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ÇKA ËSHTË DHUNA?

Dhuna ndaj grave është akt i rëndë kriminal i 
cili i shkelë të drejtat  dhe liritë themelore të 
grave. Dhunë paraqet çfarëdo akti ose 
keqtrajtimi fizik, psikologjik ose ekonomik i 
cili bëhet me qëllim të cenimit të dinjitetit të 
personit tjetër. Ajo mund të manifestohet në:
-Dhunë fizike  që përfshin përdorimin e 
forcës fizike ndaj një tjetri. Shembujt përfshi-
jnë: goditjen, rrëmbimin, kafshimin, fren-
imin, shtrëngimin, mbytjen, djegien,  sulmin 
me armë apo mjete tjera të forta, etj. 

-Dhunë seksuale që përfshin shkeljen e 
integritetit trupor të një individi (sulmi seksu-
al), përfshirë shtrëngimin e kontaktit seksual, 
përdhunimin dhe prostitucionin, si dhe çdo 
sjellje seksuale të padëshiruar (ngacmim 
seksual), duke përfshirë trajtimin e dikujt në 
një mënyrë të sjelljes seksuale ose ndonjë 
sjellje tjetër të një natyrë seksuale, qoftë 
fizike, verbale, apo jo verbale. Abuzimi seksu-
al përfshin gjithashtu sjellje që kufizojnë të 
drejtat riprodhuese, siç është parandalimi i 
përdorimit të metodave kontraktuese dhe 
detyrimi i abortit.

-Abuzim psikologjik i cili mund të manifesto-
het në frikësim, kërcënim dëmi dhe izolim. 
Shembuj përfshijnë nxitjen e frikës tek part-
neri intim përmes sjelljes kërcënuese, të tilla 
si dëmtimi i pronës ose abuzimi i kafshëve 
shtëpiake, mbikëqyrja e vazhdueshme, ose 
kontrollimi i asaj që bën viktima dhe kujt i 
flasin. 

-Abuzim emocional që përfshin uljen e 
vetëvlerësimit të një individi. Shembuj të 
abuzimit emocional përfshijnë kritika të 
vazhdueshme, përbuzje,  poshtërim dhe 
trajtim si një jo i dinjitetshëm.

-Dhunë ekonomike që përfshin bërjen ose 
përpjekjen për ta bërë viktimën të varur 
financiarisht nga dhunuesi siç është” 
mohimi i të drejtës për punë, arsimim apo 
pavarësi ekonomike, kontrollimi i burimeve 
financiare dhe ndalimi i qasjes në burimet 
ekonomike.

Duke u bazuar në këto forma të dhunës por 
duke mos u kufizuar në to, çdo akt që ushtro-
het kundër dëshirës dhe iu dëmton fizikisht, 
psiqikisht dhe/apo seksualisht është akt 
dhune, pa marrë parasysh kush është 
dhunuesi. Personi që ushtron dhunë ndaj 
jush mund të jetë biri juaj, babai, vëllai ose 
kushëriri juaj, bashkëshorti, i dashuri, i fejuari 
apo dikush tjetër.

Dhuna mund t’i ndodhë çdokujt, pa marrë 
parasysh statusin social, ekonomik apo 
ndonjë përkatësie tjetër identitare. Dhuna 
nuk ndodhë si pasojë e grave apo sjelljeve të 
tyre  por është pasojë e sistemit patriakal ku 
burrat e keqpërdorin pushtetin dhe forcën. 
Rrjedhimisht, faji është vetëm i ushtruesit të 
dhunës dhe assesi i viktimës.

SI MANIFESTOHET DHUNA 
NDAJ GRAVE?

Dhuna në disa raste është vështirë të dallo-
het apo dokumentohet nga viktimat pasiqë 
mund të maskohet pas veprave të tjera që 
“normalizohen” nga ushtruesit e dhunës. 
Megjithatë, ju mund ta kuptoni përmes ndje-
sive dhe sentimenteve që iu sjellin juve 
veprimet apo sjelljet e partnerit tuaj. Ju 
duhet të vëreni nëse keni ndjenja të frikës, 

ndjeheni jo rehat për shkak të mundësisë së 
reagimeve të mundshme nga ai, ndiheni të 
pafuqishme dhe besoni që e meritoni apo e 
validoni pozitën në të Gjithashtu ju mund ta 
identifikoni dhunën në rastet kur nuk është 
fizike apo e dukshme  nëse  partneri iu ofen-
don, kërcënon dhe/apo kontrollon. 

Për më tepër, dhuna mund të
manifestohet në:

Izolim- Burri që përdorë dhunë ndaj gruas e 
izolon atë me metoda të ndryshme nga familja 
e saj, nga shoqëria dhe nga bota e jashtme. 
Izolimi mund të manifestohet në forma të 
ndryshme duke përfshirë por duke mos u limit-
uar në akte si: ndërprerja e telefonit, mbyllja në 
shtëpi, ofendimet para njerëzve të tjerë, kontrolli 
mbi të hollat, marrja e dokumenteve e të tjera.

Kontrolli i plotë-Përdoruesi i dhunës ka për 
qëllim kontrollin mbi viktimën. Ky gati gjith-
monë merr dhe mbanë rolin e kontrolluesit 
suprem dhe vendosë vetë për gruan në çfarëdo 
situate, qoftë në pyetje edhe jeta e gruas. 

Frikësimi- është ndër format më të shprehura 
të manifestimit të kontrollit. Përdoruesi i 
dhunës arrijnë kontrollin mbi gruan përmes 
frikësimit të pandërprerë. Kërcënimet shpesh 
lidhen edhe me fëmijët apo me anëtarët e tjerë 
të familjes duke përfshirë prindërit, motrat dhe 
vëllezërit. 

Momentet “afërsisë dhe pendesës”-Ushtruesi i 
dhunës shpesh mundohet ta justifikoj sjelljen e 
tij, të kërkojë falje dhe të sillet mirë si formë e 
normalizimit të dhunës. Këto sjellje të 
herëpashershme pozitive dhe shpresëdhënëse 
të tij mbjellin synojnë të përçojnë shpresa se 
dhunuesi do të ndryshojë.

ÇKA MUND TË BËNI NËSE 
JENI VIKTIMË E DHUNËS?

Nëse ju gjendeni në ndonjë gjendje abuzive 
e cila manifestohet në ndonjë formë të 
lartpërmendur apo iu shkakton ndonjë 
ndjesi negative ju mund të:

Bisedoni me dikë -Mundohuni t’i tregoni 
ndonjë të afërmi,  miku/mikes apo ndonjë 
personi tjetër që keni besim se çka është 
duke ndodhur. Tregoni aq sa mendoni dhe 
ndjeni se keni nevojë. Bisedoni sa herë që 
keni mundësi. Me rrëfimin e ngjarjeve që ju 
nuk keni dëshirë t’i zëni farë në gojë ose keni 
nevojë t’i harroni ju mund t’i ndihmoni vetës 
që të bëni lidhjen e ngjarjeve të izoluara me 
përvojën në tërësi. 

Dokumentoni dëmet dhe lëndimet -Shkoni 
te mjeku/ja. Pas bisedës me të, kërkoni që 
mjeku/ja të ua lëshojë një vërtetim apo 
certifikatë mbi lëndimet trupore. Ju munde-
ni gjithashtu t’i fotografoni lëndimet që i 
pësoni në ndërkohe. Në qoftë se nuk jeni në 
gjendje të ndërmerrni asgjë konkrete men-
jëherë, ky dokumentacion mund të ndodhë 
që iu hynë në punë më vonë, pra në momen-
tin kur ju keni vendosur t’i thoni JO dhunës.

Raportojeni dhunën në polici -Paraqiteni 
rastin tuaj në polici. Ligji e njeh dhunën si akt 
kriminal dhe e dënon atë. Sado që ky vendim 
mund të jetë i vështirë për ju, duhet ta vëni 
mirëqenien tuaj dhe të familjes tuaj në rend 
të parë dhe të mos duroni asnjë formë të 
dhunës. Dhunën jo domosdoshmërish 
duhet ta raportoni ju, ajo mund të raportohet 
nga të afërmit, fqinjët apo kushdo tjetër që 
është në dijeni. 
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