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1.1 I MUNGUARI I MADH

5 vjet më parë, në diskutimet tona strategjike mbi të ardhmen e Lëvizjes për të
drejtat e komunitetit LGBTI në Shqipëri, kishim identifikuar 3 shtylla kryesore mbi
të cilat ne besonim se do duhet t’i përqendronim energjitë dhe punën tonë:
1. Mbërritja te komunitetet, duke ofruar shërbime direkte përmes ngritjes së
institucioneve të pavarura dhe profesionale;
2. Edukimi i vazhdueshëm i publikut mbi çështjet LGBTI por edhe i vetë komunitetit, përmes formave inovatore të komunikimit masiv;
3. Dokumentimi i situatës, evidentimi dhe analiza e problemeve me synim ofrimin e politikave dhe ideve që qeveritë shqiptare ta dinin qartë se ku duhej ndërhyrë.
Ne besonim dhe vazhdojmë të besojmë se, një vizion i tillë strategjik është unik
në të gjithë rajonin e Ballkanit duke e bërë Shqipërinë, me gjithë modestinë e
mundshme, një vend shembullor.
Tri raportet e sivjetshme të përmbledhura në këtë dokument të vetëm, që po
botojmë të hartuar nga tri organizata që ndodhen në vijën e parë të betejës për
një vend më të mirë, janë treguesi kryesor se llogaritë nuk i kishim gabim 5 vite
më parë.
Më konkretisht, falë bashkëpunimit komplementar mes Aleancës Kundër Diskriminimit, me ProLGBT dhe Qendrën STREHA në Shqipëri, funksionon një qendër
sociale ditore, një linjë mbështetëse këshillimi online, një strehë rezidenciale
shembullore dhe një shërbim që ofrohet për herë të parë, që synon të rrisë aksesin e komunitetit LGBTI në shërbime shëndetësore. Pranë Aleancës kryhen
tashmë teste falas dhe profesionale të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme si dhe bëhet referimi i rasteve në rast nevoje pranë institucioneve
publike të shëndetit. Në të ardhmen kjo mund të jetë fillesa e një klinike apo
programi të dedikuar për çështje të shëndetit të komunitetit LGBTI.
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Për të mos u humbur është sidomos, raportimi në lidhje me profilin e përdoruesve të shërbimit të këshillimit online S.O.S. LGBT, një shërbim unik në
Shqipëri, i mundësuar nga Aleanca dhe Pro LGBT.
Kaq shërbime vendi nuk i ka patur asnjëherë më parë. Në totalin e tyre konkretizojnë shtyllën e parë të ndërhyrjes: mbërritjen te komuniteti përmes shërbimeve
profesionale.
Për shtyllën e dytë, që është edukimi i vazhdueshëm i publikut dhe i vetë komunitetit, vlen të përmendet se portali online Historia Ime (historia-ime.com) vazhdon të mbetet burimi kryesor i informacionit për median dhe publikun e gjerë
në lidhje me temat e komunitetit LGBTI. Këtë vit, ProLGBT e ka transformuar
platformën e saj “Historia Ime” edhe në një medium të rëndësishëm për komunitetin transgjinor, sidomos pas botimit të dy numrave të revistës së vetme për
transgjinorët në Shqipëri “Trans Magazine”. Në këtë raport kjo pjesë që punon
për edukimin e publikut dhe të vetë medias mbi çështje të LGBTI, vjen edhe me
një raport të detajuar të gjuhës së urrejtjes në mediat shqiptare, falë monitorimit
(ky është viti i katërt) i portaleve më të mëdha në shqip.
Dhe së fundmi, unë personalisht kam qenë vazhdimisht i interesuar për të parë
cilat hapësira do të mundnim të krijonim në mënyrë që, gradualisht, të mund të
prodhonim për të mirën e komunitetit, dokumente publike që identifikojnë
problemet, i analizojnë dhe sugjerojnë zgjidhje për to. Këtë shtyllë të tretë ne e
kemi imagjinuar gjithmonë si një institut të mirëfilltë të politikave sociale progresiste që do të ndihmonin politkbërësit dhe këdo qeveri të interesuar për zgjidhjen e problemeve.
Por, duke lexuar raportet që sot keni edhe ju në dorë, fillova të kuptoj se këto nuk
janë thjesht raportime vjetore, por janë bërthama e vërtetë e një instituti të tillë
që në të ardhmen mund të shndërrohet në një pikë referimi për cilindo grup
tjetër shoqëror.
Për shembull, pjesa në raport që adreson problemin alarmant të braktisjes së
shkollës nga komuniteti LGBTI (rreth 3 % e tyre) nuk është vetëm një identifikim i
problemit por analiza e tij (fakti që të rinjtë e braktisin shkollën për shkak të
bullizmit dhe dhunës) që bëhet në po atë nënkapitull të raportit, është njëkohësisht edhe baza për ofrimin e politikave që do e zgjidhnin këtë problem.

5

Pjesa e raportit që tregon me shifra konkrete se si Policia e Shtetit ka dështuar në
vitin e fundit për t’u marrë seriozisht me denoncimet e personave LGBTI, nuk
është vetëm një shifër më shumë në detin e statistikave. Evidentimi i këtij problemi është pikënisja që Shqipëria të mos konsiderohet apriori nga BE si një vend i
sigurt, por ashtu siç është në të vërtetë: një vend problematik. Evidentimi i problemeve dhe mos fshehja e tyre është mënyra më e mirë si ne mund të kontribuojmë që një institucion kaq i rëndësishëm si Policia e Shtetit të fillojë një proçes
pastrimi dhe reformimi nga brenda vetes. A nuk është kjo një përqasje për
mënyra alternative që vendet e botës së qytetëruar e bëjnë më të mirë shoqërinë
e tyre?
Mirëpo që një skemë e tillë të funksionojë (evidentimi/dokumentimi dhe skanimi
i problemit, analiza e problemit, ofrimi i zgjidhjeve e rrjedhimisht zgjidhja) duhet
që në të, të bëjë pjesë hallka kryesore si shteti dhe politikbërësit.
Pavarësisht tentativave të herëpashershme për shkak edhe të presionit të BE, ne
sërish gjykojmë se në gjithë kapitullin historik shqiptar për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI, politikbërja dhe shteti vazhdon të jetë i munguari i
madh.
Kristi Pinderi

6

2. ALEANCA KUNDER DISKRIMINIMIT LGBTI
2.1 PËRMBAJTJE EKZEKUTIVE MBI STATUSIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE LGBTI NË
SHQIPËRI 2018
Aleanca Kundër Diskriminimit LGBTI ofron shërbime për komunitetin LGBTI, përmes qendrës
ditore që funksionon për të rinjtë e grupmoshës mbi 18 vjeç, të cilët kryesisht janë të rinj që
janë shkëputur nga familja dhe jetojnë të pavaruar në Tiranë. Origjina e tyre është heterogjene, vijnë nga zona të ndryshme të vendit. Problematikat që i bashkojnë të rinjtë e komunitetit LGBTI që frekuentojnë qendrën, janë mospranimi nga familja dhe shoqëria, diskriminimi, bullizmi, dhuna fizike dhe psikologjike që përjetojnë çdo ditë të jetës së tyre në familje,
shkollë, punë, rrugë etj, për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor.
Vetëm një pjesë e vogël e komunitetit LGBTI që jeton në Shqipëri ka akses në qendrën e
Aleancës, pasi një pjesë e madhe jetojnë jashtë qytetit të Tiranës, nuk mund të shkëputen nga
familja për shkak se janë ende në shkollë apo janë të varur ekonomikisht prej tyre, nuk kanë
njohje apo të afërm në Tiranë, nuk mendojnë që mund t’ia dalin të jetojnë të pavarur për
shkak të mungesës së punës, mungesës së informacionit për shërbimet, frikës dhe mungesës
së besimit ndaj institucioneve shtetërore etj. Sigurisht për ta është dhe më e vështirë për t’u
përballur me dhunën dhe diskriminimin, duke qenë se jetojnë të izoluar dhe nuk kanë mundësi të marrin shërbimet që u nevojiten. Nisur nga ky kontekst, Aleanca Kundër Diskriminimit
LGBTI ka ngritur prej një viti shërbimin SOS LGBTI, një platformë online që ofron shërbime
psikologjike dhe të shëndetit seksual, përmes ekspertëve si psikolog, mjek dhe personave
mbështetës të komunitetit, prind i një fëmije gay, anëtarë të komunitetit LGBTI dhe persona
që jetojnë me HIV. Gjithashtu, për rastet e komunitetit LGBTI që nuk jetojnë në Tiranë dhe
kontaktojnë qendrën tonë ofrohet mbështjetje dhe shërbime në distancë.
2.3 DISKRIMINIMI DHE DHUNA E PËRJETUAR NGA KOMUNITETI LGBTI QË MERR SHËRBIME PRANË ALEANCËS.
Deri në Dhjetor 2018 ka patur 421 raste të raportimit të diskriminimit, dhunës psikologjike dhe
fizike si: fyerje, ofendime, etiketime, thashetheme dashakeqe, poshtërim në rrugë, mos ofrim
shërbimesh në bare, palestra, supermarkete, dhunë fizike nga klientët apo në rrugë nga
persona homofob. Nga të gjitha rastet e raportuara, personat e komunitetit LGBTI vetëm në 5
raste kanë pranuar që dhunën apo diskriminimin e përjetuar ta raportojnë pranë institucioneve shtetërore. Nga këto 5 raste; 3 raste të dhunës janë referuar në Polici dhe 2 raste diskriminimi pranë Komisionerit kundër Diskriminimit.
Gjatë vitit 2018 është vënë re një rënie e raportimit të rasteve të dhunës diskriminiuese, për
shkak se ka rënë besimi tek institucionet që garantojnë mbrojtjen dhe sigurinë e personave të
komunitetit LGBTI. Asnjë nga 3 rastet e denoncuara nuk ka patur ndjekjen e duhur nga policia.
Institucioni i policisë mjaftohet vetëm me regjistrimin e incidenteve, plotësimin e
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procesverbaleve dhe i gjithë procesi ndalon këtu. Moskryerja e detyrës nga institucionet
shtetërore, (policia) si dhe procedurat e gjata të ankimimit bëjnë që personat e komunitetit
LGBTI të tërhiqen tërësisht nga denoncimi i rasteve të dhunës.
Procedurat e ankimimit si te Komisioneri Kundër Diskriminimit nuk janë miqësore ndaj komunitetit LGBTI, pasi i detyrojnë personat LGBTI të identifikohen me gjeneralitetet e vërteta dhe
duke qenë se shumica e komunitetit nuk ka bërë dalje të hapur në lidhje me orientimin
seksual, e ka të vështirë ose të pamundur të identifikohet.
Gjithashtu personat e komunitetit që kanë raportuar dhunën dhe diskriminimin në polici janë
shprehur që nuk janë trajtuar me dinjitet nga oficerët e policisë.
Në 3 rastet e raportuara ka pasur nëpërkëmbje dhe ofendime prej punonjësit të policisë, në 2
raste nuk është dhënë një kopje e procesverbalit të mbajtur edhe pse është e drejtë dhe është
kërkuar nga personi që ka denoncuar dhunën, ndërsa në një rast tjetër një përson i komunitetit transgjinor është detyruar nga punonjësja e policisë të tërheqë denoncimin e bërë, për
dhunën e ushtruar ndaj saj .
2.4 SHERBIMET E OFRUARA
2.4.1 Informimi dhe orientimi mbi aksesin në shërbimet lokale publike
Komuniteti LGBTI informohet, këshillohet dhe përditësohet rregullisht, me informacion në
lidhje me shërbimet publike dhe jopublike që mund të përfitojnë me qëllim që të ndihmohet
të plotësojë nevojat e munguara. Gjithashtu komuniteti ndihmohet për përgatitjen e dokumentacioneve të ndryshme që janë të domosdoshme për të patur akses në shërbime.
Gjatë vitit 2018 janë orientuar 17 të rinj drejt punësimit duke informuar mbi mundësitë e reja
të punësimit në mënyrë të përjavshme; 25 të rinj janë ndihmuar për të përmirësuar aftësitë
teorike dhe praktike se si të paraqesin veten në një intervistë pune, 7 CV të reja janë përgatitur
dhe 25 CV janë përditësuar në përshtatje me aplikimet për vende pune; 17 të rinj janë orientuar se si të regjistrohen në zyrën e punës dhe si të kërkojnë punë përmes portaleve të ndryshme online. Në lidhje me regjistrimin pranë zyrave të punës, asnjë nga të rinjtë e regjistruar në
zyrat e punës, nuk ka marrë asnjë ofertë punësimi përgjatë vitit 2018.
Gjithashtu 5 persona që kanë shfaqur interes për t’u regjistruar si banorë në qytetin e Tiranës,
janë informuar mbi procedurat e regjistrimit dhe dokumentet që nevojiten. 3 persona janë
informuar e orientuar në lidhje me programet e strehimit social, janë shoqëruar nga punonjësit e Aleancës dhe ju është përgatitur dokumentacioni i kërkuar nga zyrat e strehimit në
Bashkinë Tiranë. 13 persona janë informuar mbi procedurat dhe
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dokumentacionin që nevojitet për të aplikuar për përfitimin e ndihmës ekonomike, 7
persona janë informuar mbi procedurat dhe dokumentacionin që nevojitët për të aplikuar
për përfitimin e pagesës së paaftësisë, 14 persona kanë marrë mbështetje në gjetjen e
shtëpive me qera.
2.4.2 Shërbimi shëndetësor
Gjatë vitit 2018 Stafi i Aleancës ka shoqëruar 14 persona të komunitetit LGBTI, për të
përfituar shërbim shëndetësor; 11 raste kanë qenë persona të komunitetit transgjinor
dhe në 3 raste të komunitetit gay. Shoqërimi i rasteve nga stafi i Aleancës, ndodh në
rastet kur ka eksperienca të mosdhënies apo diskriminimit të komunitetit LGBTI gjatë
ofrimit të shërbimit shëndetësor. Rastet morën shërbimin e duhur vetëm pasi u shoqëruan punonjësit e Aleancës.
2.4.3 Informim, këshillim dhe testim për Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme.
Gjatë vitit 2018, 56 persona të cilët i janë nënshtruar testimit vullnetar për infeksionet
seksualisht të transmetueshme, pranë qëndrës Aleanca LGBTI. Grupmosha me
frekuencë më të lartë, është grupmosha 19-24 vjeç. Grupmosha 35-47 vjeç është grupmosha me frekuencë më të ulët. Përsa i përket vendbanimit; 47 persona banojnë në
qytetin e Tiranës, dhe pjesa tjetër janë banues në Kosovë, Durrës, Shkodër, Korçë,
Sukth dhe Gramsh. Nga 56 persona të testuar 29 prej tyre janë në marrëdhënie pune,
17 nuk janë të punësuar dhe 10 janë studentë. Të testuar për herë të parë për HIV kanë
qenë 22 persona, të testuar për herë të parë për Hepatitin B kanë qenë 31 persona. 36
prej tyre pohuan se gjatë vitit të fundit kanë pasur marrëdhënie seksuale të pambrojtura.
Informacioni për testimin e HIV dhe IST është ofruar përmes punës së punonjësve të
terrenit dhe medias së shkruar. Përfituesve para marrjes së shërbimit të testimit për
infeksionet seksualisht të transmetueshme, u ofrohet gjithashtu këshillim psikologjik me
qëllim informimin për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, rrugët e transmetimit,
parandalimi, procedura e testimit, lloji dhe përgatitja për rezultatin. Pas komunikimit të
rezultatit të testimit të shpejtë, këshillimi fokusohet tek parandalimi i infeksioneve seksualisht të transmetueshme dhe ritestimi. Çfarë është vënë re nga këshillimet dhe
testimet është që rreth 50% e personave që kanë kontaktuar për testime kanë praktikë
të dobët mbi marrdhëniet seksuale të mbrojtura, informacion të përgjithshëm mbi HIV-in
dhe IST dhe informacion të pakët mbi mënyrat e testimit dhe trajtimi i Infeksioneve
seksualisht të transmetueshme.
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2.4.4 Azilkërkuesit LGBTI vs. statusi i Shqipërisë si vend i sigurt
Gjatë vitit 2018 kemi dokumentuar 30 raste të komunitetit LGBTI 10 (Trans), 6 (lesbike)
dhe 14 gej të cilët kanë kërkuar mbështetje përmes marrjes së informacionit në lidhje
me proccedurat e azilit në vende si Franca, Suedia, Gjermania, Italia, Hollanda,
Kanadaja.
Nga këto raste jemi informuar që kanë marrë statusin e azilkërkuesit 6 persona (4 vajza
të komunitetit transgjinor, 1 lesbike dhe 1 gej).
Duke qenë se Shqipëria është tashmë një vend kandidat për në Bashkimin Europian
dhe konsiderohet nga vendet e Europës si një vend i sigurt, pjesëtarët e komunitetit
LGBTI e kanë shumë të vështirë që ata të njihen si refugjatë konvente e të pranohen si
azilantë.
Pavarësisht rasteve të shumta të individëve që kërkojnë të përfitojnë nga proçesi i azilit,
ne besojmë se Shqipëria për shumë individë të komunitetit LGBTI vazhdon të jetë një
vend jo i sigurt, ku ata rrezikohen nga dhuna qoftë në familje apo jashtë familjes si dhe
mund të jenë viktima të formave të pazakonta të keqtrajtimeve (të dyja këto janë motive
të mjaftueshme që një individ të njihet si refugjat në kuadër të Konventës së Gjenevës).
Për më tepër, këtë vit kemi dokumentuar, se nga 3 raste të denoncimit të dhunës në
polici, asnjë rast nuk është marrë parasysh, gjë që tregon se vullneti i Policisë së Shtetit
për të mbrojtur komunitetin LGBTI mbetet ende në nivele të pamjaftueshme.
2.4.5 Këshillimi psikologjik.
Shërbimi psikologjik është një nga shërbimet që ofrohet pranë qëndrës Aleanca LGBTI
me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt dhe pranues për personat që duan ta përfitojnë
këtë shërbim. Të rinjtë e komunitetit kanë vështirësi për të kërkuar këshillimin psikologjik, së pari sepse nuk e njohin mirë si shërbim dhe së dyti, për shkak të paragjykimit në
nivel personal apo profesional. Duke qenë se Aleanca LGBTI mbron dhe mbështet të
drejtat e komunitetit, e bën më të aksesueshme këshillimin psikologjik për të rinjtë dhe të
rejat e komunitetit. Të gjithë anëtarët e stafit respektojnë, pranojnë dhe njohin vlerat e
secilit prej përfituesve brenda dhë jashtë këshillimit psikologjik. Këshillimi psikologjik
synon që personat të adresojnë shqetësimet dhe vështirësitë që përjetojnë në nivel
mendor dhe emocional, me qëllim funksionimin dhe arritjen e rehatisë me veten.
Në total, gjatë vitit 2018 janë zhvilluar 384 seanca këshillimi psikologjik ku domenet
kryesore që individët kanë trajtuar gjatë këshillimit i përkasin problematikave në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet shoqerore, në marrëdhëniet intime, vështirësitë
okupacionale, marrëdhënia me veten dhe angazhimi në sjellje të rrezikshme.
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Marrëdhëniet familjare.
Ndër çështjet kryesorë që janë trajtuar në këshillim janë: frika e humbjes së prindit,
mungesa e mbështetjes së familjes për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor,
dhunë fizike dhe izolim nga familja për shkak të orientimit seksual, mungesa e dashurisë
dhe e përkatësisë në familje, frika e mospranimit nga familja, presioni psikologjik, dhunë
emocionale dhe ekonomike, përbuzje nga anëtarët e familjes apo ndjenja faji ndaj familjes.
Marrëdhëniet shoqërore.
Mospranim nga shoqëria, të ndjerit të gjykuar dhe të diskriminuar nga shoqëria për
shkak të orientimit seksual, diskriminimi për shkak të pamjes së jashtme, përjashtim nga
grupi, mungesa e një jete sociale, bullizëm nga grupi shoqëror.
Marrëdhënia intime. Disa nga çështjet janë; mungesa e një partneri në jetën e personit;
marrdhënie varësie; vështirësitë e një marrdhënieje në distancë; ndarja nga partneri;
marrdhënie abuzive (dhunë ekonomike, fizike dhe psikologjike nga partneri).
Punësimi.
Frika se mund të pushohet nga puna për shkak të orientimit seksual apo identitetit
gjinor; inferioritet në vendin e punës, i/e nënvlerësuar nga kolegët në punë; shfrytëzim
seksual në vëndin e punës; pasiguri në aspektin financiar; vështirësi për të gjetur një
vend pune; eksplorimi në punën e seksit; dëshira dhe pamundësia ekonomike për të
braktisur punën e seksit; dëshira për t’u larguar nga Shqipëria; pasiguria e largimit;
mungesa e përshtatjes jashtë Shqipërisë; shfrytëzimi ekonomik në vendin e punës.
Marrëdhënia me veten.
Personat kur vijnë për të kërkuar shërbimin psikologjik kanë shqetësime të ankthit;
depresionit; somatizime; izolim; ndjenja inferioritetit; mungesë vetëbesimi; imazh
trupor i ulët; probleme me gjumin. Ndër çështjet që janë trajtuar janë: eksplorimi i veshjeve femërore; frikë nga vetmia; urrejtje dhe përbuzje ndaj vetes; hipersensitivitet; vetimazh i paqëndrueshëm; dëshira për të dalë publikisht; dëshira për të realizuar tranzicionin; vështirësi për të mbrojtur veten; ndjenja faji dhe turpi; mospranim i vetes; kujdes
i pakët ndaj vetes.
Sjellje të rrezikshme.
Për shkak të problematikave të ndryshme disa prej tyre angazhohen edhe në sjellje të
rrezikshme, siç janë marrdhëniet seksuale të pambrojtura, marrëdhëniet seksuale me
shumë partnerë, puna e seksit, përdorimi i subtancave narkotike, gjeste apo tentativa
vetëvrasjeje, si dhe agresivitet verbal e joverbal ndaj personave të tjerë.
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2.5 AKTIVITETET E ZHVILLUARA
2.5.1 Trajnime /Diskutime.
Gjatë vitit 2018, pranë Aleancës Kundër Diskriminimit LGBTI janë zhvilluar 32 tema
trajnimi, në të cilat kanë marrë pjesë 64 persona të komunitetit LGBTI. Trajnimet/ diskutimet me komunitetin LGBTI pranë Aleancës zhvillohen në mënyrë permanente, pasi në
këtë mënyrë komuniteti ushqehet me informacion dhe ndërgjegjësohet për cështje të
cilat ndikojnë direkt apo indirekt në jetët e tyre.
Temat e diskutimit që janë zhvilluar pranë Aleancës Kundër Diskriminimit LGBTI gjatë
vitit 2018 kanë qenë: dallimet gjinore, identiteti transgjinor, a është e domosdoshme që
në marrëdhënie mes dy femrave të vihen atribute mashkullore, dhuna ndaj vajzave dhe
grave në komunitetet e pafaforizuara, si të menaxhohet inati, si të përdorim kreativitetin
për të shprehur emocionet tona, bashkëjetesa në ciftet gej, si të adresojmë ankesat dhe
sugjerimet në qendër, maska ku ndjehem i/e mbrojtur, prezantimi i shërbimeve te Strehës, aktivizmi LGBTI në rajon/ Greqi, Artet në hapësirat publike, çfarë është depresioni?
Disa tematika të tjera si: loja ime e fëmijërisë, historia ime, coming out/ shpallja publike/
dalja hapur, unë kujdesem për veten time, cilat janë shenjat dalluese të HIV AIDS dhe
IST-ve? Cilat janë dëmet që i shkaktohen shëndetit kur personat me HIV AIDS refuzojnë
dhe ndërpresin terapinë me antiviral? Cfarë është Hepatiti B, si parandalohet dhe kurohet? Cfarë është Hepatiti C, si parandalohet dhe kurohet? Këto tema janë trajtuar në
formën e një cikli trajnimesh, pasi ka qenë e nevojshme dhe me interes për komunitetin
trajtimi i tyre në mënyrë më të zgjeruar.
Për zhvillimin e tematikave të IST dhe HIV/AIDS është bashkëpunuar me Institutin e
Shëndetit Publik, STOP Aids, Shoqatën e personave që jetojnë me HIV AIDS dhe Qendren Rinore PO. Përfaqësues së këtyre organizatave dhe ISHP, ekspertë të fushës për
IST kanë marrë pjesë në diskutime për të informuar komunitetin me qëllim parandalimin
dhe trajtimin në kohë të IST-ve.
Gjithashtu gjatë vitit 2018 anëtarët e komunitetit LGBTI kanë zhvilluar në qendër një
takim me Komisionerin kundër Diskriminimit gjatë të cilit janë diskutuar cështje si: Roli
dhe funksioni komisionarit kundër Diskriminimit LGBTI, njohja me procedurat e ankimimit, problematikat e komunitetit LGBTI etj,.
Metodologjia e zhvillimit të trajnimeve ka qenë punë individuale dhe në grup; lojë rolesh;
video; PPT; si dhe ndarja e eksperiencave personale apo të miqve.
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Një takim tjetër i zhvilluar gjatë vitit 2018 ka qenë dhe ai me ambasadoren Hollandeze,
gjatë të cilit anëtarët e komunitetit LGBTI folën mbi dhunën dhe diskriminimin që përjetojnë në familje, ne shkollë, në shoqëri duke treguar histori nga jeta e tyre personale,
treguan sa i zbatueshëm është në Shqipëri Ligji për mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe u
interesuan për mundësitë e Azilit në shtetin holandez.
2.5.2 Cikli mbrëmje poetike zhvillohet në mënyrë të përmuajshme. Ky cikël lehtësohet
nga anëtarët e komunitetit të cilët, pëlqejnë të lexojnë e shkruajnë poezi. Gjatë vitit 2018
pranë Aleancës janë zhvilluar 12 mbrëmje poetike, në të cilat kanë marrë pjesë 31
anëtarë të komunitetit LGBTI. Gjatë ciklit anëtarët e komunitetit njihen me poetë/e të
ndryshëm, theksi vihet tek ata që janë mbështetës së kauzës LGBTI, promovojnë
poezitë e krijuara prej tyre, zgjedhin të prezantojnë veten përmes poezive që ata i kanë
më të pëlqyera, është një moment ku shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre në lidhje
me situata të caktuara dhe kanë mundësi të njohin njëri-tjetrin në një dimension tjetër.
2.5.3 Shfaqja e filmave është një aktivitet i përjavshëm pranë Aleancës kundër Diskriminimit LGBTI. Gjatë vitit 2018, pranë Aleancës janë shfaqur 32 filma, që janë ndjekur
nga 42 persona të komunitetit LGBTI. Në këtë aktivitet komuniteti LGBTI angazhohet në
përzgjedhjen dhe shikimin e filmave së bashku. Tematikat e përzgjedhura janë të ndryshme, gjithashtu shpeshherë rekomandohen edhe filma apo dokumentarë që lidhen më
të drejtat e njeriut si: Dokumentari “Selita”, Skandal, 120 rrahje në minutë etj.
2.5.4 Terapia e artit. Terapia e artit e përdor artin si një instrument për shprehjen e
emocioneve. Është e fokusuar më shumë te procesi i krijimit, sesa te realizimi i produktit
përfundimtar. Nëpërmjet terapisë së artit individët shprehin shqetësimet dhe problematikat e tyre. Nëpërmjet krijimit të një mjedisi të sigurt, indivdët ndihen të lirë për të shprehur emocionet e tyre.
Nëpërmjet terapisë së artit është synuar njohja e vetes dhe bashkëpunimi në grup.
Terapia e artit është frekuentuar nga 82 të rinj të komunitetit LGBTI. Disa nga
objektivat që janë arritur përmes terapisë së artit janë: kreativiteti, puna përmes fantazisë, rritja e motivimit, relaksimi, njohja e vetes dhe e tjetrit, të mësuarit shoqëror, dhënia
e mbështetjes nga anëtarët e grupit, zhvillimi i aftësive sociale, ndarja e eksperiencave
të ngjashme, vetëeksplorimi dhe shprehja e emocioneve.
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Disa nga temat e terapisë së artit, që janë zhvilluar përgjatë vitit 2018 janë: Vija e jetës,
maska ime, trupi im përmes prekjes, vendi im i sigurt, barriera ime, trupi im flet, ngjyrat e
shpirtit tim, çfarë është nën kontrollin tim, kolazh, e shkuara ime.
2.5.5 Aktivitete jashtë qendrës. Aktivitetet sociale, kulturore dhe argëtuese kanë qenë
një risi për vitin 2018. Për vitin 2018 janë zhvilluar 8 aktivitete jashtë qendre, në të cilat
kanë marrë pjesë 28 persona të komunitetit LGBTI. Gjatë këtij viti aktivitetet e zhvilluara
kanë qenë piknik nga liqeni, boë ling, parada e krenarisë në Prishtinë, vizitë në qytetin e
Krujës, futboll, shkuarje në Kinema.
Pranë Aleancës kundër Diskriminimit LGBT kanë marrë shërbim 547 persona: të rinj të
cilët frekuentojnë qendrën komunitare si dhe marrin shërbim te platforma SOS LGBTI,
ku nga këto: 66 lesbike, 203 gej, 41 biseksuale dhe 237 transgjinorë. Personat
transgjinor janë grupi më vulnerabël, pasi ata janë “pjesa më dukshme e komunitetit
LGBTI”, vuajnë më shumë diskriminimin dhe dhunën fizike dhe psikologjike haptazi, në
çdo sekuencë të përditshmërisë së tyre. Ata janë të përjashtuar dhe izoluar dhe nevoja
për shërbime mbrojtëse, shëndetësore, psikologjike, sociale etj Pjesa tjetër e komunitetit: meshkujt gej, lesbiket dhe biseksualët, vuajnë përjashtimin, izolimin, diskriminimin, dhunën psikologjike dhe fizike, por përpiqen të jenë më diskret, duke mos i raportuar këto situata pasi nuk kanë besim në institucionet përkatëse dhe nuk duan të dalin
hapur për orientimin e tyre seksual ose identitetin gjinor.
Vetëm 1% e personave që frekentojnë Aleancën kanë bërë Coming Out-dalje
hapur/shpallje publike në familje. Mospranimi, mungesa e mbështetjes nga familja
ndikon në konceptin për veten, pranimin e vetes, vetëbesimin, vetëvlerësimin, aftësistë
ripërtëritëse, fuqizimin për të raportuar rastet e dhunës dhe diskriminimit, fuqizimin për
të kërkuar të drejtat dhe marrjen e shërbimeve publike me dinjitet.
2.5.6 Tirana Gay Pride 7/Dashuria triumfoi sërisht
Më 13 maj 2018 në Tiranë u mbajt parada e shtatë e krenarisë. Rreth 350 pjesëmarrës
nga komuniteti LGBT, familjarë, mbështetës dhe aleatë të tyre dolën për të pedaluar dhe
marshuar në emër të dashurisë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” që vazhdoi deri në
bulevardin”Zogu i Parë” dhe u mbyll me koncert në sheshin “Skënderbe”.
Ajo ç’ka ra në sy përveç pjesëmarrjes së përhershme të ambasadorit amerikan Donald
Lu, ambasadorit suedez Johan Ndisi, ambasadores hollandeze Deëi Van de Ëeerd,
përfaqësues të
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institucioneve publike dhe organizatat për të drejtat e njeriut të cilët kanë qenë
mbështetës besnikë të kauzës LGBT edhe pjesëmarrja për herë të parë e ministres së
shëndetësisë Ogerta Manastirliu si dhe për habinë tonë dhe ndoshta edhe shumë të
tjerëve, pjesëmarrja e ish-ministrit të drejtësisë, zotit Ylli Manjani.
Gjithashtu mbi 60 të rinj e të reja të komunitetit dhe mbështetës nga Kosova dhe Maqedonia, marshuan krahas miqve të tyre për tu treguar se dashuria nuk njeh kufij. Mesazhi
kryesor iu drejtua bullizmit në shkolla për shkak të orientimit seksual dhe identitetit
gjinor. Me thirrjet e fuqishme #kurajomedashuru dhe #krenarmeqenvetja, kërkohej të
përçohej mesazhi se dashuria është përgjigja më e mirë e mundshme ndaj urrejtjes e
diskriminimit.
2.6. EDUKIMI, NIVELI ALARMANT I BRAKTISJES SË SHKOLLËS
Ajo që vihet re bazuar në shifrat e frekuentuesve të qendrës, është niveli i lartë i
braktisjes së shkollës nga të rinj të komunitetit LGBTI. Bullizmi, tallja dhe dhuna
në shkollë duket se janë arsyet kryesore që i detyrojnë ata të braktisin shkollën.
Nisur nga të dhënat e grumbulluara mbi nivelin e edukimit të 734 personave të komunitetit që frekuentojnë qendrën; të atyre që marrin shërbimin te platforma SOS, si dhe
atyre që cilët janë treguar të gatshëm t’i përgjigjen pyetsorit online rezulton se: 3% prej
tyre nuk kanë kryer shkollë; 6% prej tyre kanë përfunduar arsimin 9 - vjeçar; 41%
prej tyre kanë përfunduar ose janë duke kryer arsimin e mesëm; 46 % prej tyre
kanë përfunduar ose janë duke kryer arsimin e lartë, si dhe 4% prej tyre kanë
përfunduar ose janë duke kryer arsimin pasuniversitar.
Edukimi i ulët dhe braktisja e shkollës lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me bullizmin
që përjetojnë fëmijët e komunitetit LGBTI në shkolla. Fëmijët e komunitetit LGBTI nuk
janë në gjendje të menaxhojnë psikologjikisht dhe fizikisht situatat e përsëritura të
dhunës, ndihen të vetmuar, të izoluar dhe të mbytur nga frika dhe ankthi i¬ të qenit
ndryshe.
Gjatë vitit 2018, 734 anëtarë të komunitetit LGBTI që frekuentojnë qendrën; të cilët
marrin shërbimin te platforma SOS, si dhe ata që kanë plotësuar pyetësorin, janë
pyetur:
Se sa të mbrojtur dhe të përfshirë janë ndjerë në shkollë. Kësaj pyetjeje 370 persona, i
janë përgjigjur se janë tallur, ofenduar, diskriminuar nga bashkëmoshatarët dhe
mësuesit në shkollë.
Ndërkohë, në vitin 2018 Aleanca Kundër Diskriminimit LGBTI ka ndjekur 2 raste personash të komunitetit LGBTI (fëmijë), të cilët kanë kërkuar ndihmë në lidhje me bullizmin
që përjetojnë në shkollë. Rasti i parë, është nxënës në një shkollë të mesme të Vlorës,
fëmija H.
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T. dhunohej fizikisht (shkelma, grushta, duar rreth grykës deri në nivelin e mosmarrjes
frymë, etj,) dhe vihej në lojë çdo ditë nga bashkëmoshatarët, situata agravohej më
shumë në pushimin e madh dhe e vetmja masë e marrë nga drejtuesja dhe mësueset e
shkollës për të mbrojtur fëmijën ishte izolimi i tij gjatë pushimit të madh në dhomën e
pastrueses. Kur drejtuesja u pyet nga stafi i Aleancës se pse nuk lajmërohet policia për
të mbrojtur fëmijën, drejtuesja u përgjigj që nuk thërritet policia për këto raste. Fëmija
H.T. nuk frekuentonte shkollën për shkak të dhunës, ndërkohë mësuesja kujdestare së
bashku me drejtuesen e shkollës thërrisnin prindërit në takim për t’u kërkuar llogari për
mungesat e fëmijës. Ky fëmijë kishte 1 vit që përjetonte çdo ditë, këtë situatë dhune në
shkollë, ndërkohë që masa e mbrojtjes e marrë nga shkolla (izolimi në dhomën e pastrueses) është haptazi shkelje e të drejtave të fëmijës.
Në bazë të ligjit nr. 10/2017 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, shkolla duhet të
sigurojë mbrojtjen e fëmijës duke njoftuar policinë dhe Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve
në Bashki. Këto procedura u kryen me nxitjen e Aleancës, u arrit të mblidhet grupi multidisiplinar për mbrojtjen e fëmijës pranë bashkisë, u hartua një plan që nuk u respektua
nga policia dhe bashkia dhe sot fëmija H.T ka braktisur shkollën.
E njëjta situatë me rastin A.T në qytetin e Pogradecit, fëmija për shkak të sjelljeve të
rrezikshme për moshën e tij, u referua tek NJMF Pogradec nga Aleanca kundër Diskriminimit LGBTI.NJMFnuk e trajtoi rastin për disa muaj, derisa Aleanca vendosi në dijeni
Agjensinë për Mbrojtjen e Fëmijëve, në lidhje me këtë mosreagim. Fëmija A.T është
viktimë trafikimi pasi angazhohet në punë si punonjës seksi, jeton pa kujdes prindëror
në Tiranë, rasti është referuar nga Aleanca tek NJMF e Bashkisë Tiranë, por ende nuk
ka asnjë veprim nga policia e shtetit apo nga NJMF Tiranë, për të garantuar mbrojtjen e
fëmijës.
Këto dy raste specifike, janë ilustruar pak më të detajuara për të treguar problematikat e
komunitetit, dhe mungesën totale të zbatimit të ligjit dhe profesionalizmit të punonjësve
të institucioneve shtetërore.
2.7 PUNËSIMI
Punësimi vazhdon të mbetet një sfidë sidomos për personat e komunitetit transgjinor.
Bullizmi i përjetuar dhe braktisja e shkollës ndikon në nivelin e ulët të edukimit të një
pjese të këtij komuniteti dhe si rrjedhojë vështirëson dhe aksesin në punësim të komunietit LGBTI Gjithashtu izolimi, mungesa e besimit në vetvete, mungesa e aftësive bazë
për jetën e vështirësojnë përfshirjen e personave të komunitetit LGBTI në tregun e
punës. Vlen të
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përmendet që dhe për personat e komunitetit LGBTI të cilët janë të punësuar, asnjë nuk
shprehet hapur në lidhje me orientimin seksual me kolegët apo titullarët, pasi ndjehen të
rrezikuar se mund t’i largojnë nga puna dhe njëkohësisht vuajnë talljen përbuzjen, ofendimet, apo thashethemet pas krahëve nga ana e kolegëve.
Nga 734 persona të komunitetit, të cilët marrin shërbime pranë Aleancës Kundër Diskriminimit LGBTI, pranë platformës SOS LGBTI, por edhe që i janë përgjigjur pyetësorit
online, rezulton se 231 persona janë të punësuar. Por problematike dhe shqetësuese
është fakti që pjesa më e madhe e anëtarëve të komunitetit rezultojnë të papunësuar.
Gjatë vitit 2018, u referuan pranë Aleancës Kundër Diskriminimit LGBTI 39 raste të
diskriminimit në vendet e punës, 25 raste janë referuar nga persona që punojnë si
punonjës shërbimi dhe 14 raste nga persona që nuk punojnë në shërbime me klientë.
Anëtarët e komunitetit LGBTI që janë në marrëdhënie pune kanë raportuar se përjetojnë
tallje, fyerje, ofendime, thashetheme, etj nga kolegët dhe titullarët në vendet e punës.
Frika e përjashtimit nga puna, si dhe fakti që personat që kanë raportuar këto raste nuk
kanë bërë dalje publike te familjarët mbi orientimin e tyre seksual, bën që këto raste të
mos ndiqen nga ana ligjore dhe mbeten të pa raportuara pranë institucioneve
shtetërore. Situatat e diskriminimit në punë shpeshherë janë shumë të vështira për t’u
menaxhuar nga personat e komunitetit LGBTI, për këtë arsye gjatë vitit 2018, kemi 3
raste të larguara nga puna për shkak të diskriminimit. Komuniteti transgjinor që jeton në
Shqipëri, përfshi këtu dhe komunitetin transgjinor që frekuenton Aleancën kundër Diskriminimit LGBTI, e ka shumë të vështirë të punësohet, pothuajse të pamundur. Pamundësia e punësimit lidhet direkt me paragjykimin dhe diskriminimin e fortë që ekziston për
komunitetin transgjinor në Shqipëri. Përfshirja në tregun e punonjësve të seksit është
parë si mënyra e vetme për të mbijetuar nga komuniteti transgjinor në Tiranë. Gjatë vitit
2018, ka rezultuar se 19 anëtarë të komunitetit transgjinor që marrin shërbime ditore
pranë Aleancës, punojnë si punonjës seksi. Puna si punonjës seksi shihet prej
anëtarëve të komunitetit transgjinor si një mënyrë mbijetese për të siguruar të ardhura
për veten dhe familjet e tyre. Duke mos qenë në dijeni të punës dhe orientimit seksual të
fëmijëve të tyre, familjarët janë të kënaqur nga ndihma financiare që u ofrohet pasi
jetojnë në qytete të vogla ku mundësitë e punësimit janë të pakta. Në këto kushte
ndihma financiare që u ofrohet nga fëmijët e tyre është burimi kryesor i të ardhurave të
familjes. Disa nga mënyrat e përfshirjes në këtë profesion janë nëpërmjet telefonit,
rrjeteve sociale si facebook dhe në rrugë.
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Përfshirja në këtë profesion shoqërohet me rreziqe të shumta, siç janë klientët homofob
dhe të dhunshëm, gjithashtu vetë të rinjtë e komunitetit LGBTI përfshihen në sjellje të
rrezikshme duke rritur mundësinë e infektimit me IST të ndryshme, si dhe duke
eksploruar dhe krijuar mundësinë e varësisë ndaj alkoolit, hashashit, heroinës, kokainës
etj.
2.8 BASHKËPUNIMET ME ORGANIZATAT DHE INSTITUCIONET
Gjatë vitit 2018 në mbështjetje të përfituesve të qendrës Aleanca Kundër Diskriminimit
LGBTI ka bashkëpunuar me organizaten STOP AIDS, Shoqata e personave që jetojnë
me HIV AIDS, Qendren Rinore PO, qendren STREHA, Organizata Res Republika,
Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Të ndryshëm dhe të barabartë, Instituti i Shëndetit Publik,
Komisionerin Kundër Diskriminimit, Avokati i Popullit, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve Vlorë, Pogradec dhe Tiranë, Shërbimi
psikologjik shkollor Vlorë dhe pogradec, Drejtues Gjimnazi në Vlorë, Drejtoria e Strehimit dhe Drejtoria e Mbrojtjes Sociale pranë Bashkisë Tiranë, Komitetin e Birësimeve,
Zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike, Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Spitali Ushtarak.
2.9 SOS-LGBTI
Këshillim online për personat LGBTI në Shqipëri dhe familjarët e tyreSOS-LGBTI është
platformë këshillimi, informimi dhe edukimi online për personat LGBTI dhe familjarët e
tyre.
SOS-LGBTI ofron këshillim profesional mjekësor për çështje të shëndetit seksual dhe
riprodhues, këshillim psikologjik dhe mbështetje për çështjet e coming out (dalja
hapur/shpallja publike e identitetit gjinor), diskriminimit, bullizmit apo shqetësime të tjera.
SOS LGBTI synon të ndihmojë personat që përjetojnë ankth, kanë vetëbesim të ulët,
shfaqin shenja depresioni, jetojnë të vetmuar, të izoluar, apo kanë pyetje rreth orientimit
seksual, identitetit gjinor dhe shëndetit seksual.
Plaforma e këshillimit SOS LGBTI është një hapësirë këshillimi private, anonime dhe e
sigurt për personat LGBTI apo familjarët e tyre.
Komunikimi me ekspertët kryhet përmes chatit (bisedës), PYET EKSPERTIN - Një
hapësirë pyetje-përgjigje publike, ku çdokush ka mundësinë të pyesë dhe të marrë
përgjigje nga mjeku, psikologu ose prindi.
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GRUP MBËSHTETËS – Grupet mbështetëse ofrojnë hapësira të sigurta komunikimi për
personat që kanë eksperienca të ngjashme dhe ndihmojnë njeri-tjetrin.
Ekspertët funksionojnë në orare dhe ditë të caktuara, të cilat janë të publikuara në
platformë. Kështu sipas nevojës çdo person i komunitetit LGBTI mund t’i drejtohet
ekspertëve, sipas orareve dhe ditëve të publikuara në platformë. Secili nga ekspertët
angazhohet në platformën SOS LGBTI 2 orë, në 2 ditë të javës.
SOS-LGBTI do të funksionojë gjithashtu si një platformë dhe burim edukimi dhe ndërgjegjësimi online, por njëkohësisht dhe si një hartë online për identifikimin e organizatave, bizneseve, apo shërbimeve LGBTI miqësore në të gjithë vendin.
Gjatë vitit 2018, në platformën SOS LGBTI ekspertët mjek, psikolog dhe prindi kanë
dhënë 432 këshillime, nëpërmjet bisedave chat, për 107 persona të komunitetit LGBTI.
Vihet re që anëtarët e komunitetit LGBTI kanë patur më shumë nevojë të komunikojnë
me prindin mbështetës, e cila ka kryer 154 biseda, kjo lidhet me nevojën që kanë
anëtarët e komunitetit LGBTI për t’u ndjerë të pranuar, të pagjykuar dhe diskriminuar
nga familja. Gjithashtu siç vërehet nga tabela nr. 1 psikologu ka kryer 142 këshillime,
ndërsa mjeku 136.

Tabela nr.1
Të dhëna mbi këshillimet në platformën SOS LGBTI, sipas ekspertëve .

Eksperti

Bisedat

Eksperti prind

154

Psikologia

142

Eksperti i shëndetit

136

Totali

432

Problematikat sociale që kanë shfaqur personat gjatë këshillimit janë frika e mospranimit
nga familja dhe shoqëria, frika e izolimit, ndjenjat e ankthit që lidhen me mospranimin e
orientimit seksual, shqetësime lidhur me jetën e dyfishtë për shkak të orientimit, nevoja
për të dalë publikisht, të ndjerit i/e vetmuar, të ndjerit i/e pafuqishm/e; Bullizmi/ Dhuna e
ushtruar
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nga moshatatët për shkak të paragjykimeve; Nevoja për të biseduar, për t’u dëgjuar
dhe për të ndarë historinë me profesionistë që nuk gjykojnë, por janë pranues, mungesa e lirisë për të qenë vetja; Marrja e informacioneve rreth shenjave të sifilizit, gonhorresë, Clamidias, Hepatitit B dhe C, HIV AIDS, informacion se ku duhet të drejtohen për
kryerjen e analizave për informacionet seksualisht të transmetueshme, si duhet të
mbrohesh n.q.s gjatë marrëdhënies ndodh të dëmtohet prezervativi, cilat janë rrugët e
mbrojtjes nga infeksionet seksuale, etj.
Pjesa më e madhe që ka kontaktuar linjën SOS LGBTI kanë qenë nga komuniteti
transgjinor, më pas vjen komuniteti gay dhe ai i lezbikeve. Ky faktor është tregues për
nevojën e madhe që ka komuniteti trans për t’u këshilluar, pasi dhuna dhe diskriminimi
ndaj këtij komuniteti brenda komunitetit LGBTI është më e fortë, krahasuar me komunitetetet e gej-ve, lesbikeve dhe biseksualë/eve.
Tabela nr. 2
2.9.1 Orientimi seksual
Eksperti

Lesbike

Gej

Biseksual

Trans

Eksperti prind

13%

6%

10 %

70%

Psikologia

13%

25%

8%

54%

Eksperti i shëndetit

10%

52%

8%

30%

Tabela nr.3
2.9.2 Grup-mosha e personave që kanë kontaktuar secilin ekspert
Grup-Mosha
Eksperti

<18

18-30

30<

Të padeklaruar

Eksperti prind

0%

68%

12 %

10%

Psikologia

6%

56%

13%

25%

Eksperti i shëndetit

12%

30%

18%

40%
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Ashtu siç vihet re edhe nga tabela e mësipërme, grupmosha e cila dominon është ajo
18-30 vjeç, por nuk bëjnë përjashtim as rastet nën 18 vjeç dhe që i përkasin të gjithë
komunitetit trans.
2.9.3 Statusi
Nisur nga bisedat e zhvilluara apo dhe nga mundësia që ofrohej, 18 prej raste ( rreth 25
%) të të deklaruara dhe raportuara sipas të dhënave nga të 3 ekspertët, kanë qene të
martuar.
2.9.4 Arsimimi
Shkolla
fillore

Shkolla
fillore

Shkolla
9 vjeçare

Shkolla e Shkolla
mesme
e larte

Pasuniversitare

Te
padeklaruar

Eksperti
prind

/

/

22%

24%

7%

47%

Psikologia

/

/

24%

30%

6%

40%

Eksperti i
shëndetit

/

/

25%

/

/

75%

Pavarësisht shifrave dhe përqindjeve të mësipërme, ajo që duhet theksuar është se një
pjesë e personave që kanë kontaktuar ishin ende në procesin e zhvillimit të shkollës së
mesme ( më të vegjël se 18 vjeçc ose 18 vjeç) dhe problematika kryesore që kanë
shfaqur ishte vuajtja dhe perjetimi i bullizmit dhe paragjykimeve të bashkëmoshatarve
në shkollë për shkak të identitetit gjinor dhe orientimit seksual.
2.9.5 Punësimi
Punësimi
Eksperti

I/e punësuar

I/e pa - punësuar

Të pa-deklaruara

Eksperti prind

26%

24%

50 %

Psikologia

33%

31%

26%

Eksperti i shëndetit

/

/

/

Tabela nr.5

21

Numri më i madh i personave që na kanë kontaktuar kanë qenë në marrëdhënie pune
edhe pse në përqindje dhe në shifra nuk kishin diferencë të madhe nga numri i
personave të cilët vetëdeklaroheshin që ishin të papunë.
Gjatë bisedave apo këshillimeve të ofruara nga të tre ekspertët nuk kanë munguar edhe
rastet e diskriminimit në punë edhe pse të pakta në numër me 2 % e rasteve.
2.9.6 Vendbanimi
Një prej qëllimeve të kësaj platforme është afërsia dhe ndihma ndaj personave të komunitetit pavarësisht distancës fizike. Kjo ka qenë një prej arsyeve që qytetet nga ku kanë
shkruar, kanë qenë të larmishme, si: Vlora, Berati, Tirana, Saranda, Burreli, Lezha,
Elbasani, etj,. Dy prej qyteteve ku kemi numrin më të madh të personave që na kanë
kontaktuar janë Elbasani (36% e rasteve) dhe Tirana (37% e rasteve).
Përveçse nga Shqipëria, në këtë platformë kanë kërkuar ndihmë dhe kanë kontaktuar
edhe persona që jetojnë në Belgjikë, Maqedoni, Shkup, Mal të Zi, dhe Kosovë, ku kjo e
fundit ka pasur rreth 10% të rasteve.
3.QENDRA STREHA
3.1 HISTORI RASTESH
3.1.1 Historia e Arianit
Ariani vjen nga një familje partriarkale, ku gjatë gjithë kohës është ndjerë i dhunuar
psikologjikisht dhe i kufizuar për të shprehur veten. I gjendur në situata presionuese dhe
duke parë mendimet konservatore të familjarëve për orientimin seksual ndryshe, pas një
debati të ashpër me babain, vendosi të largohej nga familja. Ariani nuk ka dalë hapur në
familje, por shprehet se ata janë në dijeni të orientimit të tij seksual, prandaj shpesh
kishte konflikte me ta. Në historikun e zhvillimit të tij shënohen disa episode të dhunës
fizike nga ana e babait. Ariani ka përfunduar me rezultate të mira shkollën e mesme.
Ariani është njohur me shërbimin nga disa miq të tij dhe ka kërkuar strehim emergjent
në Strehë. Përfituesi nuk kishte të ardhura dhe një vend ku të qendronte. Me vendosjen
në shërbim, Ariani është orientuar drejt punësimit dhe është mbështetur me këshillim
psikologjik, për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, luhatjes së humorit dhe niveleve të larta të ankthit. Përfituesi e ka të vështirë të shprehet për veten. Është i rezervuar
në
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informacionet që ndan me të tjerët. Rrethi i tij social është i ngushtë dhe me ta shpenzon
një pjesë të kohës. Ariani është i apasionuar pas filmave dhe ka talent në imitime të
personazheve të ndryshme. Streha ka ofruar mundësi për zhvillimin e mëtejshëm të këtij
pasioni, duke organizuar aktivitete artistike në shërbim.
Falë njohjes së mirë të gjuhëve të huaja (Italisht, Anglisht), Ariani ka fituar përvojë në
pozicione pune si recepsionist dhe operator në Call Center. Aktualisht është i punësuar
dhe po orientohet në drejtim të menaxhimit të të ardhurave. Përfituesi ka fituar
mundësinë për të studiuar në universitet dhe po vijon me ndjekjen e studimeve.
3.1.2 Historia e Alinës
Alina është një vajzë me orientim seksual lesbike, e cila jetonte me gjyshen e saj në një
qytet të vogël pas divorcit të prindërve të saj. Ajo kishte një rreth shumë të ngushtë
shoqëror pasi shumica e shoqërisë së saj e larguan atë sapo mësuan se ishte lesbike.
Ata u përpoqën ta bindnin në mënyra të ndryshme se ajo nuk ishte lesbike dhe e inkurajonin që të kishte marrëdhënie seksuale me burra. Alina u ndje e keqtrajtuar psikologjikisht sepse ata nuk mund ta kuptonin situatën në të cilën ajo ndodhej dhe i shkëputën
marrëdhëniet shoqërore me të.
Për orientimin e saj seksual ajo nuk kishte hapësirë për të ndarë me gjyshen e saj,
sepse gjyshja nuk mund ta kuptonte atë për shkak të mentalitetit të saj. Pasi u refuzua
dhe u përjashtua nga mjedisi shoqëror në këtë qytet të vogël, Alina kërkoi ndihmë nga
Shërbimi i Strehës.
Pas strehimit në shërbim, ajo ndoqi disa kurse profesionale për rritjen e kapaciteteve të
cilat rezultuan shumë të suksesshme dhe e orientuan drejt punësimit. Sot Alina vijon të
jetë e punësuar, dhe të jetë e integruar në shoqëri.
3.1.3 Historia e Dritanit
Dritani ishte 20 vjeç kur aplikoi për t’u bërë pjesë e shërbimit të Strehës. Ai identifikohej
si gej dhe bënte një jetë të dyfishtë në qytezën e tij të vogël të lindjes, si pasojë e frikës
së paragjykimit. Stresi që i vinte si pasojë e këtij dyzimi bëri që Dritani të kalojë një
periudhë shumë të vështirë emocionale e psikologjike.
Me vendosjen në shërbim Dritani në fillim u mbështet për përmirësimin e aftësive dhe
njohurive bazë të kujdesit ndaj vetes, ambjentit dhe bashkëjetesës. Bashkë me stafin u
vendosën disa objektiva për arritjen e fuqizimit dhe pavarësisë vetjake. Ai u ndihmua
për
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ndjekjen e një kursi të formimit profesional dhe drejt gjetjes së një punësimi të përshtatshëm, konsideruar se ai nuk kishte eksperienca të mëparshme në këtë aspekt. Dritani
përfundoi me sukses kursin profesional dhe më pas siguroi punësim të qëndrueshëm.
Dritani gjatë kohëqëndrimit në shërbim ruajti marrëdhënie të qëndrueshme me familjen,
mori shërbime të nevojshme shëndetësore, siguroi stabilitet ekonomik dhe arriti të
ndërtojë marrëdhënie ndërpersonale me anëtarë të komunitetit duke përmirësuar kështu
gjendjen e tij emocionale dhe duke jetuar më në fund jetën që ai dëshironte.
Aktualisht Dritani ka dalë nga shërbimi dhe është vendosur në një banesë me qira dhe
monitorohet periodikisht nga Streha duke u asistuar sipas nevojave
3.2 KUSH JEMI NE?
“STREHA” është qëndra e parë rezidenciale në Shqipëri që i vjen në ndihmë komunitetit
LGBTI duke ofruar strehim të sigurt dhe integrim. Streha nisi aktivitetet e saj që prej
Dhjetorit të 2014-ës, duke vepruar si projekt pilot i përbashkët i dy organizatave kryesore aktiviste në fushën e të drejtave të komunitetit LGBTI, ’’ Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT’’ dhe “PRO LGBT’’.
Që prej nëntorit 2015, Qendra Streha u themelua si entitet i pavarur përputhje me nevojën për qëndrueshmëri dhe konsolidim të shërbimit për komunitetin LGBTI në risk.
Qendra Streha është një shërbim për të gjithë të rinjtë LGBTI
që përballen me dhunë, diskriminim dhe nevojë për strehim për shkak të orientimit të
tyre seksual dhe identitetit gjinor. “STREHA” ofron një paketë të plotë shërbimesh dhe
vepron sipas “Standardeve të Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore” liçensuar që prej
vitit 2016.
3.3 ÇFARË SHËRBIMESH OFROJMË
Streha ofron një paketë të gjerë shërbimesh me synim fuqizimin, mbështetjen dhe
riintegrimin e rasteve të komunitetit LGBTI në shoqërinë shqiptare.
Paketa e shërbimeve riintegruese përfshin si më poshtë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akomodim i sigurt / ushqim/
Asistencë në marrjen e shërbimit shëndetësor
Këshillim psikologjik
Këshillim dhe mbështetje sociale
Mbështetje dhe negocim me familjen
Asistencë dhe nxitje për punësim
Asistencë në marrjen e kurseve të formimit profesional
Asistencë në arsimim
Asistencë në marrjen e shërbimit ligjor
Referime në/nga institucione të tjera
Aktivitete socio-kulturore dhe informuese
Rritje e aftësimit për jetën
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3.4 MENAXHIMI I RASTEVE 2018
Tabela e mëposhtme paraqet rastet e ndjekura brenda shërbimit, në distancë apo në
monitorim gjatë vitit 2018 nga Qendra Streha.

SOGI

Raste të menaxhuara
Raste të monitoruara pas
Raste të ndjekura
brenda shërbimit gjatë 2018 daljes nga shërbimi gjatë 2018 në distancë

L

1

7

7

G

9

47

13

B

2

3

1

T

3

6

4

Total

15

62
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Gjatë këtij viti, Streha ka asistuar 15 raste brenda shërbimit nga të cilët 2 kanë qenë nga
Kosova. Gjithashtu, Streha ka mbështetur në distancë 25 raste gjatë vitit 2018 si dhe ka
vijuar monitorimin e 62 përfituesve sipas standardeve të përkujdesjes së qendrave
rezidenciale duke iu ofruar asistencë rast pas rasti në varësi të nevojave.
Shërbimet e ofruara nga Streha janë paraqitur në tabelën më poshtë në mënyrë të
detajuar:

Shërbime të ofruara për përfituesit në Strehë dhe në distancë
Akomodim

15 beneficiaries/1958 bed nights

Ndërmjetësim për punësim

22 cases

Seanca këshillimi psikologjik

287

25

Seanca këshillimi në grup

43

Ekzaminime/vizita mjekësore

195

Trajtim me medikamente

50

Këshillim psikosocial

189 raste

Sesione informuese/edukuese

32

Punësuar

22 raste

Kurse profesionale

7 raste

Seanca mësimi gjuhë angleze

60 aktivitete

Mbështetje me mjete shkollore

6 raste

Mbështetur dhe monitoruar për ndjekjen e edukimit 7 raste
Vlerësim dhe ndihmë ligjore

26 raste

Mbështetje dhe ndërmjetësim me familjen

3

Aktivitete socio-kulturore

182 aktivitete

Nga përfituesit e mbështetur nga qendra Streha përgjatë këtij viti, 7 prej tyre kanë
ndjekur dhe janë çertifikuar për ndjekjen e kurseve të formimit profesional, ndërkohë që
për 22 prej tyre është ndërmjetësuar me sukses drejt punësimit. Në total për përfituesit
e shërbimit janë ofruar 287 sesione psikologjike si dhe 32 sesione socio-edukuese.
3.5 AKOMODIMI
Të rinjtë e komunitetit LGBTI përballen shpesh me problematika madhore në jetën e tyre
të përditshme për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. Kur ata dalin
hapur në familje, shoqëri dhe shkollë apo etiketohen si individë me orientim seksual
ndryshe dhe identitet gjinor ndryshe, ata bëhen viktima të formave të ndryshme të
dhunës, përjashtimit social dhe nxjerrjes nga shtëpia pa dëshirën e tyre. Në një situatë
të tillë ata kërkojnë mbështetjen e Strehës dhe mbështeten nga shërbimi duke u akomoduar në ambientet e saj.
Numri i personave që janë asistuar gjatë vitit 2018 brenda në shërbim është: 15 të rinj të
komunitetit LGBTI me një total netësh qëndrimi prej 1958 netë qëndrimi.
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3.6 ASISTENCË NË MARRJEN E SHËRBIMIT SHËNDETËSOR
Përfituesit e shërbimit shpeshherë nuk e njohin mënyrën e funksionimit të sistemit shëndetësor, si dhe vendodhjen e institucioneve ku mund të marrin shërbim apo të adresojnë
nevojat e tyre shëndetësore. Kjo për shkak se mund të vijnë nga qytete të ndryshme,
ose të ndihen të pafuqishëm për të kërkuar ndihmë nga këto institucione. Ekipi i Strehës
asiston përfituesit për marrjen e shërbimit shëndetësor, ndjek plotësimin e nevojave
shëndetësore për secilin përfitues dhe mundëson mbështetjen me medikamente për
përfituesit, duke siguruar një shëndet të mirë si dhe ndjekje dhe integrim në sistemin
shëndetësor.
Në periudhën janar-dhjetor 2018 përfituesit e shërbimit të Strehës janë asistuar me 195
ekzaminime dhe vizita mjekësore dhe janë trajtuar me 50 trajtime me medikamente.
3.7 KËSHILLIMI PSIKOLOGJIK
Këshillimi psikologjik është një proces i rëndësishëm për përfituesit që vendosen në
shërbim për të adresuar dhunën dhe diskriminim e përjetuar, përmirësuar funksionimin e
tyre, dhe për t’u ndjerë më mirë emocionalisht .
Ata kanë raportuar rezultate pozitive të këshillimit, si eksplorim më i thellë i ndjenjave,
njohje më e mirë e vetes, ulje e nivelit të ankthit dhe frikës, përmirësim i cilësisë së
marrëdhënieve, rritje personale Disa nga përfituesit kanë raportuar se flenë më mirë,
provojnë më pak ndjenja vetmie, më pak konfuzion, si dhe ndihen më të sigurt.
Përfituesit njohin më mirë funksionimin e tyre, janë të qartë se çfarë duhet të përmirësojnë dhe raportojnë se kanë bërë progres në lidhje me objektivat që kanë bërë në muajt e
parë të këshillimit.
Ata kanë verbalizuar dhe kuptuar procesin e daljes hapur në disa nivele dhe reflektuar
mbi çështjet e lidhura me orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Më pas ata kanë
mësuar të zgjidhin situata konflikti duke përballuar personin tjetër në mënyrë pohuese,
duke kuptuar se çfarë emocioni ngjallin tek tjetri si dhe duke dëgjuar këndvështrimin e
personit tjetër.
Gjatë vitit 2018 përfituesit e shërbimit janë mbështetur me 287 seanca këshillimi
psikologjik individual dhe 43 këshillime në grup.
Këshillimi psikologjik ka ndikuar në:
1.Uljen e nivelit të stresit
2.Reduktim të simptomave të ndryshme si pasojë e përjetimit të ngjarjeve
traumatike
3.Krijimi i balancës emocionale
4.Funksionim më i mirë social
5.Rritje personale
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3.8 KËSHILLIM DHE MBËSHTETJE PSIKO-SOCIALE
Seancat e këshillimit individual dhe takimet në grup janë seanca të dedikuara për çdo
përfitues sipas nevojave. Përveç seancave të këshillimit me psikologen e qendrës,
përfituesit i drejtohen punonjëses sociale dhe menaxherëve të rasteve për mbështetje
psiko-sociale.
Gjatë vitit 2018, janë zhvilluar 189 seanca të këshillimit psiko-social i cili i ka ndihmuar
përfituesit në:
•
•
•

Qartësimin e objektivave dhe shqyrtimin e mundësive për t’i përmbushur ato
Aftësim për jetën
Njohje e institucioneve dhe informimi mbi shërbimet e ndryshme për përfituesit e
komunitetit LGBTI

3.9 SEANCA INFORMUESE - EDUKUESE
Gjatë vitit 2018 Streha ka realizuar 32 sesione informuese dhe edukuese. Temat e
këtyre sesioneve sugjerohen nga përfituesit, dhe nga stafi. Gjatë këtyre takimeve,
përfituesit ndajnë informacionet që kanë rreth temave, mendime, eksperienca personale. Stafi i kualifikuar siguron informacione mbi temën me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit
për t’i shërbyer riintegrimit të suksesshëm. Disa nga temat e trajtuara me përfituesit
gjatë kësaj periudhe janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuptimi dhe eksplorimi; Kush jam unë?
Qëllimet e mia, Ëndrrat e mia
Orientimi seksual/Identiteti gjinor
Rolet gjinore dhe sociale
Të drejtat dhe përgjegjësitë
Familja ime/ Miqtë e mi
Sjellja dhe komunikimi etik
Të menduarit kritik
Sjellja pohuese; sjellja jopohuese (jo asertive); sjellja agresive
Komunikimi efektiv; komunikimi konstruktiv; destruktiv; verbal; joverbal
Marrëdhënie seksuale të shëndetshme, mbrojtja nga SST.
Sëmundjet seksualisht të transmetueshme, t’i njohim ato.
Artikulimi i nevojave
Paraja dhe mirëqenia
Të mësojmë rreth kursimit
Të mësojmë rreth të shpenzuarit
Si të krijojmë një buxhet
Kursimtarët e zgjuar
Të marrësh hua
Vetëvlerësimi, Vëtëbesimi
Vetëpërmirësimi
Komuniteti im
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3.10 MBËSHTETJE DHE NDËRMJETËSIM ME FAMILJEN
Ekipi i qëndrës Streha punon në mënyrë të vazhdueshme për të mbështetur dhe ndërmjetësuar rastet për përmirësimin e marrdhënieve me familjen. Pjesë e këtij procesi janë
si këshillimi individual me rastin, ashtu edhe këshillimi me familjarët nga punonjësja
sociale dhe ekipi. Gjatë kësaj periudhe, 3 përfitues janë ndihmuar për të rivendosur
marrëdhëniet me familjet e tyre, duke i bërë ata pjesë mbështetëse të këtij procesi të
rëndësishëm të pranimit dhe rindërtimit të marrëdhënieve.
3.11 NDËRMJETËSIMI PËR PUNËSIM
Një nga sfidat e në procesin e riintegrimit të të rinjve LGBT është diskriminimi në punë,
prandaj një rëndësi e veçantë i kushtohet punësimit, si një nga elementet bazë për një
integrim të suksseshëm. Gjatë këtij viti janë ndërmjetësuar për punësim 22 përfitues në
punë të tilla si: agjent shitjesh, operator në call center, kamarier, banakier, recepsionist.
Gjatë vitit 2018 përfituesit e Strehës kanë arritur të punësohen në 64 vende pune, ku
pjesa më e madhe e përfituesve kanë patur vështirësi në krijimin e marrdhënieve të
qëndrueshme të punës për shkak të një mjedisi pune diskriminues që vështirëson qëndrimin në punë, mungesën e punëve të siguruara dhe kontratave të punës apo vështirësive emocionale të përfituesve që e vështirësojnë qëndrueshmërinë në punë.
Përfituesve të sapo hyrë në program ju ofrohet një paketë ndihmuese bazë që synon
punësimin e suksesshëm më vonë. Atyre u ofrohet fillimisht këshillim karriere dhe orientim në tregun e punës që pasohet më pas nga ndërmjetësimi me vendet e punës dhe
punësim të sigurt.
Gjatë punës së përditshme me rastet në ndërmjetësimin për punësim ende mbeten
sfidat e mëposhtme:
•
Diskriminimi dhe stigmatizimi i të rinjve LGBTI për shkak të orientimit seksual dhe
identitetit gjinor nga punëdhënësit
•
Sistemi informal i punësimit
•
Pagesa shumë e ulët e cila i pengon të rinjtë LGBTI që të sigurojnë pavarësi
financiare edhe pasi punësohen
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3.12 FORMIMI PROFESIONAL
Rritja e kapaciteve profesionale të përfituesve konsiderohet si nje nga elementet kryesore që synon pavarësinë dhe fuqizimin financiar. Streha orienton, nxit, mbështet dhe
monitoron përfituesit gjatë procesit të përzgjedhjes dhe më pas të ndjekjes së një kursi
profesional. Gjatë kësaj periudhe janë ndjekur 7 kurse profesionale nga përfituesit në
fushën e parukerisë, berber, guidë turistike, kurse të gjuhës angleze, pastiçeri, kamarier,
banakier.
3.13 EDUKIMI
Ekipi i Strehës asiston rastet në ndjekjen e arsimit dhe monitorimin e ecurisë duke
vlerësuar nevojat e përfituesve dhe punuar për përmbushjen e tyre. Gjatë kësaj periudhe 6 përfitues janë pajisur me setet shkollore të nevojshme si libra, kancelari, çanta etj.
Janë regjistruar në shkollë 6 raste që kishin ndërprerë edukimin. Janë monitoruar dhe
mbështetur 7 raste të cilat kanë qenë në ndjekje të shkollës dhe vazhdojnë të mbështeten nga Streha.
3.14 ASISTENCË LIGJORE
Qëndra Streha ofron asistencë ligjore për përfituesit e cila konsiston në ndihmën
parësore ligjore në përputhje me ligjin për ndihmën ligjore falas në Shqipëri. Ndihma
parësore ligjore konsiston në orientimin ligjor të përfituesve mbi problematikat e paraqitura nga përfituesi si dhe asistimin në kërkesë/ankesë drejtuar institucioneve administrative. Për 18 përfitues është bërë vlerësimi i nevojave ligjore dhe për 8 nga to është
ofruar ndihma ligjore për çështje si: ndihmë parësore ligjore, transferim të gjëndjes
civile, çështje gjyqësore të hapura prej tyre, ndihmë administrative etj.
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3.15 REFERIME NË INSTITUCIONE TË SPECIALIZUARA
Streha punon për mbështetjen e rasteve dhe përmbushjen e nevojave të tyre duke
bashkëpunuar me institucionet që ofrojnë shërbime specifike. Stafi i Qendrës, informon
përfituesit mbi shërbime të tjera plotësuese dhe të nevojshme, ndërmjetëson në marrjen
e këtyre shërbimeve dhe referon kur është e nevojshme.
3.16 AKTIVITETE SOCIO-KULTURORE
Përfituesit e Strehës që mbështeten brenda në shërbim, si dhe përfituesit që mbështeten apo monitorohen në distancë, përfshihen në aktivitete socio kulturore të vazhdueshme. Gjatë vitit 2018 përfituesit kanë marrë pjesë në 182 aktivitete socio-kulturore.
Përfituesit shprehen që këto aktivitete u shërbejnë për reduktimin e vetmisë, socializimin, argëtim si dhe reduktim stresi. Disa nga aktivitetet ku përfituesit janë përfshirë
gjatë kësaj periudhe janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekspozita
Teatër
Kinema
Koncerte
Ekskursione
Piknik
Lojëra
Filma
Takime me komunitetin LGBT
Panaire

3.17 SI MUND TË REFERONI RASTE?
Streha ofron mbështetjen e shërbimet e saj për të gjithë të rinjtë LGBTI, të cilët janë të
pastrehë, në rrezik apo jetojnë në një mjedis armiqësor dhe abuziv.
Shërbimi i Strehës fton të gjithë profesionistët dhe të rinjtë LGBTI në nevojë që të na
kontaktojnë 24 orë në 7 ditë të javës nëpërmjet faqes internetit
www.strehalgbt.al
Tel: +355699839189
Email: sos@strehalgbt.al

info@strehalgbt.al

ndihme@strehalgbt.al

3.18 ECURIA E 2018
3.18.1 Programi i Menaxhimit të Rasteve në Distancë
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Përgjatë vitit 2018, Streha vijoi të punojë për të ofruar një gamë të gjerë shërbimesh
dhe një ndër programet më të rëndësishme që synon riintegrimin e rasteve është
programi i Menaxhimit të Rasteve në Distancë, i cili lindi si përgjigje ndaj nevojave të
reflektuara gjatë shërbimit në vitet e mëparshme të operimit.
Ky program gjatë këtij viti u erdhi në ndihmë 25 përfituesve të komunitetit LGBT, të cilët
nuk mund të ishin pjesë e shërbimit rezidencial dhe kishin nevojë të asistohen me
shërbime në distancë.
Ndjekja në distancë është realizuar në bazë të protokolleve të realizuara me ndihmën e
Albert Kennedy Trust në Mbretërinë e Bashkuar. Përfituesit janë udhëhequr nga punonjësit e rasteve në përputhje me ndjekjen e planit individual të zhvillimit. Shërbimet e
marra në kuadër të ndjekjes në distancë, përcaktohen sipas nevojave të rastit,
dakordësuar midis vetë përfituesit dhe punonjësit të rastit.
3.18.2 Shërbimet të cilat janë ofruar në kuadër të këtij programi janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mbështetje me pagesë qeraje
Mbështetje me paketë ushqimore
Mbështetje me abone të transportit publik
Orientim drejt punësimit dhe kurseve të formimit profesional
Asistencë për marrjen e shërbimit shëndetësor
Asistencë për arsimim
Këshillim psikologjik dhe social
Pjesëmarrje në aktivitete socio-kulturore
Mbështetje/shoqërim/monitorim nga stafi në marrjen e shërbimit ligjor.

3.19 STUDIMI MBI ‘’PENGESAT E HASURA NGA KOMUNITETI LGBTI NË MARRJEN E SHËRBIMEVE LIGJORE DHE AKSESIT NË DREJTËSI’’
Gjatë këtij viti qëndra Streha realizoi një studim i cili synonte të kuptojë sfidat e hasura
nga të rinjtë LGBTI në marrjen e shërbimeve ligjore dhe mbrojtjen e tyre nga çdo formë
diskriminimi apo abuzimi. Studimi eksploroi përvojën dhe perceptimin e komunitetit
LGBTI për institucionet ligj-zbatuese në vend, si policia, prokuroria, gjykata, apo dhe
perceptimet e profesionistëve që punojnë në këto institucione lidhur me arsyet përse
komuniteti LGBT haste me pengesa për të marr shërbim ligjor dhe akses në drejtësi.
•Studimi nxorri në pah që më shumë se gjysma e personave LGBTI të anketuar (53%),
ka përjetuar një apo disa forma të dhunës dhe diskriminimit. Gjithashtu intervistat me
komunitetin nxorrën në pah ekspozimin e shpeshtë ndaj dhunës dhe diskriminimit të
individëve të intervistuar. Çështja bëhet akoma më problematike për shkak se dhuna
dhe diskriminimi janë ndjeshëm të paraportuara. Shumica e personave LGBTI nuk e
adresojnë në rrugë zyrtare dhunën dhe diskriminimin e përjetuar për arsyet e
mëposhtme: Ata/ato i druhen faktit se denoncimi i dhunës dhe diskriminimit të përjetuar
për shkak të orientimit seksual të personit do të ekspozojë orientimin e tyre seksual.
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•Shpesh dhuna për shkak të orientimit shkaktohet nga familja dhe personat LGBTI nuk
duan të ndëshkojnë familjen e tyre. Nevoja për të mos zhgënjyer familjen dhe frika nga
reagimi i saj, janë arsyet themelore që i pengojnë të rinjtë LGBTI që të dalin hapur,
ashtu sikurse për të mos denoncuar dhunën e pësuar në rastet e dhunës në familje.
•Besimi i ulët që individët e komunitetit LGBTI kanë ndaj institucioneve kyç në adresimin
e dhunës siç është Gjykata, Prokuroria dhe Policia, bën që anëtarët e komunitetit të
hezitojnë për t’iu drejtuar atyre.
•Një ndër gjetjet e rëndësishme që doli në pah në studim është se barrierat më të
mëdha të lidhura me aksesin në drejtësi të komunitetit LGBTI, lidhen pikërisht me paragjykimet dhe diskriminimin ndaj orientimit të tyre seksual. Në syrin e individëve LGBTI
nuk kanë ndodhur ndryshime të qënësishme në mënyrën sesi institucionet u qasen
atyre. Një tjetër gjetje ishte se të rinjtë transeksualë përjetojnë dy deri tre herë më
shumë diskrimin krahasuar me të rinjtë gej, biseksualë apo lezbike. Po kështu, nga
studimi duket se individët të cilët kanë dalë hapur përjetojnë më shumë dhunë dhe
diskriminim. Pra, vihet re se sa më shumë individi të jetë i ekspozuar si LGBTI, aq më
shumë do jetë subjekt i dhunës dhe diskriminimit.
3.20 PARTNERITETI DHE RRJETËZIMI GJATË 2018
3.20.1 Takimi për lançimin e Projektit ‘’The Time is Noë ’’, Komiteti i Helsinkit në
Maqedoni dhe ERA – LGBTI.
Më 30 Janar 2018, Streha ishte pjesë e takimeve për fillimin e projektit 3-vjeçar të financuar nga Komisioni Europian ’’The Time is Noë ’’
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Projekti përfshin 14 organizata nga 7 vende, të angazhuara për të frenuar homofobinë
dhe transfobinë e gjerë dhe për të përmirësuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut të
personave LGBTI duke arritur një lëvizje më dinamike dhe me ndikim LGBTI, që merr
një rol aktiv dhe galvanizues në formësimin e opinionit publik.
3.20.2 Ëestern Balkans Youth Conference
Më 26 mars 2018 Streha mori pjesë në Ë estern Balkans Youth Conference në Prishtinë, mbështetur nga British Council, në kuadër të Samitit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili u mbajt ne Londër, me qëllim mbështetjen e organizatave rinore në ndërtimin e shoqërive më të forta.
3.20.3 Forumi i Shoqërisë Civile LGBTI
Më 6 prill 2018 , Streha mori pjesë në Forumin e Shoqerisë Civile LGBTI në Axhendën
Politike të Shqipërisë në Kryesinë e Kuvendit me qëllim diskutimin mbi ngritjen e mekanizmave të monitorimit të sistemit shqiptar në lidhje me trajtimin e cështjeve që i përkasin komuniteteve të margjinalizuara dhe rritjen e përfshirjes së çështjeve LGBTI në
agjendën politike.
3.21 RRJETËZIMI NDËRKOMBËTAR
3.21.1 Bashkëpunimi me ILGA EUROPE
Gjatë vitit 2018, Qendra Streha ka vijuar bashkëpunimin me ILGA EUROPE, me qëllim
zgjerimin e rrjetit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave me 500 organizatat
europiane që punojnë për të drejtat e komunitetit LGBTI.
3.21.2 AKT Youth Conference, Create your future, 2018
Më 27 tetor 2018 qendra Streha mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Rinisë të
organizuar nga organizata homologe Albert Kennedy Trust në Mbretërinë e Bashkuar
“Krijo të Ardhmen tënde”.
Kjo konferencë i dha zë edhe të rinjve shqipfolës LGBTI në nivel ndërkombëtar për të
krijuar të ardhmen.
3.21.3 Prishtina Pride Ëeek
Më datë 10 tetor 2018, Qendra Streha iu bashkua aleatëve dhe aktivistëve kosovarë
duke marrë pjesë në aktivitetet që u zhvilluan për Javën e Krenarisë në Prishtinë
Kosovë, në
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funksion të informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë mbi të drejtat e barabarta të
komunitetit LGBTI në raport me pjesën tjetër të shoqërisë.
3.21.4 Asambleja Vjetore e ERA
Më 03-06 Tetor 2018, Qendra Streha mori pjesë në Konferencën vjetore të ERA me
temën “Kundër të gjitha gjasave ne pretendojmë për të ardhmen”, të mbajtur në Shkup,
Maqedoni.
3.22 NGRITJE E KAPACITETEVE INSTITUCIONALE
3.22.1 Koordinim terreni dhe nxitje e sistemit të referimit me ofruesit e shërbimeve
Gjatë 2018 qendra Streha ka punuar gjerësisht për shpërndarjen e informacionit me
ofruesit e shërbimit në 12 qarqe në Shqipëri në lidhje me referimin e rasteve. Mbi 140
ofrues të shërbimeve janë informuar. Stafi ka advokuar intensivisht përfshirjen e shërbimeve të Strehës në mekanizmin ekzistues të referimit të dhunës në famije. Ofruesit e
shërbimeve kanë theksuar nevojën për trajnim në lidhje me çështjet LGBTI, sidomos
punonjësit socialë të shkollave dhe psikologët.
Në 26 shtator 2018, Streha së bashku me Shërbimin Social Shtetëror në kuadër të
projektit ‘’Pride’’, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga IREX Europë, ka
zhvilluar takimin me punonjës social dhe PMF nga të gjitha rrethet e Shqipërisë për t’u
trajnuar në çështjet LGBTI dhe sesi ata të shërbejnë si mekanizma funksionalë referimi
për rastet e komunitetit LGBT
3.23 PJESËMARRJE NË AKTIVITETE SOCIALE
3.23.1 Festa e Pavarësisë së SHBA
Më 2 korrik 2018, stafi dhe përfitues të Qendra Streha morën pjesë në aktivitetin që u
zhvillua nga Ambasada Amerikane në Pallatin e Kongreseve Tiranë, në kuadër të festimeve të ditës së Pavarësisë së Amerikës, duke festuar së bashku me një nga aleatët e
mbështetësit e qendrës Streha, qysh në momentet e para të krijimit të saj si institucion
në ndihmë të të rinjve LGBT në nevojë.
3.23.2 Gay (P)Ride
Më 13 maj 2018, në qendër të qytetit të Tiranës u mbajt për të gjashtin vit radhazi
Marshimi i Krenarisë i komunitetit LGBTI. Aktivistë, pjestarë të komunitetit dhe
mbështetës marshuan me biçikleta përgjatë bulevardit kryesor duke shpërndarë
mesazhe dashurie, barazie dhe
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solidariteti, me synimin e ndërgjegjësimit të shoqërisë shqiptare mbi të drejtat e komunitetit LGBT, si të drejtat themelore të njeriut.
3.23.3 Marshim solidarizues për 8 Mars
Stafi i Qendra Streha më 8 mars 2018 marshoi në protestë përkrah të gjitha atyre grave
dhe vajzave që kërkojnë të jenë të lira dhe të gëzojnë të drejta të barabarta në shoqërinë shqiptare, pasi Streha beson se një shoqëri ideale është një shoqëri ku cdo
individ respektohet dhe trajtohet si i barabartë
3.24 EVENTE BAMIRËSIE DHE DONACIONE
3.24.1 18-Vjetori i Pazarit Ndërkombëtar të Pushimeve OSAAB
Qendra Streha mori pjesë në 18-Vjetorin e Pazarit Ndërkombëtar të Pushimeve OSAAB,
i cili u zhvillua më 9 dhjetor 2018, në Hotel Rogner Tirana. Qendra Streha mirëpriti miq
dhe dashamirës të kauzës së të drejtave të komunitetit LGBT, që të kontribuonin financiarisht duke blerë punimet e përfituesve të realizuara gjatë orëve terapisë së artit. Të
ardhurat e mbledhura nga aktiviteti shkuan për organizimin e darkës së Vitit të Ri të të
rinjve të pastrehë për shkak të orientimit seksual dhe identifikimit gjinor.
3.24.2 “Love is ALL”, Galaja e katërt e Bamirësisë 2018
Në datë 17 maj 2018 u zhvillua Mbrëmja e katërt Gala, në ambientet e The Plaza Hotel.
Në event morën pjesë bashkëpunëtorë, përkrahës dhe dashamirës të kauzës LGBTI, të
cilët u argëtuan me njëri tjetrin nën tingujt e muzikës dhe atmosferës festive. Të
ardhurat e mbledhura nga eventi, shkuan për financimin e Strehës, shërbimit të vetëm
social rezidencial për komunitetin LGBTI në Shqipëri.
3.24.3 Donacione nga individë
Gjatë vitit 2018, qendra Streha ka mirëpritur donacione në veshje dhe në materiale të
tjera nga individë të ndryshëm të cilët kanë kontribuuar në pajisjen me veshmbathje e
sende të nevojshme të të rinjve LGBTI të pastrehë.
3.25 SFIDAT E PUNËS
Ndër sfidat kryesore të identifikuara në punën e qendrës Streha gjatë vitit 2018 janë:
•
Kuadri ligjor ekzistues nuk mundëson ofrimin e një shërbimi të plotë për komunitetin transgjinor në Shqipëri
•
Mungesa e standardeve specifike ndaj personave të pastrehë LGBTI
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•
Mungesa e informacionit nga ofruesit e shërbimeve në institucionet publike për
çështjet LGBTI
•
Rezistenca e madhe e shoqërisë ndaj komunitetit LGBTI, për t’i përfshirë dhe
dhënë mundësi të integrohen në shoqëri. Shoqëria shqiptare ka informacion të kufizuar
për çështjet të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, e për rrjedhojë shfaq rezistencë,
në pranimin social, diskriminim dhe paragjykim të personave LGBTI në Shqipëri.
•
Rezistenca e të rinjve të komunitetit LGBTI për të raportuar dhunën dhe abuzimin
për shkak të frikës së reagimeve apo ekspozimit të të afërmve në ambientet sociale ku
jetojnë. Kjo ndonjëherë vështirëson largimin nga ambienti abuzues ku jetojnë, për t’u
bërë pjesë e shërbimit.
•
Mungesa e informacionit për ekzistencën e shërbimit të Strehës nëpër rrethe për
shkak të ndryshimeve të punonjësve e profesionisteve të institucioneve lokale. Kjo
ndikon procesin e referimit të rasteve dhe bën të pamundur aksesin e shërbimit për
rastet në nevojë
•
Qëndrueshmëria financiare për vijimin e ofrimit të paketës së plotë të shërbimeve në rezidencë dhe pas daljes nga sherbimi rezidencial me paketën e ndjekjes në
distancë.
3.26 Falenderime për mbështetësit
U shprehim mirënjohje partnerëve dhe donatorëve tanë të cilët me mbështetjen e tyre
kanë mundësuar që ne të vazhdojmë misionin tonë: Ambasada e Mbretërisë së Hollandës, Ambasada e SHBA-ve, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, Aleanca Kundër Diskriminimit LGBTI, PRO LGBTI (Të
Bashkuar Pro Kauzës ProLGBTI), Bashkia e Tiranës, Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, ERA (Equal Rights Association), ILGA EUROPE, IREX Europe,
Komiteti i Helsinkit në Maqedoni, Save the Children etj
4.PRO LGBT
4.1 GJUHA E URREJTJES DHE DISKRIMINUESE NË MEDIAN ONLINE NË
SHQIPËRI
Ky raport paraqet gjetjet e monitorimit në katër media online, me fokus përmbajtjen e
gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në lajme. Në kuadër të këtij projekti, mediat online:
Panorama.com.al, Balkanë eb.com, Lapsi.al dhe Shqiptarja.com, u monitoruan përgjatë
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periudhës 1 Tetor- 15 Dhjetor 2018 për 75 ditë të njëpasnjëshme. Faktor përzgjedhës
për këto media ishte së pari popullariteti i tyre në Shqipëri. Sipas të dhënave aktuale të
faqes trafficestimate.com (kontrolluar në janar 2019), vizitueshmëria mesatare e faqeve
online të marra në konsideratë për këtë studim, llogaritet si më poshtë:
•
•
•
•

Panorama.com.al- 4 977 600, vizitorë në muaj
2- Balkanë eb.com- 4 411 900
3- Shqiptarja.com- 441 200
4- Lapsi.al- 319, 500

Në këtë monitorim janë marrë në shqyrtim të gjitha rubrikat në faqet online të katër
mediave të sipërpërmendura.
Qëllimi i këtij projekti është evidentimi i gjuhës së urrejtjes dhe gjuhës diskriminuese në
mediat online, duke u fokusuar në:
•
Format me të cilat shprehet gjuha e urrejtjes/ diskriminuese,
•
Grupet më të prekura nga gjuha e urrejtjes/diskriminuese,
•
Tematikat në të cilat gjuha e urrejtjes/diskriminuese, është më e përhapur,
•
Karakteristika të lajmeve që kanë gjuhë urrejtjeje në përmbajtje të tyre (tituj,
autorë, etj.),
•
Karakteristika të personave apo grupeve që janë viktimë e gjuhës së urrejtjes,
•
Reagimin e audiencës (komentet e lexuesve) në artikujt që përmbajnë gjuhë të
urrejtjes/diskriminuese.
4.2 PËRMBLEDHJE E GJETJEVE KRYESORE (me në fokus komunitetin LGBTI+)
•
4.7 % e gjithë artikujve të publikuar në median online, ose 212 artikuj nga 4500,
përmbajnë gjuhë të urrejtjes/diskriminimit.
•
Rubrika me përqindjen më të lartë të përdorimit të gjuhës së urrejtjes/diskriminuese është Arti, Media, Kultura- 28.8%.
•
Kategoria e dytë e artikujve që kanë më shumë përmbajtje të gjuhës së urrejtjes
është Politikë/Qeverisje/Ligje- 24.1 %.
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•
Rubrika e tretë me përmbajtje më të madhe të gjuhës së urrejtjes/diskriminimit
është Krime/Dhunë- 15.1 %.
•
Komuniteti LGBTI+, është komuniteti i katërt më i targetuar nga gjuha e urrejtjes/diskriminuese me 8.5% të lajmeve. Në lajmet me gjuhë të urrejtjes për komunitetin
LGBTI+, 6.6 % të lajmeve ose 14 artikuj i referohen personave gay, ndërkohë 1.9% të
lajmeve ose 4 artikuj personave trans.
•
Më të cituarit me përdorim të gjuhës së urrejtjes në median online janë
personazhet e shoë biz-it- në 22% të rasteve.
•
Vetëm në 15 raste nga 212 artikuj në total ka një burim në lajm që kundërshton
gjuhën e urrejtjes. Në shumicën e rasteve burimi që kundërshton është personi i prekur
drejtperdrejt nga gjuha e urrejtjes/diskriminimi.
•
Grupmosha më e prekur nga gjuha e urrejtjes/diskriminimi, ndryshon sipas
gjinisë. Kështu për gratë grupmosha më e prekur është 19-25 vjeç. Për burrat grupmosha më e prekur rezulton të jetë 40+.
•
Kategoritë e gjuhës së urrejtjes më të përdorura në median online rezultojnë të
jenë: Gjuhë përçarëse; Gjuhë që përkrah dhe nxit dhunën; Metafora dehumanizuese
•
Në 45% të artikujve ose 95 në artikuj jepen disa nga të dhënat identifikuese për
viktimën (emri, mbiemri, foto, etj).
•

Në 77 artikuj, ka foto identifikuese të viktimës.

•

Në 74 artikuj, ka foto të personit që përdor gjuhën e urrejtjes/diskriminuese.

•
Nga të dhënat del se burrat shfaqen më shumë në artikuj me foto kur janë
përdorues të gjuhës së urrejtjes/diskriminimit.
•

Gratë shfaqen më shumë në foto si viktima të gjuhës së urrejtjes.

•
74 % të artikujve ose 156 artikuj me gjuhë të urrejtjes, kanë përdorim të gjuhës së
urrejtjes/diskriminimit në titull.
•

7 artikuj nga 212 në total kanë autorë të shkrimit.

•
Në 124 artikuj nga 212 në total gjuha e urrejtjes/diskriminuese silllet si mendim i
subjektit që citohet.
•
Në 55 artikuj gjuha e përdorur është mendim i përbashkët i gazetarit dhe subjektit
që citohet. Këto janë rastet kur gazetarët zgjedhin qëllimisht të marrin copy-paste nga
rrjetet sociale të personazheve ato shprehje që përmbajnë gjuhë të urrejtjes dhe ja
përcjellin ato publikut.
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•
Në 17 artikuj, shprehitë me gjuhë të urrejtjes/diskriminuese janë të gazetarëve.
Këto janë rastet e opinioneve apo analizave të shkruara nga gazetarë të caktuar apo
shprehi me gjuhë të urrejtjes që gazetarë të ndryshëm shprehin në media, në rolin e të
ftuarve në programe të ndryshme.
•
Shumica e artikujve me gjuhë të urrejtjes kanë 3 ose më shumë komente nga
lexuesit
•
Të gjithë artikujt me gjuhë të urrejtjes/diskriminuese që kanë komente, kanë
përdorim të gjuhës së urrejtjes edhe në komente.
•
Të gjithë komentet më perdorim të gjuhës së urrejtjes/diskriminimit, janë të
pafshirë dhe ngelen në të njëjtën gjendje- edhe disa ditë pas postimit.
4.3 GJETJET E STUDIMIT
4.3.1 Artikujt me gjuhë diskriminuese
Në total, për këtë studim janë monitoruar 4500 artikuj të publikuar në katër mediat online
Panorama.com.al, Lapsi.al, Balkanë eb.com, Shqiptarja.com. Nga këto artikuj, 212 u
përzgjodhën për analizë si artikuj që përmbajnë gjuhë të urrejtjes, sipas përcakimit të
qartësuar në metodologjinë e këtij studimi. Në total, 4.7 % e gjithë artikujve të publikuar
në median online përmbajnë gjuhë të urrejtjes/diskriminimit.
Media që përmban më shumë artikuj me gjuhë të urrejtjes është Shqiptarja.com. Fakti
që kjo media i kushton një rëndësi të madhe rubrikave të shoë biz dhe lifestyle, me
orientimin në skandalet e të ashtuquajturve VIP, si dhe prania e mundësisë për të
komentuar nga lexuesit, janë dy nga faktorët që ndikojnë në rritjen e përmbajtjes me
gjuhë të urrjetjes në lajme.
Nga ana tjetër Balkanë eb, është media me numrin më të vogël të lajmeve me gjuhë të
urrejtjes. Rubrika me përqindjen më të lartë, Art, Media, Kulturë- 28.8%, është një gjetje
e papritur, nëse kemi parasysh faktin se qëllimi i kësaj rubrike në media, duhej të ishte i
kundërt dhe në funksion të luftimit të gjuhës së urrejtjes. Gjithsesi, në këtë rubrikë ka një
sërë lajmesh, të cilat janë lajme të ‘fabrikuara’ nga gazetarët që mbulojnë këtë fushë apo
vetë personazhet e shoë biz, më qëllimin për të bërë ‘lajm’.
Duke dashur të tërheqin sa më shumë lexues dhe komentues, titujt e këtyre lajmeve
përmbajnë terma të gjuhës së urrejtjes apo diskriminimit, të përdorura nga këto
personazhe, të cilat në disa raste thjesht merren dhe kopjohen nga rrjetet sociale të vetë
personazheve. Shembull: “Fjolla Morina i kthen pergjigje miliarderit iranian: Homoseksual”- Lapsi.al, 27.10.2018. Interesant është fakti se ka një tendencë nga gazetarët, për
të “krijuar” lajme të
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cilat kanë në përbërje të tyre gjuhë të urrejtjes, dhe që nuk janë lajme në vetvete, por
fabrikohen si të tillë. Kështu ka një seri lajmesh të cilat sjellin reagime të personazheve
të ndryshëm që janë bërë rishtaz të njohur për publikun, por që në vetvete nuk kanë
asnjë lidhje më çështjen që diskutohet. Shembull: “Une s’po shoh Vulë, une po shoh
kurvë, une po shoh gay`- Panorama, 31.10.2018
4.4 GRUPET E PREKURA NGA GJUHA E URREJTJES DHE DIKSRIMINIMIT
Gratë, përbëjnë grupin më të madh të prekur nga gjuha e urrejtjes/diskriminimi me
afërsisht 35% të artikujve. Grupi i dytë më i prekur në median shqiptare nga gjuha e
urrejtjes janë burrat- 21.7%, por jo për faktin që janë burra dhe për karakteristikat e tyre.
Ata janë subjekt i gjuhës së urrejtjes si individë, të akuzuar, nga individë të tjerë për
shkak të profesionit, apo pozicionit të tyre publik. Asnjë lajm i monitoruar me përmbajtje
të gjuhës së urrejtjes, nuk i referohet burrave si një grup i veçantë, por individëve. E
kundërta ndodh me gratë, komunitetin LGBTI+, shqiptarët (si grup i veçantë), apo
personat me aftësi të kufizuar, në dy artikuj. Shembuj të artikujve që përmbajnë gjuhë të
urrejtjes për grupe/minoritete dhe jo për burrat si persona të veçantë, janë: “Janë gay
por e fshehin. Biznesmeni i njohur nxjerr zbuluar politikanët shqiptarë”-Shqiptarja.com,
13.10.2018 “Protesta raciste në Athinë: Vritini qentë shqiptarë”- Lapsi.al, 28.10.2018
Përsa i përket komunitetit LGBTI+, shumica e lajmeve i referohet personave gay- 6.6%
dhe një përqindje më e vogël, atyre transgjinor- 1.9%. Kjo e fundit lidhet me lajme të
prodhuara nga një personazh i vetëm, Linda Rei, aktiviteti i së cilës në mediat sociale ka
prodhuar disa lajme të rubrikës shoë biz.
Fakti që nuk ka lajme për kategori të tjera të komunitetit LGBTI+, si lesbike, biseksual
apo interseks, është në pamje të parë një gjetje pozitive, pra të paktën nuk ka gjuhë të
urrejtjes ndaj këtyre grupimeve. Gjithsesi, gjatë monitorimit, nuk u gjet asnjë lajm, qoftë
më përmbajtje të gjuhës së urrejtjes, qoftë pa të, që të kishtë si subjekt personat nga
këto kategori. Kjo është një shenjë e moskonsiderimit të një sërë grupimesh apo
minoritetesh në media. Nga ana tjetër, asnjë artikull, që ka si subjekt personat gej apo
transgjinor, si në rastin e artikujve të sipërpërmendur, nuk sjell asnjë informacion apo
perspektivë edukuese për këto kategori.
Lajmet prodhohen vetëm për efektin e sensacionit dhe konsumit të shpejtë, një klikim në
titull. Pasojat e këtij fenomeni mund të jenë me ndikim të madh në audiencë pasi
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stereotipizimi që i bëhet anëtarëve të këtij komuniteti, (në rastin e Linda Reit, p.sh i lidh
personat transgjinorë vetëm me obsesionet me seksin, trupin, organet gjenitale, etj) dhe
nuk jep një sërë karakteristikash të tjera për këtë kategori që mund të jenë më vlerë për
publikun për të mësuar më shumë për ta.
Gjithashtu, ka një tendencë me gjithë komunitetin LGBTI+, për të bërë lajm vetëm me
sjelljet që perceptohen si të lidhura drejtpërdrejtë me këtë komunitetet, si p.sh tema e
seksit të shfrenuar, dhe kjo sillet si e vetmja karakteristikë që e përcakton këdo që i
përket këtij komuniteti. Lajmet më poshtë sjellin disa shembuj të kësaj lloj sjelljeje: “Une
s’po shoh Vule, une po shoh kurvë, unë po shoh gay”- Panorama.com.al, 31.10.2018
“Në krahët e njëri-tjetrit duke ngrënë kokoshka...Rama publikon videon”- Shqiptarja.com,
Sipas Fiske (1996) një tipar i tille i raportimit quhet “dislocated racism” ose e përkthyer
në shqip racizëm/diskriminim i shpërngulur. Sipas këtij koncepti një sjellje e caktuar e
cila perceptohet negativisht në shoqëri, portretizohet vetëm si karakteristikë e një
minoriteti të caktuar dhe pjesë e sjelljes së grupit dominues në shoqëri.
4.5 KUSH CITOHET?
Zërat më të cituar janë ato të personazheve të shoë biz-it me 22%. Në këto lloj lajmesh,
citimi nuk është në formën tradicionale të gazetarisë, pra që një gazetar për arsye të një
mendimi më të specializuar sjell në lajm zërin e një personi që perceptohet si i besueshëm nga audienca.
Kategoria e dytë më e cituar është “Burim i huaj”. Kjo lidhet me zëra të personave që
nuk jetojnë në Shqipëri dhe që nuk janë shqiptarë. Një vend të rëndësishëm në citimet
me gjuhë të urrejtjes, zënë edhe vetë gazetarët apo punonjësit e medias. Në këtë kategori, janë përfshirë ato citime që gazetarët bëjnë vetë në shkrime të rubrikave analizë
apo opinion (“Mëshirë, bij bastardë të etërve dinakë”- Shqiptarja.com, 02.10.2018) ose
ato citime me përmbajtje të gjuhës së urrejtjes/diskriminuese që persona me profesionin
gazetar, bëjnë në rolin e të ftuarit në emisione të ndryshme debatesh. kategori të tjera
që vlen të përmenden janë edhe kategoritë Deputetë, Ministër dhe Kryeministër të cilat
marrin përkatësisht, 12%, 3% dhe 4% të citimeve në lajme me përmbajtje të gjuhës së
urrejtjes/diskriminimit.
Shembuj: “Video satirike: Rama i pergjigjet Bashës dhe Berishës”- Lapsi.al, 31.10.2018
“Rama shfrenon fantazinë me video satirike”- Panorama.com.al, 31.10.2018 “Në krahët
e njëri-tjetrit duke ngrënë kokoshka...Rama publikon videon”- Shqiptarja.com,
31.10.2018. Të gjitha këto raste janë në nëntekst të tyre, një tentativë e kryeministrit për
t’i bërë anëtarët e opozitës të duken qesharakë duke i portretizuar ata si homoseksualë.
Edhe pse dikush mund
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të thotë që në fakt video është satirike dhe si e tillë duhet analizuar në këtë kontekst,
pikërisht fakti që një sjellje e tillë pra orientimi seksual, konsiderohet si sharje/fyerje apo
ofendim dhe përdoret për të denigruar kundërshtarin, tregon që edhe në shoqëri ndahet
po i njëjti perceptim. Pra, kryeministri me këto video satirike, jo vetëm përpiqet të denigrojë kundërshtarët e tij politikë, por edhe përforcon qëndrime armiqësore dhe të urrejtjes ndaj anëtarëve të komunitetit LGBTI+.
4.6 A KA BURIME QË KUNDËRSHTOJNË GJUHËN E URREJTJES NË ARTIKUJ?
Sipas mediave online, vetëm në 15 artikuj nga 212 në total, përmendet dikush që e
kundërshton gjuhën e urrejtjes. Si përqindje kjo përbën vetëm 7 % të lajmeve. Gjithsesi,
në shumicën e artikujve, ku citohet dikush që kundërshton gjuhën e urrejtjes, në fakt,
citohet personi i cili është drejtpërdrejtë i prekur nga gjuha e urrejtjes.
Në asnjë rast nuk kemi citim apo reagim të një përfaqësuesi të institucioneve të cilat
kanë për detyrë mbrojtjen e të drejtave të njeriut, apo institucioneve dhe organizatave që
promovojnë të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e njeriut në media, në veçanti. Për më tepër, në asnjë artikull nga 212 të monitoruar, nuk ka referencë ndaj ndonjë
politikë, udhëzues apo konventë në lidhje me të drejtat e njeriut. Kjo tregon për një
neglizhencë të madhe në median shqiptare të asaj ane të medaljes që duhet t’i serviret
publikut si komplementare për të formësuar një të kuptuar të mirë përsa i përket të
drejtave të njeriut. Mund të nxjerrim si konkluzion se mediat në Shqipëri dështojnë ta
luajnë rolin e tyre si institucione edukuese për publikun. Ato përcjellin vetëm njërën anë
të medaljes, zërin e atyre që shfaqin gjuhë të urrejtjes, duke përligjur në mënyrë të
tërthortë përdorimin e saj.
4.7 KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË SUBJEKTEVE NDAJ TË CILAVE PËRDORET GJUHË URREJTJEJE
Gratë e moshës 19-25, duken grupi më i prekur nga gjuha e urrejtjes. Ndërkohë për
burrat mosha më e prekur nga gjuha e urretjes është 40 +. Në shumicën e rasteve; 45%
të artikujve, në lajm jepen disa detaje për identitetin e subjektit që është viktimë e gjuhës
së urrejtjes si emri, mbiemri, gjinia, mosha etj. Anonimati ruhet në vetëm 12 % të artikujve. Nga monitorimi del që shumica e artikujve- 77, kanë fotografi të subjektit që është
viktimë e gjuhës së urrejtjes. Kjo i shton edhe një element tjetër identifikues viktimës që
në fakt duhej shmangur në raportim, sipas parimeve të gazetarisë së mirë.
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Gjetja më kryesore në lidhje më karakteristika të lajmeve me gjuhë të urrejtjes/diskriminuese është se shumica e artikujve që përbajnë gjuhë të urrejtjes, e përdorin atë edhe në
titull. Një tjetër fenomen shqetësues nga monitorimi është edhe fakti që shumica e
artikujve nuk kanë autor. Të vetmit artikuj që kanë autor janë ata që publikohen në
rubrikat opinion, ide apo analizë. Në shumicën e artikujve 124 nga 212 në total duket
sikur kjo çështje është problem i subjekteve të cituar në artikull. Në të gjitha mediat e
monitoruara, “fajësia” për përdorimin e gjuhës së urrejtjes/diskriminuese, duket sikur bie
mbi subjektet që citohen, duke zhveshur nga përgjegjësia gazetarët që kanë shkruar
artikullin.
4.8 DISA GJETJE MBI KOMENTET NË ARTIKUJT QË PËRDORIN GJUHË URREJTJEJE DHE DISKRIMINUESE
Ka një korrelacion të drejtë mes faktit nëse ka komente në artikuj dhe a ka përdorim të
gjuhës së urrejtjes në komente. Pra, të gjithë artikujt që kanë përdorim të gjuhës së
urrejtjes në tekst, kanë edhe gjuhë të urrejtjes/diskriminuese në komente, nga lexuesit.
Një fakt i tillë nuk ka asnjë dyshim, se përdorimi i gjuhës së urrejtjes në artikuj të ndryshëm, sjell reagimin e publikut po me përdorim të gjuhës së urrejtjes.
Fenomen shqetësues në komente është fakti se sidomos kur bëhet fjalë për figura
politike, gjuha e urrejtjes së përdorur prek edhe grupe të tjera vulnerabël si psh. komunitetet Rom dhe Egjiptian, LGBTI+ etj. ndaj të cilëve edhe pse nuk janë subjekt i lajmit
përdoret gjuhë e urrejtjes. Shqetësues është fakti që përveç se përdoret gjuhë urrejtje
ndaj anëtarëve të këtyre komuniteteve, nuk ka asnjë koment që ta kundërshtojë apo ta
evidentojë këtë fakt. Ky është tregues i mendësive që ekzistojnë në shoqëri dhe që janë
çimentuar dhe nuk kritikohen apo shihen si problem.
5.PYETËSORI
5.1 Diskriminimi dhe dhuna me bazë orientimin seksual dhe identitetin gjinor
Gjatë vitit 2018, nuk kanë qenë të pakta rastet të cilat kanë trokitur dhe janë mbështetur
nga Aleanca Kundër Diskriminimit LGBTI. Me kalimin e muajve, rastet shtoheshin dhe
thelbi i problematikave të tyre ishte diskriminimi dhe dhuna.
Për këtë arsye gjatë muajve tetor dhe nëntor të vitit 2018, është plotësuar një pyetësor
online për të matur nivelin e dhunës dhe diskriminimin, informacionet që kanë anëtarët e
komunitetit LGBT për mbrojtejn e të drejtave të tyre, si dhe nevojat aktuale që ata kanë.
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Pyetësori është plotësuar në total nga 188 persona me grupmosha dhe qytete të ndryshme, si dhe për secilën pyetje në pyetësor rezultati është paraqitur me grafikun
përkatës

Figura 1: Mosha aktuale
Figura 2: Rrethi në të cilin jetoni
Pyetjet e para që janë shtruar, ka pasur si synim pasjen e një pasaporte të përgjithshme
në lidhje me moshën, rrethin në të cilin jeton, statusi civil si dhe arsmimi. Nga rezultatet
e pyetësorit rezulton se 103 persona ose 55% kanë qenë në grupmoshën 18-25 vjeç;
58 persona ose 31% kanë qenë në grup-moshën 25-35 vjeç; 20 persona ose 10% kanë
qenë në grupmoshën 36-45 vjeç; kurse 2 prej atyre që ka plotësuar pyetsorin, ka qenë
njëri në moshën 47 vjeç dhe tjetri në moshën 57 vjeç. Plotësimi i pyetësorit është kryer
edhe nga minorenë, ku 2 prej tyre kanë qenë në moshën 14 vjeç dhe një në moshën 17
vjeçare.
Pyetjes se në cilin rreth jetojnë; i janë përgjigjur 112 persona nga qyteti i Tiranës; 16 nga
qyteti i Durrësit; 13 prej tyre janë jashtë shetit, ku 4 kanë qenë shqiptarë të Kosovës. 8
nga qyteti i Elbasanit, 7 nga qyteti i Vlorës, 6 nga qyteti i Korcës, 5 nga qyteti i Fierit,
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Në figurën e mësipërme mund të shohim se sa nga ata/ato që kanë plotësuar pyetësorin
kanë arritur që të arsimohen në nivele të ndryshme, si dhe sa prej tyre nuk kanë arritur
të arsimohen. Mosarsimimi apo ndërprerja e shkollës për shkak të dhunës, diskriminimit
dhe bullizmit, janë pengesa për të shkuar në shkollë, çka është fenomen, pasi rreth 5%
e tyre edhe pse jetojnë në vitin 2018 nuk janë të shkolluar.
Ndërkohë pjesa më e madhe që ka plotësuar pyetsorin janë shprehur se kanë mbaruar
të Shkollën e Mesme të Përgjithshme ose të Lartë, 43.5% kanë mbaruar të Shkollë të
Lartë dhe 18.8 % të mesmen e përgjithshme. 15.1 % nga 186 që i janë përgjigjur kësaj
pyetjeje që janë në nivelin Master; 12.9% të mesmen profesionale dhe vetëm 2 persona
janë në proces apo në mbyllje të doktoraturës.
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“Vishem si mashkull, sillem si mashkull, por mua më pëlqen të bëj tualet”
Gjatë pyetjes se cilit seks i përkisni, një prej tyre është shprehur si më lart, ndërkohë
pjesa më e madhe kanë qenë meshkuj me rreth 60.4%; 37.4% kanë qenë femra; dhe
një pjesë e vogël e ka identifikuar veten si transgjinor.
Ajo që vlen për tu përmenduar është 8%, pra rreth 16 persona që kanë plotësuar pyetësorin janë të martuar. 7 të divorcuar, 21 bashkëjetojnë; 141 prej tyre të pamartuar.
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Nga 188 persona; 50 % e tyre janë të papunë dhe 50% prej tyre janë të punësuar.
Ndërkohë që 58.5 % jetonë me familjen; 5.9 % jetojnë me miqtë; 11.7% jetojnë me
patnerin; 22.3% jetojnë vetëm dhe vetëm një prej tyre me kushëririn dhe të vëllain.
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Nga 188 persona; 50 % e tyre janë të papunë dhe 50% prej tyre janë të punësuar.
Ndërkohë që 58.5 % jetonë me familjen; 5.9 % jetojnë me miqtë; 11.7% jetojnë me
patnerin; 22.3% jetojnë vetëm dhe vetëm një prej tyre me kushëririn dhe të vëllain.
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Pyetjes së mësipërme nëse kanë pasur diskriminim për shkak të orientimit seksual apo
identitetit gjinor, ashtu sic paraqitet edhe në grafik, pjesa më e madhe kanë përjetuar
brenda këtij viti ofendime, poshtërime dhe tallje. Por, është një shifër goxha e konsiderushme, pasi rreth 22 persona janë shanatazhuar; 12 prej tyre janë rrahur; 23 prej
tyre janë ngacmuar seksualisht; 3 prej tyre edhe janë droguar kundër dëshirës së
tyre.
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Të gjitha situatat të paraqitura në figurën e mësipërme, theksohet se në 66 raste kanë
ndodhur në rrjetet sociale; 50 raste në rrugë; 48 raste në shkollë; 41 raste në lagje; 34
prej tyre në vendin e punës; 23 % e rasteve në familje dhe tek të afërmit; 10 prej tyre në
polici; 12 prej tyre në intervistat e punës; Si dhe pjesa tjetër ka qenë në ambiente publike. Nga ana tjetër duhet të theksohet, se 3 prej tyre nuk kanë përjetuar asgjë gjatë këtij
viti.

Një shifër goxha shqetësuese është
edhe 92.2% të cilët as nuk kanë
shkuar ndonjëherë të raportojnë në
polici.
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Nga 7.8% të cilët kanë raportuar në polici, janë shprehur se reagimi i policisë pas raportimit në 54% të rasteve ka qenë asnjanëse dhe 16.7% kanë hasur reagim armiqësor.
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Sipas statistikave të kësaj pyetjeje; 4 janë organizatat apo institucionet në të cilat referohen, si 91 prej tyre raportojnë tek Aleanca Kundër Diskriminimit LGBTI; 21 te Streha; 17
te Komisioneri Kundër Diskriminimit; 14 tek Avokati i Popullit. Por, nuk mungojnë as
komentet : “Nuk raportoj sepse nuk kam besim”
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Pyetjes nëse janë në dijeni për ligjet që mbrojnë personat e komunitetit LGBT nga
diskriminimi; i janë përgjigjur gjithsej 183 veta, ku 52.7 % panë shprehur se janë në
dijeni dhe 40.9% janë shprehur që nuk kanë dijeni. Nga ana tjetër, ka nga ata të cilët
citojnë Ligjin Kundër Diskriminimit dhe Ligjin Kundër dhunës.

90.4% kanë informacion mbi HIV dhe AIDS, kurse 9.8% nuk kanë informacion.

137 janë shprehur se përdorin masa mbrojtëse dhe 46 që nuk përdorin masa mbrojtëse.
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81 persona nga 186 kanë janë testuar qoftë edhe njëherë për IST gjatë këtyre 12
muajve të fundit, kurse 105 nuk janë testuar.

120 prej 188 kanë dalë hapur në lidhje me orientimin e tyre seksual apo identitetin
gjinor. Ndërsa, 68 prej tyre nuk e kanë shprehur asnjëherë.
Pjesa më e madhe e kanë shprehur te një shok, 58 te një i afërm, 46 me familjen, 23 me
një profesionist.
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Shërbimet më emergjente: Ku 82 prej tyre kërkojnë këshillim psikologjik, 72 prej tyre
kërkojnë mbrojtje, 71 prej tyre punësim, 44 edukim, 42 shërbime shëndetësore dhe 40
strehim.
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Emri:
Aleanca kundër diskriminimit LGBT
E-mail:
info@aleancalgbt.org
Faqja e internetit: http://www.aleancalgbt.org/
Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT është një organizatë jo-qeveritare shqiptare që
parashikon një shoqëri të lire, të hapur, dhe të barabartë për të gjithë identitetet seksuale e gjinore njerëzore.Aleanca ka për qëllim krijimin dhe fuqizimin e komunitetit
shqiptar LGBT, mbrojtjen e të drejtave të tij dhe luftën kundër diskriminimit të bazuar tek
orientimi seksual dhe identiteti gjinor. Aleanca nisi aktivitetet e saj në mars të vitit 2009,
kur një grup vullnetarësh LGBT filluan punën mbi hartimin e programeve dhe aktiviteteve për komunitetin, dhe u regjistrua si organizatë jo-qeveritare në nëntor 2009.
Programet dhe aktivitetet e Aleancës LGBT përfshijnë:
•

Fuqizim i komunitetit LGBT në Shqipëri

•

Organizim i eventeve sociale të vazhdueshme për komunitetin me synim njohjen
mes tyre dhe informimin për çështje LGBT (grupe javore diskutimi, festa javore,
shfaqje filmash, pikniqe, skuadër futbolli për vajza etj).

•

Ndërlidhje e komunitetit shqiptar LGBT me ato në rajon (p.sh. pjesëmarrje në Gay
Pride në Kroaci, informim i vazhdueshëm për zhvillime në rajon).

•

Mbështetje për personat LGBT dhe familjarët e tyre që duan të ndajnë problemet
me dikë që mund t’i kuptojë dhe ndihmojë.

•

Advokaci dhe lobim me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, aktorë qeveritarë, dhe
bashkësinë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në
Shqipëri.

•

Ndërgjegjësim dhe edukim publik

•

Fushata publike informimi nëpërmjet shpërndarjes së materialeve informuese
(fletushka, postera, broshura) në formë elektronike dhe duke ndaluar njerëzit në
rrugë (p.sh. Doktorët e Homofobisë).

•

Prezantime dhe leksione në universitete mbi historikun e lëvizjeve për të drejtat e
njerëzve LGBT, për komunitetin LGBT në Shqipëri etj.

•

Pjesëmarrje në emisione televizive dhe radiofonike.

•

Botime shkrimesh dhe intervista në median e shkruar

•

Advokaci dhe lobim me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, aktorë qeveritarë, dhe
bashkësinë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në
Shqipëri.

Emri:
STREHA LGBT
E-mail:
info@strehalgbt.al
Faqja e internetit: http://strehalgbt.al/sq/
“STREHA” është qëndra e parë rezidenciale në Shqipëri që i vjen në ndihmë komunitetit
LGBTI në rastet e emergjencave në aspektin e strehimit.
Streha nisi aktivitetet e saj si projekt pilot që prej Dhjetor 2014 duke operuar si projekt
pilot i përbashkët i dy organizatave në fushën e të drejtave të komunitetit LGBTI, nga
“Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT” dhe “ProLGBT” (Të Bashkuar Pro Kauzës
LGBT). Që prej Nëntorit 2015, Qendra Streha u themelua si entitet i pavaruar në kuadër
të qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së konsolidimit të shërbimit për komunitetin
LGBTI në risk.
Qendra “Streha” është një shërbim tranzitor për të gjithë të rinjtë LGBTI 18-25 vjeç që
hasin dhunë, diskriminim dhe nevojë për strehim për shkak të orientimit të tyre seksual.Streha ofron shërbim ri-integrimi 24 orë në 7 ditë të javës për të rinjtë LGBTI të
pastrehë dhe në risk përjashtimi social nëpërmjet 8 personave të stafit.Ajo ka një kapacitet prej 8 shtretërish dhe synon të ofrojë ndihmë dhe shërbim për të rinjtë LGBTI të
pastrehë, si dhe punon për ri-integrimin dhe fuqizimin e tyre si pjesë e shoqërisë.
Ndërhyrjet kryesore që realizon streha janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shërbimi bazë
Akomodim
Ushqim
Assistence mjekësore
Asistence për punësim
Asistence për arsim/kurse profesionale
Këshillim karrierre
Këshillim psikologjik
Këshillim në grup
Negocim me familjet
Aktivitete psiko-edukuese
Aktivitete socio-kulturore
2. Koordinim terreni

•
•

Koordinim me institucionet për përfshirjen e shërbimit në mekanizmin ekzistues të
referimit të dhunës
Koordinim me komunitetin

•

Ndjekje e rasteve në distancë (komunitet)

Që prej tetorit 2017 Streha ka filluar të punojë për ndjekjen e rasteve në distancë.Ngritja
e udhëzuesve dhe protokollit të ndjekjes janë hapat e para për të vijuar këtë shërbim.

Emri:
Të bashkuar Pro Kauzës LGBT në Shqipëri (ProLGBT)
E-mail:
prolgbtalbania@gmail.com
Faqja e internetit: www.historia-ime.com
“Të bashkuar PRO kauzës LGBT në Shqipëri” ose shkurt ProLGBT nisi si një iniciativë
vullnetare e një grupi të vogël djemsh dhe vajzash. Që prej vitit 2011 aktivistët e ProLGBT kanë punuar të rrisin vizibilitetin e komunitetit LGBT në vend, të kontribuojnë për
fuqizimin e komunitetit dhe të lobojnë për të drejtat e tyre brenda dhe jashtë vendit.
Besojmë se Shqipëria është duke jetuar një moment të pazëvendësueshëm të Lëvizjes
për të Drejtat e LGBT por nuk mund të konsiderohet një vend demokratik që respekton
të drejtat e njeriut pa respektuar dhe garantuar edhe të drejtat e komunitetit LGBT. Për
ne fuqizimi i komunitetit LGBT në vend është çelësi kryesor i suksesit dhe përmirësimit
të jetëve të atyre mijëra djemve e vajzave që ende jetojnë me frikë për atë që janë, në
mes të një shoqërie ekstremisht armike ndaj të qenit ndryshe.
Pro LGBT që prej vitit 2012 menaxhon portalin për të drejtat e njeriut - Historia Ime, e
cila shpesh është bërë burimi kryesor i medias shqiptare dhe të huaj për shpërndarjen e
informacioneve apo ngjarjeve në lidhje me komunitetin LGBT.
Programet dhe aktivitetet e ProLGBT përfshijnë:
•

Ndërgjegjësimin e opinionit publik

•

Promovon dinjitetin, barazinë dhe të drejtat e personave LGBT në Shqipëri

•

Ndërgjegjëson dhe edukon publikun e gjerë dhe institucionet publike për të drejtat
e personave LGBT

•

Lobimin dhe advokimin për çështjet LGBTI në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

•

Ndikon në përmirësimin e politikave dhe ligjeve në favor të komunitetit LGBT

•

Informon institucionet publike, Qeverinë shqiptare dhe organizatat ndërkombëtare
për situatën e të drejtave të komunitetit LGBT në vend

•
•

Punon për përmirësimin e legjislacionit, politikave, dhe standarteve për të drejtat
LGBT
Punon për edukimin e medias mbi çështjet LGBT

•

Menaxhon medien për komunitetin LGBT në Shqipëri – Historia Ime

•

Bën trajnime me përfaqësues të medias mbi gjuhën diskriminuese dhe termi
nologjinë LGBT

•

Asiston komunitetin LGBT dhe vendos në dispozicion të tyre mjete, që bëjnë të
mundur rritjen e pjesëmarrjes së këtij komuniteti në jetën publike të vendit.

