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BUKURIE BAJRALIU
Fuqizimi i gruas në politikë dhe
në vendimmarrje, monitorimi i
zbatimit të Ligjit për barazi gji-
nore si dhe i ligjeve të tjera që
kanë të bëjnë me përparimin e
pozitës së gruas në shoqëri, pro-
movimi i mundësive të barabarta,
angazhimi për përmirësim të poz-
itës së gruas në edukim, shënde-
tësi, arsimim, kulturë, ekonomi…
janë disa nga objektivat për të
cilat u angazhuan disa nga
deputetet e Kuvendit të Kosovës
në të tri legjislaturat. Ndonëse
ishin të zëshme për realizimin e
këtyre objektivave, jo gjithnjë
deputetet ia arritën që të kishin
fjalën e fundit për çështje të cak-
tuara madhore. Megjithëkëtë për-
pjekjet e tyre nuk u ndalën. Të
gatshme për t’u përballur me
përgjegjësitë me të cilat ishin
ngarkuar disa nga deputetet e
legjislaturës së tretë, u vlerësuan
për punën e tyre edhe nga OJQ të
ndryshme, disa prej të cilave
ndonëse ishin vlerësuar me nota
pozitive nga aktiviteti i tyre në
parlament, ato së fundmi mbetën
jashtë këtij institucioni. Por kon-
tributi i tyre në punët e legjislativ-
it për të cilin morën votën e qyte-
tarëve nuk mungoi. Kështu vlerë-
sojnë vetë deputetet të cilat nuk
arritën të merrnin vota të
mjaftueshme për t’u ulur sërish në
karrigen e deputetes. Ish-deputet-
ja e PDK-së, Mimoza Ahmetaj,
doktoreshë e stomatologjisë, e cila
mbeti jashtë Parlamentit, vlerë-
son se manipulimi i procesit zgjed-
hor e la atë jashtë këtij institu-
cioni, në të cilin thotë se ka kon-
tribuar mjaft shumë. “Jam mund-
uar që të jap maksimumin sa kam
qenë në kuvend, sepse kam qenë e
përshirë në shumë aktivitete që
kanë qenë në interes të qyte-
tarëve. Kam bërë përpjekje që të
ndihmoj në aspektin shëndetësor
e në veçanti në luftën kundër
kancerit që është e përhapur në
masë të madhe edhe tek gratë në
Kosovë”, është shprehur Ahmetaj.
Ajo i këshillon koleget e saj
deputete se duhet të punojnë vetë

që t’i arrijnë qëllimet e tyre në
politikë dhe të mos presin ndih-
mën nga të tjerët. “Hapësirën në
parti duhet ta kërkojnë vetë dhe të
drejtën për t’u kandiduar e ka
secila prej nesh dhe për të krijuar
hapësirën duhet ta gjejnë vetë. Në
politikë nuk të merr askush për
krahu dhe të ofrojë në një pozitë të
caktuar por për atë duhet të
mundohemi të gjitha ne”, vlerëson
Ahmetaj. Ajo pranon se kuota
ligjore prej 30 për qind i ka edhe
anët pozitive, por edhe ato nega-
tive. Megjithëkëtë thekson se
askush nuk mund ta stopojë një
grua për ta dëshmuar veten nëse
ajo punon dhe angazhohet. “Unë
mendoj se i kemi ligjet që janë
mjaft të favorshme, por nuk
mjaftojnë vetëm normat ligjore që
do ta bënin gruan më aktive, kësh-
tu që mendoj se hapësirat nuk
duhet të na i krijojë askush, ato
duhet t’i krijojmë vetë”, thotë
Ahmetaj. Ajo e pranon me keqard-
hje se nuk do të jetë më pjesë e
legjislativit. Për këtë ajo fajëson
parregullsitë që u shkaktuan gjatë
procesit zgjedhor të 12 dhjetorit.
“Vetë fakti se procesi zgjedhor
është cilësuar me shumë mangësi
tregon se pse kam mbetur jashtë
kuvendit”, deklaron Ahmetaj.
Mbetjen jashtë parlamentit e
vlerëson si mungesë të një
angazhimi të cilin thotë se e kishte
filluar ta kuptonte së funksionari

nga brenda. “Të drejtën ta them
po e ndiej mungesën sepse për një
mandat e mësova sesi funksionon
nga brenda kuvendi sigurisht që
do të më mungoj, por ka qenë një
përgjegjësi shumë e madhe që të
jep shumë satisfaksion dhe shumë
stres, por të gjitha këto e bëjnë
njeriun më të plotë”, shprehet
Ahmetaj. Ajo i është kthyer
arsimimit të mëtejmë në fushën e
saj dhe klinikës private stoma-
tologjike. Premton se politikën
nuk do ta lërë anash. Për
deputetet e reja Ahmetaj shprehet
optimiste se edhe ato do të mund
të kontribuojnë dhe se angazhimi i
tyre do të varet edhe nga
kapacitetet që posedojnë. Ditën
Ndërkombëtare të Gruas, këtë vit
jashtë pozitës institucionale do ta
shënojë edhe ish-deputetja e LDK-
së, juristja Sanije Aliaj e cila
kishte qenë tri herë radhazi
deputete e Kuvendit të Kosovës,
post të cilin dy herë me radhë e
kishte mbajtur në Parlamentin e
Republikës së Kosovës në zgjed-
hjet e vitit 1992. 
“Konsideroj se kam qenë në nivel

të përgjegjësisë kam dhënë kon-
tributin tim si juriste dhe ndoshta
kam qenë ndër femrat më të
zëshme të LDK-së. Gjithashtu
kam kontribuuar edhe në komi-
sionet parlamentare kam qenë
anëtare edhe komisionit për per-
sona të pagjetur  dhe kontributi

im në këto fusha mendoj se ka
qenë i knaqshëm”, thotë për veten
Aliaj. Por ajo nuk është e kënaqur
me përfaqësimin e femrës nëpër
institucione e në veçanti në
ekzekutiv. “Sa i përket për-
faqësimit të femrës në legjislativ
ndoshta mund t’iu prijmë shteteve
në rajon, ndërsa sa i përket për-
faqësimit në ekzekutiv nuk jam e
kënaqur dhe qëllimi im ka qenë që
të rrisim pjesëmarrjen e femrës në
vendimmarrje. Kosova si shtet ka
kaluar nëpër shumë sfida dhe
jemi shtet i ri dhe konsideroj se
kuota prej 30 për qind është edhe
me tej e nevojshme, është në
interes të gjithmbarshëm”, thotë
Aliaj. Ajo tregon se me vetëdëshirë
ka pranuar që të mos jetë pjesë e
listës zgjedhore me qëllim të
vetëm që t’u krijojë hapësirë gjen-
eratave të reja që të jenë pjesë e
institucioneve. Ndërsa beson se
edhe deputetet e reja nuk do ta
harrojnë qëllimin pse kanë zënë
ulëset në parlament dhe se do të
jenë të gatshme të bëjnë kthesa
me kontributin e tyre në parla-
ment. 

Është për keqardhje që
gratë nuk janë pjesë e
vendimmarrjes

Jashtë parlamentit, ka mbetur
edhe ish deputetja e AAK-së,
Gjylnaze Syla, e cila ishte vlerë-
suar si një nga deputetet me
aktive të Kuvendit të Kosovës. 
Angazhimin e saj në Kuvendin e
Kosovës,  Syla e ka vlerësuar si
shpërblim për besimin që ia kishin
dhënë votuesit e saj. 
“Rolin tim si deputete e kam kup-
tuar si përgjegjësi dhe obligim
ndaj atyre që më kanë zgjedhur
dhe ndaj qytetarëve. Motivi im ka
qenë që të mos i zhgënjejë qyte-
tarët që më kanë votuar dhe jam
përpjekur që të kontribuojë aq sa
kam mundur. Kam qenë pjesë-
marrëse në komisione ku jam
munduar që të jap maksimumin
sepse posti të cilin e kam mbajtur
ka qenë shpërblim që qytetarët
ma kanë mundësuar për shkak të
punës sime të vazhdueshme”, ka
deklaruar ish-deputetja Syla. Por
shton se synimet e saj për të kon-
tribuar në punët e legjislativit
kanë qenë më të mëdha. “Por e
kam kuptuar se ajo kërkon një
punë ekipore ku secili duhet ta

luajë rolin e vet ku përgjegjësia
primare u takon atyre që kanë
marrë obligimin për ta udhëhequr
vendin. Dhe nëse tash vlerësoj
vendin si ka qenë dhe si është tani
jam realisht e brengosur sesi po
rrjedh procesi”, është shprehur
Syla. Ajo e vlerëson të pam-
jaftueshëm përfaqësimin e femrës
në Parlamentin e Kosovës. “Në
Kryesinë e Kuvendit nuk ka pasur
anëtare nga partitë e mëdha me
përjashtim të përfaqësuesve të
komunitetit turk dhe duke pasur
parasysh kuotën prej 30 për qind
unë mendoj se është arritur një
përparim, por është për keqardhje
se gratë nuk janë pjesë e vendim-
marrjes”, ka thënën Sylaj. 
Por për të qenë pjesë e këtij proce-
si, Sylaj thotë se femrat duhet të
angazhohen me forca të tyre dhe
të mos presin nga të tjerët.
“Mendoj që gratë duhet të luftojnë
vetë për postet e tyre. Duhet të
punojnë dy herë më shumë se bur-
rat për të njëjtin post, megjithatë
mendoj se përgjegjësia primare ju
takon partive se aty mund të kri-
johet hapësira dhe ato duhet të
lirohen nga praktika që postet
kryesore t’i mbajnë burrat...”, ka
thekuar Sylaj. Ajo i inkurajon
deputetet e reja që të mos dorëzo-
hen dhe të angazhohen sa më
shumë për ta dërguar zërin e qyte-
tarëve në parlament. Krijimi i
hapësirës për gjenerata të reja ka
qenë një ndër arsyet kryesore që
ajo kishte vendosur të mos kandi-
dohej për postin e deputetes. Ajo
aktualisht është duke u
angazhuar për t’i vazhduar
studimet jashtë vendit. Ndryshe
nga ish-deputetja Sylaj e cila thotë
se është tërhequr me vetëdëshirë
nga kandidimi për postin e
deputetes, për një post të tillë
garës i hyri për të katërtën herë
ish-deputetja e AAK-së, Melihate
Tërmkolli, e cila kishte ushtruar
postin e deputetes tri herë me
radhë. “Për mua pozita e deputetit
është një punë e shenjtë dhe nuk
do të thosha se nuk e ndiej një
keqardhje mirëpo kur kam
parasysh faktin se si ka shkuar
krejt procesi në këtë vit ndihem
më krenare që jam jashtë sesa po
të isha brenda”, thotë Tërmkolli.
Ajo thotë se ka dhënë maksimu-
min gjatë kohës kur ajo kishte
ushtruar postin e deputetes.
“Mendoj që dija, guximi dhe lufta
për të vërtetën ka qenë në nivelin
më të lartë që kam mundur ta jap
si deputete dhe po them në gjuhën
e popullit se nuk më mbetet
merak që diçka nuk kam bërë,
kam dhënë nga vetja krejt çka
kam mundur që mund të japë një
deputet i parlamentit dhe mendoj
se kam dhënë maksimumin”, ka
deklaruar Tërmkolli. Ndërsa duke
folur për pozitën e gruas në insti-
tucione ish-deputetja Tërmkolli që
kishe qeverisur me Ministrinë e
Shërbimeve Publike thekson se
pozita e gruas në vendimmarrje
është e ulët qe një periudhë të
gjatë kohore. “Në mandatin e parë
nuk kemi pasur asnjë grua min-
istre në mandatin e dytë kemi

Gratë kërkojnë më shumë hapësirë në vendimmarrje dhe më shumë përkrahje nga partitë e tyre

Privilegji i kuotës - sa i dobishëm aq i dëmshëm për gratë
Të gatshme për t’u përballur me përgjegjësitë që u takojnë, deputetet e kësaj legjislature dhe ato të legjislaturës së kaluar thonë se 

për dallim nga burrat gratë duhet t’i dyfishojnë përpjekjet për t’i arritur pozitat me punë të ndershme, si në parti ashtu edhe në parlament.
Ato vlerësojnë se prijësit institucionalë dhe partiakë duhet t’ua besojnë postet vendimmarrëse grave, sepse ato janë shtyllë e familjes 

dhe e përfaqësojnë gjysmën e popullatës 
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pasur veç një ministre dhe në të
tretin kemi pasur dy ministre dhe
në këtë mandat janë vetëm tri gra
në pozita të larta, por realisht në
proceset vendimmarrëse ka
shumë për t’u bërë në forcimin e
pozitës së gruas”, numëron ajo. 
Por Tërmkolli vlerëson se vetë
femrat duhet të angazhohen për
të arritur në postet vendimmar-
rëse, por duhet të kenë edhe
përkrahjen e liderëve të partisë.
“Duhet edhe  mirëkuptim nga par-
tia sepse po të kesh një udhëheqës
anti përfshirje të grave dhe po të
kesh shumë autoritet dhe punë
mund të denigrojë”, ka deklaruar
ajo. Tërmokolli konsideron se
kuota ligjore prej 30 për qind
duhet të mbetet edhe më tej në
fuqi. “Mendoj që kuota duhet të
mbetet edhe për një kohë sepse
nuk e shoh çështje të numrave,
por ajo është një mundësi dhe
mekanizëm që i jep mundësi fem-
rës që të jetë e pranishme në insti-
tucione dhe të japë kontributin e
saj”, ka thënë Tërmkolli. Ndërsa
duke folur për deputetet e reja, të
cilat për herë të parë ushtrojnë
postin e deputetes, Tërmkolli e
vlerëson si të çuditshëm faktin se
në parlament tashmë janë emra të
cilët sipas saj punën e parë e kanë
filluar atë të deputetes.
“Do t’u uroja shumë sukses dhe do
t’i inkurajoja për punë të mirëfilltë
për guxim për të punuar për
interesa të vendit dhe natyrisht
dua të besoj se do të kenë suksese.
Por këtu është ndoshta një prob-
lem se një numër jo i vogël jo
vetëm i deputeteve por edhe i
deputetëve punën e parë në jetën
e vet e kanë filluar si deputetë dhe
kjo ndodhë te ne”, ka thënë
Tërmokolli. Ndërsa, për mbetjen
jashtë parlamentit, thotë se është
pasojë e manipulimit që u bë gjatë
procesit zgjedhor në zgjedhjet e
përgjithshme të parakohshme.
“Unë nuk jam në gjendje që ta vë
veten në karakterin e njerëzve që
vjedhin prandaj të mos kem kurrë
asnjë votë për por nuk jam nga
personat që do t’i hyja një veprimi
të tillë, prandaj mund të them se
ka pasur probleme të tilla edhe
brenda partive politike dhe njerëz
të caktuar kanë përdorur të gjitha
metodat e mundshme për të hyrë
në parlament”, ka deklaruar
Tërmkolli.  Por pavarësisht faktit
se ka mbetur jashtë  parlamentit,
Tërmkolli thotë se do të jetë aktive
në jetën politike dhe beson se
brenda një afati të caktuar kohor
ajo do të jetë pjesë përbërëse e
institucioneve. Aktualisht ajo u
është kthyer studimeve të dok-
toratës dhe pasionit të vjetër për
të shkruar. 

Fuqizimi i femrës brenda
partisë mundëson fuqiz-
imin e saj në institucione

Vlerësimi pozitiv për aktivitet në
postin e deputetes nuk i solli notë
kaluese as ish- deputetes së LDD-
së,  Besa Gaxheri.  Por ajo kujton
se një pjesë të madhe të viteve të
saj e ka kaluar në politikë. 
“Merrem me politikë që nga viti i
dytë i shkollës së mesme që do të
thotë se janë rrafsh 30 vjet dhe me
këtë dua të them që, edhe pse në
këtë mandat nuk jam deputete në
Parlamentin e Kosovës, gjej
hapësirë për t’u marrë me politikë
sepse nëse politika zhvillohet apo
bëhet në formën e misionit,
atëherë çdo ditë ka hapësirë për të
kontribuar”, ka thënë Gaxherri.
Por ajo nuk e fsheh faktin se po e

ndien mungesën e postit të
deputetes. “Nuk mund ta mohoj
faktin se nuk e ndiej mungesën
për të qenë në Kuvendin e
Kosovës. Por të jem e sinqertë se
jam duke e parë se paskam pasur
pak nevojë për pushim për t’iu
përkushtuar vetes dhe familjes.
Por si menaxhere në PTK që jam
për rajonin e Pejës, kam mjaft
obligime edhe tash”, është shpre-
hur Gaxherri. Duke e vlerësuar
procesin zgjedhor, edhe Gaxherri
beson se mbeti jashtë vendit për
shkak të manipulimit të këtij pro-
cesi. “Këto zgjedhje kanë qenë të
manipuluara dhe unë nuk besoj
në rezultatin e tyre dhe konsideroj
se në Kosovë nuk vlerësohen vler-
at dhe nuk dua të jem modeste
andaj po e theksoj se unë kam
punuar me përkushtim të madh.
Unë vërtet mendoj se është
dashur të jem në Kuvendin e
Kosovës, por nuk prish punë pse
aty tashmë nuk është Besa
Gaxheri dhe shumë Besa të tjera,
me rëndësi është që Kosova të ecë
tutje”, ka theksuar Gaxherri.
Ndërsa duke folur për kuotën prej
30 për qind, Gaxherri deklaron se
“përfaqësimi i kuotës është thikë
me dy teha”.
“Mendoj se gjithçka duhet të jetë e
natyrshme. Mendoj se edhe kuota
për gjininë edhe kuota për
minoritet janë të dëmshme për
demokracinë, sepse gjithçka që
bëhet me privilegj është e
dëmshme, gjithçka që nuk bëhet
me punë nuk është në të mirën e
vendit. Gjithçka duhet të shkojë
në bazë të meritës dhe përkush-
timit por nuk e mohoj se nuk ka
pasur ndikim pozitiv kuota për
gjininë femërore”, thotë Gaxherri.
Madje shton se “po të mos  kishte
qenë ajo kuotë disa femrave nuk
do t’iu kishte dhënë mundësia fare
që të jenë pjesë e parlamentit që
do të thotë se përfaqësimi i tyre në
parlament nuk është në bazë të
kontributit të tyre”. Megjithëkëtë,
ajo uron që deputetet e ardhshme
të përfaqësojnë qytetarët  si
duhet, sepse, siç thotë Gaxherri,
“jemi dëshmitarë se politika është
kthyer në qëllime për përfitime
personale”. Dhe sipas saj kjo është
një ndër arsyet kryesore që femrat
duhet t’i dyfishojnë përpjekjet për
t’i arritur pozitat me punë të nder-
shme. “Nuk mund ta mohojmë se
gruaja nuk i ka mundësitë e njëjta
si burri për të depërtuar, prandaj
na duhet të mbështetmi tek njëra-
tjetra më shumë. Dhe përveç kësaj
duhet të angazhohet që të fuqizo-
het pozita e gruas brenda partisë
politike, sepse fuqizimi brenda
partisë të jep fuqizimin edhe në
institucione”, ka theksuar
Gaxherri.

Deputetet e reja shpreso-
jnë se do të jenë pjesë e
proceseve vendimmarrëse  

Kuvendi i Kosovës kësaj radhe do
të ketë emra të rinj të deputeteve
që këtë post do ta ushtrojnë për
herë të parë. Një ndër deputetet e
reja, është edhe aktorja Blerta
Deliu-Kodra, nga PDK-ja. Ajo pra-
non se puna në Kuvendin e
Kosovës nuk do të jetë e lehtë.
Deliu vlerëson se do të angazho-
het për të mos i zhgënjyer votuesit
të cilët ia dhanë mundësinë që ajo
të jetë pjesë e legjislaturës së
katërt. “Përgjegjësia është shumë
e madhe dhe mendoj se kjo punë
nuk është e lehtë, sepse qytetarët
më kanë votuar dhe ata presin që
unë t’i adresoj problemet e tyre në
parlament. Nuk dua që t’i zhgën-

jej ata të cilët ma besuan votën”,
ka deklaruar Deliu-Kodra. Ajo ka
thënë se do të angazhohet në
fushën e artit, pasi që, siç thotë
ajo, është më e profilizuar në këtë
fushë. Mirëpo Deliu-Kodra nuk e
përjashton mundësinë që të kon-
tribuojë edhe në fusha të tjera. Ajo
mendon se femra s’duhet të
anashkalohet në proceset e
vendimmarrjes.
“Dihet se femrat kanë qenë pjesë e
zhvillimeve të rëndësishme në
vendin tonë si para po ashtu edhe
gjatë luftës. Kështu roli i tyre nuk
duhet të anashkalohet, sepse
gratë kanë kapacitet të japin kon-
tribut në fusha të ndryshme si në
arsim, shëndetësi, e pse jo edhe në
politikë”, ka deklaruar Deliu-
Kodra.  Mirëpo, ajo mendon se për
këtë duhet të angazhohen më
shumë vetë femrat. “Gjinia
femërore duhet të angazhohet dhe
ne nuk mund të presim vetëm nga
meshkujt. Duhet të dëgjohet më
shumë edhe zëri i grave”, është
shprehur Deliu-Kodra. Edhe
Afërdita Berisha-Shaqiri, nga
LDK-ja, e cila për herë të parë do
ta ushtrojë postin e deputetes,
premton se do të japë kontributin
e saj në punët e legjislativit e në
veçanti në sferën ekonomike.
“Kontributin tim do të mundohem
ta jap në fushën ekonomike pasi
që jam profesoreshë në Fakultetin
Ekonomik, por pse jo edhe në
çështje në arsimit”, ka thënë
Berisha-Shaqiri. Ndërsa duke
folur për rolin e gruas në vendim-
marrje, Berisha-Shaqiri mendon
se femrat në Kosovë nuk janë
shumë të përfshira në të dhe,
sipas saj, duhet të bëhen
ndryshime pozitive në këtë drej-
tim.
“Për momentin, duke e parë se
femrat nuk janë shumë të përfshi-
ra në politikë, është mirë që kuota
ekziston, mirëpo është mirë kuota
të arrihet me forca vetjake dhe
parlamenti të jetë 50 për qind, dhe
kjo të arrihet me punë e jo në bazë
të caktuar, sepse mendoj që femra
është shtylla e çdo shoqërie dhe
femrës duhet t’i jepet hapësirë
shumë më shumë edhe në
vendimmarrje”, ka thënë Berisha-
Shaqiri. Ajo mendon se “është
mirë që të kihet besim tek femra
sepse ajo nuk do të korruptohej
lehtë”.  Teuta Haxhiu, nga AAK-
ja, e cila gjithashtu është ulur për
herë të parë në karrigen e
deputetes, thotë së qysh në fillim
të punës së këtyre institucioneve,
gjinisë femërore nuk i është dhënë
hapësira e duhur. “Është shkelur
rregullorja e Kuvendit pasi që nuk
është bërë përfaqësimi gjinor dhe
kjo është brengosëse, duhet të
ndryshojmë në këtë aspekt sepse
në një shoqëri demokratike për-
faqësimi gjinor duhet të jetë në
nivel të duhur”, ka thënë Haxhiu.
Ajo ka thënë se “gratë duhet të
punojnë bashkërisht dhe të puno-
jnë njëzëshëm sidomos te për-
faqësimi në pozitat udhëheqëse”. 
Pozita e deputetes vlerësohet sfidë
edhe nga përfaqësuesja e lëvizjes
“Vetëvendosje”, në Kuvendin e
Kosovës, Albulena Haxhiu.  
“Duke pasur parasysh faktin se
Kosova ndodhet në një situatë të
mjerueshme politike ekonomike, e
sociale e sjellë nga mendësia e
klasës së papërgjegjshme politike
ndryshimi i kësaj gjendjeje dhe
mentaliteti politik paraqesin një
sfidë edhe për mua si deputete e re
me te cilën kam gatishmërinë dhe
vullnetin që të përballem”, është
shprehur Haxhiu. Ajo thotë se do
angazhohet për të dhënë kon-
tribut në fushën legjislative, që
përkon me arsimimin e saj.

LULJETA VUNIQI

“Në një kuptim më
të thellë, të gjitha
gratë midis mosh -
ës tetëmbëdhjetëv-
jeçare dhe trid-
hjetepesëvjeçare,

pavarësisht nëse e pranojnë apo e
refuzojnë feminizmin, janë bija të
feminizmit, dhe i trashëgojnë përp-
jekjet, dështimet dhe sukseset.
Deshëm apo nuk deshëm, ato janë
trashëgimtare të një faze të gux-
imshme të lëvizjes bashkëkohore të
grave”.  

Rose L. Glickman 

Është e pritshme dhe rast i mirë që
për ditë të shënuar si Dita
Ndërkombëtare e Grave të bësh një
lloj rekapitullimi të të arriturave,
dështimeve dhe problemeve që janë
gjithandej kur është fjala për poz-
itën e gruas në shoqërinë tonë. Kjo
gjë bëhet edhe në planin global,
pasi Kombet e Bashkuara dhe
organizatat e tjera ndërkombëtare
duke shënuar këtë ditë sjellin në
pah çështje të cilat prekin dhe
ndikojnë më së shumti në jetën e
gruas. Shifrat e ndryshme për poz-
itën e grave - si në Kosovë ashtu
edhe në botë - nuk janë inkura-
juese. Përkundrazi, ato kryesisht
reflektojnë pabarazinë, diskrimin-
imin dhe shkeljen e të drejtave ele-
mentare njerëzore të tyre.
Natyrisht, nuk lihen pa u përmen-
dur edhe sukseset drejt qëllimit të
arritjes së barazisë gjinore, për të
cilat kanë luftuar aq shumë gratë e
gjeneratave të mëhershme dhe
aktivistet kudo në botë dhe në
Kosovë. 
Nëse bëhet krahasimi i jetesës së
grave të gjeneratave të fillimit të
shekullit njëzet dhe sot, do të gje-
jmë shumë beteja të fituara nga
gratë. Mirëpo, duke analizuar dhe
rishikuar sipas “zakonit” për 8
mars, në kontekstin kosovar lindin
shumë pyetje dhe dilema rreth asaj
se ku jemi tash. A i ka ndryshuar
feminizmi jetët tona? A i ndajnë
vetë gratë të njëjtat brenga dhe
pikëpamje lidhur me barazinë dhe
diskriminimin ndaj grave në
Kosovë, qoftë ai kulturor apo insti-
tucional, përfshirë edhe mënyrat se
si duhet sfiduar e luftuar ndaj tij? 
Nga ato pak debate publike dhe
analiza lidhur me çështjet të cilat
kanë të bëjnë me pikëpamjet dhe
qëndrimet feministe, del se gratë
në Kosovë, në veçanti gjeneratat e
reja të vajzave, dallojnë me aktivis-
tet feministe të gjeneratave më të
hershme për nga qëndrimet rreth
çështjeve lidhur me diskriminimin
gjinor, feminizmin dhe identitetin
feminist.
Arsyet janë të shumta, por do ta
elaboroj një moment psikologjik që
ka të bëjë me hezitimin, dhe në plot
raste edhe frikën, nga identiteti
feminist i shumë grave të gjener-

atave të mëhershme, që rrjed-
himisht ka ndikuar në masë të
madhe duke u bartur te gjeneratat
e reja.
Janë raste të rralla kur shohim që
një grua publikisht ta deklarojë
identitetin e saj feminist. Zakonisht
dëgjojmë fraza: “Unë nuk jam fem-
iniste, por...”, “Unë jam për të drej-
tat e grave dhe jam feministe, por
nuk dua të më etiketojnë publik-
isht”, etj. Ekzistojnë shumë arsye
për këtë, kurse ndër më të shpesh-
tat konsiderohen: perceptimet e
gabuara lidhur me ideologjinë fem-
iniste, paragjykimi i identifikimit të
feministeve si lesbike, mosnjohja e
koncepteve feministe, mosmar-
rëveshjet dhe dallimet në lëvizjet
feministe në të kaluarën dhe tash,
si dhe në përgjithësi, demonizimi i
kësaj lëvizjeje si lëvizje militante në
luftë të vazhdueshme kundër bur-
rave, që në masë të madhe është
bërë falë konstrukteve mediatike.
Prandaj, si në të kaluarën ashtu
edhe në ditët e sotme, nuk është se
kemi dëgjuar nga gratë lidere fjalë
të cilat shprehimisht i sfidojnë rolet
tradicionale, apo që të kenë bërë
vepra konkrete të cilat ngritin
çështje të rëndësishme dhe prekin
në mënyrë të drejtpërdrejtë jetën e
grave në shoqërinë tonë. Ato
mjaftohen duke dhënë shembullin
personal të suksesit në cilëndo
fushë dhe duke ia atribuuar atë
vetëm vetvetes. 
Frika e grave nga etiketimi si fem-
iniste ka baza reale në kontekstin
tonë shoqëror dhe kulturor. Një
shoqëri si kjo jona, ku burrat domi-
nojnë jetën publike dhe diktojnë
vendimmarrjen, për pasojë ka sub-
ordinimin e grave në shumicën e
fushave të jetës dhe kjo i limiton
mundësitë e ndryshimeve më
dinamike në këtë plan. Për shkak
të perceptimeve stereotipizuese për
feminizmin dhe lëvizjen e grave,
gratë lidere kanë frikë të bazuar se
identifikimi me feministet dhe fem-
inizmin do t’u shkaktonte dëmtim
të karrierës dhe imazhit të tyre
publik, mungesë respekti, mosbesi-
mi në profesionalizmin e tyre, etj. 
Ambiguiteti i grave lidere sa i për-
ket identitetit të tyre feminist, apo
mungesa e veprimeve eksplicite për
të dëshmuar relevancën e tij në
jetën e grave, ka lënë dhe po vazh-
don t’u lërë gjeneratave të
ardhshme trashëgiminë e një qën-
drimi ambivalent ndaj lëvizjes së
grave dhe feminizmit. 
Një gjë është e qartë: ky është një
problem shumë i madh, por gratë
dhe vajzat e reja janë dhe do të
mbesin trashëgimtare të të gjitha
sukseseve dhe dështimeve të lëviz-
jes së grave në Kosovë. Nuk besoj se
ekziston një motivim më i madh se
ky për angazhim dhe përkushtim. 

Urime 8 Marsi!

(Autorja është drejtoreshë e
Qendrës Kosovare për Studime

Gjinore)

Feministe apo 
“postfeministe”?

Frika e grave nga etiketimi si feministe ka baza reale në
kontekstin tonë shoqëror dhe kulturor. Për shkak të per-
ceptimeve stereotipizuese për feminizmin dhe lëvizjen e
grave, edhe gratë lidere kanë frikë të bazuar se identi-
fikimi me feministet dhe feminizmin do t’u shkaktonte
dëmtim karrierës dhe imazhit të tyre publik, mungesë
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BESNIK KRASNIQI
Burrat ndalen dhe vëmendshëm e
dëgjojnë sa herë në Senatin e
Unive rsitetit të Prishtinës flet
Myzafere Limani. 
Duke qenë dekane fakulteti, ajo për-
faqësohet në këtë institucion ku ka
45 anëtarë meshkuj dhe një tjetër
grua. Megjithatë, thotë troç gjithë
çf arë ka për të thënë. 
Ndjenja e inferioritetit karshi burra -
ve nuk është pjesë e karakterit të saj.
“Sigurisht se nuk është një ndjenjë e
këndshme të jesh pjesë e një senati
në përbërje të tillë çfarë e kemi, sa i
përket përfaqësimit gjinor. Por gjatë
punës dhe diskutimeve, pothuajse
kurrë nuk e ndiej diferencën gjinore
dhe, së paku, kjo është përshtypja
ime, as kolegët e mi nuk shprehin
tendencë për ndonjë mospërfillje në
baza gjinore”, ka thënë dekania e
Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike
dhe Kompjuterike, Limani. “Kupt -
ohet se ky rast i punës në Senat nuk
mund të përgjithësohet, sepse këtu
fjala është, megjithatë, për një rreth
akademik me një nivel më të lartë të
vetëdijes për barazi gjinore”.
Me anë të Statutit Universiteti
obligohet të krijojë mundësi  të
barabarta për të gjithë, pa asnjë lloj
diskriminimi qoftë edhe gjinie. Neni
7 i tij përcakton që Universiteti
deklarohet për mbështetje të
barazisë gjinore. Kjo do  të  thotë  që

në  rastet  kur ka ndidatët e gjinisë
mashkullore dhe femërore i kanë
kualifikimet e njëjta, përparësi do t’i
jepet kandidates femër. 
Megjithëkëtë, statistikat flasin për
përfaqësim fare të ulët. Tregues
për këtë është përfaqësimi i gruas
në organet kryesore të
Universitetit, që janë Këshilli
Drejtues dhe Senati. Nga 9 anë-
tarët e Këshillit Drejtues vetëm një
është femër, kurse nga 47 anëtarët
të Senatit vetëm dy janë femra.
Përfaqësimi është ulur akoma prej
kur në Universitet ka ardhur rektor
Mujë Rugova. Dy pararendës të tij
kanë pasur nga një prorektor femër,
ndërsa në kohën e rektorit të kaluar
ishte hapur në kuadër të
Universitetit Zyra për barazi gjinore. 
Tash, asnjë nga prorektorët nuk
është femër. 
Edhe në nivel të njësive akademike
gjendja nuk është më e mirë sesa në
nivel universiteti. 

Nga të 17 fakultetet, sekretare
femra kanë vetëm gjashtë prej tyre,
ndërsa prodekane ka vetëm në pesë
sosh. Ndërkaq, e vetmja dekane
është ajo e Fakultetit të Inxhi -
nierisë Elektrike dhe Kompj -
uterike, Myzafere Limani.
Përfaqësimi i pakët i femrave në
vendimmarrje, sipas dekanes Li -
mani, është reflektim i botëkupti-
meve konservative të një numri të
meshkujve, i mosbesimit të
kolegëve të saj në aftësitë e kolegeve
të tyre për udhëheqje, dominimit të
tyre numerikisht që shprehet
shpesh përmes votimit, dhe në fund
ajo që i duket se është më e rënda,
mos vlerësimi i barabartë i
kualiteteve dhe i kompetencave në
mes të dy gjinive.
Pozita e gruas në shoqëri, sipas kësaj
dekaneje, duhet përforcuar vetëm në
bazë të kompetencës që ajo tregon.
“Përkundër vullnetit të mirë që
është treguar me diskriminimin poz-

itiv me kuotat e garantuara të për-
faqësimit të femrave në institucione
(30 për qind), nuk mendoj se kjo
është mënyra më e mirë e forcimit të
pozitës së gruas dhe rolit të saj në
shoqëri”, ka thënë dekania Limani.
“Forcimi i vërtetë i pozitës së gruas
arrihet atëherë kur gruas i mundëso-
het të marrë pozitën e merituar në
bazë të një konkurrence të barabartë
me meshkujt, e që në shoqërinë tonë
në shumicën e rasteve, fatkeqësisht,
nuk ndodh ashtu”.
Konkurrenca është më shumë e
shprehur në rastin e rekrutimit të
kuadrit akademik dhe të atij
joakademik. Por, as këtu femrat nuk
i mundin meshkujt në statistika.
Madje, janë shumë larg tyre. 
Universiteti që tash ka 1022 pjesë-
tarë të rregullt të stafit akademik, ku
janë të përfshirë profesorët dhe asis-
tentët, nuk ka femra as në shkallën
30 për qind. Vetëm 287 femra të
punësuara si staf akademik ka. 

Edhe sa i takon personelit
të Administratës së Universitetit,
në Administratën Qendrore dhe në
të 17 fakultetet pasqyra e për-
faqësimit gjinor nuk ndërron.
Megjithëkëtë, këtu ka diferencë fare
të vogël. Janë gjithsej 393 të punë-
suar, prej të cilëve 195 janë femra.
Dekania Limani konsideron se ky
përfaqësim nuk është i drejtë.
“Të themi se përfaqësimi i grave
në vendimmarrje dhe në procesin e
mësimdhënies duhet të jetë
pasqyrim i përbërjes gjinore të
popullatës (50:50), është qëndrim
tejet optimist, por nga ana tjetër
edhe ne vetë si shoqëri nuk duhet
të jemi të kënaqur me një për-
faqësim çfarë e kemi sot (rreth 25
për qind)”, ka thënë ajo. “Prandaj
duhet t’i kushtohet shumë kujdes
forcimit të pozitës së gruas, para së
gjithash në familje, e statistikat e
tjera vetvetiu me kohë do të për-
mirësohen”.

Statistikat e Universitetit të Prishtinës tregojnë për përfaqësim të ulët të grave në vendimmarrje dhe në procesin e mësimdhënies

Universiteti i burrave
Nga 17 fakultetet, sa ka Universiteti i Prishtinës, vetëm një nga ta drejtohet prej një femre – profesoreshës Myzafere Limani. Ajo është një

nga dy gratë që përbëjnë Senatin e Universitetit, i cili ka 45 burra. Statistikat tregojnë se proporcioni gra  burra të inkuadruar në mësimdhë -
nie është 1 me 3. Dekania Limani konsideron se forcimi i vërtetë i pozitës së gruas arrihet atëherë kur gruas i mundësohet të marrë pozitën 

e merituar në bazë të një konkurrence të barabartë me meshkujt. Sipas saj, në shoqërinë tonë, në shumicën e rasteve, nuk ndodh kështu

Universiteti i Prishtinës, që nga themelimi më 1970, nuk ka pasur asnjë rektore

ARBENAHMETI
Kosova me vetëdije të plotë ka marrë
vendim se dëshiron që në të
ardhmen të jetë më afër Bashkimit
Evropian, dhe pjesë e këtij procesi
është edhe arritja e standardeve që
kanë të bëjnë  me realizimin e
barazisë gjinore, ka thënë përfaqë-
suesi special i Bashkimit Evropian
në Kosovë, Pieter Feith, në një inter-
vistë dhënë “Kohës Ditore”, në shen-
jë të 8 Marsit-Ditës Ndërkombëtare
të Gruas. Feith ka besim në forcën e
grave kosovare dhe thotë se kohën e
fundit Kosova ka bërë disa hapa
inkurajues në lidhje me barazinë gji-
nore. Çështja e kuotës së përfaqësim-
it të grave thotë se diskutohet edhe
në vendet e BE-së, dhe se kur të arri-
het vetëdijesimi i plotë për për-
faqësimin e domosdoshëm të grave
në institucionet vendimmarrëse,
institucionet e Kosovës do të mund të
bëjnë ndryshime të kuotës. Vazhdon
të besojë se do të  ishte pozitive që
Kosova të kishte një femër si presi-
dente.

KD: Z. Feith, si e vlerësoni praninë e
grave në institucionet e shoqërisë së
Kosovës?
Feith: Gratë janë duke luajtur një
rol shumë të rëndësishëm në të
gjithë sektorët e shoqërisë kosovare,
si në politikë, biznes, media dhe

shoqëri civile, ashtu edhe në jetën
familjare. Megjithatë, duhet bërë më
shumë përpjekje që kjo të pasqyrohet
edhe me një pjesëmarrje më të
madhe të grave në pozita udhëhe-
qëse, qoftë në politikë ose në ekono-
mi. Themelet e shoqërisë janë shumë
më të forta nëse meshkujt dhe fem-
rat kanë mundësi të barabarta për
të dhënë kontributin  tyre. Kjo është
arsyeja pse përfaqësimi dhe të drej-
tat e grave meritojnë vëmendjen e
plotë të të gjithë neve – dhe jo vetëm
me rastin e Ditës Ndërkombëtare të
Gruas, por kjo duhet të ndodhë në
çdo ditë të vitit. Kosova duhet ta
ketë si imperativ përfshirjen e
barazisë gjinore në politikat dhe
programet e saj.

KD: A jeni të kënaqur me barazinë
gjinore? 
Feith: Në radhë të parë është me
rëndësi të theksohen të drejtat dhe
detyrat e meshkujve dhe  të femrave
për barazi gjinore. Kjo paraqet një
ndër vlerat themelore të zhvillimit
demokratik të shoqërisë dhe mbetet
sfidë e vazhdueshme, madje edhe për
vendet e Bashkimit Evropian.
Tashmë është fakt i pranuar botër-
isht se barazia gjinore në të vërtetë
është një dimension i rëndësishëm
në luftën kundër varfërisë dhe për
zhvillim ekonomik. 
Kohëve të fundit Kosova ka bërë disa

hapa inkurajues në lidhje me baraz-
inë gjinore, duke miratuar Ligjin për
barazi gjinore dhe Planin kombëtar
të veprimit për arritjen e barazisë gji-
nore në Kosovë. Megjithatë, duhet
bërë edhe më shumë për zbatimin e
këtyre ligjeve dhe politikave.
Agjencia e Kosovës për Barazi
Gjinore e ka një mandat shumë të
rëndësishëm për ta përmbushur, të
cilin unë e mbështes plotësisht dhe
unë llogaris në një përkushtim të ri
politik të Qeverisë së re për ta çuar
ketë proces përpara.  

KD: A është 30-përqindëshi i garan-
tuar në Kuvend mënyra më e mirë
për përfaqësimin e grave në jetën
institucionale? 
Feith: Kuota prej 30 për qind e anë-
tarëve të Kuvendit të Kosovës e ka
shtuar pjesëmarrjen e grave në jetën
politike në Kosovë. Prapë po them se
ky nuk është një diskutim specifik
vetëm për Kosovën, kuotat diskuto-
hen dhe trajtohen në mënyra të
ndryshme edhe në shtetet anëtare të
Bashkimit Evropian. Ajo që është me
rëndësi është vetëdijesimi për për-
faqësimin e grave, e pastaj i përket
secilës demokraci që të zhvillojë sis-
temin për rregullimin e kësaj çësht-
jeje. Edhe pasi të jetë bërë rishikimi i
Ligjit për zgjedhjet, përfaqësimi
adekuat i femrave do të mbetet një
parametër i rëndësishëm. Përveç

përfaqësimit të femrave në jetën poli-
tike është shumë me rëndësi edhe
përfaqësimi i femrave në adminis-
tratën publike. Në këtë aspekt duhet
përmendur si pozitive rritjen e lehtë
të përqindjes së femrave që zënë pozi-
ta vendimmarrëse në administratën
publike dhe që ministritë kanë për-
caktuar tregues për vlerësimin e per-
formancës në aspektin e barazisë gji-
nore. Megjithatë, zyrtarët për barazi
gjinore ende nuk janë emëruar në të
gjitha ministritë, ndërsa komitetet
për barazi gjinore janë themeluar në
vetëm dy komuna nga gjithsej 30
sosh. Përfaqësimi i barabartë vazh-
don të mbetet sfidë në të gjitha
nivelet, e veçanërisht në nivelin
komunal. Kërkohet më shumë ven-
dosmëri nga  autoritetet qendrore
dhe lokale për ta trajtuar këtë çësht-
je si prioritet. 

KD: Ju keni përkrahur një femër për
presidente të Kosovës. Kur duhet të
ndodh kjo?
Feith: Vërtet kam menduar se në
aspektin e perceptimit do të mund të
ishte pozitive që të kishim një femër
si presidente. Kosova ka shumë
femra të talentuara, inteligjente dhe
të respektuara, të cilat mund t’i ofro-
jnë shumë zhvillimit të Kosovës dhe
të cilat mund të ishin përfaqësuese
shumë të mira edhe jashtë vendit.
Disa prej tyre janë duke mbajtur

pozita kyç në Qeverinë e re për
përafrimin e Kosovës në Bashkimin
Evropian. Ato mund të shërbejnë si
model, pasi që kanë arritur aty ku
janë me meritat e tyre dhe
përkundër një ambienti i cili akoma
në masë të madhe dominohet nga
meshkujt. 

KD: A do të duhet edhe shumë kohë
që kjo shoqëri të pranojë një femër si
udhëheqëse ?
Feith: Unë kam përshtypjen se
ekziston një vetëdijesim gjithnjë e më
i madh për kontributin shumë pozi-
tiv që japin femrat në nivelet
vendimmarrëse. Këto përvoja pozi-
tive do të shihen kur femrat të fitojnë
role udhëheqëse politike dhe kështu
ky bëhet një proces ku njëri aspekt e
forcon tjetrin dhe anasjelltas. Kosova
me vetëdije të plotë ka marrë vendim
se dëshiron që në të ardhmen të jetë
më afër Bashkimit Evropian, dhe
pjesë e këtij procesi është edhe arrit-
ja e standardeve që kanë të bëjnë  me
realizimin e barazisë gjinore. Unë
jam vërtet shumë optimist se do të
shohim edhe zhvillime të tjera pozi-
tive në lidhje me këtë çështje dhe
besoj në vendosmërinë e Qeverisë së
re për promovimin e femrave në poli-
tikë, si dhe në sferat e tjera të jetës
publike, sepse kjo është në interes të
Kosovës dhe në frymën e perspek-
tivës evropiane të Kosovës.

Përfaqësuesi i posaçëm i BE-së, Pieter Feith, flet në Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Feith: Themelet e shoqërisë janë më të forta 
kur gratë dhe burrat janë të barabartë
Në radhë të parë është me rëndësi të theksohen të drejtat dhe detyrat e meshkujve dhe të femrave për barazi gji-
nore. Kjo paraqet një ndër vlerat themelore të zhvillimit demokratik të shoqërisë dhe mbetet sfidë e vazhdueshme,
madje edhe për vendet e Bashkimit Evropian. Tashmë është fakt i pranuar botërisht se barazia gjinore në të
vërtetë është një dimension i rëndësishëm në luftën kundër varfërisë dhe për zhvillim ekonomik, thotë Feith PPiieetteerr   FFeeii tthh  
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SALIE GAJTANI-OSMANKAQ
Ka gra në Kosovë që nuk duan
lule për 8 Mars. Ato duan sigurim
të shëndetit për to dhe familjet e
tyre. Dhe për këtë do të protesto-
jnë sot (e martë) në rrugë, që t’i
bëjnë presion Qeverisë së Kosovës
që të miratojë sa më shpejtë Ligjin
për Fondin e  Sigurimeve
Shëndetësore. 
Igballe Rogova, drejtoreshë
ekzekutive e Rrjetit të Grave të
Kosovës, ka deklaruar për “Kohën
Ditore” se kanë zgjedhur të
protestojnë pikërisht, në festën e
njohur si dita e grave, për të
kërkuar sigurime shëndetësore,
sepse “shëndeti në Kosovë është
bërë shumë i shtrenjtë”. 
Ajo ka thënë se nëpërmjet
protestës së 8 Marsit duan t’i dër-
gojnë porosinë ekzekutivit se më
kështu nuk shkon. “Qeveria duhet
ta mësojë njëherë e mirë se nuk
mund të na mashtrojë me një lule.
Ne duam jetë të qetë, të shëndet-
shme, shërbime më të mira shën-
detësore dhe garantimin e këtyre
shërbimeve edhe në aspektin
financiar”, ka thënë Rogova. 
Sipas saj, ky reagim vjen jo pse
gratë nuk i duan lulet, por pse lulet
kanë mbetur luks në Kosovë.
“Duam sigurime shëndetësore dhe
shëndetësi efikase, sepse mungesa
e tyre po na varfëron përditë”,
është shprehur Rogova. 
Për Rogovën, shëndetësia në
Kosovë është shndërruar në biznes
të famshëm, ku askush nuk kujde-
set për shëndetin por vetëm për
paratë. 
“Po shiten tokat dhe shtëpitë për

shëndet. Ku ka me keq”, ka thënë
Rogova, duke pohuar se po të
kishte Kosova Fondin për
Sigurimet Shëndetësore nuk do të
ndodhte diçka e tillë.  

Kosova ka shumë halle,
por shëndetësia dominon

Rogova ka thënë se përballë prob-
lemeve të shumta me të cilat po
ballafaqohet vendi, ato kanë pasur
shumë dilema se çfarë më parë do
të kërkonin në protestat e këtij 8
Marsi, gati 12 vjet pas përfundimit
të luftës.
“Kemi pasur disa dilema nëse do të
orientohemi më tepër kah shtrenj-
timi i miellit dhe bukës, si dhe
artikujve të domosdoshëm jetësorë,
probleme të tjera me të cilat po për-
ballet Kosova, apo të orientohemi
kah shëndetësia. Dhe vendosëm
këtë të fundit, sepse pikërisht kjo
është çështja e përgjithshme, e cila
po na dhemb shumë në çdo
aspekt”, ka vlerësuar Rogova.
Ajo ka përsëritur se“njerëzit po i
shesin tokat, shtëpitë, po shesin
gjithçka për të shëruar një familjar,
ku suksesi kurrë nuk është i garan-
tuar. Në fund ata mbesin pa asgjë.
Dhe kjo institucioneve tona nuk po
u bën përshtypje”. 
Rogova ka sqaruar se bashkë me të
gjitha shoqatat, me të cilat
bashkëpunon Rrjeti i Grave të
Kosovës, kanë marrë vendim që në
vend se t’i kënaqin apetitet person-
ale të dikujt për të festuar, ta
shënojnë Ditën Ndërkombëtare të
Gruas - 8 Marsin me protestën “për
një çështje, e cila na prek të

gjithëve, pa dallim gjinie, moshe,
kombi apo feje”. 
“Ne do të dalim me dy kërkesa në
këto protesta. E para është krijimi
i Fondit për Sigurimet
Shëndetësore, meqë duhet të stopo-
hen pazarllëqet e mëdha që po
bëhen në kurriz të shëndetit të
qytetarëve të Kosovës, brendapër-
brenda institucioneve të Kosovës.
Ndërsa në krye të tyre janë lidhjet
e individëve që kanë mes vete
njerëz që punojnë nëpër institu-
cionet publike dhe private shënde-
tësore”, ka vlerësuar Rogova.
Kërkesë e dytë, sipas saj, në protes-
ta do të jetë përmirësimi i shër-
bimeve shëndetësore. 
“Këto janë dy çështjet që neve po
na preokupojnë më së shumti, dhe
për të kërkuar përmbushjen e tyre
do të dalim edhe në rrugë. Në orën
12:00 para Teatrit Kombëtar, në
Prishtinë”, ka saktësuar Rogova. 
Ndërsa, ka bërë të ditur se pas
protestës do t’i dërgohet një letër e
hapur Qeverisë së Kosovës, bashkë
me këto kërkesa.  
Ajo konsideron se shëndetësia si
problem i madh për nënën dhe
gruan, por edhe për qytetarët e të
gjitha kategorive të tjera të
shoqërisë, duhet të trajtohet
shumë më seriozisht nga institu-
cionet.  
“Nuk kemi bërë dallime në kate-
gori, sepse kjo është një fushë që na
prek të gjithëve njësoj. Na dhemb
dhe na varfëron, prandaj duhet të
luftojmë që së paku të mos na
ndodhë kjo e fundit”, ka pohuar
Rogova, duke iu referuar nevojës
për të pasur Fondin për Sigurimet

Shëndetësore. 
Rogova ka bërë të ditur se shoqatat
e grave po punojnë në hartimin e
një strategjie për vitet në vijim, ku
si fushë e rëndësishme në të do të
jetë shëndetësia.
Ajo veçmas ka folur për sëmundjen
e kancerit tek gratë. Është pohuar
se numri i të sëmurëve me kancer
po shkon duke u rritur me hov. 
“Duke përkrahur luftimin e
sëmundjes së kancerit të gjirit,
kemi parë se ky bashkë me
kancerin e mitrës, janë dy prob-
leme jashtëzakonisht të mëdha në
Kosovë”, ka thënë ajo. 
“Në këtë strategji kemi ndërmend
të bëjmë edhe hulumtime, për të
parë se ku janë shkaqet, pse nuk po
bëhet më shumë në këtë fushë”, ka
theksuar Rogova. 
Gratë, megjithatë, siç tha ajo, nuk
do të ndalin presionin e tyre ndaj
Qeverisë vetëm me këtë protestë.
Do të vazhdojnë të kërkojnë
aprovimin e Fondit për Sigurime
Shëndetësore edhe herëve të tjera,
ku data pasuese do të jetë 7 prilli -
Dita Ndërkombëtare e
Shëndetësisë. 

Ministri premton Fondin
për Sigurime 

Ministri i sapoemëruar i
Shëndetësisë, Ferid Agani, ka
premtuar se miratimi i Ligjit dhe
i Fondit për Sigurimet
Shëndetësore do të jetë njëri
ndër prioritetet e prioriteteve të
tij. Ai ka kërkuar Fondin edhe
para se të bëhej ministër. Sa herë

është debatuar për këtë, ai ka
ngritur dorën “pro”. Madje ka
pasur raste kur edhe ka ngritur
gishtin e akuzës për ata që e
kanë vonuar miratimin e tij. 
Agani e di se Kosova dhe Ruanda
e Afrikës janë dy shtetet e vetme
që nuk e kanë themeluar ende
Fondin për Sigurime
Shëndetësore. 
Ai ka deklaruar se Projektligji
për sigurimet shëndetësore, i
përgatitur disa vjet më parë nga
grupi i ekspertëve ku edhe ai ka
marrë pjesë është “masakruar”
nga politika. 
Duke folur për kohën kur për
herë të parë erdhi për miratim
para Kuvendit të Kosovës Ligji
për sigurime shëndetësore,
ndonëse kishte udhëhequr vetë
komisionin për hartimin e tij,
Agani ka thënë se e kishte pasur
të vështirë ta njihte këtë projek-
tligj, edhe pse kishte marrë pjesë
në hartimin e tij.
“Kur ka ardhur në Kuvend ky
projektligj ishte masakruar nga
politika”, ka thënë ai, duke shtu-
ar se ai ishte shndërruar në
diçka që ishte e vështirë të reali-
zohej. 
Sipas tij, miratimi i këtij ligji do
të sigurojë ngritjen e financimit
për sistemin shëndetësor, shër-
bime kualitative shëndetësore si
dhe shërbime të reja shëndetë-
sore, gjëra të cilat ai i ka premtu-
ar edhe në deklaratën e tij të
parë dhënë gazetarëve në ditën
kur ka pranuar detyrën e min-

istrit të Shëndetësisë, gjatë këtij
mandati qeverisës. 
Krijimi i Fondit është thënë se do
të nxiste secilin qytetar për të
marrë kartelën e sigurimeve,
sepse përmes saj direkt nga
Fondi do të kryhej çdo pagesë për
shërbimet dhe ilaçet që aktual-
isht rëndojnë mbi buxhetin
familjar. 
Por, themelimi i këtij Fondi ka
mbetur peng i kostos së tij të
lartë, pasi që Ministria e
Financave (MEF) e konsideron si
barrë të papërballueshme për
buxhetin, veçmas në tri vitet e
para të fillimit të funksionimit të
tij, por edhe më pas. 
Në një dokument mbi Vlerësimin
e Kostos së Ligjit që garanton
krijimin e Fondit për Sigurimet
Shëndetësore, të hartuar nga
MEF-i, e të cilën e posedon gaze-
ta janë vënë  
dy arsyet “gjigante” që thuhet ta
kenë lënë Fondin pa u krijuar. 
E para paraqitet mungesa e
parashikimit të shumës prej 300
milionë eurosh, sa llogaritet të
jetë kostoja fillestare për Fondin
që duhet të japë buxheti, në
secilin dokument buxhetor, qoftë
edhe për vitet në vijim. Dhe e
dyta, është pasiguria e madhe,
nëse edhe pas themelimit
burimet e identifikuara nga të
cilat janë paraparë të hyrat, pas
fazës fillestare (3 -5 vjeçare), do
të paguajnë kontributet për
Fondin siç janë paraparë në këtë
dokument.

Qeveria do të përballet me presionin e grave në kërkim të Ligjit dhe Fondit për Sigurime Shëndetësore 

Nuk duan lule, duan sigurime shëndetësore
“Duam sigurime shëndetësore dhe shëndetësi efikase, sepse mungesa e tyre po na varfëron përditë”, thotë Igballe Rogova. Sipas saj, 

shëndetësia në Kosovë është shndërruar në biznes të famshëm, ku askush nuk kujdeset më për shëndetin, por vetëm për paratë.  
“Po shiten tokat dhe shtëpitë për shëndet. Po të kishim Fondin për Sigurime Shëndetësore nuk do të ndodhte kjo”, shprehet ajo

Gratë do të protestojnë sot (e martë) në rrugë, që t’i bëjnë presion Qeverisë së Kosovës që të miratojë sa më shpejtë
Ligjin për Fondin e  Sigurimeve Shëndetësore 
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LULZIM DEMOLLI
ARBENITA G. (23-VJEÇARE) ka
konkurruar në katër vende pune.
Në asnjërin nuk është pranuar.
Ajo e ka bindjen se Ligji i punës i
ka marrë në qafë shumë gra të
reja, si puna e saj.  “Nuk na mar-
rin në punë, sepse i frikësohen një
viti pushimi të lindjes që na takon
tash me ligj”, thotë ajo tek paloste
dokumentet që tash katër muaj i
mban gati për konkurset që i për-
cjell në gazeta. 
Frikën se gratë e reja pas mira-
timit të Ligjit të punës do të penal-
izohen nga punëmarrësit, ia kanë
edhe organizatat që merren me
mbrojtjen e të drejtave të grave.
Me Ligjin e ri të punës, që ka hyrë
në fuqi këtë vit, femra e punësuar
gëzon të drejtën prej dymbëdhjetë
muajsh pushimi të lehonisë. Për
gjashtë muajt e parë të pushimit
të lehonisë pagesa bëhet nga
punëdhënësi me kompensim 70
për qind të pagës bazë, tre muajt
në vijim, pushimi i lehonisë
paguhet nga Qeveria e Kosovës
me kompensim 50 për qind të
pagës mesatare në Kosovë, ndërsa
tre muaj të tjerë femra e punësuar
ka të drejtë me këtë ligj që ta
zgjasë pushimin e saj të lehonisë,
pa pagesë. 
Numri i punëkërkueseve femra,
në fund të vitit të kaluar, në kra-
hasim me një vit më parë, është
më i vogël për rreth 1 mijë. Sipas
të dhënave të fundit të Entit të
Statistikave, nga  335 mijë
punëkërkues, 160 mijë prej tyre
janë femra. Të dhëna zyrtare nuk
ka nëse ky numër i femrave është
pranuar në punë

Punëdhënësit do të kërko-
jnë rishqyrtim të nenit 49

Përfaqësuesit e biznesit nuk e
mohojnë se femrat e reja mund të
“penalizohen” nga ky ligj.
“Ekziston një frikë, por do t’ia
lëmë të ardhmes të shohim se
çfarë rezultatesh do të na japë
implementimi i këtij ligji”, thotë
nënkryetarja e Odës Ekonomike
të Kosovës, Zineta Daci. Sipas saj,
me të njëjtat kushte kur lajmëro-
het në konkurs, femra dhe
mashkulli, punëdhënësi më lehtë
do të përcaktohet për mashkullin,
sepse më pak probleme ka me një
punëtor mashkull. “Por, unë ju
garantoj se femrat kanë tiparet e
tjera që janë në favor të gjinisë
femërore. Ato janë më punëtore,
më të disiplinuara, më përgjegjëse
dhe më të pakorruptuara. Por në
fund punëdhënësi është ai që
zgjedh dhe nuk është i obliguar ta
marrë për punëtore një femër apo
një mashkull”, thotë ajo. Me Ligjin
e ri të punës, çështja e punëtoreve,
sipas saj, është trajtuar mirë.
“Nëse e shoh nga ana e femrës,
nuk jam edhe aq e kënaqur me
këtë ligj, por në krahasim me tra-
jtimin e gjertanishëm të gruas, ky
ligj është mjaft i mirë, duke marrë
parasysh edhe situatën
ekonomike të vendit dhe të punëd-
hënësve”, thotë Daci.

Por kur ajo flet në emër të për-
faqësuesve të punëdhënësve,
shpreh pakënaqësitë e saja me
obligimet që tash kanë punëd-
hënësit. “Punëdhënësi është i
vetëdijshëm se një grua nuk është
e aftë për punë përderisa ajo do të
duhej të ishte në pushimin e
lehonisë. Por në kushte që tani
performojnë bizneset kosovare,
pushimi me pagesë prej gjashtë
muajve që duhet t’i paguajë
punëdhënësi, është i
papranueshëm për punëdhënësit.
Bizneset do të kërkojnë që ky nen
të ridiskutohet edhe një herë”,
thekson nënkryetarja e OEK-ut,
Zineta Daci.
Se kush do t’i marrë obligimet për
të kompensuar punëtorin, për
sindikalistët nuk është edhe aq e
rëndësishme. Ata janë të kënaqur
me Ligjin e punës dhe presin që ai
të implementohet në përpikëri.
“Ne do të jemi monitorues të çdo
neni të atij ligji. Ne do të reagojmë
për çdo rast të mosimplementimit
të këtij ligji pavarësisht se a flet
për lehonat apo për punëtoret e
tjera”, thotë kryetarja e Rrjetit të
Gruas të BSPK-së, Igballe
Malushaj. Ajo apelon te gratë e
punësuara që për çdo padrejtësi
në punë apo gjatë aplikimit për
punë të raportojnë tek sindikata.
“Vetëm te ne pyetet gruaja kur
kërkon punë se a është e martuar,
sa fëmijë ka dhe a planifikon të
ketë fëmijë tjetër. Kjo është shkel-
je e të drejtave të njeriut të futesh
në intimitetin e një gruaje.
Asnjëherë burri nuk është pyetur
a planifikon të ketë fëmijë tjetër”,
thotë Malushaj. Ajo kërkon që ky
lloj diskriminimi të kontrollohet
nga organet kompetente dhe këta
punëdhënës të ndëshkohen. 

Femra e punësuar gëzon mbrojtje
të veçantë në përputhje me këtë
ligj. Me Ligjin e ri të punës ndalo-
het puna e natës për të punë-
suarat shtatzëna dhe gratë gjid-
hënëse. Femrës shtatzënë dhe
gjidhënëse i ndalohet të bëjë punë
e cila është e përcaktuar si e
dëmshme për shëndetin e nënës,
gjatë kohës së shtatzënisë, nëna
me fëmijë nën moshën tre vjeç,
nuk mund të obligohet të punojë
më gjatë se orari i rregullt i punës,
dhe punë gjatë natës. “Femrës
shtatzënë dhe gjidhënëse i ndalo-
het të punojë në vendet e punës ku
paraqiten punë veçanërisht të
rënda fizike, punë që u ekspozo-
hen faktorëve biologjikë, kimikë
apo fizikë, të cilët paraqesin rrezik
për shëndetin riprodhues dhe
rastet e tjera specifike”, thuhet në
Ligjin e ri të punës. Për sis-
temimin e punëve të rënda dhe të
rrezikshme të cilat mund të dëm-
tojnë shëndetin e femrave shtatzë-
na dhe gjidhënëse, Ministria
përkatëse nxjerr akt nënligjor. 

Punëdhënësit mohojnë të
kenë ndryshuar politikat 
e punësimit

Punëdhënësit mohojnë që këto
nene të Ligjit të punës të kenë
ndryshuar politikat e punësimit të
deritashëm. “Përqindja e punon-
jësve të gjinisë femërore në IPKO
arrin në afro 50 për qind nga
numri i përgjithshëm i punë-
torëve, dhe kjo përqindje do të
ishte edhe më e lartë, në rast se
disa prej profesioneve të caktuara
në kompani, të mos dominoheshin
nga meshkujt, si në rastin e inx-
hinierëve teknikë apo ekipeve të

terrenit”, thotë Arta Koka, menax-
here e Burimeve Njerëzore në
IPKO. Sipas saj, të gjitha punë-
toret në kompaninë e saj kanë kon-
trata valide, edhe pas miratimit të
Ligjit të punës, të cilin thotë se e
zbatojmë në plotësi. “IPKO është
punëdhënës me mundësi të
barabarta për të gjithë, pa dallime

gjinore apo të moshës, ndërsa kjo e
shndërron kompaninë tonë në
njërin prej punëdhënësve më të
dëshiruar nga njerëzit e talentuar
dhe profesionistët e ndryshëm
brenda dhe jashtë vendit”, shpre-
het ajo. Koka shprehet e bindur se
përparësi do të kenë prapë femrat
përkundër favoreve negative që
mund të ketë kompania e saj.
As nga institucionet bankare, ku
thuhet se janë të koncentruar një
numër i madh i punëtoreve femra,
nuk pranohet fakti se Ligji i punës
mund t’i penalizojë femrat që
potencialisht mund të bëhen nëna
pas pranimit në punë. Iliriana
Tahiraj, zyrtare për marrëdhënie
me publikun në “Raiffeisen Bank”
në Kosovë, thotë se rregulla të tilla
të pushimit të lehonisë, kompania
e tyre i ka aplikuar edhe më herët.
“Tek ne lehonat kanë pas gjashtë
muajsh pushim me pagesë edhe
para miratimit të ligjit. Kjo tregon
se ne nuk do t’i ndryshojmë poli-
tikat tona të punësimit dhe nuk do
të ketë asnjë lloj diskriminimi për
femrat e reja që konkurrojnë në
punë. Kushtet për punë të nënave
të reja janë edhe më të mira në
kompaninë tonë kur kihet
parasysh se posedojmë edhe çerd-
hen e fëmijëve që është afër punë-
toreve dhe u përshtatet atyre në
orarin e punës”, thotë Tahiraj. 
Edhe më tutje punëdhënësi më i
madh në Kosovë është sektori pub-
lik. Në sektorin publik janë të
punësuar 70.159 punonjës, prej
tyre 38 për qind apo 26.545 janë
gra. Në sektorin publik nuk pritet
të ketë diskriminim të drejtpër-
drejtë ndaj punëkërkueseve të
reja.

Pushimi njëvjeçar i lehonisë për gratë, sa hair aq edhe sherr 

Ligji i punës, thikë me dy tehe për gratë
Me Ligjin e ri të punës, femra e punësuar gëzon të drejtën për dymbëdhjetë muaj të pushimit të lehonisë. Këtij rregulli mund t’i gëzohen vetëm
femrat që tashmë kanë të sigurt vendin e tyre të punës, ngase femrave të reja që tani po kërkojnë punë, po u sjell telashe. Punëdhënësi tani

më lehtë do të përcaktohet për punëtorin mashkull. Sipas të dhënave të fundit të Entit të Statistikave, nga  335 mijë punëkërkues, 
160 mijë prej tyre janë femra

Përfaqësuesit e biznesit nuk e mohojnë se femrat e reja mund të “penalizohen” 
nga Ligji i ri i punës që u ofron grave të punësuara  mbrojtje të veçantë
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Ikona e diplomacisë, ish-sekretarja
amerikane e Shtetit, Madeleine
Albright, e njohur për karficat e saj
të shumta që bart në kostume, e ka
filluar intervistën në emisionin
TEDWomen me gazetaren Pat
Mitchell, duke treguar historinë se
si nisi t’i zgjidhte karficat varësisht
nga rëndësia e takimit apo tipi i per-
sonalitetit me të cilin do të takohej.

Albright: Shumicën e kohës kur
zgjohem në mëngjes e kaloj duke
menduar se çfarë do të ndodhë, dhe
asnjë prej këtyre punëve të mëdha
nuk do të bënin vaki sikur të mos
ishte Saddam Hussein. Do t’ju tre-
goj se çfarë ndodhi. Shkova në
Kombe të Bashkuara si një
ambasadore. Dhe kjo ndodhi pas
Luftës së Ftohtë. Dhe unë isha një
ambasadore e instruktuar. Dhe
armëpushimi ishte përkthyer në një
seri të rezolutave me sanksione, dhe
instruksionet për mua ishin, të
thosha, vazhdimisht në mënyrë të
përsosur gjëra të tmerrshme për
Saddam Husseinin, të cilat ai i
meritonte – ai kishte pushtuar një
tjetër shtet.
Dhe krejt papritur, një poemë ishte
shfaqur në gazeta në Bagdad, duke
më krahasuar me shumë gjëra, në
mesin e të cilave me një gjarpër të
pashembullt. Kështu që unë fitova
një karficë gjarpri.
Kështu e vendosja kur flisnim për
Irakun. (Të qeshura në sallë.)
Kur dola jashtë për të folur para
gazetarëve, ata më ngucën: “Pse e
ke vendosur atë karficë gjarpri?”,
dhe unë iu thashë se “Saddam
Husseini më ka krahasuar me atë
gjarpër të pashembullt”. Dhe pastaj
mendova, kjo është gazmore. Dola
jashtë dhe bleva shumë karfica, dhe
kjo në fakt do të reflektonte atë çfarë
ne mendonim të bënim ndonjë ditë.
Dhe ja kështu kishte filluar e gjitha.

Mitchell: Pra, sa i madh është ky
koleksion?

Albright: Bajagi i madh. Edhe tani
po marshon. Për momentin është në
Indianapolis, por ka qenë në
Smithsonian. Dhe kjo i shkon për
shtati me një libër, i cili thotë,
“Lexomi karficat”. 

Mitchell: A është kjo një ide e mirë?
E mbaj mend kur ju ishit gruaja e
parë si sekretare Shteti, dhe kishte
gjithnjë muhabete se çfarë po vishje,
si dukeshe – gjëra që u ndodhin të
gjitha grave, veçanërisht nëse ato
janë për herë të parë në një pozitë.
Pra si ndihesh për gjithë këtë,  për
gjithçka.

Albright: Mirë, është bajagi
irrituese, sepse askush nuk çan
kokën se çfarë ka veshur një
mashkull. Por njerëzit i kushtonin
vëmendje rrobave që vishja. Ajo që
ishte interesante ishte se përpara se
të shkoja në New York, si
ambasadore në Kombe të
Bashkuara, fola me Jeane Kirkpa -
tri  ck, që ka qenë ambasadore para
meje, dhe ajo më tha se “duhet t’i
çosh duart prej rrobave të profesore-
shës, dil atje dhe duku si një diplo-
mate”. Dhe kjo më dha shumë
mundësi të dilja të bëja shoping. Por
ende kishte shumë lloj pyetjesh
për.... si, a vure ndonjë kapelë, sa i

shkurtër ishte fustani juaj etj. Dhe
një prej gjërave – nëse mbani mend
Condoleezza Rice ishte në një
ngjarje dhe kishte veshur çizme,
dhe ajo u kritikua për shkak të
kësaj. Dhe asnjë burrë kurrë nuk
kritikohet. Por kjo është më e
pakta e gjithçkaje.

“Nëse nuk flisja unë, 
nuk fliste Amerika”

Mitchell: Është për të gjithë ne, burra
e gra, çështja e të gjeturit të mënyrave
për ta definuar rolin tonë, dhe bërja e
atyre në mënyrë që bëjnë një
ndryshim në botë dhe formësojnë të
ardhmen. Si keni mbajtur atë
baraspeshë ndërmjet të qenit diplo-
mate e vendosur dhe zë i fuqishëm i
këtij vendi për gjithë botën, dhe po
ashtu si ndiheshe ti si një nënë, një
gjyshe, si edukatore. Dhe si ia keni
dalë me të gjitha këto?

Albright: Pjesa interesante ishte se
më pyetën sesi ishte të ishe sekre-
tarja e parë e Shtetit, pak minuta
pasi isha emëruar. Dhe unë thashë:
“Kam qenë grua për 60 vjet, por ka
vetëm pak minuta që jam sekretare
Shteti”. Dhe kështu evoluoi. Por një-
mend më pëlqen të qenët grua. Dhe
kështu ndodhi – dhe mendoj se me
shumë gjasë ka disa njerëz në audi-
encë që do të identifikohen me këtë –
shkova në takimin tim të parë, së
pari në Kombe të Bashkuara. Dhe
kështu nisi e gjitha, sepse ajo është
një organizatë shumë mashkullore.
Dhe isha ulur aty – ka pesëmbëd-
hjetë anëtarë të Këshillit të
Sigurimit – dhe aty ishin ulur 14
burra duke filluar pas meje, dhe
mendova – mirë e dini si jemi të
gjithë. Dëshironi ta keni ndjesinë e
dhomës, dhe a u pëlqej njerëzve, dhe
a do të them vërtet diçka të
mençme? Dhe krejt papritur, men-
dova, mirë prit një minutë. Unë jam
ulur pas një shenje që thotë: “Shtetet
e Bashkuara të Amerikës”. Dhe nëse
nuk flas sot, atëherë nuk do të dëgjo-
het zëri i Shteteve të Bashkuara.
Dhe ishte hera e parë që kisha atë
ndjenjën se duhet të dalë nga vetja
me disponimin tim normal, të qetë,
dhe vendosa se duhet të flas në emër
të vendit tim. Dhe kështu ndodhi
shumë herë të tjera, por unë vërtet
mendoj se kishte një përparësi të
madhe në shumë mënyra të jesh
grua. Unë mendoj se jemi më të mira
në lidhje personale, dhe pastaj kemi
kapacitetin e qartë të të treguarit të
gjërave kur është e nevojshme.
Dhe më duhet t’ju tregoj diçka. Kur
mbesa ime mbushi vitin e kaluar
shtatë vjet, i tha nënës së saj, bijës
sime: “Pse e bën të madhe gjyshen
Maddie të qenët sekretare Shteti?
Edhe ashtu vetëm vajzat janë
sekretare të Shtetit!”(Condoleeza
Rice, Hilary Clinton v.j). 

Mitchell: Çfarë ndryshimi. Tani që
ju udhëtoni nëpër botë, si e vlerësoni
ju tregimin e përgjithshëm për  gratë
dhe vajzat? Ku jemi ne?

Albright: Unë mendoj se po
ndryshojmë, por është e qartë se ka
shumë pjesë në vende të ndryshme
ku asgjë nuk ka ndryshuar. Dhe kjo
do të thotë se duhet ta kujtojmë
këtë, derisa shumë prej nesh kanë
mundësi të mëdha -  dhe Pat, ju

keni qenë një prijëse në fushën tuaj
– ka shumë gra që nuk janë të afta
të kujdesen dhe t’i kushtojnë
vëmendje vetes dhe ta kuptojnë se
ato si gra duhet të kujdesen për
gratë e tjera. Kur isha sekretare
Shteti, unë vendosa që çështjet e
grave të bëheshin çështje qendrore
në politikën e jashtme amerikane, jo
vetëm pse jam feministe, por men-
doj se shoqëritë janë më të orga-
nizuara kur gratë janë më të
fuqishme politikisht dhe ekonomik-
isht. Tani situata e mirëqenies është
më e mirë, edukimi është më i mirë,
dhe ka një prosperitet më të madh
ekonomik. Prandaj mendoj se na
takon neve që aty ku na shkon zëri
politik edhe ekonomik – t’i ndihmo-
jnë gratë e tjera.
Dhe unë vërtet ia kam kushtuar
shumë kohë kësaj çështjeje, edhe si
ambasadore në Kombe të
Bashkuara, edhe si sekretare
Shteti. 

Mitchell: Dhe a keni pasur mbështet-
je në bërjen e kësaj vlere bosht të poli-
tikës së jashtme? 

Albright: Nga disa njerëz po. Unë
mendoj se në fillim ata mendonin se
kjo ishte një çështje e lehtë. Linjën e
poshtme që unë e vendosa ishte
eventualisht se çështjet e grave
ishin më të vështirat, sepse janë ato
që merren me jetën dhe vdekjen në
shumë aspekte – dhe sepse, siç e
thashë, kjo është qenësore për
shkak të mënyrës sesi ne i mendo-
jmë gjërat.
Tani, për shembull, në disa prej
luftërave që ndodhën kur unë isha
në zyrë, gratë ishin viktimat krye-
sore. Për shembull, kur unë mora
detyrën kishin filluar luftërat në
Ballkan. Gratë në Bosnjë po dhuno-
heshin. Ne ia arritëm të themelonin
një tribunal për gjykimin e krimeve
të luftës për t’u marrë në mënyrë
specifike me këto çështje. Dhe meqë
ra fjala, kjo ishte një prej gjërave që
fillova të bëja atëbotë, me të arritur
në Kombe të Bashkuara, ku kishte
183 shtete anëtare në OKB-së, tani
janë 193. Por kjo ishte hera e parë
që nuk më duhej të përgatitja
drekën, kështu që i thashë asisten-
tit tim: “Ftoji gratë e tjera të
shteteve të përhershme”. Dhe men-
dova se kur do të shkoja në aparta-
ment do ta gjeja të mbushur me gra.
Por aty ishin vetëm gjashtë femra,
prej 183 shteteve anëtare sa kishte

OKB-ja. Pra vendet që kishin për-
faqësuese femra ishin Kanadaja,
Kazakistani, Filipinet, Trinidad-
Tobago, Xhamajka, Lihtenshtajni
dhe unë. Duke qenë se isha
amerikane, vendosa ta krijoja një
komitet detyrues. Dhe e themelu-
am, dhe vendosëm ta quanim veten
G7. (Ngjashëm me G20-n, ku përf-
shihen liderët e 20 vendeve më të
zhvilluara të botës ).
Dhe ne lobuam në emër të çështjes
së grave. Kështu ne arritëm të
emëronim dy gjykatëse femra në
këtë tribunal të krimeve. Dhe ajo
çfarë ndodhi pastaj ishte se ishim të
afta të deklaronim se dhunimi ishte
një armë lufte, dhe se ishte kundër
njerëzimit. 

“Fajësia” është emri 
i mesëm i çdo femre

Mitchell: Në botën perëndimore
gratë po përparojnë në pozicione lid-
ershipi, madje edhe në disa vende të
tjera disa pengesa po kapërcehen,
por ka ende shumë dhunë, kaq
shumë probleme, dhe ne dëgjojmë se
më shumë femra janë në tryeza
bisedimesh. Ju keni qenë në tryeza
bisedimesh kur nuk kishte - mbase
keni qenë ju – një zë, ose edhe dy zëra
të tjerë. A besoni dhe a mund të na
tregoni pse, se do të ketë një
ndryshim të theksuar në gjëra, si
dhuna dhe paqja, dhe konflikti e
zgjidhja, të bazuar në baza
themelore?

Albright: Po, mirë. Unë mendoj se
kur ka më shumë femra, ndryshon
toni i bisedës, sikur se ndryshojnë
edhe qëllimet e bisedës. Por nuk do
të thotë se e gjithë bota do të jetë më
e mirë nëse do të drejtohej përgjithë-
sisht nga femrat. Nëse mendoni
këtë, ju keni harruar shkollën e
mesme (qeshet). 
Por linja e poshtme është se ka një
rrugë, kur ka më shumë femra për-
reth tryezës, ka një përpjekje për të
zhvilluar një mirëkuptim.
Dhe ja për shembull, çfarë bëra kur
shkova në Burundi. Do t’i bënin
bashkë gratë tutci dhe hutu për të
biseduar për problemet që kishin
ndodhur në Ruandë. Dhe unë men-
doj se aftësia e femrave për t’u bërë
bashkë – unë mendoj se jemi më të
mira në vendosjen e vetes në pozitën
e burrave dhe për të pasur më
shumë eupati. Mendoj se kjo ndih-

mon në aspektin e mbështetjes nëse
ka më shumë femra në dhomë.
Kur isha sekretare Shteti, kishte
vetëm 13 ministre të tjera të
jashtme. Ishte kënaqësi kur shfaqej
ndonjëra prej tyre. Për shembull,
njëra tash është presidente e
Finlandës, por Tatja Halonen ishte
atëherë ministre e Jashtme e
Finlandës, dhe në një fazë të caktu-
ar, drejtuese e Bashkimit Evropian.
Dhe ishte e mahnitshme. Dhe kjo
është njëra prej arsyeve që ju po e
kuptoni. Shkuam në një takim, dhe
burrat në delegacionin tim kur do të
thosha, “mirë, ndjej se duhet të
bëjmë diçka për këtë”, ata më
thoshin, “çfarë do të thuash, ju
ndjeni?” 
Dhe kështu një herë Tarja ishte
ulur përballë meje në tavolinë. Dhe
krejt papritur ishim duke biseduar
për kontrollin e armëve, dhe ajo tha,
“mirë unë ndjej se duhet të bëjmë
diçka”. Dhe të gjithë kolegët e mi
meshkuj u habitën. Dhe unë men-
doj se vërtet funksionon të kesh një
masë kritike prej femrash në pozi-
cione të politikës së jashtme.
Diçka tjetër që mendoj se është
vërtet me rëndësi: Një pjesë e
madhe e politikës kombëtare nuk
është vetëm për politikën e jashtme,
por është për buxhetin, buxhetin
ushtarak, dhe si shkojnë borxhet e
vendeve. Dhe kështu në shumë
poste të politikës së jashtme, ata
mund ta ndihmojnë njëri-tjetrin kur
janë në pyetje vendimet për marrjen
e vendimeve për buxhetet.

Mitchell: Pra, a kemi këtë
baraspeshë në botë të cilën po e
kërkojmë? Mendoj më shumë zëra në
tryezë? Më shumë burra që besojnë
se baraspesha është më e mirë? 

Albright: Unë jam një drejtoreshë e
një organizate të quajtur Instituti
Kombëtar Demokratik që punon
për mbështetje për kandidatet
femra. Mendoj se duhet të ndihmo-
jmë në vende të tjera, t’i trajtojmë
femrat të jenë në zyra politike, t’i
ndihmojmë në zhvillimin e zërave
politikë. 
Mendoj po ashtu se duhet të shpre-
him më shumë kur është puna te
krijimi i bizneseve dhe të sigurohe-
mi se ne gratë do ta ndihmojmë
njëra-tjetrën. Tani kam një shprehje
që vërtet dua fort ta theksoj, sepse
kam arritur një goxha moshë, dhe
besomëni apo jo, kishte femra të
tjera, të cilat më kanë kritikuar
mua: “Pse nuk jeni në vijën
frontale?” ose “A nuk po vuajnë
fëmijët tuaj që ju nuk jeni me ta
gjatë gjithë kohës?” Dhe unë mendoj
se kemi një tendencë që ta bëjmë
secilën të ndihet fajtore. Në fakt,
unë mendoj se “fajësia” është emri i
mesëm i çdo femre. Mendoj se ajo që
duhet të ndodhë është se duhet ta
ndihmojmë njëra-tjetrën. Dhe moto-
ja ime është se ka një vend të veçan-
të në ferr për gratë që nuk e ndih-
mojnë njëra-tjetrën.

Mitchell: Po mirë, zonja sekretare e
Shtetit, Albright, besoj se do të
shkoni në parajsë.

Albright: Faleminderit, Pat.
Faleminderit të gjithëve. 

(Përktheu: Rexhep Maloku)

Intervistë e ish-sekretares amerikane të Shtetit, Madeleine Albright, në emisionin TEDWomen

Albright: Ka një vend të veçantë në ferr për gratë 
që nuk e ndihmojnë njëra-tjetrën

“Kur isha sekretare Shteti, unë vendosa që çështjet e grave të bëheshin çështje qendrore në politikën e jashtme amerikane, jo vetëm pse jam
feministe, por mendoj se shoqëritë janë më të organizuara kur gratë janë më të fuqishme politikisht dhe ekonomikisht”, thotë Albright

Madeleine Albright: Më pëlqen të qenët grua
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REXHEP KRASNIQI
Merita Morina, 30-vjeçare nga
Klina, është intelektua l  e, ka kryer
fakultet, e njeh ligjin që ia jep
mundësinë e së drejtës në
trashëgimi në familjen e saj, por
nuk mendon ta shfrytëzojë atë.
Duke qenë e pamartuar, e pranon
se do të ndihej “më komode” në
familjen e ardhshme te burri i saj
nëse do të shkonte atje si pronare
e një pjese të pasurisë së babait të
saj, por prapëseprapë heziton.
Është diçka që e pengon ta bëjë
këtë. “E di mirë që më takon një
pjesë e pasurisë së familjes, përp-
jesëtimisht me vëllezërit dhe
motrat, por nuk e kam ndërmend
ta kërkoj atë, nuk është zakon tek
ne kjo, nuk është traditë, s’dua të
jem e para në familje dhe rrethinë
që e bëj këtë”, shprehet Morina.
Ajo është e punësuar tash e disa
vjet dhe realisht e ka edhe kon-
tributin e saj personal në buxhetin
e familjes. Bile për më tepër nuk
beson se do t’i prishte raportet me
vëllezër në rast se do të kërkonte
“hise”. “I kam dy vëllezër dhe
kurrë s’e besoj se do të më hid-
hëroheshin ata nëse kërkoj hise,
por vetë nuk mundem ta bëj këtë”,
thekson Morina. As shoqja e saj
Vlera, e cila po ashtu është me
diplomë fakulteti, nuk mendon të
iniciojë procedurë trashëgimore
për të marrë në emër të saj pjesën
e pasurisë që i takon në familje.
“Babai na ka vdekur para pak
kohësh, por as që kemi nisur
ndonjë procedurë trashëgimore.
Edhe kur të nisë nuk mund ta
kërkoj hise, pasi e di se kush e
merr hisen nuk ka më vllazni”,
thekson ajo. Në familjet shqiptare
në Kosovë janë të shumta rastet
kur femrave që nuk kanë vëllezër
ua shfrytëzojnë pasurinë e
prindër  ve xhaxhallarët.
S.K. 60 vjeçar nga Malisheva tre-
gon se bashkëshortja e tij dhe 2
motra të tjera të saj të cilat nuk
kishin vëlla nuk kanë iniciuar pro-
cedurë trashëgimore për të marrë

pasurinë që ua ka lënë babai i cili
ka vdekur para disa vjetësh. “Kur
u ka vdekur babai ato kanë jetuar
në një bashkësi familjare me
axhën e tyre në rrethinën e Klinës
dhe nuk kanë dashur ta marrin
hisen e vet me gjyq, ndërkaq axha
i tyre as që e ka zënë në gojë këtë
çështje”, thekson S.K. “Si familje
ato e kanë një pasuri të
çmueshme, disa hektarë tokë nën
vadë por nuk kanë kërkuar
hise me qëllim që të ruajnë një
vend ku do të mund të shkonin lir-
shëm në vizita aty ku kanë lin-
dur”, arsyeton S.K. “Njëri nga bax-
hanakët pati kërkuar nga unë që
t’i nxisim gratë të kërkojnë hise,
por unë nuk dua të ndikoj mbi
vullnetin e gruas sime edhe pse
tash djemtë e axhës pas vdekjes së
të atit të tyre nuk i presin kur-
rqysh gruan time dhe motrat
e saj kur shkojnë në të rrallë në
vizita”, shprehet S.K. Një qytetar
tjetër që nuk dëshiron të prezan-
tohet thotë se e ëma e tij si fëmijë
e vetme e prindërve të saj i ka lënë
në pronësi të xhaxhait 20 hektarë
tokë. “Duke menduar se mund të
më keqkuptojë kurrë nuk e kam
pyetur nënën se pse nuk ka
kërkuar që sipas ligjit të bëhet
pronare e asaj pasurie, ama e di që
xhaxhai i saj e pret tepër mirë atë
në vizita,vjen tek ne shpesh, asnjë
hap rreth pasurisë së tij nuk e
ndërmerr pa e pyetur nënën”,
rrëfen ai. Megjithatë, ka femra që
e shfrytëzojnë të drejtën ligjore në
trashëgimi. Kryetarja e Gjykatës
Komunale në Deçan, Safete Tolaj,
njofton për një rast të freskët në
komunën e saj kur një
fem ër e ka shfrytëzuar të drejtën e
marrjes së pronës që i takon në
familjen e prindërve. “Gjatë javës
së kaluar kam shqyrtuar një pro-
cedurë trashëgimore ku një femër
e pamartuar rreth 30-vjeçare së
bashku me të dy vëllezërit e saj e
ka ndarë në tri pjesë të barabarta
pasurinë e trashëgimlënësit të
familjes”, bënë me dije Tolaj. “Dy
motra të tjera që ishin të martu-

ara kishin hequr dorë nga
trashëgimia, kurse dy vëllezërit e
saj dukej që me vullnet të plotë e
kishin bërë hisedare të motrën
duke ndarë kështu përpjesë-
timisht një pasuri të kon-
siderueshme që kishin”, rrëfen
ajo. Të drejtën që ia jep Ligji mbi
trashëgiminë e ka shfrytëzuar
edhe kryetarja e Gjykatës
Komunale të Prishtinës, Makifete
Saliuka, dhe siç thotë nuk ka
pasur asnjë komplikim në raport -
et e saja me vëllezërit dhe famil-
jen. Kryetarja e Gjykatës Kom -
una  le të Gjakovës, Afijete Sada-
Gllogjani, ndërkaq me vullnetin e
saj nuk e ka shfrytëzuar këtë të
drejtë. “I di të drejtat e mia, nuk
kam pasur nevojë për atë pasuri
dhe kam hequr dorë qëmoti, edhe
sot do të veproja njëjtë”, thekson
ajo. Sada-Gllogjani njofton se në
Komunën e Gjakovës janë mjaft të
rralla rastet kur femrat iniciojnë
procedura trashëgimore me qëllim
të shfrytëzimit të së drejtës së tyre
për të shfrytëzuar pronën që u
takon në familje të prindërve,
ndërkohë që sipas saj ka raste
mjaftë të shpeshta që fëmijët u
lënë pasuri të konsiderueshme në
pronësi nënave të tyre. Në
Prishtinë sipas kryetares
së Gjykatës Komunale, Makifete
Saliuka, femrat më rrallë e kërko-
jnë të drejtën e tyre që ua mundë-
son Ligji për trashëgimi. 
“Kjo ndodh për shkak të edukimit
patriarkal të femrave, sipas të cilit
hisja u takon trashëgimtarëve
djem të familjes”, vlerëson ajo.
Safete Tolaj, kryetare e Gjykatës
së Deçanit, ndërkaq njofton se në
këtë komunë është mjaft e shpre-
hur marrja e “hises” nga femrat.

Tradicionalja dhe gjendja
ekonomike influencojnë
në mosshfrytëzimin e së
drejtës

Kryetarja e shoqatës së juristëve
“Norma”, Valbona Salihu, thekson

se përkundër një vetëdijesimi,
ende femra jonë nuk i shfrytëzon
sa duhet të drejtat që ia jep Ligji
mbi trashëgiminë. “Edhe intelek-
tualet të cilat e dinë se kanë të
drejtë nuk kanë guxim të kërkojnë
të drejtën e vet për të marrë në
posedim pjesën që u takon në
familjen e prindit”, thekson
Salihu. Në këtë hezitim sipas saj
influencojnë tradita dhe gjendja
ekonomike. “Tradicionalja por
edhe shkaqet ekonomike e shtyjnë
femrën që të mos e shfrytëzojë atë
të drejtë. Tradita ka mbetur e
fortë, sepse gjendja ekonomike në
Kosovë është shumë e keqe, po të
kishte disa prona trashëgimlënësi
do të ishte shumë më lehtë që të
ndahej ajo pasuri”, thekson ajo.
Shoqata e juristëve “Norma” është
duke e realizuar një projekt me
Komisionin Evropian në moni-
torim të zbatimit të Ligjit për
barazi gjinore në kuadër të së cilës
përfshihen edhe dispozitat siç
është e drejta e trashëgimisë e
paraparë për të dy gjinitë. “Ne i
kemi monitoruar 20 komuna dhe
kemi parë se si është bërë inicimi
i procedurës së trashëgimisë, kush
e ka fituar, kush e ka shfrytëzuar
në fakt të drejtën e trashëgimisë,
pasi ligji i garanton të
dy gjinitë”, njofton Salihu. Të dhë-
nat i takojnë periudhës së viteve
2008 dhe 2009. “Shihet se lëvizin
gjërat, gjendja është më e mirë
tash”, konstaton ajo. Gjendja më e
mirë ndër komunat e monitoruara
sipas saj është në Deçan. Prizreni
prin në mesin e qyteteve të
Kosovës për së miri në aspektin e
shfrytëzimit të së drejtës në
trashëgimi nga femrat, ndërkohë
që gjendja në fshatrat e Prizrenit e
barazon atë me komunat e tjera.
Salihu i inkurajon femrat koso-
vare që ta shfrytëzojnë të drejtën e
trashëgimisë.
“Sidomos i inkurajojmë prindërit
që në familje të mos bëjnë dallime
në mes të fëmijëve të tyre në pikë-
pamje gjinore. Nëse prindërit do
ta rregullonin për të gjallë të tyre

çështjen e trashëgimisë, ta ndanin
pasurinë jo sipas gjinisë, por në
mënyrë të barabartë, problemet
do të ishin më të vogla”, sugjeron
kryetarja e “Normës”.

Ligji i parë mbi
trashëgiminë në Kosovë
më 1974

Dr.sc.Hamdi Podvorica, mësimd-
hënës i lëndës e drejta familjare
dhe trashëgimore në Fakultetin
Juridik të Universitetit të
Prishtinës, bën me dije se Kosova,
Ligjin e parë për trashëgiminë që
e barazon mashkullin me femrën
në pikëpamje të trashëgimisë e ka
nxjerrë më 30 dhjetor 1974. “Sipas
dispozitave të këtij ligji, gruaja
barazohet plotësisht me
mashkullin në pikëpamje të së
drejtës së trashëgimisë.
Deri më 1974 është zbatuar një
ligj për trashëgiminë i nxjerrë nga
ish-Jugosllavia. Ky ligj po ashtu i
ka paraparë normat ligjore për
trashëgiminë, ku edhe sipas tij
femra dhe mashkulli kanë qenë të
barabartë në trashëgimi. Ai ligj
është i vitit 1955”, shpjegon
Podvorica, duke folur për kornizën
ligjore para Ligjit aktual për
trashëgiminë të nxjerrë më 2004.
Ai kujton se Kanuni i Lekë
Dukagjinit e ka lënë gruan
shqiptare pa asnjë të drejtë në
aspektin e trashëgimisë dhe e
vlerëson atë si diskriminues.
“Konsideroj se këto dispozita kanë
qenë diskriminuese ndaj gruas
dhe shprehin karakterin
patriarkal të familjes në të cilën
kanë jetuar edhe gratë. Gruaja
nuk kishte pasuri as në familjen e
burrit e as në atë të origjinës, dhe
ky zakon ishte shumë diskrimin-
ues ndaj gruas”, vlerëson ai.
Podvorica duke folur për mënyrat
e inicimit të procedurës së
trashëgimisë thekson se sipas dis-
pozitave ligjore të afërmit e
trashëgimlënësit të vdekur janë të

Femrat e Kosovës detyrohen të heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë së pronës

Tradita, ende mbi Ligjin për trashëgiminë
“E di mirë që më takon një pjesë e pasurisë së familjes,përpjesëtimisht me vëllezërit dhe motrat, por nuk e kam ndërmend ta kërkoj atë, 

nuk është zakon tek ne kjo, nuk është traditë, s’dua të jem e para në familje dhe rrethinë që e bëj këtë”, shprehet Merita Morina

“Ligjet e shoqërisë patriarkale 
ende të fuqishme”

“Përjashtimi i vajzave nga trashëgimia tregon direkt atë sistemin patri-
arkal në të cilin jetojmë, shenjat e shoqërisë patriarkale. Në të njëjtën
kohë tregon sesa të fuqishme janë ligjet e shoqërisë patriarkale”, thekson
Linda Gusia, sociologe. Ligjin mbi Trashëgiminë Gusia e quan ligj të
vdekur. “Shumë shpesh gratë heqin dorë në mënyrë të vullnetshme nga
trashëgimia, pasi konsiderojnë se me atë trashëgimi e blejnë njëfarë
vendi, hapësire apo të drejtë morale për mbrojtje, siguri, me e pas edhe
një derë, sepse presioni për me heq dorë është shumë i madh”, nënvizon
Gusia, sipas së cilës përkundër disa rasteve ende kjo temë shikohet si
tabu. 
“Ka gra që kanë punuar tërë jetën dhe nuk kanë asgjë në emër të tyre,
as veturë as shtëpi, asgjë”, tërheq vërejtjen ajo. Gratë e veja sipas saj e
vuajnë më së shumti problemin e mostrashëgimisë. “Për me fillue çfarë-
do biznesi nuk kanë asgjë në emër të tyre dhe mandej bëhen probleme
familjare për shkak të kontestimit të pronës së tyre, pasi nuk kanë asgjë
në emër të tyre. E nëse nuk ke asgjë në emër tëndin e ke më vështirë me
aplikue qoftë edhe për kredi me fillue diçka. Implikimet e mungesës së
pronës janë shumë konkrete”, nënvizon Gusia.
“Përveç kësaj ,nëse një femër shkon në martesë me diçka, e ka edhe një-
farë sigurie, nuk është leckë, nuk është rob i shtëpisë qysh i thotë Kanuni,
nuk është dikushi që ka me ardhë me punue dhe me u shfrytëzue, por
dikush pak a shumë i barabartë në atë vend”, thekson ajo. “Është ajo
shprehja që vajza është dera e huaj dhe ka ekzistuar ajo bindja që nëse
ia jep vajzës pronën ia jep dikujt tjetër”,e shpjegon ajo botëkuptimin e kri-
juar rreth përjashtimittë femrës nga trashëgim ia. 
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obliguar që brenda një periudhe sa
më të shkurtër të lajmërojnë
ofiqarin e gjendjes civile për vdek-
jen e tij. “Ofiqari i gjendjes civile e
ka për detyrë pastaj ta përpilojë
aktvdekjen në atë mënyrë që e
plotëson me të gjitha të dhënat
për personin e vdekur dhe
aktvdekjen t’ia dorëzojë gjykatës”,
shpjegon Podvorica. “Gjykata
pastaj duhet të urdhërojë proce-
durën për shqyrtimin e pasurisë
trashëgimore”, thekson ai. Por,
sipas tij, ka raste kur gjykata e fil-
lon “ex oficio” procedurën për
shqyrtimin e pasurisë trashëgi-
more.
Në rastet kur pala e inicion proce-
durën duhet të përpilohet një
propozim pasi shqyrtimi i
pasurisë trashëgimore bëhet në
procedure jashtëkontestimore.
Duhet siguruar certifikata e vdek-
jes së personit që ka lënë pasuri
trashëgimore, të nxirret edhe një
dëshmi vdekjeje në të cilën figuron
se cilët janë trashëgimtarët e
mundshëm ligjorë të personit të
vdekur. Ka raste kur edhe për së
gjalli të trashëgimlënësit ndahet
pasuria e tij. “Kjo bëhet me anë të
cedimit dhe pjesëtimit të
pasurisë(inter vivos). Duhet të lid-
het një marrëveshje në formë të
shkruar në mes të personit i cili e
ka pasurinë dhe trashëgimtarëve
të atij personi. Nëse vetëm njëri
nuk pajtohet nuk mund të vijë deri
te cedimi dhe pjesëtimi”, shpjegon
profesor Podvorica. Secili person
ka të drejtë edhe të heqë dorë nga
e drejta e trashëgimit edhe në
emër të vet, por edhe në emër të
pasardhësve. Nëse heq dorë vetëm
në emër të vet atëherë pasardhësit
e tij do të trashëgojnë hisen prej së
cilës ai ka hequr dorë.
Podvorica shpjegon se në Kosovë
femrat shpesh heqin dorë nga
trashëgimia në favor të meshkujve
të familjes biologjike. “Deklaratën
para organit kompetent për heqje
dorë nga trashëgimia personat
madhorë nuk mund ta revokojnë
asnjëherë. Kjo i bëhet e ditur
deklaruesit nga gjyqtari”, tërheq
vërejtjen Podvorica. “Por kjo
deklaratë mund të anulohet nëse
në procedurë gjyqësore vërtetohet
se trashëgimtari e ka bërë
deklaratën nën kërcënim, kanos-
je,dhunë, shtrëngim, mashtrim,
etj.”, kujton ai. Përveç
trashëgimisë me ligj ekziston edhe
trashëgimia me testament që në
Kosovë sipas njoftimeve aplikohet
fare pak. “Trashëgimia me testa-
ment është bazë më e fortë e
trashëgimit sesa ajo me ligj, por në
Kosovë trashëgimia me testament
ende është nën nivelin e kërke-
save të kohës”, nënvizon profesori
i Fakultetit Juridik.

Interpretuesit e Kanunit i
kanë barazuar dy motra
me një vëlla

Pleqnari Abdyl Hoxha, i njohur si
kryeplak aktual i Odës së
Junikut, i cili është edhe drejtor
rajonal i Institutit për Mbrojtjen e
Monumenteve Kulturore në Pejë,
duke e interpretuar Kanunin e
Lekë Dukagjinit në aspektin e
trashëgimisë thotë se bazuar në
Kanunin e botuar më 1930 nga
Shtjefën Gjeqovi në Shkodër “gru-
aja nuk ka hise as te burri e as në
familje të vet”. “Ky është një
kanun që është interpretuar
sikurse është shkruar, por sipas

disa të dhënave që unë i
kam nga të parët e mi vajza te
prindërit e gëzonte të drejtën e
gjysmës së hises së vëllait, ku
thuhet se dy motra e përbëjnë një
hise të vëllait”, kujton ai. “Kjo
është zbatuar për një kohë të gjatë
në trevat tona, arsyeja pse i nda-
het gjysmë hise vajzës është se ajo
gjysmën e jetës e kalon te
prindërit e gjysmën tjetër te burri.
Kështu që hisen që e ka te burri
dhe gjysmën që e merr nga prindi
krijon një hise të plotë apo një
pronë”, detajon interpretuesi i
Kanunit.
Hoxha kujton se ka pasur shumë
raste kur femrat apo bijat që e
kanë marrë hisen e kanë humbur
të drejtën e ardhjes në gjini, te
prindërit e vet.
Dhe ai e quan të padrejtë këtë.
“Nuk është e drejtë, por ne që mer-
remi me të drejtën zakonore e
dimë se në popull është thënë që
nëse kur ndahet prona e cila është
trashëguar gjysh e stërgjysh duke
jetuar në një sistem patriarkal
nuk është parë me sy të mirë që të
vijë dhëndri në atë tokë”, shpjegon
Hoxha. “Për atë arsye disa pleq
kanë vendosur që ajo pronë që i
jepet vajzës të shndërrohet në
mjete materiale, t’i jepen mjete
materiale, jo pronë. Sepse në një
shtëpisiç ka qenë atëherë patri
arkale të vijë edhe një familje e
dhëndrit dhe të jetojë me ty aty
duke e ditur se sipas Kanunit nëse
bija jote vdes, ai dhëndër mund të
martohet edhe me dikë tjetër
atëherë e kanë parë të arsyeshme
që e tërë prona e vajzës të shndër-
rohet në mjete materiale dhe t’i
jepen ato”, arsyeton Hoxha. Ai tre-
gon se janë të rralla rastet kur te
ai si kryeplak palët kërkojnë zgjid-
hjen e kontesteve të trashëgimisë.

Bën me dije se në rast të inicimit
të një problematike të tillë nga
palët ai kërkon nga ata të zgjedhin
mënyrën e interpretimit; me ligj
apo me Kanun. Ai flet në afirma-
tiv për ligjin aktual që e barazon
mashkullin dhe femrën në aspek-
tin e trashëgimisë dhe thotë se
vetë e preferon dhe e predikon
zgjidhjen e problematikave
të trashëgimisë sipas këtij ligji.

“Unë jam për me e dhënë hisen,
por meqenëse jam implementues i
Kanunit dhe palët kërkojnë
decidivisht të sqarohet Kanuni,
jam i obliguar ta sqaroj atë
sikurse shkruhet, sipas kërkesës
së tyre. Por meqenëse jetojmë në
sheku llin XXI ne duhet t’i zbato-
jmë ligjet e Republikës së
Kosovës, të hyjmë në Evropë
ashtu sikurse duhet”, thekson

Hoxha, duke bërë me dije se për
fëmijët e tij(1
djalë dhe 3 vajza) do ta ndajë
pasurinë e tij si trashëgimlënës
me testament në mënyrë të
barabartë duke e shndërruar
pasurinë e patundshme në mjete
materiale për vajzat dhe duke e
përjashtuar pasurinë që e ka kri-
juar djali pasi janë martuar
motrat e tij.

Qendra Kosovare për Studime Gjinore, më 17 mars 2011, në Prishtinë do të publikojë
hulumtimin “E drejta e trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë”. Qëllimi kryesor i
këtij hulumtimi është që të hulumtojë dhe të trajtojë çështjet që lidhen me të drejtat e

trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë. Po ashtu me anë të këtij hulumtimi
QKSGJ ka bërë përpjekje t`i identifikojë qëndrimet, pengesat, sfidat dhe vështirësitë

lidhur me realizimin e së drejtës së grave për trashëgiminë. 
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HALIL MATOSHI
Protesta e grave më 8
mars, 90 vjet më parë në
Çikago, merret nga disa
vende ish-komuniste si
ditë e grave, ku kjo ditë po
merrte një interpretim
ideologjik.
Në Itali p.sh., Festa e
Nënës festohej dikur më
8 maj, por tashmë është vendosur të festo-
het të dielën e dytë të majit, cilado datë
qoftë ajo. 
Festimi në të dielën e dytë të majit bëhet
edhe në shumicën e vendeve të BE-së dhe
në SHBA. Vende të tjera si Norvegjia
p.sh., e festojnë  të dielën e dytë të shkur-
tit, Panamaja më 8 dhjetor, India më 10
maj, Argjentina në të dielën e tretë të
dhjetorit etj.
Festa e Nënës është festë antike, e lidhur
fillimisht me kultin e pjellorisë së shenjtë
dhe ndërrimin e stinës së ftohtë me të ngro-
htën dhe ngjyrat e pranverës. Më pas festa
mori tone religjioze, e më vonë, siç ka ndod-
hur me shumë festa popullore, u përdor si
festë komerciale. Në Shtetet e Bashkuara,
në maj të vitit 1870, Julia Ward Howe, një
grua pacifiste e lidhur me lëvizjen anti-
skllavëri, propozoi e para Ditën e Nënës si
moment reflektimi kundër luftës.
Propozimi u zyrtarizua më 1914 nga presi-
denti Woodrow Wilson dhe Kongresi ven-
dosi që ajo të festohej në të dielën e dytë të
majit. Festa u përhap më pas në vendet e
tjera të botës. 
Femra përgjithësisht në shoqëritë e
vonuara në histori dhe ato në transicion
është shumëfish e shtypur dhe posaçërisht

si qenie njerëzore në raportin me
mashkullin, në familje, por edhe në
shoqëri dhe shtet. Po të shikohen me
kujdes vetëm konkurset publike për vende
pune, p.sh. qoftë nga kompanitë private,
por edhe nga ato qeveritare, shihet se
femra diskriminohet madje edhe fyhet,
sepse kushtet e këtyre konkurseve jo
vetëm që e vënë femrën në pozitë të
pabarabartë konkurruese, por ato shpesh
janë edhe poshtëruese për to. 
Diskriminimi i parë dhe fyes është kushti i
moshës: Kërkohen femra të reja, kryesisht
të moshës 25-30 vjeçe; së dyti dhe më absur-
di është kushti i përmasave trupore dhe
pamjes, si të ishte fjala për konkurse
bukurie e manekinesh dhe, së treti, rëndom
kërkohet njohja e anglishtes (ose së paku
njohja e ndonjë gjuhe të huaj) që për
rrethanat në të cilat ndodhet femra koso-
vare është po aq kusht diskriminues.
Kosova ka probleme të mëdha me raportet
gjinore, kurse dhuna ndaj femrës është në
rritje. Shifrat për dhunën në familje janë
trishtuese.
Por femra kosovare përballet me diskrim-
inim edhe në bazën fetare, edhe kur burrat
kinse kërkojnë mbrojtjen e të drejtave
themelore të njeriut/gruas, p.sh. kur është
në pyetje mbulesa e kokës (shamia.)
Shembulli më ilustrues është rasti i
protestës në Prishtinë më 2010, në të cilën
gratë e mbuluara, si rëndom, në traditat
islame, ecnin në bisht të ngjarjes dhe kre-
jtësisht të heshtura. Për to lypnin të drejta
burrat!?
Sepse ato s’kanë të drejtë të prijnë në një
manifestim, të mbajnë fjalime ose të hed-
hin parulla. Me zërin e tyre flasin ca burra
mjekroshë...

Pse “fshihet” gruaja nga historia e re e
Kosovës dhe a bëhet kjo si nevojë e
pushtetit të burrave, që duan ta vazhdojnë
traditën e instaluar të një morali fals, një
morali të dyfishtë e të rrëgjuar?
Në Kosovë nuk ekziston asnjë monument i
ngritur për nënën ose përgjithësisht gruan,
edhe pse ajo ishte pjesë e pandashme e his-
torisë më të re të Kosovës.
Kisha shkruar më parë se si u “mbulua”
publikisht një poster, një imazh i një refug-
jateje të ndjekur nga forcat serbe të sig-
urisë, maleve të Kosovës, gjatë vitit 1999.
Mbulimi me fotoshop i gjirit të një nëne, e
cila ia jep gjirin foshnjës, është hipokrizi
dhe moral i rremë, shikojeni mirë këtë
marifet nëse doni të kuptoni përse në
Kosovë nuk ka asnjë monument femrash
luftëtare dhe nuk i është dhënë asnjë grua-
je medalja e trimërisë, madje as nënës
Zahë të Jasharëve apo grave e çikave që
qëndruan bashkë me burrat qoftë me
pushkë në dorë, qoftë duke bartur muni-
cion e lidhur plagë, në betejë të
pabarabartë me një shtet të organizuar, ose
nuk është shpallur asnjë heroinë e kombit.
“Askush nuk e mban mend emrin as
fytyrën e Adiles, gruas së Ademit, e cila
ishte e para që ra në këtë sulm, gjithsesi
derisa po i sillte municion burrit të vet.
Nuk befason që Adilja dhe kunatat e
vjehrra e saj, Zahidja, Feridja dhe Zarifja
dhe mbesat e saj të rritura (Hidajetja,
Valdetja, Selvetja dhe Afetja), që, sipas të
gjitha gjasave, kishin luftuar sa edhe
meshkujt gjatë rrethimit, do të mbeteshin
për t’u vajtuar nga një numër i kufizuar i
njerëzve dhe, mbase, do të harroheshin fare
nga publiku i gjerë. Menjëherë pas
masakrës, kulti i heroit mashkullor do të

fitonte status mbizotërues duke e ndrydhur
çdo konsideratë për pjesëmarrjen e grave
në të njëjtën përpjekje të rezistencës
kundër represionit shtetëror”, shkruan në
esenë e saj “Rrëfimet e grave në luftë: Rasti
i Kosovës”, Anna di Lellio, doktoreshë e
sociologjisë, autore e disa librave dhe ish-
zyrtare e UNMIK-ut.
Burri me moral të dyshimtë mëton ta ruajë
nderin e vet, por jo të gruas, sepse ajo për-
jashtohet nga çdo mundësi për ta ruajtur
vetë nderin, sepse ajo është përjashtuar
edhe nga historia. 
Ky sistem, ndonëse i pamoralshëm, dëshi-
ron virgjëri, gra që nuk u shihet cullaku,
qoftë as pjesë gjiri, me të cilin janë ushqyer
këta burra të fortë të dheut, por nuk dësh-
iron që vetë gruaja ta thotë fjalën e saj.
Gruaja në debatet private kanoset me një
“mshele gojën”, ndërkaq në ato shoqërore
përdoret si kozmetikë. 
Prandaj, festimi i 8 Marsit nuk e ka ndon-
jë peshë të madhe dhe nuk rrezaton ngro-
htësi e respekt deri në përulje për nënën
kosovare dhe për gruan përgjithësisht. Pra,
sistemit të festave në shtetin e ri do të
duhej t’i bashkëngjitej “Dita e Falënderimit
për Gruan”, një e diel maji lulesh, që
shpreh ndërrimin e stinës së ftohtë me të
ngrohtën dhe ngjyrat e pranverës. E në
këtë ditë solemnisht burrat do të lanin rro-
bat, enët dhe do të gatuanin për gratë,
natyrisht pasi t’u kenë bërë atyre dhurata
falënderuese, një biletë kthyese me avion
për Paris ose Venedik p.sh. dhe jo vetëm
lule dhe sidomos jo lule plastike.
Absolutisht jo ndonjë lavatriçe, larëse
enësh apo mikrovalë, sepse këto makina
nuk janë për gratë. Ato janë shpikur për
burrat!

Katedrale letre

Një Ditë Falënderimi për Gruan
Festa e Nënës konsiderohet festë ndërkombëtare, por jo të gjitha vendet e festojnë atë si në Kosovë dhe Shqipëri. 8 Marsi festohet edhe në

vendet e ish-Jugosllavisë, në Bullgari, Rumani, Moldavi, por ekzistojnë edhe së paku 24 data të tjera të festimit të Ditës së Nënës. 
Pse mos ta ketë edhe Kosova Ditën e saj të Falënderimit për Gruan?

LLaallaa   MMeerreeddii tthh  VVuullaa
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ENVER ROBELLI
Më 24 prill 1882 ata do të tako-
heshin për herë të parë. Filozofi
Friedrich Nietzsche ishte 36-
vjeçar, ajo ende 21-vjeçare. Ajo
është një vajzë gjenerali nga Shën
Peterburgu i Rusisë dhe rrjedh
nga një familje ruso-gjermane.
Emri i saj: Lou Andreas-Salomé.
Pasi mendohet gjatë Nietzsche i
drejtohet asaj me këto fjalë: “Prej
cilit yll kemi rënë këtu te njëri-
tjetri?” Lou Andreas-Salomé e
injoron filozofin, asgjë nuk i bën
përshtypje. Në një letër dërguar
një shërbëtori Nietzsche shkruan:
“Lou është e mprehtë si shqiponjë
dhe e guximshme si luaneshë...”.
Por, asgjë nuk bën punë, Lou e
hedh poshtë lutjen e Nietzsches
për t’u martuar. Një kërkesë të
ngjashme asaj ia kishte bërë edhe
Paul Rée, mik i Nietzsches dhe po
ashtu filozof. Edhe këtë kërkesë
ajo e refuzoi. Kureshtjen e saj e
zgjon gjithçka tjetër, përveç sek-
sit. Ajo flet rusisht, gjermanisht
dhe frëngjisht; ajo studion
religjionet, logjikën, metafizikën,
arkeologjinë dhe historinë.
Dijetarë në mbarë Evropën janë
të fascinuar me të. Të gjithë i
vardisen, të gjithë bëjnë skena
dhembshurie para saj, por Lou
tregohet e pashpirt, e paintere-
suar, mospërfillëse. Ajo s’dëshiron
as seks, as të martohet, ndoshta
beson në një fjali që shumë vite
më vonë do ta shkruaj poeti gjer-
man Gottfried Benn: “Martesa
është një institucion për paraliz-
imin e epshit seksual”.
Një qerre, dy mëzet
Ndonëse nuk është e interesuar
të bëjë seks - as me Friedrich
Nietzschen, as me Paul Rée -,
megjithatë Lou Andreas-Salomé i
pëlqen të shoqërohet me të dy filo-
zofët. Në verën e vitit 1882 ata
udhëtojnë së bashku në Luzern,
një qytet me natyrë ëndrrash në
Zvicrën Qendrore. Para përmen-
dores së luanit Nietzsche e lut
sërish Lou Andreas-Salomé të
martohen – dhe ajo prapë thotë jo!
Këtu, në Luzern, shkrepet një foto
legjendare. Lou me kamxhik në
dorë, ndërsa Nietzsche dhe Rée
qëndrojnë para një qerreje, duke
pozuar pranë bigës sikur të ishin
mëzet apo kuaj. Pasi e refuzoi dy
herë Nietzschen, pasi i tha se nuk
ka as seks, as martesë, filozofi i
dha fund miqësisë me Lou.
Nietzsche, i dëshpëruar pse nuk
arriti t’ia pushtojë zemrën, u
tregua hakmarrës. Në një letër
dërguar vëllait të filozofit Paul
Rée, Nietzsche shkruante për
Lou: “Kjo majmune e ligë, e ndo-
tur, duhmëlëshuese me gjinj të
falsifikuar – një fatkeqësi!”

Jeta e Lou Andreas-Salomé është
gjerësisht e dokumentuar. Në 25
vitet e fundit janë botuar së paku
16 biografi për të. Por, biografia
aktuale, më përmbajtjesore dhe
më interesante është botuar në
vitin 2010 nga Kerstin Decker,
gazetare e së përditshmes
majtiste nga Berlini,
“Tageszeitung”. Lou u lind më 12
shkurt 1861 dhe mbetet njëra
ndër femrat më jokonvencionale
të historisë së njerëzimit.
Nietzsche e quante “motër nga
truri”. Pas shumë lutjeve ajo u
martua në vitin 1887 me oriental-
istin Friedrich Carl Andreas. Por,
me një kusht: që kurrë të mos fle
në një shtrat me të. Burri shpesh
shëtitej cullak në shtëpi dhe ky
ishte intimiteti i vetëm që ndanin
ata, me gjasë. Në ditarin e saj Lou
e përshkruan burrin e saj si
plakush: “plakushi vuan”, “me
plakushin ngjita perdet”,
“plakushi kujdeset për ngrohjen
dhe zien”, “plakushi ka grip”.
Kështu ecin ditë e muaj e vite.
“Ti, humnera ime”
Më 1897 Lou shkon në Munih, ku
gjatë një ndeje i prezantohet një
djalë, ende 21-vjeçar, që atëbotë
quhej René, por ajo insiston që ai
ta ndryshojë emrin në Rainer –
dhe në historinë e letërsisë ky
person do të njihet me emrin
Rainer-Maria Rilke. Ende pa u

njohur Rilke i kishte dërguar asaj
letra e poezi anonime. Tani ai u bë
dashnori i saj i parë! Rilke e kalon
kohën në banesën e Lou në
Berlin. Burri i saj Friedrich Carl
Andreas është i njoftuar për
gjithçka. Lou dhe Rilke vizitojnë
dy herë Rusinë, takojnë Tolstoin.
Në janar 1901 ajo shkruan: “Që R.
të largohet, të largohet krejt, unë
jam e gatshme të bëhem brutale.
(Ai duhet të largohet)”. Në shkurt
ajo i jep fund lidhjes me Rilken.
Poeti, i njohur për labilitetin e tij,
shkruan: “Ti ishe humnera, e cila
më përpiu”. Intelektuali i radhës,
me të cilin do të njoftohej Lou,
ishte psikologu Sigmund Freud.
Edhe ky e adhuronte pafundë-
sisht këtë femër fatale nga Shën
Peterburgu. Freud e kishte quaj-
tur Lou Andreas-Salomé “një
grua me mençuri të rreziksh me”.
Në vitet 1930-të Lou jetonte në
Göttingen të Gjermanisë, i cili
dominohej nga nazistët; Lou nuk
fliste me ta, bënte një jetë të
tërhequr, iu nënshtrua një opera-
cioni pas diagnostikimit të
kancerit në gji, në vitin 1937 vdiq,
pastaj nazistët konfis kuan bib-
liotekën e saj. “Unë përherë jam
besnike ndaj kujtimeve, por kurrë
ndaj njerëzve”, kishte thënë ajo,
duke përshkruar jetën e saj.

robelli@bluewin.ch

Periskopi

Femme fatale
Lou Andreas-Salomé ishte njëra prej femrave më të bujshme të historisë së re: e lin-
dur në një familje ruso-gjermane, ajo këputi shumë zemra të intelektualëve të njohur.
Filozofi Friedrich Nietzsche dëshironte të martohej me të, psikologu Sigmund Freud e
adhuronte pafundësisht, poeti Rainer-Maria Rilke kishte bërë seks me të. Kush ishte
femra fatale Lou Andreas-Salomé, e cila këto ditë do t’i mbushte 150 vjet?

LULJETA DEMOLLI
Elementi kulturor është njëri ndër
aspektet më të rëndësishme të
ndryshimeve sociale. Në këtë kon-
tekst arti luan rol të jashtëzakon-
shëm në identifikimin dhe pro-
movimin e fushave dhe rrymave të
veçanta, të cilat e bëjnë të mundur
rritjen e kualitetit të dinamikës
shoqërore. 
Arti feminist është pjesë e rëndë-
sishme e lëvizjes feministe, sepse ai
artikulon qëndrimet dhe mental-
itetin e një periudhe të caktuar në
raport me feminizmin.
Kjo rrymë e artit u paraqit në fund
të viteve 60 të shekullit të kaluar
dhe u pasua me kritikën feministe
të artit. Si pikënisje e kësaj kritike
konsiderohet eseja e Linda Nochlin,
historiane e artit, me titull esen-
cialist: “Why Have There Been No
Great Women Artists?” (Përse nuk
ka pasur artiste të mëdha gra?), në
të cilën ajo përpiqet t’i analizojë
kufizimet institucionale të cilat
shekuj me radhë i kanë penguar
gratë që të kenë qasje në mundësitë
e barabarta me ato të burrave.
Sipas saj, kjo është arsyeja që nuk
ka pasur “Artiste të mëdha”. 

Arti feminist në Kosovë

Ndonëse nuk ka studime të plota
socio-kulturore, njëra ndër
hipotezat është se fillet e artit fem-
inist në Kosovë janë paraqitur gjatë
viteve 70. Në këtë periudhë rol të
jashtëzakonshëm ka pasur hapja e
Universitetit të Prishtinës dhe
emancipimi më i gjerë i gruas në
Kosovë. Potencimi i subjektivitetit
të gruas është synuar të arrihet në
mënyra të ndryshme, kryesisht
përmes prezantimit fuqizues të saj
në raport të barabartë me burrin.
Dy artistet më të rëndësishme të
kësaj periudhe janë Alije Vokshi
dhe Violeta Xhaferi.
Gjatë viteve 1980, njëra ndër temat
e arteve në Kosovë është edhe
çështja e barazisë sociale mes bur-
rit dhe gruas. Sidoqoftë, është
vështirë të thuhet nëse veprat e
artisteve gra kanë pasur ndonjë
ndikim të madh në avancimin e ori-
entimeve stilistike të kësaj kohe. 
Ndër artistet e rëndësishme që
vepruan në vitet 90 mund të veço-
hen Lala Meredith Vula dhe Zake
Prelvukaj, të cilat në artet e
fotografisë dhe të pikturës përfaqë-
sojnë një nivel të lartë të kritikës
sociale dhe kulturore nga perspek-
tiva feministe.
Qëndrimet e feministeve kosovare
në këtë dekadë u artikuluan nga
aktivistet, të cilat e shfrytëzonin
edhe artin për të protestuar ndaj
regjimit serb. Këto lloj protestash
patën jehonë shumë të madhe në

mediat e huaja dhe u shndërruan
në imazh masmedial me të cilin tre-
gohej padrejtësia që po i bëhej pop-
ullit shqiptar. Dy protestat krye-
sore ishin “Me bukë në dorë drejt
Drenicës” dhe “Me letër të bardhë”.
Protestat që u zhvilluan në mars të
vitit 1998, dhanë mesazhin e ngrit-
jes së zërit të grave kundër vrasjeve
të civilëve dhe dhunës që po përje-
tonin familjet shqiptare në Kosovë. 
Edhe pse punimet e disa prej artis-
teve kosovare mund të jenë të ndër-
lidhura me pozitën e caktuar femi-
niste në kontekstin e hapësirës
publike, mbase mund të flitet për
një pozicionim implicit feminist në
artin kosovar të viteve 90.
Feminizmi në kuptimin klasik –
pra, edhe arti feminist respek-
tivisht - nuk kishte mundësi të
zhvillohej në atë periudhë të sus-
pendimit të jetës civile në Kosovë,
ndërsa angazhimi i grave ishte
vënë në shërbim të përpjekjeve për
çlirimin e Kosovës.

Post 1999

Pas ndryshimeve të mëdha sociale
që ndodhën në vitin 1999, zëri fem-
inist i grave në artin kosovar filloi
të ndryshonte. 
Merita Harxhi-Koci kritikoi
mungesën e madhe të grave në poz-
itat vendimmarrëse dhe  me anë të
“kandidimit” për kryetare të
Kosovës iu imponua opinionit duke
ironizuar me kiçin nacionalist.
Kurse Lala Meredith Vula në
fotografitë e saj u përqendrua në
mosprezencën e grave në hapësirat
e jetës publike, por edhe në
mungesën e memorialëve për gratë
që u flijuan për çlirimin e Kosovës,
duke e margjinalizuar kështu
rëndësinë e kontributit të tyre. 
Sot ekziston një gjeneratë e re e
artisteve kosovare të cilat në veprat
e tyre kanë kritikë feministe, me
anë të së cilës e shfaqin qëndrimin
ndaj zhvillimeve në realitetin koso-
var. Është evidente se pothuajse të
gjitha temat e mëdha, si identiteti,
patriotizmi, kombi, heroizmi, etj.,
tash domosdoshmërisht kalojnë
edhe nëpër perspektivën feministe
të artit kosovar.
Arti feminist në Kosovë ka arritur
që t’i përvijojë kornizat e veta,
ndonjëherë më fuqishëm e ndon-
jëherë më pak. E rëndësishme
është që opinioni (artistik) kosovar
vazhdimisht ballafaqohet me
mesazhet dhe kritikat që i paraqet
ky art. 
Mund të thuhet se fryma e artit
feminist është imponuar si faktor
jashtëzakonisht i rëndësishëm në
rrymat e ndryshme artistike,
posaçërisht ato bashkëkohore.
Pengesat në arritjen e këtij suksesi
kanë ndryshuar varësisht prej peri-
udhave. Sidoqoftë, qëllimi është
arritur. 
Librat e historisë së artit kosovar
do ta kenë pjesë përbërëse edhe
artin feminist.

(Autorja është menaxhere e projekteve
në Qendrën Kosovare për Studime

Gjinore)

Arti si feminizëm 
- feminizmi si art

Është evidente se pothuajse të gjitha temat e mëdha,
si identiteti, patriotizmi, kombi, heroizmi, etj., tash

domosdoshmërisht kalojnë edhe nëpër perspektivën
feministe të artit kosovar
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SIBELHALIMI
Historisë së
gruas në Kosovë
përherë i është
veshur nocioni i
emancipimit, e i
cili në fakt nuk
ka qenë vetëm
një përpjekje për
t ì krijuar asaj
barazi, por edhe

një mënyrë për ta legjitimuar pozitën e
saj inferiore përballë rrjedhave
shoqërore. Kjo ka bërë që të krijohet
zbrazësi e thellë ndërmjet subjektit të
saj dhe shoqërisë. Vetëm atëherë kur
për gratë do të flasim pa këtë “eman-
cipim” do të mund të themi se kemi
bërë hapin e parë për të hyrë në bina-
rët e barazisë. 
Kjo qasje e shoqërisë ndaj gruas është
e padrejta më e madhe që i është bërë
ndonjëherë. Shoqëria kosovare
asnjëherë nuk ka bërë përpjekje seri-
oze për ta ndryshuar rolin e gruas,
sepse të gjithëve na konvenon që kur
të kemi ftohtë të na mbulojë dorë e saj,
kur kemi uri, të na ushqejë, e kur
duhet ta ripërtërijmë racën, të na lindë
fëmijë... 
E kur i vjen radha që ajo ta mbrojë të
drejtën e saj, e natyrshme të gjithë
thonë “punë grash”. Por, gra janë edhe
ato që shpesh i tejkalojnë përmasat
fizike, mendore, e njerëzore në relacion
me burrat. Edhe atëherë kur japin
shembull se në këtë botë mund të jeto-
het e vetme, sall për ta ruajtur një
trohë integritet, i cili gjithnjë e më
shumë po i mungon gjinisë së kundërt.
Madje, çuditërisht edhe kur gratë janë
viktima në Kosovë, teoritë e konspira-
cionit gjithnjë e nxjerrin fajtore atë.
Kësisoj, sindroma e Rozafës, bëhet
njësh me fatin e saj, pavarësisht se
shoqëria nuk ka nejfarë ndjesie për
këtë punë. Fati tragjik i dy grave koso-
vare, i ndodhur në një periudhë kohore
prej dy muajsh, vetëm sa e verifikon

këtë tezë. 
Në dhjetorin e kaluar, një burrë në
Skenderaj, mosmarrëveshjes me
gruan e tij 24-vjeçe i ka dhënë fund me
një goditje me shufër. Në muajin e 6-të
të shtatzënisë, fundi tragjik nuk kishte
tingëlluar veç për të. Në një atmosferë
fundviti e tensionesh politike, jehona e
këtij fataliteti nuk i kaloi kufijtë e një
raportimi ditor në kronikën e zezë
mediale. 
E fati i gruas kosovare, top lajm u bë
sërish vetëm një muaj më vonë, por në
Kroaci, në përmasë të tillë tragjike dhe
mbase ironikisht me heshtje të
shoqërisë kosovare. 
Për 13 orë uvertura jetësore e një gru-
aje kosovare 28-vjeçare përfundoi me
epilog tragjik. Në përpjekje për të
shpërthyer geton personale dhe atë
gjeografike, ajo qetësisht kishte
vdekur nga hipertermia. Asaj,
asnjëherë nuk i kishte vajtur mendja
se divorci i saj do të mund të vishej me
vello tragjike. I biri i saj 2 vjeç s̀ mund
ta kalonte kufirin boshnjak me pas-
aportë të Kosovës, ndaj ajo u detyrua
që nëpërmjet një fushe të minuar e me
borë ta kërkonte lirinë që për të mbase
ishte akti final i përjetësimit në një
nënë e misioni i së cilës përfundoi me
flijim. 
Përpos disa zërave të mekur, të tjerët
nuk nxorën asnjë klithmë për fatin e
dy grave. As debat... as hom azh...Njëra
refuzimin ndaj burrit e pagoi me jetë, e
tjetra divorcin. Ky refuzim dhe përp-
jekja për të mbijetuar pa burrë s̀ janë
gjë tjetër, veçse tentim për ta ruajtur

unin individual e gjinor. Edhe ato kanë
të drejtë... Duke qenë të tilla, këto gra
në mbrojtje të individualitetit të tyre,
bënë përpjekje, e cila sipas Frommit,
është çlirim nga vargonjtë socialë. 
“...E drejta e pronës së vetvetes, d.m.th.
e drejta është detyrim për t’ia përkush-
tuar gjithë energjinë arritjes së sukse-
seve vetjake”, mendon Frommi. 
Vlerat universale i krijojnë vetëm ata
që jetojnë me vetveten dhe që nuk
ndikohen nga të tjerët. Si mund t̀ i
shpëtojë kësaj vlere universale gruaja,
e cila edukohet që kjo lidhje të jetë sa
më shumë e fuqishme, ndonëse edhe si
e tillë është grua “e butë”, “e
ndjeshme”, si shkak i absorbimit grad-
ual dhe i lidhjes me këto vlera. 
Kjo pikëpamje e radhit këtë qenie
përtej aparencave të pasigurta dhe
bllokon rrugën drejt transcendencës
dhe njohjes së vërtetë. Nuk do mend,
se për të zvarritur stadin e barazisë,
nocioni i emancipimit ka filluar t̀ i
vishet mashkullit, ndaj sipas kësaj
mendësie emancipimi tani i duhet atij. 
Këto kalkulime do të vazhdojnë të
mbajnë peng gruan në nivelin e stadit
të parazhvillimit shoqëror. Athua, pas
emancipimit të gruas dhe burrit të
Kosovë, kush do të na mbetet për t̀ u
emancipuar?!... Ndoshta jo historia...
Të qenit grua, ngre sot para një qenieje
të pavarur njerëzore probleme të
veçanta, të cilat simplifikohen në ter-
min “emancipim”. 
Liria e gruas në Kosovë vazhdon të jetë
e jashtme, ndaj kjo po i shkakton çrreg-
ullim lirisë së brendshme. Portreti i

gruas në Kosovë ende prezantohet me
teknikën bardh e zi, ani pse ajo tanimë
është bërë pjesë e koloritit shoqëror,
shpesh duke i bërë meshkujt të ndihen
daltonistë. Krejt kjo në funksion të
sforcimit të egos mashkullore, sipas së
cilës “burri është burrë e gruaja- grua”.
Pikërisht në këtë kontekst, në
Qendrën kryesore spitalore në Kosovë,
ka çifte të reja që pajisen me njëlloj cer-
tifikate, si dëshmi e virgjërisë së fem-
rës. Jo për të paraqitur një gjendje fak-
tike të saj, por sërish për të kënaqur
egon e mashkullit, i cili mëton që
apetitet e tij për gruan t̀ i fshehë pas
asaj që njihet si “virgjëri”. 
Më 1673 feministi Poulen de la Barre
botoi një vepër për barazinë e dy sek-
seve. Ai ka vënë në spikamë se burrat
duke qenë më të fortë kanë favorizuar
kudo seksin e tyre dhe gratë e kanë
pranuar varësinë nga forca e zakonit. 
Trupi i gruas vazhdon të përdoret për
planifikimin familjar pa u pyetur nëse
ajo është e gatshme. Një pjesë e koso-
varëve ende vazhdojnë traditën e
moçme të kërkimit të djalit.
Pavarësisht se cilësohemi “evropianë
të rinj”, femrave nuk u është sendërtu-
ar liria e brendshme, pra u mungon
sovraniteti mbi trupin e tyre! Prandaj,
jorastësisht çështja e trupit femëror u
teoritizua, ngaqë trupi u bë vend i
shtypjes, detyrimit dhe viktimizimit
për femrat, me të cilat ato janë pozi-
cionuar e gjykuar t̀ i kushtojnë më
shumë rëndësi dhe t ì shërbejnë
t̀jetrit̀ . 
Gruaja, e cila çlirohet ekonomikisht

nuk është aspak në një pozitë të avan-
cuar. Mënyra se si përfshihet në profe-
sionin e saj varet po ashtu edhe nga
konteksti i përbërë nga forma e
përgjithshme e jetës së saj. Prandaj,
relacioni që ekziston midis kontig-
jencës së një individi dhe shpirtit të lirë
që e nënkupton atë, është enigma më
e thellë e implikuar në gjendjen e të
qenit grua në Kosovë. 
Kur nga fundi i shekullit XIX, gjer-
manët e kishin bërë pjesë të kontekstit
të tyre sockulturor sintagmën 3K
(Kinder, Küche, Kirche - Fëmijët,
Kuzhina e Kisha), shqiptarët i kishin
përmbledhur 1.200 nenet e tij në një
botim të shkruar. 
Ndërkohë që qasja gjermane ishte ori-
entuar kryesisht në rolin e gruas në tri
segmente kryesore dhe që i atribuo-
heshin si tipike për atë kohë, shoqëria
shqiptare e shekullit XIX mbase
njërën nga K-të, e sintagmës gjermane
e kishte zëvendësuar me Kanunin. Kjo
K, vazhdon të mbetet ende bastion i
fundit i burrërisë. Të veshur me
petkun e modernes, burrat vazhdojnë
të luajnë vallen e zjarrit, në të cilën
natyrisht ai që s’i ndjek hapat mund të
digjet. Një buqetë lulesh plastike, pajis-
je kuzhine apo një darkë paksa më
speciale janë format më triviale, me të
cilat një pjesë burrash në Kosovë, duan
t̀ u përçojnë mesazhin grave se i duan
dhe i respektojnë. 
E për një respekt të tillë, faleminderit!
Lërnani ta ndiejmë veten si të duam
dhe besoni se kauzën tonë do ta arri-
jmë sido që të jetë. Një burrë pa grua,
apo një grua pa burrë s̀ ka rëndësi, e
rëndësishme është se fondamentale
për funksionim normal të një shoqërie
është ekuilibri. Asgjë më shumë sesa
të barabarta në mesin e të
barabartëve. 

(Autorja është menaxhere e projekteve
në Qendrën Kosovare për Studime

Gjinore)

UNIsex

Një tjetër grua
Shoqëria kosovare asnjëherë nuk ka bërë përpjekje serioze për ta ndryshuar rolin e
gruas, sepse të gjithëve na konvenon që kur kemi ftohtë të na mbulojë dorë e saj,
kur kemi uri, të na ushqejë, e kur duhet ta ripërtërijmë racën, të na lindë fëmijë... 

Autor: Jeton Mikullovci 
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VEHBI KAJTAZI
38 raste të dhunës në familje janë
paraqitur vitin e kaluar në
Gjykatën Komunale të Prishtinës.
Në shumicën prej këtyre rasteve,
gratë kanë qenë viktima të
dhunës së bashkëshortëve të tyre.
Thuajse për të gjitha këto raste
gjyqtarët kanë lëshuar urdhra për
mbrojtjen e viktimave duke i
larguar për të paktën një vit “agre-
sorët” nga viktimat. 
Kryetarja e Gjykatës Komunale të
Prishtinës, Makifete Saliuka,
thotë se fenomeni i dhunës është
duke shënuar rritje. 
“Gjykata bën zgjidhje afat-
shkurtër për këto raste. Duhet që
shteti të merret më seriozisht dhe
shoqëria civile për të gjetur zgjid-
hje afatgjata”, thotë Saliuka. Ajo
konsideron se strehimoret për
gratë e keqtrajtuara, ndonëse janë
ndihmesë, nuk janë zgjidhje e
përhershme. “Qeveria dhe
shoqëria civile do të duhej të traj-
tonte këto raste në mënyrë me
speciale, të merren me këto raste,
të investohet në pavarësimin e
atyre grave, t’u gjendet punë që të
mund ta përballojnë jetën me
fëmijët”, thotë ajo. 
“Shpeshherë paraqet problem
edhe çështja e alimentacionit, pasi
që burri është pa punë. Si mund ta
obligosh atë burrë të paguajë kur
s’ka gjë pas shpirti. Është punëtor
krahu, herë ka punë herë s’ka
punë. Është problem për gjykatën
të marrë vendim”, vlerëson
Saliuka. 
Në Policinë e Kosovës gjatë vitit
2010 janë raportuar gjithsej 944
raste të dhunës në familje. Numri
më i madh i tyre është shënuar në
rajonin e Prishtinës 231, pasuar
nga Peja me 204 raste. Në atë të
Prizrenit janë raportuar 194 raste
ndjekur nga Mitrovica me 124,
Gjilani me 99 dhe rajoni i Ferizajt
me 92 raste të dhunës në familje.
Këto janë vetëm rastet e regjistru-
ara, sepse dyshohet se numri i
rasteve të dhunës është shumë më
i madh, por heshten brenda famil-
jes.  
Kryetarja e Gjykatës Komunale të
Prishtinës, Makifete Saliuka, shp-
jegon se dhuna në familje në
Kosovë kuptohet vetëm si dhunë e
burrit ndaj gruas. Por ndodh që
viktima të dhunës, veç grave edhe
fëmijëve, të jenë edhe
bashkëshortët. 

Llojet e dhunës 

Gjyqtarja tregon edhe llojet e
dhunës së ushtruar. Përveç asaj
fizike që në shumë raste është e
rëndë e demonstruar edhe me thy-
erje kockash, dhunë konsiderohet
edhe keqtrajtimi psikik, presioni,
fyerjet e shantazhet e ndryshme.
Rastet më të vështira për të ven-
dosur gjyqtarët i konsiderojnë
rastet e dhunës psikike e cila sipas
Saliukës, nuk mund të dëshmohet
para gjykatës me prova materiale.  
“Ka mjaft raste të dhunës fizike e
cila identifikohet më lehtë, po
shumë probleme kemi me rastet e
dhunës psikike që nuk është e
rrallë dhe për gjyqtarin është më e
vështirë të identifikohet dhe të
vendoset”, thotë ajo. “Megjithatë,
ato duhet të trajtohen dhe nuk
bën të anashkalohen se nëse edhe
dhuna psikike nuk trajtohet dhe
nuk identifikohet, pasojat janë
edhe më të rënda më vonë sepse
mund ta çojnë viktimën në
vetëvrasje ose në situatë që të

marrë një veprim të
paparashikuar që edhe vetë vikti-
ma të bëhet e dhunshme”, tregon
gjyqtarja. 
Ajo tregon se ka pasur raste kur
vetë ajo ka vendosur për një rast
të dhunës psikike, mirëpo e ka
ndihmuar vetë gruaja që ka qenë
viktimë duke i afruar audioinciz-
ime si dëshmi se çfarë i ka bërë
burri. Dhuna fizike, sipas saj,
është lehtë të identifikohet pasi
viktimat kanë raporte mjekësore,
raporte të Policisë. 
“Ka viktima të ndryshme që shko-
jnë e kërkojnë ndihmë mjekësore,
i kanë certifikatat e mjekut.
Shpesh ndodh që gratë vijnë edhe
me mavijosje në fytyrë, apo në
trup, me ndonjë krah të thyer,
varësisht sa ka qenë dhuna, çfarë
intensiteti ka pasur”, shprehet
kryetarja e Gjykatës. 
“Rastet e dhunës psikike çojnë
peshë edhe më shumë sesa dhuna
fizike. Dhuna fizike mund të ndod-
hë në afekt në mes të anëtarëve të
familjes, e dhuna psikike është
sistematike, me përulje të person-
alitetit të gruas, me ofendime, ten-
dencë për izolim, kufizime kontak-
tesh me njerëz, me miq me famil-
je, me ofendime publike karshi
familjarëve të tjerë, rrethit më të
gjerë familjar, karshi shoqërisë që
e përul personalitetin e gruas, që e
komplekson, e qet në depresion”,
shprehet Saliuka. 
Policia e Kosovës ka kategorizuar
secilin rast të dhunës dhe llojin e
saj. Gjatë vitit 2010 kanë ndodhur
gjithsej pesë vrasje në familje, një
vrasje e pastaj edhe vetëvrasje,

pesë raste të vrasjeve në tentativë,
457 raste me lëndim trupor, 10
prej tyre lëndim i rëndë trupor,
katër raste të kërcënimit me armë
pa leje, 159 kërcënime, katër raste
të shkeljes së urdhrit gjyqësor, tri
raste të shkeljes së detyrimeve
familjare, duke mos paguar ali-
mentacionin, një rast i kufizimit të
lirisë, etj.  Por, pse ndodh dhuna
në familje? 
Përveç shkaqeve të shkaktimit të
dhunës si pasojë e personalitetit të
njerëzve, Saliuka thotë se aktual-
isht kushtet ekonomike janë bërë
ndër shkaqet kryesore të dhunës.
Ajo tregon se ka njohur një çift që
ka pasur jetë të qetë dhe të mirë,
por si pasojë e rëndimit të
kushteve ekonomike burri është
“shndërruar në agresor”. 
“Mendimi im është se në këtë po
ndikon shumë edhe situata
ekonomike e bashkëshortëve.
Burri i papunë ndoshta edhe pa
kulm mbi kokë, krejt ajo trysni e
krizës ekonomike familjare ka
reflektuar që të mos e durojnë
njëri-tjetrin. Gruaja me kërkesa
për familjen dhe për fëmijët i bën
presion burrit dhe burri nga
pafuqia për të plotësuar kërkesat
reagon duke e sulmuar fizikisht, jo
njëherë por disa herë”, ka thënë
Saliuka. 
Në zonat urbane ajo thotë se tash-
më rastet e dhunës raportohen,
ndërkaq shumë raste në zonat
rurale mbesin të mbyllura dhe
nuk raportohen për shkak të men-
talitetit më të ulët por edhe për
shkak të kushteve ekonomike.
Mosraportimi i dhunës në zonat

rurale ndodh edhe për shkak se
familjet duan ta ruajnë “reputa-
cionin që kanë në rreth”. “Ajo grua
që nuk mund ta përballojë dhunën
në familje nuk ka fuqi ekonomike
të mbijetojë vetëm sepse është e
varur ekonomikisht prej familjes
së burrit ose duhet të shkojë te
familja e vet. Në familje të babës
nuk janë gjithaq të dëshirueshme
bijat e sidomos ato me fëmijë.
Prandaj ato raste nuk denonco-
hen”, sqaron gjyqtarja.  
Saliuka tërheq vërejtjen se në
Kosovë dhuna interpretohet
vetëm si dhunë e burrit ndaj
gruas. Ky nocion sipas saj është
më i gjerë sepse është e pamundur
që kur ndodh dhuna në familje
fëmijët të mos përjetojnë trauma.
“Ata s’mund të jenë imun karshi
një situate të tillë kur e shohin se
si babai e sulmon fizikisht nënën e
tyre”.

Edhe burrat,
viktima të dhunës 

Në Kosovë nuk janë vetëm gratë
viktima të dhunës. Përveç fëmi-
jëve dhe anëtarëve tjerë, ka edhe
burra kur në Polici i denoncojnë
gratë e tyre se janë dhunuar nga
to. Në 764 raste femrat (nënat e
rrahura nga djali, vajzat nga
babai etj.) kanë raportuar se janë
viktima, ndërsa në 190 meshkujt
(babai i rrahur nga djali dhe anas-
jelltas, vëllai vëllanë etj.). 554
raste janë raportuar kur viktima
janë bashkëshortet, ndërkaq 11
burra janë ankuar në polici se janë
rrahur nga gratë e tyre e në disa

raste me lëndime të rënda tru-
pore.
Gjyqtarja Saliuka thotë se rastet
kur burrat janë viktima ndodhin
më rrallë. Teksa flet për këto raste
i shkon buza në gaz. 
“Ka qenë një burrë, një djalë i
Prishtinës, një djalë i mirë, babë i
dy fëmijëve. Ai ka qenë ekstrem-
isht i dëmtuar, mos të them i
dhunuar prej gruas. Por kemi ard-
hur në përfundim se ajo grua ka
pasur probleme psikike. Kemi
pasur edhe dokumentacionin
mjekësor të saj dhe në atë rast
natyrisht se kam lëshuar urdhër-
mbrojtje për burrin”, tregon gjyq-
tarja. 
Ajo që i bën përshtypje gjyqtares
Saliuka është se shpeshherë ka
raste kur gruaja vjen si viktimë e
dhunës në familje dhe gjatë het-
imeve dhe dëgjimit të palëve del
që ajo vetë e ka nxituar dhe e ka
provokuar përshkallëzimin e kon-
fliktit. 
Rastet e dhunës në familje nga
gjykatat shqyrtohen sipas rreg-
ullave të procedurës kontestimore
civile. Me këto raste merren gjyq-
tarët e lëmit civil duke lëshuar
urdhra për mbrojtje, por jo dën-
ime. Mirëpo nëse ndodh që këto
urdhra nuk respektohen atëherë
lënda kalon në procedurë penale
dhe varësisht prej natyrës së
lëndimit qoftë lëndim i lehtë apo i
rëndë pason sanksioni penal. 
Gjyqtarja Makifete Saliuka, tre-
gon se janë një mori masash që
shqiptohen bazuar në Ligjin
kundër dhunës në familje, i cili ka
hyrë në fuqi në korrik të vitit të
kaluar. Ajo thotë se gjykata mund
të caktojë masë kufizuese se sa
guxon “agresori” t’i afrohet vik-
timës duke ia ndaluar çdo lloj
dhune përfshirë edhe ofendimet e
ndryshme.
“Duhet ta keni parasysh që gjyka-
ta me urdhra ndëshkimorë nuk
mund ta rregullojë krejt situatën,
nuk mund t’i zgjidhë krejt prob-
lemet mes bashkëshortëve. Është
institucioni i shkurorëzimit nëse
bëhet një bashkëjetesë e padu-
rueshme, është edhe çështja
pronësore që mund të rregullohet
në procedurë kontestimore, mund
të kërkojnë ndarjen e pasurisë së
përbashkët të bashkëshortëve të
pasurisë së fituar bashkërisht. Po
si masë parandaluese janë masat
ndëshkimore për ta larguar
dhunuesin prej familjes por ajo
zgjat vetëm një vit”, thotë Saliuka.
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Shënohet rritje 
e shkurorëzimeve 

Nga viti 2000 deri sivjet,
shkurorëzimet janë rritur qind
për qind. Vetëm në Gjykatën e
Qarkut në Prishtinë, ku
shkurorëzohen çiftet e rajonit
të Prishtinës, në vitin 2000 janë
kryer 351 shkurorëzime, një vit
më vonë kanë ndodhur 412
sosh, në vitin 2002 janë
shkurorëzuar 546 çifte. Në
2003-n ndërkaq ligjërisht janë
ndarë 692 çifte të tjera, në vitin
2004, 676 çifte. Një vit më vonë
jetës bashkëshortore i kanë
dhënë fund 626 çifte, duke
shënuar një rënie të lehtë kra-
hasuar me një vit më herët. Në
2006 janë ndarë ligjërisht 676
çifte, 717 janë ndarë në 2007,
në vit më vonë 709. Vitin e
kaluar janë shkurorëzuar 588
çifte derisa në dymujorin e parë
të këtij viti janë shkurorëzuar
116 sosh.     
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ARTAN KRASNIQI
Aktorja Drita Krasniqi do të hynte
në histori për “zhveshjen” në rolin e
saj filmik, më shumë se 30 vjet më
parë. Kritika e kishte vlerësuar
këtë si kthesë në kinematografinë e
vendit. Piktorja Zake Prelvukaj do
ta përdorte trupin e saj në shërbim
të artit, duke bërë pikturë me
trupin e saj të zhveshur. E drejtore-
shën e vetme femër të një institu-
cioni të kulturës, Burbuqe Berisha,
dikush as që e numëron për të tillë.
Kur Sabrie Spahiu kishte vendosur
të bëhej balerinë, rrethi nuk e dinte
se për çfarë lloj arti bëhej fjalë. 
Secila nga to janë personazhe të
rrëfimeve për sfidat në rrugën e
artit në Kosovë. Por një gjë e kanë
të përbashkët: asnjëra nuk pranon
ta quajë artin e vet art feminist. 
Jo pak herë skena kulturore në
vend, përgjatë dekadave të fundit,
është dridhur nga gjurmët që kanë
lënë gratë. E në anën tjetër puna e
tyre nuk ka kaluar pa vështirësi. 

Trupi i femrës 
në shërbim të artit 

Në vitin 1980, primadona Drita
Krasniqi do ta pranonte rolin e
Rozës, në filmin “Gjurmët e bard-
ha”, të regjisorit Ekrem Kryeziu.
Me këtë rol do të revolucionarizonte
skenën e artit filmik në Kosovë. Së
paku për atë kohë. Ajo zhvishet në
një skenë rreth 3 minutash në një
tentativë-dhunimi që i bëhet nga
aktori Çun Lajçi. Atë skenë e kujton
me krenari, por është e bindur se
ajo as nuk i ka ndihmuar, e as nuk
e ka hendikepuar në rrugën e saj
prej aktoreje. E cilëson si guxim të
sajin, e tillë çfarë thotë se është
edhe sot në skenë. Por edhe
atëherë, më shumë përshtypje
thotë se i kishin bërë fjalët miradije
që i kishte marrë për lojën në atë rol
në përgjithësi. 
“Nuk më ka lënë kurrfarë për-
shtypjeje, por ka hyrë në histori”,
shprehet Krasniqi. Kritikët, kujton
ajo, kishin vlerësuar se me këtë ka
ardhur loja moderne në skenën
kinematografike të Kosovës. 
Ajo mendon se aktori është ai që
trupin e vet ia dhuron personazhit
të cilin e luan, dhe bën art. Krasniqi
është fituesja e edicionit të fundit të
çmimit për vepër jetësore për teatër
që ndan Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve. Me rolin e
Rozës ajo do të nominohej edhe për
“Arenën e Artë” në Festivalin e
Pulës së Kroacisë. 
Më shumë se dy dekada më vonë
edhe piktorja Zake Prelvukaj do ta
përdorte trupin e saj për të bërë art.
Ajo pati ngjyrosur trupin e saj, e të
tillë e kishte zhvendosur në pël-
hurë. Trupin thotë se e kishte për-
dorur si brushë. Nuk pranon kurrs-
esi të quhet feministe, e as ta kual-
ifikojë artin e saj si feminist. 
“Asnjëherë në jetën time nuk kam
bërë pikturë me të cilën do të lufto-
ja për fitimin e të drejtave të gruas.
Por me artin tim kam dashur të tre-
goj se sa femra mund të punojë”, ka
thënë Prelvukaj.
Ajo është e bindur se do të vepronte
njëjtë edhe po të ishte mashkull,
teksa thotë se ka rastisur të jetë
femër. Madje as të bukurën nuk
mund ta ndajë në bazë të gjinisë. 
“Kjo varet prej trupit të njeriut.
Edhe trupi i një mashkulli mund të
duket shumë bukur”, shprehet pik-
torja Prelvukaj.

S’të njoh për drejtor! 

Regjisorja Burbuqe Berisha është
femra e vetme që po udhëheq një
institucion të kulturës. Ajo që nga
nëntori i vitit 2009 është në krye të
Teatrit Kombëtar të Kosovës. Por jo

të gjithë e kanë “pranuar” si të tillë.
Vetë Berisha kujton rastin kur
dikush i ka thënë se nuk e njeh për
drejtor. Thotë se pozitën që e
ushtron nuk është aspak e lehtë,
për çka jep edhe arsyen. 
“Ajo merret me shumë
paragjykime, njerëzit e kanë parë
se një femër të udhëheq me TKK-
në, e një i afërt këtu më ka thënë që
as që më numëron për drejtor”, ka
thënë Berisha. “Por me kohë kupto-
het se femrat janë më të
përgjegjshme dhe me llogaridhënie
më të madhe”, ka shtuar ajo. 
Berisha thotë se në Teatrin
Kombëtar të Kosovës për vite me
radhë nuk ka pasur femra regjisore
që kanë krijuar. Brenda mandatit
të saj në TKK, aktorët kanë dëgjuar
urdhrat e tri regjisoreve femra.
“Heshtja” e Arta Kallabës dhe
“Duke pritur Godonë”, e Drita
Begollit si projekte mysafire në të
cilat TKK-ja ka qenë bashkëprod-
huese tashmë janë parë nga pub-
liku, ndërsa ajo e Iliriana Arifit,
“Cubi i kukurrecit” është duke u
bërë gati për premierën që do të jetë
më 16 mars. 
Pikërisht në mbrëmjen e sotme, për
nder të 8 Marsit, Teatri ka vendo-
sur në program shfaqjen “Duke
pritur Godonë” të Drita Begollit.
Ajo ka shndërruar në femra per-
sonazhet fiktive të Samuel Beketit.
Begolli, e telefonuar në kohë dreke,
kërkon që të telefonohet edhe një
herë më vonë pasi thotë se është
“duke shtruar drekën për familjen e
saj”. E më vonë ajo ka rrëfyer idenë
për të rikthyer në femra person-
azhet për shfaqjen me të cilën do të
magjistronte. 
“Kur e kam lexuar ‘Duke ..’ thosha
më vete se këto personazhe janë të

shterura, pa jetë, të kota dhe pa
imagjinatë. Duke dashur të sfidoj
veten para një matematike të tillë,
vendosa të sfidoj faktin mashkullor
të pritjes”, ka thënë Begolli. 
Ajo thotë se femra shqiptare po
vrapon me ethe për të arritur kohën
e humbur nga ndrydhja ndër
shekuj. Por në qendër të punës së
saj thotë se është njeriu, pa marrë
parasysh gjininë. 
“Nuk them se në projektin tim kam
bërë art feminist”, shprehet ajo. 

Perfeksioni i (pa)mundur 
i balerinës 

Natalie Portman, aktorja hollivudi-
ane me nam, së fundi është shpër-
blyer me “Oscar” për aktoren më të
mirë në rolin e balerinës në filmin
“Black Swan” (Mjellma e zezë) të
regjisorit Darren Aronofsky. Në
film ajo është në kërkim të perfek-
sionimit për rolin e saj të karrierës
të besuar nga koreografi i shfaqjes.
Në momente harron edhe veten, e
baletit i përkushtohet 24 orë. 
Luljeta Ademi, 23-vjeçare, balerinë
në Trupën e Baletit të Kosovës, e ka
parë këtë film. Edhe për të, siç thotë
ajo, baleti është gjithçka. Por vetëm
pak ditë më parë ajo është bërë
nënë. Baleti është profesioni, i cili,
për nga rëndësia, thotë të ketë zënë
vend në jetën e saj menjëherë pas
bebes së porsalindur dhe familjes së
saj. Nuk e kishte përjetuar me pak
frikë të bërit nënë. 
“Kur kam qenë më e re jam frikë-
suar që kjo do të më pengojë në kar-
rierë, por tash jam e bindur që kra-
has bebes do të rikthehem shpejt
me punë aty ku e kam lënë”, thotë

kjo balerinë, teksa shton se baleti
asnjëherë nuk e ka penguar në
jetën private. Pranon se profesioni
që ka zgjedhur kërkon shumë
përkushtim. 
Sot Luljeta mendon se nuk është e
vështirë të merret me balet në
Kosovë. Ajo mendon se shoqëria
kosovare ka arritur ta kuptojë këtë
degë të artit. 
Por kështu nuk ka qenë më parë. 
Trupa e Baletit e Kosovës është
themeluar në vitin 1972. Ndër të
parat femra që është pranuar në
këtë trupë ka qenë edhe Sabrije
Spahiu, e cila është regjistruar në
shkollën për balet dy vjet pasi ajo
është hapur. Kujton se profesioni që
kishte zgjedhur ka qenë i
pakuptueshëm për rrethin ku
jetonte. 
“Si art ka qenë i pakapshëm dhe i
panjohur për popullatën”, shprehet
Spahiu. Tash ajo ka tubuar rreth
vetes afro 100 vajza të moshave të
ndryshme, të cilave ua mëson
hapat e baletit. 
“Është një interesim i madh i vetë
vajzave, por edhe i nënave t’i quaj
pak më të avancuara që i sjellin
vajzat e tyre”, ka thënë Spahiu. Por
ndryshe nga “Black Swan”, kur
nëna insiston në perfeksionizmin e
së bijës, Spahiu thotë se nënat koso-
vare nuk e kanë të domosdoshme
që vajzat t’u bëhen balerina. 
“Thjesht, e marrin si një aktivitet
kulturor, që njëkohësisht mban
vijën e trupit”, thotë ajo. 

Shkelja artistike e tabuve 

Blerta Zeqirin, që sot njihet si njëra
ndër regjisoret më të suksesshme të
gjeneratës së re, publiku nuk ka
nisur ta njohë si të tillë. Paraqitja e

parë e saj para publikut ka ndod-
hur 16 vjet më parë. Në vitin 1992
ajo do të niste të merrej me muzikë
të zhanrit rap, dhe la gjurmë si
femra e parë në Kosovë që merret
me këtë lloj muzike. 
Tek pas tre vjetësh, në vitin ’95, ajo
do të paraqitej në festivalin ”Kënga
e pranverës”, (më vonë Show Fest),
ku me këngën “Kjo botë është e
madhe” do t’i takonte vendi i dytë i
festivalit. Teksa e kujton gjithë atë
situatë, sot Zeqirit i qeshet. 
“Ka qenë shumë moti”, shprehet
ajo. Hovin ia ka ndalë lufta e fundit
në Kosovë. “Pas luftës më nuk më
këndohej. Edhe ashtu nuk dëshiro-
ja që njerëzit të më njihnin vetëm si
repere”, ka thënë Zeqiraj. Ajo pra-
non se duke qenë femër automatik-
isht ka ndikuar që ajo të mendoj
seriozisht që ta lërë atë lloj të
muzikës. Por thotë se skenës së
repit sot në Kosovë po i mungojnë
shumë femrat. 
“Më nuk jam as duke dëgjuar rap
të Kosovës, sepse nuk po merret
me tema që ka qenë dashur të mer-
rej, e të cilat femrat do t’i prezan-
tonin shumë më mirë”, ka bindjen
ajo. 
E përderisa në rap sot nuk ka
femra, gjashtë tinejxhere janë bërë
bashkë në rock grupin “Desert
Roses”. Ato ka dy vjet që merren
me këtë lloj muzike, ndërsa me “E
humbur pa ty” kanë zënë vendin e
parë në edicionin e fundit të festi-
valit të vetëm të rock muzikës në
Kosovë, “Rock për Rock”. 
Erblina Zhuri, anëtare e grupit,
thotë se duke qenë të gjitha femra
në një rock- grup sheh anë pozitive
dhe negative. 
“Është mirë se njerëzve ju nxitet
kureshtja të shohin se si po bëjnë
rock disa femra, duke mos qenë të
mësuar të shohin diçka të tillë tek
ne”, shprehet Zhuri, teksa rrëfen
anën tjetër. 
“Njerëzit të paragjykojnë shpesh”,
shprehet ajo. Megjithëse thotë se
ato asnjëherë nuk janë ndier të
fyera ose të ofenduara nga
ndokush. Aktualisht muzikën e
shohin si hobi. Vetë Zhuri është stu-
dente e stomatologjisë, ndërsa
vajzat e tjera mot presin të ven-
dosin se çka dëshirojnë të bëhen
“kur të rriten”, pasi ta kenë kryer
shkollën e mesme. Zhuri thotë se e
kanë ndërmend të merren gjatë me
muzikë, por nuk e di nëse këtë do ta
bëjnë edhe pasi që të jenë martuar,
ose të kenë lindur fëmijë. 
“Nuk mund ta them tash, ajo është
shumë larg”, shprehet duke qeshur
Zhuri. 

Disk-jockey i parë femër 

Ka qenë në vitin e tretë në gjimnaz,
kur redaktori i programit muzikor
në Radio Prishtinë, Akil Koci, e
kishte ftuar Antigona Qena –
Kaçanikun që të përgatiste dhe të
udhëhiqte një emision me muzikë
botërore të kohës. Ajo e kujton sot
profesionin e saj të parë, një disk-
jockey, duke u bërë kështu femra e
parë që bënte këtë punë në Kosovë. 
“Unë isha femra e parë që fillova të
bëja një emision të tillë, me pop e
rock muzikë të huaj. Emisioni
quhej ‘Vitrina pop zbavitëse’, nuk
ndieja ndonjë nënçmim nga kolegët
meshkuj”, ka thënë ajo, teksa ka
rikthyer nga memuaret mënyrën
sesi realizonte atë emision. 
“Lexoja ndonjë informatë ‘hot’ për
grupin apo këngëtarin dhe pastaj
emitohej kënga nga ata. Ishim në
hap me kohën”, ka thënë Qena –
Kaçaniku. Arti për të nuk njeh
gjini ashtu si asnjë punë tjetër. 
“Nëse punohet me dashuri e pasion
sjell kënaqësi e suksese, e nuk
ishte dashur të ketë kurrsesi ndasi
në gjini”, thotë ajo.
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HASNIJE ILAZI
Personi, autonomia, të drejtat,
dinjiteti, vetërespekti, barazia
janë nocione themelore të ilu-
minizmit liberal, nocione të cilat
kanë bartur në vete kritikën e
ashpër të çdo shoqërie ku është
paraqitur deficiti i tyre.  Në
shikim të parë është paradoksale
kritika e liberalizmit nga ana e
disa teorive feministe, duke
pasur parasysh luftën e vazh-
dueshme të lëvizjeve feministe
për shndërrimin e nocioneve të
përmendura në praktikë.  Por në
kohën e jostabilitetit politik në
nivel global, kur edhe diskursi
liberal mbi të drejtat e barabarta
është vënë në shënjestër të sul-
meve të ndryshme, disa prej të
cilëve kanë ndikim relevant prak-
tik, është paraqitur nevoja që
edhe një herë të shtrohet shtruar
arsyeja për kritikën feministe lib-
eralizmit. 

Barazia si vlerë 
e jo si formë

Në shkrimin e saj të titulluar The
Feminist Critique of Liberalism
(Kritika feministe të liberalizmit)
Martha Nussbaum potencon tri
akuza relevante të drejtuara tra-
ditës liberale nga ana e teorive
feministe: e para adreson çësht-
jen e individualizmit të tepruar.
Përqendrimi në dinjitetin dhe
vlerën e individit, sipas teorive
feministe, injoron vlerën e komu-
nitetit dhe njëkohësisht stimulon
egoizmin dhe vetëmjaftuesh-
mërinë normative. Akuza e dytë
potencon se ideali i barazisë bren-
da traditës liberale është tepër
abstrakt dhe formal, dhe nuk
është i zhytur në realitetin
konkret të raportit të forcave.
Sipas vërejtjes së tretë liberaliz-
mi gabon pasi që përqendrohet në
arsye dhe nënçmon emocione në
jetën morale dhe politike. Në fakt
të gjitha vërejtjet e përmendura
kanë të bëjë me mangësitë e tra-
ditës liberale në adresimin e
çështjeve konkrete që lidhën me
jetën shoqërore të grave. 
Nëse tentojmë të kuptojmë se sa
janë të arsyeshme kritikat e
paraqitura duhet të ndalemi së
pari te parime kryesore të liberal-
izmit e pastaj te secila nga vërejt-
jet individualisht.
Së pari duhet kuptuar se liberal-
izmi nuk është vetëm një pikë-
pamje, apo një pozicion, por një
tërësi e llojllojshmërisë, duke
pasur parasysh se mund të flasim
për liberalizmin e Lockeut, të
Kantit, liberalizmin klasik utili-
tarist, ose për liberalizmin e
sotëm e që ka qenë dominues
edhe në ekonominë neoklasike.
Por, kur përmendet liberalizmi,
është më së e njohur se bazamen-
ti i tij buron nga pikëpamja e
Kantit, e përkrahur nga John
Rawls në njërën anë, dhe tradita
klasike liberale utilitariste të
John Stuart Millit në anën tjetër.
Edhe përkundër dallimeve në
mes këtyre dy orientimeve
teorike, kur flitet për qenien
njerëzore ato e kanë një qëndrim
të përbashkët: çdo njeri, me vetë
faktin se është qenie njerëzore,
posedon dinjitet në të njëjtën
masë me të tjerët, pa marrë
parasysh pozitën e tij/të saj
shoqërore. Burimi kryesor i kësaj
vlere është fuqia e vendimit
moral me të cilën disponojnë
qeniet njerëzore, fuqia për të
planifikuar jetën e tyre në për-

puthje me vlerësimin personal të
qëllimeve.
Tradita liberale potencon, po
ashtu se barazia morale e
njerëzve i ofron atyre mundësinë
që, me të drejtë presin edhe një
lloj tretmani të drejtë nga
shoqëria dhe politika. Ky tret-
man bazohet në respektimin dhe
promovimin të saj se të gjithë ata
që kanë mundësi të zgjedhjes,
janë të barabartë. Por në të
njëjtën kohë, qëndrimi liberal
pranon mundësinë e një lloj
ndërhyrjeje në zgjedhje në rast
kur promovohet edhe më shumë
mundësia e zgjedhjes, ose në rast
kur duhet frenuar forcën dhe
mashtrimin, respektivisht në
rast të krijimit të mundësisë për
më shumë prosperitet dhe
drejtësi.
Bazuar në parime kryesore të lib-
eralizmit tri kritika kryesore të
drejtuara të njëjtit duket se nuk
janë plotësisht të arsyeshme. Kur
feminizmi drejton kritikën liber-
alizmit së pari për hapjen e
mundësisë për individualizmin e
tepruar dhe injorimin e rolit të
komunitetit, familjes etj. në të
njëjtën kohë ai humbë nga hori-
zonti çështjen e altruizmit dhe së
mirës së përgjithshme, si baza-

ment i teorive të moralit mbi të
cilat konsistojnë themelet e liber-
alizmit. 
Në përgjigjen e saj ndaj  kritikës
mbi vetmjaftueshmërinë norma-
tive të individëve (gjë që po ashtu
e mundëson liberalizmi) të cilën e
paraqet Alison Jaggar në veprën
e saj Feminist Politics and
Human Nature (Politikat femi-
niste dhe natyra njerëzore),
Nussbaum potencon traditën e
gjatë filozofike e cila ka ofruar
përgjigje për këto akuza edhe më
herët.  Një nga këto është edhe
ajo e  Spinozës sipas të cilit qëlli-
mi i vetëmjaftueshmërisë lidhet
me largimin e hidhërimit dhe
hakmarrjes, dhe krijimin e një
shoqërie të drejtë. 
Por, nuk e përjashtojnë të gjitha
teoritë feministe vetëmjaftuesh-
mërinë nga teoria e tyre si diçka
negative. Në raste konkrete
vetëmjaftueshmëria mund të
reprezentojë luftën për pavarës-
inë ekonomike të grave, ose dis-
tancimin nga ngjarjet e jashtme,
të dhembshme dhe të pakënd-
shme. Kjo nuk do të thotë
injorimin e të tjerëve: përkun-
drazi mund të sigurojë baza-
mentin për kujdesin kualitativ
ndaj anëtarëve të familjes ose

anëtarëve të shoqërisë.
Në fakt, individualizmi liberal
duhet kuptuar si pikëqëndrim i
rekomanduar për feminizmin.
Sepse “është e qartë se gratë janë
trajtuar shumë më pak si qëllim,
e shumë më shumë si mjet për
arritjen e qëllimit të tjerëve.
Mirëqenia e grave si individëve
deri më tani rrallë është marrë
parasysh në planifikimin dhe
matjen ekonomike. Gratë, shumë
shpesh janë trajtuar si pjesë e një
tërësie më të madhe, në veçanti
të familjes, dhe janë vlerësuar
mbi të gjitha sipas kontributit të
tyre në planin e reproduktimit
dhe kujdesit, dhe jo si burim i
veprimit si i tillë”, thekson
Nussbaum në The Feminist
Critique of Liberalism. Tani
është koha që ato të vlerësohen
mu si burim individual, i pavarur
i veprimeve të tyre.
Por, kritika feministe është plotë-
sisht e drejtë kur është fjala për
pozitën e gruas brenda familjes.
Sepse, me ndarjen e sferës pub-
like nga sfera private, me garan-
timin e të drejtave të barabarta
brenda sferës publike dhe
mospërzierjen e shtetit në sferën
private, brenda familjes janë kri-
juar pozita të privilegjuara, duke

i arsyetuar si të tilla bazuar në
përfitime materiale, apo pronën e
anëtarëve të caktuar (kryesisht
gjinisë mashkullore).   Ky shem-
bull tregon se me të drejtë mund
të shtrohet pyetja, se a është poli-
tika liberale mjaft radikale në
mbrojtjen e të drejtave të
barabarta, e në rend të parë të
atyre të grave?
Kjo çështje është e lidhur
ngushtë me kritikën e dytë të
feminizmit sipas së cilës të kup-
tuarit liberal i individit është
tepër abstrakt, pasi që ai/ajo kup-
tohet si i ndarë nga konteksti his-
torik dhe shoqëror. Jaggar dhe
disa përfaqësuese tjera të femi-
nizmit insistojnë në faktin se lib-
eralizmi në këtë mënyrë injoron
dallime në mes të njerëzve dhe
pranon një të kuptuar formal të
barazisë, i cili, në instancën e fun-
dit, nuk është në gjendje të traj-
tojë individët si të barabartë,
duke u bazuar në realitetin e
hierarkisë shoqërore dhe fuqinë e
pabarabartë.
Sa është i qëndrueshëm ky argu-
ment? Është e pamohueshme se
liberalizmi ndonjëherë është “i
verbër” për gjini, dhe se niset nga
realiteti shoqëror si një pikë neu-
trale, por filozofia liberale e refu-
zon idenë e barazisë plotësisht
formale. Qëllimi i liberalizmit,
sipas kësaj filozofie, është barazia
e mundësive në përputhje me
aftësitë (gjë që respekton edhe
dallime në hierarki). Rawlsi ka
qenë një nga përkrahësit më të
mëdhenj liberalë për të kuptuarit
të barazisë si vlerë dhe jo vetëm
si formë. Ai potencon dallimin në
mes të barazisë formale të lirisë
dhe asaj që ai e quan “vlerën e
barabartë të lirisë”, dhe po ashtu
në mes të barazisë formale në
mundësinë e zgjedhjes dhe
barazisë së vërtetë, të drejtë në
mundësinë e zgjedhjes. Por, liber-
alizmi në anën tjetër përkrah
mendimin se esenca e personit
racional dhe moral është diçka që
është e përbashkët për të gjithë
njerëzit, prandaj refuzon dallime
mbi gjininë, klasën, religjionin
etj. si irelevante për politikat
publike. Një politikë e cila në
mënyrë artificiale tenton t`i
injorojë dallimet reale, nuk do të
jetë në gjendje t`i formulojë poli-
tikat e mirëfillta sociale.
Së fundi,  kritika e tretë e femi-
nizmit e drejtuar liberalizmit ka
të bëjë me debatin e vjetër mbi
rolin e arsyes dhe emocioneve.
Tradicionalisht liberalizmi qën-
dron pas konceptit të qenies
njerëzore si qenie racionale, ndër-
sa dinjiteti i arsyes është burim
themelor i barazisë njerëzore.
Brenga kryesore e feminizmit ka
të bëjë me nënçmonim e grave
për shkak, si shpesh theksohet,
të natyrës së tyre emocionale, dhe
margjinalizimi i tyre mbi bazë të
së ashtuquajturës mungesë të
arsyes. Mirëpo, çështja kryesore
nuk ka të bëjë më me atë se a
janë gratë më shumë apo më pak
emocionale se meshkujt. Debati
mbi këtë çështje është bartur në
fushëbetejën mbi atë se a kanë
emocione bazën racionale. Është
çdoherë numri më i kon-
siderueshëm i atyre që e pranojnë
mundësinë e konceptit kognitiv
të emocioneve.  Në anën tjetër,
nuk mund të mos merren seri-
ozisht dhe qëndrimet e femi-
nizmit (në rend të parë Catharine
MacKinn on dhe Andrea
Dworkin), të cilat argumentojnë

Vështrim

A është liberalizmi mjaft radikal 
në mbrojtjen e barazisë gjinore
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natyrën jo të lindur të emocion-
eve, të formuar  nën ndikimin e
normave, të cilat shpeshherë i
vendosin gratë në pozitë më të
jofavorshme në raport me
meshkuj.

Politika e pranimit ose
vizioni drejt së mirës

Në filozofinë sociale të Charles
Taylorit janë dy çështje kryesore,
nga të cilat mund të zhvillohet
një teori si bazament për
tejkalimin e mangësive të poli-
tikës liberale sa i përket çështjes
gjinore. Edhe pse Taylori në
mënyrë eksplicite nuk është
marrë me këtë problematikë, dy
koncepte që ai ofron për
shoqërinë moderne dhe jetën më
të mirë brenda saj, në mënyrë
indirekte mund të aplikohen
edhe në raporte gjinore. 
Politika e pranimit është kon-
cept kryesor politik në filozofinë
e Taylorit. Tendenca drejt një
shoqërie multietnike dhe prani-
mi i kulturave dhe grupeve
minoritare ose të margjinal-
izuara nga ana e shumicës, bazo-
hen në vlerën të cilën mund të
kenë të gjitha grupet dhe kultur-
at,  pavarësisht nga madhësia e
tyre në raport me kulturat
dominuese. Refleksioni mbi poli-
tikën e pranimit është një nga
pikat, në shikim të parë, më të
dukshme të përbashkëta në mes
Taylorit dhe feminizmit, pasi që
apelon në të drejtën e anëtarëve
të të gjitha kulturave dhe gru-
peve sociale, të jenë të pranuar
nga të tjerë, në mënyrë siç ata e
interpretojnë veten, dhe të sig-
urohet mbijetesa kolektive e
atyre ashtu siç ata vetë e kupto-
jnë kërkesën e tyre. Ky është
bazament mbi të cilin edhe disa
forma të feminizmit janë të përf-
shira në diskutimin mbi grupe të
cilat kërkojnë njohje nga politika
e sotme. Mirëpo mbetet gjithnjë
e hapur pyetja (të cilën e poten-
cojnë edhe Susan Wolf dhe Linda
Nicholson) mbi arsyeshmërinë e
aplikimit të argumenteve mbi
identitete të caktuara kulturore,
në gra si kategori specifike
shoqërore.
Në tjetër anë është e rëndë-
sishme kritika e Taylorit (edhe
pse buron nga pozita e tij komu-
nitariste) e drejtuar asaj që ai e
quan “liberalizëm procedural”.
Taylori përfaqëson mendimin se
liberalizmi i bazuar në procedura
të jetësuara përmes ligjeve, dhe
sigurimi i të drejtave përmes
tyre, nuk është në gjendje t`i
mbushë vakuume në mes të for-
mës dhe jetës reale. Kjo kritikë e
përkthyer në fushën e të drejtave
të grave mund të artikulohet
kështu: pse edhe pas pranimit
formal të drejtave të barabarta
në shoqërinë moderne ekziston
ende pabarazia substanciale e
shprehur në shpërndarjen e
pabarabartë të pasurisë në mes
të meshkujve dhe grave, braktis-
ja e shkollimit ose përfshirja më
e vogël e femrave në ato nivele
ku shkollimi nuk është obligativ,
përqindja e vogël e grave në poli-
tikë në nivele udhëheqëse aty ku
nuk ka kuotë, etj.
Kuptimi modern i nocionit të
respektit, sipas Taylorit, përf-
shin pranimin e autonomisë së të
tjerëve dhe vlerësimin e
autonomisë  personale. Sensi
modern për atë se çka përfshin

respekti ofron, sipas Taylorit,
pozitën e heshtur lirisë dhe
vetëkontrollit, vendos si prioritet
të lartë largimin e vuajtjes, dhe
potencon aktivitete prodhuese
dhe jetën familjare si qendër e
mirëqenies sonë. Të njëjtat
çështje janë brengat permanente
edhe për shumë teoriticientë dhe
aktiviste feministe. Mirëpo, dhe
kjo është esenciale, çështja e din-
jitetit njerëzor dhe diskriminimit
nuk mund të bazohet vetëm dhe
izoluar në pyetjen mbi të drejta,
por në të njëjtën kohë e përfshin
edhe pyetjen mbi të mirën e
përgjithshme dhe si e trajtojmë
njëri - tjetrin. Ashtu siç thotë
Melissa A.Orlie, ekziston dimen-
sioni etik i cili e ndërthur të
drejtën politike: “Është letra e
ligjit dhe pastaj është shpirti i
saj”.
Duke folur për identitetin mod-
ern Taylor insiston në lidhjen e
pashmangshme në mes të iden-
titetit dhe së mirës. Njeriu nuk
mund të veprojë pa orientimin e
tij drejt të së mirës. Të shtrosh
pyetjen kush jam unë, në fakt
është të pyesësh ku jam unë në
raport me vizionin tim e së
mirës. Lidhja e pashmangshme
të cilën e potencon Taylori në
mes identitetit dhe vizionit e së
mirës është burim i rëndësishëm
edhe për feminizmin dhe lëvizje
tjera të reja sociale. Edhe më
tepër se aq: vizioni ynë i së mirës
është i lidhur ngushtë me forma
të ndryshme të dominimit. Të
gjitha format e feminizmit deri
më sot (feminizmi liberal,
radikal, socialist etj.) kanë dësh-
tuar në përgjigjen e tyre ndaj
pyetjes kruciale mbi raportin e
fuqisë.  Në fakt secila nga këto
format e feminizmit, mendon
Orlie,  ka luftuar formën e cak-
tuar të dominimit, fuqisë dhe
privilegjeve, por në të njëjtën
kohë,  duke e luftuar pabarazinë
strukturale në lidhje me dallime
raciale, seksuale, të klasave, ato
kanë bërë thirrje  për dallime në
mes të identiteteve racore, kla-
sore, seksuale, gjinore. Në anën
tjetër, teoritë dhe praktikat fem-
iniste kanë qenë më tepër të
përkushtuara ndaj kritikës së
gjendjes aktuale, se sa ndaj
ofrimit të zgjidhjeve qën-
drueshme për çështje konkrete.
Një propozim konkret për
tejkalimin e barazisë formale,
eliminimin e politikës së
dominimit dhe fuqizimin e poz-
itës së gruas në shoqëri moderne
mund të jetë promovimi i poli-
tikës e së mirës.  Me vizione mbi
të mirën dhe orientimin individ-
ual drejt saj, do të stimulohet
vlerësimi mbi atë se çka është e
mira e përbashkët dhe si të pre-
ventohen pabarazitë të cilat nuk
mund t`i adresojë politika e
legjislacionit (si p.sh. respekti
për tjetrin, dinjiteti, orientimi i
pavarur personal drejt vizionit e
së mirës e cila do të udhëheqë
veprimet tona etj.).
Promovimi i politikës e së mirës,
pa dyshim, do të ketë edhe imp-
likime politike dhe etike edhe
përmes burimeve dhe kon-
cepteve normative. Prandaj na
duhet edhe më tutje liberalizmi,
edhe përkundër kritikave të
shumta ndaj tij. Së fundi, siç
thotë Martha Nussbaum “reak-
sioni i duhur është që të zbulo-
hen ata që e keqpërdorin, dhe jo
të përjashtohet ideali”.

ESMERALDABARDHYLI
Ajo nuk e ka takuar asnjëherë
Adlian, gruan që shfaqet përmes
një rrëfimi të përsosur për dashur-
inë, në librin e saj më të ri me
tregime “Të dashuroj Adlia”.
Ndodh të mos i takosh kurrë per-
sonazhet, por të jetosh gjatë me
ndjesinë e tyre. E tillë është dhe
Adlia në jetën e Mimoza Ahmetit.
Kjo grua që ka jetuar gati gjysmë
shekulli më parë është një oazë e
madhe frymëzimi për mënyrën
sesi dashuroi e jetoi për poeten. Një
grua e gjithëkohëshme, siç e quan
Ahmeti, violinisten që nuk mundi
të jetonte asnjëherë me burrin që
deshi. Dhe kur burri që dashuron
nuk është pranë teje, atëherë ti je
gjithmonë e vetmuar. Në Ditën
Ndërkombëtare të Gruas, Mimoza
Ahmeti vjen në një rrëfim për
Adlian (personazhin e librit të fun-
dit me tregime) dhe gruan, rolin e
saj në kohërat që jetojmë…

“Ich liebe dich, Adlia” është libri
juaj më i fundit me tregime. Një
libër plot emocione, por që ngjason
edhe me një sënduk nga ku dalin
sekrete të trishta të botës femërore.
Ç’portretizon Adlia për ju, përveç
dashurisë së saj? Dhe sa ka
ndryshuar dashuria që nga koha e
personazhit tuaj?

“Të dashuroj Adlia”, është një nga
tregimet më të dashura të letërsisë
sime. U frymëzova nga një grua
shqiptare, violiniste, jeta e së cilës
ishte një epope erosi në vetmi.
Portretizimi i saj mbetet diçka e
pambaruar në mendjen time, pasi
nëse do të kisha mjete të
mjaftueshme për ta kryer deri në
imtësi, me siguri vetë do të isha një
tjetër njeri, ndoshta ajo. Por e them
pa mburrje që Adlia ishte unike.
Jemi vazhdimisht të ngatërruar e
të konfrontuar në kuptime dytë-
sore, rastësore apo kotësore që i
marrim si parësore. Për këtë arsye
jetojmë pothuajse pa sistem dhe
kujtesë. Ajo që më trondiste te kjo
grua ishte rendi shpirtëror i përso-
sur dhe aftësia për të vendosur e
ruajtur çdo marrëdhënie e detaj në
vendin që i takon. Antropologjia e
shpirtit do të kishte gjetur tek ajo
me siguri një gjeni. Prandaj vazh-
doj ta dashuroj atë grua edhe pse
nuk jeton më.

Sot është 8 Marsi, Dita Ndë -
rkombëtare e Gruas. Në Shqipëri e
Kosovë zakonisht kjo ditë kalohet si
një dite feste. Në botë shoqërohet me
protesta për të drejtat e gruas. Për
ju, si duhet që femrat shqiptare ta
shohin këtë ditë?

Për mua nuk ka asnjë problem sesi
festohet një festë, aq më tepër ajo e
gruas. Zakonisht festat shprehin
një zakon i cili përforcon një tipar
të mentalitetit. Në përgjithësi men-
doj se protesta kemi pasur shumë,
prandaj jam e kënaqur që festojmë
këtë ditë me lule. Nga emancipimi
jemi pas, përderisa pothuaj asnjë

nga protestat tona nuk nxjerr në
finale diçka, si me thënë ne i
absorbojmë protestat duke u kthy-
er në pikën fillestare. Nuk e di ky
cirk ndodh ngaqë jemi popull i
lashtë dhe ia kemi pirë lëngun
fenomenit në rang universal, apo
ngaqë protesta dhe liria që buron
prej saj janë një fenomen i civi-
lizimit barbar që ka krijuar një
botë të re moderne, apo ngaqë ne
jemi krejt të mbaruar, si një që
gjithmonë mbledh copërat e thy-
era për të bërë enën ku shuan
etjen e vet.

Sa ka ndryshuar femra nga koha
kur Simon de Bovuar shkroi “Seksi
i dytë“?

Femra ka ndryshuar shumë, por
jeta e saj është e varfër dhe pa
ngjyrat feminile, pasi ky ndryshim
presupozon mashkullorimin e saj
në formën e suksesit dhe seksu-
alitetit.

Çfarë është për Mimoza Ahmetin
“seksi i dytë“, (femra)?

Nuk kam koncept rreshtor për sek-
set. Por ajo që ndiej edhe fizikisht
është se femra mbetet ende shpre-
sa e vetme për të zbutur njerëzimin
nga konkurrenca që i bën vetes dhe
mjedisit të vet. Kjo për arsyen e
thjeshtë që femra vazhdon të jetë
nevoja dhe pengesa kryesore e
mashkullit në rrugën e tij për
pushtet, drejt konkurrimit të vetes
me hierarki, pa qenë i vetëdijshëm
se kjo e fundit (hierarkia) ekziston
për të zhdukur hierarkinë, dhe për
ta kthyer mashkullin, kësaj here
me plot vetëdije, në krahët e fem-
rës.

Si do ta shihje femrën shqiptare në
shekullin  XXI?

Femra shqiptare është e urtë,
duket e bindur, por ajo është më e
rrezikshme se të gjithë meshkujt e
bashkuar. Nga eksperienca e gjatë

e shekujve kanunore dhe nga gjys-
më shekulli diktature ateiste, dy
ekstreme të takuara këto pikërisht
në vendin tonë kaq të vogël, ajo ka
kuptuar se miti i mashkullit është
vetëm një akt formal, i cili gjith-
monë mund të çmontohet kur gjen-
det një mashkull më i arsyeshëm,
një partner më i mirë. Ky demisti-
fikim i ndërgjegjshëm dhe gradual
po thellohet çdo ditë në varësi të
përmirësimit ekonomik të
shoqërisë dhe të mbrojtjes së të
drejtave të njeriut. Asnjë femër në
botë nuk e ka më të përllogaritur
pasionin sesa femra shqiptare dhe
për këtë arsye ajo është një mister
dhe një teh i rrezikshëm për
mashkullin shqiptar. 

Ku ndihet më e fortë gruaja?

Gruaja ndihet më e fortë në të
drejtën e saj njerëzore dhe në
favorin e të qenit grua.

A ka ndonjë figurë femërore që ka
ndikuar në jetën tënde?

Ka mjaft figura femërore që kanë
ndikuar në jetën time, duke nisur
nga gjyshja ime korçare, deri te
shumë shkrimtare apo poete të
përbotshme që i kam njohur në
takime internacionale arti, në
Evropë e më tej.

Cila është gruaja para së cilës do të
doje të përuleshe sot?

Formalisht mund të thosha:
Tereza, apo Maria e ëma e Jezusit.
Po pse jo edhe Eva e Adamit, së
cilës iu la gjithë faji sepse dhuroi
një mollë.
Në përgjithësi gratë janë frymëz-
ime të jashtëzakonshme për artin,
kinematografinë dhe për erosin e
mendimit që kryen transformimin
interpretativ, pa të cilin nuk do të
kishte frymëmarrje komunikimi.
Një mesazh për gratë kosovare?
Gratë kosovare: JENI MË TË
BUKURAT NË BOTË.

Intervistë me poeten e njohur Mimoza Ahmeti

Femra, shpresa e vetme 
për njerëzimin

Femra vazhdon të jetë nevoja dhe pengesa kryesore e mashkullit në rrugën e tij për
pushtet, drejt konkurrimit të vetes me hierarki, pa qenë i vetëdijshëm se kjo e fundit

(hierarkia) ekziston për të zhdukur hierarkinë dhe për ta kthyer mashkullin, kësaj
here me plot vetëdije, në krahët e femrës, thotë Mimoza

Mimoza Ahmeti: Femra ka ndryshuar shumë, por jeta 
e saj është e varfër dhe pa ngjyrat feminile, pasi ky

ndryshim presupozon mashkullorimin e saj 
në formën e suksesit dhe të seksualitetit 
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ROSALIND DELMAR
Ka shumë njerëz, si feministe ashtu
edhe jo feministe, për të cilët pyetja
‘çka është feminizmi?’ ka pak kuptim.
Përmbajtja e termeve si ‘feminizëm’
dhe ‘feministe’ duket e
vetëkuptueshme, diçka që mund të
merret si e mirëqenë. Por, mua më
duket se supozimi se feminizmi është i
‘vetëkuptueshëm’ duhet të sfidohet.
Ky supozim është shndërruar në
pengesë për të kuptuarit e feminizmit
në gjithë llojllojshmërinë e tij dhe në
dallimet e tij, e po ashtu në specifikat e
tij.  
Sigurisht se është e mundur që të
ndërtohet një definicion bazë i femi-
nizmit dhe i feministes që mund të
përdoret si nga feministet ashtu edhe
nga jo feministet.  Shumica do të paj-
toheshin se, nëse asgjë tjetër, feminist-
ja është ajo që beson se gratë vuajnë
nga diskriminimi për shkak të gjinisë
së tyre, se ato kanë nevoja të veçanta
që u mohohen dhe nuk u përmbushen,
dhe se përmbushja e këtyre nevojave
do të kërkonte një ndryshim radikal
(disa do të thoshin edhe revolucion) në
rendin shoqëror, ekonomik dhe politik.
Por, përtej kësaj, gjërat menjëherë
komplikohen.
Për shembull, qasjet e popullarizuara
kundrejt feminizmit shpesh përmba-

jnë referenca për stilin e veshjes, duk-
jen, mënyrat e sjelljes ndaj meshkujve
e femrave, deri tek ajo që dikur quhej
‘sjellje’.  Në praktikë, është e
pamundur që të diskutohet feminizmi
për pa e diskutuar imazhin e femi-
nizmit dhe feministeve.  Feministet
kanë luajtur, dhe luajnë, me një vistër
zgjedhjesh në procesin e vetëprezen-
timit, duke e regjistruar një relacion si
ndaj trupit ashtu edhe ndaj kuptimit
social të të qenit grua.  Kështu vjen
deri te prodhimi i imazheve të
ndryshme, nganjëherë garues më
njëri-tjetrin, dhe këta secili marrin
kuptimin e tyre vetjak. Kjo është me
rëndësi të përmendet tash sepse në
feminizmin bashkëkohor ndërtimi i
imazheve të reja është proces i vetëdi-
jshëm. Ka një degë që temë kryesore e
ka hetimin e kulturës (në kuptimin e
saj më të gjerë) dhe të eksperimentojë
me mënyrat e prezantimit.  Por dëshi-
ra e feminizmit  që gratë të sillen
ndryshe është po ashtu element his-
torik: Mary Wolestonecraft në fund të
shekullit të tetëmbëdhjetë bënte
thirrje për ‘revolucion në sjelljet e
grave’.
Shumëllojshmëria e përfaqësimeve të
feministeve pa dyshim që është rritur
qysh atëherë. Sa vështirë mund të jetë
që të zgjedhësh mes tyre, ta gjesh

imazhin ‘e vërtetë’ feminist, ‘mënyrën
e duhur’ e të qenit feminist.  Por,
shkruhen shumë libra mbi femi-
nizmin dhe shpesh flitet për femi-
nizmin, thua se ka një feminizëm ‘të
vërtetë’ dhe autentik, të unifikuar dhe
një që vlen në çdo kohë e për çdo vend,
edhe nëse është i fragmentuar në
origjinën e vet dhe nëpër momente
specifike historike.
Shumica e njerëzve e kanë dëgjuar
fjalinë që nis kështu: “Si feministe
mendoj…’  Është një fjali që tregon për
dëshirën se duhet të ekzistojë një
mënyrë e të qenit feministe për të cilën
pajtohen të gjithë, por që nuk është
produkt i ndonjë pajtimi të mirëfilltë
mes feministeve mbi atë se si mendo-
jnë ato apo se si do të duhej ta çonin
jetën e vet.  Në lëvizjen e grave ka një
dëshirë të fuqishme që të përcaktohet
feminizmi (ose si përkrahje për një
varg kërkesash mbi të cilat ka pajtim
ose si preokupim me temat kryesore si
ndarja gjinore ose dominimi mashkul-
lor) por ky impuls pashmangshëm ka
hasur në pengesa. Pajtimi i
përgjithshëm mbi situatën në të cilën
gjenden gratë, ishte shënuar nga
mospajtime të hidhura e të fuqishme
mbi atë se çka i lejohej apo çka guxonte
të bënte, të thoshte, të mendonte ose të
ndiente një feministe. Fragmentimi i
feminizmit bashkëkohor është dëshmi
e mjaftueshme për pamundësinë që të
konstruktohet feminizmi modern si
një unitet i thjeshtë në të tashmen ose
i arritjes deri te një përkufizim i femi-
nizmit mbi të cilin ka pajtim të
gjithëmbarshëm. Kanë lindur shp-
jegime që kaq shumë dallojnë prej
njëri-tjetrit, një shumëllojshmëri kaq e
madhe e theksimeve në fushatat prak-
tike dhe interpretime aq të ndryshme
të rezultateve të tyre, sa që tash ka më
shumë kuptim që të flitet për një plu-
ralitet feminizmash sesa për një femi-
nizëm të vetëm. Rishtazi kuptimet e
ndryshme të feminizmit për feministe
të ndryshme janë manifestuar si një-
farë skleroze e lëvizjes, segmente të së
cilës janë ndarë nga njëri-tjetri dhe
janë ashpërsuar kundrejt njëri-tjetrit.
Në vend të dialogut të brendshëm,
kemi emërtime të pjesëve: ka femi-
niste radikale, feministe sociale, femi-
niste marksiste, separatiste lezbiane,
gra me ngjyrë, e kështu me radhë,
secili grup me identitetin e vet, të rua-
jtur me kujdes.  Secili në vetvete është
e vetmja formë e feminizmit që vlen;
tjerët duhen injoruar, pos kur duhen
kritikuar.  
Sa ka rëndësi kjo?  A nuk është e

vërtetë se edhe dallimet ekstreme në
politikë shpesh maskojnë një pajtim
thelbësor? A nuk mund të jetë se ajo që
i bashkon feministet ende është më e
madhe se ajo që i ndan?  A nuk mund
të jetë se fragmentimet e tashme janë
thjesht një episod i një historie të
unitetit?  Ka kohë kur njëmend të
duket tërheqëse ta mendosh situatën
si të tillë dhe ta lësh me aq.  Të gjitha
macet duken të zeza në terr, dhe
ekskluzivizmi i grupeve feministe
mund të na e rikujtojë atë që Freud-i e
quante ’narcisizmi i dallimeve të
vogla’.  Përkundër kësaj, në nivelin
teorik, pajtimet zbulohen vetëm me
hetimin e dallimeve – ato nuk mund të
supozohen. Dhe nuk ka ndonjë arsye
të fortë që të supozohet një unitet thel-
bësor feminist. E vërteta është se një
efekt i pakërkuar i koherencës së
supozuar të  feminizmit mund të jetë
margjinalizimi i tij, si diskurs dhe si
praktikë. Për qëllime të shumta, ka
më kuptim që pyetja ‘Pse ka aq shumë
ndarje mes feministeve?’ të kthehet
mbrapsht, dhe të shtrohet në vend të
saj pyetja ‘A ka feminizmi një unitet të
domosdoshëm, në aspektin politik,
social ose kulturor?’
Cili është sfondi i fragmentimit të
tashëm?  Në fillim të lëvizjes
bashkëkohore të grave në Britani
është supozuar shpesh se ka një pikë-
pamje potencialisht bashkuese në mes
të çështjeve të grave që do të ishte në
gjendje t’u bënte vend dallimeve e jo t’u
nënshtrohej atyre.  Qysh prej fillimit,
lëvizja moderne e grave e bazoi veten
në një nivel të lartë të përgjithësimit
dhe qëllimet dhe synimet e veta i shi-
hte në terma shumë përgjithësues.
Uniteti i lëvizjes supozohej se rridhte
nga një identitet potencial mes grave.
Ky koncept i identitetit mbështetej në
idenë se gratë ndajnë përvoja të për-
bashkëta: situata e jashtme në të cilën
ato gjejnë veten – shtypja ekonomike,
eksploatimi komercial dhe diskrimini-
mi ligjor janë shembuj të kësaj, dhe një
përgjigjeje të brendshme – ndjenja e
papërshtatshmërisë, një ndjesi e hori-
zonteve të ngushtuara.  Përgjigjet e
përbashkëta kundrejt përvojave të
përbashkëta ishin vënë si një ndarje e
ndjenjave mes grave, bile edhe si
psikologji e përbashkët. Politikat e
grave dhe organizimi i grave shiheshin
si shprehje e këtij komuniteti të ndjen-
jave dhe përvojave. Identiteti potencial
mes grave supozohej aq pa problem sa
që u adoptua forma e shumësit ‘ne’,
formë e cila ende përdoret gjerësisht:
‘ne’ gratë, mund të flasim në emër të të

gjitha ‘ne’ grave. (Në disa prej grupeve
të para të grave të fundit të viteve
gjashtëdhjetë dhe në fillim të shtatëd-
hjetave janë bërë përpjekje për t’i inku-
rajuar gratë që të përdorin këtë termi-
nologji  dhe të flasin me ‘ne’, në vend të
asaj që shihej si gramatikë më ndarëse
me ‘ti’ ose ‘unë’.  Sidoqoftë, duhet vëre-
jtur se kjo lloj gramatike shndërrohet
në një tjetër gramatikë ndarëse, që bën
ndarjen në ‘ne’ dhe në ‘ata’.  Në fakt,
terreni i përbashkët brenda politikës
së grave ishte i bazuar më shumë mbi
një përshkrim mbi të cilin ishte arritur
pajtim sesa mbi ndonjë analizë, dhe
ishte mu mungesa e analizës ajo e cila
kishte mundësuar që të vihet një theks
i tillë mbi atë se çka mund të ndanin
gratë e çka jo. Asnjë nuk kishte
parashikuar (apo nuk mund të
parashikonte) se do të lindnin ndarje
aq të pandalshme mes dhe brenda
lëvizjeve të grave. Optimizmi i her-
shëm shkonte së bashku me një përp-
jekje të stërmadhe për të krijuar soli-
daritet mes grave (një prej kuptimeve
të ‘motërnisë’) që mendohej se do të
lindte nga perceptimet e përbashkëta.
Por me gjithë suksesin e çlirimit të
grave që të sillte në pah dhe t’i forcon-
te ndjenjat e  të bashkëndjesisë dhe
identitetit mes grave, nuk mund të
thuhet se ishte arritur uniteti politik
(një tjetër kuptim i ‘motërnisë’).
Dallimet analitike dhe dallimet poli-
tike të cilat dalin nga to rregullisht
kanë qenë arsye të ndarjeve në lëviz-
jen e grave. Uniteti i bazuar në iden-
titet doli të ishte një gjë shumë e
brishtë. Ajo që ka qenë më e vështira
për t’u përballur në lëvizjen e grave ka
qenë shumësia e dallimeve mes grave
që ka lindë në kontekstin e feminizmit.
Në njëzet vitet e fundit është zhvilluar
një paradoks mu në zemër të lëvizjes
moderne të grave: në njërën anë kemi
përgjithësimin e asaj që kategorikisht
pëlqehet nga të gjitha gratë, si pjesë-
marrëse potenciale të lëvizjes; në anën
tjetër kemi eksklusivizmin e prak-
tikave të tashme të brendshme, me
theksin që vihet në dallimet dhe ndar-
jen.  Njohja e heterogjenitetit dhe
përkushtimi ndaj tij  duket se janë
humbur, dhe me to një burim i një ten-
sioni frytdhënës.  Një tjetër aspekt i të
njëjtit paradoks është se format e
ndryshme të politikës së grave, të frag-
mentuara si janë, gjithnjë e më shumë
shquhen me të njëjtin emër: femi-
nizëm.  Bile edhe termi që shënjon
mohimin e tij – ‘postfeminizmi’  - e ka
brenda vetes. Në përgjithësi, organizi-
mi i grave në fund të gjashtëdhjetave
dhe në fillim të shtatëdhjetave, nuk
quhej feminizëm.  Feminizmi ishte
pozicion që u adoptua ose që u për-
shkruhej grupeve të veçanta.  Këto
ishin grupe që e quanin veten ‘femi-
niste radikale’ dhe ato grupe ose indi-
vidë që përfaqësonin luftën e hershme
emancipuese. Të dyja shpesh sulmo-
heshin rëndë. Barazimi mes orga-
nizimit të grave dhe feminizmit në
mënyrë  implicite u adoptua prej asaj
kohe dhe përdorimi i tij si një term
përgjithësues për t’i mbuluar të gjitha
aktivitetet e grave ka nevojë për një
shqyrtim urgjent.  A janë të gjitha
veprimet dhe fushatat e nisura apo të
udhëhequra nga gratë feministe?
Fushimi në Greenham Commons
është një shembull i fuqishëm i një
komuniteti të grave në thelbin e tij, në
grupe të përkrahjes dhe në karakterin
e demonstratave të tij. Simbolizmi i
përdorur në Greenham thërret
imazhe të femnës dhe feminines:  rrjeti
i merimangës i rrjetit të përkrahjes,
materniteti ushqyes i cili lë shenjën e
vet të fotografive familjare dhe
çorapeve të thurura në rrethojën gjatë
betejës për hapësirë me simbolet e
mbrojtjes dhe sulmit mashkullor: telat
me gjemba, projektili nuklear. Është
ky projeksioni i tij i grave si i atyre që
kujdesen, i cili i lejon kampit të
Greenham-it që të përfaqësohet si i
dobishëm jo vetëm për gratë, dhe
përmes tyre për tërë llojin, por si i
dobishëm para së gjithash, dhe vetëm,

Vështrim

Çka 
është 
feminizmi
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për llojin.  Mirëpo, a është kjo krejtë-
sisht feministe?  Përkrahja për
Greenham-in nuk mbështetet krye-
sisht në grupe feministe (edhe pse
mbështetet në gratë).  Veprimet e
Greenham-it kanë qenë polivalente,
në gjendje për të tërheqë kuptime të
shumta dhe për të mobilizuar ideologji
të ndryshme në përkrahje të tyre; kjo
është pjesë e fuqisë së tij.  Pa një lëviz-
je të grave, një kamp i paqes së grave
sigurisht se nuk do të kishte një jehonë
të tillë; kjo është pjesë e suksesit të
lëvizjes së grave, por kjo jo doemos e
bën Greenham-in feminist.  Politikat e
Greenham-it janë debatuar me zell
mes feministeve. Për disa, mobilizimi i
femininitetit dhe ushqyeshmërisë
shpreh feminizmin, e për tjerat për-
faqëson mbrojtje të atij konstrukti
social të gruas si parim amnor, të cilin
përpiqen ta sfidojnë me anë të femi-
nizmit.  Greenham-i jo vetëm që për-
faqëson gjëra të ndryshme për femi-
niste të ndryshme, por duke i përm-
bledhë kuptimet e ndryshme të femi-
nizmit, nuk është aspak e sigurt se ato
të cilat marrin pjesë në politikat e
Greenhamit do ta përshkruanin veten
si feministe.   A mund të jetë një
veprim ‘feminist’ edhe nëse ato që e
bëjnë nuk janë feministe?  Brenda
feminizmit bashkëkohor theks i
veçantë është vënë në feminizmin si
vetëdije. Një prej praktikave më të dal-
luara të feminizmit modern ka qenë
‘grupi i ngritjes së vetëdijes.” Nëse fem-
inizmi është rezultat i reflektimit dhe i
zgjedhjes së vetëdijshme, ku duhet
vendosur ata individë dhe grupe të
grave që, për arsye të ndryshme, do ta
refuzonin përshkrimin ‘feminist’, po t’u
atribuohet?  A ka kuptim t’u për-
shkruhet feminizmi për të cilin as që
janë të vetëdijshme?  Cili atëherë, në
kornizën që na e ofron ‘vetëdija femi-
niste’, është statusi i këtij feminizmi ‘të
pavetëdijshëm’?
Mënyrat e ndryshme në të cilat mund
të japim përgjigje në këto pyetje lidhen
me pyetjen kryesore ‘çka është femi-
nizmi?”.  Nëse feminizmi është
shqetësimi për çështjet që ndikojnë
mbi gratë, përpjekje për t’i avancuar
interesat e grave, ashtu që të gjithë që
i ndajnë këto shqetësime janë femi-
niste, pa marrë parasysh se a e dinë
ato këtë fakt apo jo, atëherë
fushëveprimi i feminizmit është i
gjerë, e po ashtu edhe kuptimi i tij.
Feminizmi në këtë rast definohet
sipas objektit të interesimit – gratë- po
në të njëjtën mënyrë sikur që socializ-
mi është definuar sipas një objekti- të
varfrit dhe klasa punuese. Atëherë
reformatoret sociale mund të klasifiko-
hen si feministe për shkak të pasojave
të aktiviteteve të tyre, dhe jo për shkak
se ndajnë ndonjë analizë sociale apo
frymë kritike.  Kjo mënyrë e të
shikuarit të feminizmit, si aktivitet
përgjithësues, natyrisht se e bën të
vështirë që të përcaktohen feministet.
Feministet, duke qenë të përfshira në
aq shumë aktivitete, do ta kishin të
pamundur të bashkoheshin, pos në
fushata specifike.  
Në anën tjetër, kemi ato që pohojnë se
feminizmi ka një kompleksitet idesh
mbi gratë, që janë specifike për gratë
apo që burojnë nga feministet.  Kjo do
të thotë se do të duhej të ishte e
mundur që të ndahen feminizmi dhe
feministet nga shumësia e atyre që
merren me çështjet e grave.  Nuk
është aspak absurde që të sugjerohet
se nuk duhet të jesh feministe për t’i
përkrahur të drejtat e grave për traj-
tim të barabartë, dhe që jo të gjitha ato
që e bëjnë këtë janë feministe. Nën
këtë frymë, feminizmi  mund të kërko-
jë historinë, praktikën dhe idetë vet-
jake, por feministet nuk mund të
kërkojnë të drejtën e interesit
ekskluziv ose të drejtën autoriale mbi
problemet që ndikojnë mbi gratë.
Feminizmi kështu mund të themelo-
het si fushë (edhe nëse ende duhet
skepticizmi karshi pohimeve apo
kërkesave për një feminizëm të
unifikuar), por nuk mund të bëjë
kërkesë për gratë si fushëveprimi të

tijin. Këto konsiderata kanë edhe imp-
likime politike në të tashmen edhe
përcaktojnë mënyrën se si kuptohet e
kaluara e feminizmit.  Nëse duhet
rikonstruktuar historia e feminizmit, e
ndarë e megjithatë e lidhur me histor-
inë e ndryshimeve në pozitën e grave,
parakusht I një kësi historie është se
feminizmi duhet të jetë në gjendje të
specifikohet.  Në të shkruarit e his-
torisë feministe është pikëpamja e
gjerë ajo që dominon: feminizmi
zakonisht definohet si një dëshirë
aktive për ta ndryshuar pozitën e
grave në shoqëri.  I lidhur me këtë
është këndvështrimi se feminizmi
është par exellance një lëvizje sociale
për ta ndryshuar pozitën e grave.
Forma e tij e privilegjuar merret se
është lëvizja politike, vetorganizimi i
politikës së grave.  Feminizmi dhe
lëvizja e grave merren se janë të ndër-
lidhur dhe të njësueshëm aq
padyshueshëm sa që historitë e femi-
nizmit shpesh shkruhen si histori të
lëvizjes së grave, sa që koha e rregullit
të brendshëm në lëvizjen e grave shi-
het si koha e rregullit të brendshëm në
lëvizjen e feminizmit.  Kjo ngjashmëri
mes feminizmit dhe lëvizjes së grave,
është, bile, pjesë e vetimazhit të femi-
nizmit bashkëkohor.  Ideja se lëvizja e
re  e 1960ave ishte ‘vala e dytë’,
vazhdim i përpjekjes që ka nisë para
pak më shumë se një shekulli dhe që
ishte ndërprerë për 40 vite (pas ndër-
prerjes së votës), i kishte dominuar
vitet e hershme të lëvizjes bashkëko-
hore të grave dhe ende informon
shumë prej debateve të tij.  Mënyra se
si kuptohet dhe si interpretohet e kalu-
ara e feminizmit kështu e informon
dhe informohet prej mënyrës në të
cilën feminizmi kuptohet dhe interpre-
tohet në të tashmen.  Problemet që
përfshihen në të shkruarit e historisë
feministe i vejnë në pah disa prej prob-
lemeve të përfshira në specifikimin e
feminizmit më afër të tashmes.
Historiografia feministe ven theksin
në versionet e ndryshme të femi-
nizmit, pasi që shpesh ka motivime të
hapura politike që mandej prodhojnë
versione të ndryshme të të njëjtës his-
tori.  Qasjet e tashme ndaj historisë së
feminizmit vet mund të historizohen
duke i pa në krahasim me mënyrat në
të cilat feministet e të kaluarës  e kanë
lexuar historinë e vet.  Deri edhe
supozimi i identitetit mes feminizmit
dhe lëvizjes së grave i ka përparësitë e
veta: e përqendron vëmendjen në
fushën ku feminizmi është më së
ngushti i lidhur me fushat e gjëra që u
interesojnë çështjet e grave: politikat e
grave!  Problemet e ndarjes këtu e
paraqesin veten fuqishëm, dhe janë
pikë hyrjeje që sjell fitime.  Disa prej
konventave kryesore të të shkruarit të
historisë feministe, që tek në këto vitet
e fundit po vihen në pyetje dhe rrëzo-
hen mund të gjenden në historinë
klasike të lëvizjes të shekullit të nën-
tëmbëdhjetë:  Shkakun (The Cause) të
Ray Strachey-it.  Ky është libër me
rëndësi të shumëfishtë.  Jo vetëm që
është njëra prej mënyrave më të mira
për të hyrë në feminizëm, por është
produkt t i rrymës kryesore të femi-
nizmit  të kalimit të shekullit. Autorja
e saj ishte feministe aktive, sekretare-
sha e zonjës Fawcet, që ishte e përf-
shirë në NUWSS (Unioni Shtetëror i
Shoqatave për të Drejtën e Votës të
Grave). Interesimi kryesor i saj ishte
që ta përshkruante periudhën mes
1860 dhe 1920, kohë gjatë të cilës fem-
inizmi fitoi definicionin e tij në fjalor,
‘avokim i kërkesave të grave.’  Është
po ashtu produkt i feminizmit që nuk
e ka definuar veten (si shumica e fem-
inizmit bashkëkohor) si produkt i
grave (do të ishte e vështirë të
shkruhet historia e feminizmit të
shekulli të 19-të që nuk do ta përfsh-
inte së paku J.S. Mill-n dhe Richard
Pankhurst-in. Një shikim më i hollë-
sishëm i kësaj pune do të na ndihmojë
t’i qartësojmë disa prej çështjeve që u
ngritën deri tash e që lidhen me të
shkruarit e historisë feministe.  

Historia e ditës ndërkombëtare të
gruas bazohet në një ngjarje nga viti
1908. Në Nju-Jork, gratë që punon-
in në prodhimtari të tekstilit filluan
të kërkojnë kushte më të mira të
punës në kompani. Gratë kishin
punuar në kushte shumë të këqija
dhe për punën e tyre paguheshin
përgjysmë në krahasim me burrat.
Ato gjithashtu vdisnin tepër herët
për shkak se nuk kishin mundësi
qasjeje në shërbime shëndetësore.
Ato po ashtu nuk kishin të drejtë
vote. 
Në vitin 1910, gjatë një konference
ndërkombëtare të grave, u përcak-
tua që do duhej caktuar një ditë
gjatë të cilës për çdo vit do të thekso-
hen kërkesat e grave. Dita
Ndërkombëtare e Gruas nënkupton
përpjekje për barazi mes grave dhe
burrave. Atëbotë, në Angli, gratë
kërkonin të drejtën e votës. Ato qën-
dronin prapa parullave si “jepjani
grave votën” dhe përpiqeshin që
gratë të arrijnë barazi sociale. 
Siç shihet, Dita Ndërkombëtare e
Gruas mbahet mend për betejat që
janë zhvilluar përgjatë historisë për
të ndërtuar një shoqëri të barabartë
për të gjithë pjesëtarët e saj; një
shoqëri në të cilën mbizotërojnë
diversiteti, toleranca, siguria,
drejtësia sociale dhe barazia sociale
mes grave dhe burrave. Në këtë ditë,
gratë kujtojnë se çfarë kanë bërë dhe
u çfarë mbetet të bëjnë. 
Ngjyrat e Ditës Ndërkombëtare e
Gruas janë e bardha, e gjelbra dhe e
purpurta. 

Kultura moderne 
e ditës së gruas

Dita Ndërkombëtare e Gruas është
festë zyrtare në botë dhe shënohet
asisoj që burrat u japin lule dhe dhu-
rata të vogla grave. Në disa shtete (jo
të shumta), Dita Ndërkombëtare e
Gruas festohet si ekuivalente e Ditës
së Nënës dhe në këto shtete, edhe
fëmijët u japin nënave dhe gjysheve
të tyre dhurata të vogla. 
Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, në
Armeni u ndërpre festimi i Ditës
Ndërkombëtare të Gruas. Data 7
prill u shpall nga shteti si festë e
‘bukurisë dhe amësisë’. Në Itali, në
Ditën Ndërkombëtare të Gruas,
burrat u dhurojnë grave mimoza të
verdha, dhurata këto që konsidero-
hen dhurata speciale. Mimozat e
verdha dhe çokollatat janë dhuratat
më të shpeshta për 8 Mars edhe në
Rusi. 
Në Azi, në Ditën Ndërkombëtare të
Gruas ende dhurohen lule.
Nganjëherë, gratë fitojnë dhurata
edhe nga punëdhënësit e tyre.
Fëmijët në shkolla shpesh u sjellin
dhurata mësimdhënësve të tyre. 
Në Portugali dhe Rumani, grupe të
grave festojnë me darka dhe aheng-
je ‘vetëm për gra’ në mbrëmjen e 8
Marsit. Në Indi, Dita
Ndërkombëtare e Gruas ka rëndësi
të madhe ngase shumë ahengje
mbahen pikërisht në këtë ditë. Kjo
bëhet për të paraqitur rëndësinë dhe
fuqinë e grave në këtë epokë dhe për
të theksuar rolin e tyre të rëndë-
sishëm në shoqëri. 
Në vitin 1975, Organizata e
Kombeve të Bashkuara ka filluar

shënimin e Ditës Ndërkombëtare të
Gruas. Në Kongresin e Sindikatave
Britanike është miratuar një rezo-
lutë me të cilën kërkohet që Dita
Ndërkombëtare e Gruas të shpallet
festë shtetërore në Mbretërinë e
Bashkuar. 

Rëndësia e Ditës
Ndërkombëtare të Gruas 

Asambleja e Përgjithshme e
Organizatës së Kombeve të
Bashkuara (AP), përbëhet nga një
grup i delegatëve që vijnë nga
shtetet anëtare, e feston Ditën
Ndërkombëtare të Gruas. AP kon-
sideron se Dita Ndërkombëtare e
Gruas paraqet shënim të progresit
social dhe të paqes. Dita
Ndërkombëtare e Gruas kërkon
pjesëmarrje aktive të grave dhe
barazi të tyre në pjesëmarrje. Në
këtë ditë, gratë u shprehim mirënjo-
hje grave për përpjekjen dhe kon-
tributin drejt paqes dhe sigurisë
ndërkombëtare.
Disa nga çështjet në të cilat është
fokusuar Organizata e Kombeve të
Bashkuara dhe Dita
Ndërkombëtare e Gruas janë
paraqitur në vijim:
Në Indi, rreth 20,000 nuse digjen për
vdekje për çdo vit për shkak se nuk
kanë çejzin e domosdoshëm. Familja
e burrit do të shtyjnë nusen drejt dje-
gies, drejt ndonjë aksidenti apo drejt
vetëvrasjes. Pas kësaj, burri mbetet
i lirë për t’u rimartuar. 
Në disa shtete gratë dhunohen e
ndonjëherë edhe vriten nga familjet
e tyre me qëllim të ruajtjes së nderit
të familjes. Vrasje të tmerrshme
janë raportuar në shtetet e Gjirit
Persik. 
Sipas UNICEF-it, 100 deri në 150
milionë gra dhe vajza i nënshtrohen
‘synetimit femëror’ (dëmtimit gjeni-
tal). Sot, kjo formë e dëmtimit gjeni-
tal të grave është i pranueshëm në
28 shtete afrikane, përkundër faktit
se ajo është e ndaluar ligjërisht në
disa prej këtyre shteteve. 
Dhunimi, si mjet i luftës, ende shfry-
tëzohet anembanë botës. 
Tema për gratë:

Dita Ndërkombëtare e
Gruas për vitin 2011: “
Të realizojmë synimet”

Parlamenti Evropian do ta shënojë
Ditën Ndërkombëtare të Gruas në

vitin 2011 me një sërë evenimentesh
që do të organizohen në Bruksel dhe
Strasburg mes datave 3 dhe 8 mars.
Përveç që shënojnë të arriturat
ekonomike, politike dhe shoqërore të
grave deri tani, këto evenimente
gjithashtu kanë për synim që të
vënë në fokus pabarazitë që ende
mbetet të adresohen, përfshirë var-
fërinë e grave, dallimet sa i përket
pagesës dhe qasjes në tregun e
punës dhe çështjet që ndërlidhen me
pushimin e lehonisë. 
Për të shënuar këtë ngjarje, ne bise-
duam me gjashtë gra parlamentare
nga Komisioni i Parlamentit për të
Drejta të Grave dhe Barazi Gjinore: 

DeputetjA portugeze Edite Estrela
(S&D) ishte raportuese mbi zgjatjen
e pushimit të lehonisë për burra dhe
gra. Deputetja greke Kratsa-
Tsagaropoulo u (EPP):
Zëvendëskryetare e Parlamentit
dhe anëtare e Komisionit për të
Drejta të Grave, që aktualisht po
përgatit raportin mbi “Gratë dhe lid-
ershipi afarist”. Barbara Matera
(italiane, EPP): Zëvendëskryesuese
e Komisionit për të Drejtat e Grave,
që po përgatit raportin mbi gjendjen
e nënave që rrisin të vetme fëmijë në
Bashkimin Evropian. Deputetja
bullgare Mariya Nedelcheva (EPP):
Anëtare e Komisionit për të Drejtat
e Grave përgjegjëse për raportin e
barazisë mes grave dhe burrave në
BE për vitin 2010. Rovana Plumb
(S&D) është deputete rumune, e cila
po e përgatit raportin mbi ‘fytyrën e
vërtetë të varfërisë së grave në
Bashkimin Evropian”. Deputetja
suedeze Eva-Britt Svensson
(GUE/NGL): Kryesuese e
Komisionit për të Drejta të Grave
dhe Barazi Gjinore. Ajo qëndron
prapa raportit jolegjislativ që ofron
sugjerime lidhur me atë se si të
mbrohen gratë nga veprat penale që
kryhen ndaj tyre vetëm për shkak se
janë gra. 
Ngjashëm me gratë anëtare të
Komisionit për të Drejtat e Grave,
janë edhe anëtarët e gjinisë
mashkullore të cilët japin kënd-
vështrimet dhe kontributet e tyre.
Ne biseduam me deputetin francez
Philippe Juvin, atë spanjoll Raül
Romeva i Rueda (Greens/EFA) dhe
atë belg Marc Tarabella. Ata gjatë
bisedave me ne na thanë se ‘lufta për
barazi mes grave dhe burrave, që me
të drejtë kërkohet nga shumë gra,
është çështje e rëndësishme edhe
për burrat’. 

8 Marsi – dita kur kujtohen 
të drejtat e grave dhe paqja

Dita Ndërkombëtare e Gruas është ditë e veçantë që festohet anembanë botës më 8
mars. Dita e Gruas (8 Marsi), gjithashtu respektohet në Organizatën e Kombeve të

Bashkuara dhe në shumë shtete shënohet si festë zyrtare. Gratë në të gjitha konti-
nentet shpesh ndahen në baza gjuhësore, kulturore, etnike, financiare dhe politike.

Gratë ka së paku dhjetë dekada që luftojnë për barazi sociale, drejtësi sociale,
paqe dhe zhvillim 
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DORUNTINA BASHA
Teatri është një nga aleatët më të
fortë të lëvizjes feministe. I tillë
është treguar posaçërisht në
shekullin XX. Paralelisht me
protestat e demonstratat e para,
si dhe me manifestimet e tjera
feministe nëpër rrugë (fundi i
viteve ’60 dhe fillimi i viteve ’70) u
themeluan edhe kompanitë e
para teatrore feministe. Kjo dynd-
je nuk nënkupton vetëm bartjen e
“performansës” nga rruga në
skenë; ajo shënon një zhvillim në
organizimin e të menduarit dhe të
metodës. Nëse manifestimet në
rrugë u dëshmuan të jenë mënyrë
e përshtatshme për t’u dhënë zë
problemeve dhe nevojave të
grave, teatri hyri në këtë mes si
mjet për dekonstruktimin e prob-
lemeve, identifikimin e shkak-
tarëve, si dhe për hulumtimin e
mënyrave për zgjidhjen e këtyre
problemeve. Meqë mendimi femi-
nist i fundit të viteve ’60 dhe fil-
limit të viteve ’70 ishte kryesisht i
preokupuar me themelimin e
alternativës në kulturën “main-
stream” patriarkale, përmes
denoncimit të “tij” dhe krijimit të
një hapësire praktike dhe diskur-
sive (teorike) për gratë, brenda
këtij konteksti, teatri feminist, si
reprezentim kulturor, u bë
emblematik si kontrakulturë.i
Për rrjedhojë, teatri feminist u bë
më shumë aktivist e më pak
“argëtues”. Në të njëjtën kohë, një
forcë tjetër po e tërhiqte atë nga
ana e kundërt: forca e re e krijuar
nga akademia feministe, e cila
bënte çmos për t’i gjurmuar,
“ripushtuar”, kthyer dhe kontek-
stualizuar gratë në historinë
ekzistuese teatrore të dominuar
nga meshkujt. Prandaj, në kon-
tekst të reprezentimit kulturor,
teatri feminist duket se i ka “ban-
uar” të dyja anët e ideologjisë
(feministe): ai përpiqej ta kon-
struktonte veten edhe përmes
reprezentimit edhe kanonizimit,
në të njëjtën kohë edhe si main-
stream, edhe si aktivizëm (kon-
trakulturë).
Këmbëngulja e “izmave” brenda
lëvizjes feministe patjetër që
është reflektuar në teatër.
Megjithatë, format më të spikatu-
ra kanë qenë të manifestuara me
dy momente që e kanë shënuar
zhvillimin e tij brenda lëvizjes: 1)
ndarja gjinore, dhe ajo që sugjeroj
ta quajmë 2) pajtimi gjinor. Këto
dy momente janë më se të rëndë-
sishme në analizat e teatrit femi-
nist ose teatrit të graveii sepse ato
e pasqyrojnë zhvillimin e hov-
shëm teorik të kohës që - me një
kthim si boomerang - e ndikonte
zbatimin e praktikës teatrore.
Prandaj, propozoj që teoria dhe
praktika e teatrit feminist të per-
ceptohen në marrëdhënie të vazh-
dueshme reciproke dhe efekti i
tyre të shihet si produkt i kësaj
marrëdhënieje.
Para se të ndalem në secilin nga
këto dy momente veç e veç, dua të
sqaroj që me “ndarje gjinore”
nënkuptoj një moment të teatrit

feminist të dominuar nga grupet
apo kompanitë teatrore të për-
bëra nga vetëm-gratë, ndërsa me
“pajtim gjinor” nënkuptoj
momentin pasues kur grupet apo
kompanitë teatrore të përbëra
nga të dy gjinitë fillojnë t’i domi-
nojnë numerikisht dhe ideologjik-
isht grupet e kompanitë teatrore
me vetëm-gra.

Ndarja

Krijimi i kompanive teatrore apo i
dramave me vetëm-gra anëtare
apo personazhe është në vete një
deklaratë domethënëse politike, e
cila ka pasur ndikim të madh në
perceptimin e teatrit si mjet për
eksplorimin e çështjeve feministe
e gjinore dhe, si fenomen i kësaj
rëndësie ka qenë jashtëzakonisht
i pranishëm në teatrin anglez dhe
atë francez të dekadave të fundit
të shekullit XX. Misioni ishte i
qartë: të përqendrohet në përvo-
jën femërore. Edhe pse këto ishin
grupe ekskluzivisht të grave, bur-
rat ishin të përjashtuar vetëm
përkohësisht. Përjashtimi i bur-
rave i këtij lloji i citon disa politi-
ka të caktuara që po zbatoheshin
nga disa organizata të caktuara të
grave gjatë asaj kohe. A është me
mend t’i asociojmë këto kompani
teatrore me lëvizjen radikale sep-
aratiste feministe? A ka qenë
ndarja gjinore në teatër ekuiva-
lente me separatizmin ideologjik
të feminizmit radikal?
Stimulimi për krijimin e dramave
e performansave me dhe për
vetëm-gra vjen nga diagnostikimi
që u bë si rezultat i studimit të
gjatë kritik dhe feminist të his-
torisë së teatrit: që gratë kanë
qenë krejtësisht të përjashtuara
nga tradita e historisë së teatrit.
Ky fakt i përshpejtoi veprimet e
domosdoshme për kompensimin e
historisë së humbur përmes një
reagimi pothuajse militant nga
ana e kritikës dhe artisteve femi-
niste: krijimin e grupeve dhe
kompanive të para teatrore me
vetëm-gra. Agjenti politik në këtë
akt dallon nga ai i feminizmit
radikal kryesisht në orientimin
politik të këtij të fundit të bazuar
verbërisht në atë që feministet
radikale e quanin “kulturë
femërore”; kulturë kjo e themelu-
ar qysh në kohët e matriarkatit;
një kulturë që i bën gratë të jenë
esencialisht të ndryshme nga bur-
rat. Prandaj, nga pikëpamja e ide-
ologjisë së feminizmit radikal,
ndarja gjinore është gjendje e
“natyrshme” dhe është metoda
përfundimtare për ruajtjen dhe
kultivimin e kulturës femërore.
Ndërsa, në teatrin feminist, ndar-
ja gjinore u paraqit më parë si
metodologji e punës; mjet që e
mundësonte adresimin e çësht-
jeve që kishin të bënin me gratë, e
jo diçka që merrej me shpalljen e
dallimit të tyre esencial nga bur-
rat. Do të thotë, ndarja gjinore në
teatrin feminist ndodhi nga nevo-
ja që gratë të fokusoheshin vetëm
në rrëfimet e tyre të cilat për
shekuj me radhë kishin qenë ose

të papërfillura nga kultura
dominuese mashkullore, ose kre-
jtësisht të heshtësuara nga po e
njëjta kulturë. Prandaj, ndarja
gjinore në teatrin feminist nuk ka
të bëjë me separatizmin e femi-
nizmit radikal. E vetmja gjë
radikale në manifestimin teatror
të ndarjes gjinore është qasja ndaj
hulumtimit skenik e dramatik.
Si në Francë ashtu edhe në Angli,
lindja e teatrove me vetëm-gra
dhe krijimi i dramave me të gjitha
personazhet gra është i lidhur
fundamentalisht me vitin 1968.
Në Francë ngjarja që e shënoi
ndryshimin kulturor ishte hyrja
me dhunë e një grupi të të rinjve
në objektet e ‘Théâtre de l’Odéon.’
Brenda ata mbajtën seanca të
gjata diskutimi mbi temën e
raportit që gjenerata e artistëve të
rinj të teatrit kishte me gjener-
atën e vjetër. Në fund të ditës të
gjithë u pajtuan që kishte ardhur
koha për ta “ndryshuar botën”
Rrjedhimisht, këto ngjarje e
mbërthyen edhe lëvizjen femi-
niste, dhe rezultati çoi drejt
themelimit të kompanive të para
teatrore që merreshin me çështje
të grave (si kompania “Quatre-
Chemins”) dhe krijimit të kom-
panive të para me vetëm-gra (“La
Carmagnole”, “Lilith Folies”, “Lo
Carriera”).  Në anën tjetër, në
Angli, viti 1968  shënoi një
ndryshim më politik: çlirimin e
teatrit. Ky ishte viti kur lëvizja
feministe arriti ta shfuqizojë cen-
surën e Lord Chamberlain-it, që
ndalonte çfarëdo reference në
seks apo homoseksualitet (qoftë
përmes gjuhës apo veprimit).
Përmes çlirimit të teatrit ato po
ashtu e shpëtuan teatrin nga
“pushteti” borgjez që ia kishte rez-
ervuar të drejtën për teatër vetëm
klasave të larta. Feministet ishin
të determinuara që teatri - si
fizikisht ashtu edhe tematikisht -
duhet t’i kthehej popullit. Pra, në
mënyrë që ta arrijnë këtë qëllim,
ato filluan të punojnë në teatro
‘fringe’iii dhe teatro të komu-
niteteve, të cilat shpejt u riorga-
nizuan në grupe teatrore të spe-
cializuara për  “sajim të teatrit”
(devised theatre)iv që merrej me

çështje të grave. Shumë nga këto
grupe teatrore shpejt u zhvilluan
në kompani teatrore me vetëm-
gra. Kështu, ndryshimi në teatër
pat rëndësi të dyfishtë edhe në
Francë e edhe në Angli: ai e krijoi
hapësirën ku çështjet e grave
mund të adresoheshin lirshëm,
dhe e promovoi një mënyrë të re
të adresimit dhe ‘edukimit’ të
publikut me temat e tyre të reja.
Rëndësia e publikut në teatër
është estetikë e re që është sjellë
në teatër pikërisht nga feminis-
tet. Këto kompani teatrore me
vetëm-gra shpesh zgjidhnin pub-
likun e përbërë vetëm prej grave.
Nga këndvështrimi semiotik,
publiku luan një rol kyç në prod-
himin e kuptimit të shfaqjes. Në
favor të këtij pohimi, Sue-Ellen
Case argumenton: 
Praktika e performimit pranë një
publiku të përbërë vetëm nga
gratë i përjashton burrat nga
koprodhimi i kuptimit të shfaqjes.
[…] ky përjashtim po ashtu mund
të jetë mënyra e vetme përmes së
cilës elemente të caktuara të për-
vojës së grave mund të kenë kup-
tim brenda “vetëdijes kolektive”
të publikut. Insistimi për një pub-
lik të përbërë vetëm nga gratë
bëhet kështu pjesë esenciale e
kompozicionit të ngjarjes
teatrore, dhe s’ka të bëjë dhe aq
me deklaratën sociale të separa-
tizmit ose seksizmit të kundërt. 

Përvoja femërore

Diagnoza finale që i parapriu
dekonstruktimit feminist të his-
torisë së teatrit perëndimor, është
rezultat i angazhimit serioz të kri-
tikës feministe me studimin e
kanonit të teatrit, me qëllim të
gjetjes dhe ‘shërimit’ të traditës
femërore brenda kësaj historie.
Dekonstruktimi filloi me shpall-
jen e teatrit grek dhe elizabetian
vetëm-mashkullor. Më pas, ato
shfrytëzuan lulëzimin teorik të
kohës duke aplikuar e dekon-
struktuar përmes semiotikës së
teatrit si sistem shenjash.
Rezultatet e këtyre analizave u
shqyrtuan rrjedhimisht nën
llupën e idesë së identitetit

femëror të konstruktuar nga per-
sonazhet femërore të krijuara në
teatër nga meshkujt, koreografia
e korit, përdorimi i maskave etj.
Në të njëjtën kohë me këtë ndër-
marrje, ato punuan edhe në drej-
tim të kontekstualizimit të
kornizës teorike të kritikës femi-
niste; si dhe pse dramaturget e
para u zhdukën apo u fshehën
nga kanoni. Duke i studiuar ato
tekstualisht dhe duke i përsh-
tatur kontekstualisht, ato u për-
poqën ta kthejnë në historinë
tradicionale të teatrit “hisen” e
grave. Sue–Ellen Case jep disa
shembuj të grave dramaturge pio-
niere. Rasti më i spikatur është ai
i Hrostvit von Gandersheim,
gruas së parë dramaturge, e cila
jetoi e punoi si murgeshë në
mesin e shekullit të dhjetë në një
kuvend të quajtur “Gandersheim”
në Perandorinë e Shenjtë Romake
(Gjermania e sotme). Ajo shkroi
disa drama sfiduese ndaj teatrit
terencian (që konsiderohet nga
kritika feministe si teatër tej
mizogjinist) me personazhe femra
që persekutohen nga meshkujt
ose përmes objektizimit ndaj
dhunës dhe urrejtjes, ose përmes
vrasjes. Mirëpo, krahas kësaj
zymtësie, Hrostvit gjithnjë i për-
fundoi dramat e saj me një happy-
ending që u siguronte person-
azheve femra ngritjen në parajsë.
Sot nuk ka dëshmi nëse janë lua-
jtur apo jo këto drama. Sue–Ellen
Case argumenton se ato kanë
mundur të luhen në kuvendin ku
Hrostvit ka punuar e jetuar.
Ellen Case na drejton të mendo-
jmë se, nëse kjo vërtet ka ndodhur
dhe, duke e marrë parasysh për-
bërjen ekskluzive nga gratë në
publikun e kuvendit si dhe
impulsin aktivist të dramaturges
që e ka shtyrë atë që të vendosë
gurin themeltar të parë kon-
trakulturor në teatrin mesjetar,
padyshim që teatri i parë i vetëm-
grave në tërë historinë e këtyre
teatrove ka ekzistuar në mesin e
shekullit të dhjetë, në Kuvendin
Gandersheim. Tema e vazh-
dueshme e grave, që e mposhtin
represionin nga burrat përmes
ngritjes në parajsë, ka qenë sigur-
isht arsyeja kryesore se pse
Hrostvit është fshehur nga
kanoni deri disa dekada më parë
kur edhe është bërë zbulimi i saj.
I njëjti trajtim, sugjeron Ellen
Case, i është bërë edhe grave të
tjera dramaturge që i ndoqën
hapat e Hrostvit, si: Aphra Benn
dhe Susana Centlivre (shekulli
17, Evropë), Sor Huana Inés de la
Cruz (shekulli 17, Amerikë
Latine) etj. 
Çështja e përvojës femërore dhe
historisë ka qenë subjekt i disa
dramave të rëndësishme që janë
shkruar nga gratë dramaturge
gjatë viteve të ‘70 dhe ‘80. Më
1976, Caryl Churchill e shkroi
dramën Vinegar Tom, me temë
gjahun ndaj shtrigave në Anglinë
e shekullit 17, mirëpo të shikuar
nga një perspektivë sociale.
Ndërsa, gjatë viteve 1980-1981,

Teatër, feminizëm, histori

“Ndarja” dhe “pajtimi” i gjinive në teatrin anglez 
dhe atë francez të viteve 1960 -1990

Krijimi i kompanive teatrore apo i dramave me vetëm-gra anëtare apo personazhe, është në vete një deklaratë domethënëse politike, e cila 
ka pasur ndikim të madh në perceptimin e teatrit si mjet për eksplorimin e çështjeve feministe e gjinore dhe, si fenomen i kësaj rëndësie, 

ka qenë jashtëzakonisht i pranishëm në teatrin anglez dhe atë francez të dekadave të fundit të shekullit XX

Hrostvit von Gandersheim - dramaturgia e parë femër 
e regjistruar deri më sot (mesi i shek. X, Gjermani)
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Odile Ehret në Francë, e shkroi
dramën La Papesse, një drama-
tizim i legjendës së Papeshës
Joane - gruas papë të shekullit të
nëntë - dhe të shoqërueses së saj,
një prostitute me emrin Bartoléa.
Për shkak të karakterit të saj
kontradiktor, Papesha Joan ka
qenë objekt i shumë adaptimeve
për teatër e film. Në versionin e
Ehret, Papesha Joan është një
grua e fortë dhe e lirë, e cila nuk i
do meshkujt dhe tendencën e tyre
për t’i sunduar gratë. Lufta
kundër sundimit patriarkal
përmes dhënies së shembujve të
grave të forta e të çliruara, është
karakteristika kyçe që i dallon
dramaturget franceze nga
homologet e tyre angleze të cilat
preferojnë ta trajtojnë çështjen e
grave si koncept klasor, dhe ta
diskutojnë eksploatimin gjinor në
kuadër të dallimeve klasore.
Sa i përket themelimit të kom-
panive teatrore, gjërat kanë rrjed-
hur më ndryshe. Krijimi i kom-
panive teatrore me vetëm-gra,
prej fillimit është avokuar si një
iniciativë me rëndësi të shumë-
fishtë. Nga perspektiva e procesit
të gjetjes së zërave femëror të hes-
htësuar në traditën teatrore,
ndarja gjinore është material-
izuar si përgjigje politike kundrejt
pushtimit patriarkal të historisë
së teatrit. Është po ashtu përgjig-
je ndaj argumentit të nëntekstu-
alizuar që të gjitha periudhat e
rëndësishme të teatrit janë
vetëm-mashkullore. Po ashtu, ka
shërbyer si mënyrë për ngritjen e
vetëdijes së grave duke i thirrur
vëmendjes së tyre për çështje, rrë-
fime dhe përvoja të vetëm-grave.
Dhe, në fund, e thekson
domethënien e marrëdhënieve
midis grave; ky theksim e nënvi-
zon faktin që gratë nuk duhen
domosdo të krijojnë marrëdhënie
vetëm me burrat, dhe se ato
mund të funksionojnë edhe jashtë
domenit shtëpiak e familjar. Kjo
qasje çoi drejt sajimit të teatrit në

teatrot e komuniteteve dhe në
këtë mënyrë e ndihmoi krijimin e
performansave të para të grupeve
teatrore me vetëm-gra. Historia
prapa formimit të grupeve dhe
kompanive teatrore me vetëm-gra
është pak a shumë e njëjtë si në
Francë ashtu edhe në Angli.
Qëllimi i kësaj iniciative, në të dy
shtetet, ishte i njëjtë: të ndërto-
hen teatri i komuniteteve me dhe
për gratë me qëllim të krijimit të
hapësirës teatrore për zërat e
padëgjuar; të dëgjohen sa më
shumë rrëfime të mundshme nga
gratë dhe t’u mundësohet atyre
pjesëmarrja në seancat e sajimit
të teatrit duke kontribuar vetë më
rrëfimet nga jeta e tyre.
Kompanitë angleze, si Woman’s
Theatre Group (kompani me
vetëm-gra), Monstrous Regiment
(kompani me gra dhe burra, por
me gra në shumicë dhe, në vitet e
tyre të fundit, e shndërruar në
kompani me vetëm-gra) ose kom-
pania Gay Sweatshop (me gjini të
përzier e që inskenonte shfaqje
me të gjitha gra, të gjithë burra, si
dhe me gjini të të përziera), të
gjitha e kanë përdorur këtë qasje

në projektet e tyre. Ato shpesh
kanë angazhuar gra dramaturge
për të shkruar drama nga seancat
e sajimit ose tekste të elaboruara
dramatike.  Ndërsa, në Francë,
grupet teatrore si La Carmagnole,
që ka qenë njëra nga grupet
udhëheqëse me vetëm-gra gjatë
viteve të ’70-ta, kanë sajuar teatër
kryesisht me qëllim të drama-
tizimit të preokupimeve kryesore
feministe. Krijimet si ‘Sans
Condition’ (1975), ‘Femmes soyez
des hommes’ (1976), ose ‘La vie en
Pièces’ (1979) merren me çështje
si shtypja psiko-seksuale dhe
socio-ekonomike e grave, prob-
lemet e punësimit etj. Kompanitë
angleze teatrore me vetëm-gra, si
Women’s Theatre Group (e
themeluar në fillim të viteve ‘70)
kanë qenë kryesisht të përqën-
druara në trajtimin e çështjeve që
kishin të bëjnë me gratë e klasës
punëtore ose me rekonstruktimin
e grave në histori. Ndërkaq,
Monstrous Regiment ishte e
përqendruar në paraqitjen e
shembujve femërorë përmes kri-
jimit të personazheve femërore të
forta që e mposhtin sundimin
mashkullor etj. Madje edhe
menaxhmenti i tyre ishte i ndër-
tuar sipas këtij modeli: shumica e
punëtoreve, në veçanti ato në poz-
itat udhëheqëse, ishin gra, ndërsa
burrat ishin minoritet.

: Poetika e Re

Poetika e Re është një term i
sajuar nga Sue-Ellen Case dhe ka
për qëllim të paraqesë një orien-
tim teatror të ndryshëm; që nuk
ka të bëjë me teatrin si derivat i
“Poetikës” së Aristotelit, që njihet
si gur themel i teatrit perëndimor.
Poetika e Re është një teori e re
feministe e teatrit. Ka për qëllim
dekonstruktimin e imazhit “grua”
të konstruktuar nga kultura
patriarkale e pranishme në
teatër, duke i braktisur vlerat
tradicionale për formën, prak-
tikën dhe publikun teatror, dhe
duke e krijuar “një model dhe një
metodologji të re për dramën që
do ta akomodonte praninë e grave
në art.”v Poetika e Re mbështetet
shumë në semiotikë dhe
psikosemiotikë sipas praktikës së
disa feministeve që refuzojnë
teoritë e Freud-it për ndërtimin
fallocentrik të psikologjisë
femërore. Sipas kësaj psikologjie
centraliste, një grua është gjith-
monë e varur ose e lidhur me
dëshirën (kryesore) seksuale
mashkullore, e cila automatikisht
e shndërron atë vetëm në një
objekt të kësaj dëshire. Në këtë
mënyrë, Poetika e Re e dekon-
strukton gruan si shenjë brenda
praktikës dhe teorisë teatrore.
Një mënyrë për t’u arritur kjo

është shpjeguar përmes konceptit
të ‘kontiguitetit’, koncept ky i
vënë në punë nga një numër i
madh i feministeve franceze
(Irigaray, Cixous), dhe i cili fak-
tikisht nënkupton krijimin e një
shkrimi asociativ që ka tendencë
më shumë eliptike (femërore) se
sa lineare (mashkullore), që nuk
ka përfundim final dhe që është
më shumë i fragmentuar se sa i
kompletuar.vi Kontiguiteti është
pikërisht elementi më i fuqishëm
në dramën e Hélène Cixous
Portrait of Dora, dhe e ka bërë atë
të jetë drama më e rëndësishme
në teatrin feminist.
Poetika e Re është një qasje me
rëndësi jo vetëm në kuadër të
zhvillimeve të feminizmit në
teatër, por edhe në kuadër të
teorive gjinore dhe teatrit.
Poetika e Re ka një tendencë rela-
tiviste drejt “roleve mashkullore”
dhe “femërore” në teatër. Ajo e
shfuqizon të kuptuarit tradicional
të botës përmes opozitave binare,
të themeluar nga Aristoteli, dhe e
krijon një hapësirë më të padefin-
uar në teatër (ose nebuloze, si
preferon ta quajë Simone
Benmussavii), e cila është e çliru-
ar nga çfarëdo sforcimi kulturor.
Edhe pse kritika feministe e ka
denoncuar Poetikën e Re si teori
me tendenca ‘esencialiste’ mu për
shkak të insistimit në mor-
fologjinë femërore, Poetika e Re
megjithatë ka arritur të ofrojë një
alternativë në perspektivën femi-
niste të teatrit, dhe ka krijuar
potencial për një teatër të së
ardhmes së lirë nga paragjykimet
dhe koncepti i dallimeve gjinore.
Thjesht, një teatër pa gjini.

: Pajtimi?

Sot asnjëra nga kompanitë apo
grupet teatrore të lartpërmen-
dura nuk vepron më. Të gjitha
janë mbyllur në fund të viteve të
80-ta dhe në fillim të viteve të 90-
ta si pasojë e mungesës së
fondeve. Sidoqoftë, “shpirti’ i tyre
nuk është shuar; ato sot janë
zëvendësuar nga grupe të reja
profeministe të përbëra nga të dy
gjinitë.  Jashtë praktikës teatrore
të organizuar, shumë gra dra-
maturge, që kanë punuar me
kompanitë teatrore të përmen-
dura më lart, janë ende aktive. Në
Britaninë e Madhe, Caryl
Churchill dhe Pam Gems ose, nga
gjenerata më e re, Rebbeca
Prichard dhe e ndjera Sarah
Kane, janë ndër emrat më të
rëndësishëm të teatrit ‘main-
stream’ anglez. Ndërsa në Francë,
Yasmina Reza, Hélène Cixous,
Marguerite Duras ose Natalie
Sarraute, ende konsiderohen si
zërat prijës femëror në teatër.
Mirëpo, askush nuk mund ta

mohojë faktin e ekzistimit të një
minirevolucioni në teatër: në
teatrin e sotshëm anglez e
francez, identiteti gjinor është i
paraqitur përmes formave dhe
koncepteve krejtësisht të reja dhe
jo konvencionale të reprezentimit,
deri në atë masë sa ndonjëherë të
bën të mendosh se në kohën që po
e jetojmë nuk ka më gjini! Në
rastet e shumta (kur është e duk-
shme), gjinia reprezentohet
përmes hulumtimit të marrëd-
hënieve vetëm në mes meshkujve
ose vetëm në mes grave, ose në
mes meshkujve dhe grave, mirëpo
kurrë më duke e theksuar përvo-
jën e ndarë. Edhe nëse sot kemi
dramaturge/ë që vazhdojnë të
shkruajnë tekste me personazhe
vetëm gra apo vetëm burra, nuk
do të thotë që ky është një ripro-
duksion i fenomenit të ndërtuar
krejtësisht nga faktori politik i
fundit të viteve ‘60, viteve ‘70 e ‘80.
Madje, kjo nuk duket më si
fenomen pikërisht për shkak se
nuk është i dizajnuar me qëllim të
përçimit të mesazhit (feminist)
politik. Prandaj, duket thuajse
rënia e fondeve që mbështetnin
kompanitë teatrore me vetëm-gra
ka pasur një efekt interesant: e ka
shkaktuar “pajtimin” gjinor; një
gjendje post–politike të reprezen-
timit dramatik të mashkullit dhe
femrës. Po ashtu, ajo që e shënon
“ndryshimin e madh” të periudhës
së pajtimit është tendenca e
përgjithshme për lirim nga
“izmat” dhe për orientimin drejt
formave dhe ideve dramatike të
reja dhe jokonvencionale, deri te
zërat dhe karakteret jogjinore.
Kështu, duket - edhe pse tash
është shumë herët të thuhet – se
dramaturgjia është shndërruar në
një fushatë politike individuale,
një fushatë ku vetë dramaturgia/u
i cakton apo i thyen standardet e
veta; ekziston një trajektore e tërë
e mendimit dhe e teorisë që e ka
themeluar këtë individualitet dhe
pavarësi nga kultura dominuese
mainstream (dhe në këtë rast, e
kam fjalën për cilëndo kulturë që
sot është mainstream, apo, të
them më mirë, për çkado që main-
stream mund të jetë sot), dhe që e
ka bërë termin “pajtim” të tregojë
jo vetëm një ribashkim gjinor, por
edhe të nënkuptoj një paqësim
final pas ndarjes me “izmat”.
Pyetja e cila mbisundon gjithçka
mbetet: pajtim me çka ?

* Ky shkrim është pjesë e një
studimi gjinor komparativ më të

gjerë nga po e njëjta autore, që ka
për subjekt teatrin bashkëkohor

anglez dhe francez. Studimi
është bërë për temë finale diserta-
cioni për studimet master në pro-

gramin “Erasmus Mundus –
Crossways in European

Humanities”

PPaammjjee   nnggaa  sshhffaaqqjjaa   ““TToopp  GGii rr llss”” ,,   nnggaa  CCaarryy ll   CChhuurrcchhii ll ll

Caryl Churchill - një ndër dramaturget më të 
rëndësishme në Angli sot
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Organizatat e grave në Egjipt janë
mobilizuar pas revolucionit që rezul-
toi me dorëheqjen e presidentit
Mubarak, në shkurt të këtij viti. Një
komision kombëtar është duke i
hartuar disa propozime për një
kushtetutë të re të shtetit, mirëpo
gratë nuk bëjnë pjesë në këtë komi-
sion. Sipas Mouzn Hassan nga orga-
nizata “Nazra”, për studime femi-
niste në Kajro mungon edhe vetëdi-
jesimi gjinor i anëtarëve të komi-
sionit rreth nevojës për barazi gji-
nore.
”Ne nuk kërkojmë që të ketë gra në
komision, por ata së paku duhet ta
shohin nevojën për të rritur baraz-
inë gjinore në vend, si dhe përfshir-
jen e grave në politikë”, thotë ajo. 
Sipas projektkushtetutës së hartuar
nga komisioni, presidenti duhet të
jetë i martuar me një grua të kom-
bësisë egjiptiane. Kjo do të thotë se
presidenti duhet të jetë mashkull.
Lëvizja e grave të Egjiptit po prote-
ston kundër kësaj projektkushte-
tute dhe me këtë rast 117 organiza-
ta kanë përpiluar së bashku një
letër proteste. Në prill do të mbahet
një referendum mbi kushtetutën. 
”Ne në lëvizjen e grave duhet të
mobilizohemi në nivelin e organi-
zatave të masës së gjerë dhe në mes
të grupeve politike, që të rrisim
pjesëmarrjen e grave në shoqëri dhe
politikë. Kemi fituar mjaft fuqi gjatë
revolucionit dhe këtë do ta demon-

strojmë tani. Feministe të reja dhe
të vjetra nga grupe të ndryshme
tashmë janë më të bashkuara se
asnjëherë më parë”, thotë Mouzn
Hassan. Ajo po ashtu thekson se
revolucioni zgjati vetëm 18 ditë dhe
se Egjipti është ende larg një
shoqërie të barabartë. Mirëpo gratë
kanë përparuar. Pasi që shumë
meshkuj janë plagosur, gratë kanë
marrë rolin e kryefamiljarit. Gratë
kanë marrë pjesë denjësisht në
demonstratat në Sheshin Tahrir
dhe në të gjitha demonstratat gjatë
revolucionit, dhe kjo gjë është vërej-
tur nga popullata e gjerë. 
“Një faktor kontribuues për pjesë-
marrjen e madhe të grave në rev-
olucion ishte fakti se kishte më pak
ngacmime seksuale, kështu që
gratë ndiheshin më të sigurta të dil-
nin dhe të protestonin.
Gjëja më e rëndësishme është se
gratë gjatë revolucionit e tejkaluan
frikën e të qenit të ngacmuara. Ishte
frika ajo që na mbante të mbyllura
në shtëpi dhe ne duhet të vazhdo-
jmë të jemi edhe më të dukshme në
rrugë. Çdokush e ka parë me sytë e
vet se gratë mund të marrin pjesë
dhe mund të jenë aktive”, thotë
Mouzn Hassan. 
Ekzistojnë disa shenja në bazë të të
cilave mund të thuhet se Lëvizja e
grave të Egjiptit gëzon  përkrahjen
më të fuqishme që ka pasur ndon-
jëherë nga popullata, thotë Mouzn

Hassan.
Nuk ka më hendek të madh në mes
nesh, aktivisteve dhe popullatës së
zakonshme. Kam pranuar shumë
komente spontane nga njerëzit në
rrugë rreth asaj që kemi bërë gjatë
revolucionit. Jemi duke e përgati-
tur një marsh për të drejtat e
grave, i cili do të mbahet më 8
Mars dhe shumë qytetarë kanë
thënë që do të na bashkëngjiten,
përfshirë këtu edhe burra. Për më
tepër, grupe të ndryshme politike
kanë pranuar disa nga kërkesat
tona për të përmirësuar të drejtat e

grave, thotë ajo. 
Tani për tani është ushtria ajo që e
udhëheq vendin dhe kjo është një
situatë e jashtëzakonshme sipas
Mouzn Hassan. 
“Nuk do t’i drejtohemi ushtrisë me
kërkesat tona politike, sepse kjo do
të nënkuptonte se po i japim
legjitimitet. Ne nuk dëshirojmë që
ushtria të qëndrojë në pushtet. Por
mendoj se do të jemi në gjendje që
të mobilizojmë të dyja palët, si pop-
ullatën e zakonshme ashtu edhe
aktivistët politikë, në mënyrë që të
rrisim pjesëmarrjen e grave dhe të

fuqizojmë të drejtat e grave. Ky
është një moment historik për të
futur çështjet e grave në agjendën
politike”, thotë ajo.  
Mouzn Hassan është njëra nga
gratë e shumta që “Kvinna till
Kvinna” i ka takuar pas zhvil-
limeve të fundit në Egjipt.  
Fondacioni “Kvinna till Kvinna”
është një organizatë suedeze që
punon me gratë në rajone të
prekura nga lufta dhe konflikti për
të rritur fuqinë dhe ndikimin e
grave në rrethana të tilla. Ajo i
përkrah organizatat e grave dhe
grupet e grave të cilat pavarësisht
vështirësive dhe rezistencës, puno-
jnë në mënyrë aktive për të sjellë
ndryshime në shoqëri. Kjo
përkrahje është tejet e rëndë-
sishme nëse gratë synojnë të kenë
detyra politike në të ardhmen. 
“Kvinna till Kvinna” zhvillon
aktivitetin e saj edhe në Kosovë.
Organizata për herë të parë ka viz-
ituar Kosovën në vitin 1994 dhe e
ka të hapur zyrën e saj në
Prishtinë që nga viti 1998.
Bashkëpunon me rreth 10 organi-
zata të ndryshme të grave që
punojnë në fushën e të drejtave të
grave dhe të cilat kanë një rol aktiv
në procesin e ndërtimit të paqes.  

Autor Åsa Carlman
Përkthyer nga Yllka Soba

Fotografitë nga Boriana Jönsson

Revolucioni në Kajro bashkon feministet 

Gratë në Egjipt kërkojnë të drejtat e tyre 
“Gjëja më e rëndësishme është se gratë gjatë revolucionit e tejkaluan frikën e të qenit të ngacmuara. Ishte frika
ajo që na mbante të mbyllura në shtëpi dhe ne duhet të vazhdojmë të jemi edhe më të dukshme në rrugë.
Çdokush e ka parë me sytë e vet se gratë mund të marrin pjesë dhe mund të jenë aktive”, thotë Mouzn Hassan

Mouzn Hassan nga organizata “Nazra”, në Kajro

Luljeta Leshanaku 

Nuk është koha
për dryshime…
Nuk është koha për ndryshime
Dhe me sa mbaj mend unë
asnjëherë nuk ka qenë një kohë e tillë.
Shtëpia frenon. Mbase gjithçka është kaq e
rremë.
Gorricat, unazat,makina e qumështit,fëmi-
jët e ngecur 
si gjilpërat me kokë
në një xhaketë pa jakë tek rrobaqepësi
që pret për një tjetër provë…
Zakonisht, hemofilia dhe nevoja për
ndryshim
trashëgohen në linjë mashkullore.
Burrat mund t’i njohësh vetëm në profil
(si monedhën romake me kokën e Cezarit),
me shikim të ngulur drejt humbjes.
Kurse gratë janë ato
që nuk harrojnë të ndezin llambën e
verandës në mbrëmje
rrethuar nga mushkonjat, 
me bindjen se pavarësisht se si, çfarë është
shkruar për të ndodhur, do të ndodhë.

Ledia Dushi 

Femna 
s`asht njeri
Nata 
Del
Prej avujsh t`përroit
Si lodhja e vajzës 
T`derdhun andrrash…
Shiu frymon 
Ndër pemë 
engjëjt lëshohen 
Fruta
N`parrizat 
E trupit tem ...
Gurëzit, 
Janë qetimet 
Që rrëshaqsin me verën 
Prej bishtit t`runit…
Se dielli 
U zhbaka 
N`tavana t`zambakët…
Lulediella t`zij 
dillojn 
ërmbas shiut. 

Mimoza Ahmeti

Që ti je gomar
kjo është
diçka që duket
Fytyrë e bukur dikur, tani stigmatike,
në gjurmët e tua gjej vrasjen që të kanë
bërë,
në gratë që i humbe, që i braktise, a shpë-
tuan duke ikur prej teje,
për të mbetur gjallë diku
në lëmoshë ndjenje.
Fytyrë e bukur dhe sot, me gjithë prish-
jen, dyshimin,
dekompozimin,
trup që zvarrisesh e birresh në tokë të
mallkuar.
Masë vigane dhe e dëshpëruar njëkohë-
sisht.
Një vath në vesh-diç ja nxit kotësisë kup-
timin.
Çdo ditë humb diçka nga cilësia e yllit,
vdiresh në rërë.
Çdo natë fiton diçka nga pamortësia e
vdekjes.
Oh, tani që po shuhesh, ndërsa vazhdon
akoma të shuhesh
vërvit në ajër tentakula të tmerrshme vet-
mie të shthurur
me lak fshikullues kap, tërheq e shtrën-
gon,
robëron
me buzët sterile, trupin e pandjeshëm.
Shpesh kam rënë në gjurmët e bjerrrjes
sate, shfrimit

mënyrës së tërthortë të shfaqjes,
helmimit,
fshehjes, sofizmit, lëkundjes, së paqenës,
asaj paqëndrueshmërie që nuk ngre dot
bazë.
Ndjenja luksoze, në esencë shkatërruese,
gërryejnë si macet gjire grash të lëna.
Rrugëhumbur i bukur që vazhdon të
humbësh,
që di të sillesh por që etika s’ta përmbush
dot shpirtin.
Jam jotja, më ke, gjithmonë më ke pasur,
mbështetje, frymë, shteg në rrugë pa krye,
Por ti s’e kupton, ngaqë je gomar,
dhe ky është shkaku 
që unë të dua tmerrësisht. 

Hida Halimi 

Dhe nisem
Copë pergamene që lëkundesh në tymin e
duhanit
Rrjetë e përhime e dyshimit të pabesë.
Ia pashë vetëm dorën në xhamin e
dritares
Që i djersa me ethe vere.

Unë tha, e fsheha testamentin
Në gjinjtë e bardhë tambël
Të reve që hedhin shamitë e shpresës,
Ua përhumba shtrigave të natës që enden
Në dimrin shterpë pa borë
Përgjojnë zërat e fëmijëve të messhekullit
Nën rrënjët tërthurë të shelgut plak brej-
tur Drini,
E lidha me magjitë e unazës sime, pa
rrokje,
Atë natë kur Zeusi më zgjodhi për nuse
Në shkëmbin e thepisur të Risanit.
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PRISHTINË, MARS - Babai i saj nuk
ishte i pajtimit që vajza t’i merrej me
një sport “burrash”, siç e kon-
sideronte ai futbollin. Ai i sugjeronte
vajzës të merrej me balet. Por, sot
babai i Fatmire Bajramajt, Ismeti,
është krenar me vajzën më shumë se
me çdo gjë tjetër. E krenarë, me suk-
seset e Bajramajt, ndihen edhe
shqiptarët.
Futbollistja Fatmire Bajramaj është
vetëm 22-vjeçare, mirëpo qysh tash
ka fituar gati të gjithë trofetë që
mund të fitohen në futboll.
Futbollistja e njohur me nofkën Lira,
e lindur në Gjurakovc, ka fituar tit-
ullin e botës, të Evropës dhe medal-
jen e bronztë olimpike me
Përfaqësuesen e Gjermanisë. Edhe

në nivel të klubeve ka arritur majën,
duke fituar titullin e Gjermanisë,
Kupën e Gjermanisë dhe të Ligës së
Kampionëve. Mirëpo, për Bajramajn
gjithë këto nuk mjaftojnë. Ajo kërkon
më shumë tituj, përfshirë edhe një
medalje të artë olimpike. 
“Bëhesh e varur nga gjithë titujt e
sukseset. Edhe pse jam vetëm 22-
vjeçare më mungon medalja e artë
olimpike dhe po ashtu dua të fitoj çdo
titull nga dy apo tri herë”, ka thënë
Bajramaj. 
Bajramaj ka migruar me familje në
Gjermani kur ishte 4-vjeçare.
Familja e saj u vendos në Remscheid.
Ajo e kujton se nuk e kishte të lehtë
të rritej në një vend të huaj si emi-
grante. 

“Ne jemi përballur me shumë
racizëm. Na thoshin gjëra si ‘kthehu-
ni prapa nga keni ardhur, nuk e keni
vendin këtu’”,a ka deklaruar
Bajramaj, në një intervistë dhënë
“CNN-it ditë më parë. 
Bajramaj ka nisur të merrej me fut-
boll qysh në klasën e parë në shkol-
lën fillore. Në fillim nisi të merrej me
futboll fshehurazi nga babai i saj. 
“Babai im dëshironte që unë të mer-
resha me balet dhe thoshte se futbol-
li është për meshkuj”, kujton Lira.
Ajo nisi të godiste topin nëpër park-
ingje, por kur e vërejti se ka talent fir-
mosi me skuadrën e femrave FSC
Moenchengladbach, para se të trans-
ferohej te skuadra në ambicioze
DJK/VFL Gisenkirchen. Në një

moment, babai zbuloi se Lira po mer-
rej me futboll, por ajo arriti të bindte
babanë që ta linte në këtë sport dhe
të vinte ta shihte në një ndeshje. 
“Që nga atëherë e kam adhuruesin
më të madh”, tregon Lira, duke alud-
uar në babanë. 
Në moshën 16-vjeçare ajo mori ofer-
ta të shumta nga skuadrat e
Bundesligës gjermane. Iu bashkua
Duisburgut në vitin 2004, ndërsa
vetëm një vit më vonë debutoi me
Përfaqësuesen e Gjermanisë. 
Me Duisburgun luajti nga viti 2004
deri në vitin 2009. Në vitin e fundit te
kjo skuadër fitoi Kupën e UEFA-s
për femra dhe Kupën e Gjermanisë.
Në vitin 2009 ajo u transferua te
skuadra Turbine Potsdam, me të

cilën skuadër në stinorin debutues
fitoi Ligën e Kampionëve për femra
dhe Bundesligën e Gjermanisë. Ky
sukses edhe ndikoi që Bajramaj të
zgjidhet si futbollistja e tretë më e
mirë e vitit për 2010-n nga FIFA.
Zgjedhja u bë në fillim të janarit të
vitit 2011. Para Bajramajt u renditën
vetëm brazilania Marta dhe gjerma-
nia, Birgit Prinz. 
Gjatë karrierës së saj me
Përfaqësuesen e Gjermanisë,
Bajramaj, ka arritur të fitojë gati të
gjithë titujt. E fitoi Botërorin në vitin
2007, Evropianin në vitin 2009, ndër-
sa medaljen e bronztë olimpike në
“Pekin 2008”. Madje në luftë për
medalje të bronztë në Pekin,
Bajramaj realizoi dy golat për
Gjermaninë në fitoren 2:0 ndaj
Japonisë. 
Kudo që është paraqitur, gjithmonë
me mburrje ka treguar për origjinën
e saj. Madje shpesh herë feston golat
duke “krijuar” shqiponjën dykr-
erëshe me shuplakat e duarve apo
duke veshur një fanellë ku shkruan
“Kosova”.
Viti 2011 për mesfushoren kosovare
është mjaft i rëndësishëm. Ajo me
Përfaqësuesen e Gjermanisë pritet të
mbrojë titullin në Botërorin që do të
mbahet para tifozëve të saj, në
Gjermani. 
“Unë jam rritur këtu, këtu është rrit-
ur familja ime, kështu që është
ëndërr e madhe që Botërori do të
mbahet para tifozëve tanë”, ka thënë
Bajramaj. 
Bajramaj, pos me futboll, merret
edhe me aktivitete jashtë futbollit.
Nga korriku i vitit 2007, ajo ishte
pjesë e ushtrisë gjermane. Në tetor të
vitit 2009 shkroi autobiografinë e saj
“Mein Tor ins Leben - Vom
Flüchtling zur Weltmeisterin” (Goli
im në jetë - nga një refugjate deri te
një kampione e botës).
Sot, ajo është shembull për shumë
femra të botës që duan të ndjekin
rrugën e saj. Por, ajo është e gëzuar
nëse sukseset e saj do të stimulonin
femrat shqiptare të merren me fut-
boll.
“Unë do të isha e lumtur nëse do të
shihesha si model për femrat në
Kosovë që duan të merren me fut-
boll”, ka thënë Lira.

PRISHTINË, MARS - Majlinda
Kelmendi ka zgjedhur një sport
të vështirë për të afirmuar veten
dhe vendin e saj në botë. Sikur të
mos mjaftonin vështirësitë që i ka
sporti i xhudos, Kelmendi gjatë
karrierës është përballur me
telashe që xhudistet e tjera të
nivelit të lartë botëror, nuk i
kanë. Ajo është anashkaluar dhe
injoruar shpesh nga institucionet
e vendit. Por, këto nuk e kanë
penguar 19-vjeçaren që të arrijë
suksese të mëdha në konkur-
rencën e junioreve. Kelmendi në
vitin 2009 ishte kampione e
botës, e Evropës dhe e Ballkanit
për juniore. Ajo vlerëson se mbeti
e anashkaluar edhe pasi sukseset
e saj e futën Kosovën në “hartën”
botërore të xhudos. Kelmendi
është e vendosur që me gjithë tra-
jtimin jo të mirë, sukseset që
kishte si juniore shumë shpejt t’i
arrijë edhe në konkurrencën e
senioreve. 

“Karrierën si juniore e kam për-
funduar me sukses. Në vitet 2009
isha kampione e botës dhe e
Evropës, ndërsa në vitin 2010
mbrojta titullin e kampiones së
Evropës. Tani jam duke garuar
vetëm në konkurrencën e
senioreve. Jam e bindur se
shumë shpejt sukseset që kisha
te junioret do t’i përsërisë edhe në
nivelin senior”, ka thënë
Kelmendi.
Ajo vlerësohet ndër xhudistet më
të mira në botë, në kategorinë
deri në 52 kilogramë. Në një
turne që javë më parë u mbajt në
Gjermani, Kelmendi mposhti tri
xhudiste që zënë vend në
dhjetëshen më të mirë në botë.
Në fund u mposht në finale nga
kampionia botërore, japonezja
Juka Nishida. Kelmendi aktual-
isht është e 12-ta në ranglistën
botërore, por e pesta në ran-
glistën olimpike. 
“Koha punon për mua. Jam 19-

vjeçare, më e reja në mesin e më
të mirave në kategorinë 52 kg. Në
Duesseldorf dëshmova që jam në
nivel me xhudistet më të mira në
botë. Mposhta tri prej dhjetëshes
së parë. Aktualisht jam e pesta
në ranglistën olimpike, por nëse
vazhdoj kështu pres që shpejt të
marr primatin edhe te senioret”,
ka shtuar Kelmendi. 
Synimi kryesor i Majlinda
Kelmendit është fitimi i medaljes
në Lojërat Olimpike “Londra
2012”. Medaljen mund ta fitoj për
Kosovën, por ndoshta edhe për
ndonjë vend tjetër. Kelmendi ka
pranuar një ofertë për të garuar
për Azerbajxhanin. Ajo ka
paraqitur kërkesë që të përkra-
het nga institucionet drejtuese të
vendit. Por, përgjigje ende nuk ka
marrë.
“Nëse shteti nuk më ofron
përkrahje unë do të detyrohem të
pranoj ofertën e Azerbajxhanit.
Gjithnjë kam ëndërruar dhe ende

shpresoj që të fitoj medalje
olimpike për Kosovën. Por,
tani kjo gjë nuk varet nga
unë”, thotë Kelmendi. Ajo
vlerësohet sportistja më e
mirë në Kosovë. 
Kelmendi karrierën e ka
nisur njëmbëdhjetë vite
më parë. Prej fillimit të
karrierës është pjesë e
klubit “Ippon” nga Peja.
Trajner nga fillimi i karri-
erës ka Driton Kukën,
xhudistin më të mirë që ka
pasur Kosova ndonjëherë.
“Xhudo është sport i vështirë.
Shumë mendojnë që nuk është
sport për femra. Por, kjo nuk
është e vërtetë. Me
përkushtim sukseset nuk
do të mungojnë. Mua përkush-
timi nuk më ka munguar
asnjëherë. Përmes xhudos
kam dashur që të nderoj
veten dhe vendin tim”,
thotë Kelmendi.

Profil: Majlinda Kelmendi (xhudiste)

Majlinda e futi Kosovën në hartën botërore të xhudos
Shpresa e vetme olimpike e Kosovës për LO “Londra 2012”, vlerëson se ka kryer atë që ishte në mundësitë e saj për të
kryer pa ndihmën e shtetit. Tani për më shumë, ajo thotë se i duhet ndihma e shtetit. Ndryshe, rrezikon që Kosova ta
humbë atë. “Nëse shteti nuk më ofron përkrahje unë do të detyrohem të pranoj ofertën e Azerbajxhanit”, thotë 19-
vjeçarja. Ajo llogaritet ndër xhudistet më të mira në botë në 
kategorinë deri në 52 kilogramë
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LL ii rr aa   
ss hh qq ii pp tt aa rr ee
AAjjoo   ëësshhttëë   ee   vvaarruurr   nnggaa   tt rroo ffee ttëë ..   
MMee  vveettëëmm  2222   vv jj ee tt ,,   kkaa   ff ii ttuuaarr   
ggaatt ii   gg jj ii tthhëë   tt rroo ffee ttëë   ee   mmuunnddsshhëëmm  
mmee  ppëërr ffaaqqëëssuueessee   ddhhee   mmee   kk lluubbee ,,   
ppoorr   aa jjoo   ddëësshh ii rroonn   tt ’’ ii   sshhuummëëff ii sshhoo jjëë   
kkëëttaa   tt rroo ffee ..   DDhhee ,,   kkëëttoo   ssuukksseessee ,,   
gg jj ii tthhnn jjëë   ii   kkaa   nnddaarrëë   mmee   vveenndd ll ii nndd jjeenn   
ee   ssaa jj ,,   KKoossoovvëënn ,,   dduukkee   ““kkrr ii jj uuaarr ””   
sshhqq iippoonn jjëënn   ddyykkrreerrëësshhee   mmee   sshhuupp llaakkaatt   
ee   dduuaarr vvee   aappoo   dduukkee   vveesshhuurr   nn jjëë   
ffaannee ll ll ëë   kkuu   sshhkkrruuaann   ““KKoossoovvaa”” ..   
““UUnnëë   ddoo   ttëë   ii sshhaa   ee   ll uummttuurr   nnëëssee   
ddoo   ttëë   sshh iihheesshhaa   ss ii   mmooddee ll   ppëërr   
ffeemmrraatt   nnëë   KKoossoovvëë   qqëë   dduuaann   
ttëë   mmeerr rreenn   mmee   ffuu ttbboo ll ll ”” ,,   kkaa   
tthhëënnëë   FFaattmmii rree   BBaa jj rraammaajj   --   LL ii rraa
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