me ide-
alizëm dhe patriotizëm të spikatur. Ato
luftuan me shpirt dhe me guxim të pa-
trembur  përballë forcave okupatore
serbe. Gratë morën përgjegjësi dhe
luftuan në kuadër të dy rezistencave,
LDK dhe UÇK, duke vepruar në të
gjitha frontet: politike, diplomatike dhe
ushtarake. Është shumë me rëndësi të
theksohet se gratë morën përgjegjësi
të larta shtetërore, ishin në vendim-
marrje duke qenë pjesë në udhëheq-
jen e lëvizjes për liri dhe pavarësi të
Kosovës. Sidomos duhet përmendur
fakti se udhëheqjen e diplomacisë
Kosova ia kishte besuar një gruaje,
Edita Tahirit, e cila ishte Ministre e
Jashtme e Kosovës në periudhën e
okupimit, me mision ndërkombëta-
rizimin e çështjes së Kosovës dhe kri-
jimin e aleancës me SHBA. Njëko-
hësisht ishte e vetmja grua në dele-
gacionin e Kosovës në Konferencën e
Paqes në Rambuje (1999), ku u ven-
dos paqja e Kosovës, përfundimi i
luftës dhe gjenocidit në Kosovë, duke
lënë derën e hapur për pavarësi që do
të vinte në vitin 2008. Po ashtu, me
rëndësi të theksohet se lëvizja e grave,
Forumi i Gruas i LDK-së, ka zhvillu-
ar aktivitete politike, protesta të shum-
ta mobilizuese për rezistencën e pop-
ullit kundër pushtimit dhe shtypjes
barbare ndaj shqiptarëve. Kanë zhvil-
luar aktivitete ndërkombëtare duke
marrë pjesë në takime dhe konferenca
ndërkombëtare, përfshirë pjesëmar-
rjen në Konferencën e Katërt Botërore
të OKB-së për Gratë, në Pekin, në vitin
1995, me qëllim të lobimit për lirinë
dhe paqen në Kosovë.

Gratë dhe paradokset e pasluftës 

Gratë e Kosovës ishin të shkëlqyera
në luftën për pavarësi. Ato janë sim-
bol i lirisë, forcë që frymëzojnë – kanë
hyrë në histori për përkushtimin e tyre
në shërbim të atdheut dhe lirisë.
Mirëpo, pavarësisht se kanë kaluar 24
vjet që nga çlirimi i Kosovës, historitë
e grave në luftën për pavarësi ende
nuk janë ndriçuar, për dallim nga ho-
mologët e tyre burra, të cilët nuk hum-
bën kohë jo vetëm për të marrë
pushtetin për vete, por edhe historinë.
Historia nuk mund jetë as e plotë dhe
as e vërtetë pa përfshirë barazinë gji-
nore, si dhe as demokracia nuk mund
të jetë e plotë pa pjesëmarrjen e
barabartë të grave në qeverisje. 

Si gratë në politikë, ashtu edhe ato në
shoqërinë civile kanë qenë aktive dhe
të përkushtuara gjatë luftës dhe paqes.
Ato mbajnë një trashëgimi të spikatur
në proceset e lirisë dhe pavarësisë së
Kosovës, si çlirimtare, paqebërëse,
diplomate, negociatore, ndërtuese të
paqes, duke luajtur role jetike në lëviz-
jet për çlirim dhe pavarësi, në proce-
set e shtetndërtimit dhe në arritjet e
përgjithshme deri më sot.

Megjithëkëtë, në periudhën e
pasluftës kontributet dhe sakrificat e
grave mbetën kryesisht të papranuara,
në vend se të kishin mirënjohjen dhe
fuqizimin e merituar në nivelet e
vendimmarrjes në të gjitha sferat pub-
like. Në fakt, gratë përjetuan injorim
dhe përjashtim nga strukturat e
pushtetit. Vetëm pas një procesi grad-
ual dhe të vështirë, me angazhimin e
tyre gratë morën vende në politikë, par-
lament dhe qeverisje. “Pse kjo
padrejtësi?”, “Pse ky paradoks?” -
ishin pyetje që ne gratë i ngritëm kur
u gjendëm në këtë situatë paradoksale.
Nuk e kishim menduar se diskrimin-
imi gjinor do të ringjallej pas luftës,
përderisa gjatë luftës gjithë ishim të
barabartë, krah njëri-tjetrit, të bashkuar
për realizimin e ëndrrës së lirisë në luftë
me pushtuesin. Unë personalisht isha
grua e vetme në udhëheqjen e Lëviz-
jes për Pavarësi (LDK). Në mesin e 15
burrave nuk kam qenë e diskriminuar,
përkundrazi kam qenë plotësisht e
barabartë në të gjitha vendimet e
mëdha për fatin e Kosovës. Njësoj edhe
në Konferencën e Rambujesë. 

Për fat të keq, paslufta rishfaqi
diskriminim gjinor kur u bë e qartë se
bota e burrave preferonte të domi-
nonte dhe ta kishte pushtetin vetëm
për vete. 

Kosova model inspirues për 
moslejimin e margjinalizimit 
të grave 

Por, ne, gratë, nuk e lejuam të
mbetemi në margjina e politikës dhe
vendimmarrjes. Krijuam koalicionin
e grave të politikës dhe shoqërisë për
agjendën e barazisë gjinore dhe fuqiz-
imin e grave në paqe dhe siguri. Në
vitin e parë të pasluftës (2000), ne tash-
më e kishim arritur që kuotën 30 për
qind për pjesëmarrjen e grave në Ku-
vend në nivelin qendror dhe lokal, si
dhe në listat kandiduese për zgjedhjet
nacionale dhe lokale.

Me këtë sukses Kosova u bë mod-
el në gjithë rajonin, duke i inspiruar
gratë e rajonit t’i ndjekin këta hapa.
Pastaj arritëm barazi ligjore me legjis-
lacionin të miratuar në Parlamentin e
Kosovës, sado që barazia ligjore nuk
mjaftoi ndaj punuam për krijimin e një
mendësie demokratike dhe një sistem
të mirëfilltë demokratik. Gratë morën
role të rëndësishme në shtetndër-
timin demokratik të Kosovës, gjë të
cilën e bëjnë dhe sot si proces në vi-
jim. Me gjithë përparimet e agjendës

së grave, edhe sot gratë nuk kanë ar-
ritur barazi në vendimmarrje. Qever-
itë vazhdojnë të dominohen nga bur-
rat, rritja e pjesëmarrjes së grave
nuk është stabile. Për këtë arsye, sfi-
da kryesore është barazia në vendim-
marrje, përkatësisht në qeverisje.     

Ashtu siç luftuan për lirinë e popullit
të Kosovës, ashtu gratë u angazhuan
fuqishëm edhe për agjendën e
fuqizimit të grave, barazinë në
vendimmarrje në proceset e paqes,
sigurisë, drejtësisë dhe prosperitetit të
përgjithshëm të shoqërisë dhe shtetit. 

Drejtësia për gratë e dhunuara
gjatë luftës së Kosovë 

Rëndësi të veçantë i dhanë drejtë-
sisë, posaçërisht drejtësisë tranzi-
cionale, duke kërkuar me vendosmëri
drejtësi dhe dëmshpërblim për paso-
jat e luftës në Kosovë, sidomos ndaj
grave. Me fokus për drejtësi ndërkom-
bëtare për gratë e përdhunuara gjatë
luftës në Kosovë. Peticioni i qyte-
tarëve të Kosovës për drejtësi
ndërkombëtare për gratë e dhunuara
gjatë luftës së Kosovës, i organizuar
nga gratë e Kosovës, është dorëzuar
në OKB nga kryetarja e Bordit për
Peticion, Edita Tahiri, e cila ia dorëzoi
zyrtares së lartë të OKB-së për çësht-
jen e dhunimit të grave në luftëra,
Pamela Patten në New York në vitin
2013. Në këtë takim mori pjesë edhe
Alia El-Yassir, drejtoresha rajonale e
UN Women për Europë dhe Azi Qen-
drore. Lufta jonë për drejtësi për
gratë e dhunuara duhet të vazhdojë
për të gjitha gratë e dhunuara të
botës, sidomos për rastin e Kosovës,
Bosnje e Hercegovinës dhe Kroacisë.
Për fat të keq, drejtësia e OKB-së ende
nuk e ka dhënë përgjigjen për këto
krime ndaj njerëzimit që ende mbeten
të fshehura dhe të injoruara, ndërsa
autorët e këtyre krimeve gjenocidiale
mbeten ende të pandëshkuar. 

Sfidat kryesore aktuale për
barazinë gjinore

Të konsiderueshme janë përpjek-
jet e grave për barazi gjinore dhe për-
shpejtimin e zbatimit të agjendës për
gratë, paqen dhe sigurinë, përkatë-
sisht të Rezolutës 1325 të Këshillit të
Sigurimit të OKB-së, në vendin tonë
dhe gjithandej rajonit në Ballkanin
Perëndimor. Qeverisja e dobët
demokratike dhe dukuria në rritje e
autokracisë në rajon janë bërë penge-
sa serioze për gratë që të marrin
përgjegjësi dhe pushtet të barabartë
në udhëheqje dhe vendimmarrje.
Korrupsioni i përhapur në rajon ku-
fizon rëndë fuqizimin e grave në poli-
tikë, qasjen në ndikimin politik dhe
qeverinë. Paqja e papërfunduar gjen-
eron pasiguri për njerëzit, duke përf-
shirë agjendën gratë-paqja-siguria.
Drejtësia e vonuar për gratë viktima

të luftës të dhunës seksuale i dëmton
proceset e pajtimit. Normat patri-
arkale socio-kulturore i privojnë
gratë nga  hapësira për të qenë fak-
tor i ndryshimeve pozitive në shoqëri
dhe shtet. 

Po ashtu, kriza globale, lufta në
Ukrainë, vonesat në integrimin eu-
ropian dhe euroatlantik të vendeve të
rajonit, kanë krijuar hapësirë për
tensione gjeopolitike, nacionalizëm
dhe autokraci, duke kufizuar kështu
zbatimin e agjendës së WPS-së.

Njëzet vjet më pas, fuqizimi i grave
dhe barazia gjinore mbeten të brish-
ta, të ndikuara drejtpërdrejt nga br-
ishtësia e proceseve të ndërtimit të
paqes në Ballkanin Perëndimor. 

Mungesa e madhe e grave në lid-
ershipin politik, vendimmarrjet dhe
proceset formale të paqes, e formojnë
peizazhin tonë aktual politik, ndërko-
hë që diskriminimi gjinor vazhdon
ashpër edhe në kontekstin socio-
ekonomik. Gratë në politikë dhe or-
ganizatat e shoqërisë civile vuajnë nga
mbështetja e pamjaftueshme. Situa-
ta e përgjithshme duket dekurajuese,
sepse barazia gjinore është larg të qen-
it reale. Kjo pavarësisht kapaciteteve
dhe kontributit të dëshmuar të grave
për të ndihmuar në ndryshimet nga
lufta në paqe dhe përkushtimin për
ndërtimin e paqes në nivel kombëtar,
lokal dhe rajonal.

Sot grave më së shumti u jepet një
hapësirë në parlamente, kuvende
vendore dhe në administratën publike,
kryesisht falë kuotave që janë arritje
e tyre. Hapësirat qeveritare dhe
vendimmarrëse janë ende të zëna
kryesisht nga burrat, duke i lënë
gratë jashtë strukturave të pushtetit në
nivel kombëtar dhe lokal. Rreziku
është se fuqizimi i grave shpesh përk-
thehet vetëm në gra në parlament,
ndërsa qeveritë vazhdojnë të domi-
nohen nga burrat. Ky nuk është një
fuqizim i vërtetë, madje ndikon neg-
ativisht sepse shërben si qetësues
për publikun e ndërgjegjshëm ndaj
balancës gjinore.

Koha për pushtetin e grave 

Lufta jonë duhet dhe do të vazhdo-
jë derisa gratë të jenë të barabarta me
burrat në vendimmarrje dhe udhëhe-
qje. Lufta për pushtet për gratë është
sfida jonë, edhe pse nga burrat mund
të shihet si një kërcënim për pushtetin
e paprekshëm të tyre për shumë
kohë. Realiteti është se fuqizimi i
grave nuk është kërcënim, por është
një mundësi e mrekullueshme që po-
tenciali i grave të vihet në funksion të
zhvillimit, prosperitetit dhe paqes
globale. Fundja, udhëheqja e burrave
nuk dha rezultate të mira, sepse sot
jemi në një krizë globale, kemi një
paqartësi për të ardhmen, prandaj
është koha gratë ta udhëheqin botën. 

Autorja është ish - Zëvendëskryem-
inistre dhe Kryenegociatore e Kosovës.

Koha për pushtetin e grave 
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Teuta Arifi

Verba volant, scripta manent, fjalët
që i merr era dhe e shkruara që
mbetet, ishte paradigma, ai
inspirimi, ai i paharrueshmi kujtimi.
Dhe po, kishte aq shumë fjalë që i
kishte marrë era e i kish shpërndarë
në katër anët e botës, ashtu siç më
kishin ikur shpesh skajeve të botës
të miat mejtime. Por, ja që kishte dhe
ndonjë gjë që kishte mbetur dhe
qëndronte kokëfortësisht me këmbë
në tokë, që mbase edhe mundesha
ta kisha harruar, po të mos më
kishte shkruar Lulja e Prishtinës, e
cila më kërkoi të bëja një tekst me
ca qind fjalë, për hiç ma pak se
Kohën për Gra.

Dhe a kanë gratë kohë të tyren,
është çështja. A ec koha e tyre më
shpejt apo ikën duke u zvarritur?
Vjen vallë ndonjëherë edhe koha e
grave? Edhe po që se vjen, bën
ndonjë ndryshim apo shkon ashtu siç
edhe vjen? Dhe nga ajo kohë që

kishte kaluar, në mesin e shumë
fjalëve që mbase edhe kishin
fluturuar larg, gjeta tekstin tim të
moçëm, të një Kohe tjetër, para rreth
30 vjetësh. Tekstin ku kisha shkruar
për Klara Cetkinin, e cila rri në
shtëpi në ditën e 8 Marsit. Ajo rri në
shtëpi sepse është lodhur nga
festimet boshe të vetëm një dite në vit,
rri në shtëpi sepse është dehur nga
aromat e përziera të luleve që i
pranon vetëm e vetëm në këtë ditë të
shënuar të vitit.

Barazia e grave, ky ideal botëror e
shekullor, ishte mbase shprehje
inspirative e një studenteje në
Prishtinën e kohës sime, por për mua
personalisht do të ishte formë e
padiskutueshme e ekzistencës sime
njerëzore dhe intelektuale. Ky ideal
ishe poezia ime, ishte interesimi im
akademik kur botova veprën
Feminizmi ekzistencialist, një vepër
e parë e këtij lloji e botuar në dy
gjuhët në Maqedoni, apo studimet
mbi feminitetin dhe të drejtën
zakonore shqiptare.

Por asgjë, pikërisht asgjë, nuk i
hidhëron më shumë ata të luleve të
8 Marsit, sa i hidhëron ai çast, ai
vendim, kur një grua vendos të
kalojë nga teoria për t’i realizuar në
praktikë të gjitha ato leksione teorike
të mësuara përmendësh, që nga
Shteti i Platonit e deri tek Origjina e
Totalitarizmit të Hana Arend-it.

Kështu që këtu e njëzet vite më parë
më qëlloi të isha një ndër themeluesit
e partisë sime politike, e cila doli nga
lufta e vetme për barazi që kishin
bërë ndonjëherë shqiptarët e
Maqedonisë. Dhe qëlloi që pas këtyre
zgjedhjeve parlamentare të isha edhe
gruaja e parë shqiptare e zgjedhur
deputete në Parlamentin republikan.
Në kuptimin e përfaqësimit ishte
historike, por për mua ideal më i
madh ishte të mos mbetesha e para
dhe e fundit që kisha shkelur këtë
prag. Prandaj, së bashku me gratë
deputete të partive maqedonase dhe
të ndihmuara ndërkombëtarisht,
filluam iniciativën e ndryshimit
legjislativ i cili siguronte dhe
obligonte secilën listë zgjedhore për
të pasur secilin vend të tretë në listë
për gjininë më pak të përfaqësuar -
e kuptoni që ato janë gratë. 

Dhe kështu vazhdoi kjo histori. Isha
gruaja e parë shqiptare
zëvendëskryeministre. Kisha detyrën
e çështjeve europiane në një qeveri
me një shumicë jo-entuziastësh
europianë. Dy herë radhazi u zgjodha
kryetare e Tetovës. Mbaj mend që
kur fitova mandatin tim të parë isha
e vetme kryetare komune femër në
nivel kombëtar, për të ndryshuar ky
realitet një muaj më pas me zgjedhjet
në qytetin e Gjakovës dhe një vit më
pas kur në zgjedhjet vendore në
Shqipëri u zgjodhën 9 kryetare.

Kështu tingëllojnë njëzet vite
politike të shprehura me nja njëzet
fjali. Po edhe me më shumë fjalë e
fjali nuk shprehni dot atë hapërim në
rrugët gjembore të politikës
ballkanike, e cila mbetet patriarkale
në thellësitë e veta, sepse refuzon të
dalë nga zona komode e
patriarkalizmit shekullor. Kur për
herë të parë isha kandidate në listën
e partisë për deputete në parlament,
u përballa me fushatën më agresive
ndaj meje si person dhe si femër. Isha
cak i sulmeve verbale dhe personale
si asnjëri nga kolegët e partisë sime,
thjesht sepse trimat e politikës sonë
shpesh vlerësojnë se është më e
lehtë të atakosh femrën, veçanërisht
nëse ajo ka qëndrimin, integritetin
dhe identitetin e personalizuar politik.
Por, gjëja të cilën e harrojnë është se
qytetari ynë ka ecur në rrugën e
ndryshimit dhe progresit, prandaj di
t’i lexojë tendencat anakronike,
veçanërisht kur të njëjtat nuk kanë
qëllim mbrojtjen e ndonjë vlere
konservative, por vetëm denigrimin
politik të kundërshtarit për shkak të
gjinisë që përfaqëson. Prandaj kam
qenë dhe mbetem mirënjohëse ndaj
popullit tim, që përgjatë këtyre viteve
të kaluara u ka dhënë përgjigjen më
të mirë belbanëve shovinistë që
vegjetojnë në politikë.

A duhen gjetur e rigjetur mënyra e
mekanizma për ta siguruar vendin e

duhur të grave në politikë – gjithsesi
që po. A matet barazia me numra –
po, në njëfarë mënyre, sepse edhe
numrat janë tregues kryeneçë të
realitetit përfaqësues. Por, për mua
mbeten të rëndësisë parësore se cilat
janë vlerat që gratë duhet t’i sjellin
politikës, me qëllim që ajo të jetë një
vend i natyrshëm për to, si gjini dhe
si personalitet. Dhe ne-gratë kemi
pasur dhe do kemi obligim që
politikës t’i sjellim vlerën e respektit
të ndërsjellë, debatit, komunikimit,
dialogut, kompromisit, paqes dhe
progresit, si kundërvlera të dhunës,
diskriminimit, nënçmimit,
autokracisë dhe oligarkisë, si forma
të cilat gjithnjë do gjejnë
mirëkuptimin mes tyre për të luftuar
progresin dhe ndryshimin pozitiv
dhe për të mbajtur statike shoqëritë
tona.

A ka kohë të grave? Sigurisht që po.
Çdo kohë është e grave dhe e jetës
reale që ndërton një grua. Ashtu siç
është mëngjesi shumë i hershëm
kur zgjohemi përpara fëmijëve tanë
që t’u bëjmë gati bukën e një nëne,
ashtu siç është nata e vonë kur
rendim pas germave që duan të na
ikin nga ekrani i makinave moderne
të shkrimit. E rëndësishme është që
kjo kohë të mos na rrëshqasë nga
duart. Carpe diem.

Autorja është profesore.

Ne, gratë e kësaj kohe

Luljeta Demolli

Dita Ndërkombëtare e Grave ende
identifikohet me luftë për të drejta.
Kjo është dëshmi për ndikimin e saj
identitar. 

Qendra Kosovare për Studime
Gjinore, nëpërmjet shtojcës “Koha
për Gratë”, e cila botohet në gazetën
Koha Ditore që nga viti 2008, për-
piqet të kontribuojë substancialisht
për nxitjen e debateve me perspek-
tivë gjinore në fusha të ndryshme.
Shtojca përfshin ndërsektorialitetin
e temave feministe, fton aktere/ë
dhe feministe/ë që t’i prezantojnë
qëndrimet mbi përkrahjen e të drej-
tave të grave dhe ndriçimin e rolit që
kanë në zhvillimin e shoqërisë koso-
vare.

Historia e Kosovës rrëfehet nga
prizmi i burrave, duke i anashkaluar
gratë. Prandaj, këtë vit me “Kohën
për Gratë” menduam të risjellim në
pah copëza të mozaikut kontribuues
të grave ndër dekada. Ftuam shumë
aktiviste për t’i shpalosur historitë e
kohëve të ndryshme. 

Konsiderata që duhet t’iu bëhet
grave kosovare më 8 Mars është
përpjekja e sinqertë për t’i kuptuar
dhe vlerësuar realisht angazhimet e
vazhdueshme për përmirësimin e
jetës, bashkë me trajtimin e temave
që e ndihmojnë avancimin e çësht-
jeve gjinore. 

Shumë gra të brezave të kaluar
mund të mos ndihen të respektuara
nga institucionet shtetërore, mirëpo
ua kemi borxh që t’i inkuadrojmë
sërish në lëvizjen tonë me afirmimin
e tregimeve të tyre përplotësuese
dhe korrigjuese të historisë së
Kosovës. 

Gratë që me të drejtë reagojnë
ndaj mosrespektit institucional janë
kryesisht ato të lëvizjes dhe të rezis-
tencës nga vitet e 1980’ta dhe
1990’ta, të cilat u angazhuan në
sferën publike dhe krijuan projekte
mobilizuese popullore. Çdo veprim-
tari idealiste në rezistencën paqë-

sore dhe në luftën çlirimtare ka ven-
dosur një shkallë të re në bërthamën
e historisë së lëvizjes së grave, pran-
daj për ne tashmë është e pamund-
shme që arritjet të mos ritregohen,
çmohen dhe vazhdohen. 

Është për admirim motivi i grave
kosovare për të kontribuar në
familje dhe në shoqëri, për rezis-
tencë dhe liri, në luftë dhe shtet-
ndërtim, sidomos në vitet e 1980’ta
dhe 1990’ta, por edhe më vonë. Të
protestosh, të angazhohesh, të rezis-
tosh e të luftosh në nivele të shumta
– kundër patriarkalitetit të brend-
shëm dhe armikut të jashtëm. Gratë
kishin zë dhe vepra, duke demon-
struar rol aktiv në shoqëri. Por, edhe
në 15 vjetorin e shtetësisë, kon-
tributi i tyre historik vazhdon të
mbetet jashtë fokusit institucional.

Minimizimi i këtij roli krijon do-
mosdoshmërinë e një mobilizimi
dhe dialogu mes gjeneratave, ku si
pikënisje duhet të jetë realiteti i njo-
hjes gjithëpërfshirëse të
angazhimeve dhe sakrificave.

Përtej kontributeve konkrete, me
interes të veçantë janë edhe kënd-
vështrimet specifike kulturore që
vijnë nga përfaqësueset e brezave
tjerë, me botëkuptimet përkatëse,
në të cilat dallohen imponimet e
angazhimeve në dy fronte të përf-
shirjes në jetën publike.

Fronti për emancipim, shkollim
dhe punësim, paralelisht me frontin
politik kundër regjimeve të atëher-
shme - por edhe një luftë kundër
normave shoqërore patriarkale. 

Nga thirrjet “Kosova Republikë”
deri në krijimin e Republikës së

Kosovës, angazhimi i përhershëm i
grave dhe trashëgimia e lëvizjes
feministe anashkalohen në procesin
e zyrtarizimit të memories kolek-
tive. Kapitali simbolik historik i
grave megjithatë i ka shërbyer lëviz-
jes në nivele të ndryshme, duke i
rikonstruktuar hapësirat e grave – si
në lëvizjen feministe, shoqërinë
civile të grave, forumet e grave në
partitë politike dhe tek akteret/ët që
merren me studime gjinore. Kësisoj,
debatet mbi gjinoren tashmë janë
më të pushtetshme, më të qën-
drueshme dhe më të dukshme në të
njëjtën kohë.

Nëse në të kaluarën diskursi lidhur
me tematikat gjinore orientohej
pothuajse ekskluzivisht rreth organi-
zatave dhe aktivisteve feministe që
merreshin me të drejtat e grave, apo

në forume partiake të grave, kjo ko-
rnizë tash është zgjeruar dhe stabi-
lizuar. Natyrisht, si rezultat i punës së
palodhshme të lëvizjes së grave, me
të cilën problematikat u politizuan
dhe u vendosën në sferën publike. 

Strukturat ekzistuese janë pakra-
hasimisht më dinamike, duke pasur
aktivitete feministe gjatë gjithë vitit,
me përmbajtje dhe forma të llojllo-
jshme, jo vetëm për 8 Mars. Kjo i de-
tyron akteret/ët të mos guxojnë t’i
injorojnë edhe nëse synojnë. 

Raporti i grave kosovare me his-
torinë është i qartë, i drejtpërdrejtë
dhe vleror. 

Është Historia jonë.

Autorja është Drejtore 
Ekzekutive e Qendrës Kosovare

për Studime Gjinore.

Historiket
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Mirela Arqimandriti

Tre dekada më parë, erërat e
demokracisë përfshinë Shqipërinë,
duke paralajmëruar një epokë të re
lirie dhe mundësish për popullin
shqiptar. Në këtë moment historik u
krijuan organizatat e para të grave pas
një periudhe të gjatë diktature, si
vazhdim i denjë i lëvizjes feministe të
“Motrave Qiriazi”. Feministet e viteve
të 1990’ta organizuan takimet e para,
manifestimet e para për të drejtat e
grave dhe kërkuan ndryshime të
rëndësishme ligjore, siç ishin
ndryshimet për Ligjin e Abortit dhe
Kodin e Familjes. Diskutimet e para
për mbrojtjen e gruas, nënës, vajzës,
filluan në një shoqëri të pandërgjegjë-
suar për pasojat e aborteve të pasig-
urta në jetën e grave e vajzave
shqiptare, në një shoqëri që nuk pra-
nonte dhunën në familje si një
fenomen që ndodhte sistematikisht.

Feministet shqiptare të të 1990’ave
dhe kushdo që përkrahu lëvizjen e
gruas shqiptare, punuan krah për
krah me partnerët ndërkombëtarë
dhe më pas edhe me mbështetjen e
institucioneve shqiptare dhe me fonde
publike, për ta ngjallur flakën e
barazisë gjinore, për të luftuar dhunën
me bazë gjinore, për t’i forcuar gratë
ekonomikisht dhe politikisht.

Sot, 30 vite më pas, përpjekjet e tyre
kanë bërë që të ofrohen shërbime të
plota për gratë dhe vajzat që i kanë
mbijetuar dhunës me bazë gjinore.
Këto përfshijnë strehëza të sigurta,
mbështetje të menjëhershme mjekë-
sore, mbledhjen e provave nga

mjekësia ligjore në rastet e përdhu-
nimeve dhe sulmeve seksuale,
këshillimin psikologjik afatshkurtër
dhe afatgjatë, kujdesin për traumën,
këshillimin ligjor, shërbimet dhe kon-
taktet e avokatisë, shërbimet e tra-
jnimit profesional dhe punësimin etj. 

Lëvizja feministe shqiptare vjen
sot e konsoliduar në formën e orga-
nizatave të grave dhe e rrjetëzuar në
nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkom-
bëtar. Në dy dekadat e fundit janë
shënuar suksese me një kornizë të
fuqizuar ligjore dhe politike për
barazinë gjinore dhe kundër dhunës
me bazë gjinore në Shqipëri. 

Organizatat e grave kanë luajtur një
rol udhëheqës në parandalimin dhe
trajtimin e dhunës me bazë gjinore në
Shqipëri. Ato krijuan shërbimet e
para të ndihmës për gratë dhe vajzat
që i kanë mbijetuar dhunës dhe
trafikimit të qenieve njerëzore, duke
krijuar modele dhe standarde për
këto shërbime, që më vonë u përsh-
tatën nga qendra të tjera shërbimi, or-
ganizata jofitimprurëse apo institu-
cione publike për gratë dhe vajzat e
mbijetuara nga  dhuna dhe trafikimi
në Shqipëri. Ishin ato që nisën dhe vi-
jojnë të avokojnë e përkrahin duke
dhënë kontribute të çmuara në kri-
jimin e kornizës ligjore që sot ka
Shqipëria, apo hedhjen e themeleve
mbi studimet e para në lidhje me
dhunën me bazë gjinore në vend.

Pavarësisht arritjeve, shoqëria
shqiptare përballet fort me sjellje
homofobike dhe mizogjene, me
vrasës të grave e vajzave. Manifes-
timet e këtyre sjelljeve mund të shi-
hen në politikë, në media dhe në jetën
shoqërore. Gëlon ende shumë skep-
ticizëm për çështjet e barazisë gjinore
dhe feminizmit në sferën publike.
Shumë gra dhe burra besojnë se
nuk ka nevojë për feminizëm, mad-
je ka keqinformim dhe keqinterpre-
tim të fjalës "feminizëm" në Shqipëri.

Por, lëvizja feministe shqiptare nuk
është dorëzuar! Ajo ka ekzistuar dhe
ekziston dhe jo vetëm në forma të or-
ganizuara.

Gra të jashtëzakonshme kanë lua-
jtur një rol të rëndësishëm në histor-
inë shqiptare për barazinë gjinore dhe
fuqizimin e grave dhe vajzave
shqiptare, por jo të gjitha kanë qenë
domosdoshmërisht avokate të njo-
hura për çështjet e grave. Lëvizja e
grave përbëhet nga gra dhe burra që
punojnë dhe luftojnë për ta arritur
barazinë gjinore dhe për ta përmirë-
suar jetën e grave si grup shoqëror.
Gra të jashtëzakonshme me rol të
rëndësishëm në jetën kulturore dhe
politike kanë kaluar pa u vënë re.
Puna e tyre mund të ketë qenë në një
familje ku ka dhunë ndaj grave, ose
në një shtëpi ose fshat të thellë mal-
or ku ka dhunë ndaj fëmijëve. Një
feministe e panjohur mund të jetë një
mësuese e mirë, një bashkëpunëtore
që dëgjon me empati shqetësimet e
shoqeve të saj pavarësisht nga
ngarkesa me të sajat, një politikane e
ndjeshme, është një gazetare, një
shkrimtare, apo në një grua e za-
konshme që drejton shtëpinë e saj
dhe/ose mjedisin ku ajo punon. Mund
të jetë një burrë që respekton femi-
nizmin, respekton gratë dhe vajzat,
gjithkënd që punon për barazinë gji-
nore dhe që sjell shembuj pozitivë në
shoqëri. Mund të jenë babai dhe
nëna së bashku, në një familje që
ndikon në rritjen e djemve që të
bëjnë punë shtëpie, që mbrojnë e re-
spektojnë gratë e vajzat, me vetëdije
të lartë se mbështetja ndaj grave e va-
jzave nuk do t'i pakësonte të drejtat
e tyre, por do t’i zgjeronte të drejtat
dhe liritë e përbashkëta e do të kon-
solidonte paqen dhe sigurinë. 

Ndërsa reflektojmë mbi progresin
e bërë dhe pengesat e sfidat e lëviz-
jes feministe shqiptare gjatë 30 viteve
të fundit, duhet patjetër të ndalemi një
moment e të duartrokasim mbi këtë
rrugëtim dhe hapat e jashtëzakon-
shëm drejt progresit për barazi gji-
nore dhe dhënies fund të dhunës me
bazë gjinore. 

Lëvizja feministe shqiptare është e
pandalshme dhe përbëhet nga gra dhe
burra që punojnë pa u lodhur, plot bes-

im dhe pasion  për të arritur për-
mirësimin e jetës së grave si grup
shoqëror. Lufta kundër seksizmit,
shfrytëzimit seksual, mizogjinisë,
shtypjes, skllavërisë së grave dhe va-
jzave, si dhe arritjes së barazisë së plotë
gjinore në ligj dhe praktikë - do të vazh-
dojë. Ka ende shumë punë përpara për
të ndërtuar një shoqëri me të drejta të
barabarta. Ka ende shumë çështje
për të punuar, si fuqizimi ekonomik i
grave dhe vajzave, si një investim i do-
mosdoshëm, i mençur dhe i zgjuar: për
të zhdukur varfërinë, për të arritur një
rritje ekonomike gjithëpërfshirëse, të
qëndrueshme dhe të shpejtë, për të ulur
pabarazitë dhe për të mos lënë askënd
pas. Duhet punuar për akses të
barabartë në pronësinë dhe kontroll
mbi tokën, asetet dhe burimet prod-
huese. Duhet punuar për punë të den-
jë e pa diskriminim, dhunë dhe
ngacmime seksuale. Duhet punuar për
autonominë ekonomike ose aftësinë e
plotë që gratë e vajzat të pohojnë
pavarësinë e tyre dhe të bëjnë zgjed-

hje për jetën dhe karrierën e tyre:
mundësi për të ushtruar zë, pjesë-
marrje dhe udhëheqje në vendim-
marrje në të gjitha fushat ekonomike
në sektorët publikë dhe privatë, ko-
munitetet dhe shtëpitë e tyre.

Kushdo që do vazhdojë të ecë për-
para dhe t’i thotë vetes feministe
duhet të njohë dhe respektojë kon-
tributin e të gjithë atyre që kanë
punuar pa u lodhur drejt arritjes së
barazisë gjinore, duke përfshirë fem-
inistet apo feministët e panjohur, por
që kanë dhënë kontribut të rëndë-
sishëm për kauzën e barazisë gjinore. 

Së bashku, vazhdojmë luftën me
besimin se çdokush nga ne mund dhe
duhet të jetë avokat i palodhur i
lëvizjes feministe shqiptare. Me bes-
imin se së bashku do të ngremë një
shoqëri ku çdo individ trajtohet me
dinjitet dhe respekt.

Autorja është Drejtore Ekzekutive
e Qendrës “Aleanca Gjinore për

Zhvillim”, Tiranë. 

Pa u ndalur për barazi gjinore dhe
fuqizim të grave e vajzave shqiptare

Igo Rogova

28 qershor 2002, ora 9:00

Po i dëgjoja rrëfimet e dy grave
boshnjake në një takim në ndërtesën
e OSBE-së në Prishtinë, të organizuar
nga ish-Ambasadorja Amerikane në
Austri, zonja Swanee Hunt.

Gjashtë vjet pas përfundimit të luftës
në Bosnje, ende ishte emocionuese për
gratë nga Bosnja që të flisnin për për-
vojat e tyre nga lufta. Ndërsa po dëgjo-
ja ato tek flisnin, e kuptova që, edhe pse
kishin kaluar tre vjet pas përfundimit
të luftës në Kosovë, akoma kishte
dhimbje në mua që nga lufta.

Dhimbja ishte sidomos nga përvoja
në Bllacë (“Toka e askujt” mes Kosovës
dhe Maqedonisë). Ndërsa ato ishin
duke i ndarë historitë e tyre, mua po më
shkonin lotët dhe përderisa po i dëgjo-
ja mendja m’u kthye në marsin e vitit
1999.

Mars 1999

Kur NATO filloi bombardimin e
pozicioneve të ushtrisë serbe në Kosovë
dhe në Serbi, e tërë familja ime u
mblodh te shtëpia e nënës sime që të
mund të qëndronim së bashku. Policia
serbe dhe njësitë paramilitare shkonin
nëpër Prishtinë, duke i detyruar shqip-

tarët të largoheshin nga shtëpitë e tyre
dhe të niseshin për në Maqedoni ose
Shqipëri. Ne ishim mbi 37 njerëz në
shtëpinë e nënës: vëllezërit e mi me
gratë dhe fëmijët e tyre, motrat e mia
me bashkëshortët dhe fëmijët e tyre,
kushërinjtë e mi. Kishim shumë pak
furnizime.

Dy javë pasi filluan bombardimet,
policia e armatosur serbe erdhën në
rrugën tonë, duke i detyruar shqiptarët
të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Ne
filluam të organizohemi. Secili prej
nesh paketonte diçka që ta merrnim
me vete, sepse nuk kishim asnjë ide se
ku do të përfundonim. Në çantën
time paketova multivitaminat e mia,
medikamentet e nënës sime dhe furçën
e pastën e dhëmbëve.

Kur arritëm në qendër të qytetit, kudo
kishte polici. Nga çdo rrugë vinin
kolona të shqiptarëve duke ecur drejt
stacionit të trenit, aty ku na drejtonte
policia.

Erdhi edhe radha jonë për t’u larguar.
Ky nuk ishte një tren pasagjerësh, por
një tren që e përdornin për bartjen e
kafshëve dhe mallrave. Nuk e dinim ku
po shkonim. 

* * *

Turma e njerëzve në Bllacë rritej
çdo orë. Trenat po sillnin njerëz pa
ndalur. Pasdite e takova miken time,
Flaka Surroin, e cila asokohe për-
faqësonte UNICEF-in në Kosovë.
Ajo ishte në Maqedoni dhe me dis-
tinktivin e UNICEF-it rreth qafës, asaj
iu lejua të futej në “Tokën e askujt”
për të parë se mos e gjente familjen
e saj, por jo edhe për të sjellë ndon-
jë ndihmë humanitare.

Flaka më tha se mund të më ndih-

monte të dilja, por i duhej të kthehej pas
që të më siguronte një distinktiv të
UNICEF-it. Tunduese. Por, pastaj i
mendova këta mijëra njerëz të cilët do
t’i lija prapa në këtë ferr.

Po më binte telefoni. Ishte partner-
ja ime Rachel. Para se të fillonin bom-
bardimet, policia serbe kishte urdh -
ëruar të gjithë ndërkombëtarët të
largoheshin nga Kosova. Ajo nuk
donte të largohej, të më linte, por më
është dashur ta bindja që të nisej për
Budapest. Çdo ditë ajo telefononte për
të pyetur si ishin gjërat. Kur dëgjoi që
ne na detyruan të largoheshim nga
shtëpia jonë, ajo mori fluturimin e parë
për në Greqi, pastaj me tren erdhi në
Maqedoni për të më parë. "Igo, ku je?",
pyeti dhe vazhdoi: "Unë jam brenda në
Bllacë, por është aq shumë e mbushur
me njerëz, nuk po mund të të gjej".

Ajo ishte brenda, në “Tokën e
askujt”! Zemra filloi të më kërcente.
Ndërsa ne flisnim në telefon, i jepn-
im udhëzime njëra-tjetrës se ku të
takoheshim. "Shikoje atë pemën e
madhe para lumit! Hajde të ecim në
drejtim të saj", i thashë.

"Unë e kam një çadër", tha ajo. Po
ecja në drejtim të pemës, por ende nuk
mund ta shihja për shkak të turmës. 

Pastaj m’u shfaq. 
Aty. 
Para meje. 
Vrapuam drejt njëra tjetrës dhe u

përqafuam gjatë. Pashë që edhe mike-
sha jonë Siobhan ishte me të, duke fil-
muar çdo gjë me kamerën e saj.

Ato kishin arritur ta bindin policinë
maqedonase t’i lejonte të hynin bren-
da “Tokës së askujt’, por sigurisht u
ishte dashur ta fshihnin kamerën.

Sollën shumë ushqime dhe cigare. I
shpërndamë të gjitha menjëherë. Ato

më kishin sjellë edhe një thes gjumi.
"Duhet të bëjmë diçka këtu", u thashë.

"Ndonjë lloj proteste. Ju mund të na
ndihmoni dhe t’i informoni të gjitha
mediat e pranishme në Maqedoni.
Gjithashtu të gjithë liderët politikë".

Ato qëndruan për katër orë. Ndër-
sa i shihja tek largoheshin, për herë
të parë ndjeva se edhe unë doja të
largohesha bashkë me to. M’u duk
se m’u thye zemra, e megjithatë
duhet të qëndroja e ta organizoja
protestën.

E formuam një komision për të
planifikuar organizimin e protestës.
Ramë dakord që ditën e nesërme, në
orën 11:00, do të fillonim paketimin e
çantave tona. Pastaj do të rreshto-
heshim drejt përballë me kufirin maqe-
donas dhe pikërisht në mesditë të ec-
nim drejt kufirit ngadalë, por me zë të
lartë duke thirrur: “HELP!”.

Rreth orës 10:00 më erdhi një tele-
fonatë nga një mik i cili jetonte në
Maqedoni: "Igo, duhet ta ndërpresësh
këtë protestë. Kjo do të çojë në një luftë
me të madhe. Policia mund edhe të
gjuajë në njerëz!".

Ishte e vështirë t’i bindnim njerëzit ta
ndryshonim planin. Në orën 11:00 u
ngritëm në këmbë, i përgatitëm çan-
tat. Po dridhesha nga frika se njerëzit
do të ecnin, por në orën 12:00 të gjithë
u ndalën në një vend dhe për gjysmë
ore ne të gjithë po bërtisnim: “NDIH-
MË!”.

Policët ishin të irrituar, por nuk in-
tervenuan pasi që ne nuk ecëm drejt
kufirit. Pas bërtimave, njerëzit ngadalë
hapnin çantat, nxirrnin sendet e tyre
dhe vazhdonin duke biseduar me
njëri-tjetrin.

Pastaj më erdhi një telefonatë
tjetër: "Ja arritët! Funksionoi! Sonte

ata do t’i lejojnë njerëzit të futen në
Maqedoni!”.

Unë fillova duke përhapur informa-
cionin dhe u kërkoja që edhe ata ta
përhapnin lajmin. U përlotën. Unë jo.
Akoma jo.

Pas kësaj, për herë të parë u ndjeva
e lodhur dhe gjithë energjia më ishte
zhdukur. Përfundoi. U ndjeva sikur mi-
sioni im mbaroi. Tani mund ta tele-
fonoja miken time nga UNICEF të më
ndihmonte të dilja nga ky ferr.

Ecëm në drejtim të makinës. Kur u
ula brenda në makinë, vetëm atëherë
filluan lotët. Qava gjatë gjithë rrugës
nga Bllaca deri në Shkup.

***

Qëkur hyra në Maqedoni me veturën
e UNICEF-it në vitin 1999, pushova për
dy javë dhe pastaj punova me gratë dhe
fëmijët me organizatën “Motrat Qiri-
azi”, me përkrahje të organizatës
suedeze Kvinna till Kvinna, në kampet
e refugjatëve në Maqedoni.

Kur u kthyem në shtëpi, në korrik të
vitit 1999, vazhdova punën me gratë
dhe fëmijët e traumatizuar. Mendova
se isha ballafaquar me dhimbjen e
luftës, por duke i dëgjuar rrëfimet e
grave boshnjake kuptova që e mbaja
ende në supe historinë time të dhimb-
shme të Bllacës.

Gjithë këtë kohë miqtë më pyesnin
pse nuk shkruaja për përvojën time në
Bllacë. Nuk mundja, por tani ndjej që
mundem. U ula. Tërë ditën shkrova.
Ndihem më mirë tash. E nxora gjithë
çka pata.

29 qershor 2002
Prishtinë, Kosovë

Autorja është aktiviste 
për të drejtat e grave.

Rrëfimi i Bllacës
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Vlora Nushi (UN Woman)

Unë besoj fuqishëm ne Barazi Gjinore dhe
në bashkëbisedimin që duhet ta kemi me
gratë veterane të aktivizmit për barazi
gjinore. Besoj në mbështetjen dhe sol-
idaritetin që duhet t’i japim njëra-
tjetrës, sepse e kam përjetuar këtë
mbështetje nga gratë si në jetën per-
sonale ashtu edhe në karrierën pro-
fesionale. Mbështetja dhe mësimet
që i kam marrë nga gra shumë të
zonja, të cilat i kam takuar përgjatë
kësaj rruge, i kanë forcuar edhe më
shumë bindjet e mia dhe besimin për
barazi gjinore. Gjatë këtyre viteve kam
takuar gra që u bënë mësueset e mia të femi-
nizmit. I shihja të këmbëngulnin për të drejta të
barabarta edhe në periudha kur ky koncept tingëllonte tërësisht i huaj. Jam
përkrahur e ndihmuar nga të gjitha sa herë ua kam zgjatur duart. Me kohë
e kuptova ndikimin që ka bashkëbisedimi në mes brezave – gjërat marrin
kuptim dhe punët kryhen vetëm kur mësojmë nga njëra tjetra, e sidomos
kur është fjala për solidaritetin mes grave. Ne në UN Women, në vitin 2020
nisëm fushatën globale të titulluar: "Brezi i Barazisë", duke synuar  t’i
bashkojmë aktivistet e reja feministe me vizionaret veterane që i kanë hed-
hur hapat e parë duke trasuar rrugën drejt barazisë gjinore për ne dhe
brezat që po vijnë. Ky dialog për barazi gjinore ndërmjet brezash është
vendimtar që e ardhmja të na gjejë aty ku duam të gjitha: të barabarta dhe
pa e anashkaluar askënd.  

Iliriana Jaka Gashi (KW4W)

Si organizatë e përkushtuar për fuqizimin
e grave, Kosova Women 4 Women
(KW4W) e mbështet plotësisht dhe është
pjesë e lëvizjes feministe në Kosovë.

Lëvizja e grave në Kosovë ka filluar
që para luftës, sidomos gjatë viteve '90,
ndonëse atëherë preokupimet dhe
angazhimet e saj kanë qenë të një
natyre tjetër nga ajo e pasluftës.
Megjithatë, mbi themelet e vëna nga
ajo lëvizje e grave e viteve '90 – e cila
angazhohej për jetën, arsimin dhe
mirëqenien edhe të grave edhe të burrave
– u ngrit pas luftës lëvizja feministe që u thel-
lua më tej në luftën për të drejtat e grave.

KW4W beson se lëvizja feministe në Kosovë ka qenë vendimtare në fuqiz-
imin e grave për të marrë një rol aktiv në proceset vendimmarrëse dhe për
të marrë pjesë plotësisht në shoqëri. Ne qëndrojmë me lëvizjen feministe në
Kosovë në përfytyrimin e një të ardhmeje ku asnjë grua nuk është e margji-
nalizuar.

Sakibe Doli (Shtëpia e Sigurt)

Për shume vite rresht, organizatat feministe në
Kosovë u bënë zë i fuqishëm për luftimin e
fenomenit të dhunës në familje dhe asaj në
baze gjinore, i cili po përhapej dita ditës
ku përveç strehimit (izolimit nga dhu-
na) ofronin edhe shërbime tjera për re-
habilitim të shëndetit fizik dhe men-
dor të grave. Ishte rrugëtim i vështirë
me plot barriera, duke filluar nga fi-
nancimi, paragjykimet nga ata që po
e humbnin pushtetin mbi gruan dhe
nga individë të institucioneve që na men-
donin si rivale. Duke parë peshën dhe pa-
sojat e fenomenit dhunë kërkohej
angazhim multidisiplinar për bashkërendim
të veprimeve, efikasitet dhe avancim të spektrit
ligjor. Kosova ka krijuar shumë mekanizma për ta luftuar fenomenin (pjesë
e draftimit të të cilave kemi qenë edhe strehimoret). Edhe përkundër ligjeve,
strategjive, standardeve të hartuara, fushatave ndërgjegjësuese, krimi po
ndodh - po vritet gruaja. Duhet të reflektojmë të gjithë se çfarë po ngec gjatë
rrugëtimit tonë. Mosndëshkueshmëria apo mostrajtimi i kryesve dhe riin-
tegrimi janë dy komponentë të rëndësishëm që i kërkon Konventa e Stam-
bollit, për të cilën Kosova ka marrë përgjegjësi dhe ka nisë rrugën e mbarë
për ta zbatuar, pasi që organizatat feministe ka kohë që e kanë filluar zba-
timin e saj.

Feride Rushiti (QKRMT)

Gratë aktiviste në mbarë botën përballen
me shumë sfida. Është akoma më e
vështirë nëse aktivizmi juaj fokusohet
në një çështje të ndjeshme që në
diskursin shoqëror është e lidhur me
konceptet thelbësore të nderit dhe
turpit. Rrjedhimisht, gjatë gjithë
karrierës sime jam përballur me
shumë sfida dhe barriera, por kjo
asnjëherë nuk më ka sprapsur që të
jem zëri i padëgjuar i të mbijetuarve
të dhunës seksuale gjatë luftës. Së
bashku me njerëzit vullnetmirë kemi ar-
ritur të luftojmë stigmën, t’i adresojmë
nevojat e mbijetuarve të luftës duke i reha-
bilituar, fuqizuar dhe riintegruar në shoqëri. Qindra histori tronditëse
të dëgjuara në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të
Torturës, për më shumë se dy dekada me radhë, më kanë bërë ta kem
mision jetësor sa të vështirë po aq edhe fisnik, kauzën për fuqizimin e
të mbijetuarve të dhunës seksuale nga koha e luftës në Kosovë. Pran-
daj, sot, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, të gjitha grave dhe vajzave
ju them: Besoni fuqishëm në potencialin tuaj për ta përmirësuar
botën. Nuk është e lehtë, por nëse udhëhiqemi nga humanizmi, ven-
dosmëria dhe profesionalizmi, gjithmonë është e mundur që të bëjmë
ndryshime pozitive dhe t’i lehtësojmë vuajtjet e njerëzve të pambrojtur
që na rrethojnë.

Tatyana Kmetova

Ne duhet t'u jemi mirënjohëse atyre
para nesh që e institucionalizuan 8
Marsin si Ditën e Gruas, sido që të
quhet nga organizatat e ndryshme
ndërkombëtare dhe në vende të
ndryshme të botës sot. Sepse në të
vërtetë, me kalimin e kohës, ajo është
kthyer në një ditë botërore të gruas,
një festë e botës së grave, e të drejtave
të grave dhe e grave si qytetare të
plota, me problemet, dëshirat dhe
zgjidhjet e tyre për jetën e tyre.

Në disa vende, si i imi, ka pushuar
së qeni një festë publike, është bërë një
ditë e zakonshme, në të cilën,
megjithatë, ekziston ende një ndjen-
jë se gratë meritojnë vëmendje dhe
trajtim të veçantë - përmes urimeve,
dhuratave dhe luleve. Dhe herë pas
here - nga veprimet e të rejave të
angazhuara politikisht dhe njerëzve
me mendje të tyre. Megjithatë, për
shumë njerëz, veçanërisht për ata me
fëmijë të moshës parashkollore dhe
shkollore, është Dita e Nënës, që fes-
tohet solemnisht me raste të veçanta,
këngë dhe poezi nga të vegjlit.

Në vende të tjera, dita është bërë fes-
të zyrtare (ditë jopune) vetëm viteve
të fundit, me të cilën shoqëria tregon
se dëshiron të festojë në mënyrë
specifike kontributin e gruas në zhvil-
limin e ekonomisë, kulturës, shkencës
dhe jetës publike. Në shumë vende të
botës, 8 Marsi vazhdon të jetë një ditë
për presion politik dhe social për ta
ndryshuar statusin e grave dhe për t’i
mbështetur të drejtat e tyre politike,
ekonomike dhe sociale. Por, kudo, kjo
është dita kur gjithashtu do t’i përku-
jtojmë edhe viktimat e dhunës me
bazë gjinore dhe dhunës në familje.

Për më shumë se 25 vjet jam përf-
shirë në lëvizjen e grave në vendin tim
dhe e kam ndjekur zhvillimin e kauzës
së të drejtave të grave në rajonin tim,
në Europë dhe në botë. Dhe kohëve
të fundit gjithnjë e më shpesh ia bëj
vetes pyetjet: A ka ndryshuar gjend-
ja e grave apo e gjitha është vetëm
rezultat i përparimit teknologjik dhe
social? Sa është rezultat i presionit të
palëve të interesuara? Dikush do të
thotë - po, ne kemi më shumë gra në
politikë, në ekonomi dhe në kulturë;
çështjet e grave janë më të dukshme
dhe ne përpiqemi të gjejmë zgjidhje
për to, më shumë artikulohet publik-
isht për gratë e pafavorizuara, etj.

Ajo që mund të vërej në vendin tim,
për shembull, më jep krenari që gratë
janë të përfaqësuara mirë në politikë
dhe në vendimmarrje ekonomike,
që niveli i papunësisë së grave është
shumë i ulët dhe që hendeku gjinor i
pagave është më i ulët se mesatarja e
BE-së. Numri i grave në shkencë, pro-
fesionet teknike dhe informatikë është
jashtëzakonisht i lartë, por ky është
më shumë rezultat i përpjekjeve per-
sonale dhe jo i artikulimit të mirë
shtetëror të politikave gjinore. Nga ana
tjetër, mund të vërej gjithashtu se kemi
një hendek të kujdesit gjinor, i cili
rezulton në një hendek të kon-
siderueshëm të pensioneve gjinore, i
cili madje është në rritje. Fatkeqësisht,
pabarazitë ekonomike dhe shoqërore
të grave të moshuara në një shoqëri
të plakur janë ende të padukshme, ka
mungesë të debatit dhe përpjekjeve
publike dhe ritme shumë të ngadalta
për përmirësim. Politikanët prefero-
jnë bisedën populiste se si të për-
mirësohet e ashtuquajtura krizë de-
mografike, duke ofruar masa mon-
etare për amësinë (e cila deri tani është
më e paguara në BE) dhe familjet e
reja, në vend që t’i sfidojnë normat so-
ciale gjinore.

Ato nga ne që kanë përvojë të gjatë
në trajtimin e temës së të drejtave të
grave dhe përmirësimit të vendit dhe
rolit të gruas në shoqëri, e shohin se
gjatë 7-8 viteve të fundit në shumë
vende dhe rajone kjo temë zbehet në
debatin politik dhe publik. Për më

tepër, po aktivizohen manifestime
dhe madje lëvizje antifeministe.

Nga ana tjetër, jemi në një kohë
specifike kur kemi gjithnjë e më
shumë studime akademike dhe hu-
lumtime praktike, të cilat përpiqen të
hulumtojnë se cilët faktorë kon-
tribuojnë në përmirësimin e statusit të
gruas dhe cilët kanë dështuar në vite
për ta përmbushur këtë dëshirë. Për-
pjekjet e mëdha të lëvizjes së grave,
liderëve dhe shoqërive progresive në
30 vitet e fundit, kanë kontribuar në
përmirësimin dhe zhvillimin e siste-
meve juridike të krijuara në vendet e
rajonit tonë, si në shumë vende dhe
pjesë të tjera të botës. Pritshmëria dhe
nocioni kryesor në këtë lëvizje
shoqërore ishte që barazia më e mad-
he ligjore midis burrave dhe grave do
ta ngushtonte hendekun gjinor në
mundësi dhe rezultate, se do të për-
mirësonte statusin ekonomik të grave
duke siguruar më shumë terren për
statusin e tyre personal dhe mirëqe-
nien e familjeve, si dhe do të kon-
tribuonte në përfaqësimin më të
madh politik të grave, që do të jenë
avokatët kryesorë për të drejtat e
grave.

Të gjitha këto njohuri mund të
mbështeten në mënyrë interesante
nga zhvillimet në aspektin e barazisë
gjinore të një vendi që nuk është në ra-
jonin tonë, por që mund të jetë një
shembull domethënës për krahasim
për t’i parë sfidat dhe për të nxjerrë
mësime nga përvoja e tij.

Demokracia e dëshmuar, Koreja
Jugore, është ekonomia e 10-të më e
madhe në botë. Gratë koreano-jugore
janë gratë e reja më të arsimuara në
botë, pasi përqindja e grave 25–34 vjeç
me diplomë terciare u trefishua midis
1995 dhe 2020, duke u rritur nga 24
në 76 për qind. Më shumë se 70 për
qind e grave midis 25 dhe 34 vjeç janë
aktive në fuqinë punëtore. Megjithatë,
shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë
punëtore është 20 pikë përqindjeje më
e ulët për gratë sesa për burrat dhe
hendeku gjinor i pagave është më i lar-
ti midis vendeve të Organizatës për
Bashkëpunim dhe Zhvillim
Ekonomik. Tregu i punës dhe modelet
e fertilitetit në Korenë Jugore janë të
lidhura. Hendeku në pjesëmarrjen e
grave në fuqinë punëtore është nxitur
nga gratë e martuara, veçanërisht nga
gratë me fëmijë. Edhe pse ka një shër-
bim të përballueshëm të kujdesit për
fëmijët, normat tradicionale gjinore të
punës në Korenë Jugore janë arsye-
ja e pabarazive jashtëzakonisht të
mëdha gjinore në kohën e shpenzuar
për punën shtëpiake dhe kujdesin për
fëmijët dhe të moshuarit. Punësimi i
ulët i grave dhe lindshmëria e ulët në
Korenë Jugore reflektojnë presionin
ndaj grave për të zgjedhur midis
punës dhe familjes. Kjo reflekton
gjithashtu faktin se gratë janë të për-
faqësuara në mënyrë disproporcionale
në sektorin e punës jo të rregullt. Një
tjetër stigmë është të jesh nënë beqare,
që do të thotë të jesh një e përjashtu-
ar nga shoqëria. Është një paragjykim
kulturor i përhapur dhe nënat e pa-
martuara përqeshen dhe përjashto-
hen. Stigma është edhe për familjen
e gruas dhe një shenjë se ata nuk e
kanë rritur mirë gruan. Statistikat e
qeverisë tregojnë se ka rreth 25.000
nëna beqare në Korenë Jugore, por
OJQ-të besojnë se ka shumë që nuk

regjistrohen për shkak të frikës nga
diskriminimi. Gratë gjithashtu anko-
hen dhe protestojnë publikisht për një
kulturë të vazhdueshme patriarkale që
reflekton diskriminimin në punë,
ngacmimin seksual dhe ligjet ku-
fizuese të vendit për abortin. Të gjitha
këto reflektohen në faktin se vendi ka
normën më të ulët të lindshmërisë në
botë 0.78, ndërsa kryeqyteti Seul e ka
normën më të ulët prej 0.59. Kjo
kombinohet me norma shumë të ulë-
ta martesash. Qeveria ka shpenzuar
210 miliardë dollarë gjatë 16 viteve të
fundit për ta rikthyer shkallën në rënie
të lindjeve, por nuk ka arritur ta
ndryshojë modelin.

Sipas studiuesve dhe aktivistëve,
qeveria duhet të ndërmarrë veprime
si promovimi i barazisë gjinore rreth
kujdesit dhe përfundimi i diskrim-
inimit ligjor ndaj fëmijëve të lindur
jashtë martese ose në familje jotradi-
cionale, për të nxitur lindjen e fëmi-
jëve (pasi shumë pak prindër e shfry-
tëzojnë kujdesin nga frika e shkarkim-
it të mundshëm nga vendi i punës), si
dhe eliminimi i diskriminimit ndaj
grave në vendin e punës. Qeverisë i
kërkohet nga aktivistët që të përsh-
pejtojë përpjekjet e tilla përmes de-
bateve publike dhe politike, pasi
kërkon zbulimin publik të bosh-
llëqeve gjinore. Megjithatë, arsyeja
dhe sfondi për të gjitha këto duhet të
jenë masat për ndryshimin e normave
shoqërore gjinore.

Siç mund ta shohim, përvoja e Ko-
resë Jugore është e rëndësishme për
politikën gjinore në vendet e rajonit
tonë, pasi tregon se edhe në vendet
shumë të pasura demokratike, të
cilat shpenzojnë miliarda për masa
specifike, statusi i grave mund të jetë
i pakënaqshëm kur normat themelore
sociale gjinore nuk ndryshohen. Zërat
antifeministë janë gjithashtu të lartë
viteve të fundit në Korenë Jugore,
madje duke i kërkuar qeverisë të
mbyllë Ministrinë e Barazisë Gjinore,
pasi më shumë vëmendje duhet t'iu
kushtohet të gjitha pakicave.

Pritshmëria që ligjet gjinore që lid-
hen me fuqizimin e grave do të ndiko-
jnë në mundësitë ekonomike të grave
janë vërtetuar vetëm pjesërisht. Het-
erogjeniteti në lidhje me barazinë
gjinore midis vendeve bazohet në
norma sociale dhe kulturore gjinore
të rrënjosura thellë, ndërsa tregon se
ato kanë një rëndësi mjaft të kon-
siderueshme. Siç dëshmon përvoja e
shumë vendeve, ato mund t'i bëjnë re-
format ligjore joefektive, ose më pak
efektive sesa pritet, kështu që rruga
drejt barazisë ligjore midis burrave
dhe grave mund të jetë e gjatë.

Megjithatë, për ne, për ato që çësht-
ja e grave është ende e pazgjidhur dhe
është kauzë, ka rëndësi vetëm e
ardhmja. Ajo vjen me gjeneratat e reja
të grave që vijnë pas nesh dhe që e
dinë më mirë sot se çfarë do të thotë
situata dhe gjendja e të qenit grua.

Çështja e të qenit grua në kontekstin
e sotëm merr rëndësi dhe peshë gjith-
një e më të madhe në punën tonë.

8 Marsi është ende i nevojshëm.
Është ende një datë e rëndësishme
dhe një urë simbolike mes atyre që e
kanë institucionalizuar dhe brezave të
grave të së ardhmes.

Autorja është drejtoreshë 
e CWSP në Bullgari.

8 Marsi si e tashmja dhe e ardhmja



Nerimane Kamberi

Marrja e Çmimit Nobel për Letërsi
në vjeshtën e kaluar nga francezja
Annie Ernaux, e cila u cilësua në
shumë media si “një ikonë e vërtetë
feministe për disa breza”, kremtimi
në botën frankofone, por edhe
anglosaksone i 150 vjetorit të lindjes
së shkrimtares Colette, e cila vdiq në
vitin 1954, 3 vjet pas botimit të Seksit
të Dytë, të Simone de Beauvoir,
rikthyen në emisionet letrare dhe në
kritika të librave çështjen e feminizmit
e në veçanti atë të letërsisë feministe.

Autorja Geneviève Brisac thotë në
një intervistë se Colette ishte një
femër e lirë dhe kishte krijuar
personazhe-femra të lira, feministe.
Ajo shton: “Mund të merret shembull
kjo liri, liria fizike, liria intelektuale.

Simone de Beauvoir, për më tepër, e
admironte shumë për këtë liri, edhe
nëse ajo me të vërtetë nuk shkruante
fare në të njëjtën mënyrë (si Colette)”.
Për studiuesit e veprës së saj, por edhe
për lexuesin admirues së romaneve
plot sensualitet, është vështirë të
thuhet se Colette ishte feministe (dhe
sigurisht nuk do ta pëlqente këtë vetë
autorja), sepse ajo ishte kundër
çfarëdo “militantizimi”, qoftë edhe të
shprehur në formë letrare, ishte
kundër “marrjes së gruas me
politikë”, siç shkruan Chantal
Thomas: “Ajo është një shkrimtare që
nuk i bashkohet kurrë një kauze. Ajo
është shumë e ndryshme në këtë
kuptim nga Simone de Beauvoir. Ajo
nuk ndien se mund të anëtarësohet në
një parti“.

Nga këta dy emra të mëdhenj të një
letërsie po aq të madhe vijmë te
pyetjet: ”Çka është letërsia feministe?
A ka letërsi feministe? Nëse
ka, letërsia feministe është ideologji?
Është letërsi e angazhuar? Apo letërsi
e lirisë fizike dhe e lirisë intelektuale?
Si ta nuancojmë atë?”.

A është të shkruash lakuriq, siç e
thotë poetja Eli Krasniqi: “Ne e dimë
që kur shkruajmë, shkruajmë goxha

lakuriq, andaj është njëfarë frike
ndonjëherë”? Apo ajo është vetë liria?
Liria për të kërkuar liri? Të flasësh për
trupin e femrës dhe për dëshirën do
të na shpie te një letërsi romantike,
sensuale, erotike. Të flasësh lirshëm
për lirinë e trupit, për shprehjen e lirë
të dëshirave, a do të çojë atëherë te
letërsia feministe?Apo përmes vargut,
rreshtit, strofës e paragrafit të kërkosh
e të afirmosh të drejtat e grave, të
drejtat e tua si grua, të kërkosh
emancipim, të flasësh për gjendjen e
gruas atje e këtu, të bëhesh një zë
letrar në një shoqëri patriarkale apo
në një botë maskuliniste - kjo është
letërsia feministe? Apo e tëra është
letërsi, thjesht, me një L të madhe?

Reagimi i Colette, megjithëse duhet
të kontekstualizohen mendimet e saj,
është reagimi i shumë shkrimtarëve
që nuk duan të hyjnë në një kallëp
dhe hiç më pak në kallëpin e letërsisë
feministe, e cila për disa nuk ekziston
e për disa të tjerë tingëllon si e
vrazhdë, madje edhe radikale, sikur
feminizmi vetë. Sepse atëherë
letërsia feministe kuptohet si
ideologji që i shërben kauzës së
grave, që i thërret gratë e penës të
kërkojnë të drejta të barabarta “civile,

politike, ekonomike dhe sociale”,
kërkesa të shprehura në forma të
ndryshme letrare si proza apo
poezia, e që nga fuqia e tyre do t’i
ngjajnë ndonjëherë sloganeve dhe
parullave protestuese.

Ka madje gra shkrimtare që nuk
duhet ta dallojnë letërsinë e tyre nga
ajo e meshkujve, e thonë se vepra e
tyre është “letërsi”, pikë. Kanë
sensibilitetitin e tyre, mënyrën e
tyre për t’i thënë gjërat, ama është
letërsi. Këto mendime, legjitime,
megjithatë hedhin në harresë gjithë
betejat e gruas për ta fituar lirinë për
të shkruar (vetë Colette botoi serinë
e veprave “Claudine” nën emrin e
burrit të saj), e për t’u njohur talenti
i tyre, edhe ekzistenca e tyre. Një
poet i njohur i yni, duke e përgatitur
një antologji të poeteve në Kosovë,
ishte habitur nga cilësia e poezive të
këtyre “zonjave që ditkan me
shkru”.

Revista “Sfinga”, e cila filloi të
botohet menjëherë pas luftës, me
emrin e saj të dytë, “Revistë kulturore
për femra”, ilustron më së
miri vështirësinë që kemi të jemi të
një mendimi rreth ekzistencës
së letërsisë feministe, kurse jemi të

bindur që jemi shkrimtare feministe,
aktiviste feministe. Kjo temë kërkon
debat të gjatë.

Letërsi nga femrat, për femrat, për
burrat që të kuptojnë që gratë nuk
duan pushtet mbi to: “Ku me gjetë një
zot që nuk ka gjini /që nuk e shtron
pushtetin mbi mue” (Eli Krasniqi), që
janë zonja të fatit të tyre: “Asnjani nuk
e qiti hapin me i dalë para fatit tim/ as
burri/as vllaznit as baba/as Ai” (Vlora
Ademi), dhe që deklarojnë: “Shkruaj
për gratë, ngaqë jam grua, dhe askush
më mirë se sa unë nuk e di se sa
vështirë është të jesh grua në vendet
si i joni” (Sibel Halimi). Vështirë, por
ato do të gjejnë gjithmonë përgjigje,
sepse “një grue/ka tana përgjigjet/në
trupin e vet” (Blerina Gaxha-Rugova),
e po ia vranë atë trup, atë mendje,
atëherë “Ne, vajzat, bijat,
motrat/dalim rrugëve, shesheve/të
fshatrave, të qyteteve/bërtasim/kur
trupi na vritet.” (Nerimane Kamberi).

Annie Ernaux në majin e kaluar ka
thënë që ndihet “grua, një grua që
shkruan, kaq!”. 

Edhe ne, gjithashtu.

Autorja është shkrimtare dhe
profesore universiteti.

Dafina Haliti

Naxhije Buçinca, veteranja e
pazakonshme e arsimit që ia 
kushtoi tetë dekada të jetës së saj
arsimimit të grave

Edhe një muaj, më 15 prill, Naxhije
Buçinca do ta kremtojë ditëlindjen e
88-të. 

“Ose nëntëdhjetë pa dy”, thotë ajo
duke qeshur.

Veteranja e arsimit, e cila u bë per-
sonifikim i emancipimit të gruas
përmes shkollimit, duket se as që e ka
ndërmend të rresht së nxëni. Një fle-
tore e vizëllueshme e zë vendin krye-
sor në tavolinën plot me libra, pranë
kolltukut ku e kalon ditën. Shpjegon
se e ka plot me shënime, mendime,
vrojtime dhe fjalë të panjohura që i
gjen në leximet e reja.

“Ndonjëherë në të shkruaj vetëm
pjesë të shkëputura që më flasim më
shumë”. 

Njëlloj siç etapat e ndryshme i
kundërvihen njëra-tjetrës për nga
pesha e ngjarjeve, është vështirë të
përcaktohet se cila dekadë e jetës së
Naxhijes shquhet më shumë për nga
domethënia. 

E përjetoi ndërrimin e regjimeve
kryesore që karakterizuan shekullin
e kaluar, zëvendësimin e një dhune
shtetërore me tjetrën dhe ngritjen e
disa klasave të reja të privilegjuara,
atëbotë kur komunizmi i shembi të
vjetrat. Dhe derisa ecte nëpër këto ng-
jarje të rëndësishme që formësuan
gjithçka që njerëzit njohin për histor-
inë moderne sot, ajo do të bëhej pri-
jëse e arsimit, mësuese e dhjetëra
gjeneratave dhe mijëra nxënësve
përgjatë tërë pjesës së dytë të shekul-
lit të njëzetë. 

Pas ngritjes së Sllobodan Milloshe-
viqit, kur masat e dhunshme repre-
sive të viteve të 1990’ta e cenuan edhe
më shumë praninë e vajzave
shqiptare të Kosovës brenda orëve të
mësimit, ndërsa braktisjet shënuan
valë të reja, Naxhija së bashku me
Fahriun, partnerin e përjetshëm të saj
në dashuri, familje dhe mision arsi-
mor, nisën realizimin e idesë së tyre.
Deri në çlirimin e Kosovës nga forcat
serbe, ata ishin bërë hallkë e fortë në
mes qindra vajzave që jetonin në
familjet më patriarkale dhe shkollimit
të tyre. 

Tashmë me vite, Naxhija tërheq
grupe të ndryshme që aspirojnë rezis-
tencën dhe përkushtimin e saj. Prej
mësimdhënësve, aktivistëve për të
drejtat e grave, e deri tek individët e
ndryshëm që merren me aktivitet
politik. Për disa, ajo mbetet veterane e

arsimit, për të tjerë aktiviste, e të tjerë
nuk hezitojnë ta quajnë edhe patriote. 

“Armiq të popullit”

I tërë rrugëtimi i orvatjeve të
pandërprera të saj duket të jetë
gdhendur në dy episode të fëmijërisë.

Ngjarja e parë ka ndodhur pak vite
pas mbarimit të Luftës së Dytë
Botërore, në vendlindjen e saj, në
Ulqin. Vinte nga familja e vjetër
ulqinake Alibegu, që për kohë të gjatë
ishte e angazhuar në çështjen kom-
bëtare shqiptare, duke përfshirë edhe
Lidhjen e Dytë të Prizrenit. 

“Babai dhe xhaxhai ishin veprim-
tarë të kauzës shqiptare. U përndo-
qën sepse në atë kohë diferencohej
se kush ishin komunistë dhe kush
nuk ishin. Çdo shfaqje e identitetit et-
nik gjykohej dhe dënohej. Ne ishim
‘armiq të popullit’. Na priti një anije
në Gjirin e Valdanosit dhe u nisëm
për në Shqipëri”.

Për pak kohë vijoi shkollën fillore
në Tiranë, derisa një ditë, pak para
mbylljes së rreptë të kufirit në mes dy
shteteve, para syve të saj e bastisën
shtëpinë dhe ia arrestuan babanë.
Familja Alibegu u deportua për në Ju-
gosllavi dhe tashmë u bë e qartë që
vendimi për babanë si nacionalist
shqiptar do të ketë rrjedhë të pa-
përmbysshme.

Ishte viti 1948 dhe Naxhija trem-
bëdhjetëvjeçare mezi kishte arritur të
përvidhej në afërsi të autoriteteve
malazeze në Ulqin për ta dëgjuar
verdiktin dy fjalësh në serbisht që u
shpall për babanë e saj. Ajo nuk i
kuptonte ato dy fjalë, por po i
përsëriste me vete gjatë gjithë rrugës
për në shtëpi, në mënyrë që të mos
i harronte e t’ia kumtonte nënës:
“Smrt!”, “Streljanje!” (“Vdekje!”,
“Pushkatim!”).

Fjalët e fundit të babait në takimin
me nënën, para se ta çonin në Pod-
goricë për ta pushkatuar, përbënin
ngjarjen e dytë që do ta trasonte
përgjithmonë drejtimin e jetës së
Naxhijes:

“M’i shkollo fëmijët dhe m’i drejto
nga Kosova! Atdheu ynë i ri duhet të
jetë Kosova!”.

Nga Kraja në Vushtrri: Mësuese e
popullit

Në fillim të viteve të 1950’ta, Nax-
hija ishte vajza e parë nga Ulqini për
ta vazhduar shkollimin, kur së
bashku me vëllanë u regjistruan në

Shkollën Normale të Gjakovës, in-
stitucionin e parë profesional peda-
gogjik të hapur pas Luftës së Dytë
Botërore në Kosovë. 

“Unë do të bëhem mësuese e pop-
ullit. Kështu i kisha thënë një gaze-
tarit në atë kohë”.

Pas rikthimit në Ulqin, ata dhe ato
që do të vuloseshin në kujtesën e
qytetit si gjeneratat e arta të arsim-
it, u shpërndanë nga autoritetet për
në lokacione të ndryshme për ta kry-
er misionin e vet. 

Naxhijes iu caktua të punojë në
Ostros, rreth 35 kilometra larg
Ulqinit, në qendër të krahinës pik-
toreske së Krajës, që shtrihet buzë
Liqenit të Shkodrës dhe popullohet
me shqiptarë. Kështu, në vitin 1954,
ajo e filloi punën që s’do të pushonte
ta bënte për dekada të tëra: arsim-
imin e vajzave shqiptare. 

Ndonëse ishte dërguar për t’i më-
suar gratë dhe vajzat e Krajës rreth
shëndetësisë, nisi ta përfshinte
mësimin e shkrim-leximit shtëpi
për shtëpi. Shpesh do të ndalej në
ndonjë cep të ndonjë fshati që kishte
shikim nga Shqipëria. 

“Shikoja ku është Kopliku, apo

ndonjë vend tjetër. Kështu e hiqja
mallin për Shqipërinë”.

Jetën e saj si mësuese do ta vazh-
donte shpejt në atë që babai i saj e
kishte quajtur “atdheu i ri”, kur do
të shpërngulej në Vushtrri, pasi që u
martua me shokun e saj të klasës të
Shkollës Normale në Gjakovë, Fahri
Buçincën.

“Unë besoj që shkollimi im në
Kosovë, si vajza e parë nga Ulqini,
ka hapur rrugën që edhe vajzat
tjera më vonë ta kishin më të lehtë
luftën me familjet e tyre patriarkale
për ta bërë këtë gjë”.

Në luftë edhe me regjimin jugosllav,
edhe me sistemin patriarkal

Jeta e Naxhijes me Fahriun në
Vushtrri dhe përkushtimi i tyre ndaj
arsimit tërhoqi vëmendjen për t’u
dokumentuar aq shpesh nga gaze-
tarë e aktivistë, duke u bërë një nga
tregimet më të njohura të këmbën-
guljes për shkollim në Kosovë. Në
fakt, anekdotat e përditshmërisë së
tyre shpesh ngjallnin po aq interes sa
vetë vepra e tyre. Ajo e tregon rastin

e lumit Sitnicë, pak ditë pasi ishte
zhvendosur në Kosovë.

“Fahriu thoshte që do të shkojmë
në detin e Kosovës. Ne arritëm në lu-
min e Sitnicës dhe në atë kohë aty la-
heshin vetëm burra e djem më të rinj.
E di që pastaj gjithë kohën është folë
se si ‘gruaja e Fahri Buçincës po la-
het në Sitnicë’”.

Por ajo që e çimentoi më së shumti
namin e Naxhijes si aktiviste ishte
vendosmëria e saj për të mos qenë
vetëm vëzhguese e ngjarjeve të mëd-
ha politike që ndodhnin në Kosovë.

Ajo e kishte mbrojtur haptas lëviz-
jen studentore të vitit 1981, në një
kohë kur shumë pak aktivistë e in-
telektualë kishin guximin ta bënin
një gjë të tillë. Më pas u bë organi-
zatore e lëvizjes studentore dhe
fëmijëve në Vushtrri. Kur aktiviteti i
saj ra në sy të regjimit jugosllav - u
përjashtua nga puna. Kohën më tut-
je ia dedikoi vazhdimit të studimeve
të letërsisë në Fakultetin Filozofik.

E rifilloi punën si mësuese deri në
pensionim, i cili e gjeti në mes të
masave të dhunshme dhe zhven-
dosjes së shkollave të mesme dhe
Universitetit të Prishtinës nëpër
shtëpi private e lagje periferike.

Por, për të, vitet e 1990’ta ishin
gjithçka, pos dalje në pension. Përg-
jatë tërë dekadës, që do të njihej pas-
taj si “Dekada e represionit”, Naxhija
dhe Fahriu udhëtuan nëpër gati 70
fshatra, duke identifikuar secilën
vajzë që kishte braktisur shkollimin.
Pasi që siguronin listat e shkollave
me emrat e munguar, shkonin në
fshat të identifikonin përfaqësuesit e
fshatit që ndihmonin me adresa
shtëpish. 

Në këmbë, prej shtëpisë në tjetrën,
ata trokisnin derë në derë për të bise-
duar herë me baballarët patriarkalë
që merrnin vendimet në emër të va-
jzave, herë me nënat, e herë me vetë
vajzat. Deri në fund dhjetëvjeçarit
shtypës, çifti Buçinca ktheu me qin-
dra vajza në shkollë. Kështu, bashkë
me organizatën “Motrat Qiriazi”,
ata hynë në historinë moderne të
Kosovës si aktivistë fundamentalë që
u munduan ta eliminonin analfa-
betizmin dhe t’i luftonin traditat
shtypëse përgjatë të nëntëdhjetave.
Misionin e tyre për arsimimin e va-
jzave e vazhduan edhe pas luftës,
tash duke iu përshtatur konteksteve
të reja. 

“Gruaja e kishte armik Serbinë.
Por, armik e kishte edhe vetë burrin.
E për çlirim nga mentaliteti patri-
arkal rruga më e drejtë është arsimi.
Kjo është arsyeja pse ia kam
dedikuar jetën arsimit”.
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Një jetë për arsimimin e gruas

Ndihem grua, grua që shkruan
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Fitim Gashi

Pavarësisht përparimit sa i përket
përfshirjes së grave në politikë dhe
pozita vendimmarrëse përgjatë
rrugëtimit 15 vjeçar të shtetësisë së
Kosovës, ato ende ballafaqohen me
barriera për të cilat flasin politikane
të brezit të vjetër dhe atij të ri. 

Sipas tyre, premisë thelbësore për
arritjen e barazisë së plotë është edhe
njohja e kontributit të grave krahas
burrave para dhe pas pavarësisë së
vendit. 

Kaqusha Jashari ka zhvilluar kar-
rierë në rrethana dhe sisteme të
ndryshme politike. 

Ish kryetarja e Partisë So-
cialdemokrate (PSD) thotë se ka
pasur fatin që angazhimi i nisur në
vitet e 1990’ta të kulmojë me nën-
shkrimin e Deklaratës së Pavarësisë
para 15 vjetësh, si deputete e koali-
cionit PSD-PDK. 

“Kam qenë e lumtur që më është
dhënë rasti, sepse një kohë të gjatë
kam pasur disa përgjegjësi, përfshirë
periudhën e rezistencës paqësore,
por edhe më herët në ish-Jugosllavi.
Nënshkrimi i Deklaratës së Pavarë-
sisë për mua ishte edhe mirënjohje
për punën që kam bërë”, thotë tek-
sa kthehet pas në periudhën kur si
grua i kërkohej të bëhej pjesë e in-
stitucioneve për ta përmbushur
kuotën e kërkuar.  

“Shpesh ka ndodhur të bëhem
pjesë e institucioneve në kuadër të
kërkesës për përqindjen e caktuar.
Por, pas luftës, partia jonë dhe disa
parti tjera kërkuan të miratohej 30
përqindëshi si obligativ për pjesë-
marrjen e grave në Kuvendin e
Kosovës. Ajo ka qenë pikënisja për
afirmimin e grave në politikë që
deri tash është zbatuar”. Jashari ka
qenë pjesë e PSD-së që nga theme-
limi i saj në vitin 1990, ndërkaq
kryetare në periudhën 1998-2008.

Melihate Tërmkolli, e cila ishte
ndër deputetet e para dhe ish min-
istre e LDK-së në vitin 2007, thekson
se gratë kanë pasur rol thelbësor dhe
ka qenë një aktivizëm i plotë në të
gjitha proceset, “prej pajtimit të
gjaqeve, aspekteve arsimore, shën-
detësore dhe protestat masive që kul-
muan me marshin më të madh të or-
ganizuar ndonjëherë për gratë e
Drenicës”. 

Mirëpo, kur vjen puna tek pushteti,
sipas saj, ka luftë bërrylash. 

“Sigurisht se gratë nuk janë shumë
të përgatitura, nuk them se nuk
janë të fuqishme. Ka gra të fuqishme
në institucione që janë edhe pjesë e
vendimmarrjes. Them që ka një
avancim pozitiv, por ende jemi larg
atij avancimit real, të vërtetë. Nuk
është kjo veç me gratë. Po shohim
çdo ditë e më tepër se vlera dhe
karakteri i institucioneve është më i
zbehtë”. Ajo vlerëson se kriteret e
politikës sikur kanë rënë, jo vetëm
tek gratë, por në përgjithësi tek in-
stitucionet. 

“Derisa në dy apo tri mandatet e
para i kemi pasur nivelet më të lar-
ta të përfaqësimit me njerëz të
shkencës e kulturës, ato kritere kanë
ardhur duke u zbehur. Tash kandi-
datët për deputetë janë njerëzit që i
zgjedh kryetari i partisë. Kjo është
fatkeqësi, por ky është realiteti.
Prandaj konsideroj se është zbehur
edhe roli i gruas. Ka pjesëmarrje me
të madhe formale. por në substancë
kemi ngecur”. 

Tërmkolli e jep një diagnozë kritike
ndaj politikëbërjes aktuale: “Jemi
në një kohë që është bërë modë një
lloj viktimizimi i shpifur i poli-
tikanëve. Edhe në politikë, edhe
viktimizim - nuk ka. Ata e ato që
kanë vendosur të merren me politikë
nuk duhet të viktimizohen, por të bal-
lafaqohem me të gjitha problemet”. 

Edhe politikanet e brezit të ri vlerë-
sojnë se duke ua njohur kontributin
grave përgjatë periudhave të

ndryshme historike, duhet punuar
për avancimin e të drejtave të tyre. 

Deputetja e disa legjislaturave, ak-
tualisht Ministre e Drejtësisë, Albu-
lena Haxhiu, thotë se Kosova ka
trashëguar një histori përpjekjesh të
grave të Kosovës - gratë në ilegale,
gratë luftëtare të UÇK-së, gratë që
me punën e tyre e kanë ndihmuar
ushtrinë, gratë e Pajtimit të Gjaqeve,
si dhe aktivistet e viteve të 1990’ta. 

“Roli i grave ka qenë i fuqishëm
edhe pas luftës, sikurse ishin
shoqatat e grave që punuan aq
shumë për adresimin e krimeve të
luftës, mbrojtëset e grave të
dhunuara dhe aktivistet që e de-
noncojnë çdo ditë shtypjen e shfry-
tëzimin. Në periudha të ndryshme,
roli i këtyre grave ka qenë i madh
dhe është bërë në kohëra shumë më
të vështira. Prandaj mendoj që pa
këtë kontribut gjithçka do të ishte
shumë e vështirë”. 

Sipas Haxhiut, vlerësimi duhet të
jetë më gjithëpërfshirës: “Fatkeqë-
sisht, shumë pak flitet për kon-
tributin e grave, qoftë për rolin e tyre
para luftës, gjatë dhe pas luftës. Kjo
duhet të ndryshojë, sepse kontribu-
ti i përbashkët i grave e burrave sol-
li edhe lirinë e çlirimin e vendit”. 

Ndërkaq Shqipe Mjekiqi (LDK),
nënkryetare e partisë më të vjetër në
vend, thotë se gratë kanë dhënë
kontribut të jashtëzakonshëm në
përpjekjet e gjithëmbarshme të
shoqërisë tonë për liri e pavarësi, por
edhe në procesin e shtetndërtimit. 

“Edhe pse përgjatë viteve pjesë-
marrja dhe përfaqësimi i grave në in-
stitucione është

rritur, ato ende mbesin të nënpër-
faqësuara në shumë rrafshe. Vlerësi-
mi më i mirë për punën e

tyre do të ishte përfshirja më e
madhe e tyre jo vetëm në zgjedhje,
por edhe në pozicione

vendimmarrëse. Gjithashtu, për-
mirësimi i parakushteve ekonomike
e sociale, që ato të jenë

më aktive si në politikë ashtu edhe
në rrafshet tjera. Edhe sot gratë
vazhdojnë të kontribuojnë në zhvil-
limin e mëtejmë të shoqërisë duke lu-
ajtur rol kyç në arsim, ekonomi,
shëndetësi dhe në çdo sferë tjetër të
jetës”. 

Valdete Idrizi, ish deputete e PDK-
së, vlerëson se kontributi i vajzave
dhe grave në shtetndërtimin e
Kosovës është madhor.

“Kujtojmë këtu organizimet e
protestat e shumta e tejet të rëndë-
sishme që organizuan gratë, që të
sensibilizonin botën rreth shtypjes që
na bëhej nga okupatori serb. Kujto-
jmë lobimet e shumta që gratë i bënë
gjithandej nëpër botë”, shprehet ajo,
që para se të angazhohej në politikë
ka qenë aktiviste e shoqërisë civile.
“Gjatë luftës gratë kanë dhënë kon-
tribut të jashtëzakonshëm: si mjeke,
ushtare e stratege, mbrojtëse të
shtëpive, si motra medicinale, si
dhe në role të ndryshme, krahas me
burrat. Gratë, edhe duke e ruajtur
pragun e shtëpisë dhe familjet e
tyre, u përdhunuan dhe shumë prej
tyre edhe u vranë. Ato patën fuqi që
nga roli i viktimës, si të mbijetuara
të bëhen shtylla të familjes e
shoqërisë”.  

Ndonëse kontributi ishte i jashtëza-
konshëm, sipas Idrizit, fatkeqësisht
ai nuk njihet mjaftueshëm nga të
gjithë. Për më tepër - nënvlerësohet. 

“Edhe në shkollë, edhe në libra e
këngë, fëmijët duhet të mësojnë
edhe për historinë e grave, kon-
tributin dhe heroizmat e tyre në ko-
hëra të ndryshme”.

Shtytje përpjekjeve për rritjen e
rolit të gruas në vitet e para të
pasluftës dhanë edhe ndërkombë-
tarët, që insistonin në vendosjen e
bazës ligjore e cila mundëson pjesë-
marrjen e grave në politikë dhe
vendimmarrje. 

Zhvillimi kryesor ishte instalimi i

kuotës prej 30 qind nga UNMIK-u,
në vitin 2000, kur Kosova mbajti për
herë të parë zgjedhjet pas luftës.
Legjislacioni që u miratua veçmas në
vitet pas pavarësisë po ashtu ofronte
një bazë të mirë për inkurajimin dhe
mbështetjen e pjesëmarrjes së grave
në pozita vendimmarrëse. 

Time Kadrijaj (AAK), ish-mjeke në
UÇK gjatë luftës dhe deputete e
disa legjislaturave në institucionin
ligjvënës, ka qëndrim afirmativ ndaj
kuotës. “Instalimi i kuotës ka qenë
gjë e mirë, sepse në atë periudhë ko-
hore Parlamenti nuk do të kishte pa-
sur gra që do të arrinin të bëheshin
pjesë e këtij institucioni. Prej asaj
kohe kemi avancuar dukshëm. Ka
ligje të mira që përcaktojnë të drej-
tat e grave, sikurse Ligji për Barazi
Gjinore, që thotë se përfshirja e tyre
në jetën politike duhet të jetë 50:50
në raport me burrat. Mirëpo, ajo që
po realizohet është 30 përqindëshi,
sidomos në Kuvendin e Kosovës
dhe Kuvendet Komunale”.

“Është rritur dukshëm numri i
grave ministre dhe grave drejtoresha
nëpër kuvendet komunale. Pra, deri
diku 30 përqindëshi po ruhet. Nëse
e krahasojmë ndër vite kur janë
mbajtur zgjedhjet nacionale, numri
i grave që tash fitojnë pa kuotë gji-
nore është i madh. Ato po fitojnë për
shkak të punës që bëjnë dhe
angazhimit të sinqertë, prandaj vo-
tohen direkt nga populli”. 

Kushtetuta si akti më i lartë juridik
promovon parimet e barazisë gjinore
dhe të njëjtat janë të përcaktuara
edhe në Ligjin Kundër Diskrim-
inimit dhe Ligjin për Barazi Gji-
nore, që përcaktojnë masat ligjore
për arritjen e barazisë së plotë.

“Nuk duhet të ndalemi dhe të
mjaftohemi me këtë, për faktin se
gratë janë më të përgjegjshme në
punë dhe më të pakorruptuara. Këtë
e shoh edhe në Kuvendin e Kosovës,
qoftë nëpër grupet punuese, por
edhe komisionet parlamentare. Janë
gratë që ngritin tema ekonomike të
barazisë gjinore, ndërsa janë më të
zëshme në temat sociale. Kjo është
arsyeja që sot gratë votohen dhe
kanë avancuar në partitë politike, por
edhe në parlament dhe dikastere
qeveritare”. 

15 vjet pas shpalljes së pavarësisë,
suksesi më i madh që përmendet kur
bëhet fjalë për barazinë gjinore janë
dy gratë presidente. 

“Në krahasim me vendet e ra-
jonit, Kosova ka pasur presidenten e
parë grua. Edhe tash e kemi. Po ash-
tu, kemi pasur disa ministre. Ajo që
s’e kemi pasur një kohë, por jemi
angazhuar përmes partive, është që
edhe në diplomaci të ketë përfaqësim
të grave, gjë që deri diku është real-
izuar”, thotë Kaqusha Jashari, duke
shtuar se megjithatë gratë duhet t’i
meritojnë pozitat. 

“Sa për aftësinë ajo është diçka
tjetër, për shkak se në mesin e bur-
rave por edhe të grave, gjithmonë
kanë depërtuar njerëz që me dijeni
e profesionalizëm ndoshta nuk kanë
qenë në nivelin e duhur”. 

Presidentja aktuale, Vjosa Osmani,
është politikanja më e votuar në his-
torinë e zgjedhjeve në Kosovë, që kur
ato organizohen me lista të hapura.
Në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit
2021, si lidere e Listës “Guxo”, në
koalicion me Lëvizjen VETËVEN-
DOSJE!, Osmani mori besimin e
mbi 300 mijë votuesve kosovarë.

Shumica e grave arritën ta fitojnë
mandatin e deputetes pa pasur nevo-
jë të zbatohet kuota. Vetëm 13 nga 39
deputete hynë në Kuvend si rezultat
i kuotës. 

Të gjitha kandidatet e partisë që
aktualisht qeveris me vendin fituan
mandate pa kuota, mes tyre edhe Al-
bulena Haxhiu, që u bë pjesë e
ekzekutivit. 

Ajo thotë se nuk ka qenë përpjek-
je e lehtë, pasi paragjykimet që u

bëhen grave në jetën publike janë
shumë të mëdha. 

“Së pari, konsideroj që Lëvizja
VETËVENDOSJE! është subjekti
më demokratik në vend, por pavarë-
sisht kësaj edhe ne kemi pasur situ-
ata të përballjes me mentalitetin pa-
triarkal, pra nuk kemi mundur të
jemi imune nga mentaliteti patri-
arkal. Unë jam angazhuar aktivisht
në politikë që nga viti 2010. Kon-
sideroj që duhet punë e shumë-
fishtë për të qenë shembull i mirë se
si gratë munden dhe se si roli i tyre
është i domosdoshëm dhe duhet të
merren seriozisht”. 

Ajo e konsideron historike punën
e vajzave dhe grave bashkëpartiake,
teksa tregon se çka i dallon nga sub-
jektet tjera. 

“Për herë të parë është arritur
tejkalimi historik i kuotës edhe si
përqindje, por edhe si mjet. Ky rezul-
tat është puna e mundi i grave dhe
vajzave të LVV-së ndër shumë vite.
Në zgjedhjet e fundit mbi 50 për qind
e votave për Lëvizjen erdhën nga
gratë. Ky vrull i grave drejt LVV-së
është padyshim përpjekje e aktivis-
teve dhe anëtareve tona. Natyra e ak-
tivizmit të vajzave dhe grave aktiviste
ka dalluar në masë të madhe kra-
hasuar me subjektet tjera, sepse
gratë e Lëvizjes kanë shkruar me
sprej, kanë folur me megafon, kanë
organizuar lagjen, konviktin, kanë
shkruar komunikatën, kanë mbajtur
qëndrim politik, i kanë drejtuar in-
stitucionet, janë arrestuar disa herë,
kanë denoncuar shovinizmin, i kanë
kërkuar politikat barazimtare, i kanë
kërkuar çerdhet dhe sigurinë”.  

Me procesin që prodhoi ndryshime
të mëdha në lidershipin e saj u bal-
lafaqua edhe Lidhja Demokratike e
Kosovës, në vitin 2021. Shqipe Mjek-
iqi, të cilës iu besua roli i
nënkryetares, flet për domosdosh-
mërinë e përfshirjes më të madhe të
grave në politikë dhe në proceset
vendimmarrëse. 

“Në nivelin qendror, Lidhja
Demokratike e Kosovës ka për-
faqësim të mirë të grave në struktu-
rat e saj – pjesë e së cilës jam edhe
unë. Pjesë e angazhimit tim do të jetë
rritja e përfaqësimit të grave edhe në
nivelin lokal, ku ende mbetet punë
për t’u bërë. Duhet rritur për-
faqësimin e grave në nivel lokal,
duke përfshirë më shumë gra ud-
hëheqëse të degëve e nëndegëve. Kë-
sisoj ato do të mund të shërbejnë si
model për angazhimin e grave tjera
në politikë, por edhe do të jenë në
pozitë për të sjellë ndryshim duke
përmirësuar gjendjen e tyre në
përgjithësi”. 

Edhe pse Kosova merret shembull
për barazi gjinore dhe inkuadrim të

gruas në jetën shoqërore dhe insti-
tucionale, ekzistojnë ende
paragjykime patriarkale për
mundësitë dhe aftësitë e grave që t’u
prijnë partive dhe proceseve të
rëndësishme.

“Nga përvoja ime si kandidate për
kryetare e komunës së Mitrovicës,
me gjithë barrierat që i kam pasur si
e vetmja grua në garë me 9 burra,
jam motivuar edhe më shumë që të
punoj me vajza e gra në politikë, në
fuqizimin e tyre për të garuar për
pozita udhëheqëse në struktura par-
tiake dhe në ato institucionale”, sh-
prehet Valdete Idrizi. Sipas saj, ag-
jenda 50:50 që Partia Demokratike
e Kosovës e ka lansuar vitin e kalu-
ar, i jep shpresë se gratë do të mo-
tivohen edhe më shumë të marrin
vendet që u takojnë.

“Angazhimi im dhe i grave tjera në
eliminimin e barrierave për gratë ka
qenë tejet i madh. Është angazhim që
e bëj përditë, qoftë në përkrahjen di-
rekte si mentore e tyre, qoftë në
përkrahjen përmes projekteve të
ndryshme. Gratë meritojnë më
shumë. Gratë meritojnë më mirë’. 

Të gjitha subjektet kryesore ud-
hëhiqen nga kryetarë burra, ndërsa
mekanizmi më i shpeshtë për gratë
brenda partive politike mbetet Fo-
rumi i Grave.

Së fundi, edhe partia në pushtet e
themeloi strukturën - “Gratë për
VETËVENDOSJE!”, e cila udhëhiqet
nga Albulena Haxhiu. Sipas saj,
themelimi i GVV-së është paramen-
duar si vazhdimësi e përpjekjes së
gjatë për t’i krijuar hapësirat e nevo-
jshme që gratë dhe vajzat të jenë të
përfaqësuara në të gjitha strukturat
e Lëvizjes, ndërsa kauzat e tyre të
bashkërendohen me veprime të qar-
ta edhe në mandatet qeverisëse.

Përveç aspektit të kuotës, ndër
vite ka ndryshuar edhe trendi sa i
përket pjesëmarrjes së grave në zg-
jedhjet lokale dhe ato të
përgjithshme. Megjithëkëtë, sipas
hulumtimit të Komisionit Qendror
Zgjedhor (KQZ), në secilin nga pro-
ceset zgjedhore të organizuara më
2009, 2010, 2014, 2017, 2019, 2021-
burrat përbëjnë numrin më të madh
të votuesve. Gjithashtu, edhe pjesë-
marrja në votime është më e lartë tek
burrat. Përjashtim bëjnë zgjedhjet
lokale të vitit 2013, kur është
regjistruar pjesëmarrja më e lartë e
grave në historinë e zgjedhjeve në
Kosovë, që ishte më e lartë edhe në
raport me burrat për 37 mijë e 559
votuese. Raporti konfirmon se gratë
në zonat urbane janë më të prira të
marrin pjesë në zgjedhje. 

NJOHJA E KONTRIBUTIT TË GRAVE, PARAKUSHT PËR ARRITJEN E BARAZISË SË PLOTË

Përtej kuotave
Politikane të brezit të vjetër dhe atij të ri që ishin aktere të ndryshimeve të
mëdha, konsiderojnë se premisë thelbësore për arritjen e barazisë së plotë
është njohja e kontributit të grave krahas burrave në historikun e shetndër-
timit të Kosovës 
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Linda Gusia

Ky shkrim shqyrton shkurtimisht
kontekstin dhe gjurmon aktivizmin
e grave ne Kosovë gjatë viteve të
1990-ta, duke theksuar në
vazhdimësi shumëllojshmërinë dhe
kompleksitetin e kësaj lëvizjeje, si
dhe patriarkalitetin e dyfishtë me të
cilin përballeshin gratë gjatë asaj
kohe. Lëvizja e Grave në Kosovë
formoi dhe artikuloi angazhimin e
saj të ndërlidhur afërsisht me kon-
tekstin e krijuar politik gjatë viteve
të 1990-ta. Mobilizimi i lëvizjes ishte
kryesisht reagues dhe spontan ndaj
ngjarjeve të vrullshme dhe të dhun-
shme të atyre viteve. Ta kujtojmë se
popullzimi serb i shihte shqiptarët si
“E keqe e pastër”, të pamundur për
t’u bërë subjekt; qenie që nuk mund
të kthehen në njerëz, sepse janë aq
radikalisht Tjetri. Serbët e për-
shkruajnë konfliktin me shqiptarë si
betejë e popullit me jopopull (Salecl,
Transitions Environments Transla-
tions - Feminisms in International
Politics, 1997, fq. 81). 

Gratë shqiptare zinin vend të
veçantë në mitet dhe propagandën
e këtij nacionalizmi. Gruaja
shqiptare ishte “Tjetri”, ajo u përku-
fizuara në këtë propagandë me
gjitha mangësitë: ajo ishte e pacivi-
lizuar, e paarsimuar, e paeman-
cipuar, makinë për prodhimin e
bebeve, etj. Si rezultat i këtyre kon-
cepteve dhe imazheve të krijuara
për shqiptarët dhe gratë shqiptare
në veçanti, në vazhdën e protestave
dhe trazirave publike, mobilizimi
dhe prezenca publike e grave ishe
gjithsesi edhe përballje publike dhe
sfidim i stereotipave dominues ndaj
tyre.

Megjithatë, mobilizimi i grave nuk
ishte vetëm angazhim përkrahës në
protesta. Biblioteka Krahinore (siç
quhej atëherë) u bë qendër e
takimeve dhe debateve mes grave,
pikërisht se ishte e lidhur me bib-
liotekat dhe qendrat tjera në ish-Ju-
gosllavi, prandaj krijonte një qasje
në të gjitha shkrimet akademike
dhe mediatike të kohës. “Reprezen-
timet e grave në mediat jugosllave i
paraqitnin gratë shqiptare si të pra-
pambetura, me shami në kokë,
skllave të paarsimuara të burrit e
familjes, që ecnin dy metra prapa
burrave të tyre, që dinin vetëm të
bënin fëmijë. Nuk kishte as një
imazh të grave të arsimuara dhe in-
telektuale. Propaganda e atyre
viteve ishte fyese dhe diskrimin-
uese. Duhej të reagonim dhe ta
ngritnim zërin”, kujton Sevdije Ah-
meti, një ndër aktivistet e para të
atyre viteve (Ahmeti, Intervistë,
2014). 

Përballja me paragjykimet për
gratë shqiptare përfaqësonte jo
vetëm rezistimin e stereotipave ndaj
tyre, por në radhë të parë edhe për-
plasjen me rendin që i vendoste ato
në pozita të nënshtrimit. Reagimi
ndaj përshkallëzimit të dhunës dhe
reagimi ndaj stereotipave të grave
në mediat jugosllave ishin ndër ob-
jektivat kryesore të iniciativës së
grave për krijimin e Shoqatës të
Pavarur të Grave të Kosovës (Ah-
meti, Intervistë, 2013). Në takimin
që aktivistet e konsiderojnë si takimi
i parë formal drejt krijimit të lëviz-
jes së gruas, njëzet e pesë gra u
mblodhën në Institutin Al-
banologjik, të hënën e 19 tetorit
1989 (Farnsworth, 2009, fq. 51).
Deklarata e lëshuar në themelimin
e saj ishte e formuluar në shpirtin e
ndërkombëtarizimit: “Ne gratë, pa
dallim race, religjioni apo përkatësie
etnike, jemi të bashkuara për lëviz-
jen e grave të pavarura të Kosovës,
jashtë Partisë Komuniste të Kosovës

(Farnsworth, 2009, fq. 61)”.
Deklarata po ashtu kishte pika që i
adresonin të drejtat e grave në
përgjithësi, të drejtat e grave në
punësim, luftën kundër
paragjykimeve, luftën kundër anal-
fabetizmit dhe theks të posaçëm
kishte pavarësia nga partitë politike
(Ahmeti, Intervistë, 2014)). 

Shkëputja nga Partia Komuniste
ishte shtytje e fortë për Shoqatën e
Grave të Kosovës. Ishte koha e fil-
limit të krijimit të shoqatave të
pavarura dhe pluralizmit të jetës
politike, si dhe thërrmimit të kon-
cepteve dhe ideologjisë socialiste.
Megjithatë, sistemi nuk e bëri aq të
lehtë shkëputjen dhe fillimin e plu-
ralizmit. Ligji mbi asociacionet
qytetare, i aprovuar në vitin 1989,
kërkonte 650 apo më shumë nën-
shkrime të anëtarëve në mënyrë që
shoqata të regjistrohej legalisht.
Shoqata e grave mblodhi nën-
shkrimet e nevojshme, edhe pse
diçka sot aq e thjeshtë si mbledhja e
nënshkrimeve atëherë ishte e
vështirë, sepse ishte kohë ku
deklarimet e tilla dhe nënshkrimi
mund të kishe shumë pasoja. Kjo
ishte koha kur ishin të ndaluara me

ligj mbledhjet dhe tubimet e më
shumë se tre personave. Nën-
shkrimet mund të interpretoheshin
si ftesë për protestë, gjë që ishte e
dënueshme me burg.

Me gjithë entuziazmin dhe eu-
forinë e treguar, shoqata rezultoi
jetëshkurtër. Pas vetëm disa
takimeve dhe deklaratave, që ishin
në frymën e reagimeve të grave si
nëna për keqtrajtimet dhe dhunën
që ndodhte, iniciativa u shua. Një
ndër reagimet e këtyre iniciativave
të grave që pati jehonë publike ishte
letra e shkruar për Kryetarin e Ju-
gosllavisë dhe Ministrin Federativ të
Mbrojtjes, kundër dhunës dhe vras-
jeve të shqiptarëve ushtarë në Ar-
matën Jugosllave. Protesta e 8
Marsit në vitin 1990, në platonë e
Boro dhe Ramizit (Pallatit të Rinisë),
ishte protestë paqësore, shkëputje
publike me Lidhjen Komuniste dhe
protestë kundër dhunës dhe
“kthimit të djemve tanë në arkivole”.
Ishte hera e parë që gratë prote-
stonin dhe nuk festonin.

Nisma e grave kishte marrë drej-
tim të ri politik. Shoqata e Pavarur e
Gruas u shpërbë më shpejtë se që
arriti të gjallërohej, duke sinjalizuar

kundërthëniet e rrënjosura mes
identitetit gjinor dhe atij kombëtar.
Duke e kundërshtuar parimin e
parë themelor të Shoqatës së
Pavarur të Gruas: “Për të vepruar si
gra në mënyrë të pavarur”, 40 gra
pjesëmarrëse në takimin me LDK-
në, të cilat dëshironin ta bënin pub-
like Shoqatën e Pavarur të Gruas,
votuan unanimisht për t’iu bashkuar
partisë (me vetëm katër vota
kundër). Shoqata e Pavarur e Gruas
që nisi me 1400 nënshkrime, për më
pak se shtatë muaj mblodhi 80.000
anëtare nëpër Kosovë. Mobilizimi u
pa në masë të madhe si rezultat i
dëshirës së grave për të kontribuar
në kauzën kombëtare (Farnsworth,
2009, fq. 68). 

Ky mobilizim kolosal i grave u
rrëmbye nga ideja se gratë duhen të
ishin bashkë me burrat në mobiliz-
imin kombëtar. Siç e kujton ak-
tivistja e njohur Naxhije Buçinca,
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk
ishte parti politike, por lëvizje
qytetare që luftonte për drejtat ele-
mentare. “Si gra, në ato kohë ne
dëshironim të ishim pjesë e lëvizjes.
Arsyet ishin patriotike”. (Buçinca,
2014). 

Duhet cekur këtu se gratë në
Kosovë ishin aktive edhe më herët,
në numra më të vegjël pas Luftës së
Dytë Botërore, të organizuara në
Shoqatën Antifashiste të Gruas dhe
më vonë në Lidhjen Socialiste të
Gruas. Duhet theksuar që gratë
ishin aktive edhe në lëvizjen politike
Ilegalja. Mund të ngjasojë se sapo
gratë hynë në sferën e aktivizimit
politik, kërkesat e tyre u shndërruan
në kërkese patriotike - nëse jo edhe
patrilokale, një trend që do të vazh-
donte përgjatë lëvizjes të viteve të
1990-ta. Shumica e grave politikisht
aktive në fillimet e viteve të 1990-ta
shmangnin gjuhën e drejtave të
grave. Disa nga to konsideronin se
identifikimi me feminizëm mund të
çonte deri te veçimi dhe përjashtimi
edhe më i fuqishëm, disa të tjera
nuk e njihnin apo nuk dëshironin të
identifikoheshin me lëvizjen femi-
niste. 

(Pjesë e shkëputur nga 
tema e doktoratës). 

Autorja është aktiviste 
dhe ligjëruese në Universitetin 

e Prishtinës

Feminizmi bashkëkohor në Kosovë - Copëza të një rrugëtimi
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Si vajzë nga gjenerata e pasluftës
së Kosovës, gjithmonë kam qenë
kurioze për aktivizmin politik të
grave shqiptare gjatë dhe pas peri-
udhës së Jugosllavisë. Kur fillova hu-
lumtimin tim në Google rreth kësaj,
kërkova për "ish të burgosurat poli-
tike në Kosovë". Rezultatet më shtru-
an një pyetje: mos e kisha fjalën për
"ish të burgosurit politikë në Kosovë"?

Duke shikuar atë që Google më
sugjeronte të lexoja, çdo vegëz kishte
të bënte me burra të burgosur dhe jo
me atë që kisha kërkuar. Jo vetëm që
tema e aktivizmit të grave në Kosovën
e Jugosllavisë së vonë nuk për-
mendej, por madje as Google nuk i
njihte gratë e burgosura politike të
Kosovës.

Kosovarët shqiptarë janë përballur
me pasojat e luftës për më shumë se
dy dekada. Gratë, mbi të gjitha,
vazhdojnë të përballen me mi-
zogjininë rreth aktivizmit dhe kon-
tributit të tyre gjatë asaj kohe. Është
evidente se aktivizmi historik i grave
është braktisur dhe harruar, kjo për
shkak të neglizhencës nga institu-
cionet dhe mediat që janë përgjegjëse
për një përfaqësim të barabartë dhe
të drejtë të përpjekjeve të të gjithëve.
Standardet e dyfishta për gratë
prekin përgjegjësinë e institucioneve
për të mbrojtur agjencinë e tyre, gjë
që rezulton në favorizimin e ak-
tivizmit të burrave në ish-Jugosllavi.

Para se të trajtohet kjo neglizhencë
është e rëndësishme të kuptohet his-
toria që qëndron pas aktivizmit të
shqiptarëve dhe Lëvizjes së Rezis-
tencës në Kosovë, e cila kundërshtoi
regjimin serb. Lëvizja, e quajtur Ile-
galja, përbëhej nga tri gjenerata të
lëvizjes: 1945-1952, 1958-1968 dhe
Lëvizja që u shfaq para periudhës së
vetëqeverisjes së Kosovës në kuadër
të federatës jugosllave, e cila zgjati deri
në fillimin e luftës (1970-1998).

Në mesin e grave aktiviste që ishin
pjesë e rezistencës politike është edhe
Shukrije Gashi, e njohur si Shuki. Në
librin Histori është edhe tregimi i
saj, ajo thotë se gjatë kësaj rezistence
“burrat u befasuan kur panë se edhe
gratë ishin të gatshme të ishin në rad-
hët e para të zhurmës me policinë dhe
në linjë me burrat në përleshje, në ng-
jarje të cilat deri atëherë konsidero-
heshin fuqitë e rezervuara vetëm për
burrat” (177). Kontributi i saj në rezis-
tencë mbetet padyshim vendimtar
edhe sot e kësaj dite.

Gratë morën pjesë në masë të
madhe në këtë aktivizëm politik
rezistent, por siç thotë studiuesja
Elife Krasniqi në artikullin e saj:
“Ilegalja: Gratë në Lëvizjen e Rezis-
tencës Nëntokësore Shqiptare në
Kosovë”, edhe pas pavarësisë së
Kosovës gratë u përshkruan kryesisht
si nëna, motra, apo bija “të heronjve
meshkuj [...] dhe rrallë si aktiviste në
të drejtat e tyre”.

Sot pothuajse nuk përmendet
pjesëmarrja e grave në lëvizjen e
rezistencës. Ky problem bëhet alar-
mant kur një margjinalizim i tillë i
gruas keqorientohet si modesti nga
“natyra femërore”. Në intervistat që
i kam bërë për këtë temë me ish-ak-
tiviste politike, ishte evidente se kup-
timi i tyre për atë që i ndan burrat nga
gratë është natyra luftarake dhe
kokëfortë e burrave kundrejt natyrës
së butë e të kujdesshme të grave. Si
rrjedhojë, kokëfortësia që nuk është
në natyrën e grave i bën ato të mos
jenë të gatshme të kërkojnë në

mënyrë aktive njohjen e përpjekjeve
të tyre. Kjo e zbulon anshmërinë e së
vërtetës të kombit tonë.

Meqenëse Google nuk kishte
shumë për të më ofruar, vendosa të
filloja të hulumtoja më tej vetë dhe
tema u bë projekti im kryesor kërki-
mor në universitet. Përfundova duke
kryer intervista me gra kosovare që
ishin të burgosura politikisht në Ju-
gosllavi dhe duke punuar me një
databazë të dhënash të ish të burgo-
surve politikë, në të cilën Shoqata e
të Burgosurve Politikë në Kosovë më
dha qasje. Nga 10.096 të burgosur
politikë që ata kanë të regjistruar, 261
ishin gra.

Isha kurioze të kuptoja perceptimet
e këtyre grave për pengesat që hasën
gjatë aktivizmit të tyre. Kryesisht
më interesonte të gjeja nëse gjinia e
tyre dhe prania e shumë pak grave në
aktivizmin politik në atë kohë kishte
rezultuar në ndonjë formë pengese
për to. Kur diskutoi për këtë, një ish
e burgosur deklaroi: “… brenda vetes
nuk e ushqej frymën feministe. Unë
nuk isha e prirur për këtë. Pse?
Gjithmonë jam përpjekur në një
mënyrë absolute paralele dhe refuzoj
të pranoj që një mashkull mund të
jetë më i aftë, apo më i guximshëm,
se unë… Kam synuar gjithmonë të ar-
rij suksesin”. Kjo deklaratë më shtroi
para një pyetjeje të pashmangshme:
çfarë është feminizmi për këto gra të
burgosura politikisht?

Para se të zhytem në këtë pyetje, së
pari do të prezantoj se cilat janë këto
gra. Dy gra që intervistova ishin
pjesë e të ashtuquajturit "Grupi i Va-
jzave", i cili përbëhej nga vajza të reja
që u angazhuan në aktivizmin politik
së bashku gjatë viteve të shkollës së
mesme. Njëra prej tyre u dërgua në
burg për herë të parë si gjimnaziste,
duke marrë një dënim prej dy vjet e
gjysmë, duke filluar nga viti 1984. Më
vonë, në vitin 1989, ajo ishte organi-
zatore dhe pjesëmarrëse në demon-
strata dhe u dënua me tre muaj burg.
Anëtarja tjetër e grupit u burgos si një
18-vjeçare, për gjashtë muaj, por
përfundoi duke kaluar dy vjet e gjys-
më në burg në total, mes 1984 dhe
1987. Më vonë ajo ishte aktiviste në
lëvizjen politike radikale të majtë
nacionaliste, të quajtur Lëvizja Kom-
bëtare për Çlirimin e Kosovës (LK K).

E intervistuara e fundit u burgos për
katër muaj në burgun e hetimit dhe
pastaj u dënua me dy vjet burg,
megjithëse nuk e kreu dënimin pasi
personat që po përballeshin me dën-
imin e parë dhe të dënuar me më pak
se pesë vjet, u liruan përfundimisht.

Pavarësisht se këto gra ishin
anëtare të lëvizjeve midis shumë va-
jzave dhe grave të tjera, bëhet e
qartë se natyra e aktivizmit të tyre
ishte nacionaliste. Tash i kthehem
çështjes së feminizmit dhe nëse mo-
tivet dhe aktivizmi i këtyre grave
kishin ndonjë lidhje me të. Për ta kup-
tuar këtë, unë i eksplorova perspek-
tivat e grave të tjera që ishin aktive në
atë kohë. Ish-Jugosllavia gjatë lëviz-
jes së gjeneratës së tretë po bëhej
gjithnjë e më nacionaliste, kështu që
kishte hezitim për shumicën e grave
për t'u bashkuar me lëvizjet të cilat
nuk fokusoheshin kryesisht në in-
teresat e kombit, njëra ndër ato,
feminizmi.

Në “Publikimet e Bisedave Femi-
niste”, që ishte regjistrim i panelit të
diskutimit të shumë aktivisteve fem-
iniste, Sevdije Ahmeti, themeluese e
qendrës së parë të grave në Kosovë
dhe bashkëthemeluese e Shoqatës së
Pavarur të Grave, shpjegon: “Në atë
kohë ishim të akuzuara nga poli-
tikanët, përfshirë Rugovën, se 'nuk
është koha për të luftuar për të drej-
tat e grave, është koha për të luftuar
për të drejtat kombëtare'. Ne luftuam
për të dyja në të njëjtën kohë”.

Është me vështirësi të veçantë të ar-
rish në një përgjigje apo përkufizim
përfundimtar mbi atë që në të vërtetë
përbënte feminizmin për shqiptarët.
Sa gra dhe burra ishin të vetëdijshëm

për kuptimin e tij të vërtetë dhe sa
shumë ndërmorën veprime të cilat
udhëhiqeshin nga feminizmi i pastër,
nëse ekziston një nocion i tillë.

Në bisedat e mia me dy gratë, Z. M.
dhe M. D., të cilat ishin pjesë e
"Grupit të Vajzave" të Pejës, mësova
se ato nuk u përpoqën ta bënin atë
një hapësirë specifike femërore, por
që e fituan emrin sepse kishin shtatë
vajza dhe vetëm dy djem. Z. M. më
tha se "kishin diskriminim pozitiv
ndaj dy djemve dhe ne zgjodhëm
njërin prej tyre si kryetar grupi sepse
ishin vetëm dy, për respekt, por edhe
sepse ishte aktiv dhe donim t'i jepn-
im një djali mundësi për të qenë
kryetar i një grupi vajzash”.
Megjithatë, tha ajo, ishin vajzat ato që
i morën të gjitha vendimet.

Jo shumë kohë kaloi gjatë procesit
të intervistimit të tri ish të burgo-
surave politike, kur u bë e qartë se
qëllimi i vetëm në atë kohë për gratë
dhe burrat shqiptarë ishte të arrinin
çlirimin e Kosovës. E pyetur për
vështirësitë e të qenit aktiviste poli-
tike në atë kohë, konkretisht një
grua aktiviste, M. S. u përgjigj se
pavarësisht gjinisë, “ishte e vështirë
të jesh shqiptar në Kosovën e asaj
periudhe. Ishte e vështirë të ishe
njeri”. Në mënyrë të ngjashme, kur
e pyeta Z. M. nëse ndjente ndonjë lloj
presioni në aktivizmin e saj për
shkak të stereotipave që vajzat e reja
hasin përmes tyre, për të qenë më të
ditura, më të guximshme dhe më
trime, ajo u përgjigj se nuk ka vënë
re kurrë diçka të natyrës së tillë, sepse
ajo në përgjithësi ndjeu se presioni u
bë mbi të gjithë shqiptarët, si grup et-
nik, dhe ajo kurrë nuk ndjeu një bete-
jë gjinore.

M. D. shprehet se “vajzat mund të
jenë shumë aktive, të afta dhe të për-
pikta në përgjegjësitë e tyre dhe kjo
ishte shumë e rëndësishme për
punën tonë”. Në këndvështrimin e M.
D., ajo shpjegoi se grupi përbëhej
kryesisht nga vajza për shkak të
virtyteve të përbashkëta, por shtoi
gjithashtu se “ndoshta ishte pak për
mentalitetin, na pëlqen apo jo, pak
patriarkal, dhe nëse familja do të na
shihnin në aktivizëm mes djemve, ata
do të mendonin diçka tjetër… për të
shpëtuar idealin e pastër të pa-

prekur”.
Nëse aktivizmi i grave, lufta dhe

dëshira e tyre për liri, do të pra-
noheshin objektivisht, atëherë njoh-
ja, kompensimi dhe mbrojtja e grave
do të mbizotëronin sot më shumë se
kurrë. Megjithatë, realiteti i këtyre tre
çelësave të barazisë gjinore dhe poli-
tike qëndron në baza mizogjene, gjë
që e bën zbatimin e tij të dështuar.

Elementet që shfaqeshin me këm-
bëngulje në të gjitha bisedat ishin, siç
besohet, modestia e gruas dhe
mungesa e kokëfortësisë. Njëra mbi
të cilën e theksoj është besimi ndaj “t’i
krijoni vend vetes”, ose “ta hapni
rrugën tuaj drejt suksesit”, që beso-
het të jetë pothuajse një faktor për-
caktues për suksesin profesional të
një gruaje.

Gjatë kohës së tyre në burg, këto
gra u rrahën dhe u keqtrajtuan në
masë të paimagjinueshme, por e
burgosura po më jepte përgjigje në
një mënyrë që do të nënkuptonte se
këto gra po sakrifikojnë veten edhe
sot, duke mos i ndarë rrëfimet e tilla
në përpjekje për të kursyer të tjerët
nga trauma e tyre. Teksa fliste e in-
tervistuara Z. M., ndjeva sikur po më
kursente traumën.

“Pasojat shëndetësore që patën ish
të burgosurat politike në atë kohë
janë shumë të rënda dhe të pari-
parueshme. Secila ka pasoja të pari-
parueshme shëndetësore, por të
them të drejtën, secila u tregua mod-
este pa ia vënë në dukje vetes apo të
tjerëve, se kjo është një pasojë që
kam nga burgu”.

E pyetur për standardet e dyfishta
që u nënshtrohen grave, M.D., një
tjetër ish e burgosur, u përgjigj se “for-
ma e vlerësimit për gratë ndryshon.
Dhe tash ju veproni brenda atij kodi
dhe brenda atij kodi nuk është e jua-
ja të jeni pompoze. E imja, si grua,
është modestia. Ambienti patriarkal,
duke filluar nga familja, u jep grave
këtë kod sjelljeje dhe nuk ndalesh së
menduari nëse po e diskriminon
veten. Nënndërgjegjja ime është
diskriminuese ndaj vetvetes”.

Ndërsa kjo grua po e thoshte këtë,
dukej se ajo po kuptonte gjëra që nuk
i kishte kuptuar kurrë më parë. Fil-
limisht, ajo tha se “nuk ushqen sh-
pirtin feminist” dhe në fund të inter-

vistës filloi të befasohej nga qën-
drimet e saj për mungesën e njohjes
ndaj grave si ajo. Fillova të mendoja
me vete nëse isha personi i parë që
e vura në dyshim modestinë e saj si
diçka jo aq të ndershme.

Një argument tjetër që e shpjegon
mosveprimin e këtyre grave për të
kërkuar njohjen dhe kompensimin e
tyre është krahasimi i tyre me anë-
tarët e familjes dhe pozicioni i tyre në
hierarkinë e familjes. Kryesisht bren-
da këtyre kufijve ato mund të gjyko-
jnë padrejtësinë ndaj tyre.

Ndonëse Z. M. tha se beson që
çdokush mund të arrijë sukses
pavarësisht nga gjinia, ajo shtoi: “Në
rastin tim, hierarkia e aktivizmit të
burrit tim meritonte mbështetjen
time. Aktiviteti im politik ishte i
vogël në krahasim me të tijin, që unë
të kërkoja të angazhohesha politik-
isht dhe ai të qëndronte joaktiv. Që të
dy ne të ishim aktivë nuk ishte e
mundur, pasi njëri prej nesh duhej të
kujdesej për familjen”.

Gjatë intervistës m'u duk se ajo nuk
ishte ndalur kurrë të pyeste pse ishte
ajo, një grua, që duhej të qëndronte
dhe të kujdesej për familjen e saj dhe
të afërmit e familjes së gjerë. Në
mënyrë të ngjashme, gra të tjera
shqiptare në aktivizmin e tyre kanë
hapur rrugë për aktivizmin e
bashkëshortit.

Duke shpresuar të kem pak qartësi
për të gjitha këto çështje që po ek-
sploroja, bisedova edhe me sociolo-
gen Vjollca Krasniqi, e cila i studion
dinamikat gjinore në sferat sociale
dhe politike. Ajo tha se ka mungesë
komunikimi mes grave të burgo-
sura politike dhe feministeve, apo
eksperteve të çështjeve gjinore.

Krasniqi thotë se edhe pse gratë
kanë përvoja dhe vështirësi të
ndryshme jetësore, duhet bërë për-
pjekje që këto përvoja të ndriçohen
ku mund të reflektohet dhe të flitet
për to. Ajo shton se ky lloj reflektimi
dhe dialogu mungon në Kosovë dhe
gratë, aktivistet dhe njohësit e çësht-
jeve sociale, nuk po takohen me
njëra-tjetrën në kohën dhe vendin që
është më i nevojshëm për njohjen e
aktivizmit politik të grave.

Kjo sugjeron një rekomandim. Kri-
jimi i një hapësire të sigurt që këto gra
të ndajnë, por edhe të reflektojnë në
mënyrë kritike mbi qëndrimet e tyre,
që krijon hapësirën që agjencia e
grave në të kaluarën dhe të tashmen
të mbrohet. Kjo nismë duhet të jetë
e vazhdueshme dhe të përfshijë
pjesëmarrjen e të gjithëve, pa dallim
gjinie, përkatësie etnike, politike,
ekonomike apo shoqërore.

Gjatë bisedës sime me një nga ish
të burgosurat, ajo po tregonte se si
aktivizmi i saj ndihej si një revolucion
për të. Kisha filluar të ndjeja se për
shkak të asaj çfarë po bisedohej
gjatë intervistës, ajo ndjente të njëjtin
frymëzim që e kishte ndjerë dikur.
Megjithatë, këtë herë, gjithçka ishte
në një këndvështrim tjetër. Papritur
ajo thotë: “Unë e quajta veten rev-
olucionare në atë kohë, sepse ishte
një term, një nocion, që të jepte të
gjitha karakteristikat e misionit tënd.
Sot, në kuptimin e tij më të mirë, këtë
term jua jap juve”.

Ndonëse isha e nderuar ta dëgjoja
këtë, nuk e parashikova kurrë një
kthesë të tillë të ngjarjeve kur u
drejtova të kërkoja në internet atë
ditë. Në përgjithësi, Google besohet
t'u përgjigjet pyetjeve më të çudit-
shme dhe të papërgjigjshme të
njerëzve, megjithatë nuk iu përgjigj
një pyetjes sime të thjeshtë. Jo vetëm
që nuk iu përgjigj, por u përpoq të më
bindte se ajo që kërkoja ishte e
pasaktë. M'u deshën katër muaj,
katër intervista, një sondazh dhe
një ton hulumtimesh për të vërtetu-
ar se pyetja ime, në të vërtetë, nuk
ishte e pasaktë, por thjesht nuk është
pyetur mjaftueshëm.

Autorja është hulumtuese 
dhe aktiviste feministe

Ndërsektorialiteti i konfliktit ndërshtetëror dhe mizogjinisë:
Gratë e burgosura politikisht të neglizhuara të Kosovës
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Vitet e 1990-ta për kosovarët
janë kujtim sakrifice e rezistence.
Represioni i regjimit të atëher-
shëm nxiste forma të llojllojshme
të qëndresës përballë tij. Kufizimi i
lirisë dhe shtypja konstante prod-
honte angazhim të vazhdueshëm
të atyre që bashkëjetonin me bru-
talitetin, për t’u çliruar nga ai. 

Guximi ishte jetik. Duke qenë në
llupën e pushtimit serb të kohës,
rreziku ishte afër tyre vazhdi -
misht. Sidoqoftë, aktivistet dhe
artistet kosovare, duke e mposhtur
frikën e njohur me pasojat, ishin të
vendosura që pakënaqësinë e tyre
dhe idealet t’i shprehnin në
mënyra kreative. 

Një mënyrë me të cilën gratë ak-
tiviste dhe artiste i rezistuan shtyp-
jes së autoriteteve serbe ishte
përmes artit. Shumë artiste e për-
dorën talentin e tyre në art, ose në
mbështetje të artit, si një formë
rezistence. Për artistet, rezistenca
ishte një kauzë e përbashkët e cila
shprehej përmes talentit të tyre
për të transmetuar mesazhe te
vendimmarrësit ndërkombëtarë
që ta njihnin dhunën e ushtruar
ndaj shqiptarëve.

Në vitin 1993, arti u rishfaq në
hapësira të caktuara të lagjeve të
Prishtinës, por edhe nën-tokë në
restorante dhe kafene. Ndër
lokalet dhe kafenetë më të njohura
ishin “Hani i Dy Robertëve”, kaf -
ene “Koha”, piceria “Roma”, teatri
dhe galeria e arteve “Dodona”.

“Hani i Dy Robertëve”, i cili fil-
limisht ishte hapur në vitin 1980 si
një kafene e vogël, në vitin 1995 u
shndërrua në një restorant të
madh dhe galeri arti. 

Merita Dragaj, bashkëpronare
dhe kuratore e Hanit të Dy Rob -
ertëve, për njëmbëdhjetë vjet, me
mbështetjen e bordit artistik të
Hanit, aty organizoi më shumë se
njëqind ekspozita. Megjithëse
ishte e vështirë, Hani i Dy Robe -
rtëve u përpoq ta mbante artin të
“zgjuar”, duke mbështetur ek-
spozita artistike, promovime li-
brash, tryeza të rrumbullakëta dhe
ngjarje kulturore.

Teatri Dodona ishte një qendër
kulturore dhe e rezistencës në atë
periudhë. Alisa Maliqi ishte një ak-
tiviste që siguroi një hapësirë për
artin e rezistencës. Ajo e transfor-
moi një shtëpi pranë teatrit Dod -
ona dhe e shndërroi atë në gale rinë
e artit Dodona. Galeria kishte ek-
spozita të përhershme me piktura,
skulptura, art konceptual, video in-
stalacione, ndërsa organizoheshin
mbrëmje letrare, shfaqje muzikore
dhe ngjarje të tjera. Në vitin 1999,
Alisa realizoi një video-prezantim
të galerisë dhe teatrit Dodona si
hapësira kulturore alternative me
titull: “Arti në rezistencë dhe rezis-
tenca në art”, në Stokholm.

Aktivistet dhe artistet luftuan për
ta mbajtur gjallë kulturën në
Kosovë, pavarësisht kufizimeve fi-
nanciare, presioneve nga regjimi
serb, kërcënimeve me vdekje dhe
përndjekjeve nga policia serbe.
Aktorja Adriana Abdullahu ishte
pranë Hanit të Dy Robertëve kur u
qëllua me armë nga një sulm i pa-
pritur i forcave serbe, pak para fil-
limit të bombardimeve nga NATO.
Adriana, aktore e njohur e cila
kishte interpretuar në shfaqje dhe
filma të ndryshëm, shquhej si
“simboli i një aktoreje që e donte
lirinë më shumë se çdo gjë”.

Prej hapësirave publike, “Kurrizi”,
një hapësirë e lagjes “Dardania” të
Prishtinës, ishte shndërruar në një
vend ku shprehej dëshira e bëhej
thirrja në forma të shumëfishta për
një të drejtë universale dhe ele-
mentare - për të jetuar të lirë.

Artistët më të mirë të kryeqytetit,
por edhe të vendeve tjera, e
shndërruan këtë vend në tem-
pullin prej ku donin ta jetësonin
këtë, që për atë periudhë ishte një

ëndërr. Ankthin e luftës e maltre-
timin e përditshëm e luftonin me
veprat e tyre artistike, fillimisht
duke ia shpërfaqur ato njëri-tjetrit,
e pastaj edhe publikut.

Kur regjimi shtypës kishte nën
kontroll institucionet artistike,
teatrin e galeritë, “Kurrizi” u trans-
formua në “vendin e lirisë” për
artistët. Ai është vendi që ka të
memorizuar edhe rezistencën e
grave kosovare, shtypja e të cilave
ishte e dyfishtë. Krahas shtypjes që
iu bëhej për arsye kombëtare, ato
mbi supe bartnin edhe shtypjen
historike nga sistemi patriarkal.

Megjithatë, në luftë me të dyja,
gratë e krijuan këtë hapësirë për të
luftuar me paragjykimet shoqë -
rore e për të motivuar për liri indi-
viduale e kolektive.

Pikërisht në kohë të tilla, piktorja
Zake Prevlukaj kishte vendosur që
trupin e saj ta përdorte si brushë
për realizimin e veprave artistike.
Po iu bënte ballë paragjykimeve
dhe kërcënimeve.

“Shumë njerëz më kanë pyetur:

‘A je e vetëdijshme çfarë po bën?’.
Ka pasur raste që më kanë thënë
se rrezikoj edhe të më vrasin. Pas-
taj më kanë quajtur të përdalë. Në
atë periudhë ka qenë vështirë të
funksionosh, sepse edhe kafenetë
ku kemi dalë kanë qenë në rrezik.
Por, ato kafene kanë qenë rezis-
tencë, kanë qenë shoqëri, kanë
qenë jetë e jona. Ka pasur mo-
mente kur jemi dalë në orën
policore dhe jemi kthyer kur ka
zbardhur dita”.

Si grua, ajo edhe sot e jep
mesazhin që pavarësia financiare
që e kishte e bëri më të fortë dhe
më rezistuese ndaj çdo situate. 

Në një periudhë kur gratë koso-
vare ishin të detyruara të mbulo-
heshin me rroba burrash dhe
paragjykimet historike përdore-
shin si njësi matëse për vendimet
dhe veprimet e një gruaje, artistet
si Prevlukaj artin e tyre kishin ven-
dosur ta ekspozonin në çdo
hapësirë. Krejt kjo për të prodhuar
shpresë për pavarësi nga
paragjykimet dhe dhuna e një sis-

temi autokratik. Galeritë e im-
provizuara nëpër qoshe të Prisht-
inës, rruga dhe kafiteritë, ishin
hapësira ku arti mori vendin.

“Gjithmonë kam qenë kundër të
ekspozoja aty ku janë vetëm fem-
rat. Kam pasur dëshirë të ekspo-
zoja edhe para meshkujve dhe
kudo që kemi ekspozuar kanë
qenë disa galeri të improvizuara
në Kosovë. Mandej edhe rruga ka
qenë si mundësi për ta shprehur
revoltën e artit dhe pastaj kohë
pas kohe kemi tentuar ta kri-
jonim rezistencën. E kemi pasur
një motiv që ndoshta nuk na ka
bërë mirë si artiste dhe rini, por
brenda jemi ndjerë si revolu-
cionarë që duhet ta duam pop-
ullin. Çdo popull duhet ta duam,
por në fund të ditës më i dashuri
është populli yt”.

Problemet financiare ishin
sfiduese. Kjo gjendje tentohej
edhe të keqpërdorej nga të tillë
që kishin fuqi materiale dhe au-
toritet. Nga ta kishte tendencë që
artin e këtyre heroinave të kohës

ta shihnin si mall tregu.
Një shembull të këtillë të pahar-

rueshëm e tregon Prevlukaj. 
“Kur më ka thënë dikush: ‘Si

femër po punon shumë mirë’, i
kam thënë: ‘Jo, po punoj si individ’,
sepse unë e kam dashur çdo
hapësirë që ka qenë forcë e artit.
Ka pasur shumë biznesmenë që,
pos artit, kanë menduar se mund
të më blejnë edhe mua. Mirëpo,
forca më e madhe e imja ka qenë
që unë gjithmonë i kam pasur
lekët e mia dhe kjo më ka bërë që
të ndihem mbretëreshë e
vetvetes”.

Rezistencën dhe fuqinë e kishin
treguar edhe gratë të cilat shkol-
limin dhe veprimtarinë e tyre e
kishin realizuar jashtë Prishtinës.

Pranvera Badivuku, e cila identi-
fikohet me historinë e muzikës
shqiptare si një ndër kompozitoret
e para, rrugëtimin e saj në këtë
fushë e kishte filluar në Shkup, për
të vazhduar në Pejë, pastaj edhe
në Prishtinë. 

Problematike për të ishte gjuha e
huaj, por pavarësisht krejt sfidave
ajo u bë fituese e pesë Okarinave
të Arta.

“Rrethanat më diktuan që shkol-
lën e muzikës ta regjistroja në
Shkup. Vështirësitë ishin të
shumta. Isha shqiptarja e vetme në
tërë shkollën. Gjuha sllave për
mua ishte totalisht e panjohur,
kurse përgatitjet paraprake për
këtë shkollë profesionale të
muzikës ishin zero. Këto ishin
vështirësitë më të mëdha për mua.
Por, me dashurinë ndaj muzikës
dhe forcën e vullnetit tim përfund-
uan 5 vitet e këtij shkollimi”.

Ndryshe nga shumë gra të cilave
iu mohua e drejta e arsimimit, zg-
jedhjes së profesionit dhe ndër-
timit të një karriere, kjo nuk
ndodhi me Badivukun.

Ajo kishte përkrahje nga rrethi i
saj për t’u shkolluar dhe për ta
bërë punën e saj.

“Asnjëherë nuk kam qenë e
paragjykuar nga shoqëria, përkun-
drazi me admirim e kanë vlerësuar
ambicien time. Çdo njeri ka sfida,
por unë kam qenë shumë me fat
që më është dhënë mundësia ta
zgjedhur profesionin që e kam
dashur. Si në arsim, si në produk-
sionin muzikor dhe kudo që
punuar, kam punuar me zell dhe
përkushtim, prandaj edhe kam
gëzuar mirënjohje dhe respekt nga
të gjithë ata që më kanë rrethuar”.

Pos këtyre grave të guximshme
që thyen barrierat e ngritura ndër
dekada, në kulturën kosovare
numërohen edhe shumë gra të
tjera që në vende dhe forma të
ndryshme u shndërruan në zë të
fuqishëm e motivues.

Në historinë artistike të Kosovës
zënë vend edhe shumë gra që pas
një rrugëtimi mes vështirësive, u
shndërruan në ikona të kulturës e
modele për gjenerata të tëra.
Nexhmije Pagarusha është midis
atyre që u rikthye në inspirim për
shumë gra të cilat ishin rritur në
fshatrat e thella të Kosovës.

Një shembull të patejkalueshëm
e jep edhe këngëtarja avangarde,
Violeta Rexhepagiqi, e cila ishte
krahasuar me yjet më të mëdha
botërore të muzikës pop\rock. Ajo
ishte simbol i një stili të gux-
imshëm për kohë, që kishte thyer
tabunë e grave të cilat shiheshin
me paragjykime nëse i shfaqnin
linjat e tyre trupore apo lëviznin
nga kriteret e imponuara stilistike.

Këta janë vetëm disa shembuj të
grave kosovare që lanë gjurmë të
pashlyeshme në historinë e rezis-
tencës artistike përgjatë viteve më
të vështira për vendin. Këto gra
janë bërë frymëzim edhe për
shumë vajza të reja. Ato janë mer-
itore për hapjen e rrugës që vajzat
dhe gratë kosovare sot të jenë
edhe yje botërore të artit, kulturës
dhe sportit.

Arti si armë e rezistencës së gruas
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Një nga gratë më të fuqishme në
vitin 2022 vdiq pa e ditur ndikimin e
saj në botë.

Më 13 shtator, 22 vjeçarja Jina
"Mahsa" Amini u arrestua nga poli-
cia morale e Iranit për mbajtjen "në
mënyrë të pahijshme" të hixhabit të
saj. Sipas familjes së saj dhe medi-
ave lokale, u rrah rëndë. Ajo vdiq tri
ditë më vonë, derisa ishte ende në
paraburgim nga policia.

Pasi u shfaqën raportet për inci-
dentin e tmerrshëm (pjesërisht falë
gazetarëve Niloofar Hamedi dhe
Elahe Mohammadi, të cilët regjimi
iranian i ka burgosur që atëherë),
protestat shpërthyen në të gjithë
Iranin. Ato udhëhiqeshin nga gra që
hoqën hixhabet e tyre, prenë flokët
dhe miratuan një thirrje tubuese:
"Gratë, Jetë, Liri".

Fuqia e vdekjes së Aminit,
megjithatë - dhe arsyeja për përf-
shirjen e saj në listën e Forbes të 100
Grave më të Fuqishme në Botë -
është se ajo që filloi si një protestë
kundër trajtimit të grave nga regjimi
ka evoluar në një lëvizje revolu-
cionare që bën thirrje për ndryshim
regjimi, e njohur në mbarë botën.
Emri i Amini jo vetëm që është bërë
sinonim i shtypjes së qeverisë
teokratike ndaj qytetarëve të saj, por
është shndërruar gjithashtu në një
thurje (hashtag), e cila  që nga 30
nëntori ishte përdorur 79 milionë
herë.

“Mahsa Amini është tash një sim-
bol global për lirinë, jo vetëm në
Iran”, thotë Nina Ansary, historiane
dhe aktiviste për të drejtat e grave.

Ansary dhe anëtarë të tjerë të di-
asporës iraniane thonë se është e
rëndësishme të kujtojmë se kjo
protestë 80 ditore sfidon një regjim
të rrënjosur që, me ligj, i trajton
gratë si qytetare të dorës së dytë. Më
8 mars 1979, më pak se një muaj
pasi Revolucioni Islamik konsolidoi

kontrollin e tij, mijëra gra dolën në
rrugët e Teheranit për të protestuar
ndaj politikave të propozuara të qev-
erisë së re, të cilat shkuan përtej hix-
habit të detyrueshëm, ose veshjeve
që mbulojnë të gjithë trupin e një
gruaje.

“Ligjet e paraqitura pas revolu-
cionit themeluan në thelb diskrimin-
imin e institucionalizuar”, thotë
Roya Boroumand,
bashkëthemeluesja dhe drejtorja
ekzekutive e organizatës iraniane të
të drejtave Qendra Abdorrahman
Boroumand. “Këtu, jeta e tyre vlerë-
sohet sa gjysma e asaj të një burri,
dëshmia e tyre vlerësohet sa gjysma
e asaj të një burri dhe ato kanë hum-
bur të drejtën e divorcit, të drejtën
për kujdestarinë e fëmijëve të tyre”.

Momente të tjera kanë sjellë thirrje
për ndryshim. Një fushatë e vitit
2006 u përpoq të mblidhte një mil-
ion nënshkrime për t’i ndryshuar lig-
jet diskriminuese të Iranit. Gjatë tetë
viteve të fundit, gazetarja dhe ak-
tivistja Masih Alinejad ka postuar
video të grupeve më të vogla të grave
që përfshihen në akte të mosbindjes
qytetare, si ecja në rrugë pa hixhabe.

Por, u desh vdekja e dhunshme e
Aminit për ta nxitur përsëri popullin
iranian dhe për ta përqendruar vë-
mendjen e botës. Pse?

“Mahsa është një vajzë kurde”,
thotë Alinejad, duke iu referuar
grupit të pakicës etnike në Iran.
“Nëse populli kurd nuk do ta
kthente funeralin e saj në protesta
masive kundër hixhabit të de-
tyrueshëm dhe Republikës Islamike,
nuk mendoj se do ta prisnim një
kryengritje të tillë në të gjithë
Iranin”.

Fuqia tjetër e Aminit është se ajo
ishte një grua e zakonshme, me të
cilën mund të identifikohen mijëra
gra tjera. “Ajo nuk ishte aktiviste”,
thotë Hadi Ghaemi, themeluesi i

Qendrës për të Drejtat e Njeriut në
Iran. “Fytyra e saj dhe përvoja e saj
ishin shumë të afërta dhe të prek-
shme për çdo familje në Iran, sepse
sa herë që nënat, motrat dhe vajzat e
tyre dalin nga shtëpia, ato ngacmo-
hen nga policia e moralit, ose ndalo-
hen apo edhe rrihen”.

Amini nuk është personi i parë që
vdes në paraburgimin e Gardës Rev-
olucionare të Iranit. Dhe as i fundit.
Zyrtarët e qeverisë iraniane thonë se
rreth 300 njerëz janë vrarë në mes të
shtypjes së tyre ndaj protestave,
megjithëse grupet e të drejtave të
njeriut thonë se numri i të vdekurve
është mbi 500. Muajin e kaluar,
Këshilli i Kombeve të Bashkuara për
të Drejtat e Njeriut u pajtua të nisë
një hetim për shkeljet e dyshuara të
të drejtave të njeriut.

Mbështetja nga komuniteti
ndërkombëtar i jep Ansaryt dhe të
tjerëve shpresë se ky moment më në
fund do të sjellë reformë të vërtetë
në Iran. “Gratë nuk do të heqin
dorë”, thotë ajo. "Ato nuk kanë sakri-
fikuar dekada, përfshirë edhe këtë
momentum, tre muajt e fundit,
vetëm për t'u zmbrapsur dhe kthyer
në shtëpitë e tyre". Por, fuqia e
regjimit nuk mund të nënvlerësohet.
Ajo ka pasur sukses me protestues
të armatosur në të kaluarën. Ghaemi
paralajmëron botën se qeveria
mund të bëjë një ofensivë magjep-
sëse, duke rënë dakord për për-
mirësime të nivelit sipërfaqësor pa
bërë ndryshime domethënëse.

Të dielën e 4 dhjetorit, parashikimi
i tij u realizua. Disa raporte dolën se
prokurori i përgjithshëm i Iranit tha
se policia e moralit ishte shpërbërë,
megjithëse detajet ishin të paqarta
dhe raportet e lajmeve tregojnë se
është shumë herët për ta shkruar
nekrologun e policisë së moralit.

Popullit të Iranit mund t’i duhet
të përgatitet për një luftë më të

gjatë, një luftë që mund të përke-
qësohet përpara se të përmirëso-
het. Alinejad beson në fuqinë e
grave iraniane - dhe gjithashtu,
fatkeqësisht, fuqinë e dëshpërimit.
Ajo e tregon historinë e një vajze
adoleshente, nëna e së cilës e par-
alajmëroi të mos bashkohej me

protestat nga frika se do të vritej.
"Nuk mund të zgjedh çfarë të vesh.

Nuk kam të drejtë të kërcej në pub-
lik. Sipas ligjit, nuk më lejohet të jem
vetvetja. Unë jam e vdekur”, i tha
vajza nënës së saj.  "Por, kur dal në
rrugë, e kam një ëndërr. Dhe kjo më
bën të gjallë".

Mahsa Amini: Shkëndija që ndezi një revolucion të udhëhequr nga gratë

Shoqëria ukrainase po e njeh gjith-
një e më shumë rëndësinë e rolit
kryesor të grave në pushtimin në
shkallë të plotë të Rusisë në Ukrainë.
Por, mediat po e bëjnë të kundërtën.

Gratë po "e realizojnë punën jo-
magjepsëse për të mbijetuar, për t'i
mbajtur fëmijët të sigurt, për t’i

mbështetur të tjerët. Fatkeqësisht, kjo
nuk përbën lajm, por është ajo nga e
cila përbëhet edhe qëndrueshmëria",
reflekton Katya Gorchinskaya, ish-
shefe ekzekutive e gazetës së pavarur
ukrainase Hromadske.

Ukrainasit duan t'i shohin gratë më
shumë në qendër të skenës, por as

mediat globale e as ato kombëtare
nuk po e kuptojnë këtë ndryshim të
rëndësishëm në normat sociale. Viti i
fundit i shkatërruar nga lufta i ka parë
ukrainasit duke u bërë jashtëzakon-
isht më egalitarë nga aspekti gjinor.

Në një sondazh të vitit 2022, 80 për
qind e ukrainasve të intervistuar ranë
dakord që grave duhet t'u jepen
mundësi të barabarta për të punuar
në forcat e armatosura, kundrejt 53
për qind në 2018, ndërsa 64 për qind
mbështesin të drejta të barabarta për
të gjithë, pavarësisht nga orientimi
seksual, krahasuar me gjysmën e
këtij numri (33 për qind) në vitin 2018.
Sipas Gorchinskaya, mediave ju
mungon kjo histori sepse "konsidero-
het me rëndësi dhe prioritet shumë të
ulët", një këndvështrim i mbështetur
fuqishëm nga hulumtimi i kompanisë
AKAS.

Publiku ukrainas dëshiron më
shumë histori për mënyrën se si jeto-
jnë njerëzit e zakonshëm dhe për
betejat unike të luftës të grave brenda
dhe jashtë Ukrainës. 44 për qind e
grave (kundrejt 27 për qind të bur-
rave) të anketuara në Ukrainë në vitin
2022 raportuan se dëshironin më
shumë mbulim mediatik të rreziqeve
me të cilat përballen gratë në kohë
lufte.

Fatkeqësisht, gratë ukrainase janë
tash më jashtë fokusit të lajmeve sesa
një vit më parë.

Menjëherë pas pushtimit të dytë
rus, raportova se përqindja e zërit të
grave si eksperte, protagoniste ose
burime në raportimin e lajmeve glob-
ale në internet për luftën ishte vetëm
23 për qind. Në janar të këtij viti, sipas
të njëjtit hulumtim të AKAS, indika-
tori i zërit GDELT kishte rënë më tej
në vetëm 18 për qind.

"Në mënyrë të habitshme, ekspertet
femra në veçanti janë zhdukur nga
skena e lajmeve", vëren Gorchin-
skaya. “Gratë që shoh në media janë
kryesisht viktima të luftës”. Ajo argu-
menton se historitë e grave të
fuqizuara, të cilat ukrainasit i duan
më shumë, mbeten në periferi të ra-
portimit”. Një nënë që vrapoi në një

ndërtesë të djegur për ta shpëtuar
fëmijën e saj pas një përplasjeje he-
likopteri, gra që bëjnë uniforma për
gratë e shërbimit [sepse nuk ka asnjë
në stokun zyrtar të ushtrisë] dhe
shumë të tjera. Historitë janë atje".

Përderisa OKB-ja po raporton
nivele të shtuara të dhunës së ushtrisë
ruse ndaj grave në Ukrainë, analiza e
AKAS-it për të dhënat e GDELT
(Baza e të dhënave globale të ngjar-
jeve, gjuhës dhe tonit) tregon se
çështja mbetet margjinale në mbu-
limin e lajmeve globale dhe kom-
bëtare të luftës. Ndërmjet 24 shkurtit
2022 dhe 29 janarit 2023, indikatorët
tregojnë se 1.8 për qind e mbulimit
global të lajmeve të luftës në internet
i referohet dhunës ndaj grave, kun-
drejt 0.7 për qind të të gjithë mbulimit
në vetë Ukrainën.

Raportimi i luftës shpesh humbet
objektivin e rëndësishëm të sfidave
unike të grave.

Gazetaret e shquara ukrainase, An-
gelina Kariakina dhe Iryna Slavinska,
tregojnë sa përpjekjet janë bërë muajt
e fundit për ta mbajtur jetën normale
në Ukrainë. Të dyja përshkruajnë
ndikimin emocional dhe rraskapitjen
që ndryshon personalitetin e humbjes
së ndërlikuar të jetës dhe mundin e
vazhdueshëm me ndërprerjet e en-
ergjisë dhe ujit, shtetrrethimin, sulmet
ajrore dhe strehimoret e ftohta. Edhe
pse të habitura sa shpejt janë përsh-
tatur me normalitetin e ri, ato shohin
koston masive të mbijetesës, një kosto
për të cilën lexojmë gjithnjë e më pak
në lajme. Të dy gazetaret aktualisht
po shkruajnë për këtë për projekte
përtej raportimit apo redaktimit të la-
jmeve të përditshme.

Të kuptuarit e prioriteteve shënde-
tësore, riprodhuese dhe të lidhura me
kujdesin e grave ukrainase kudo –
qofshin civile, ushtare, persona të
zhvendosur brenda vendit, apo refug-
jate – është kritike nëse duhen hartuar
dhe rrethuar politika dhe fonde
adekuate për t'i mbështetur ato.

Redaktorët e lajmeve kanë
përgjegjësinë t'u japin më shumë
peshë këndvështrimeve unike që

gazetaret e luftës sjellin në histori. Për
të siguruar që më shumë gra eksperte
të përfshihen në lajme dhe për t'u
fokusuar në histori të rëndësishme
për audiencën e grave. Slavinska sug-
jeron se "është shfaqur një gjeneratë e
re e grave të reja reportere të luftës.
Ato sjellin këndvështrime të reja in-
teresante. Kanë më shumë gjasa të
fokusohen në njerëzit e zakonshëm,
të cilët shpesh janë të gatshëm të
flasin me gratë, por jo me burrat".

Megjithatë, siç dëshmohet në "From
Outrage to Opportunity” (Nga
zemërimi te mundësia), standardet
editoriale tradicionalisht të drejtuara
nga meshkujt favorizojnë tregimet
makro mbi ato mikro me qendër
njeriun, të cilat më së shumti kon-
siderohen “jo-histori”.

Përderisa gjetja e grave eksperte
zakonisht kërkon më shumë kohë,
kontaktimi i eksperteve më të reja në
moshë u lejon gazetarëve ta bëjnë
këtë relativisht lehtë. Që nga 24
shkurti 2022, mjekët (më shumë
gjasa të jenë burra) janë cituar 5.3
herë më shpesh sesa infermierët (më
shumë gjasa të jenë gra) në lajmet
globale në internet që i referohen
luftës në Ukrainë dhe 4.7 herë më sh-
pesh në lajmet ukrainase. Balancimi
i këtij raporti, gjetja e historive të reja
në proces, përbën një mundësi të
mirëfilltë. "Kohët e fundit vendosa të
fokusohem në maternitetet dhe t'u
jap zë mjekeve dhe infermiereve
femra në Mariupol, Aleppo dhe
Grozny", zbulon Kariakina.

Redaktorët duhet të jenë të vetëdi-
jshëm për atë që tashmë e dinë:
shumë lexues të lajmeve drejtohen
tek llogaritë e njerëzve të zakonshëm
në media sociale për luftën dhe jo të
mediave. Këtij drafti të parë të his-
torisë së luftës së shekullit të 21-të të
Rusisë kundër Ukrainës i mungon një
pjesë thelbësore e historisë.

Heronjtë e kësaj lufte nuk janë
vetëm burrat trima dhe gratë trime që
luftojnë në vijën e parë të frontit, por
edhe ato gra, brenda dhe jashtë stre-
himoreve, të cilat me guxim e mbajnë
shoqërinë të bashkuar në kohë lufte.

Si u harruan nga media historitë e grave ukrainase 
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Dita Ndërkombëtare e Grave do
të shënohet me marsh protestues
kundër vrasjes së grave. Marshi
fillon në orën 10:00, nga Pallati i
Drejtësisë, ndërsa 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 te ndërtesa e Qev-
erisë së Kosovës, në sheshin
“Skëndërbeu”. 

Si çdo vit, marshi organizohet
nga Kolektivi “Marshojmë -
S’festojmë”, që është grup jofor-
mal i qytetarëve të bashkuar në

rezistencë e solidaritet me të
gjithë/a ata/ato që protestojnë më
8 mars për një shoqëri të drejtë, të
barabartë e të lirë. 

Këtë vit ne e denoncojmë
dhunën e gjinizuar në shumëdi-
mensionalitetin e saj. Duke filluar
nga organizimi i gjinizuar i punës

dhe feminizimi i varfërisë, dhunës
seksuale, psikologjike e fizike, e
deri te dhuna e institucionalizuar,
e cila vazhdon t’i shtypë gratë në
mënyrë asimetrike duke i shndër-
ruar në subjekte më të cenueshme
dhe më të varfra.

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 shpresë,
sot në orën 10:00 bashkohu edhe
ti në marsh! Sa më shumë prej
nesh që 8 Marsi të jehojë soli-
daritet e shpresë!

Në Prishtinë marshohet kundër vrasjes së grave

Ann Snitow, shkrimtarja,
ligjëruesja dhe organizatorja 
e pandalshme.

Për 50 vjet me radhë, duke filluar
nga viti 1969, kur i la studimet për
doktoraturë në letërsi në Univer-
sitetin e Londrës për të kërcyer në
flakët e lëvizjes në rritje të çlirimit të
grave në qytetin e saj të lindjes, në
Nju Jork, Ann Snitow ishte ndër
anëtaret themeluese të grupeve të
njëpasnjëshme të rëndësishme
radikale feministe. 

Pasi u bë anëtare themeluese e
Feministeve Radikale të Nju Jorkut në
vitin 1969, Snitow bashkëthemeloi:
CARASA (Komiteti për të drejta për
abort dhe kundër abuzimit të steril-
izimit), 1977; Jo më vajza të mira (No
More Nice Girls) në vitin 1981, grup
feminist i teatrit në rrugë që përqen-
drohej më së shumti në abort dhe
seksualitet; FACT (Grupin punues
feminist kundër censurës) në vitin
1984, për të kundërshtuar taktikat ek-
streme të lëvizjes feministe kundër
pornografisë; si dhe Ta rikthejmë të
ardhmen (Take Back the Future) në
vitin 2002, grup veprimi feminist
kundër luftës. Të gjitha këto i bëri
përderisa njëkohësisht bashkëfinan-
coi programin për studime të grave në
Universitetin Rutgers në vitin 1972, si
dhe financimin - dy herë - të pro-
grameve për studime gjinore në The
New School - 1993 dhe 2010, ku dha
mësim për tri dekada.

Në vitin 1990, kur reagimi i ashpër
demoralizues i krahut të djathtë
kundër feminizmit të viteve 1980 i
kishte lodhur radikalët amerikanë,
pas rënies së komunizmit, Snitow u
përqendrua në Europën Qendrore
dhe Lindore ku një botë në trans-
formim po ofronte mundësi të reja
për feminizmin. Ajo bashkë -
themeloi Rrjetin e Grave Lindje-
Perëndim, duke lidhur feministet
europiane dhe amerikane në një
lëvizje të re të gjallëruar.

Sa i përket aktivizmit, stili i Snitow
ishte i guximshëm, eksperimental, i
paepur. Fjalët e saj të zakonshme
ishin: “Pse jo?” dhe “Ta bëjmë!”.
Sapo organizonte një grup, men-
jëherë zhytej në hollësitë e përdit-
shme. Kur “No More Nice Girls”
udhëtonte bashkërisht për në Uash-
ington për të marrë pjesë në
protesta masive për çështjen e abor-
tit, pikërisht ajo qëndronte në sta-
cionin hekurudhor kaotik duke
mbajtur pano të mëdha për t’na
mbledhur ne që ishim shkapërderd-
hur andej-këtej, duke na i vendosur
shiritat rozë në shpinë, duke na i sh-
përndarë biletat e trenit dhe posterët
që i kishim bërë gati në aparta-
mentin e saj në qytet.

Përmbledhja me ese që Snitow
bashkëredaktoi ishte pjesë e
veprimtarisë së saj bujare, duke
mbushur zbrazëtirat që të tjerët i
kishin vërejtur, por që kishin vendo-
sur t’i injoronin. Vepra “Pushtetet e

Dëshirës: Politika e Seksualitetit”
(1983) argumenton çështjen e femi-
nizmit pozitiv nga aspekti i seksit si
përgjigje ndaj “luftës famëkeqe të
sekseve” të 1980’ave të hershme që
ndau lëvizjen në dysh për shkak të
çështjeve si seksualiteti, pornografia
dhe prostitucioni. Kurse vepra “Pro-
jekti i Kujtimeve Feministe” (1988)
ruan për brezat e ardhshëm kuj-
timet jetëshkurtra të më shumë se
35 aktivisteve të hershme, tashmë të
moshuara.

Por, në vetë shkrimet e saj, stili in-
telektual i Snitow mori krejt kahe
tjetër. Shenja dalluese e eseve të saj,
të përmbledhura në veprën “Femi-
nizmi i Mëdyshjes” (2015), kishte të
bënte me ambivalencën, mendjen e
hapur, elasticitetin, pasigurinë. Siç
shkruan në parathënie: “Feminizmi
është sensibilitet që i nënshtrohet
vazhdimisht rishqyrtimit, por udhë-
ton me ty. Madje edhe kur ti
ndryshon, mund ta marrësh me
vete”. Snitow ishte ndër ato
veprimtare të rralla që përpiqej t'i
kuptonte kundërshtarët e saj e jo t'i
shkatërronte. Në shkrimin e parë në
përmbledhjen e saj, në esenë nova-
tore të vitit 1989, “Ditari i gjinisë”, i
cili përshkruan dallimet shpesh
shumë të rrepta brenda feminizmit,
ajo i prezanton të dy anët e kësaj
ndarjeje me aq simpati dhe paansh-
mëri, si të ishin të gjitha të saj. Në
librin e saj të fundit, “Vizitorët” (të
botuar në pranverë të 2020),

memoar i punës gjysmëshekullore
të saj me feministet nga e tërë
Evropa Qendrore dhe Lindore pas
rënies së komunizmit, ajo
vazhdimisht e ilustron mënyrën se
si rrethanat ndryshuese kërkojnë që
edhe qasja, e madje edhe idetë tona,
duhet të ndryshojnë.

Për 15 vjet, duke filluar nga viti
1974, ajo ishte pjesë e një grupi të
paemër javor për ngritjen e vetëdi-
jesimit. Qëllimi fillestar i grupit ishte
të gjente mënyrën se si të luftonim
kundër reagimit të ashpër depresiv
që kishte dobësuar radikalizmin
dhe kishte shtypur momentumin e
çlirimit të hershëm të grave. Por, pa
marrë parasysh sa u keqësuan
gjërat për feminizmin gjatë viteve
pasuese, takimet e përjavshme na
mbanin të përkushtuara me shumë
optimizëm. Çdo pjesëtar kishte per-
sonalitetin dhe praninë e vet unike.
Veçoria e Ann ishte të ndërlikonte
bisedën, të merrte parasysh gjith-

monë më shumë se vetëm një as-
pekt, të shihte temën edhe nga një
kënd tjetër. Dhe sa herë që vendos-
nim të shtrinin veprimtaritë për
ngritjen e vetëdijes në veprim, ajo
ishte aty me shkathtësitë e saj për
organizim. 

Gjatë përkujtimit të Ellen Willis,
shkrimtares radikale feministe dhe
anëtares së parë të grupit të paemër
që ndërroi jetë në vitin 2006, Ann, e
cila kishte dhunti për miqësi, shkroi:
“Çfarë privilegji ishte të takohesha
me të - dhe me njëra-tjetrën - një
herë në javë për 15 vjet. Ishim gjen-
eratë e grave që pati fatin të donim
njëra-tjetrën si shoqe lufte, si njerëz
që kishim të përbashkët botën pub-
like dhe atë private. Kjo dashuri
ishte fati ynë, ishte dhuratë nga një
lëvizje e madhe sociale”.

Siç ishte fati ynë dhe edhe i botës
për ta pasur dhuratën në formën e
Ann Snitow, që na donte, na organ-
izonte dhe na mësonte.

Ann Snitow, aktivistja feministe që
përqafoi mëdyshjen

Ann Snitow (1943-2019)
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