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Majlinda Aliu

Edhe pse në moshë mesatare,
vuajtjet jetësore e kanë rrënuar.
Pranvera e vitit 1999 ishte tragjike
për N.K., e cila atë kohë ishte 25-
vjeçare. Dita kur ia vranë të shoqin
nuk ishte tmerri i vetëm që ajo për-
jetoi. Atë ditë ajo u dhunua seksual-
isht nga paramilitarët serbë. “M’i
kanë thy dhomtë dhe ma kanë qa
kafkën me kondak të automatikut.
Na trego ku e ki burrin ja kena me
ta nxjerrë beben prej barku, m’kanë
thanë. Burrin e kisha të vrarë para
syve, por u tutsha me tregu se tho-
jsha ku me ditë çka më bëjnë.
Fëmija m’u kapshin për trupi, djalit
të madh që i ka pas 6 vjet thikën n’
fyt ia kanë qitë. Pastaj m’kanë marrë
e m’kanë tërheq zhag për toke, edhe
më kanë dhunu. Dy veta më kanë
dhunu mu. Çdo herë kur kaloj
andej, nihna qysh ma keq, më kthen
në ditën kur ka ndodh tmerri”,
rrëfen N.K., duke ofsharë. 

Ky është vetëm një nga rrëfimet e
tmerrshme që një nga shumë fem-
rat e Kosovës përjetuan gjatë luftës
së fundit në Kosovë, por këtë krim
çnjerëzor ajo u detyrua ta heshtte.

Ajo thotë se në grumbullin e
civilëve, bashkë me të kanë qenë 45
veta, dhe shton se ka pasur edhe
femra të tjera të dhunuara, nga 9
paramilitarë serbë, të cilët kishin
kryer shumë krime në vendin nga
vjen ajo. Në mesin e të dhunuarave
ishte edhe kunata e saj, e cila as-
njëherë nuk guxoi ta zinte në gojë
krimin që i kishte ndodhur. As burri
i saj që kishte shpëtuar nga lufta
nuk e di se çfarë i ka ndodhur asaj,
thotë N.K. 

“Pas përfundimit të luftës s’kam
dasht të jetoj, as të shoh askënd, por
pas trajtimit psikiatrik kam fillu me
u kthjellë. Tash, kur foli nihna ma
lehtë, shlirohna. Unë kisha dasht me
fol për këtë krim, me u zbardhë
krimi, por rrethi nuk don”, shpreh
ngurrimin N.K.

Ajo jeton me familjen e burrit të
saj të ndjerë. Ata e dinë që N.K. ka
qenë e dhunuar gjatë luftës, por nuk
duan që çështja e saj të hapet. Kjo
për shkakun se rastin e saj më
shumë e cilësojnë si turp sesa si
krim kundër njerëzimit. N.K. kishte
tentuar ta hapte në familje temën e
dhunimit, porse ishte privuar nga
burrat e familjes. 

“Mos e çoni ma gat edhe mos t’jau
nin kush atë fjalë”, i është thënë nga
burrat e shtëpisë.  Mbështetjen e
vetme e kishte gjetur tek familja. 

“Ma rand e përjetoj ti që ke mbet
qishtu, se djali që më ka shku
krejt!”, i kishte thënë babai i saj. 

H!eroina?!

Në fillimin e Epopesë së UÇK-së,
përfaqësuesi i familjes Jashari, Mu-
rati, ka apeluar për trajtim institu-
cional për gratë e dhunuara gjatë
luftës. 

“Mbajtja fshehur e këtyre
krimeve, ka të bëjë me kulturën dhe
traditën patriarkale të së kaluarës,
por mendoj se nëse dikush është i
pafajshëm në atë periudhë kohore,
janë pikërisht ato femra”, ka
deklaruar Jashari. Më tej, ai ka
kërkuar trajtim të veçantë për to.

”Duhet të jemi të ndjeshëm si
shoqëri. Lutja ime e sinqertë është
që ato të kenë vendin më të mirë në
shoqëri, sepse ato nuk janë fajtore.
Ato duhet të trajtohen si heroina”,
është shprehur Jashari.

Nga ana tjetër, sociologia Linda
Gusia vlerëson se stigmatizimi i kë-
tyre grave i riviktimizon ato. 

“Me këtë heshtje ato e blejnë
qetësinë e tyre”, thotë Gusia. Sipas
saj, kjo heshtje prodhon megjithatë
dëm, ngase traumat e tyre kërkojnë
trajtim. 

“Dhunimet gjatë luftës nuk kanë
të bëjnë me seksualitet, por me
pushtet. Dhunimet përdoren si
strategji e armikut për të poshtëruar
një popull”, thotë ajo.

Këtë e pohojnë edhe zyrtarët nga
Instituti për Hulumtimin e Krimeve
të Luftës në Kosovë. Aktivisti i të
drejtave të njeriut, njëherësh anëtar
i këtij instituti, Pajazit Nushi, thotë
se dhuna seksuale e femrave gjatë
luftës paraqet një normë të
përgjithshme morale, që prek sa
çështjen familjare edhe atë sociale.
“Kjo është çështje e rëndësishme
për shtetin e Kosovës,  është çështje
penale që herët ose vonë duhet të
zgjidhet”, thotë Nushi.

Instituti për Hulumtimin e
Krimeve të Luftës në Kosovë, i cili
ka filluar punën më 1 qershor të vitit
2011, deri më tani ka arritur që të
evidencojë 45 lokacione në gjithë
Kosovën, ku besohet të jenë kryer
dhunime sistematike të femrave
gjatë luftës së fundit në Kosovë. Por,
ky institut ka ngecur në evidencimin
e numrit të viktimave. 

“Është çështje tejet e vështirë, nuk
ka ndonjë afat kohor se sa mund të
zgjasë si proces”, thotë Nushi.

Ndërsa profesori i së drejtës pe-
nale, Ismet Salihu, i cili gjithashtu
është anëtar i këtij instituti, thotë se
këto femra duhet të inkurajohen. 

“Ato femra duhet të merren në
përkujdesje, por duhet gjetur formë
që as familja e tyre të mos dinë se
ato janë viktima të dhunimit.
Përndryshe kjo punë do të dështojë
krejt. Asnjë femër nuk do dalë të
pranojë krimin që u është bërë,
meqë në këtë mënyrë do të viktimi-
zoheshin për të dytën herë”, thotë
Salihu.

E N.K., megjithatë, nuk ka hesh-
tur për krimin. Shtatë vjet më parë,
katrahurën e saj e ka rrëfyer në Tri-
bunalin e Hagës, por pa e përmen-
dur dhunimin e saj, ngaqë ishte
penguar nga familja.

E dëshpëruar me drejtësinë, ajo ka
vendosur të mos dorëzohet. Para
disa javësh, në Prokurorinë e
EULEX-it, ka hapur rastin e dhu-
nimit seksual gjatë luftës. Tani e ka

të vështirë edhe të evidencojë fytyrat
e kriminelëve, meqë thotë se kanë
kaluar 14 vjet. Për rastin e saj kanë
dëshmuar tashmë tre dëshmitarë. 

Dyshimet në drejtësinë ndërkom-
bëtare i ngriti edhe Kadire Tahiri,
drejtuese e Qendrës për pro-
movimin e të drejtave të grave në
Drenas. Sipas saj, ka raste ku femra
e dhunuar 21 herë ka dhënë
deklaratë në policinë e UNMIK-ut,
dhe dosjet nuk dihet ku kanë mbe-
tur. “Viktimat po maltretohen.
Frikësohen se as EULEX-i nuk do
të kryejë punë, marrë parasysh që
mandati i tyre përfundon vitin e
ardhshëm”, ka thënë Tahiri.

Nga ana tjetër, zyrtarë të EULEX-
it deklarojnë se aktualisht janë duke
hetuar 13 raste të dhunimeve gjatë
luftës. Cihan Akyildiz, shef i Njësisë
së EULEX-it për Hetimin e Krimeve
të Luftës, thotë se kanë filluar
hetimet në disa raste të dhunës sek-
suale të femrave gjatë luftës. 

“Në parim EULEX-i nuk i komen-
ton rastet që janë nën hetime. Sido
që të jetë, mund të them se në total
janë 13 raste nën hetime. Pesë raste
janë në fazën aktive hetimore,
ndërsa të tjerat janë në fazën para-
prake hetimore. Një rast është
tashmë në fazën e gjykimit dhe
pritet nisja e procesit”, thotë ai.

Një raport i “Human Right Watch”
supozon se janë mbi 10 mijë femra
të dhunuara seksualisht gjatë luftës
në Kosovë.

Vështirësia në sigurimin e fakteve

Autoritetet hetimore të EULEX-it
e pranojnë se 14 vjet pas luftës është
zor të grumbullohen fakte, posaçër-
isht nga mjekësia ligjore. 

“ Marrë parasysh që ngjarja ka
ndodhur para 12-13 vjetësh, është
vështirë të sigurohen faktet e mjekë-
sisë ligjore. Megjithatë, me teknikat
tona profesionale të hetimit, ne
kemi bërë përparim të rëndësishëm
për të siguruar materiale dësh-
muese për të paditur kriminelët. Ko-
hëve të fundit gjithnjë e më shumë
viktima dhe dëshmitarë kanë ard-

hur për të dhënë deklaratat e tyre”,
deklaron shefi i Njësitit për Krime
Lufte në EULEX-it, Cihan Akyildiz.
Ai shton se ky fakt i ka shty ata të
gjurmojnë për më shumë fakte që
do të mbështesin procesin hetimor.  

Edhe penalisti Ismet Salihu pohon
se është jashtëzakonisht e vështirë
çështja e procedimit të provave për
dhunim seksual. Në këtë kontekst ai
përmend rastin e Bosnjë-Hercegov-
inës, ku supozohet se mbi 20 mijë
femra janë dhunuar, porse ende nuk
ka ndonjë të gjykuar. 

“Sikur të ndërmerreshin më herët
masat, do të kishim rezultate tani”,
përfundon ai.

Të harruara nga drejtësia 
dhe institucionet

N.K. përveç mllefit që ka për
neglizhencën që u është bërë nga
organet e drejtësisë, traumat e luftës
i kanë krijuar nevoja të mëdha në
jetë. Ajo tash 8 vjet merr rregullisht
terapi antidepresive, e cila i kushton
mbi 150 euro në muaj. Tregon se 6
muaj ka qenë e shtrirë në spital nga
depresioni, ndërsa 3 muaj ka qën-
druar në dhomë të izoluar. “Kam
dhimbje koke të tmerrshme, një
veshkë e kam të hequr, meqë më
ishte infektuar gjatë luftës, kam
shumë probleme shëndetësore”,
ankohet N.K., e cila shpesh pëson
edhe sulme epileptike.

350 euro që merr ndihmë si grua e
dëshmorit nuk po i mjaftojnë asaj as
për terapi dhe kujdes ndaj fëmijëve.
Në këtë kontekst, N.K. ka kërkuar
nga institucionet kosovare që ta tra-
jtojnë këtë kategori grash nëpërm-
jet definimit të statusit të tyre zyrtar. 

Qendra për Promovimin e të Drej-
tave të Grave në Drenas, në një hu-
lumtim të bërë, ka zbuluar 42 raste
të femrave të dhunuara vetëm në
këtë komunë. Por drejtuesja e kësaj
qendre, Kadire Tahiri, thotë se ky
nuk është numri i saktë, meqë ka
edhe shumë e shumë raste të tjera
që sekretin e krimit e mbajnë në
vete. 

Sipas saj, gratë e dhunuara i kanë

shtatë kërkesa kryesore në adresë të
institucioneve. 

“Të dënohen kriminelët-dhunue-
sit, të përfshihen në kategorinë e
vlerave të luftës, të kenë trajtim të
veçantë mjekësor, si dhe të kenë
përparësi në punësim, por pa i stig-
matizuar si gra të dhunuara, por si
invalide të luftës”, ka numëruar
kërkesat Tahiri.

Në këtë kontekst, deputetja e Par-
lamentit të Kosovës, Suzana
Novobërdali, e cila njëherësh ud-
hëheq Komisionin Parlamentar për
të Drejta të Njeriut, pranon se në as-
pektin institucional dhe ligjor nuk
është bërë asgjë për këto viktima.

Sipas saj, aktualisht janë duke u
diskutuar dy opsione: të bëhet
amendamentimi i Ligjit për vlera të
luftës, ku do të shtoheshin nenet që
do të klasifikonin këto viktima si
kategori të dala nga lufta apo bërja e
një ligji të veçantë për to. Deputetja
Novobërdali mbështet opsionin e
amendamentimit të Ligjit aktual për
vlerat e luftës. 

“Nuk mundemi me i shkelë disa
familje që kanë humbur të afërmit e
tyre e me ju dhënë prioritet këtyre,
natyrisht se duhet me i barazu”,
thotë ajo.

Novobërdali shton se këto raste
nuk duhet t’i trajtojmë si probleme
të izoluara, por gjithëshoqërore. 

“Kjo është pjesë e historisë sonë,
duhet treguar se çfarë ka bërë Ser-
bia në Kosovë. Nuk ka vetëm femra
të dhunuara, por edhe meshkuj, kjo
është bërë për të përulur dinjitetin
shoqëror”, thotë deputetja
Novobërdaliu. Ajo ka premtuar që
çështjen e grave të dhunuara ta
ngrejë në Kuvendin e Kosovës. 

Sociologia Linda Gusia thotë se
është momenti i fundit që shoqëria
dhe institucionet tona të reflektojnë
e t`u dalin në mbështetje këtyre vik-
timave. “Këto femra nuk kanë
nevojë më për mbështetje morale,
atyre u duhet mbështetje finan-
ciare”, thotë ajo. Vitin 2013 ajo e
cilëson si vit të thyerjes së heshtjes
dhe zgjidhjes së statusit të viktimave
të dhunës seksuale, gjatë luftës së
viteve 1998-1999.
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DREJTËSIA TRANSICIONALE

Gratë e dhunuara - në kërkim të trajtimit institucional
Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Kosovë, i cili ka filluar punën më 1 qershor të vitit 2011, deri më tani ka arritur
që të evidencojë 45 lokacione në gjithë Kosovën, ku besohet të jenë kryer dhunime sistematike të femrave gjatë luftës së fundit

në Kosovë. Por, ky institut ka ngecur në evidencimin e numrit të viktimave

Gratë e dhunuara i kanë shtatë
kërkesa: të dënohen kriminelët-
dhunuesit, të përfshihen në kate-
gorinë e vlerave të luftës, të kenë
trajtim të veçantë mjekësor, si dhe
të kenë përparësi në punësim, por
pa i stigmatizuar si gra të dhunuara,
por si invalide të luftës!



Prof. dr. Enver Hasani

Në sistemin juridik-kushtetues, të mod-
eluar sipas standardeve të demokracive
liberale perëndimore, ligji ka funksion
primar dhe të vetëm normimin e ra-
porteve ndërmjet njerëzve, për kohën që
vjen dhe për ata që vijnë, pra për të
ardhmen. Kjo është premisa themelore
mbi të cilën bazohet parimi civilizues që
ndalon forcën retroaktive të ligjeve, në
secilën materie juridike, përveç rasteve
krejt të kufizuara dhe të domosdoshme.
Kjo parashikueshmëri e funksionit pri-
mar dhe të vetëm të ligjit, në një shoqëri
demokratike, prodhon atë që quhet sig-
uri juridike në kuadër të një rendi juridik-
kushtetues. Të marra së bashku, në
marrëdhënien shkak-pasojë, ku si shkak
paraqitet nxjerrja e ligjit, e, si pasojë, sig-
uria që ai prodhon, të dy këto, pra
parashikueshmëria e ligjit dhe siguria ju-
ridike që prodhohet, paraqiten si kompo-
nentë kryesorë të asaj që njihet si sundim
i ligjit. Ky i fundit, ndërkaq, së bashku me
komponentin e kufizimit të pushtetit dhe
me garantimin e të drejtave të njeriut dhe
të lirive themelore, paraqet boshtin kur-
rizor të teorisë dhe të praktikës së kon-
stitucionalizmit modern. U mor vesh,
parashikueshmëria e ligjit, si pasojë e
funksionit të tij primar dhe të vetëm të
rregullatorit të raporteve të përgjithshme
në një shoqëri, nuk paraqet cilësinë e
vetme të tij. Kjo është kështu nga shkaku
se, në kohët moderne, ligji mund të ketë
përjashtimisht edhe ndonjë funksion
tjetër përveç funksionit retroaktiv (të cilin
ndonjëherë po ashtu përjashtimisht
mund ta ketë). Ky funksion tjetër, të cilin
përjashtimisht mund ta ketë ligji në kohët
moderne, mund të cilësohet edhe si funk-
sion “skizofrenik” (i dyfishtë). Më këtë rol
nënkuptojmë situata të normuara nga
ligji, të cilat, në të njëjtën kohë, janë ret-
rospektive dhe prospektive. Pra, kemi të
bëjmë me rastet kur ligji gjendet në mes
të normimit të dy situatave në një kohë të
njëjtë. Këtë funksion të tretë, përveç atyre
dy funksioneve që u përmendën,
shkencëtarja e njohur, Ruti Tietl, e ka
quajtur “funksion i ligjeve në transicion”,
në shkrimin e saj me titull “Transitional
Rule of Law” (botuar në Adam Czamota,
Martin Krygeier and Wojciech Sadurski
(eds.), Rethinking the Rule of Laë After
Communism (CEU Press: Budapest,
2005) fq. 279-294, në fq. 279. Më këtë
term, autorja në fjalë nënkupton situatat
kur ligji, në të njëjtën kohë, është pjesë
përbërëse e transicionit dhe vetë krijesë
e tij. Kjo do të thotë se edhe drejtësia që
jepet mbi bazën e ligjeve të transicionit
është drejtësi kontekstuale, drejtësi e mo-
mentit, e cila ka për qëllim tejkalimin dhe
transformimin social nëpërmjet mjeteve
legale që ka prodhuar vetë dhe të cilat, në
të njëjtën kohë, i shërbejnë vetë situatës e
cila synon të tejkalohet. 

Kosova, me Kushtetutën dhe me ligjet e
saj, nuk përbën përjashtim në këtë drej-
tim. Në fakt, rruga që po ndjek transicioni
kosovar nuk ka asnjë dallim nga rrugë-
timi që kanë ndjekur të gjitha ish-vendet
komuniste të Lindjes. Kjo, në asnjë
mënyrë, nuk do të thotë se nuk ka speci-
fika në rastin e Kosovës, krahasuar me
vendet e tjera ish-komuniste. Përkun-
drazi, ato ekzistojnë, janë të dukshme dhe
dalin nga historiku (tragjik) i Kosovës
gjatë dhe pas rënies së komunizmit. Ajo
që duam të themi këtu ka të bëjë me fak-
tin se, konceptualisht, funksioni social i
ligjit dhe i drejtësisë në transicion, si një

funksion “skizofrenik” (i dyfishtë), nuk ka
ndonjë dallim me vendet e tjera. Dallimet
ndërmjet Kosovës dhe vendeve të tjera
janë të një natyre strukturore, të cilat lid-
hen me origjinën e vetë dallimeve dhe të
cilat reflektohen në thellësinë e ndikimit
të ligjit të transicionit në shoqërinë koso-
vare. Këto dallime strukturore janë pasojë
e drejtpërdrejtë e historisë (tragjike) të
Kosovës gjatë dekadave të fundit, por
edhe e vetë natyrës së komunizmit ju-
gosllav dhe e specifikave të shkatërrimit
të ish-Jugosllavisë, krahasuar me feder-
atat e tjera ish-komuniste. Këto rrethana
krijuan në Kosovë një sistem juridik tmer-
rësisht diskriminues, brutal dhe jolegjitim,
i cili më pastaj u pasua nga një admin-
istrim ndërkombëtar tejet ambicioz, por
që mbeti në gjysmë të rrugës duke krijuar
një kaos të vërtetë juridik, i cili akoma
shërben si sfond vendimmarrjeje në
gjyqësorin dhe në politikën kosovare. 

Këto që thamë, në asnjë mënyrë nuk
duhet kuptuar si një arsyetim për infra-
strukturën e dobët ligjore të Kosovës në
transicion. Nuk kemi për qëllim të am-
nistojmë veprimet devijante që bazohen
në ligjet e reja, ekzistuese, të Kosovës së
transicionit, qoftë ato të nxjerra gjatë ad-
ministrimit të UNMIK-ut, apo ato që u nx-
orën pas shpalljes së pavarësisë e deri më
sot. Përkundrazi, ky shkrim ka për qëllim
të tregojë se, në parim, funksioni “ski-
zofrenik” (i dyfishtë) i ligjit kosovar gjatë
transicionit, është krejt legjitim, siç ka
qenë në vendet e tjera ish-komunist të
Lindjes. Kjo nënkupton se ligji i transi-
cionit duhet t’u përmbahet  standardeve
të konstitucionalizmit perëndimor, që
kanë të bëjnë, ndër të tjera, me barazinë
para ligjit, me mosdiskriminimin dhe,
mbi të gjitha, me barazinë gjinore. Kjo e
fundit nuk është një koncept që bazohet
në gjininë natyrore të njerëzve, por
paraqet një raport të caktuar social, mbi
bazën e të cilit ndërtohen e sotmja dhe e
ardhmja e një shoqërie. A u është përm-
bajtur ligji kosovar i transicionit këtyre
standardeve të konstitucionalizmit mod-
ern, kur bëhet fjalë për viktimat
jomeshkuj të luftës së fundit në Kosovë?
Me një fjalë, a e ka realizuar ligji kosovar
drejtësinë kontestuale, prospektive dhe
retrospektive, duke vënë në jetë parimet
themelore të konstitucionalizmit modern,
ndër të tjera, për barazinë gjinore? Këtu e
kemi fjalën, në mënyrë krejt specifike,
për Ligjin për statusin dhe të drejtat e
dëshmorëve, invalidëve, veteranëve,
pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të
tyre, nr. 04/L-054, të 8 dhjetorit 2001. Për
fat të keq, duhet të themi se jo! Këtë funk-
sion të barazisë gjinore, ky ligj, fare nuk
e ka parasysh dhe atë për dy arsye: E
para, Ligji flet, siç ndodh jo rrallë me
shumë ligje kosovare, në gjininë
mashkullore. Kjo është kështu, jo pse
gjuha shqipe bën pjesë në ato gjuhë që
gjininë natyrore nuk e barazojnë me atë
gramatikore, por sepse qëllimi primar i
hartuesve ka qenë dhe është që të për-
jashtojnë kategorinë e femrave nga
normimi ligjor. Në vijim të kësaj, e dyta,
Ligji normon dhe njeh statusin ligjor
vetëm për tri kategori të viktimave: për
viktimat civile të luftës, për invalidët civilë
të luftës dhe, së fundi, për kategorinë e
familjeve të të marrëve peng dhe të të zh-
dukurve civilë të luftës. Në asnjë dispoz-
itë të këtij ligji nuk figuron kategoria e
viktimave të dhunës seksuale, të cilat janë
me mijëra në Kosovë dhe që presin
drejtësi transicionale krejtësisht në kon-
tekstin brutal kosovar, të luftës së fundit
të zhvilluar këtu. Konteksti aktual koso-
var, dhe drejtësia transicionale e bazuar
në të, sipas këtij ligji, njeh vetëm zhdëm-
timet dhe format e tyre në kuptimin
klasik të fjalës, ku femrat mund të reali-
zojnë të drejtat e tyre si viktima civile
vetëm në kuadër të kategorive të
sipërcekura dhe ku dhuna seksuale fare
nuk merret si bazë e të qenit viktimë

civile e luftës. Kjo është e papranueshme
dhe bie ndesh me parimet themelore të
konstitucionalizmit modern perëndimor,
i cili ia njeh ligjit funksionin “skizofrenik”
(të dyfishtë) në rastet e transicionit, por
vetëm me kusht që ligji në fjalë bazohet
në parimet themelore të tij, që kanë të
bëjnë, ndër të tjera, me barazinë gjinore
në të gjitha rastet dhe në çdo rrethanë.
Kjo barazi cenohet rëndë kur ligji për-
jashton nga kategoritë e viktimave fem-
rat që kanë qenë viktimë e dhunës
seksuale dhe që kanë qenë grup jashtëza-
konisht i goditur nga dallgët e luftës së
fundit në Kosovë. 

Raportuesi special i OKB-së për mbrojt-
jen e të drejtave dhe të lirive të njeriut në
ish-Jugosllavi, dhe kryeministri i parë
jokomunist në Evropën ish-komuniste,
Tadeush Mazoviecki (Tadeusz Ma-
zowiecki), kur dha dorëheqjen më 1995,
si protestë për lejimin e gjenocidit në Sre-
brenicë, pati thënë se dhunimet dhe, në
përgjithësi, pastrimi etnik në Bosnjë-
Hercegovinë nuk qenë pasojë e luftës, por
vetë qëllimi i saj. Cilët, atëherë, janë kup-
timi dhe logjika e ligjvënësit kosovar, që
përjashton nga ligji kategorinë e dhunës
seksuale dhe viktimave të saj nga shfry-
tëzimi i përfitimeve nga drejtësia transi-
cionale që mëtohet të arrihet me këtë ligj?
Fundja, çfarë drejtësie arrihet nëse për-
jashtohet femra, si viktimë e dhunës sek-
suale gjatë luftës së fundit në Kosovë? 

Ligji në fjalë, po u zbatua në formën si
është, jo vetëm që nuk mund të fshijë apo
të zbusë pasojat e dhunës së zhvilluar në
Kosovë ndaj femrës kosovare, por as nuk
mund të thuhet se është ligj i nxjerrë në
frymën e krijimit të sigurisë juridike për
të gjithë qytetarët e Kosovës, sepse ka një
të metë serioze: në thellësinë e vet ka për
synim mënjanimin e femrës nga shfry-
tëzimi i fryteve të drejtësisë transicionale.
Kjo, më tej, do të thotë se statusi i femrës
kosovare, si viktimë e dhunës seksuale
gjatë luftës së fundit në Kosovë, është
joekzistues. Ajo është lënë jashtë ligjit
dhe jashtë drejtësisë transicionale, gjë që
e bën të kundërt si gjendje krahasuar me
çdo kriter dhe sipas çdo parametri të kon-
stitucionalizmit modern perëndimor. 

Kjo gjendje duhet të ndryshojë me nx-
jerrjen e një ligji tjetër, të veçantë, që nor-
mon kategorinë e viktimave të dhunës
seksuale në Kosovë, pa asnjë dallim në
pikëpamje të fesë, të përkatësisë etnike,
sociale dhe të dallimeve të tjera që ekzis-
tojnë ndërmjet njerëzve. Fundja, dhu-
nimi, si një ndër format më të shpeshta të
dhunës seksuale, paraqet krim kundër
njerëzimit, që mund të jetë kryer si në
kohë lufte, ashtu dhe në kohë paqeje, dhe
nuk parashkruhet asnjëherë, ashtu që
normimi i tij, në terrenin e brendshëm
kosovar, paraqet një detyrim ndërkom-
bëtar të Kosovës që lidhet me detyrimin
kushtetues kosovar për dhënien për-
parësi normave që kanë të bëjnë më re-
spektimin e normave jus cogens (krimet
kundër luftës, paqes dhe kundër të
drejtës ndërkombëtare humanitare). Kjo,
më tutje, do të thotë se funksioni “ski-
zofrenik” (i dyfishtë) i ligjit nuk lejon
diskriminim mbi baza gjinore. Përkun-
drazi, ky funksion “skizofrenik” (i dy-
fishtë) i ligjit, ka pikërisht për qëllim të
pengojë ligjvënësin të luajë politika dyfy-
tyrëshe, duke mënjanuar nga shfrytëzimi
i mbrojtjes ligjore kategoritë e caktuara
të qytetarëve të vet, në këtë rast viktimat
e dhunës seksuale. Jo vetëm kaq: barazia
para ligjit, nëpërmjet instrumenteve
ligjore demokratike dhe nëpërmjet
drejtësisë kontekstuale të bazuar në të,
kërkon edhe një veprim (angazhim) afir-
mativ (pozitiv) të shtetit, me qëllim të sig-
urimit që viktimat e caktuara, në këtë rast
femrat si viktima të dhunës seksuale, të
gjejnë vendin e tyre nën qiellin juridik të
drejtësisë transicionale. 

(Autori është kryetar i Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës)
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DREJTËSI

Statusi ligjor i grave viktima gjatë
luftës në Kosovë 
Pse Ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre, nr. 04/L-054, i
8 dhjetorit 2001, përjashton nga kategoritë e viktimave femrat që kanë qenë viktimë e
dhunës seksuale dhe që kanë qenë grup jashtëzakonisht i goditur nga dallgët e luftës
së fundit në Kosovë

Harresa kolektive
Mungesa e përfshirjes së përvojave
historike të grave në proceset e ku-

jtesës dhe të përkujtimit rrezikon që
kontributi i tyre të deformohet, ose të

harrohet plotësisht

Luljeta Vuniqi

Në çdo 8 Mars shoqëria jonë i “kuj-
ton” në mënyrën më masive gratë. Me
urime, dhurata, lule. Por, përtej këtij
imazhi idilik ekziston një realitet nga
i cili gratë janë të përjashtuara. Ai i
kujtesës kolektive në hapësirat pub-
like.

Me kohë kjo ditë pothuajse është
transformuar dhe reduktuar në

“Ditën e Nënave”, duke e theksuar dhe ritheksuar rolin
amnor të tyre, gjë që, trajtuar nga pikëvështrimi feminist,
nuk është e rastit, marrë parasysh rolin social të grave në
traditën tonë. E gjithë kjo ka bërë që ndonjëherë të duken
paradoksale, bezdisëse dhe jashtë kontekstit përpjekjet e
aktivisteve, feministeve dhe organizatave të grave, të cilat
- duke iu ikur klisheve tashmë të njohura të të shënuarit
e kësaj dite - përmes iniciativave të ndryshme publike
angazhohen me qëllim të problematizmit të çështjeve me
interes për gratë.  

Ky shkrim ka të bëjë me një perspektivë tjetër për 8
Marsin, respektivisht për çështjen se si ka mundësi që pas
kësaj dite dhe fokusimit total tek gratë, në kujtesën tonë
kolektive të vazhdojë të reciklohet inercioni i ”harresës
kolektive” ndaj tyre. 

Nuk besoj se vuajmë nga amnezia kolektive, e cila në
mënyrë selektive i “harron” pikërisht gratë dhe rolin e
kontributin e tyre, si sot ashtu edhe në të kaluarën tonë.
Sepse, nëse i referohemi konceptit të kujtesës kolektive,
të definuar nga sociologu francez Maurice Halbwachs,
atëherë ne, si individë dhe si shoqëri, jemi ata që ven-
dosim se çka, si, ku, kur dhe kë do ta kujtojmë. Kjo më së
miri pasqyrohet tek simbolet përkujtimore si monu-
mentet, lapidarët, përmendoret, bustet, statujat, etj., që
janë konstruktuar për të kujtuar ngjarje dhe individë të
caktuar nga e kaluara jonë historike. Pra, ne zgjedhim
çfarë duam të kujtojmë.

Nëse i analizojmë përmendoret, monumentet dhe
memorialet pas vitit 1999, që  shumë shpejt u ndërtuan
përmes iniciativave individuale dhe institucionale,
shohim se të gjitha ato pasqyrojnë personalitete dhe ng-
jarje heroike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ku përku-
jtohen heronjtë dhe dëshmorët burra. Mirëpo, asnjë
lapidar, monument apo përmendore ende nuk është
ndërtuar për ta kujtuar dhe nderuar kontributin e grave
në luftë, por edhe në paqe. Organizimet aktuale që bëhen
për ta përkujtuar të kaluarën, siç janë përvjetori i Shpall-
jes së Pavarësisë, ditët e shënuara të përvjetorëve të
rënies së dëshmorëve dhe heronjve të luftës, përurimi i
përmendoreve dhe memorialeve kushtuar luftëtarëve dhe
bijve të kombit, etj., konfirmojnë margjinalizimin e plotë
të rolit të grave në këto ngjarje. Edhe në rastet kur gratë
kujtohen, kjo bëhet për hir të aktiviteteve humanitare,
duke kontribuar në këtë mënyrë në legjitimimin dhe ru-
ajtjen e mëtutjeshme të rendit të kodifikuar gjinor në
shoqërinë tonë patriarkale.

Maurice Halbwachs, në veprën e tij “The Collective
Memory“, e cila konsiderohet si njëra ndër fundamentet
e studimeve të kujtesës kolektive, thotë se “të gjitha kuj-
timet formohen dhe organizohen në kontekstin kolektiv.
Praktikisht, të gjitha ngjarjet, përvojat dhe perceptimet
krijohen në bazë të ndërveprimit të individit me të tjerët.
Pastaj, shoqëria i vendos kornizat e besimeve dhe të sjell-
jeve, si dhe kujtesën për to”.

Autoret Sylvia Paletschek dhe Sylvia Schraut, në shqyr-
timin e tyre të raportit mes kulturës së gjinisë dhe ku-
jtesës, theksojnë se në kohën e sotme, kultura e kujtesës
po lulëzon dhe asaj i kushtohet vëmendje e gjerë në
rrethin e historianëve profesionalë, por edhe në sferën
publike. Megjithatë, dy karakteristika spikaten: shumica
e debateve mbi kujtesën publike përqendrohen në
hapësirën politike të kombit, dhe, si një rregull i
përgjithshëm, ato shpërfillin gjininë e aktorëve.

Mosprania e përvojave historike të grave në proceset e
kujtesës dhe përkujtimit, mungesa e dokumentimit dhe
rekonstruktimit të ngjarjeve në të cilat gratë kanë dhënë
kontribut shumëdimensional, rrezikon që këto ngjarje në
të ardhmen të deformohen, ose të harrohen plotësisht.
Rikonstruktimi i së kaluarës sonë dhe përfaqësimi
adekuat i aktorëve, duke mos shpërfillur gjininë, do të
ndikonte në vazhdimësinë e komunikimin adekuat mes
gjeneratave të ndryshme. Shqyrtimi objektiv i së kaluarës
do ta parandalonte tendencën e injorimit apo fshirjes së
kontributit të grave nga kujtesa jonë kolektive, rrjed-
himisht edhe nga historiografia.

Evidencimi i mungesës së grave në hapësirat publike
nuk është punë e vështirë për t’u bërë, sepse me këtë bal-
lafaqohemi në çdo hap. Problemi qëndron në një
mungesë tjetër – atë të hulumtimeve profesionale, të cilat
do t’i kishin ndriçuar arsyet se pse gratë në vazhdimësi
janë jashtë diskursit dominues të kujtesës sonë kom-
bëtare dhe cilat mund të jenë alternativat për ndryshimin
e kësaj praktike.  

Shtojca e sotme “KOHA për gratë” është një përpjekje
për rimendimin e pranisë së grave në kujtesën tonë
kolektive.  

(Autorja është drejtoreshë ekzekutive e Qendrës 
Kosovare për Studime Gjinore)



PRISHTINË, 7 MARS (QKSGJ) - Është
e diplomuar për çështje teknike dhe
matematike dhe si e tillë numrat i ka
pikë të dobët në jetën e përditshme.
Teuta Sahatqia udhëheq grupin e
grave deputete në Kuvendin e
Kosovës, andaj kërkon më shumë
përqindje të përfaqësimit të grave.
Por jo vetëm kaq. Ajo kërkon që
gratë të kenë vend edhe në vendim-
marrje në institucione dhe jo vetëm
kuotën e përfaqësimit prej 30 për
qind në Kuvendin e Kosovës dhe në
asambletë komunale. 

Në një intervistë të dhënë, Sa-
hatqija shpalos në detaje punën e
saj drejt avancimit të gruas në
shoqërinë kosovare, por edhe
tashmë së fundi punën e 40 grave
deputete që janë gjithsej në Parla-
mentin e Kosovës. Pavarësisht asaj
që është bërë për vite, pozicioni i
gruas, sipas Sahatqisë, nuk është në
nivelin e duhur. Kosova ka gra dhe
femra të zonja dhe si e tillë Sahatqia
thotë që për gratë duhet të krijohet
hapësirë më e madhe që të dëgjohet
zëri i tyre më fuqishëm. 

“Kosova ka gra të denja, por shtro-
het pyetja a ka Kosova burra të
denjë dhe burra të zot për të ud-
hëhequr Kosovën. Në qoftë se anal-
izojmë raportet e Komisionit
Evropian, Bankës për Rindërtim e
shumë të tjera tregojnë që Kosova
nuk është aq mirë dhe Kosova nuk i
ka punët aq mirë. Në qoftë se bur-
rat janë duke udhëhequr atëherë
Kosova nuk paska burra të zot dhe
të denjë për ta quar Kosovën për-
para ngase ashtu po thonë raportet”,
thotë Sahatqia, e cila njëherazi është
nënkryetare e parë e Lidhjes
Demokratike të Kosovës. 

Sahatqia në vendlindjen e saj në
Gjakovë për vite të tëra ka punuar
në kombinatin bujqësor industrial
“Ereniku” ku thotë se ka udhëhequr
qendrën kompjuterike përkatësisht
qendrën informatike, e cila, sipas
saj,  ka qenë një nga qendrat më të
sofistikuara në gjithë territorin e Ju-
gosllavisë. 

Duke pasur një shkollim prej inx-
hiniereje, Sahatqija me përfundimin
e luftës kishte nisur organizimin e
kurseve për kompjuter ku gratë dhe

vajzat kishin mësuar hapat e parë të
kompjuterit. Gratë që më pas kishin
mësuar edhe nivele të tjera e madje
të sofistikuara ajo thotë se e kanë
gjetur veten nëpër institucione ven-
dore e në organizata të ndryshme
vendëse e të huaja. Me kalimin e
kohës, ajo përmend faktin që janë
ndarë donacione e mjete për fuqiz-
imin e pozitës së gruas por edhe në
fuqizimin e institucioneve të
Kosovës. Por me kalimin e kohës,
Sahatqia thotë se institucionet nuk
kanë punuar mjaft. 

“Nuk mund të them se nuk është
bërë asgjë, mendoj që ka përparime,
30-përqindëshi dhe vendosja e kësaj
kuote nëpër komuna dhe në parla-
ment mendoj se është një arritje
mjaft e madhe e cila duhet të ruhet
dhe e cila ka ndikuar pozitivisht, por
kjo arritje duhet që të përcillet edhe
në nivele të tjera dhe në fusha të
tjera dhe atë jo vetëm në politikë por
edhe në fuqizimin ekonomik të
gruas, në aspektin e drejtësisë pra
në mbrojtjen e gruas nga dhuna si
dhe në shumë fusha të tjera”, thotë
Sahatqija teksa kërkon një punë më
të madhe në mënyrë që të ketë një
strukturim më të mirë për fuqizimin
e gruas.

Përfaqësimi vetëm me obligim 

Sa herë që flet në lidhje me 30-
përqindëshin e përfaqësimit të
grave në parlament, çështje e cila
është e rregulluar me ligj, Sahatqia
thotë se vendos paralele me 70-
përqindëshin që janë meshkuj dhe
shtron pyetjen nëse kjo përqindje e
meshkujve është treguar e denjë
dhe a ka bërë mjaft për 100 për
qindëshin e popullsisë.

“Ndonëse jemi një shoqëri me një
mentalitet të tillë mendoj që edhe
gratë kanë pasur përfaqësim aty ku
ka qenë e obligueshme, ndërsa në
ato tjerat ku nuk ka pasur obligim
kjo nuk është treguar në asnjë
mënyrë dhe kjo po tregon që nëse
dëshirojmë çfarëdo avancimi, ajo
duhet të bëhet vetëm me masa
obligative, përndryshe nuk respek-
tohet”, thotë Sahatqia.

Mjafton vetëm të analizohen disa
numra dhe, sipas saj, të shihet se
çka është arritur. Ajo përmend se as
sot nuk është asnjë grua që udhëheq
ndonjë komunë. Me gishtat e një
dore, sipas Sahatqisë, mund të
numërohen gratë që udhëheqin
ndonjë drejtori në komuna anekënd
Kosovës, ndërsa në Kryesinë e Ku-
vendit të Kosovës ajo thotë se janë
të gjithë meshkuj. 

“Në Kuvendin e Kosovës vetëm
një grua është shefe e grupit parla-
mentar, prej 13 komisioneve, vetëm
dy udhëhiqen nga gra, në gjithë atë
makinerinë e madhe të qeverisë ku
janë gjithsej rreth 60 persona duke
nisur nga kryeministri, zëvendësit e
tij, ministrat, zëvendësministrat e të
tjera, vetëm tri janë gra dhe kjo tre-
gon që në ato vende ku nuk ekzis-
ton obligimi ligjor, në ato vende nuk
ka respektim të barazisë gjinore apo
respektim të kuotës”, thotë Sa-
hatqija. 

E në ato vende ku kuota është
obligative, ajo thotë se është bërë
një punë e jashtëzakonshme. Duke
përmendur nga mandati në mandat
se sa ulëse në Parlamentin e
Kosovës kanë qenë për femra ajo
thotë se është bërë një progres. 

“Në qoftë se analizojmë në zgjed-
hjet komunale ku vetëm nga një
kanë qenë dhe në zgjedhje ndër vite
çdo herë numri i grave ka qenë më i
madh, është parë që kuota e ka kri-
juar atë masën kritike që është e
nevojshme për nisjen e procesit se
asnjë proces, askund, nuk ka fuqi të
nisë në qoftë se nuk ekziston masa
kritike dhe kuota pikërisht e ka kri-
juar këtë ku qytetari i Kosovës në
TV është mësuar të shohë që ka gra
që janë ulur në parlament dhe më
nuk i duket çudi të sheh gra në Par-
lamentin e Kosovës”, thotë Sa-
hatqia. 

Shumë më aktive, sipas saj, janë
gratë në parlament sesa burrat. Këtë
konkluzion ajo e nxjerr duke anal-
izuar pyetjet parlamentare që bëhen
në Kuvend. Ajo përmend njërën nga
seancat e kaluara ku në gjithë ato
pyetje që janë parashtruar, vetëm
një është parashtruar nga një de-
putet mashkull. 

“Në fund të fundit, shoqëria koso-
vare nuk përbëhet prej 70 për qind
burra e 30 për qind gra, por në
shoqëri janë 50 me 50 dhe natyra
dhe Zoti është ai që e ka krijuar
kuotën sepse në natyrë lindin 5
djem e 5 vajza dhe kurrë nuk lindin
nëntë djem e një vajzë dhe ajo është
një harmoni natyrale që burrat e
kanë prishur me prezencën e tyre
në vendimmarrje. Prandaj, mendoj
se është e drejtë dhe në harmoni me
natyrën që të vendoset kjo kuota e
cila do ta pasqyrojë me të vërtetë re-
alitetin që ekziston në jetë”, thekson
ajo.

Gratë kërkojnë amendamentimin 
e Rregullores së Kuvendit 

Por për të pasur një përfaqësim
më të madh në institucione lokale e
qendrore, gratë së pari, sipas Sa-
hatqisë, duhet të jenë përfaqësim në
strukturat politike. 

“Fatkeqësisht në partitë politike
ende nuk ekziston interesimi apo
obligimi që në çdo strukturë të ketë
së paku femra. Ndonëse e kemi
ligjin që obligon me 40 për qind, por
ai ligj nuk është zbatuar te partitë
politike. Atëherë nëse në partitë
politike nuk ekziston një fuqizim i
gruas, ne nuk mund të presim një
fuqizim të gruas të mirëfilltë në ko-
muna në parlament, në qeveri dhe
në instancat e tjera”, vlerëson Sa-
hatqia. 

Duke pasur parasysh këtë, ajo dhe
gratë e tjera që përbëjnë grupin e
grave deputete kanë vendosur që të
lobojnë te partitë e tyre politike, në
mënyrë që kuota të vendoset fillim-
isht brenda partive politike. Nëse në
secilën parti politike, bëhet kërkesë
për fuqizimin e gruas brenda për
brenda tyre, atëherë, sipas Sa-
hatqisë, gjasat janë më të mëdha që
gratë të kenë një fuqizim më të
madh edhe në nivele të tjera. 

Grupi i grave deputete që Sa-
hatqija drejton, thotë se kanë dër-
guar disa amendamentime për
Rregulloren e punës së kuvendit
përmes të cilave kanë kërkuar katër
ndryshime sa i përket çështjes së

gruas. 
“Njëra prej tyre do të jetë që në

komisionet, treshja udhëheqëse të
mos jenë të gjinisë së njëjtë, pra kjo
është kuotë në vendimmarrje. Pra
ne kuotën në përfaqësim e kemi por
tashmë po kërkojmë kuotë në
vendimmarrje pra një avancim më
tepër ngase besojmë që do të
ndikojë edhe në sektorët tjerë”,
thotë ajo. 

Gratë deputete kanë kërkuar
gjithashtu që shefat e grupeve par-
lamentare të kenë edhe
zëvendësshef të gjinisë tjetër ndërsa
kanë kërkuar edhe ndryshime në
Kryesinë e Kuvendit dhe atë që nëse
një parti ka dy vende në kryesi, të
dyja këto vende të kenë të dy gjinitë
dhe jo vetëm meshkuj. 

Kërkesa e fundit ndërkaq ka të bëj
me ligjet. Gratë deputete kanë
kërkuar që ligjet të jenë sensitive në
gjini “dhe të mos shkruhet vetëm
kryetari, zëvendëskryetari, i tij, i tij
por të jetë një vizë i tij/i saj,
kryetari/ja”. 

Tërë këto kërkesa, ajo thotë që
gratë i kanë bërë pa dallime politike
dhe si të tilla thotë se veprojnë në
kuadër të Grupit të grave deputete. 

“Kjo është ajo bukuria apo ajo
pjesa shumë interesante e Grupit të
grave deputete. Në parlamentin e
Kosovës mendoj që kemi arritur
diçka që nuk kanë arritur shumë
parlamente,. Është ajo që t’i ndajmë
prioritetet të ndajmë ndikimin par-
tiak në punën tonë. Në grupin e
grave deputete këtu nuk përmenden
partitë politike por përmenden
vetëm punët tona si grup i grave de-
putete. Prioritetet tona janë fuqizimi
i gruas në shoqëri dhe kjo nuk është
kundër asnjë partie politike, nuk
është kundër burrave, nuk është
kundër askujt por thjesht kërkojmë
bashkim të forcave në çdo parti poli-
tike në mënyrë që të shtyjmë ag-
jendën tonë”, thotë Sahatqia. 

Një gjë të tille thotë se ia kanë
obligim gjeneratës së ardhme. 

“Ne nuk po kryejmë vetëm de-
tyrën si deputet, por edhe detyrën si
gra të cilat ndërtojnë dhe vendosin
edhe një mur në atë murin e madh
të fuqizimit të gruas”, përfundon ajo. 
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INTERVISTË E UDHËHEQËSES SË GRUPIT TË GRAVE DEPUTETE TË KUVENDIT TË KOSOVËS, TEUTA SAHATQIA 

Gratë kërkojnë fuqi - jo vetëm përfaqësim 
Udhëheqësja e Grupit të grave deputete të Kuvendit të Kosovës thotë se 30-përqindëshi i përfaqësimit të gruas nuk mjafton. Ajo

kërkon përfaqësim më të madh, por edhe kuotë në vendimmarrje. Por gjërat, sipas saj, duhet të nisin të ndryshojnë në partitë
politike, në mënyrë që përfaqësimi të jetë më i madh në institucionet lokale dhe qendrore

Deputetja Teuta Sahatqia thotë se
gratë deputete kanë kërkuar
ndryshime në Kryesinë e Kuvendit,
në mënyrë që nëse një parti ka dy
vende në kryesi, të dyja këto vende
të kenë të dy gjinitë dhe jo vetëm
meshkuj 
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PRISHTINË – Boshllëqet ligjore të
cilat ekzistojnë në Kosovë dhe mo-
spërputhja e kuotës për për-
faqësimin e gjinisë femërore që
është paraparë në Ligjin për Barazi
Gjinore dhe asaj që është paraparë
me Ligjin për Zgjedhjet e
Përgjithshme në Kosovë ka bërë që
gratë në Kosovë të jenë më të “urta”
kur kemi të bëjmë me fushata zg-
jedhore. Kjo urtësi e femrës në poli-
tikë dhe institucione është vërejtur
edhe në të kaluarën, por nuk ka
gjasë që fort të ndryshojë edhe në të
ardhmen, së paku në një afat të
shkurtër. Duke pasur parasysh situ-
atat e deritashme, gratë në politikë
kërkojnë hapësirë më të madhe në
strukturat partiake në mënyrë që
ato të kenë zë më të fuqishëm qoftë
në fushata zgjedhore, qoftë edhe në
përfaqësimin e institucioneve të
Kosovës 

Pavarësisht punës që poli-
tikëbërëset në vend thonë se e bëjnë
drejt lobimit për një përfaqësim më
të madh të grave në politikë qoftë
edhe në vendimmarrje, situata
vazhdon të mbetet e njëjtë ani pse
nga viti në vit, nga zgjedhjet në zg-
jedhje, ka pasur numër më të madh
të grave në parti politike e madje
edhe në institucione. 

Teuta Sahatqija nga Lidhja
Demokratike e Kosovës tërheq një
paralele mes zgjedhjeve të para që
janë mbajtur në Kosovën e
pasluftës, ku numri i grave në për-
faqësim, përkatësisht në Kuvendin
e Kosovës ka qenë 34 nga gjithsej
120 deputetë, derisa ky numër në
zgjedhjet e fundit të 2009-s është ar-
ritur në 40 nga gjithsej 120. Ani pse
në disa raste është thënë që ky “fa-
vorizim” për gruan ka ardhur si
rezultat i presionit ndërkombëtar,
Sahatqia thekson se pikërisht gratë
në Kosovë janë ato që me punën e
tyre të bërë kanë ndikuar tek
ndërkombëtarët që “t’ua mbushin
mendjen” që të përkrahin një numër
më të madh të grave në institucione.
Por edhe me situatën aktuale,
nënkryetarja e Lidhjes Demokratike
të Kosovës nuk është e kënaqur,
andaj thotë që duhet të jetë një
përqindje më e madhe dhe një zë
më i fuqishëm i gruas. 

Ngjashëm shprehet edhe Donika
Kada-Bujupi që përfaqëson në Par-
lamentin e Kosovës Aleancën për
Ardhmërinë e Kosovës.

“Mendoj që duhet të avancohen
mekanizmat për mundësi të
barabarta që lidhen me vlera dhe
kritere, sundim të ligjit, ndarje të
barabartë të pronë, etj. dhe jo do-
mosdo kuotë klasike. Kuota në këtë
fazë ka dhënë shumë mundësi dhe
rezultate, mirëpo duhet të avanco-
jmë në të ardhmen që të krijojmë
terren për garë të barabartë, qasje
në buxhet dhe infrastrukturë parti-
ake, e cila do të mundësojë që
pavarësisht gjinisë të kemi vlerësim
profesional me kritere të barabarta”,
thotë Kada-Bujupi. 

Ajo shton se deri më tani brenda
partive politike e brenda institu-
cioneve ku veprojnë gratë është
dashur të punonin për notën 10, në
mënyrë që të merrnin notën 6. 

“Ka një mospërputhje të kuotës në
mes të Ligjit për Zgjedhjet e
Përgjithshme dhe Ligjit për Barazi
Gjinore që parasheh kuotën 40%.
Mjerisht, kuota po zbatohet vetëm
në disa sfera. Sa për ilustrim, në
arsim janë të punësuara 90% femra,
ndërsa 90% të drejtorëve janë
meshkuj. Pra, gjithmonë përzgjid-
hen për pozita vendimmarrëse nga
10% i burrave”, shton në anën tjetër
Albulena Haxhiu nga lëvizja
“Vetëvendosje”.

Burrat më të zhurmshëm 
në zgjedhje

Por, për të pasur një ndryshim
rrënjësor të përfaqësimit të femrës,
kërkohet fuqi më e madhe e tyre në
strukturat brendapartiake. Efekti
negativ i kuotës, sipas Haxhiut, qën-
dron pikërisht këtu, kur bëhet fjalë
për parti politike dhe fushata zgjed-
hore ku zakonisht burrat janë më të
zëshëm, dhe burrat janë ata që shi-
hen nëpër posterë nga më të
ndryshmet. 

“Përderisa kuota ua mundëson
grave hyrjen në Parlament edhe me
shumë pak vota, atëherë kjo krijon
situatën kur burrat e shfrytëzojnë
tërë hapësirën mediale për vete.
Nuk e di a ndodh kjo për shkak të
ndonjë marrëveshjeje të brendshme
që t’ua lejojnë hapësirën burrave
apo thjesht nuk i pyesin”, shfaq
dilemën deputetja Haxhiu.

Praktikat e deritashme në këtë
drejtim përkatësisht prirja e gjinisë
mashkullore brendapërbrenda sub-
jekteve politike kërkohet që të
ndryshohet. 

“Sigurisht që kjo duhet të
ndryshojë. Mendoj që si kulturë
politike kjo duhet të ndryshojë në
tërësi në mënyrë që të zhvillohemi
pa paragjykime dhe stereotipa”,
thotë Donika Kada- Bujupi. 

Por për të mos pasur një situatë
më të mirë sesa që ka qenë deri më
tani në zgjedhje, Teuta Sahatqia nga
Lidhja Demokratike e Kosovës
kërkon që të bëhen ndryshime rrën-
jësore në statutet e partive politike
me qëllim që gratë të mos jenë
vetëm si anëtare të partisë, por edhe
kryesuese të degëve dhe nëndegëve. 

“Në kryesitë e degëve dhe kryesitë
qendrore gratë mund të gjinden në
dy, tri apo hiç. Atëherë në qoftë se
në parti politike në struktura nuk
ekzistojnë gratë, atëherë shtrohet
pyetja si do të përfaqësohen ato.
Fatkeqësisht gratë në fushatë
përzgjidhen shpejt e shpejt, ato që
nuk janë në struktura për shkak se
në struktura edhe nuk ka, nuk iu
është bërë vendi, dhe është shumë
normale që nëpër fushata bilborde
e të tjera me qenë krejt meshkuj.

Dhe kjo automatikisht lidhet me atë
sepse nuk kemi grua që udhëheq
komunë”, thotë Sahatqia. 

Të marrim pushtetin edhe pa kuotë 

Pavarësisht se si ka qenë deri më
tani, roli i gruas kërkon të fuqizohet
edhe më dhe pikënisje shihen par-
titë politike dhe organizimet më të
mëdha në forumet brenda dhe
jashtëpartiake. 

“Natyrisht që roli i gruas duhet të
fuqizohet dhe pikënisje janë subjek-
tet politike. Ne jemi duke e bërë këtë
përmes mekanizmave të caktuar të
organizatës, në mënyrë që ta nxisim
pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në
organizatën tonë, sepse prurjet sa
më të mëdha brenda një subjekti
politik krijojnë mundësinë e përzg-
jedhjes së kualitetit”, thotë Albulena
Haxhiu, teksa shton se në lëvizjen
që ajo përfaqëson nuk ka forume të
ndara, por thotë se bashkërisht
diskutojnë e madje bashkërisht
edhe protestojnë për pakënaqësi të
ndryshme. 

“Ka kaluar koha kur gratë janë
ndarë nga burrat në odat tradi-
cionale. Tani çështjet janë të për-
bashkëta në politikë dhe duhet
shtruar për diskutim, edhe kur ka
mospajtime. Ne kemi mekanizëm të
veçantë që monitoron pjesëmarrjen
e gruas në të gjitha nivelet dhe ky
është preokupim i të gjithëve. Bile
atë që ne përpiqemi ta ndikojmë
edhe si kulturë e mentalitet, në
tubime nëpër oda të fshatrave shko-
jmë bashkërisht. Ne jemi të bindur
se kur angazhohemi së bashku,
rriten gjasat për të ndodhur edhe
ndryshimi. Prandaj, motoja jonë
‘bashkë është e mundshme’ vlen
edhe në këtë aspekt”, thotë Haxhiu. 

Por forumet e grave brenda struk-
turave partiake dhe forumet e tjera
në të cilat gratë mund të organizo-
hen, sipas Donika Kada – Bujupi,
duhet të fuqizohen edhe më, në
mënyrë që të ketë një masë kritike e
të ketë më shumë sukses. 

“Në fund të fundit në momentin
kur gratë të votojnë për gratë, do të
marrin natyrshëm pushtetin edhe
pa kuota”, përfundon Kada-Bujupi. 

KËRKOHEN NDRYSHIME BRENDA PARTIVE PËR FUQIZIMIN E POZITËS SË GRUAS

Gratë kërkojnë ndryshime 
Aq sa ka pasur rol pozitiv, kuota e përcaktuar për përfaqësim në institucione
lokale e qendrore, kjo kuotë shihet edhe me kundërefekt. Ajo nuk është e
ngjashme edhe brenda partive politike për çka shihen edhe ndasitë gjinore
gjatë fushatave zgjedhore. Organizimi më i madh në forume shihet si
mundësi për avancimin e pozitës së gruas 

Luljeta Demolli

Kuota gjinore paraqet njërin ndër
indikatorët më të rëndësishëm të
zhvillimeve të çështjeve gjinore në
Kosovë. Trajektorja e ecurisë së saj
në sferën politike dhe publike të
Kosovës, mund të shërbejë si një
pasqyrë e përgjithshme e raportit in-
stitucional, por edhe kulturor, ndaj
përfshirjes së grave në politikë. 

Ajo në fillim ishte domosdoshmëri,
pastaj u bë zakonshmëri, kurse tash
ka filluar të shndërrohet në alibi të
liderëve politikë për kritikat ndaj mo-
spërfaqësimit kualitativ të grave në
politikë. 

Rezultatet e zgjedhjeve të para në
Kosovën e pasluftës qartësisht e
shfaqën domosdoshmërinë për përf-
shirjen e kuotës gjinore në politikë.
Margjinalizimi i skajshëm që iu bë
kandidateve gra në këto zgjedhje,
ishte një alarm për nevojën e ndër-
marrjes së hapave të shpejtë dhe en-
ergjikë për përmirësimin e gjendjes.
Institucionet ndërkombëtare në
Kosovë, së bashku me ato vendore, e
vlerësuan kuotën si intervenimin më
efikas. Ajo do të ishte e menjëher-
shme, obligative dhe nuk do të varej
nga dëshirat dhe kalkulimet e lid-
erëve të partive. Në këtë mënyrë do
ta garantonte përfshirjen e grave
kosovare në politikë.

Asokohe, kuota shihej si veprimi
më pozitiv që do të mund ta për-
mirësonte gjendjen e grave në poli-
tikë. Duhej të fillohej me rritjen e
prezencës, për ta arritur pastaj edhe
ngritjen e kualitetit.

Roli, respektivisht, ndikimi i kuotës
në politikën kosovare, ka qenë tejet
pozitiv në vitet e para të implemen-
timit të saj. Përfaqësimi i grave në
Kuvendin e Kosovës paraqiste një
ndryshim të mirëseardhur, si në as-
pektet e rëndësisë politike dhe
vendimmarrëse, ashtu edhe në atë të
imazhit të grave politikane dhe të
motivimit të vajzave për përfshirje në
politikë.

Në përgjithësi, mungesa e mobi-
lizimit të grave në jetën publike dhe
politike të Kosovës është ndikuar jo
vetëm nga kufizimet kontekstuale,
por edhe nga sistemet e organiz-
imeve partiake, së bashku me qën-
drimet inerte të elitave ndaj
pjesëmarrjes së grave në politikë.
Përveç kësaj, edhe vetë gratë me
mungesën e projekteve kreative dhe
ideve konkrete, kanë luajtur një rol
të konsiderueshëm për mo-
sprezencën e tyre në strukturat
shtetërore dhe partiake.  

Pavarësisht faktit se 30 për qind e
Kuvendit të Kosovës dhe asambleve
komunale aktualisht përbëhen nga
gratë, ato janë ende të nënpërfaqë-
suara në partitë politike dhe në jetën
publike. Nëse e marrim si shembull
përfaqësimin në nivelin lokal,
shohim që edhe 14 vjet pas luftës,
ende nuk e kemi asnjë kryetare ko-
mune. Në 37 komunat e Kosovës
janë mbi 320 drejtorë drejtorish,
ndërsa prej tyre 300 janë burra,
kurse 20 janë gra. 

Duket qartë se kultura e përjash-
timit është indiferente ndaj parimeve
të Kushtetutës dhe ligjeve që kanë të
bëjnë me barazinë gjinore, të cilat
flasin për veprime afirmative. Hier-
arkia e lartë e vendimeve partiake
është e rezervuar për burra. 

Muajve të fundit shihet një ten-
dencë që partitë politike, të kri-

tikuara kohë pas kohe për mungesën
e grave në kryesitë e tyre, ta ven-
dosin kuotën prej 30 për qind edhe
në organizmat brendapartiakë. 

Plotësimi i tillë i kuotave, pas 9
viteve të ekzistimit të kuotës gjinore
në Ligjin e zgjedhjeve, nuk është
mënyra më e mirë që partitë të tre-
gojnë se po avancojnë në vetëdijes-
imin e tyre gjinor. Kuota ka qenë dhe
mbetet një strategji e mirë për përf-
shirjen e grave në politikë, por nëse
ajo keqkuptohet, keqinterpretohet,
ose keqpërdoret, atëherë shkakton
rritje artificiale të shifrave, ndonëse
gratë tashmë do të duhej të ishin në
hierarkitë vendimmarrëse të partive. 

Vetëm futja e kuotës gjinore në
sferën politike nuk është dëshmi se
gratë janë duke u integruar në parti
dhe si reflektim i kësaj, ato në të
ardhmen do të jenë vendimmarrëse
në jetën publike. 

Rritja e numrit të grave në hierark-
itë partiake do të arrihet duke i
ndryshuar bindjet sa i përket roleve
gjinore në shoqëri, si dhe duke i
ndryshuar praktikat e rekrutimit
politik. Në këtë aspekt, trajtimi i
mirëfilltë i problematikave që kanë të
bëjnë me gratë do të duhej të ishte
pjesë integrale e programeve parti-
ake. 

Mungesa e analizës së elektoratit
nga ana e partive politike është edhe
një faktor për mospërfshirjen e grave
në partitë politike. Në Kosovë, gratë
dhe vajzat e reja dalin më pak në zg-
jedhje sesa burrat. Po ashtu, ato mar-
rin shumë pak pjesë në fushatat
elektorale. Fare pak gra politikane i
shohim në zgjedhje duke iu drejtuar
elektoratit me fjalime. Ato janë më
pak prezente edhe në debatet poli-
tike. Moskandidimi i grave për zg-
jedhje lokale, aty prej nga edhe
zakonisht fillojnë karrierat politike,
bën që gratë të mos e kenë besimin e
duhur për të hyrë në jetën politike.  

Mirëpo, gratë politikane asnjëherë
nuk kanë arritur ta kapitalizojnë këtë
fakt dhe t’iu imponohen liderëve par-
tiakë si ndërmjetësuese midis grave
votuese dhe rritjes së përqindjes së
votave të partive të tyre, që do të ar-
rihej me oferta të veçanta për elek-
toratin e grave.

Arritja e një pjekurie kritike të
grave që janë në pushtet, për ta ndih-
muar pjesëmarrjen e gruas në poli-
tikë duke ndërmarrë iniciativa të
suksesshme, duket të jetë ende larg.

Aktualisht, problemi kryesor është
prezantimi i kuotës si element me të
cilin fillon dhe përfundon debati për
gratë në politikë. Kjo situatë e krijon
një imazh artificial të pozitës së kë-
naqshme të grave në politikë, sepse
aspekti sasior e margjinalizon atë
cilësor. Kuota assesi nuk guxon të
shndërrohet në formalitet, sepse kë-
sisoj i bën më shumë dëm se dobi
balancës gjinore në politikë. 

Për fat të keq, liderët partiakë nuk
e kanë shfrytëzuar kuotën për ta
emancipuar kulturën tonë politike,
por e kanë bërë atë pjesë të gjendjes
ekzistuese, në të cilën gati çdo gjë
varet prej konjukturave të interesave
individuale, familjare, klanore, etj. 

Rreziku është që edhe vetë gratë
politikane të mjaftohen me aspektin
sasior të prezencës në dinamikën
politike. 

Gjithsesi, ato duhet të jenë më të
zëshmet në kërkesat që brenda
partive të tyre t’iu ofrohen mundësi
grave dhe vajzave, të cilat mund të
kontribuojnë kualitativisht në për-
mirësimin e rolit të grave në politikë. 

Insistimi në rritjen e kualitetit
brenda kuotës gjinore është shpresë
për emancipimin e politikës koso-
vare.

(Autorja është menaxhere e pro-
jekteve në Qendrën Kosovare për

Studime Gjinore) 

30% kuotë, 
70% kulturë

Kultura politike në Kosovë ka filluar t’i relativi-
zojë efektet pozitive të kuotës gjinore. Respektimi
vetëm formal i 30-përqindëshit ndikon që aspekti

sasior ta margjinalizojë atë cilësor 



Arbena Kuriu
Zyrtare e Programit
Zyra e Komisariatit të Lartë për të

Drejta të Njeriut në Kosovë 

Edhe përpos sfidave të shumta,
periudha e pas luftës në Kosovë
shënoi kthesë të madhe në jetën pri-
vate dhe publike të vajzave dhe
grave. Masat e ndryshme që u ndër-
morën për përfaqësimin e grave
përmes kuotave patën karakter
transformativ në rolin e grave në
shoqëri. Për shembull, përfshirja e
tyre në Polici dhe në Forcat e Sig-
urisë (ish-Trupat Mbrojtëse) të
Kosovës si dhe në organet e drejte-
sisë dhe në politikë, menjëherë pas
përfundimit të konfliktit, kontribuoi
dukshëm në rritjen e vetëbesimit të
grave. Ato filluan të përfshihen në
procese të sigurisë dhe në politik-
bërje, dhe të dëgjohen. Duhet të
kemi parasysh se këto të arritura u
shënuan në një kohë kur në Kosovë
ende dominonte kultura tradi-
cionale e qeverisjes, drejtësisë dhe e
sigurisë, që në fakt manifestonin
struktura mashkullore e patriarkale. 

Mirëpo edhe gati 14 vjet pas për-
fundimit të konfliktit në Kosovë
gratë nuk kanë gjetë mbështetje të
plotë në drejtësinë tranzicionale.
Sikur edhe në shumë vende të tjera
në situata të konfliktit gratë dhe va-
jzat në Kosovë ashtu si edhe burrat
ishin të detyruara të zhvendosen
nga shtëpitë e tyre, shumë prej tyre
u zhdukën, ose e humbën pasurinë
materiale. Mirëpo ajo që në veçanti
dhe në mënyrë disproporcionale
ndikoi tek gratë dhe vajzat ishte
dhuna seksuale që u përdor si armë
e luftimeve. Edhe pse numri i
përgjithshëm i të mbijetuarave të
dhunës seksuale nuk dihet dhe
ndoshta nuk do të përcaktohet as-
njeherë, vrazhdësia e kësaj dhune
dhe pasojat afatgjate në jetën e se-
cilës grua që ka gjetur kurajon të
flasë, po bëhen të njohura. Këto gra
u shndërruan në viktima të dyfishta
të forcave armiqësore nga njëra anë,
dhe nga ana tjetër ato vuajtën turpin
dhe ‘njollosjen’  nga anëtarët e ko-
munitetit dhe vetë familjeve për
arsye të vlerave patriarkale dhe sta-
tusit të ulët ekonomik. Dhe edhe sot
e kësaj dite asnjëra prej tyre nuk ka
përfituar nga drejtësia - nuk e ka
statusin e përcaktuar me ligj si e
mbijetuar civile e luftës, dhe nuk ka
qasje në shërbime adekuate. 

Është vështirë të krahasohet situ-
ata në Kosovë me vende të tjera të
rajonit, me që edhe përpos ngjash-
mërive në mënyrën se si u kryen
krimet e luftës, pasojat ishin të
ndryshme. Megjithatë me rëndësi
është që të gjitha masat që do të
ndërmerren duhet të kenë parasysh
mësimet por edhe gabimet që janë
bërë për shembull në Bosnjë dhe
Hercegovinë. Ajo që është posaçër-
isht me rëndësi është të evitohen
masa që do të ri-traumatizonin të
mbijetuarat. Procesi i riparimit dhe
kompensimit për dhunën e përjet-

uar duhet të fuqizojë të mbijetuarat
moralisht dhe materialisht. Ato
duhet të vazhdojnë jetën me dinjitet
sepse kjo është e drejtë e tyrë. 

Veprore Shehu 
Drejtoreshë Ekzekutive 
Medica Kosova 

Në kohën kur periudha 14 vjeçare
e pas luftës konsiderohet si fazë e
krijimit të ambientit social dhe insti-
tucional për arritjen e drejtesisë për
gratë që kanë mbijetuar dhunime
seksuale gjatë luftës, shoqëria koso-
vare vazhdon të stigmatizoj dhe in-
stitucionet vazhdojnë të injorojnë
këtë kategori të grave. 

Për shoqërinë civile e cila ka qenë
përherë pranë këtyre femrave
mbetet një sfidë e veçantë përgatitja
e viktimave dhe dëshmitareve për të
ju qasur drejtësisë. Per të garantuar
suksesin e këtij procesi të dhimb-
shëm, një qasje gjithëpërfshirëse
duhet implementuar nga ana e
gjithë akterëve të përfshirë me theks
të posaqëm angazhimin e qeverisë
dhe misionit të EULEX-it në Kosovë.
Mbi të gjitha mbetet për të siguruar
gatishmërinë e Qeverisë së Serbisë
për të dorëzuar kriminelet e luftës të
cilët vazhdojnë të qarkullojnë të lirë
në territorin e tyre. Rastet e para të
hetuara nga ana e Policisë së
ELUEX-it të ndërlidhura me dhu-
nimet seksuale ndaj grave dhe va-
jzave në Kosovë mund të mbesin
peng i kësaj mos-gatishmerie
tashmë të demonstruar nga ana e
Serbisë. 

Fatkeqësisht, hapësira që duhet

ofruar në bisedimet me Serbinë lid-
hur me dorëzimin e krimineleve të
luftës është okupuar me shqyrtimin
e statusit të veriut të Kosovës. As-
pektet e drejtësisë tranzicionale që
kanë të bëjnë me kompenzimin dhe
qasjen e grave në drejtësi kanë
ngelur nën hije të çështjeve politike
të cilat asnjeherë prioritet nuk e
kanë patur statusin dhe të drejtat e
femrave të mbijetuara nga dhuna
seksuale gjatë luftës. 

E drejta tranzicionale që adreson
të drejtat e viktimave të luftës në
përgjithësi dhe të femrave të
dhunuara në veçanti si duket do të
zgjasë edhe shumë vite të tjera në
Kosovë. Mbetet të shpresojme që
femrat kosovare të mos e kenë fatin
e femrave Koreane të abuzuara
gjatë luftës së dytë botërore nga ana
e ushtarëve Japonez të cilat kanë
pritur mbi 60 vite që të paktën të
dëgjojnë një kerkim-falje nga ana e
Qeverisë Japoneze. Kompenzimi
moral i këtij akti ka arritur një
numër të vogël të këtyre grave
meqenëse shumë prej tyre kanë
vdekur me peshën e heshtjes dhe
pamundesinë e kthimit të dinjitetit
të tyre të humbur mbi gjysëm
shekulli me parë. Shoqëria dhe Qev-
eria kosovare duhet patjetër që të
parandaloj që e njëjta gjë të ndodhë
me nenat, motrat dhe vajzat tona të

cilat vazhdojnë të viktimizohen
edhe sot e kesaj dite pas 15 vitesh të
perfundimit të luftës në Kosovë.

Staša Zajovi  
Gratë në të Zeza
Në radhë të parë më duhet ta po-

tencoj se çështja e drejtësisë tranzi-
cionale në Kosovë duhet të shikohet
si pjesë e asaj që ka ndodhur në

Kosovë në të kaluarën, sidomos pas
heqjes së autonomisë së Kosovës
atëherë Krahina e Kosovës nga Mil-
losheviqi. Atëherë është intensi-
fikuar represioni  më i tmerrshëm
kundër popullatës shumicë në
Kosovë, dhe u hoqën të gjitha të
drejtat njerëzore dhe civile në vitin
1999. Kjo shtypje  u kthye në një
gjenocid kundër popullit shqiptar.
Bartësi i represionit dhe gjenocidit
ishte regjimi i Millosheviqit në Serbi
(RS Jugosllavisë), mbështetur nga
APJ-a (më vonë Ushtria Jugosllave),
policia dhe paramilitarët (të gjitha të
cilat janë kontrolluar nga policia e
Millosheviqit dhe Ushtria Ju-
gosllave). Pas ndërhyrjes së NATO-
s, shumica në Kosovë u lirua nga
represioni serb, i cili mori fund me
krijimin e Republikës së Pavarur të
Kosovës.

Kështu janë krijuar parakushtet
për krijimin e drejtësisë tranzi-
cionale, si dhe për promovimin e të
drejtave njerëzore të grave. Ne si
Gratë në të Zeza që në fillim e kemi
dënuar regjimin e Millosheviqit,
sidomos për krimet që ai I ka kryer
në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci,
Serbi dhe Mal të Zi ndaj pjesëtarëve
të pakicave, dhe në veçanti për
represionin  që e ka ushtruar në
Kosovë, duke shprehur solidaritet
me motrat tona në Kosovë , viktimat
e këtij represioni. Siç jemi bazuar në
parimet feministe dhe anti-mili-
tariste të solidaritetit për tëmbështe-
tur viktimat e represionit edhe sot
ne mbështesim proceset  e tranzi-
cionit në Kosovë. Në të njëjtën kohë,
ne shprehim shpresën tonë se femi-
nistet e Kosovës do të dënojnë
fuqishëm çdo përpjekje për të zbat-
uar parimin e hakmarrjes dhe do të
sistemohen për të avokuar për të
drejtat dhe sigurinë njerëzore tëtë
gjithë qytetarëve të Kosovës dhe për
të drejtat e grave për të gjithë qyte-
tarët e Kosovës, pavarësisht nga
përkatësia e tyre etnike dhe fetare.

Dallimi kryesor në mes të situatës
në Kosovë dhe Serbi është se qeve-
ria serbe ka qenë agresori dhe kjo
është arsyeja pse qëllimi kryesor i
drejtësisë tranzicionale është që të
lirohet shoqëria nga barra e një të
kaluare kriminale (e cila po shkon
shumë ngadalë dhe gjithnjë pasuk-
sesshme)përderisa Kosova, si një
shtet në të cilin shumica i është nën-
shtruar represionit është në pozitë
më të mirë në qoftë se arrin ti
shmanget kurthave tunduese për tu
hakmarrë.

Lina Andeer 
Kvinna Till Kvinna

Gjatë tre viteve që kam qenë në
Kosovë, unë kam parë disa hapa
pozitivë në punën drejt drejtësisë
tranzicionale, por ka edhe shumë
pengesa dhe sfida që mbeten për
arsye politike dhe arsye të tjera. Pasi
që unë jam duke punuar për një or-
ganizatë që mbështetw gratë në rrit-
jen e  pushtetin dhe ndikimit tw tyre
,unë do të doja të përqëndrohesha
në rëndësinë e zbatimit të një per-
spektivë gjinore në mekanizmat e
drejtësisë tranzicionale. Ka shumë
komponente të rëndësishme të
drejtësisë tranzicionale, të tilla si
duke kërkuar të vërtetën, ndjekjet,
dëmshpërblimet dhe reformat insti-
tucionale, por është po aq e rëndë-
sishme që të gjithë mekanizmat janë
të dizajnuara në atë mënyrë që të
marrin parasysh nevojat e veçanta
për sigurimin e të drejtave të grave.
Gratë kishin në përgjithësi një rol të
ndryshëm se sa burrat në konflikt
dhe ato ishin të prekura shpesh në
një mënyrë të ndryshme prej bur-
rave. Kjo duhet të kuptohet dhe të
merret parasysh kur të mirren masa
në drejtësinë tranzicionale Çfarëdo
mekanizma qëjanë pwrcaktuar mbi
drejtësinë tranzicionale, ato duhet të
përpiqen të sigurojnë të drejtat e
grave. Në shumë iniciativa që kam
parë në Kosovë në vitet e fundit, per-
spektiva gjinore në drejtësinë
tranzicionale është lënë anash.

Një çështje që nuk ka marrë vë-
mendjen që e meriton, është dhuna
strukturore seksuale që ishte kryer
ndaj grave gjatë konfliktit. Fakti që
shumë gra u përdhunuan gjatë
luftës, dhe u stigmatizuan pas luftës,
ka pasur pasoja në individ dhe në
familjet e tyre, por edhe për
shoqërinë si një tërësi. Është
obligim i shtetit në bashkëpunim me
akterët  e tjerë, për të ndërrmarrë
masat e duhura për të kompensuar,

rehabilituar dhe për të sjellë ne dritë
drejtësinë për këto gra, pavarësisht
nga përkatësia e tyre etnike dhe
origjina e kryerësit. Unë jam shumë
e kënaqur të shoh se disa hapa janë
ndërmarrë nga institucionet e
Kosovës që të njohin këto gra si vik-
tima civile të luftës dhe akterëve
ndërkombëtarë si EULEX-it i cili ka
mandatin për të ndjekur penalisht
krimet e luftës. Unë mendoj se njo-
hja zyrtare e viktimave është
jashtëzakonisht e rëndësishëme dhe
për këtë arsye ishte një hap shumë i
rëndësishëm kur Ministrja për Inte-
grime Evropiane, Vlora Çitaku, ka
folur publikisht për të mbijetuarit e
dhunës seksuale gjatë vitit të kaluar
dhe krijoi një platformë të veçantë
për t’u marrë me këtë çështje. Në
krahasim me Bosnjën dhe Herce-
govinën  për shembull, ata kanë
shkuar shumë më tej kur është fjala
për ngritjen e mekanizmave për të
trajtuar dhunën masive seksuale gji-
nor e që ka ndodhur gjatë konfliktit

atje. Ka shumë për të mësuar për
qeverinë e Kosovës, si dhe akterët e
tjerë se  si për të ndërtohet një sis-
tem gjithëpërfshirës, ku do tëpërf-
shihej edhe  mbështetja
psiko-sociale, kujdesi shëndetësor,
dhe rehabilitimi  ekonomik.

Sa për EULEX-in dhe për të sjellë
qasjen në drejtësi për të mbijetuarit
e dhunës seksuale gjatë konfliktit,
ne kemi parë disa përmirësime
kohët e fundit, por ende ne do të
donim ti shohim ata duke i kushtuar
rritje të vëmendjes në këto çështje.
Për shkak të ndjeshmërisë së kësaj
çështje, është gjithashtu e rëndë-
sishme që të gjitha procedurat
ligjore të sigurujnë  mbështetje dhe
siguri për viktimat, kur ata të kalo-
jnë nëpër proceset ligjore  para,
gjatë dhe pas ndjekjeve, duke përf-
shirë edhe mbrojtjen e duhur të
dëshmitarëve. Ne shpresojmë të
shohim më shumë në të ardhmen.
Organizatat e grave në Kosovë lua-
jnë një rol të rëndësishëm në sig-
urimin e mbështetjes direkte të
kësaj kategorie të grave, kontrollat
shëndetësore, mbështetjen psiko-
sociale dhe mbështetjen e tyre në
avokimin përmes mbështetjes
ligjore. Megjithatë, donatorët janë
në rënie në Kosovë dhe mbështetja
financiare për këto organizata të
grave është e rëndësishme për t’u
siguruar se mekanizmat e duhura
mbështetëse janë duke funksionuar.
Në të ardhmen, unë mendoj se do të
jetë e rëndësishme që strategjia e
ardhshme kombëtare për drejtësinë
tranzicionale të përfshij  perspek-
tivën  gjinore, si dhe perspektivën
neutrale etnike në mënyrë që ajo
mund të kontribuojë në pro-
movimin dhe drejtësinë për të
gjithë.

Flora Macula 
Shefe e Zyrës
Un Women 
Drejtësia tranzicionale është

shumë e rëndësishme ngase i ndih-
monë shoqërisë që të tejkalojë të
kaluarën e përshkuar me konflikt
dhe shkelje të të drejtave të njeriut.
Qëllimi i drejtësisë tranzicionale
është  që të merret me të kaluarën
për të arritur pajtimin dhe rindër-
timin e besimit në shoqëri, duke sig-
uruar llogaridhënie, duke shërbyer
drejtësisë, për të riparuar sistemin e
drejtësisë dhe për të ndërtuar qev-
erisje demokratike, që përfshinë
edhe sundimin e ligjit. Masat e
drejtësisë tranzicionale janë shumë
të rëndësishme. Megjithatë, për të
qenë të drejta dhe efektive, këto
masa duhet të kenë parasysh dal-
limet gjinore dhe tu përgjigjen atyre.
Për fat të keq, ato nuk kanë qenë të
tilla as në Kosovë e as në shumë
shoqëri tjera që kanë kaluar nëpër
konflikt. Në të shumtën e rasteve
gratë përjetojnë dhunë seksuale
gjatë konflikteve, kurse masat e
drejtësisë tranzicionale kanë ten-
dencë që t’i injorojnë këto shkelje.

Pas shumë vitesh punë dhe
avokimi në vitin 2000- Këshilli I Sig-
urimit  të Kombeve të Bashkuara
për herë të parë analizon cështjet
gjinore dhe implikimin në sigurinë
nacionale dhe ndërkombetare duke
aprovuar Rezoluten e parë 1325 per
Gratë Paqen dhe Sigurinë.  Ndërsa
në vitin 2008  KS i KB me aprovimin
e Rezolutës  1820 kërkon ndalimin
dhunen seksuale si taktikë apo mjet
të luftës – dhe njeh dhunën seksuale
si krim ndaj njerzimit dhe nxjerrë
edhe tri rezoluta tjera në këte fushë.
Kjo ndikoi që  Bashkësia Europiane
të zhvillojë politika si ajo e fundit  që
kërkon  qasje gjitheprfshirëse ne
zbatimin e 1325 dhe 1820 në mi-
sionet dhe delegacionet e BE-së. 

Sidoqoftë, dështimi në hetimin
dhe ndjekjen penale të krimeve të
luftës që përmbajnë elemente të
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Të arriturat dhe ngecjet në fushën e Drejtësisë 
Tranzicionale dhe Grave në Kosovë
Cilat janë dallimet në mes rastit të Kosovës dhe vendeve tjera të Ballkanit?



dhunës seksuale mund t’i atribuohet
shumë faktorëve, të cilët dëshmojnë
se këtyre rasteve nuk u jepet prior-
iteti i duhur.  Në qershor 2008, Mi-
sioni i Bashkimit Evropian për
Sundim të Ligjit në Kosovë
(EULEX),  mori përsipër mandatin
për të ndjekur krimet e luftës. Deri
tani EULEX-i nuk ka ngritur asnjë
aktakuzë për krime të luftës që
përmbajnë elemente të dhunës sek-
suale në Kosovë. Mirëpo në vitin e
fundit disa gra në Njësinë për Het-
imin e Krimeve të Luftës që merren
me krime të luftës, përfshirë edhe
krimet me elemente të dhunës sek-
suale, janë të angazhuara në këtë
drejtim.  Mirëpo sfidë mbetet edhe
vjetërsia e rasteve ( më shumë se 13
vite) dëshmive dhe provave, dhe
gatëshmëria e grave të dëshmojnë
për shkak të stigmatizimit të
shoqërisë dhe mospërkrahjes të
mirëfilltë për këtë kategori.   

Lënia e kësaj çështjeje anash e
kësaj çështjeje vërehet edhe në ra-
portet e përpiluara nga UNMIK dhe
BE, në të cilat çështja çështja e të
mbijetuarve të dhunës seksuale
gjatë konfliktit apo e qasjes së tyre
në të drejta dhe reparacione as që
përmendet. 

Me disa përjashtime, deri vonë
dhuna seksuale dhe tortura gjatë
konfliktit në Kosovë janë mohuar
kolektivisht apo janë heshtur.
Përkrahja për këtë kategori është
bërë vetëm nga një numër shume i
vogël i organizatave të grave. Si
rezulatat është se vitin e kaluar Par-
lamenti  i Kosovës miratoi një ligj
mbi statusin dhe të drejtat e dësh-
morëve, invalidëve, veteranëve dhe
pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, dhe familjeve të viktimave
të luftës, qëllimi i cilit është “për-
caktimi i statusit dhe përkrahjes fi-
nanciare për kategori të dala nga
lufta përmes pensioneve dhe ben-
eficioneve speciale.” Të mbijetuarat
e dhunës seksuale nuk u përfshinë.
Grupet që marrin dëmshpërblime
nga shteti janë kryesisht meshkuj,
veteranë të luftës dhe të burgosurit
politikë, apo familjet e dëshmorëve,
derisa të drejtat e të mbijetuarve të
dhunës seksuale gjatë konfliktit, që
kryesisht janë gra, janë injoruar dhe
nevojat e tyre janë lënë pas dore dhe
nuk janë njohur si viktima civile të
luftës që kanë të drejtë për dëmsh-
përblim. Pra mund të themi se në
këtë rastë  grate nuk  kanë pasur
qasje në drejtësi. 

Mirëpo në vitin e fundit shënohen
disa lëvizje positive në këtë drejtim.
Në shkurt 2012, nga Qeveria e
Kosovës u themelua një grup
punues për të hartuar Planin e
Veprimit për implementimin e Re-
zolutës 1325, për Gratë Paqen dhe
Sigurinë të Këshillit të Sigurimit të
Organizatës së Kombeve të
Bashkuara, ku është themeluar një
nëngrup punues për drejtësinë
tranzicionale, me fokus tek të mbi-
jetuarat e dhunës seksuale gjatë
konfliktit.

Gjithashtu Organizatat e Grave,
Deputetet të Kuvendit të Kosovës
dhe qeveria e Kosovës  ndërmorren
një seri veprimesh në këtë drejtim.

Së fundit në qershor të vititi të
kaluar nën ombrellën e Zyrës së
Kryeministrit u themelua Grupi
Punues Ndëriministror për Trajtim
të së Kaluarës dhe Pajtim, për të tra-
jtuar shkeljet e rënda të të drejtave
të njeriut dhe shkeljet e rënda të së
drejtës ndërkombëtare humanitare

gjatë luftës dhe periudhës tranzi-
tore. Mandati i këtij grupi punues
mbulon zbulimin e së vërtetës,
reparacionet, drejtësinë dhe refor-
mën institucionale dhe ka për qëllim
realizimin e një qasjeje gjithëpërf-
shirëse, inkluzive dhe të ndjeshme
gjinore për të adresuar të kaluarën
në Kosovë.  Mbetet të shihet se sa
dhe si do trajtohen të drejtat e të
mbijetuarve të dhunës seksuale
gjatë konfliktit, që kryesisht janë
gra, dhe sa do Mirren parasyshë
nevojat e tyre. 

Si shembull të mirë në rajon e
kemi rastin në Bosne dhe Herce-
govine ku  Federata e BiH-së, në
vitin 2006 ndryshoi Ligjin  mbi
Mbrojtjen Shoqërore, Viktimat
Civile të Luftës dhe Familjet me
Fëmijë, duke njohur të mbijetuarat e
përdhunimit si një kategori e
posaçme dhe kanë të drejtë për
dëmshpërblim/kompensim finan-
siar. Tani nga ky ligj përfitojnë diku
rreth 900 gra – numër i vogël në kra-
hasim me numrin e supozuar prej
20,000 – 40, 000  të të përdhunuar-
ave gjatë luftës ne BIH. Gjë që tre-
gon se jo të gjitha janë gati të
ballfaqohenë me veshtirësite  dhe
stigmatizimin nga shoqëria.  

Sidocoftë në Kosovë përkrahja in-
stitucionale për të mbijetuarit vazh-
don të jetë minimale apo fare
inekzistente, me shpresë se lëvizjet
dhe veprimet e kohës së fundit dhe
përkushtimi i grave dhe burrave të
Kosovës ndaj këtij krimi njerzor do
sjellin rezultate.  

Çfarë duan të mbijetuarat e
dhunës seksuale gjatë konfliktit në
Kosovë?

Rekomandimet nga Dita e Hapur
për Gratë, Paqen dhe Sigurinë 12
shtator 2012:

Njohje ligjore e statusit të grave të
mbijetuara të dhunës seksuale gjatë
konfliktit të armatosur

Mbështetje nga Qeveria në adres-
imin e çështjeve që kanë të bëjnë me
dhunën seksuale gjatë konfliktit të
armatosur

Krijimi i një baze të dhënash qen-
drore për të mbijetuarat e dhunës
seksuale gjatë konfliktit, për të ndih-

muar koordinimin e përpjekjeve për
të rritur qasjen në drejtësi dhe të
drejtën për dëmshpërblim

Përmirësimi i qasjes në shëndetësi,
e në veçanti në kujdesin psiko-social

E drejta për trashëgimi dhe pronë
e zbatuar në tërësi.

Trajnimi i profesionistëve ligjor për
t’u marrë me ndjeshmëri gjinore me
rastet e të mbijetuarave të dhunës
seksuale gjatë konfliktit.

Ndërgjegjësimi i ngritur i komu-
nitetit, përfshirë edhe përmes medi-
ave, të rritet ndjeshmëria dhe
njohuria mbi faktin se dhuna sek-
suale gjatë konfliktit të armatosur
paraqet shkelje brutale të dinjitetit
personal dhe një shkelje të të drej-
tave ndërkombëtare të njeriut dhe të
drejtës humanitare, të cilat mund të
përbëjnë një krim lufte ose krim
kundër njerëzimit.

Sevdije Ahmeti
Aktiviste për të Drejtat e Grave

Drejtësia transicionale është një
spektër i gjerë i masave që apliko-
hen në emër të të drejtave të
përgjithshme njerëzore, duke përf-
shirë dënimin e krimeve, komi-
sionet e së vërtetës, programet e
riparimit dhe reformimet e
ndryshme institucionale. Zakonisht,
drejtësia transicionale lidhet me
transicionet politike nga dhuna dhe
represioni deri te stabiliteti
shoqeror, në mënyrë që të krijohet e
forcohet besimi në sistem; është
drejtësi, por jo në kuptimin e plotë
të fjalës së të drejtës penale/krimi-
nale. Është transformimi politik,
ndryshimi i regjimit në drejtim të një
të ardhme më paqësore, më të sig-
urtë dhe më demokratike.

Kohëve të fundit ka filluar të pop-
ullarizohet si frymë e re, si lëvizje
nëpër shoqëritë transicionale, e që
edhe Kosova trajtohet si e tillë, me
që është shtet i ri i dalur nga lufta.
Është bërë një modë e re për të fasil-
ituar traumat nga shkeljet e rënda të
të drejtave njerëzore drejt së
ardhmes paqësore. Në këtë spektër
të shkeljes së rëndë të të drejtave
bëjnë pjesë gratë dhe vajzat
shqiptare viktima të gjalla të luftës

ndaj të cilave forcat ushtarake,
policore dhe paramilitare serbe
dhunimin seksual e përdorën armë
lufte. Shtrohet pyetja cka me këtë.
Cila është pesha e kësaj lëvizjeje?
Cka përfitojnë gratë shqiptare nga
kjo. A do të thot kjo se me për-
mendje, fasilitime e debatime gratë
do të dalin nga kthetrat traumatike?
Kush përfiton nga drejtësia transi-
cionale, gratë e dhunuara gjatë
luftës, apo enthusiazmi euforik që
ka kapluar përfitues të ndryshëm
projektesh, si për shembull
KOMRA, e përfitues të tjerë të për-
masave më të vogla. Përnjëherësh
bëhen të gjithë ekspertë të dhe për
drejtësinë transicionale, ndërsa vik-
timat mbeten aty ku kanë qenë me
vite të tëra e me halle të pafund.

Drejtësia transicionale do të ishte
e kuptimtë poqese do të ketë
vendime të forta politike të Serbisë
dhe Kosovës, marrëveshje bilaterale
për vënien e drejtësisë në vënd, për
dorëzimin e kriminelëve dhe këm-
bimit të informatave mbi vendndod-
hjen e tyre, informimin mbi
identitetin personal të tyre, etj. Vik-
timat nuk kanë mundësi t’i njohin
apo t’i dijnë të dhënat e dhunuesëve.
Këtu faktori ndërkombëtar që me
kaq vullnet na mëson lidhur me
drejtësinë transicionale, duhet të ve-
projë sinqerisht dhe fuqimisht me
presion për bashkëpunim të plotë të
Serbisë, ndërkohë që Kosova duhet

ti hap letrat e veta në tavolinën e
bisedimeve. Ndryshe, edhe ky
model do të jetë një dështim si
shumë eksperiment te tjerë. Gratë
do të ngelen në vendnumrim.
Krimet e luftës ndaj grave nuk

dënohen me fjalë, fushata e konfer-
enca. Gratë duan siguri e mirëqenie.

Feride Rushiti
Drejtore Ekzekutive 
Qendra Kosovare për Rehabil-

itimin e të Mbijetuarve të Torturës
(QKRMT)

Për arritjen e drejtësisë tranzi-
cionale në Kosovë nevojitet
plotësimi i disa parakushteve siç
janë: kompensimi i dëmit moral dhe
material të viktimave të tortures dhe
të afërmve të viktimave të luftës,
gjetja e personave të zhdukur,
kërkimfalja nga shteti i Serbisë,
identifikimi dhe ndëshkimi i krim-
inelëve të luftës, kompensimi për
dëmet morale dhe ekonomike të
shkaktuara gjatë luftës në Kosovë
dhe arritja e  pajtimit të mundshëm
ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve.

Fatkeqësisht, asnjë prej këtyre nuk
është arritur as pas 14 vitesh pas
përfundimit të luftës në Kosovë. 

Në aspektin e realizimit të të drej-
tave të grave - viktima të dhunimit
gjatë luftës në Kosovë, institucionet
e Kosovës nuk kanë bërë asnjë hap
për njohjen dhe realizimin e të drej-
tave të tyre me ligj, siç janë: e drejta
e reparacionit, rehabilitimi dhe e
drejta e kompensimit – të drejta këto
të njohura me konventa ndërkom-
bëtare të cilat janë të aplikueshme
edhe në Kosovë.

Ligji aktual mbi statusin dhe të
drejtat e martirëve, invalidëve, vet-
eranëve, pjesëtarëvetë UÇK-së, vik-
timave civile të luftës, nuk i ka
përfshirë si përfitues edhe të mbije-
tuarit e dhunës seksuale dhe tor-
turës gjatë luftës në Kosovë. 

Edhe themelimi Instituti për hu-
lumtimin e krimeve të luftës, në
vitinn 2011, i cili ka për qëllim
mbledhjen, sistemimin dhe pub-
likimin e të dhënave për krime të
luftës dhe akteve tjera të gjenocidit
në Kosovë, ende nuk po arrin të
konsolidohet dhe kryej misionin e
vet sipas mandatit ligjor. Për më
tepër, në përbërjen e këtij institu-
cioni nuk është asnjë anëtarë i gjin-
isë femër, duke lënë dyshime për
trajtim jo të duhur të viktimave të
dhunimit gjatë luftës si dhe duke
marrë parasysh ndieshmërinë/
natyren e këtij krimi.

Megjithatë, Qeveria e Republikës
së Kosovës në kuadër të projektit
gjithëpërfshirës për arritjen e objek-
tivave të drejtesisë tranzicionale
“Ballafaqimi me të kaluaren” ka mo-
bilizuar kapacitetet institucionale
dhe ato të organizatave të shoqërisë
civile, duke krijuar një grup punues
gjithëpërfshirës për t’iu qasur
drejtësisë tranzicionale në Kosovë.

Qendra Kosovare për Rehabil-
itimin e të Mbijetuarve të Torturës
(QKRMT) që nga themelimi i saj me
1999 në mënyrë të vazhdueshme ka
ofruar trajtim psiko-social për vikti-
mat e dhunimit dhe të mbijetuarve
të torturës në Kosovë. Poashtu
përmes aktiviteteve të ndryshme ka
adresuar problemet me të cilat për-
ballet kjo pjesë e shoqërisë, me qël-
lim të vetëdijësimit të opinionit dhe
institucioneve kompetente për të
ndërmarrë hapa konkret për njo-
hjen e të drejtave të tyre me ligj.
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Shukrije Gashi

Edhe pse kanë kaluar 13 vjet nga
lufta në Kosovë, dhe pesë vjet nga
shpallja e pavarësisë së saj nga Ser-
bia,  Drejtësia Transicionale (DT), e
cila iu referohet një vargu masash
gjyqësore dhe alternative, në nivel
vendor e ndërkombëtar, të parapara
për t’u ndërmarrë për të korrigjuar
pasojat e një trashëgimie të keqtraj-
timeve masive të të drejtave të
njeriut, kjo nuk ndodhi ende në
Kosovë, në formë të organizuar dhe
të strukturuar. Nisma dhe aktivitetet
për trajtim të pasojave të luftës në
rajon dhe në Kosovë, brenda ko-
rnizave të (DT), u ndërmorën herë
pas here që nga paslufta, e në
mënyrë më intensive nga viti 2003,
kryesisht nga aktorë të ndryshëm, të
shoqërisë civile. Për më keq, tash
kur Kosova dhe Serbia, kanë hyrë në
një fazë negociimi, mbase jo të
dëshirueshëm për asnjërën nga këto
dy shtete, por me sugjerimin e
bashkësisë ndërkombëtare, për të
arritur një “Marrëveshjeje të paqes”,
së domosdoshme për përshpejtimin
e procesit të integrimit të “tyre” në
Familjen Evropiane,  ndërmarrje e
cila u bë sidomos për joshjen e Ser-
bisë, që “kredencialet” e anëtarësisë
në BE, pritet t’i marrë në prillin e k.v.
Prandaj, shpresat për rihapjen e
strukturuar të “Kutisë së Pandorës”,
ndaj krimeve që Serbia i ka kryer në
Kosovë (gjatë viteve 1996-1999),
pothuajse janë zhvendosur në terrin
e një amullie shoqërore, e cila e
hutuar vazhdon ecjen e pasigurt,
urave të qelqta drejt hyrjes në BE.

Pritjet e familjarëve të mbi 1700 të
të pagjeturve, për fatin e të cilëve
ende s’dihet asgjë, si dhe fatit të mbi
200.000* grave dhe vajzave të

dhunuara gjatë luftës së fundit në
Kosovë, për vendosjen e drejtësisë,
duke i dënuar kryerësit e shumtë të
veprave penale, në Serbi dhe në
rajon, mbeten edhe më tutje plaga
dhe sfida më e madhe e shoqërisë
kosovare. Për t’u përballur me këto
ndodhi në mënyrë meritore - kon-
form modeleve, masave, standard-
eve dhe praktikave të njohura dhe të
aplikuara ndërkombëtarisht, brenda
kornizave të asaj që quhet Drejtësi
Transicionale, përkatësisht kalimin
nga një sistem shoqëror të dhunës,
konfliktuoz drejt një sistemi kalim-
tar të ndërtimit të vlerave shoqërore
demokratike, ku shteti dhe ligji
funksionojnë në mbështetje të in-
teresave të qytetarëve. Përmes ap-
likimit të intsrumenteve
juridiko-ligjore, konventave të OKB-
së dhe të atyre evropiane për mbro-
jtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut,
përfshirë këtu edhe ato kundër
dhunës seksuale dhe për barazinë
gjinore, bashkë me Rezolutën e
OKB-së 1325. Këto masa që përfshi-
jnë edhe ndjekjet penale, krijimin e
komisioneve të së vërtetës, pro-
gramet e reparacionit, debatet,
tryezat paqësore të bisedimeve dhe
të llojeve të ndryshme të reformave
institucionale, kërkojnë angazhim të
grupeve të interesit, të përfaqësuara
nga ekspertë dhe njohës të mirë të
praktikave të vende të ndryshme, ku
modelet e DT kanë funksionuar rel-
ativisht suksesshëm, mbështetur në
rezultatet premtuese drejt mar-
rëveshjeve paqësore dhe zgjidhjeve
të qëndrueshme.

Mungesa e vullnetit serioz për t’u
marrë me këtë plagë kolektive të
qytetarëve të Kosovës,  nga ana e
faktorëve relevantë, vendorë e
ndërkombëtarë, ka bërë që pasojat
të shtresohen dhe të thellohen,
pothuajse gati të degradojnë në
shkallë revolte, madje me kahe për
të përshkallëzuar. Por, shkalla e
madhe e degradimit ekonomik - var-
fërisë së skajshme dhe papunësisë,
ka mbisunduar vetëdijen dhe vull-
netin e popullatës për reagim qyte-
tar, karshi veprimeve sipërfaqësore,
e herë herë edhe shpërfillëse të

kastës politike të të gjitha qeverive të
pasluftës. Natyrisht, kjo ka ndodhur,
jo gjithnjë si mungesë e vullnetit të
tyre për ta trajtuar këtë çështje, por
më shumë si pasojë e mungesës së
kompetencave për të vepruar dhe
mungesës së njohurive profesionale
për të hyrë e shkelur të pambathur
në këtë “fushë minash” të panjohur
për mendësinë e moshës së re poli-
tike dhe, në anën tjetër, për shkak të
qëndrimit neutral të Misionit të
OKB-së në Kosovë, si dhe misioneve
të tjera të bashkësisë ndërkom-
bëtare, përfshirë këtu edhe EULEX-
in. 

Ndonëse, jo në nivelin as afërsisht
të duhur për trajtimin e pasojave të
dhunës shtetërore, nga regjimi serb
dhe forcat paramilitare, Shoqëria
Civile e Kosovës, bashkë me atë në
rajon, me gjithë sukseset sipërfaqë-
sore dhe dështimet në përpjekjet e
veta për të trajtuar meritueshëm
këtë çështje, në kuadër të kornizave
të asaj që quhet drejtësi transi-
cionale, edhe më tutje ka dëshmuar
se ka vullnet dhe gatishmëri për t’u
angazhuar, por që ende i mungon
hapësira, përkrahja profesionale dhe
ajo financiare. Nga ana e këtyre ak-
torëve relevantë të shoqërisë dhe të
institucioneve vendore, qofshin ata
nga bashkësia ndërkombëtare, sido-
mos nga kjo e fundit, që ishte inici-
uese dhe lidere e shumë proceseve
të reja, gjatë gjithë periudhës
kalimtare (transicionale) në Kosovë.
Gjithashtu, duhet theksuar se edhe
bashkësia ndërkombëtare, kohë pas
kohe, ka sjellë ekspertë për të
prezantuar DT - modelet, përvojat
dhe praktikat e zbatuara në situata
të ngjashme, në vende të ndryshme,
por kjo më shumë ka ndodhur
vetëm në nivel teorik, e tek-tuk e
strukturuar, siç ka qenë tentativa për
organizimin rajonal “KOMRA”, e cila
ka dështuar në rrugëtimin e saj, për
shkaqe të një dihotomie dhe
dëshirës së organizatave lidere për
ta kontrolluar dhe mbajtur procesin
brenda kornizave selektive - “të
gjithë ata që mendojnë ndryshe nga
ne, nuk mund të përfshihen në këtë
proces” dhe tentativat e tyre që

çështjet të barazohen dhe të mbyllen
me një kapak. Kësaj dihotomie i ka
kontribuar edhe bashkësia
ndërkombëtare, jo për mungesë të
sjelljes së ekspertëve dhe ekspertizës
në këtë fushë, por më tepër për
shkak të interesave politike dhe “ru-
ajtjes” së paanshmërisë karshi sta-
tusit të Kosovës në raport me
Serbinë, si dhe dyshimeve e
paragjykimeve ndaj kapaciteteve e
shkathtësive të institucioneve ven-
dore në veçanti - sidomos për
mungesë të kornizës ligjore
përkatëse dhe mekanizmave ven-
dorë për ta zbatuar atë, herë-herë
edhe ndaj shoqërisë civile.  

Kjo fushë e paeksploruar
mjaftueshëm, madje as në nivelin
ndërkombëtar, ka një traditë dhe
përvojë pothuajse ende në stadin
eksperimental të modeleve edhe në
vendet ku është provuar, edhe pse si
fushëveprim dhe praktikë daton që
nga paslufta e Dytë Botërore. Por,
unë kësaj radhe nuk do të merrem
me historikun dhe gamën e gjerë të
shtrirjes së saj, si fushëveprim
shumëdimensional çështjesh ende
të patrajtuara në nivele të dijeve
shkencore (teologji, jurisprudencë,
shkenca politike, antropologji, filo-
zofi, sociologji, socio-ekonomi etj).
Në këtë editorial, kryesisht jam
përqendruar vetëm në një segment,
gjegjësisht në një thirrje
ndërgjegjësimi kolektiv, për një
çështje tepër të ndjeshme për
shoqërinë kosovare, jo për të pre-
tenduar që ta trajtojë atë në rrafshin
meritor shkencor, qoftë edhe në një
segment të vetëm të saj, sepse kjo
fushë kërkon trajtim meritor, profe-
sional dhe analitik e grupor nga
shumë këndvështrime të dijeve të
ndryshme që lidhen ose interferojnë
me të, e cila nuk mund të bëhet me
një shkrim editorial. Ndryshe, më
shumë për ta theksuar zëshëm se
gratë, nënat, motrat dhe vajzat e ke-
qtrajtuara shumëfish, për më keq,
edhe të dhunuara në Kosovë, ekzis-
tojnë bashkë me plagën dhe sfidën e
madhe për të edhe në këtë trem-
bëdhjetëvjetor të 8 marsit 2013.
Madje, për kundër kësaj, ato ende
qëndrojnë stoike në pritje të një fije

drite në fund të tunelit - Pavarësi,
me shpresë se shoqëria kosovare do
të shkundet nga harresa e krimeve
të dhunës shtetërore serbe në
Kosovë, për t’i hapur rrugë mundë-
sisë që kryerësit e veprave të sillen
para drejtësisë dhe që të mbijetuarat
do të dalin nga “lëkura” e viktimës
për t’u mos riviktimizuar shumëfish,
duke iu kthyer së pari vetvetes,
familjes së tyre, e pastaj edhe
shoqërisë, si anëtare të dobishme
dhe luftëtare të denja për të drejtat
dhe liritë njerëzore. 

Aktualisht, ato ende janë vetëm
numra, pa emër dhe pa mbiemër, të
trembura e të margjinalizuara, ngu-
juar pa vullnetin e tyre në guacën e
stigmës së fajësisë gjinore – “shen-
jtërisë së moralit të paprekshëm
kolektiv” dhe vegjetimit në pritje të
një drejtësie, qoftë edhe asaj të
vonuar.

Tashmë, kur Kosova ka Institutin
për Krimet e Luftës, Kushtetutën e
hartuar në mbështetje të të gjitha
Konventave Ndërkombëtare për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të
Njeriut dhe Konventave për Barazi
Gjinore, si dhe të gjitha Ligjet
përkatëse, bashkë me Agjencinë për
Barazi Gjinore, por dhe një Shoqëri
Civile të aftë dhe të gatshme për t’u
marrë më seriozisht me trajtimin e
pasojave nga abuzimet masive me të
drejtat e njeriut dhe me shkatërrime
të tjera materiale nga lufta e fundit e
Serbisë në Kosovë - gjithnjë duke i
pasur parasysh gratë, nënat dhe va-
jzat e reja, që u përdhunuan gjatë
luftës që ato të jenë pjesë e procesit
trajtues dhe të kenë pranim publik e
pronësi në zhvillimin e këtij procesi,
për vënien e drejtësisë në vend.

_______________ 
*(Sipas një prezantimi të znj. Vlora

Çitaku,  ministre në Ministrinë për
Integrime Evropiane, në tryezën e
rrumbullakët  -  “Viktimat e përd-
hunuara të luftës në Kosovë duhet të
kenë status ligjor”, organizuar nga
UN Women).

(Autorja është drejtoreshë
ekzekutive e Partners-Kosova, Cen-

ter for Conflict Management)
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Drejtësia transicionale, qasja dihotimike 
dhe riviktimizimi i grave – viktima të dhunës së luftës 
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Bukurie Bajraliu

PRISHTINË, 7 MARS - Po bëhet gati një
muaj që kur maturantja Njomza
Jashari, nxënëse e rregullt në shkol-
lën e mesme “Faik Konica” në Ferizaj,
i ka ndërprerë mësimet, shkaku i
mbulimit me shami. 

Njomza u përjashtua nga shkolla
pasi që kështu vendosi drejtoria, duke
u thirrur në zbatimin e Udhëzimit ad-
ministrativ të vitit 2010 të Ministrisë
së Arsimit, Shkencës e Teknologjisë,
Kodit të mirësjelljes dhe masat disi-
plinore për nxënës të shkollave të
mesme të larta i cili specifikon vesh-
jen që duhet ta kenë nxënësit gjatë
procesit mësimor. Në nenin tre të këtij
udhëzimi thuhet se “nxënësi ta mbajë
uniformën e shkollës gjatë procesit
mësimor dhe praktikës profesionale,
nëse shkolla është përcaktuar që
nxënësi të ketë uniformë”. Por këtë
dispozitë ligjore e vënë nga shteti,
Njomëza e vlerëson si të padrejtë. 

Derisa kujton se vendimin për ta
vënë shaminë e kishte marrë me
dëshirën e saj që e realizoi në fund të
vitit të kaluar, Njomza mohon të ketë
pasur presion nga ndokush. “Arsyeja
e vetme pse e kam vënë shaminë ka
qenë bindja ime fetare, dhe kjo bindje
me ka përcjellë një  kohë të gjatë.
Mirëpo kisha frikë se do të më largo-
jnë nga shkolla. Për këtë nuk ka
ndonjë lloj imponimi si është përfolur,
thjesht ishte bindja ime. Pasi mora
vendimin përfundimtar vendosa
shaminë në fund të vitit të kaluar”,
tregon Njomza. Ajo mohon gjithashtu
se e vendosi shaminë për të fituar ma-
terialisht pasi që vendosja e shamive,
që nga paslufta te vajzat e reja është
shtuar dukshëm, e që jo rrallë herë
thuhet se qëllimi i vetëm është për-
fitimi material nga organizata të
ndryshme islamike që janë akomod-
uar në vend. “Sa i përket asaj që flasin
se kinse ne femrat po mbulohemi për
përfitime materiale, ajo përrallë më
nuk pi ujë. Edhe këto janë vetëm
mendime të disa individëve të cilat ab-
solutisht nuk më interesojnë”, shpre-
het Njomza. 

Ajo beson se protesta e mbajtur në
përkrahje të saj do të ketë rezultat.

“Në shumë qytete ku janë ba këto
protesta rezultatet kanë qenë pozitive
si në Mitrovicë vajza është kthyer në
shkollë, edhe pse ka qenë nën
moshën 18-vjeçare, ndërsa unë jam
19-vjeçare. Po ashtu në Vushtrri ka
vajza të  mbuluara, pastaj në Gjilan 12
vajza janë përjashtuar, mirëpo ato po
vazhdojnë shkollimin”, thekson
Njomza. E përjashtimin e saj nga
shkolla e kishte pritur. “E kam mendu
që ka me më ndodh edhe mua,
mirëpo nëse udhëzimi administrativ
e ndalon bartjen e uniformës fetare,
atëherë ajo e ndalon në të gjitha
qytetet e jo dikund po e dikund jo”,
thotë ajo. 

Bartja e shamisë “e drejtë 
fondamentale” 

Derisa përmend me radhë institu-
cionet në të cilat është ankuar për për-
jashtimin e saj nga shkolla, duke
filluar nga drejtoria e shkollës ku ajo
ka vijuar mësimet e deri në MASHT,
Njomza është optimiste se do të
marrë përgjigje pozitive.

“Unë po shpresoj që ndoshta do të
bëhet një zgjidhje por nëse nuk
ndodh asgjë duhet ta kryej klasën me
provime pasi që është viti i fundit, jam
maturante”, thotë ajo. Mirëpo “oferta”
për të kryer klasën me provime, siç
thotë ajo i është bërë me kushte të
cilat nuk do t ì pranojë.

“Drejtori i arsimit prindit tim i ka
thënë e po ashtu është deklaru edhe
para medieve se edhe nëse pranojmë
që të bëhet me provime duhet ta
largoj shaminë. Mirëpo unë nuk kam
pranuar pasi që unë tashmë e kam
vënë shaminë dhe nuk do ta heq. Më
duhet ta bëj një kërkesë dhe gjithçka
pritet të shihet në ditët në vijim, e sh-
presoj që vendimi do të jetë në favorin
tim”, shprehet Njomza. Duke e kon-

sideruar çështjen e shamisë si të nd-
jeshme, ajo e pranon se Kosova me
Kushtetutën e saj përcaktohet shtet
laik, por sipas saj, të drejtën e bindjes
fetare nuk mund t’ia ndalojë askush. 

“Si i krishteri, si ateisti po ashtu
edhe ne myslimanet duhet t ì kemi të
drejtat e barabarta për nga bindja
fetare. Kjo është një çështje shumë e
ndishme që nuk është hera e parë që
po na ngacmojnë këtu, mirëpo edhe
në këtë rast po shihet se sa i zbaton
shteti ynë ligjet për të drejtat e njeriut
brenda kufijve”, përfundon Njomza. 

Por në MASHT, i referohen Kushte-
tutës dhe Ligjit për arsimin parauni-
versitar. “Pika 6 e nenit 22 thotë se
obligohen nxënësit për bartjen e uni-
formës shkollore. Këtë çështje e rreg-
ullon edhe Udhëzimi administrativ
për Kodin e mirësjelljes dhe masat
disiplinore për nxënës të shkollave të
mesme të larta, ku, sipas nenit 3,
obligohen nxënësit që ta mbajnë uni-
formën e shkollës gjatë procesit mësi-
mor dhe praktikës profesionale, nëse
shkolla është përcaktuar që nxënësi
të ketë uniformë, ndërkaq neni 4 e
saktëson bartjen e uniformës fetare si
të ndaluar”, ka saktësuar zëdhënësi i
MASHT-it, Arbër Morina. Por, sipas
tij, ky institucion është i gatshëm për
ndryshe rreth kësaj çështje, nëse ato
propozohen nga legjislativi qendror.
Siç thotë Morina, “derisa të gjitha këto
ligje janë në fuqi, MASHT do të ve-
projë konform tyre. Por nëse Kuvendi
i Kosovës, i cili është aprovues i lig-
jeve, merr ndonjë hap tjetër, MASHT-
i është i gatshëm të respektojë çdo
normë ligjore që del nga ky organ”. 

Nga ana tjetër, kryemami i Kosovës,
Sabri Bajgora, kërkon shfuqizimin e
udhëzimit administrativ. “Ankesat e
tyre janë të arsyeshme, por shpresoj
që sa më parë institucionet tona të
tërheqin Udhëzimin administrativ
dhe nxënëset të ndjekin mësimet
rregullisht”, deklaron Bajgora. Sipas
tij, institucionet përgjegjëse janë të
obliguara që të krijojnë mundësitë për
arsimimin e nxënësve. 

“Nuk duhet të bëhen pengesa për
realizimin e një të drejte të garantuar,
sepse kjo quhet diskriminim për
shkak të bindjes fetare. Ne si popull
mjaft kemi qenë të diskriminuar, dhe
shyqyr Zotit tani kemi kushte dhe
rrethana të reja, jemi të zotët e vendit
tonë, udhëheqim institucionet tona
dhe duhet të krijojmë mundësinë që
çdo qytetar i këtij vendi, të ndihet i lirë
e sovran  e jo i diskriminuar as për
bindje fetare a politike, as për
përkatësi etnike a gjinore”. 

Nga ana tjetër, Fuad Ramiqi, lideri i
lëvizjes “Bashkohu”, e cila synon të
regjistrohet si subjekt politik, përjash-
timin e vajzave me shami nga shkol-
lat e cilëson veprim jodemokratik. 

“Bartja e shamisë është e drejtë fon-
damentale e të gjithë atyre të cilët nga
bindja në besim e mbajnë shaminë si
obligim fetar”, deklaron Ramiqi.
Madje, shton se nga ky mohim paso-
jat e vajzave të mbuluara janë të duk-
shme. “Vetëm te shqiptaret
(Kosovë-Shqipëri ) kjo e drejtë është
dhe vazhdon të mohohet si në institu-
cionet publike ashtu edhe arsimore.
Për fat të keq ky mohim njëherësh ka
pasoja në shkollim dhe punësim të
këtyre femrave. Jam shumë i bindur
dhe i vendosur që kjo e padrejtë dhe
ky diskriminim sa ma shpejt të zh-
duket”, thotë Ramiqi.

Obligim fetar?

Kryemami Bajgora thekson se kjo
çështje kërkon qasje pa ndonjë ten-
dencë e paragjykim, duke i parë
rrethanat e reja në të gjitha rrafshet.
“Nuk di që është keqpërdorur apo që
po keqpërdoret nga dikush. Përkitazi
me këtë çështje, janë lansuar teori
nga më të ndryshmet, mirëpo kurrë
nuk është provuar që të diskutohet
hapur e me kompetencë apo të bëhet
një hulumtim i mirëfilltë i opinionit.
Unë kujtoj që fillimisht rënia e komu-
nizmit, pastaj krijimi i kushteve më të
favorshme për institucionet fetare,

shkollimi i kuadrit, si dhe përhapja e
teknologjisë informative e kanë bërë
të veten edhe në këtë fushë”, shpre-
het kryemami. Keqpërdorimin e
shamisë e mohon edhe Ramiqi. Ai
deklaron se shamia është obligim
fetar. “Jam  i bindur se nuk ka ke-
qpërdorim të këtij obligimi. Çdo
femër fetare është e privilegjuar që ta
vë shaminë”, thotë ai. Duke bërë kra-
hasime ndër vite, Ramiqi shton se
demokracia ofron liri të cilat janë të
garantuara e të cilat duhet të respek-
tohen. Për këtë Ramiqi deklaron se
“nëse e krahasojmë kohën e mo-
nizmit kur me dhunë janë shkelur të
drejtat e njeriut, atëherë mund të
duket se tani është rritur numri i atyre
që janë të mbuluara. Por, demokracia
është e rëndësishme për këtë arsye se
ofron liri të garantuara. Kështu që
edhe liria fetare e mundëson që
njerëzit të janë më afër Krijuesit dhe
praktikimit të fesë”. 

Por në institucionin e Avokatit të
popullit vlerësojnë se çështja e
shamisë është duke u keqpërdorur.
“Kjo është më se e dukshme. Prandaj
IAP konsideron se më shumë se
çështje e të drejtave të njeriut, çështja
e shamisë ka marrë konotacione poli-
tike dhe si e tillë, përveç mbrojtësve
ka edhe kundërshtarët. Çështjet që
kanë brumë për t’u politizuar, zakon-
isht aktualizohen dhe ashpërsohen
sidomos para fushatave zgjedhore”,
thotë Majlinda Lulaj- Sinani, zëd-
hënëse e IAP-it. 

“Avokati i Popullit kërkon respek-
timin e ligjeve në fuqi dhe të
vendimeve të institucioneve kompe-
tente në Republikën e Kosovës nga të
gjitha institucionet pa dallim. Kjo vlen
edhe në lidhje me bartjen e shamisë,
që është bërë problem në arsimin pa-
rauniversitar”, ka thënë Lulaj-
Sinani. Zëdhënësja e IAP-it bën me
dije, se ky institucion ka pranuar disa

ankesa nga ato që janë penguar të
bartin shamitë nëpër shkollat publike,
ku siç thotë ajo nuk po zbatohet ligji
njësoj. “Ankesa ka pasur dhe vazhdon
të ketë, për moslejimin e bartjes së
shamisë në institucionet e arsimit pa-
rauniversitar, edhe pse këto veprime
nuk janë në tërë Kosovën të njëjta. Ka
laramani veprimesh të institucioneve
publike, që e rrit paligjshmërinë edhe
më shumë”, thotë Lulaj-Sinani. Sipas
saj, të gjitha institucionet e arsimit pa-
rauniversitar janë të obliguara të ve-
projnë duke u bazuar në ligjet në fuqi.
“Kjo është një çështje shoqërore e cila
kërkon diskutim publik dhe trajtim jo
vetëm nga prizmi i të drejtave të
njeriut, por edhe nga këndvështrime
të tjera”, thotë ajo.

Se çështja e shamisë po keqpër-
doret, pajtohet edhe udhëheqësja e
OJQ-së “Prehja”, nga Skenderaj,
Ajnishahe Halimi. “Kjo nuk ka asgjë
të përbashkët me besimin. Heqja e
shamisë (mbulesës së grave) në vitet
50 të shekullit të kaluar ka qenë një
hap i madh drejt emancipimit të gruas
dhe shoqërisë shqiptare përgjithë-
sisht. Dhe asnjëherë nuk është ndier
nevoja të rivihet. Nuk ka pasur
kërkesa as nga gratë, as nga burrat që
të vihet shamia”, deklaron Halimi.
Sipas saj, mungesa e shamisë nuk e
ka penguar asnjëherë ushtrimin e
besimit. “Këtë e nxisin njerëz të
paguar, të cilët me metoda të
ndryshme, madje edhe me para,
joshin vajzat pa ndonjë personalitet e
pa dinjitet që të vënë shamitë, mbase
të pavetëdijshme çfarë dëmi i bëjnë
çështjes sonë të përbashkët”, thotë
ajo. 

Jo  shamisë në shkolla publike

Mirëpo Ramiqi nga lëvizja
“Bashkohu”, është këmbëngulës se
duhet të shfuqizohet Udhëzimi ad-

ministrativ, që e pengon bartjen e
shamisë në shkolla. “Është e nevo-
jshme që të tërhiqet Udhëzimi ad-
ministrativ, si vendim politik i
Qeverisë së Kosovës, të respektohet
dhe të interpretohet drejt Kushtetuta
dhe të respektohen të drejtat fonda-
mentale të njeriut. Thjesht të
demokratizohet pushteti, e jo të ten-
tojë ta instalojë neokomunizmin”,
kërkon Ramiqi. 

Nga ana tjetër, Ajnishahe Halimi,
nga “Prehja”, mendon se kush dëshi-
ron të bartë shaminë t`u drejtohet
shkollave fetare. “Unë mendoj se
duke i penguar vajzat të hyjnë në
shkollë me shami, atyre nuk u shkilet
asnjë e drejtë. Shkolla është shkollë
dhe jo mejtep a medrese, prandaj
duhet zbatuar rregullat e saj. Kush
nuk do, le të shkojë në shkolla fetare.
Prej nga u erdhi sot kjo “vetëdije”.
Sikur paskemi luftuar për t’u çliruar
nga mungesa e shamisë dhe jo nga
mungesa e lirisë”, deklaron Halimi.
Ajo thotë se është “kundër manifes-
timit të çfarëdo përkatësie fetare të
qytetarëve përmes veshjes a dukjes
fizike”. “Kjo u takon vetëm përfaqë-
suesve të klerit”, shton ajo. 

Ndërkohë kryemami Bajgora bën
të ditur se në bazë të statistikave që
ka, janë mbi 50 vajza anekënd
Kosovës që kanë probleme të kësaj
natyre, si pasojë e Udhëzimit admin-
istrativ të MASHT-it. Bajgora ka njof-
tuar se Komisioni Këshillëdhënës për
Çështje të Lirive fetare i përbërë nga
zyrtarë të lartë të Kuvendit, Qeverisë
dhe Bashkësisë Islame të Kosovës,
janë duke bërë  vizita studimore dhe
faktmbledhëse në të gjitha shtetet e
Evropës dhe në SHBA, për të hulum-
tuar praktikat më të avancuara të
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave
fetare në BE dhe në organizatat mul-
tilaterale, që merren me çështjet e
ndërlidhura si Këshilli i Evropës.
Komisioni i Venecias etj. Deri më tash
sipas kryeimamit janë zhvilluar tri
vizita hulumtuese në Gjermani, Aus-
tri dhe Francë, ku për së afërmi janë
njoftuar nga ministritë përkatëse se si
janë të rregulluara liritë fetare, në
veçanti lënda e “Edukatës fetare” dhe
çështja e mbajtjes së shamisë nga va-
jzat myslimane në këto shtete. “Atë
çka kemi parë gjatë këtyre vizitave
është një stad shumë i lartë i këtyre
lirive, praktikat e të cilave, Kosova do
të duhej t’i përqafonte pa hezitim”,
deklaron Bajgora. Ai është optimist se
pas përfundimit të punës hulumtuese,
ky Komision do t’i bëjë reko-
mandimet e duhura Qeverisë së
Kosovës, e cila pastaj do t’i imple-
mentojë ato standarde edhe në
Kosovë., por që paraprakisht
propozimet do të debatohen me
shoqërinë civile dhe me të gjitha
bashkësitë fetare në vend. Mirëpo,
Ramiqi nga lëvizja “Bashkohu”,
deklaron se me angazhimin në poli-
tikë të lëvizjes të cilën e udhëheq ai do
të bëj përpjekje që, përveç tjerash, ta
zgjidhë edhe këtë çështje. 

Por Institucioni i Avokatit të Popul-
lit angazhimin e lëvizjes “Bashkohu”
si lëvizje politike e sheh me dyshim.
“Lëvizja ‘Bashkohu’, përmes
deklarimit të përfaqësuesve të vet, ka
pranuar publikisht sulmin fizik ndaj
organizatorëve të promovimit të re-
vistës “Kosovo 2.0”, në Sallën e Kuqe
të Pallatit të Rinisë, në dhjetor 2012
me ç’rast janë cenuar dhe shkelur të
drejtat dhe liritë e garantuara
kushtetuese. Pa sqarimin dhe veri-
fikimin nga organet kompetente të të
gjitha rrethanave, dëshmive dhe fak-
teve në lidhje me këtë ngjarje (me
rastin e promovimit të cekur më
lart), regjistrimi i kësaj Lëvizjeje nga
KQZ-ja, do të ishte një veprim
kundërkushtetues dhe kundërligjor”,
thotë Majlinda Lulaj-Sinani. Sipas saj,
të gjitha ato grupe, organizata dhe
bashkime njerëzish që publikisht
deklarohen kundër një grupi të cak-
tuar njerëzish dhe me veprimet e tyre
konkrete cenojnë të drejtat e grupeve
të caktuara të njerëzve, janë të ndalu-
ara me kushtetutë.
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MINISTRIA E ARSIMIT VAZHDON TA MBROJË VENDIMIN PËR UNIFORMËN SHKOLLORE NË INSTITUCIONET PARAUNIVERSITARE

Shamia që sfidon ligjin 
Janë më shumë se 50 vajza në Kosovë që thuhet se janë përjashtuar nga shkollat për shkak të bartjes së shamisë. Disa prej tyre

janë rikthyer e shumë prej tyre po qëndrojnë në shtëpi. Në Institucionin e Avokatit të Popullit thonë se çështja e shamisë 
“po keqpërdoret duke u politizuar pikërisht para fushatave zgjedhore”



Sonja Biserko

Drejtësia transicionale është njëra
prej arritjeve më të rëndësishme në
deceniet e fundit në fushën e së
drejtës ndërkombëtare. Qendra
Ndërkombëtare e Drejtësisë Transi-
cionale e New Yorkut nënvizon se
nuk bëhet fjalë për “një lloj të
veçantë drejtësie, por për një hyrje
(të drejtë a të padrejtë) në arritjen e
drejtësisë në kohë transicioni nga
konflikti dhe represioni shtetëror në
drejtim të demokracisë. Me marrjen
e përgjegjësisë, njashtu si edhe me
kompensimin për viktimat, drejtësia
transicionale siguron të vërtetën his-
torike, promovon besimin dhe for-
con sundimin demokratik të së
drejtës”. 

Ky gjithmonë është një proces i
komplikuar e kompleks, sepse
shoqëritë tentojnë ta marrin veten
nga pasojat e shkeljes masive të të
drejtave të njeriut, duke përfshirë
edhe krimet kundër njerëzimit,
krimet e luftës dhe gjenocidin.
Përmbyllja e këtij procesi varet nga
karakteri i konfliktit dhe transicioni
postkonfliktual, zgjedhjet politike të
akterëve kryesorë dhe nga vullneti
politik që të niset drejt rehabilitimit
moral dhe politik. Serbia në këtë
kuptim, është karakteristike për
faktin se drejtësia transicionale ka
një dimension të dyfishtë: të brend-
shëm dhe të jashtëm apo thënë më
saktë regjional. 

Kur bëhet fjalë për kontekstin në
të cilin shoqëria e këtushme
hapëron nëpër rrugën e transicionit,
që vlen për Serbinë dhe për
Kosovën, përfshirë këtu edhe prak-
tikën e drejtësisë transicionale,

duhet theksuar se pikërisht gratë në
organizata të shumta joqeveritare
dhe civile kanë një rol të rëndë-
sishëm prijës. 

Përpjekja e tyre është veçanërisht
e dukshme në procesin e bal-
lafaqimit objektiv me të kaluarën,
gjë që në Serbi është e zorshme dhe
shpesh me rrezik. Në anën tjetër, ky
pozicionim i tyre ka hapur dyert e
komunikimit me aktivistet e profilit
të njëjtë edhe në Kosovë. 

Performanca e Tribunalit të Hagës
në transicionin demokratik
postkonflikual dhe në stabilizimin e
hapësirës së ish-Jugosllavisë, zë një
vend të rëndësishëm. Pavarësisht
nga mangësitë e dukshme dhe ku-
fizimet, kontributi i Tribunalit të
Hagës në promovimin e drejtësisë
transicionale në aspektin juridik
(sepse ka edhe masa të tjera
joligjore) vërtet është historik. Fakti
që akterët regjionalë, veçmas ata në
Serbi, e përbuzin Tribunalin, dësh-
mon më së miri në kontributin e tij.
Që drejtësia transicionale të jetë e
mundshme, kur bëhet fjalë për ser-
bët dhe shqiptarët, është e domos-
doshme që të arrihen parakushtet
bazike për të. Kjo nuk është e
mundshme derisa Serbia si shtet
dhe si shoqëri serbe nuk merr
përgjegjësinë për shkeljet masive të
të drejtave të shqiptarëve, për
krimet dhe devastimin e pronës dhe
të trashëgimisë kulturore të
Kosovës. Hapja e pyetjes mbi
përgjegjësinë për luftën, e veçmas
për krimet të kryera gjatë saj nuk
është e thjeshtë, por është një sfidë
e njëllojtë për çdo shoqëri. Kjo në
fakt është e pashmangshme, ngase
nuk ka mënyrë tjetër që të kapërce-
het nga barbarizmi në demokra-
tizim të vërtetë. Interpretimi i së
kaluarës jo fort të largët duhet të jetë
i bazuar në fakte konkrete e të
vërtetuara, sado të papëlqyeshme
qofshin ato. Ky lloj ballafaqimi
njëkohësisht do të dëshmojë
shkallën e pjekurisë së shoqërisë
serbe dhe gatishmërinë e saj që të
përqafojë vlerat aktuale civilizuese. 

Zgjidhjet duhen kërkuar te komu-
nikimi reciprok, sepse askush nuk e
ka formulën për arritjen e besimit
dhe të pajtimit. Çdo situatë është
specifike. Ekzistojnë modele siç
janë për shembull, komisionet për të
vërtetën, gjykatat ndërkombëtare e
kombëtare, njashtu si edhe instru-
mentet e drejtësisë transicionale.
Megjithatë është në dorë të serbëve
dhe të shqiptarëve që të gjejnë mod-
elin, i cili është më i përshtatshmi
për marrëdhëniet midis tyre, të
ngarkuara me konflikt por edhe me
historinë njëqindvjeçare. 

Pa dyshim, tashmë ekzistojnë
vendime të gjykatës së Hagës, doku-
mente, filma e libra të bollshëm…
Domethënë faktet dihen. Është i do-
mosdoshëm vullneti politik që të
vihet në lëvizje ky proces. Derisa
Serbia do të mos e pranojë disfatën
dhe të bëjë bilancin e vet, nuk mund
të pritet kthesë. Megjithatë, në
lëvizje janë edhe disa procese spon-
tane, raportet midis njerëzve të cilët
jeta i shtyn në tjetër drejtim, andej
nga zgjidhjet praktike. Gjithashtu
në planin kulturor gjithnjë e më sh-
pesh dalin në pah artistë të rinj të
cilët kanë një perceptim tjetër për të
kaluarën. Kultura me siguri është
fusha më komunikuese në këtë as-
pekt, veçmas për gjeneratat e reja.
Mendoj që serbët dhe shqiptarët
dukshëm mund të kontribuojnë në
këtë aspekt. Për krejt këto duhet
kohë, zhvillim ekonomik, i cili do të
krijonte bazën për lidhje më të sh-
pejta në rajon. Serbia tashti është në
atë krizë politike e morale së cilës
duhet t’i bëhet çare me kreativitet
dhe me shumë guxim. Serbia nuk i
beson as vetes, e këtu zë fill agre-
siviteti i saj. Elita e saj është e ndarë
në pyetjet fondamentale dhe në një
masë të madhe e ka humbur bes-
imin e publikut, ngase me heqjen
dorë nga legjitimiteti dhe
përgjegjësia, para së gjithash, ajo
nuk është e aftë t’u japë zgjidhje
problemeve rrënjësore të shoqërisë.
Për të gjitha këto që u përmenden,
procesi i drejtësisë transicionale
është krejt në hapat e parë. Deri më
tani, Tribunali i Hagës dhe disa
gjyqe lokale kanë shqiptuar disa
vendime. Por këto vendime nuk
janë vënë në funksion të njohjes të
së vërtetës dhe hapjes së dialogut
mbi përgjegjësinë e Serbisë. Masa të
tjera joligjore nuk janë të mund-
shme, ngase nuk pranohet as
përgjegjësia e cila definohet nëpër-
mjet vendimeve të Hagës. Edhe ato
pak lëvizje që ekzistojnë, janë rezul-
tat i presionit nga faktori i jashtëm,
që do të thotë se nuk ekziston një
përpjekje a qëllim që të rregullohen
marrëdhëniet tona. Një tjetër shkak
rëndues është edhe fakti që Serbia
ende nuk e pranon realitetin, se
Kosova është shtet i pavarur dhe se
ka përgjegjësi dhe detyrime për
humbjet në popullatën shqiptare. 

Është e rëndësishme të theksohet
se megjithatë, deri pak para sh-
përthimit të konfliktit, përkundër të
gjithave, ka ekzistuar komunikimi
në nivele të ndryshme midis dy
shoqërive, duke përfshirë këtu edhe
ato midis rrjetit të organizatave të
grave. Ato të parat kanë folur për
domosdoshmërinë e dialogut, por
edhe për vrasjet e shqiptarëve gjatë
viteve 1989-1999. “Rrjeti” i tyre në
një nivel të caktuar ka shënuar
rezultate konkrete. Që ky proces të
jetë më dinamik e më i suksesshëm,
duhen më shumë iniciativa lokale
nga të dyja palët, të cilat do të zbu-
lonin dhe do të këmbëngulnin për
masat të cilat për viktimat do të kri-
jonin një satisfaksion. Në këtë as-
pekt janë fort me rëndësi rezultatet
e rrjeteve të grave si edhe të Fondit
për të Drejtën Humanitare. 

(Autorja është kryetare e
Komitetit të Helsinkit për të Drejtat

e Njeriut në Serbi)
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Gratë - pioniere të drejtësisë 
transicionale 

Sibel Halimi

Mungesa e depërtimit të eman-
cipimit në shoqëri si një burim i
fshehtë në gjithë brezin gjinor
është realiteti në të cilin ndodhet
shoqëria kosovare. Kësisoj, edhe 8
Marsi si Ditë Ndërkombëtare e
Gruas në vete konservon fuqinë
dhe pushtetin që nga rrethanat
shoqërore në të cilat u krijua kjo
datë. Ndonëse me traditë social-
iste, 8 Marsi në thelb ka prekur
çështjet që lidhen me mirëqenien
e gruas dhe me të drejtën e votës
si e drejtë themelore. Sot, për ta
përmbysur këtë datë është e
vështirë, sepse problemet me të
cilat përballen gratë dhe vajzat
janë maskuar nga një retorikë e
sofistikuar, e fshehur pas neneve e
përfaqësimeve, me të cilat shteti
ndihet i plotësuar për sa i përket
fuqizimit dhe krijimit të barazisë
së grave me burrat. Diskriminimi i
grave dhe i vajzave bëhet aq i
padukshëm, saqë jeta të cilën ato
e bëjnë në esencë nuk ka ndonjë
dallim nga rrethanat shoqërore në
të cilat është krijuar Dita
Ndërkombëtare e Gruas. Aktual-
isht duket e vështirë për ta argu-
mentuar pabarazinë, sepse fundja
ajo si koncept teorik dhe praktik
ka një substrakt politik. Tendenca
për të ndryshuar këtë “pabarazi të
padukshme” de jure e rangon
Kosovën ndër vendet e BE-së, por
në parim gratë dhe vajzat bëjnë
jetën nën ombrellën e vlerave pa-
triarkale të pushtuar nga fuqia e
sundimit të kulturës maskuliniste.

Pra, në parim 8 Marsit- pozitës
së grave i nevojitet një depolitizim.
Kjo festë dhe këto të drejta nuk
është mirë të mbesin peng i pro-
ceseve politike, por edhe i diskur-
sit. Ky proces duhet t’i
nënshtrohet një debati gjithëpërf-
shirës shoqëror për modelin e
barazisë gjinore, të cilin dëshiron
ta përzgjedhë shoqëria kosovare.
Në këtë kontekst, çështja esen-
ciale është nëse duam një shoqëri,
ku barrierat gjinore ndërtohen
mbi bazën e cilësisë, profesional-
izimit, por jo seksit të cilit i takon
një individ. 

Depolitizimi i shënimit të Ditës
Ndërkombëtare të Gruas gjeti
rrjedhshmërinë e vet në kuadër të
dialektikës së të qenit grua inferi-
ore përballë fuqisë sociale të bur-
rave. Pjesë e inskenimit të kësaj
loje është edhe vetë shteti që në
vazhdimësi siguron vlerat norma-
tive (sic!). Madje, në simbolikën e
festimit të 8 Marsit, seksi
mashkull riorganizoi pozitën të të
qenit vlerësues dhe mirënjohës
për rolin e grave në shoqëri, duke
përfshirë edhe atë kosovare. Në
këtë mënyrë simbolika e
trëndafilit u bë prodhim material-
ist i blerjes së kontributit që ato
japin në shumë periudha në të
cilat shteti është fuqizuar.

Derisa shteti nuk e ndërron es-
encën e funksionimit të tij në kup-
timin e korrigjimit të barazisë
gjinore si vlerë njerëzore, Dita
Ndërkombëtare e Gruas - 8 Marsi-
do të identifikohet vetëm me
veten, ndaj do të jetë shënuar veç
si një “ditë grash”. Në këtë kon-
tekst shteti do të riorganizojë

veten nëpërmjet ofrimit të
hapësirës festive për gratë dhe
kështu ne do të bimë në grackën e
asaj që njihet si “luftë për drejtësi
dhe barazi gjinore”.

Gratë në Kosovë shpesh për-
ballen jo me barazi gjinore, por
ekzistenciale. Në këtë pikë shteti
shndërrohet në projeksion fiktiv.

Rasti i së ndjerës Diana Kastrati
është shembull tipik i sfidimit të
shtetit deri në mohim. Ishte ajo që
pati nevojë për shtetin, e ishte
shteti që nuk denjoi ta mbronte
karakterin e tij qytetar. Në një rast
të tillë debati për sintagmën
“barazi gjinore” duket injorant. Po
çfarë barazie kërkohet në një vend
ku arroganca mashkullore kryen
eliminime fizike?!

Është shteti, i cili kurrë fjalën
”grua” nuk e përmend as gjatë
fushatave elektorale e as kur e
marrin pushtetin, sepse është qën-
drimi real për gruan si rol e ob-
jekt. Është shteti ai, i cili gjatë
ngjarjeve të rëndësishme kom-
bëtare, vajzave dhe grave ua jep
stilolapsin në mënyrë që ato të
lënë gjurmë në historinë.

Kësisoj, Bob Jessop duke anal-
izuar karakterin gjinor të shtetit,
atë e cilëson si patriark ose
komitet për menaxhimin e çësht-
jeve të përbashkëta të patriarkëve.

Nëse analizojmë, të gjitha tipat e
zhvillimeve shoqërore janë të ud-
hëhequra nga patriarkati. Patri-
arku në sistemin feudal u
përqendrua mbi zotin feudal dhe
kontrollin e tij, ndërsa në fazën e
hershme të kapitalizmit u
zëvendësua nga privatizimi, gjith-
një duke u bazuar në ndarjen e
punës seksuale, e cila femrat i
mbylli në shtëpi dhe për punë të
papaguar.

Edhe përkundër disa
ndryshimeve dhe tendencës për
shpërbërjen e familjes patriarkale,
shoqëria kosovare për shumë
arsye, mbetet peng i zhvillimeve
në relacionet ndërgjinore. 

Fytyrën e vërtetë të shtetit e kup-
tuam prej ecurisë, krijimit dhe
deri te zbatimi i Ligjit të punës,
proces ky që e shpërfaqi respektin
e shtetit kundrejt gruas.

Në fakt, dominoi tendenca që ky
ligj të shihet prej prizmit të tërë-
sisë-kombit, por jo të individit-
gruas. Pra, shqetësim kryesor u
paraqit rënia e natalitetit, ndaj e
gjithë energjia u orientua në gjet-
jen e një modusi që kombit i
garanton rrugë të sigurt përtërit-
jeje, ndaj në instancë të fundit gru-
aja paraqitet si pasojë, por jo
shkak.

Ende pa nisur zbatimi i këtij ligji
dolën zëra për rishikimin e tij dhe
reduktimin e pushimit të lehonisë,
mbase edhe në tre muaj (sic!). Kë-
sisoj, ky shtet gratë i lë peng në
duar të bizneseve, duke u siguruar
atyre infrastrukturë ligjore për
shfrytëzim skllavërues të grave
shtatzëna.

Diskursi i argumentimit të nenit
49 mbi pushimin e lehonisë bëri
që gruas t`i kufizohej mundësia
për të punuar, apo edhe të qenit e
punësuar.

Prandaj, shteti nuk ka pse
druhet nga qenia grua. Atë nuk
guxon ta konceptojë si mundësi të
mirë për ta shumuar kombin, as
për ta plotësuar mozaikun
ndërgjinor. Shteti do të jetë serioz
vetëm kur ta bartë frymën e gruas
në vete. Pra, kur gruaja do të jetë
vetë shteti.

(Autorja është menaxhere e
projekteve në Qendrën Kosovare

për Studime Gjinore)  

UNISEX

Fytyra e shtetit
Derisa shteti nuk e ndërron esencën 

e funksionimit të tij në kuptimin e korrigjimit 
të barazisë gjinore si vlerë njerëzore, 

Dita Ndërkombëtare e Gruas - 8 Marsi- do 
të identifikohet vetëm me veten



Rexhep Maloku

PRISHTINË, 7 MARS - Përfaqësuesi
Special i Bashkimit Evropian dhe
njëkohësisht kreu i Zyrës së
Bashkimit Evropian në Kosovë,
Samuel Zhbogar, ka thënë se gratë
janë zemra e një shoqërie. Ai është
mahnitur me kurajën e 25 ve-
jushave të Krushës, të cilat, edhe
pse humbën më të dashurit e tyre
në luftën e fundit, nisën një ndër-
marrje të përbashkët në agrikul-
turë për një të ardhme më të mirë.

“Historia ishte e dhimbshme dhe
shpeshherë tragjike, por fuqia dhe
vizioni i tyre për të ardhmen bënë
të mundshme ndryshimin më të
mirë të realitetit të përditshëm për
të jetuar në një vend”, ka theksuar
Zhbogar, i cili gjatë javës është
takuar me kryefamiljaret e
Krushës së Madhe.

Në intervistën speciale për shto-
jcën e veçantë të tetë marsit, Zh-
bogar gjithashtu ka folur edhe për
përfaqësimin e kënaqshëm të
grave në nivelin qendror, por ka
shprehur shqetësimin e tij me
mungesën e dhënies grave të pozi-
tave vendimmarrëse në nivel ko-
munal. Ka thënë se partitë e mëdha
madje nuk ua besojnë grave drej-
timin e degëve.

“Ky boshllëk ndërmjet për-
faqësimit qendror të grave dhe
nivelit komunal mund të çojë në
përfundime të gabuara për pozitën
e njëmendtë të grave në shoqërinë
e Kosovës”.

Ka thënë se avancimi i të drejtave
të grave është një sfidë edhe për
burrat. Kreu i BE-së në Kosovë ka
theksuar se Kosova ka infrastruk-
turë ligjore, por duhet një zbatim i
vërtetë në terren. Sheh një bosh-
llëk ndërmjet burrave dhe grave
për përmirësimin e gjendjes së
gjysmës së shoqërisë. Ai thekson
se pavarësia financiare është
burim i nisjes së lirive dhe të të
drejtave të grave.

KD: Si do ta përshkruani gjend-
jen e grave në Kosovë?

Zhbogar: Më lejoni të përgjigjem
me një përshtypje të ditëve të fun-
dit prej vizitës së ditës së martë në
Rahovec. Kam takuar gratë e ko-
operativës së agrikulturës
“Krusha” në Krushë të Madhe.
Kisha njohuri për fatin tragjik të
shumë familjeve të lënduara nga
lufta në Krushë, por vetëm gjatë
vizitës sime të fundit dhe takimit
me ato të veja të guximshme, kup-
tova të gjitha dimensionet e
guximit të tyre. Ato kishin qenë në
gjendje jo vetëm të kapërcenin
humbjen tragjike personale të më
të dashurve të tyre, por gjithashtu i
luftuan shumë kufizime tradi-
cionale, me qëllim që ta konfron-
tonin të ardhmen. Për mua, në këto
ditë para tetë marsit kur ne sh-
peshherë përdorim fjali klishe për
barazinë dhe respektin, 25 gratë e
Krushës janë simboli i vërtetë i
grave të Kosovës: historia ishte e
dhimbshme dhe shpeshherë
tragjike, por fuqia dhe vizioni i tyre
për të ardhmen bënë të mundshme
ndryshimin më të mirë realitetit të
përditshëm për të jetuar më mirë.

KD: Cilat janë sfidat kyç me të
cilat përballen gratë?

Zhbogar: Barazia gjinore nuk
nënkupton vetëm mundësi të
barabarta. Barazia gjinore shpesh-
herë kërkon diskriminim pozitiv.

Sepse nuk janë “tavanet e qelqta”
që po i kufizojnë gratë në karrierat
dhe ambiciet e tyre. Ende ka mure
betoni që i frenojnë ato të realizo-
jnë disa prej dëshirave dhe të drej-
tave të tyre themelore. Qasja në
punë mund të jetë e barabartë - po
çka nëse fare nuk ka vende pune,
një barazi e tillë nuk ndihmon! Unë
sinqerisht mendoj se mundësia për
të pasur një mundësi fitimi për
jetesë është një sfidë kyç - sepse
pikërisht aty nisin të gjithë të drej-
tat individuale. Me qëllim që të ar-
rihet kjo, gratë duhet të kenë qasje
të barabartë në edukim.

Sfida të tjera kyç me të cilat për-
ballen gratë në Kosovë janë
mungesa e qasjes në drejtësi,
mungesa e burimeve, mungesa e
qasjes në fonde, mungesa e qasjes
në shëndetësi për shembull në
zona rurale dhe mungesa e
mbështetjes institucionale.

KD: A konsideroni se gratë janë
mjaftueshëm të përfaqësuara në
politikë, ekonomi, kulturë dhe
fusha të tjera të jetës?

Zhbogar: Ne të gjithë mbajmë
mend Samitin Botëror të Grave të
mbajtur vitin e kaluar këtu në Pr-
ishtinë. Në atë rast, unë kam thënë
se Kosova prihet nga një grua, se
një e treta e anëtarëve të Kuvendit
janë gra, se shumë organizata me-
diatike prihen prej grave, dhe se
emisioni më popullor dhe më kri-
tik në televizionin kombëtar drej-
tohet prej një tjetër gruaje të fortë,
Jetës.

Në Qeverinë e Kosovës, disa prej
ministrive më sfiduese dhe më të
rëndësishme për të ardhmen e
Kosovës - si integrimi evropian,
tregtia dhe industria, dhe dialogu -
drejtohen prej grave. Ky është një
indikator se gratë janë të pozi-
cionuara fuqishëm në jetën politike
dhe në shoqëri në përgjithësi.

Afërmendsh, gjithnjë ka hapësirë
për përmirësim. Janë saktësisht
863.925 femra, krahasuar me
875.900 meshkuj - por përfaqësimi
femëror në nivelin qendror nuk
prezanton gjendjen në mbarë
Kosovën. Në nivelin komunal dhe
në zona rurale, pjesëmarrja e fem-
rave në pozita vendimmarrëse
është larg prej asaj që shohim në
Prishtinë. Nuk ka asnjë grua
kryetare  komune në Kosovë! Prej
gjithë këtyre partive të shumta
politike, gratë i drejtojnë vetëm tri
parti të vogla. Pothuajse asnjë degë
komunale e partive më të mëdha
politike nuk drejtohet prej grave.
Ky boshllëk ndërmjet përfaqësimit
qendror të grave dhe nivelit komu-
nal mund të çojë në përfundime të
gabuara për pozitën e njëmendtë të
grave në shoqërinë e Kosovës.

KD: Çka mendoni për kornizën
ligjore për të drejtat e femrave në
Kosovë? Sipas jush, sa po zbatohet
në praktikë?

Zhbogar: Kosova ka një kornizë
të mirë ligjore, e cila siguron të
drejta për femrat. Barazia gjinore
dhe fuqizimi i grave janë shumë
mirë të ruajtura në sistemin ligjor
në Kosovë. Sidoqoftë, problemi
është kur vjen puna e zbatimit, që
shpeshherë është shumë i ngadal-
shëm. Dhe autoriteteve relevante u
kërkohet të shtojnë përpjekjet e
tyre dhe t’i zbatojnë ligjet e mirat-
uara.

KD: Cili është roli i femrave për

përmirësimin e gjendjes së shoq -
ërisë?

Zhbogar: Ne në Bashkimin
Evropian fuqimisht besojmë se
është themelore t’i vëmë gratë në
zemër të gjithçkaje që bëjmë, dhe
sigurohemi që çdo projekt që ne
kryejmë si zyrë e Bashkimit
Evropian në Kosovë - qoftë në
agrikulturë, edukim ose shëndetësi
- të ketë gjithashtu si qëllim ndër-
lidhjen me fuqizimin e grave. Ne jo
vetëm që promovojmë barazi gji-
nore dhe fuqizim të grave, por
edhe duam që këto të realizohen
edhe në terren, për të promovuar
rezultate konkrete dhe të prek-
shme për njerëzit konkretë.
Kështu, duke listuar projektet
konkrete që ne përkrahim, unë
mund t’i përgjigjem pyetjes suaj
për përmirësimin e shoqërisë.
Nëpërmjet Instrumentit Evropian
për Demokraci dhe të Drejta të
Njeriut, ne po përkrahim organi-
zatat e shoqërisë civile në përpjek-
jet e tyre për të fuqizuar barazinë
gjinore dhe të drejtat e grave në
Kosovë. Kjo përfshin një projekt të
zbatuar nga “Medica Kosova”, që
ka për qëllim fuqizimin e grave të
zonave rurale dhe angazhimin e
tyre në agrikulturë, duke fuqizuar
rolin dhe pozitën e tyre në zhvil-
limin e përgjithshëm ekonomik në
Kosovës dhe pjesëmarrjen e tyre
në proceset politike. BE-ja përkrah
një projekt të Qendrës Kosovare
për Studime Gjinore, që synon
nëpërmjet kulturës dhe arteve
ngritjen e vetëdijes për barazinë
gjinore. Ne gjithashtu financojmë
një projekt për riintegrimin e vikti-
mave të dhunës familjare, duke
përkrahur strehimoret e grave të
OJQ-ve në avancimin e shër-
bimeve të tyre të riintegrimit dhe
fuqizimit të viktimave të dhunës
familjare. Dhe në partneritet me
“UN Women” dhe UNDP-në, zyra
jonë është përfshirë në një projekt
të quajtur “Gratë, paqja dhe sig-

uria”. Brenda kësaj kornize,
gjithashtu do të lansohet një skemë
e vogël grantesh për grupet e grave
në mbarë Kosovën për fushata dhe
lobim politik, sikurse edhe një rrjet
rajonal.

KD: Cilat janë politikat e BE-së
për të drejtat e grave në Kosovë?

Zhbogar: Bashkimi Evropian ka
një rol themelor në barazinë gji-
nore dhe fuqizimin e grave. Në ko-
rnizën e dialogut politik, BE-ja
diskuton me shtetet partnere sesi
ato po zbatojnë obligimet
ndërkombëtare ligjore të të drej-
tave të grave, sikur se edhe
mënyrat dhe mjetet për të
përkrahur përpjekjet në këtë drej-
tim.

Më lejoni t’ju jap një shembull
konkret: Komisioni Evropian ka
adoptuar propozimin e
zëvendëspresidentes dhe komi-
sionares së BE-së për Drejtësi, zon-
jës Viviane Reding, për një ligj
evropian që kërkon përfaqësim
femëror prej 40 për qind të anë-
tarëve të bordit të kompanisë deri
në vitin 2020. Sikur se tregojnë të
dhënat, së fundi, bordet janë të
dominuar nga njëra gjini: 85 për
qind e anëtarëve joekzekutivë të
bordeve dhe 91.1 për qind e anë-
tarëve ekzekutivë të bordeve janë
burra, derisa gratë përbëjnë 15 dhe
8.9 për qind. Duhen ndryshuar
këto ligje ju mund të ndikoni jetën
në plan afatgjatë! Meqë ky është
vetëm një hap i strategjisë së
përgjithshme “Evropa 2020”, ju
mund ta merrni me mend se në se-
cilin sektor të jetës tonë mund të
arrihen këso përmirësime. Është
gjë e rëndësishme që në këtë
strategji kërkohet zbatimi i të drej-
tave të grave në të gjitha fushat. E
njëjta vlen edhe për detyra të tilla,
si punësimi dhe përmirësimi i
niveleve të edukimit, por gjithashtu
promovimi përfshirjes sociale, në

veçanti nëpërmjet reduktimit të
varfërisë.

Politika e Zgjerimit e BE-së, kur
në Kosovë do të zbatohet në një
nivel më të lartë, kërkon një vënie
të theksit më të madh të mbrojtjes
së të drejtave të grave. Kjo materi-
alizohet në formën e dialogut të
Procesit të Stabilizim-Asociimit,
raporteve të progresit, Studimit të
fizibilitetit dhe programeve re-
spektive të asistencës. Takimi sek-
torial për drejtësisë, liri dhe siguri
mbulon rregullisht çështje të të
drejtave të grave dhe identifikon
boshllëqet, dhe aksionin politik që
duhet të merret.

KD: Krahasuar me kornizën
legjislative të BE-së, çfarë duhet të
ndryshojë në Kosovë?

Zhbogar: Ne jemi të vetëdijshëm
se së fundi po amendamentohet
ligji tanishëm për barazinë gjinore,
dhe zyra jonë do ta përcjellë për së
afërmi këtë proces. I ashtuquajturi
legjislacion i “gjinisë së maskuar”
në shikim të parë duket neutral
dhe se nuk i favorizon burrat, kra-
hasuar me gratë, por në praktikë
ata shpeshherë janë diskriminues
ndaj grave për shkak të kontekstit
social, përgjegjshmërisë, traditës
dhe nivelit të zhvillimit ekonomik
në Kosovë.

Do të doja t’i jepja fund kësaj
bisede me një tjetër sfidë që ka më
shumë lidhje me ne, burrat, sesa
me gratë: të drejtat e grave dhe
barazia gjinore shpeshherë shihen
si një çështje vetëm e grave. Nuk
ka partneritet të njëmendtë ndër-
mjet burrave dhe grave për
avancimin e pozitës së grave dhe
barazisë gjinore në Kosovë. Këtë
duhet ta ndryshojmë së bashku.
Është krucial roli i grave në
demokratizimin dhe zhvillimin e
shoqërisë në Kosovë. Të dy palët,
burrat dhe gratë, duhet të marrin
plotësisht pjesë në ndërtimin e një
shoqërie demokratike.
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INTERVISTË E PËRFAQËSUESIT SPECIAL TË BE-SË DHE KREUT TË ZYRËS SË BE-SË NË KOSOVË, SAMUEL ZHBOGAR

Zhbogar: Barazia gjinore nuk nënkupton 
vetëm mundësi të barabarta

Në intervistën speciale për shtojcën e veçantë të tetë marsit, Zhbogar gjithashtu ka folur edhe për përfaqësimin e kënaqshëm të
grave në nivelin qendror, por ka shprehur shqetësimin e tij me mungesën e besimit grave të pozitave vendimmarrëse në nivel ko-
munal. Ka thënë se partitë e mëdha madje nuk ua besojnë grave drejtimin e degëve. “Ky boshllëk ndërmjet përfaqësimit qendror
të grave dhe nivelit komunal mund të çojë në përfundime të gabuara për pozitën e njëmendtë të grave në shoqërinë e Kosovës”



Vlora Çitaku

“Nuk ka agoni më të madhe sesa
ta mbash një rrëfim të patreguar
brenda vetes” 

Maya Angelou 

Para disa ditësh vajza e fqinjve të
mi që jetojnë kundruall meje më
ndali tek po nisesha për punë dhe
me seriozitetin më të madh duke e
rrudhur ballin dhe duke i mrrolur
ata sy të saj të mëdhenj më tha:
“Ministre, kur më ka pyetur eduka-

torja në çerdhe se çka dua të bëhem
kur të rritem, i kam thënë ministre si
Vlora. E lumtur, që e hoqi atë çka
kishte nga zemra, iku si me gjysmë
vrapi drejt prindërve të saj pa më
dhënë mundësi as t’i përgjigjesha.
Njëherë u skuqa, ngase nuk më
kishte ndodhur ndonjëherë që
dikush të më thoshte se donte të
bëhej si unë kur të rritet. Por më-
pastaj u gëzova dhe u lumturova
shumë. 

Po, unë jam ministre në Qeverinë
e Republikës së Kosovës, jam
shumë e nderuar dhe e privilegjuar
që jam. Ku ka nder e krenari më të
madhe se të jesh në shërbim të ven-
dit tënd? 

E përdora në fillim një kuotë nga
shkrimtarja dhe poetja e madhe
afrikano-amerikane, Maya An-
gelou, ngase m’u kujtua autobi-
ografia e saj e parë “I know why the

caged bird sings” (E di pse këndon
zogu në kafaz), një titull shumë
evokativ, dhe m’u kujtua se si ajo e
tregon rrëfimin e saj, se si ajo
shndërrohet nga një viktimë e ra-
cizmit me kompleks inferioriteti, në
një grua të dinjitetshme që lufton
paragjykimet. 

E përdora këtë kuotë, ngase gratë,
portretet e të cilave unë mbaj në
murin e zyrës sime, e kanë secila
nga një rrëfim që është treguar e
ritreguar për të shërbyer si inspirim
për të gjithe ne. 

Në murin e zyrës sime kam të ven-
dosura portretet e Mbretëreshës
Teutë, Nënë Terezës, Elena Gjikës,
Shote Galicës, dr. Sadete Mekulit,
Nexhmije Pagarushës, Xhevë
Lladrovcit dhe dr. Flora Brovinës.
Që të gjitha e kanë një rrëfim të
ndryshëm. Vijnë nga kohëra të
ndryshme. Por një gjë e kanë të për-
bashkët, të gjitha kanë luftuar din-
jitetshëm kundër padrejtësive dhe
paragjykimeve, kanë luftuar din-
jitetshëm që të mos ketë më
padrejtësi dhe paragjykime. 

Mund të ndalem dhe të flas për
padrejtësitë dhe paragjykimet që u
janë bërë dhe ende u bëhen fem-
rave, jo vetëm në Kosovë, por në
mbarë botën. Mund të ndalem këtu
të kuptoj se jo vetëm Maya Angelou,
por edhe shumë e shumë femra të
tjera nga Kosova, Shqipëria dhe nga
mbarë bota, të cilat kanë bërë
shumë për zhvillimin dhe emancip-
imin e femrës, por ajo që është më e
rëndësishme, është se ne duhet të
ndalemi e të fokusohemi edhe në të
arriturat tona jo vetëm si femra, por
si shoqëri në përgjithësi.

Të arritura që nuk do të ishin pa
sakrificën dhe luftën e femrave gjatë
gjithë historisë tonë.

Sot gruaja kosovare është shumë
më e përgatitur dhe më e motivuar
në misionin e saj. Me shumë mbur-
rje dhe ngado që shkoj theksoj se
jam shumë e lumtur që jemi vendi i
parë në rajon që ka një presidente
femër, znj.Atifete Jahjaga. Sot një e
treta e Kuvendit të Republikës së
Kosovës është e përbërë nga femrat,
të cilat jo vetëm që po e ngrenë zërin
e tyre në përkrahje të çështjes së
femrës, por janë duke kontribuuar
në zhvillimin dhe në përmirësimin e
shoqërisë sonë në përgjithësi. Sot në
Qeverinë e Kosovës i kemi dy
zëvendëskryeministre që po e krye-
jnë punën e tyre në mënyrë të
shkëlqyeshme. Sot në institucionet
e Republikës së Kosovës femrat
kanë rol kyç. Sot në Kosovë më
shumë se kurrë roli i femrës është
esencial në rrugëtimin tonë drejt
Bashkimit Europian. Sot në Kosovë
femra është më e fuqishme dhe më
inspiruese se kurrë.  

Por ende ka shumë punë për të
bërë. Ende duhet të trajtojmë dhim-
bjet e mëdha të shoqërisë sonë.
Ende duhet të luftojmë dhunën në
familje. Ende duhet të luftojmë për
shkollimin dhe emancipimin e fem-
rës anembanë Kosovës. Ende duhet
të luftojmë për paragjykimet që i
bëhen femrës. Femra në Kosovë
kurrë më parë nuk ka qenë në poz-
itë më të mirë, por kur dihet se si ka
qenë, ende ka shumë punë për t`u
kryer. 

Unë mund vetëm të premtoj se
nuk do të ndalem së punuari për
vendin tim. Unë mund vetëm të
premtoj se nuk do të ndalem kurrë
se luftuari për zhvillimin e mëtut-
jeshëm të femrës. E vetëm duke
punuar dhe sakrifikuar, unë mund
të shpresoj se do të shërbej si model
për fqinjen time të vogël dhe vetëm
ashtu mund t`i respektoj  figurat e
grave që unë i mbaj në murin e
zyres sime.

Vetëm kështu do t’ju bëj nder!

(Autorja është ministre e Inte-
grimit Evropian në Qeverinë e

Kosovës)
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Sot më mirë se dje, nesër 
më mirë se sot

Augustin Palokaj

Me shumë aktivitete në prag të
8 Marsit, edhe institucionet e
Bashkimit Evropian shënojnë
Ditën ndërkombëtare të grave.
Qëllimi i të gjitha këtyre ak-
tiviteteve është që të promovohen
të drejtat e barabarta të grave dhe
të sigurohet trajtim i barabartë i
tyre. Por edhe barazia gjinore
duket të jetë një temë ku vetë BE-
ja nuk bën atë që promovon.
Prandaj dhe përbrenda Bashkimit
Evropian ka nisma që të bëhen
ndryshime radikale, sidomos në
përfaqësimin më të madh të
grave në postet kyç në institu-
cione të pushtetit, si dhe në bor-
det e ndërmarrjeve të mëdha.
Nënkryetarja e Komisionit
Evropian, Viviane Reding, që
është komisionere për drejtësi, ka
propozuar që me ligj të caktohet
se në bordet e ndërmarrjeve
duhet po ashtu të ketë përfaqësim
të barabartë të grave. Mungesa e
barazisë në postet e rëndësishme
është shumë evidente edhe në in-
stitucionet e Bashkimit Evropian.
Katër postet udhëheqëse në katër
institucionet kryesore të BE-së,
kryetarët e Këshillit Evropian,
Komisionit Evropian, Parlamentit
Evropian dhe Gjykatës Evropiane
të Drejtësisë janë meshkuj. Dhe
kur i kishin ndarë këto funksione
në vitin 2009, u kishte rënë ndër-
mend që mungojnë gratë në
postet kryesore. Nga kjo kishte
përfituar Catherine Ashton,
atëherë pak e njohur në qarqet
politike, e cila falë fatit se është
grua dhe vjen nga radhët e so-
cialistëve, mori mbështetjen për
postin e përfaqësueses së lartë të
BE-së për Politikë të Jashtme dhe
Siguri. Sot Ashton nga shumë
analistë, e privatisht edhe nga
vetë kolegët e saj, konsiderohet si
një ndër emërimet më të gabuara
në postet kryesore të BE-së, sepse
nuk ka arritur ta bëjë politikën e
jashtme të BE-së më të suk-
sesshme. Në Komisionin
Evropian, institucionin më të
madh të BE-së për nga numri i të
punësuarve, ka balancim gjinor
në numrin e përgjithshëm të të
punësuarve. Madje në këtë fem-
rat përbëjnë pak më shumë se
gjysmën e tyre. Por në postet e
larta, në ato të drejtorëve e edhe
të komisionerëve, dominojmë
burrat edhe në Komisionin
Evropian. Në përbërje të Komi-
sionit, Barroso II, pra në man-
datin e tij të dytë në krye të
ekzekutivit të BE-së, 18 nga 27
komisionerë janë meshkuj dhe
vetëm 9 femra. Ajo që ka shqetë-

suar më së shumti aktivistët për
barazi gjinore, sikurse dhe fem-
rat, sipas anketave të cilat i ka
bërë vetë BE-ja, është dallimi në
paga për punën e kryer. Sllovenia
figuron të jetë i vetmi shtet anëtar
ku femrat dhe meshkujt paguhen
njësoj për punën e tyre. Mesatar-
isht në BE hendeku në rroga mes
meshkujve dhe femrave është në
nivelin prej 16,2 për qind, për sa
femrat paguhen më pak. Me
gjithë paragjykimet, dallimi më i
vogël është në vendet e Evropës
Lindore dhe asaj Jugore, sesa në
ato perëndimore. Për shembull
Polonia dhe Rumania kanë barazi
më të mëdha në paga për femra
dhe meshkuj sesa Suedia e Fin-
landa. Meshkujt janë më të për-
faqësuar edhe në numrin e
përgjithshëm të atyre që punojnë
në vendet e BE-së. Më shumë se
75 për qind të meshkujve të
moshës madhore, të aftë për
punë, janë të punësuar, ndërsa
kjo shifër për femrat është në
nivelin vetëm prej 62 për qind.
Edhe më negative në dëm të për-
faqësimit të barabartë të femrave
është gjendja në bordet e ndër-
marrjeve kryesore në vendet e
BE-së. Femrat përbëjnë vetëm
15,8 për qind të këtyre bordeve,
ndërsa si shefe të brodeve vetëm
3 për qind. Hendeku i madh në
paga nganjëherë shpjegohet
edhe me faktin se femrat domi-
nojnë për nga numri i të punë-
suarve në profesionet ku pagat
janë më të vogla. Për shembull
në shëndetësi dhe në shërbime
sociale femrat përbëjnë mbi 80
për qind të të punësuarve e ato
sektore janë më pak të paguara
sesa disa profesione të tjera ku
dominojnë meshkujt, si menaxh-
menti, telekomunikimi, energjia
dhe industri të tjera. Diskrimin-
imi në vendin e punës në baza
gjinore është i ndaluar edhe me
ligj në BE dhe në institucionet e
Bashkimit Evropian. Por në
praktikë shifrat dëshmojnë se
vetë BE-ja është ende larg arrit-
jes së qëllimit që të ketë një bal-
ancim më të barabartë. Prandaj
në BE edhe ekziston strategjia
për të luftuar disbalancimin. Kjo
strategji ka për qëllim që të sig-
urohet “pavarësia e barabartë
ekonomike”, pastaj “pagesat e
njëjta për punë të njëjta”, “pjesë-
marrje e barabartë në vendim-
marrje” si dhe “t’i jepet fund
dhunës në baza gjinore”. Për
Bashkimin Evropian test intere-
sant në respektimin e barazisë
gjinore do të jetë viti 2014, kur
do të zhvillohen zgjedhjet për
deputetë të Parlamentit
Evropian, por do të duhej të
zgjidhej Komisioni i ri dhe
kryetari i ri i Këshillit Evropian.
Pritjet janë që së paku një prej
katër posteve në krye të institu-
cioneve të BE-së ta kenë femrat,
ndërsa të jenë të barabarta në
kabinetin e Komisionit të ri që,
me anëtarësimin e Kroacisë, do
të ketë 28 anëtarë.

SHIKIM NGA BRUKSELI 

Femrat për barazi
duhet të luftojnë

edhe në BE
Edhe në shtetet e Bashkimit Evropian 

mesatarisht femrat paguhen 16,2 për qind më 
pak se meshkujt. Në institucionet e BE-së 

ekziston balancim gjinor sa i përket numrit 
të përgjithshëm të të punësuarve, por nuk 

ka balancim në postet kryesore 



Sylvia Paletschek  dhe Sylvia
Schraut

Në kohën e sotme kultura e ku-
jtesës po lulëzon dhe asaj i kushto-
het vëmendje e gjerë edhe në
rrethin e historianëve profesionalë,
edhe në sferën publike.  Megjithatë,
dy karakteristika theksohen: shu-
mica e debateve mbi kujtesën pub-
like përqëndrohen në hapësirën
politike të kombit dhe, si një rregull
i përgjithshëm, ato shpërfillin gjin-
inë e aktorëve.  Këto vështrime çuan
botuesit që të organizojnë një kon-
ferencë, të financuar nga Fritz-
Thyssen-Stiftung, mbi

»Gjinizimi i kujtesës« në Univer-
sitetin e Mannheim-it në fillim të
vitit 2005. Studimet e rasteve nga
vendet evropiane (Bullgaria, Dani-
marka, Finlanda, Franca, Gjerma-
nia, Britania e Madhe, Greqia,
Hungaria, Holanda, Norvegjia dhe
Turqia) ekzaminuan rolin e gjinisë
në kulturën e kujtesës në vendet e
shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe
njëzet dhe mënyrën se si ato për-
faqësonin gratë.

Ne filluam me pyetjet vijuese: Si
mund të integrohet kategoria e gjin-
isë në debatet mbi kulturën e ku-
jtesës?  Çfarë funksioni luan kujtimi
i ngjarjeve historike në pjesëmar-
rjen politike të grave? Si mund të
formësojmë një kulturë të kujtesës
që poashtu inkorporon përvojat e
grave?

Kujtesa kolektive dhe kultura 
e kujtesës

Termet kujtesë dhe përkujtim
përfshijnë një sërë të gjerë defini-
cionesh dhe konceptesh. ‘ Përkuj-
timi është një proces i »sjelljes në
sipërfaqe« dhe ndërtimi i së kalu-
arës. Përkujtimi është rezultat i këtij
procesi.Kujtesa përshkruhet si
struktura e akumulimit apo aftësia
për të akumuluar këto përkujtime.
Termi kulturë e kujtesës është kom-
pleks. Ai u referohet përmbajtjeve
dhe formave të përfaqësimit të ku-
jtesës, si dhe funksioneve sociale të
kujtesës.

Hulumtimet mbi kulturën e ku-
jtesës filluan në të 1920-at. Mbi të
gjitha, punimet e Maurice Halb-
wachs (Halbwachs 1985) kanë qenë
influenciale deri më sot. Halbwachs
farkoi termin “kujtesë kolektive”
dhe spikati karakterin e ndërtuar
dhe të përcaktuar socialisht të ku-
jtesave individuale. Sipas Halb-
wachs, një individ është gjithmonë
një anëtar i disa grupeve sociale,
psh. një familje, parti apo një komb.
Është kombinimi i kujtesave të kë-
tyre kolektiveve të ndryshme që for-
mon dallimet në kujtesat e
individëve.

Kjo marrëdhënie specifike me
grupin me të kaluarën është kyç për
formësimin e identitetit të individit.

Teoria e Maurice Halbwachs më
tej u zhvillua nga Jan Assmann, i cili
futi konceptin e kujtesës kolektive.
Assmann spikat më shumë marrëd-
hënien ndërmjet kulturës dhe ku-
jtesës dhe përqëndrohet në
ndërrelacionin e kujtesës publike,
identitetit kolektiv dhe legjitimimit
kolektiv. Assmann sugjeron se ka dy
forma të kujtesës: kujtesa komu-
nikative dhe kulturore. Ai e ngre no-
cionin e zhvilluar nga Halbwachs
dhe Nora se kujtesa e gjeneratave
është e kufizuar në 80-100 vite dhe
bën një dallim në mes të asaj që ai
përshkruan si kujtesë komunikative
dhe kujtesë kulturore. Kujtesa ko-
munikative përshkruhet si përkuj-
tim i drejtpërdrejtë që përcillet tutje
në një mënyrë joformale përmes ko-
munikimit. Kujtesa kulturore, në
kontrast, është e organizuar dhe e
institucionalizuar, e lidhur me ob-
jekte dhe rituale. Ne nuk mund të
japim një përmbledhje gjithëpërf-
shirëse të debateve të shumta të tan-

ishme mbi përkujtimin, kulturën e
kujtesës dhe politikën e kujtesës. Në
faqet vijuese do të jepet vetëm një
hyrje e shkurtër e qasjeve të Mau-
rice Halbwachs dhe Jan e Aleida
Assmann. Më tutje do të donim t’i
referoheshim Eric Hobsbawm, sipas
të cilit shpikja e traditave për kri-
jimin e identitetit dhe legjitimimit të
lëvizjeve e institucioneve politike
është një shenjë e modernitetit.
Pierre Nola zhvilloi konceptin influ-
encial dhe kreativ të “heu de mem-
oire”, i cili trajton transformimin
dhe ngjeshjen e ngjarjeve historike

gjatë tranzicionit në kujtesën kom-
bëtare për një përmbledhje të këtyre
qasjeve si dhe qasjeve të tjera ndaj
hulumtimeve mbi kujtesën.

Kjo përfshin stoqet specifike të
cilësdo shoqërie dhe cilësdo epoke
të teksteve, figurave dhe riteve të
ripërdorshme (...) kultivimi i të
cilave shërben për të stabilizuar dhe
përçuar imazhin e asaj shoqërie për
vetveten.

Mbi këtë dije kolektive, në shu-
micën e rasteve (por jo vetëm në
ato) nga e kaluara, çdo grup bazon
vetëdijen e vet të unitetit dhe veçan-

tisë. Siç sugjeron Aleida Assmann,
kujtesa kulturore mund të ndahet
më tej në kujtesë “funksionale” dhe
kujtesës së “akumulimit” Kujtesa
funksionale paraqet segmentet e së
kaluarës që merren si funksionale
dhe të rëndësishme në një shoqëri
në një pikë të caktuar kohore dhe që
shërbejnë, për shembull, për kri-
jimin e identitetit kombëtar ose
legjitimim politik. Kujtesa funksion-
ale mund të kuptohet si kujtesë e fi-
tuar e cila përbën kuptimin. Kujtesa
e akumuluar, në kontrast, poashtu
përfshin diturinë e tanishme të

padobishme për të kaluarën, e cila
dikur ishte kuptimplote për një
shoqëri apo një grup dhe e cila
mund të rifutet në kujtesën funk-
sionale kur të jetë e nevojshme. 

Kulturat (kombëtare) të kujtesës
akoma përjashtojnë gratë

Punimet e fundit mbi kulturën e
kujtesës çojnë te fakti se kujtesa
kontestohet politikisht. Jay Winter
thekson riinterpretimin konstant të
përkujtimit në kontekst të debateve
sociale si dhe faktit që të përkujtu-
arit është një proces. Kjo çon te
koekzistenca e shumë kulturave,
hegjemonie dhe margjinale, të ku-
jtesës. Në tërësi, të gjitha teoritë mbi
përkujtimin dhe kujtesën janë kom-
plekse dhe theksojnë ngulitjen so-
ciale të përkujtimit individual, si dhe
rëndësinë e politikës së kujtesës për
identitetin historikisht të rrënjosur
të një kombi. Ato spikasin çarjen
ndërmjet kulturës së kujtesës pub-
like dhe kujtesave private dhe thek-
sojnë funksionin e rëndësishëm të
komunikimit në proceset e të përku-
jtuarit. Procesi i prodhimit të të
përkujtuarit të përbashkët që krijon
kuptim pasqyron debatet sociale
rreth interpretimit të së kaluarës.
Përgjithësisht, e kjo ka ta bëjë
posaçërisht për procesin e ngjeshjes
së kujtesës në nivel të kombeve, in-
terpretimet rrjedhave të
përgjithshme shpërfillin pozicionet
e minoriteteve sociale si dhe aspek-
tet transnacionale. Kulturat (kom-
bëtare) të kujtesës formësuan këtë
mënyrë, posaçërisht nga shekulli i
nëntëmbëdhjetë, janë akoma në
fuqi dhe përjashtojnë gratë. Kulturat
e kujtesës janë historikisht ngushtë
të lidhura me zhvillimin e kombeve-
shteteve dhe me formësimin e iden-
titeteve kombëtare gjatë shekullit të
nëntëmbëdhjetë.  Elementet e një
kulture kombëtare të kujtesës
(monumente, ditë të përkujtimit
festa, etj.) të orientuara nga këto
procese shërbyen për krijimin e një
vetëdije kombëtare dhe çuan tutje
zhvillimin e një identiteti të tillë,
shumë shpesh në demarkacion,
garim e armiqësi kundrejt shteteve
të tjera. Kujtesa kolektive pasqyron
modelin borgjez për gjininë dhe ka
një orientim mashkullor, përkundër
pohimit se është universale dhe
gjithëpërfshirëse. Gratë si aktorë,
veprimtaria e tyre dhe vetëpercepti-
met e qëllimet e tyre shpesh margji-
nalizohen dhe harrohen.

Deri më tani mezi ka pasur ndonjë
hulumtim që ka studiuar për-
faqësimin e grave në kujtesën kom-
bëtare dhe rolin e gjinisë në kulturat
e kujtesës. Prapëseprapë, kujtesa
dhe gjinia janë të ndërthurura
shumëfish: Gjinia është një prodhim
i përkujtimit kulturor, thirret nga ku-
jtesa dhe praktikat sociale dhe në
mënyrë konstante rigdhendet në
kujtesën kolektive. Kujtesat janë,
për më tepër, të gjinizuara. Ne duhet
të pyesim se kush mban mend çka,
si, pse dhe për kë. Deri më tani, në
punimet teorike mbi kulturën e ku-
jtesës gjinia aty-këtu përmendet si
kategori kyçe e përkujtimit kolektiv,
por, përgjithësisht, kjo nuk është e
shtjelluar sistematikisht.Studimet
ekzistuese mbi marrëdhënien ndër-
mjet kujtesës dhe gjinisë janë të
shumtën nga shkencëtarët letrarë
apo socialë. Ka vetëm një numër të
kufizuar studimesh historike mbi
këtë temë: ese të shkurta apo
studime të shkruara në suaza të
lëvizjes feministe, studime rreth lid-
hjes së historiografisë dhe gjinisë
dhe rreth përkujtimit në baza gji-
nore të Holokaustit dhe luftës. 

Tema e fundit është shtjelluar më
së shumti gjerësisht. Ka, së kënde-
jmi, ende shumë punë për të bërë në
fushën kërkimore për kujtesën dhe
gjininë.
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Kultura e gjinisë dhe e kujtesës në Evropë - përfaqësimet
femërore në perspektivën historike



Tinka Kurti 

PRISHTINË, MARS - Besa Aliaj, një
grua rreth 30 vjeç nga Kaçaniku, nuk
punon.  Ajo tregon se para dy vjetësh
ka pasur një mundësi të punojë në
pikën doganore në Han të Elezit. “I
përgatita dokumentet. Burri im u pa-
jtua. Edhe prindërit i pata pyetur, u
pajtuan. Nuk munda të konkurroja
sepse vjehrrit e mi nuk pranuan. Kah
ne nuk është fort adet të punojnë
gratë”, rrëfen ajo. Por ajo tregon se
konkursi i Doganave ka qenë i vetmi
përgjatë këtyre viteve që ka pasur
mundësi të aplikonte në Kaçanik. 

Sipas një raporti të Qendrës Koso-
vare për Studime Gjinore të vitit
2011, pjesëmarrja e grave në tregun e
punës në Kosovë vlerësohet të jetë
më e ulëta në Evropë. Shkalla e
papunësisë tek gratë vlerësohet të
jetë rreth 68 për qind në krahasim me
atë të burrave që besohet të jetë rreth
36.9 për qind. “Grave në Kosovë u
mungon siguria ekonomike, sidomos
në zonat rurale,  për shkak të statusit
inferior shoqëror, nivelit më të ulët të
arsimimit dhe  mungesës së mundë-
sive për punësim për to”, thuhet më
tej në këtë raport.  I njëjti raport, duke
iu referuar një publikimi të institutit
“Riinvest”, cek se paga mesatare mu-
jore në Kosovë është vlerësuar të jetë
pak më e lartë se 200 euro, dhe është
më e ulët për gratë krahasuar me
burrat.  

Edhe sipas drejtueses së shoqatës
“She-era”, Mirlinda Kusari,
papunësia tek gratë vazhdon të jetë
një sfidë e madhe për to.

Nga të dhënat e Agjencisë Statis-
tikore të Kosovës (Zhvillimi i Rapor-
tit Njerëzor - UNDP 2012), shihet se
papunësia në Kosovë konsiderohet
se është 45 për qind,  57 për qind të të
papunëve janë vajza dhe gra, ndërsa
41 për qind janë burra). Pjesëmarrja
e burrave në tregun e punës tregohet
se është dy herë më e lartë se e fem-
rave; 67 për qind burra, ndërsa 27 për
qind gra. Kurse raporti mes femrave
dhe burrave në punësim është 40 për
qind meshkuj ndërsa 12 për qind
femra.  Sipas Kusarit, këto shifra tre-

gojnë për një pabarazi shumë të
madhe dhe ky është një tregues
shqetësues për vendin. 

“Për të kapërcyer pabarazitë gji-
nore në tregun e punës dhe
ekonomisë, dispozitat duhet të mer-
ren për të përfshirë interesat
strategjike të grave në politikat aktive
të ndërlidhura për mbështetjen e
sipërmarrjeve të grave dhe
punësimin”, thotë Kusari. Ajo shpje-
gon se në një vend me gjendje të
rëndë socio- ekonomike është me
rëndësi fuqizimi  i gruas.

“Fuqizimi ekonomik i grave është
një çështje e të drejtave të njeriut dhe
të drejtësisë sociale që i vë gratë në
një pozitë më të fortë dhe u jep atyre
fuqinë për pjesëmarrje të përbashkët
me burrat për të ndikuar në të gjitha
nivelet e zhvillimit të shoqërisë si dhe
për të marrë vendime që promovojnë
mirëqenien e tyre dhe të familjes”,
thotë ajo.

Gratë sipërmarrëse 

Deri më tani është konsideruar se
në mesin e pronareve të biznesit të
Kosovës vetëm 6 për qind janë femra,
mirëpo sipas të dhënave të MTI-së në
vitin 2012, numri i bizneseve në
pronësi të grave është rritur për 11
për qind. Ndërsa për gratë sipërmar-
rëse në Agrokulturë, sipas të dhënave
nga MBPZHR, konsiderohet se
numri i grave përfituese nga skemat
e granteve dhe subvencioneve për
vitin 2012, është rritur në 155 gra për-
fituese, ndërsa pritet që numri i tyre
të rritet edhe më shumë. Nga 1440
biznese në pronësi të grave (SHE-
ERA - Shoqata Afariste e Gruas), tre-
gohet se vetëm 4 për qind e grave
kryejnë veprimtari formale në fushën
e bujqësisë, 15 për qind e tyre merren
me prodhim dhe përpunim, 38 për
qind e grave ushtrojnë biznes shër-
byes dhe 43 për qind merren me
tregti.  

Për Kusarin, këto janë shifra të
ulëta që nuk tregojnë progres të
mjaftueshëm. Ajo thotë se për këtë
po mungojnë mekanizmat mbë -
shtetës institucionalë. 

“Nuk ekziston mbështetje e
posaçme financiare për gratë, kur
dihet se qasja në financa është një
faktor kritik mundësues për zhvil-
limin dhe fuqizimin ekonomik të tyre.
Ligjet dhe nënligjet fiskale nuk kanë
dispozita të posaçme për nxitjen e
grave në vetëpunësim. Mungon baza
e të dhënave të përhershme për gratë
sipërmarrëse në Kosovë dhe ak-
tiviteteve me të cilat ato udhëheqin
dhe menaxhojnë”, ka thënë ajo. 

Pushimi i lindjes po ashtu është një
prej çështjeve kyç që diskutohet kur
bëhet fjalë për pozitën e gruas në
ekonomi. Ajo thotë se kjo është prej
çështjeve më të diskutuara sepse biz-
neset ende e kanë të vështirë të kup-
tojnë obligimin e tyre ligjor që të
paguajnë gjatë pushimin e lindjes.

“Me Ligjin e ri të punës gratë e
punësuara kanë përfituar edhe në
kohë  por edhe në kompensim, pra
nga 12 javë pushim me pagesë në 9
muaj  pushim me pagesë. Formula
aktuale e pushimit 6+3+3 gjithsesi se
është  inkurajuese për gratë e punë-
suara. Por, pagesa nga punëdhënësi

për 6 muajt e shtatzënisë, pritet të
hasë në probleme për t’u zbatuar dhe
madje për dy arsye: e para, për biz-
neset e vogla kompensimi i pagës së
punëtores për gjashtë muaj”.

Një shifër tjetër ekonomike që tre-
gon për një hendek të madh mes
grave dhe burrave është edhe marrja
e kredive. Sipas raportit të Qendrës
Kosovare për Studime Gjinore të vitit
2011, vetëm 2 për qind e kredive të
përgjithshme u është dhënë grave në
Kosovë. Rëndësinë e përfshirjes së
gruas në proceset ekonomike e cek
edhe kryetari i Odës Ekonomike të
Kosovës, Safet Gërxhaliu. Sipas tij,
kjo është e rëndësishme, jo vetëm për
pavarësinë ekonomike të grave por
edhe për kontributin e përgjithshëm
që ato do të jepnin. 

“Ka ardhur koha që gratë  për
shoqërinë të jenë bërë pjesë e
vendimmarrjes shoqërore, prandaj
duhet hartuar një strategji që ato të
përfshihen”, ka thënë Gërxhaliu.
Sipas tij, këtë strategji duhet ta har-
tojë Qeveria. “Kjo çështje tashmë
duhet të bëhet prioritet i Qeverisë”, ka

thënë ai. Gërxhaliu tregon se
mungesa e pjesëmarrjes së grave në
biznes ka shtyrë Odën Ekonomike që
të merret me këtë punë më shumë.
“Ne në OEK, kemi hapur një shtyllë
të veçantë që merret me këtë punë.
Aty diskutohen ballafaqimet dhe sfi-
dat që hasin gratë në biznes”, thotë
Gërxhaliu.

Përfaqësimi në borde

Një nismë e vitit të kaluar prej
grave kryesisht me pozita të larta në
institucione publike që kishin qenë
pjesë e projekteve të KUSA-s, kanë
nisur një projekt që do të punonte për
fuqizimin e mëtejmë të rolit të gruas.
Nëse nisma arrin të kthehet në ligj,
bordet e të gjitha kompanive do të de-
tyrohen të kenë përfaqësim të
barabartë gjinor. Kështu bordet do të
popullohen prej grave të cilat do të
kenë peshë në vendimmarrjen bizne-
sore.

Orvatja ka për qëllim forcimin e
përvojës dhe kontakteve të grave në
biznes, me rezultate barazie që priten
sidomos në perspektivë afatgjate.

“Me këtë përfshirje, kompanitë e
Kosovës do të tregojnë se janë seri-
oze kur është fjala për barazi mbi
bazën e meritokracisë për vendim-
marrje ekonomike. Askush nuk
duhet mashtruar sepse pa fuqizim
ekonomik nuk mund të ketë as
fuqizim politik të mirëfilltë të grave”,
ka thënë drejtuesja e këtij grupi jo-
formal, Shkëndije Himaj e cila është
zyrtare e lartë në Bankën Qendrore
të Kosovës. 

Ajo thotë se një praktikë e tillë është
bërë në shumë vende të Evropës, dhe
tashmë është edhe duke u diskutuar
edhe në Parlamentin Evropian. 

“Komisioni Evropian në nëntor të
vitit 2012 ka aprovuar draftligjin të
cilin e ka avokuar me vite komision-
erja Viviene Reding, që implikon rrit-
jen e femrave në borde në 40 për qind
deri në vitin 2020.ë ligji mbetet të
aprovohet në Parlamentin Evropian
dhe Këshillin e Evropës”, ka thënë
Himaj.
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Pabarazia ekonomike e grave  
Papunësia tek gratë është shumë më e lartë se tek burrat. Ato bëjnë punë rutinë dhe paguhen më keq. Pabarazia gjinore është

edhe tek punësimi. Paga mesatare e tyre është më e ulët, po ashtu edhe pozitat. Përfaqësimi në borde të ndërmarrjeve është sim-
bolik. Pronë të paluajtshme dhe biznese posedojnë shumë më pak se burrat 

PRISHTINË, 7 MARS - Ajo është e
akullt ndaj punonjësve kur bëhet
fjalë për punë. Kërkon angazhim
nga të gjithë, sidomos për pastërt-
inë. Por, “ëmbëlsohet” kur koha vjen
të shpërndajë pagat. Shtatëdhjetë
punëtorë të fabrikës së saj mbajnë
familjet me të ardhurat që fitojnë
aty.  Kjo e bën atë të jetë “magjike”
në suksesin e saj.  Kjo është Syzanë
Kadriu – Aliu, prodhuesja e akul-
loreve. Me vullnetin e madh, ambi-
cie për të ecur përpara, por edhe
mbështetjen familjare ajo ka arritur
të krijoj një fabrikë të madhe të
prodhimit të quajtur “Magic Ice”.
Suzana tashmë ka bërë emër në
tërë tregun e Kosovës, me produk-
tet e qumështit dhe akulloreve. Tërë
këtë sukses thotë ta ketë arritur falë
përkrahjes së familjes. “Edukata
prindërore ka ndikuar në emancip-
imin tim. Unë jam rritur në një
familje ku nuk ka ekzistuar ndarja
gjinore”, thotë Suzana.

E diplomuar si juriste, ajo filloi
punën te babai i saj avokat. Puna në
avokatinë e babait nuk i mjaftonte
asaj për ta harxhuar energjinë që
kishte. Prandaj me kapital vetjak
dhe ndihmën e huave të marra nga
bankat, nëntë vite më parë, ajo
themeloi kompaninë “Magic Ice”.
Në fillim fabrika kishte nisur vetëm
me prodhimin e 60 llojeve të akul-
loreve dhe ka vazhduar me këtë
ritëm për dy vite të tjera. “Fabrika
punonte me kapacitet të plotë vetëm
gjatë sezonit të verës. Gjatë dimrit
biznesi ynë ishte pasiv”, tregon
rrugëtimin e saj Suzana. Duke e
parë se një fabrikë e tillë po mbetet
pasive jashtë sezonit të verës, ajo zg-
jeron kapacitetet e prodhimit dhe
fillon edhe me prodhimet e tjera të

qumështit. 
Në repartin e saj prodhues u futen

edhe djathi, jogurti, kosi e
kaçkavalli. “Tani fabrika jonë është
aktive gjatë tërë vitit. Shumica e
punëtorëve tani janë të rregullt me
përjashtim të atyre sezonalë. Edhe
fermerët me të cilët punojmë kanë
një vend të sigurt ku gjatë tërë vitit
mund të depozitojnë produktet e
tyre”, thotë udhëheqësja e “Magic
Ice”. 

Suzana thotë se mundohet të nd-
jekë edhe trendin e zhvillimit të fer-
merëve me të cilët punon. “Çdo vit
ne rrisim gamën e produkteve tona,
që njëkohësisht të mbulojmë edhe
kapacitetin e 250 fermerëve me të
cilët punojmë. Duam që fermerët të
jenë të sigurt që prodhimi i tyre nuk
do të mbetet pa u shitur. Njëkohë-
sisht jemi përkrah tyre sa herë që
kanë nevojë”, tregon Suzana.

Fabrika që udhëheq kjo grua, ku
punojnë 70 punëtorë, ka një sipër-
faqe prej 3.400 metra katrorë, dhe
gjendet në magjistralen Prishtinë –
Ferizaj.

Atë nuk e kanë ndalë

paragjykimet që të ecë përpara,
edhe pse është grua. Në punë thotë
të mos jetë e penguar ndonjëherë
nga paragjykimet për gruan. Thotë
të ketë ecur tërë Kosovën ku ka pika
shitëse për t’ua ofruar produktin
“Magic Ice” pa pasur mbështetje të
një burri. “Mbështetja nga burri nuk
më ka munguar asnjëherë, por në
punët që mua më takojnë, unë nuk
kërkoj mbështetje nga burri. Biznesi
më ka detyruar të takoj shumë

njerëz të ndryshëm, por asnjëherë
nuk më ka ndodhur me më fyer
dikush, apo me shpreh dyshime pse
jam femër”, tregon ajo. 

Nuk është frikësuar që të marrë
kredi me interesa të mëdha nëpër
banka të Kosovës, që të mund të pa-
jiset me teknologjinë për prodhim.
Sot “Magic Ice” ka mijëra frigoriferë
akulloresh nëpër pika të shitjes në
tregun kosovar dhe në Shqipëri. Ka
me dhjetëra kamionë për shpërn-

darje të akullores, autocisterna për
grumbullim të qumështit të freskët
në tërë Kosovën ku gjenden edhe
fermerët e saj bashkëpunues. 

““Magic Ice” po ecën mirë dhe
shitet në tërë Kosovën. Vitin e
kaluar kapaciteti i prodhimit është
dyfishuar përderisa sivjet do të
dalim edhe me produkte të tjera të
reja”, tregon Suzana gjersa shikon
kohën që po i humbiste gjatë inter-
vistës së shkurtër. Ngarkesa me
punë ia pamundëson asaj që të ketë
jetë të mjaftueshme private dhe të
merret me familjen. “Përpos përku-
jdesjes ndaj fabrikës, mua më duhet
të kujdesem si nënë edhe për katër
fëmijët e mi. Pavarësisht punës së
lodhshme në fabrikë, e angazhimit
të madh unë gjithmonë gjej kohë
për t’i edukuar fëmijët, mësuar e
ndenjur pranë. Vajza ime ka zënë
vendin e parë në gjeneratën e saj“,
shprehet ajo.

Puna më mirë i shkon me punë-
toret. “Kur gruaja merr një punë për
të kryer në fabrikë, ajo e merr atë
me plot përgjegjësi dhe e kryen si
është më së miri, e që nuk mund të
gjejë këtë cilësi tek burrat që puno-
jnë te ne”, thotë Suzana.

Synimi i saj është rritja e vendeve
të punës dhe eksporti në vendet
evropiane të produkteve të kom-
panisë së saj. “Ne jemi në kontakt
edhe me bizneset e vendet e tjera ku
presim të eksportojmë produktet
tona. Konkurrencën presim ta
mposhtim me produktet tona cilë-
sore tërësisht natyrale”, thotë
Suzana. Kërkesa e saj ndaj shtetit
është lirimi nga TVSH-ja për
qumështin e freskët që sot e pagua-
jnë si produktet e tjera të luksit dhe
përkrahje më të madhe për sektorin
e bujqësisë. 

L.Demolli

BISEDË ME SYZANË KADRIU – ALIU, DREJTORESHË E FABRIKËS “MAGIC ICE”

Gruaja “magjike” e akulloreve
E diplomuar si juriste, Syzanë Kadriu - Aliu filloi punën te babai i saj avokat.
Puna në avokatinë e babait nuk i mjaftonte asaj për ta harxhuar energjinë që

kishte. Prandaj me kapital vetjak dhe me ndihmën e huave të marra nga bankat,
nëntë vite më parë, ajo themeloi kompaninë “Magic Ice”. Sot ajo drejton suk-
sesshëm kompaninë me rreth 70 punëtorë dhe 250 fermerë që punojnë për të

Sipas të dhënave të MTI-së në vitin 2012, numri i bizneseve në pronësi 
të grave është rritur për 11 për qind. Ndërsa për gratë sipërmarrëse në
Agrikulturë, sipas të dhënave nga Ministria e Bujqësisë,  numri i grave 
përfituese nga skemat e granteve dhe subvencioneve për vitin 2012 
është rritur në 155 gra përfituese



Artan Krasniqi 

Kur fliste për epokën ekstreme,
filozofi i njohur britanik, Erik Hob-
sbawm, kishte bindjen se filmat e
Hollywoodit kanë pasur një rol të
rëndësishëm në “përmbysjen e
roleve gjinore”. Në atë që ai e
quante revolucioni kulturor, i pas
viteve ’68 të shekullit të kaluar,
Hobsbawm (“Epoka e ek-
stremeve”) kishte vërejtur se në fil-
mat që prodhoheshin nga kjo
industri gjithnjë e më shumë
shfaqeshin skena kur një grua
godet me shuplakë një burrë, e
kundërt me atë që deri atëherë shi-
hej në filma, si dhe e kundërt edhe
me atë që ishte në realitet, ku burri
godiste një grua. 

Gjysmë dekade më vonë Qendra
Kosovare për Studime Gjinore ka
nisur fushatën me moton “Bonu
cool, mos bjer shpullë”. Një mori të
dhënash interesante kanë dalë nga
hulumtimi, të cilin e ka bërë kjo or-
ganizatë. Për të parandaluar këtë
dhunë, ka nisur edhe fushatën, në
të cilën është përfshirë edhe Rona
Nishliu, me këngën “Se vetëm
zemra flet saktë”. 

Dy të rinj që ndjekin mësimet në
gjimnazin “Sami Frashëri”, që
flasin në kushte anonimiteti për lid-
hjen e tyre, (meqë thonë se familjet
e tyre nuk dinë ende për këtë lid-
hje) thonë se kanë lidhje të mirë së
bashku. Për gati tetë muaj të lidhjes
së tyre, asnjëri thonë se nuk i kanë
dhënë shpullë njëri-tjetrit. 

Prezenca e dhunës 

A. G., që janë inicialet e një vajze
(16) dhe V. B. ato të një djali (18)
janë në lidhje dashurie. Ata kalojnë
shumë mirë bashkë. Vajza është
për dy klasë më e vogël se V.B. Të
dy ndjekin mësimet në gjimnazin
“Sami Frashëri” në Prishtinë. 

“Q’atë ditë që veç i shkon mendja
me ma hi shuplakë, e lo n’ven”,
thotë A. G. në prani të të dashurit
të saj, teksa të dy ia plasin gazit.
“Natyrisht as unë kurrë, për kurgjo
nuk kisha me e goditë”, vazhdon
më tej G. 

Edhe V. B. zgjedh ndarjen para
goditjes me shuplakë ndaj të
dashurës së tij. 

“Ishalla nuk vjen puna për me pas
arsye me goditë, po nuk ma merr
menja kurrë që e kisha bo nji gja
t’tillë”, thotë B. 

Për tetë muaj sa janë bashkë ata
kanë pasur disa herë fërkime e për-
plasje mes vete. Por i quajnë të
vogla, njëzëri. 

“Pa pas kapak konflikte nuk
është interesant lidhja”, thotë V. B.

Por në hulumtimin që ka bërë
Qendra Kosovare për Studime Gji-
nore, e të cilin e ka titulluar “Prania
e dhunës në marrëdhëniet e
adoleshentëve”, 11 për qind e fem-
rave dhe 6 për qind e meshkujve të
anketuar kanë treguar se kanë
qenë të lënduar apo të goditur fizik-
isht. Ata kanë marrë së paku një
goditje me shuplakë. 

Përsëri janë më shumë femrat (10
për qind) në krahasim me

meshkujt (6 për qind) që kanë ra-
portuar se në përvojat e tyre në
marrëdhënie romantike partneri ka
vepruar dhunshëm ndaj njëri-
tjetrit. Të dy palët thonë se një gjë e
tillë ka zgjuar frikë te ta. 

Por kur kanë folur për nivelin e
dhunës tek çiftet e tjera, të rinjtë
kanë shprehur bindjen se dhuna
është e pranishme sot në lidhjet ro-
mantike, dhe se e shohin atë si një
problem dhe shqetësim serioz. 

“Në përgjithësi femrat (me 84,2
për qind) më shumë se meshkujt
(me 68,3 për qind) e kanë ngritur
këtë si një çështje alarmuese të
marrëdhënieve të sotme ndërgji-
nore”, thuhet në raport që është
publikuar në fund të vitit të kaluar.
“Një numër i madh i meshkujve
(46%) dhe i femrave (40%) kanë ra-
portuar përdorim të dhunës kur i
riu të ketë goditur vajzën për shkak
se ajo e kishte mashtruar”, thotë
një tjetër statistikë e dalë nga ra-
porti.

Por dhuna nuk raportohet, e re-
spondentët e rinj vetë kanë gjetur
shkakun për këtë. Ata kanë rapor-
tuar frikë nga hakmarrja (16,1 për
qind për femrat, 10,3 për meshkujt)
si një nga arsyet kryesore për
mosraportimin e dhunës. Ndjenja e
fajit dhe e përgjegjësisë është një
tjetër arsye për të cilën dhuna nuk
raportohet. Meshkujt këtë e kanë
thënë në 19,6 për qind të rasteve,
teksa femrat në 10,1 për qind. 

Më pak se një e treta e respon-
dentëve (27 për qind) mendojnë se
flakaresha nuk do të mund të defi-
nohej si një akt i dhunës. 

“Ky perceptim është më i pran-
ishëm ndër meshkuj sesa ndër fem-
rat”, thuhet në raport.

Aktivitete simbolike për 
parandalimin e dhunës 

Në anketim janë përfshirë re-
spondentët e përzgjedhur me
mostër reprezentative, nga 54
shkolla nga e gjithë Kosova. Më
shumë se gjysma e tyre (52 për
qind) kanë deklaruar se kishin

pasur lidhje romantike, një e treta
e të cilëve (32 për qind) kishin qenë
në lidhje që ngërthente edhe mar-
rëdhëniet seksuale. Shumica e re-
spondentëve ishin në një
marrëdhënie në mes të dy muajve
dhe dy viteve, ndërkaq vetëm 14
për qind ishin në lidhje romantike
për një periudhë më të gjatë se dy
vjet. 

“Dy të tretat e atyre që janë aktu-
alisht në një lidhje romantike janë
plotësisht (31 për qind) ose krye-
sisht (33 për qind) të kënaqur me
marrëdhëniet e veta”, thuhet në ra-
port. 

Kur janë pyetur për përkufizimin
mbi dhunën dhe llojet e saj (fizike,
emocionale, psikologjike e sek-
suale) kanë qenë respondentet ato
që kanë treguar të kuptuar më të
mirë sesa meshkujt. 

Por të rinjtë dhe të rejat e këtij
studimi kanë identifikuar disa lloje
të incidenteve të dhunshme që
kishin ndodhur brenda shkollave të
tyre, si incidente fizike, emo-
cionale, psikologjike dhe dhunë
seksuale. 

Oborri i shkollës, pasuar nga ko-
rridoret, klasat dhe toaletet, ishin
vendet ku më së shpeshti u ka
ndodhur dhuna në shkollë pjesë-
marrësve në këtë studim.

Shumica e të rinjve dhe të rejave
kanë treguar për mungesën e ak-
tiviteteve e të strategjive qoftë për
luftimin ose për parandalimin e
dhunës në shkollat e tyre. 

Arbër Morina, këshilltar i min-
istrit të Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Ramë Buja, ka thënë
se ministria ku ai punon në poli-
tikën e vet në adresimin e prob-
lemit të dhunës e ka orientuar me
sanksionimin ligjor parandalimin
nëpërmjet programit të rregullt
mësimor.

“Prandaj temën e dhunës e kemi
pjesë të planprogrameve. Në
mënyrë specifike temën e dhunës
në baza gjinore e trajton lënda ‘Af-
tësitë për jetën’, në kaptinat: Si ta
largojë dhunën nga jeta ime, dhe
një kaptinë tjetër flet për seksu-

alitetin ku reflektohet edhe për as-
pektet e moshës normale për të
hyrë në këto marrëdhënie”, ka
thënë Morina. Ai ka thënë se në
nivel qeveritar e ndërministror
është duke u finalizuar “Protokolli
kundër dhunës në shkolla”. Në të
janë përfshirë të gjitha format e
dhunës si dhe  relacionet ndërmjet
bashkëmoshatarëve. 

Lëre zemrën të flasë 

Qendra Kosovare për Studime
Gjinore nga dhjetori i vjetëm ka
nisur një fushatë 20-muajshe, të
mbështetur nga Zyra në Kosovë e
Bashkimit Evropian. Nën moton
“Bonu cool, mos bjer shpullë”,
fushata synon vetëdijesimin e
adoleshentëve kundër dhunës. 

Pjesë e fushatës është bërë edhe
këngëtarja Rona Nishliu. Këngën
“Se vetëm zemra flet saktë”, e ka
kompozuar Samer Agolli. 

Në promovimin e këngës dhe
fushatës së QKSGJ-së, Rona ka
thënë se me këngën do të përpiqet
sadopak të ndikojë në fushatën
kundër dhunës tek adoleshentët. 

“Teksti i këngës bart mesazh të
qartë se fjala duhet të ngadhënjejë
ndaj shpullës”, kishte thënë Nish-
liu. 

“Sa gabim, sot një shpullë, nesër
grusht, s’është ngadhjnim, fundja
fjala gjithmonë është shpëtim,
vetëm hape zemrën dhe lëre zem-
rën tënde le të flasë, se vetëm
zemra flet saktë”, është refreni i
këngës së Ronës, tekstin për të
cilën ajo e ka shkruar vetë. Kënga
që këndohet mjeshtërisht nga Rona
Nishliu po vazhdon të shfaqet në
televizionet dhe radiot në Kosovë.
E për pak kohë sa ishte postuar në
kanalin virtual “youtube.com”,
kënga kishte marrë kritika pozitive. 

Ndërkaq drejtoresha ekzekutive
e QKSGJ-së, Luljeta Vuniqi, ka bërë
të ditur se kampanja synon ngritjen
e vetëdijes për eliminimin e
stereotipave gjinore dhe shkaqet e
tjera të dhunës me bazë gjinore në
mesin e adoleshentëve.
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QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME GJINORE ME FUSHATËN  “BONU COOL, MOS BJER SHPULLË”

Çiftet adoleshente ndërmjet dhunës e dashurisë 
Shumica absolute në një hulumtim me të rinj, i kryer nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore dhe i financuar nga Bashkimi

Evropian, kanë alarmuar për prani të theksuar të dhunës ndërgjinore. Një fushatë 20-mujore synon ngritjen e vetëdijes 
për eliminimin e stereotipave gjinore 

65 për qind e të rinjve i preferojnë vajzat e virgjëra 
Në pyetësorin me të cilin janë intervistuar 600 të rinj në Kosovë, një

pyetje i është kushtuar virgjërisë së vajzave.
“Nga vajza pritet të jetë e virgjër, kur hyn në një lidhje romantike” ka

qenë pyetja të cilës respondentët është dashur t’i pëgjigjeshin me po ose
jo. Në total, 65 për qind shprehen se vajza duhet të jetë e virgjër në kohën
kur vendos që të hyjë në një lidhje romantike. Për më tepër, duket se nor-
mat kulturore dhe sociale për virgjërinë femërore kanë më shumë ndikim
tek femrat sesa tek meshkujt. Të paktën deklarativisht. Kësisoj, 70 për
qind e femrave, krahasuar me 59 për qind të meshkujve janë shprehur se
“femra duhet të jetë e virgjër kur të hyjë në një marrëdhënie romantike”.

Në hulumtimin që ka bërë Qendra
Kosovare për Studime Gjinore, e të
cilin e ka titulluar “Prania e dhunës
në marrëdhëniet e adoleshentëve”,
11 për qind e femrave dhe 6 për
qind e meshkujve të anketuar kanë
treguar se kanë qenë të lënduar apo
të goditur fizikisht



Silvia Plath konsiderohej
vogëlushe vunderkinde. Poezitë e
para i publikoi në moshën 8 vjeç.
Ka qenë presidente e kolegjit. Re-
vista “Mademuazel” bëri për të një
reportazh si për një studente-
model dhe për shpresën e letërsisë
amerikane. Fitoi bursën Fullbrajt
për studime në Kembrixh dhe atje
u njoh dhe u martua me poetin e
famshëm Ted Hjuz. Më vonë qe
lektore në universitet, mandej jetoi
në Angli. Tentativa e parë e
vetëvrasjes dhe që i parapriu de-
presionit të saj nervor, është për-
shkruar në romanin e madh
“Kolba” (botuar në 1971). Dhjetë
vjet më vonë pasoi tentativa e dytë
– Silvia Plath provoi të përplasej
me makinë, por shpëtoi për një fije
floku. Ndaj të gdhirë ajo u gatoi
fëmijëve mëngjesin, mbylli dyert
dhe dritaret puthitshëm dhe futi
kokën në furrën me gaz. Ndoshta
Plath shpresonte se atë mund ta
shpëtonin – gjithsesi, ajo la një
pusullë me porosinë t’i telefonin
mjekut të saj.

Për shumë arsye, Silvia Plath
përfaqësonte kulmin e gruas së
shtresës së mesme: e bukur, me një
inteligjencë të pashembullt, me një
talent të madh. Gjatë kohës së
studimeve të saj në Kembrixh, ajo
takoi njeriun e jetës Ted Hughesin,
një tjetër poet brilant. Nga kjo
martesë ata patën dy fëmijë Frieda
dhe Nicholas (ky i fundit do t’i
jepte fund jetës me vetëvrasje
dyzet vite me vonë) dhe jetuan në
Devon, në veri të Anglisë ku iu
përkushtuan karrierës letrare që
përfshinte botime, lexime, çmime,
vlerësime që ndërkohë shkaktonin
zili rreth çiftit më të famshëm letra
të botës anglishtfolëse dhe madje
dhe mes vetë protagonistëve. Por
me gjithë jetën ideale në dukje,
Plath në poezitë që shkroi për këtë
jetë familjare, tregon në të vërtetë
një pamje krejt të kundërt; të
zymtë, plot ankthe dhe panik,
rraskapitje dhe velje, pikërisht
sikundër e kishte zbuluar këtë lloj
poetike mësuesi dhe më vonë miku
i saj, poeti Robert Lowell. “Shkru-
ani për tema vetjake dhe që janë
tabu” ishte porosia e tij për studen-
tët-poetë.

Sidoqoftë, martesa e saj me

Tedin u prish më 1962 dhe ajo e pa
veten të braktisur, ekonomikisht të
pafuqishme dhe me dy fëmijët e saj
në Londrën e zymtë dhe aspak
miqësore në sytë e kësaj gruaje.
Dhe pikërisht në mesin e dimrit më
të ashpër që kishte parë Anglia në
afro 100 vjetët e fundit, Plath-in e
lëshoi dëshira për jetën: ajo u mbyt
me vullnetin e saj me gaz, ndërsa
fëmijët flinin në dhomën tjetër.
Muaji i fundit i jetës së saj, ka qenë
më i frytshëm jo vetëm për të, por
për gjithë historinë e letërsisë në
anglisht të asaj dekade. Zemërimi
ndaj burrit dhe babait ushqejnë
këto poezi të errëta, neurotike, të
fuqishme, të cilat megjithëse u
shkruan në zgrip të jetës, përmba-
jnë një spektër të gjerë e të thellë
të ndjenjës njerëzore. Në këto kri-
jime ne gjejmë poezi për fëmijët e
saj, për natyrën, fëmijërinë. Në pa-
maturinë e procesit natyror egoja
romantike gjen diçka po aq të
madhe sa edhe vetja dhe reagimi i
Plath-it ndaj natyrës është i ng-
jeshur, i palatuar. Këto poezi afro-
jnë një vizion ekscentrik ku për
vëzhguesin jeta natyrore nuk është
kurrë e ndarë nga jeta e ndërgjeg-
jes. Po, me gjithë këtë liri të
jashtëzakonshme shprehjeje, Plath
është një mjeshtre e vërtetë, një
poete me zotërim të shkëlqyer të
arsenaleve poetike, me diksion të
qartë, me strofa plot shkëlqim dhe
me alternime të spikatura  të
muzikës së fjalëve dhe vargjeve.
Dendësia imagjinative e poezive
është në të vërtetë vetja e saj, ai kri-
jim triumfues ndaj rrethanave të
vështira të një jete të brishtë njerë-
zore që ajo kreu.

Dikur Sylvia Plath shkroi: “Unë
nuk mund t’u bashkohem atyre
thirrjeve të zemrës që nuk ushqe-
hen nga asgjë tjetër, përveçse
majës së një gjilpëre apo thike…
Unë besoj se poeti duhet t’i manip-
ulojë përvojat e veta, t’i kontrollojë,
qoftë dhe ato më të tmerrshmet…
me anë të një mendjeje. Ndikimi i
saj në stil dhe personazhet që ajo
krijoi në poezitë e veta, vijojnë
ende edhe sot pas pesëdhjetë
vjetësh të ndikojnë dukshëm në
krijimtarinë e dhjetëra e dhjetëra
poetëve jo vetëm në Angli dhe
Amerikë, por kudo në botë.  

Vargje për ditëlindje

KUSH
Kaloi muaji i lulimit. Frutat në

shtëpi
Janë ngrënë ose kalbur. Jam e

gjitha gojë.
Tetori është muaji i grumbullimit.

Ufmë në kasolle, si në bark të
nënës:

Veglat e vjetra, bishtat, grabuja të
ndryshkura.

Këtu, midis kokash të vdekura,
jam në shtëpi.

Lermëni të prehem në saksinë e
luleve,

Merimangat nuk do të më
pikasin.

Zemra ime - një elbarozë e mpirë.

Ja sikur era të dilte prej
mushkërive.

Një surrat qeni u merr erë luleve.
Petalet rriten këmbëpërpjetë.
Ata kërcasin, si shkurre hortensie.
Mua që kam ardhur mbrëmë tek

trarët,
Më ngushëllojnë kokat që kalben,
Që s’flenë dimrit.

Kokat e lakrave: të purpurta, si
krimba, të sermta,

të veshura me veshë mushkash
dhe flatra fluturash,

Por me zemra të blerta.
Venat i kanë të bardha, si dhjamë

derri.

O bukuri e konsumit!
Kunguj portokalli pa sy.

Këto salla janë plot me gra që nd-
jellin shpesë.

Ja se ç’shkollë e mërzitshme. Jam
rrënja, guri, klithma e hutit.

Asnjë ëndërr nuk më shtiret.

Mama, ti je mu ajo gojë,
në të cilën do të kisha qenë gjuhë.
O nënë pangjashmërie, hamë! 
Hije e derës së tremes,
Që përthithet në koshin e

plehrave.

Unë thashë se ndoshta, e kujtoj
këtë nga fëmijëria.

Atje rriteshin të tilla lule gjigante, 
gojë të purpurta e të kuqe, thjesht

të magjishme.

Rrathët prej kërcejve të manafer-
rave m’i ndillnin lotët në grykë.

Tani ato më ndezin si një llambë.
Kurdoherë me javë të tëra nuk

ndërmend asgjë. 

SHTËPIA E ERRËT
Ja shtëpia e errët, shumë e

madhe.
E kam ndërtuar vetë.
Katror pas katrori që prej një

qoshku të qetë,
Duke u mbllaçitur mbi letrën e

irnosur,
Duke hedhur pika zamke,
Duke fërshëllyer, duke luajtur

veshët,
Duke menduar për diç tjetër:

Këtu ka kaq shumë bodrume,
Kaq shumë transhe-ngjala

rrëshqitëse!
Jam e rrumbullt, si kukuvajkë,

Vetë e ndriçoj veten.
Mund t’i flak lodrat kur të më

teket
Apo të bëj bijë në shpirt një kalë.

Barku im llokoçitet.
Duhet të skicoj më shumë harta.

Tunele-kungullesha!
Kam kthetrat e urithit, e brej

rrugën time.
Goja gjithëgëlltitëse lëpin shkur-

ret
Dhe vegshat me mish.
Ai banon në bunarin e vjetër,
Në gropën e gurtë. Ai është fajtor.
Ai është prej race të majmurish.

Kundërmim stërqokash, dhoma-
repa. Stërfryhen flegrat dromcake.

Dashuri të vocrra, të shkordhura!
Budallushe dhe pa skelete, si

hundët.
Këtu, brenda kësaj rrënje,
Është ngrohtë dhe aspak keq.
Ja dhe përqafimet e ëmbla të

mamkës.

MENADA
Dikur kam qenë e rëndomtë:
Rrija ndanë fasuleve të tim eti,
Duke u mëkuar me gishtat e urtë-

sisë.
Shpesët jepnin qumësht.
Kur plaste bubullima, fshihesha

poshtë një rrase.

Nëna e gojëve nuk më donte.
Plakushi u rrudhos dhe u shndër-

rua në një kukull.
O, jam tepër e madhe dhe tashmë

nuk kthehem:
qumështi i shpesëve - janë pendët,

Gjethet e fasules janë memece, si
duart.

Ky drapër hëne pakkujt i bie për
hosh.

Piqen të vdekurit në gjethet e
rrushit.

Mes nesh është gjuha e kuqe.
Mama, sikter prej oborrit tim, -
Unë po filloj të ndryshoj.

Gllabërues, o kokë qeni,
Ushqemë me frutat e territ.
Qepallat nuk mbyllen. Koha 
Kundron shkëlqimin e pam-

barimtë
Prej kërthizës së madhe të diellit.

Duhet t’i gëlltis të gjitha këto.
Ledi, kush janë ata të panjohur në

vozën e hënës, -
Që flenë të dehur, me këmbë e

duar në grindje?
Nën këtë dritë gjaku duket i zi.
Thomani emrin tim.

BISHA
Më parë ka qenë gjysmë dem.
Mbret i gjellës, bisha që bie

mbarësi.
Në zotërimet e tij ajrore qe lehtë

të frymëmerrje.
Dielli prehej te ai nën sqetull.
Asgjë nuk përsëritej. Të paduksh-

mit e veckël
Prisnin në krahët dhe këmbët e tij.
Motrat pikëllimtare më dhanë në

një tjetër shkollë.
Nën një skufje të shpifur banonte

majmuni.
Ai gjithherë më dërgonte puthje

në ajër.

Unë pothuaj s’e dija.

Prej tij s’ke nga ia mban:
Putërzat e pafuqi, lotët dhe

ankimet.
Monedha qindarkëshe, unë i njoh

këto rropulli.
I mjafton atij dhe një kosh mbe-

turinash.
Errësira - janë kockat e tij.
Ai i gjegjet çdo lloj emri.

Fytyrë-thark, gropë e lum-
nueshme plehrash.

Mora për burrë një dollap me
rrangalla.

Unë fle në një pellg ku notojnë
peshqit.

Këtu, poshtë, gjithë kohës bie
qielli.

Një halishtë e pistë ndanë
dritares.

Këtij muaji yjet-çimka nuk më sh-
pëtojnë.

E qeveris shtëpinë në këtë skaj të
zorrës së Kohës

midis thneglash e molusqesh,
Dukeshë e zbrazëtisë,
Nusja e stërdhëmbit prej flokësh.

TINGUJT E FLAUTIT NË
GJOLIN E KALLAMAVE

Ja ia beh thëllimi, shkërmoqet,
shtresë pas shtrese,

Mbi tendën tonë, rrëzë rrënjëve të
zambakut.

Mbi krye ombrellat e vjetra të
verës

u vyshkën si krahë të pafuqishëm.
S’ke ku fut kokën.

Orë për orë syri i qiellit zgjeron
zotërimet e tij
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REQUIEM PËR SYLVIA PLATH (1932 – 1963)

Shkrimtarja antitabu



Nerimane Kamberi

Shkrimtarja shqiptare Flutura
Açka është e revoltuar. Shumë.
Dhe këtë e tregon në gati 500 faqet
e romanit të saj “Kukullat nuk kanë
atdhe”. E revoltuar për gjendjen në
të cilën gjendet sot Shqipëria, atd-
heu i saj, atdheu i  kukullave 13, 6,
30,...

“Tirana është terreni ku rehato-
het liria prej gati njëzet
vjetësh.(...)Parodia e madhe e lirisë
po na bën të ndihemi pa Atdhe,
pasi po heshtim nga cenimi i lirisë,
mu prej ngopjes nga liria. Liri do të
thotë edhe të mos heshtësh, duke
heshtur ndërtojmë një Atdhe të
frikshëm”, shkruan Kukulla 6,
“gazetarja rebele” alter-egoja e
shkrimtares? Apo prototipi i atyre
gazetareve të guximshme, motra të
betejës të Anna Politkovskaïas ?

Flutura Açka me këtë roman ka
vendosur të mos hesht, nga
dashuria për atdheun e saj, për lir-
inë e nëpërkëmbur çdo ditë, për
faktin që është  grua, qenie e re-
voltuar dhe në revoltë të përher-
shme. Atdheu s’do të dëgjojë për
gruan, për atë që ajo ndien. Por
gruaja merret me atdheun, lidhje
plot dhimbje, dashuri jo gjithmonë
e dyanshme.

Shkrimtarja dhe poetja jeton në
Holandë dhe në Shqipëri. Me një
këmbë andej në Perëndim dhe me
një këndej në Ballkan, ajo nuk
mund të mos i sheh edhe më
shumë anët e errëta të vendit ku u
lind dhe ku u formua si grua, nënë,
intelektuale dhe autore romanesh
dhe poezish. Nga Elbasani,
vendlindja e saj, në Tiranë deri në
Amsterdam, është një trajektore e
quajtur Evropë nga e cila aspiron
Shqipëria, me të cilën krahasimet
janë të pamundura  dhe të
paimagjinueshme, dhe libri i Flu-
tura Açkës e dëshmon këtë. Dhe
punë e madhe nëse dikush skan-
dalizohet. Kemi përshtypjen se au-
torja do të thotë se sikur të
skandalizohej, të ngriste dikush
zërin, atdheu i kukullave nuk do të
ishte kështu si është dhe jeta e
kukullave do të ishte më e lehtë.
Shkrimtarja-gruaja-kukulla
kërkon  shenjën më të vogël se
Shqipëria “ka ndërmend të shkojë
në Evropë edhe ajo bashkë me at-
dheun e saj?“.

Ka diçka të padurueshme në at-
mosferën e romanit “Kukullat nuk
kanë atdhe”: ndjenja e një “déjà-
vu”, nga Tirana në Prishtinë, por
edhe në qytetet e tjera të vendeve
në tranzicion, tranzicion tejet të
gjatë dhe që duket se nuk do të
mbarojë  kurrë, në vendet e
pasluftërave, e paskrizave. E ku një
luftë zëvendëson një luftë tjetër, një
krizë tjetër.

Në romanet Metamorfoza  të
Kafkës apo Rinoqeronti të
Joneskos janë njerëzit ata që
shndërrohen në diçka monstruoze,
në tregime mbi fashizmat dhe
alienimet e ndryshëm. Te Flutura
Açka kukullat shndërrohen në
njerëz, zbarkojnë në rrugët e krye-
qytetit,  në tregime mbi
mashtrimet, desiluzionet dhe gën-
jeshtrave. Diku poetja shkruan

Më gënjejnë
pa turp.
Dhe unë pa turp
i gënjej,
duke i dëgjuar
deri në fund...

“Kukullat nuk kanë atdhe” është

një tablo e zymtë e një kryeqyteti
ku sorollaten gratë-kukullat duke
luajtur secila rolin e saj, atë që ia
jep shoqëria, atë që e zgjedh vetë
nga joshja për para, privilegje,
pozita, premtime. Kukulla që dalin
nga koleksioni i asaj që i krijoi, Ma-
trona, për të hyrë në atë të atij që
koleksionon “vajza të bukura”. Të
llojit të Barbikës, si në atë foto që
qarkullojë në internet, një vajzë që
me operacione plastike kishte
marrë pamjen e kukullës Barbikë!
Duke harruar se kukullat u bënë
në modelin e femrave e jo e
kundërta.  Tirana nuk është dyqan
ku barbikat janë të rënditur në
rafte, gratë e kryeqytetit merren
me politikë, me shkencë, me gaze-
tari. Aq sa i lë hapësirë atdheu.

Flutura Açka nuk u jep emra per-
sonazheve të saj, u jep vetëm
numra. Sikur për t’i lënë pa iden-
titet. Apo përkundrazi për të
treguar vështirësitë e tyre për të ru-
ajtur identitetin e tyre në kaosin e
metropolit, sepse siç thotë, femra
është ajo “emri i së cilës në një
shoqëri si jona nuk ka ndonjë
vlerë, sa kohë është një robinë, një
copë mishi me dy sy, një vaginë.”

Shkrimtarja nuk u jep as gojë.
Shumë pak dialogje në këtë
roman. Fjalë të huaja, fjalë të
regjistrit të seksit, të nëntokës, të

pisllëqeve. Për ta bërë imazhin e
realitetit më real.  Një realitet ku
“Atdheu është privat. Atdheu po
bëhet privat “  dhe më larg ku te
“hapësirë publike dhe zonë pri-
vate” është “raporti shpesh i
ngatërruar në mes tyre,..”

Letërsia e Flutura Açkës është
femërore, jo feministe. Objekti i
këtij romani nuk është femra,
kukulla, “la poupée”. Shkrimtarja
thotë në një intervistë se libri i saj
flet: “Për gruan e pafat shqiptare
në tranzicionin shqiptar. Pastaj me
kohën, konkludova se sidoqoftë,
femra është pjesë e një shoqërie,
është pjesë e familjes, e gjithë kë-
tyre problemeve që kemi. Pra,
është një libër për to, por për të
tërhequr vëmendjen e burrave. Të
vënë sfond të këtij atdheu të për-
bashkët”.

Është atdheu që është në rrezik,
nga politikanë të pafytyrë, biznes-
menë të paskrupullt, pseudoin-
telektualë, demagogë, të
korruptuar. Në këtë atdhe që ajo
nuk e meriton, gruaja është aktore,
viktimë, bashkëfajtore, raportuese,
kronikuese. Guitë. Shkurt: heroinë
në mesin e heroinave, në atdheun e
përbashkët. E sikur titulli i romanit
të ishte: Kukullat nuk e kanë atd-
heun që e meritojnë?
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Të zbrazëta. Yjet nuk u avitën.
Gojë-bretku dhe gojë-peshku tash

hurbin
Pijen e limontisë, dhe gjithçka

fundoset
Në floknajën e butë të harresës.
Ngjyrat, tek mërgojnë, vdesin.
Krimbat e pushtë dremisin në

sëndukët e tyre të mëndafshtë.
Nimfat kokëllampadhe pahiten

gjumit, as me qenë statuja.

Marionetat, me t’u zgjidhur veri-
gave të veta,

veshin maskat e tyre brinare.
Nuk është vdekja kjo, është sig-

uria.
Mitet me flatra nuk na shpien më

askund:

Të pagoja janë pendët e rëna që
këndojnë mbi ujëra

Për golgotën në zgrip të fyellit
Dhe për atë se si,  Zoti, brishtan si

një gisht foshnje,
Zhvoshk prej vetes lëvozhgën dhe

sulet n’ajri.

DJEGIA E SHTRIGAVE
Në sheshin e pazarit stivojnë në

turrë degë të thata.
Imishta e hijeve - është një fustan

i varfër. Po e mbush
Trajtën time prej dylli, kurmin e

kukullës.
Sëmundja merr fill këtu: për shtri-

gat jam nishan.
Djallin mund ta shpëtojë vetëm

djalli.
Në muajin e gjetheve të kuqër-

remta unë ngjitem në shtratin e
zjarrtë.

Kollaj ta fajësosh errësirën: gojën
e derës,

Barkun e qilarit. Ata ma fikën
zjarrin tim bengalez.

Dama, e flatërt, si një brumbull i
zi,

Po më mban në kafaz me papa-
gajtë.

Çfarë sysh të mëdhenj kanë të
vdekurit!

Jam mikeshë më fantazmën le-
shatore.

Rrotat prej tymi rrokullisen prej
sqepit të kotruves.

Nëse vogëloshe jam, prej meje
s’vjen e keqja.

Nëse përpëlitem, asgjë nuk thyej.
Kështu thashë,

Duke ndenjur poshtë kapakut në
vorbë,

Thërmickë dhe e palëvizshme, si
një kokrrizë orizi.

Ata ndezin pipthat e llambës,
unazë pas unaze.

Përplot jetë jemi, o miqtë e mi të
vegjël. Rritemi.

Tepara kjo është e dhimbshme.
Gjuhëzat e kuqe

Na mësojnë të vërtetën.

Nënë brumbujsh, thjesht çlire
dorën.

Do të flatroj përmes gojës së qiririt
si flutur, pa i përzhitur krahët.

Ma ktheni trajtën time të zanafil-
lës. Jam gati t’i deshifroj ditët.

U bashkova me pluhurin nën
hijen e gurit.

Sytë e këmbëve më shndrijnë.
Shndritja m’i larton kofshët e mia.

Vdiqa, vdiqa nën manto prej
gjithë kësaj drite.

GURËT
Në këtë qytet ndreqin njerëz.
Jam shtrirë në një kudhër të

madhe.
Rrethi i dystë dhe i kaltër i qiellit
Flatroi, mu si kapela e kukullës,
Kur u rrëzova prej dritës. Unë

hyra
Në barkun e indiferencës, në

bufenë e pagojë.
Nëna e pistilëve më zvogëloi.
Unë mbeta një stërqokë e

palëvizshme.
Gurët në stomak u sollën urtë.
Guri kryesor qe i mekur, asgjë nuk

e shqetësonte.
Veçse gremina e gojës këndonte e

këndonte,
Bulkthi i paprajshëm
në guroren e qetësisë.
Njerëzit në qytet e dëgjonin.

Ata kishin dalë për gur heshturazi
e tek e tek.

Ndërsa gremina e gojës u vikaste
atyre ku t’i gjejnë.

E dehur, si një embrion,
Thithja thimthat e errësirës.
Mua më përqafin tubat me gjellë.
Buzët puthin likenet e mi. 
Argjendari rreh me daltë,
Që ta thyejë këtë gur syri.

Kështu ndodh përmbas Hadit:
shoh dritë.

Era, ky xhelat i vjetër,
I heq tapën fjetores së veshit.  
Uji e zbut buzën e gurit, 
Dhe dita pikon në mur monoton-

inë e vet.
Hasharohen thikat e kopshteve,
Duke ngrohur pincat, duke

ngritur çekiçët e brishtë.
O sa rrëqethen kabllot elektrikë
Volt pas volti. Plasat e mia janë

qepur me një zorrë maceje.
Përskej kalon një punëtor. Ai bart

një tors të trëndafiltë.
Përplot më zemra përbrenda.
Ky është një qytet postash policie.

Gjymtyrët e mia të fashuara
kundërmojnë kauçuk të ëmbël.

Këtu shërojnë kryet dhe gjitha të
tjerat.

Për të premte vijnë vogëloshët
Të këmbejnë gremçat e tyre me

duar.
Të vdekurit i lënë sytë për të tjerët.
Dashuria – është uniforma e

motrës sime tullace.

Dashuria – janë kockat dhe
damarët e anatemës time.

Saksi, shtëpi të rindërtuara,
Një trëndafil rrëshqitës.

Dhjetë gishta ngjizin një enë për
hijet.

Unë pres-memzi pres arnimin.
S’kam ç’bëj.

Do të jem si e re. 

FJALA E FUNDIT
Mua nuk më duhet një kuti e rën-

domtë, më duhet një sarkofag
Me lara tigri dhe me fytyrë sipër

kapakut.
I rrumbullt, si hëna që ta shihnin

të gjithë ç’përposh.
Dua t’i shoh të gjithë ata, kur të

vijnë,
Duke depërtuar përmes gurëve

memecë dhe rrënjëve.
Tashmë i shoh, - fytyra të zbehta,

të largëta, si yjet.
Tanimë ata janë një hiç, madje as

foshnja.
I përfytyroj pa nëna e baballarë, si

zotat e parë.
Ata pyesin, në duhet t’isha vallë.

Prej fundjavës sime duhet të ziesh
reçel, si prej frutash!

Pasqyra ime mbulohet mjegull-
ishtë.

Edhe një hukamë tjetër dhe në të
nuk mbetet pasqyrim.

Lulet dhe fytyrat lëbardhen asisoj,
sa shndërrohen në çarçafë.

Nuk ia kam besën. Ai zhduket, si
avull

Në ëndrra përmes vrimës së syve
ose gojës.

Unë nuk mund ta ndaloj.
Një dite të bukur ai nuk do kthe-

het. Gjërat janë sajuar tjetërsoj.
Ata mbeten, madhështitë e tyre të

veckla
Të ngrohura janë me përçikje të

shpeshta.
Kur më mërdhijnë këmbët, 
Syri blu i bruzit tim më ngroh.
M’i jepni kotruvet e bakërta,

jepuni kutive me pomadë
Të shpleksin rreth meje lulet

kundërmuese të natës.
Ata do të më mbështjellin në

fasha, ata do ta vënë zemrën time
Në një bohçe të pastër te këmbët

e mia.
Zor se do ta njoh veten. Ka me

qenë errët.
Dhe drita e këtyre vogëlimave

është më e mrekullt se fytyra e
Ishtar-it*.

Përkthyen nga origjinali: Agron
TUFA dhe Elvana ZAIMI 

* Perëndi babilonase

RECENSION

Atdheu i kukullave

“Kukullat nuk kanë atdhe” është
një tablo e zymtë i një kryeqyteti
ku sorollaten gratë-kukullat duke
luajtur secila rolin e saj, atë që ia
jep shoqëria, atë që e zgjedh vetë
nga joshja për para, privilegje,
pozita, premtime . Kukulla që dalin
nga koleksioni i asaj që i krijoi, Ma-
trona,  për të hyrë në atë të atij që
koleksionon “vajza të bukura”



Bukurie Bajraliu 

PRISHTINË, MARS - I kanë mbushur
plot 29 vjet martesë. Burbuqja dhe
Abedin Aliu nga komuniteti rom e
kishin kurorëzuar dashurinë e tyre
me martesë qysh kur ajo ishte 13
vjeçe e Abedini 20. Ishin takuar
rastësisht në një dasmë në Drenas,
ku Abedini po bënte muzikë, në
qytetin ku ai jetonte. Pas një kohe
ishin takuar edhe një herë në Pr-
ishtinë dhe aty ishte vendosur
gjithçka. Ata kishin marrë vendim të
martoheshin. Rikujtojnë se
vendimin e tyre e kishin përkrahur
të dy familjet dhe se tashmë kanë
krijuar familjen e tyre, e cila për-
bëhet nga nëntë fëmijë. Vajzën më
të madhe e kanë të martuar, kurse
të tjerët në shtëpi. Kjo familje jeton
në banesat e ndërtuara për banorët
e kampit të Plemetinit, ku kishte
qëndruar me vite të tëra. Të dy
bashkëshortët thonë se nuk janë
pishman që janë martuar të rinj. 

“Unë e kam marrë kto kur i ka pas
13 vjet e unë i kam pas 20 vjet.
Djalin e madh e kam 22 vjet, tash i
kam 49 vjet nuk na pengon që jemi
martu të ri. Vetë e kemi gjetë njani
tjetrin. Pata shku me një darsëm me
ba muzikë edhe aty e pata pa Bur-
buqen, tani herën e dytë kur kam
shku në Prishtinë me knu e kam pa
apet edhe tani kemi vendos mu
martu”, kujton Abedini. E kënaqur
nga martesa thotë të jetë edhe Bur-
buqja, e cila fëmijën e parë e kishte
lindur ende pa i mbushur 18 vjet.
“Ku me mujt me i kthy edhe ni herë
ato ditë. Nuk jam pishman për
kurgjo, fmitë i kam mirë të parin fmi
e kam lind kur i kam pas 17 vjet,
asnji problem s’e kam pas”, thekson
Burbuqja. E fati i saj duket t`i ketë
përcjellë dy vajzat e mëdha të kësaj
familjeje. Vajza e madhe Antigona
është martuar pa i mbushur 18, ajo
tashmë ka një djalë, ndërsa ditën e
martesës po e pret edhe Liridona, 16
vjeçe. “Jam feju qe një vit këtë verë
kysmet kam mu martu se burrin e
kam në Finlandë. Jam njoftu me të
përmes internetit se e kemi si msit”,
thotë Liridona.

Kjo e fundit kishte ndërprerë
shkollimin që nga klasa e pestë. “Në
shkollë kam shku deri në klasën e
pesë e ma shumë s’kam mujt se u
desht me u kujdes për motrat e vl-
laznit tjerë se mama ma shumë
është smutë e në spital se që është
në shpi”, ankohet ajo. Por thotë se
ka një arsye të fortë që ka vendosur
të martohet në këtë moshë. “Me pas
pasë kushte me shku në shkollë nuk
isha feju se qef kam pas me shku në
shkollë, po kur shkojsha i çelshin
xhamat se thojshin po vjen era
magjup, kurkush nuk u ulke me
neve në bonkë, çdo natë u veshim,
u lajshim po thojshin magjup po ju
vjen era. Atje njerëzit janë tjerë”,
thotë Liridona. Duke shpresuar për
një jetë më të mirë, Liridona shton
se nuk do të harroj ta ndihmoj famil-
jen e saj. “Atje s’kam çare pa shku
në shkollë se qashtu i kanë rregul-
lat. Kam me gjetë punë e kam me ju
ndihmu krejtve se e di vet çka kam
hek ktu. Du me ju ndihmu motrave
e vllaznive të mi që i kam ktu”, thotë
ajo. Mirëpo përkundër dëshirës së
saj, babi i Liridonës e kupton si
vështirë se ajo do të mund t’iu dalë
në ndihmë. “Niherë përniherë s’ka
me mujt me na ndihmu, ka me shku
kohë e gjatë, ka me shku 4-5 vite,
edhe pse ajo ka qef. Shtetet në
Evropë kanë rregulla të tjera”, sh-
prehet Abedini. Por nëna e saj tre-
gon arsyen e vërtetë pse nuk e ka
penguar vajzën e saj që të fejohet
ende pa i bërë 18 vjet. “Pika e parë
është gjendja e rand ekonomike,
nëntë fmi është zor mi majt shumë
kur je pa punë. E pak është edhe

pak qefi i tyne ma mirë me i lanë me
vendos vetë, nëse e dojnë njani-
tjetrin, ma e knaqun jam qishtu se
me ik me shku te burri pa më vet.
Ka kalu ai vakt kur janë martu qor-
ras”, thotë Burbuqja. 

Se martesat e hershme tek ky ko-
munitet po vazhdojnë edhe më tej e
kanë konfirmuar raporte nga orga-
nizata të ndryshme vendëse dhe
ndërkombëtare. Por nga kjo dukuri
nuk mbesin të paprekur as shqip-
tarët. 

Varfëria dhe mosarsimimi - shkaqe
të martesave të hershme 

Në Ministrinë e Punës dhe të
Mirëqenies Sociale tregojnë se kanë
pranuar rreth 80 kërkesa nga të mi-
turit për procedura të martesës.
“Gjatë vitit 2012 kemi pasur gjithsej
75 kërkesa për të miturit të proced-
uara përmes organit të kujdestarisë,
74 femra e 1 mashkull. Në këto
kushte martesa e të miturve mbi 16
vjet është legjitime dhe bëhet me
vendim të gjykatës, duke respektuar
kriteret e cekura në ligj”, ka bërë me
dije zëdhënësi i MPMS-së, Behxhet
Gaxhiqi. Por tregon se është domi-
nant numri i femrave në raport me
numrin e meshkujve që hyjnë në
martesë të hershme. Në këto raste
Gaxhiqi kujton se MPMS-ja ka
obligim që të monitorojë kualitetin
e shërbimeve sociale që bëhet nga
komunat, gjegjësisht nga organi i
kujdestarisë. “Nuk është përjashtim
as ky shërbim, i cili është i garantuar
me ligj, dhe shërbimet sociale janë
të obliguara t’i përgjigjen çdo
kërkese që vjen nga gjykata dhe
palët e interesuara”, shprehet Gax-
hiqi. Por në Ligjin për familje të mi-
ratuar në vitin 2004, tek neni 16, ku
precizohen kushtet e martesës,
thuhet se “personi i cili nuk ka
mbushur moshën 18-vjeçare nuk
mund të lidhë martesë”. Por shtohet
se “për shkaqe të arsyeshme dhe
sipas kërkesës se tij, gjykata kom-
petente mund t’i lejojë martesën
personit të mitur më të vogël se 16
vjet, nëse konstaton se personi i tillë
ka arritur pjekurinë e nevojshme
fizike dhe psikike për të ushtruar të
drejtat e veta martesore dhe për të
përmbushur detyrimet martesore”.
Më tej aty theksohet se “Gjykata do
të vendosë me vendim, por para-
prakisht do të kërkojë mendimin e
organit të kujdestarisë, të prindërve,
kujdestarit të saj, personin me të
cilin lidhet martesa, dhe mendimin e
institucionit përkatës shëndetësor”.
E martesat e hershme vazhdojnë të
konsiderohen si sfidë mjaft e madhe
për vendin tonë. Drejtoresha
ekzekutive e Agjencisë për Barazi
Gjinore, Edona Hajrullahu, thotë se
“në vendet që janë në transicion, siç
edhe është vendi ynë, kjo është një
sfidë e madhe. Nga ajo çka është
studiuar deri tash mund të themi se
shkaqet e martesave të vajzave
fëmijë kanë ndodhur nga mungesa
e një edukimi të mirëfilltë, kushteve
jo të mira ekonomike, mungesa e
komunikimit të shëndoshë brenda
familjes dhe shoqërisë, si dhe qasja
e mekanizmave përgjegjës për ta
larguar këtë fenomen negativ”. Ha-
jrullahu shton se Kosova nuk është
anashkaluar nga ky fenomen jo i
mirë për shoqërinë. Por, siç thotë
Hajrullahu, “kjo në disa raste për
shkak të filozofisë së jetës tek një
komunitet apo grup i caktuar, por
edhe për disa faktorë të tjerë, që
janë detyrë e jona, institucioneve
dhe shoqërisë civile që t’i rregullo-
jmë”. Mirëpo ajo mendon se me
gjithë këta faktorë, në Kosovë
megjithatë është arritur progres në
këtë drejtim. Mirëpo pranon se
duhet të punohet shumë më shumë

për të arritur synimet kundrejt këtij
fenomeni. “Në Kosovë është bërë
një progres i ndjeshëm në shumë
fusha, por konsideroj që duhet
punuar edhe më shumë në
edukimin e të gjithë qytetarëve,
veçanërisht të komuniteteve rom,
ashkali dhe egjiptian, ku ky problem
ndoshta është më i theksuar”, ka
deklaruar Hajrullahu. E për t’i ar-
ritur këto synime ajo thotë se duhet
të shtohen përpjekjet për një
mirëqenie sa më të mirë të qyte-
tarëve, të shtohet komunikimi i
shëndoshë brenda përbrenda famil-
jes dhe shoqërisë, dhe të ofrohet një
kujdes sa më gjithëpërfshirës, sido-
mos në zona rurale ku, siç thotë Ha-
jrullahu, rastet e martesave të
vajzave fëmijë janë më të theksuara.
“Për të arritur këto, pa dyshim se
duhet një angazhim i secilit, duke
larguar paragjykimet që mund të
ekzistojnë. Agjencia për Barazi Gji-
nore është duke punuar në
përgjegjësitë e saja për të ndihmuar
në hartimin e gjithë infrastrukturës
ligjore që mbrojnë dhe promovojnë
barazinë dhe mosdiskriminimin”,
thekson Hajrullahu. Agjencia për
Barazi Gjinore vazhdon të mbësht-
esë fushata të ndryshme vetëdije-
suese për barazinë dhe
mosdiskriminim, shton ajo. 

Fëmijët-viktima të martesave të
hershme 

Nga ana tjetër, sociologia Nexh-
mije Ibishi përmend disa faktorë që
janë duke nxitur martesat e her-
shme në Kosovë. “Faktori kryesor
që ka ndikuar në martesat e her-
shme në Kosovë është faktori
ekonomik, i cili pastaj është
ndërthurur edhe me faktorë të tjerë
socialë e kulturorë. Them faktori
ekonomik, sepse Kosova ka qenë
kryesisht zonë rurale dhe jeta me
punët e fshatit ka kërkuar fuqi
punëtore. Për të siguruar fuqinë
punëtore është dashur që të rinjtë,
pra djemtë, të martoheshin herët”,
thotë Ibishi, duke kujtuar se këto
ishin përcaktuar në Kanunin e Lekë
Dukagjinit. “T’i  shtohet familjes një

krah pune, ashtu siç edhe e kemi të
definuar me Kanun të Lekë Duk-
agjinit ku “me u martue do me
thane m’u ba shpi, me ia shtue shpis
një rob ma tepër, sa për krah të
punëve, sa për t’shtuem te fëmi-
jëve”. Martesa e hershme ka sigu-
ruar edhe shtimin e familjes, pra
lindjen e fëmijëve dhe në këtë
mënyrë shtimin e fuqisë punëtore,
që ka qenë e nevojshme për mbi-
jetesën e familjes”, thotë Ibishi.
Sipas saj, kjo “rregull” vazhdon të
zbatohet edhe sot, por më shumë në
zonat rurale. “Përveç kësaj, kjo
është shndërruar në traditë dhe në
normë sociale e cila vazhdon edhe
sot, sidomos në zonat rurale dhe te
komunitetet e caktuara minoritare
si rom, ashkali, egjiptian, goran etj.,
ku kushtet e jetesës janë me të var-
fra”, vlerëson ajo. Por me kalimin e
kohës, sipas Ibishit, gjërat në këtë
drejtim kanë filluar të ndryshojnë
paksa. “Më vonë, në kohën e komu-
nizmit jugosllav, fillon të ngrihet
standardi jetësor, dhe më nuk është
imperativ martesa e hershme dhe
shtimi i meshkujve në shtëpi. Kra-
has kësaj fillon të rritet edhe di-
namika e jetës, dhe njerëzit fillojnë
me pas edhe ambicie të tjera, si
shkollimi, karriera, puna etj. dhe
martesat fillojnë të shtyhen”, shpre-
het Ibishi. Ndërkohë që përmend
edhe disa faktorë të tjerë që siç thotë
ajo kanë ndikuar që martesat e her-
shme të shtyhen. “Shkollimi i grave
ka bërë që ato të jenë më pak të
varura nga burrat, vlerat tradi-
cionale dhe religjioze janë bërë me
pak të rëndësishme, migrimi i të rin-
jve kryesisht meshkujve nëpër
vendet perëndimore, etj”, deklaron
Ibishi. Por kujton se shtresat më të
prekura nga martesat e hershme
janë shtresat më të varfra të popull-
sisë, sidomos në vise rurale, si dhe
komunitetet minoritare RAE. Nga
martesat e hershme, sipas Ibishit,
rrjedhimisht fëmijët janë ata që
bartin pasojat. “Edhe sot shohim
kaq shumë të mitur që punojnë dhe
lypin në rrugë. Shoqëria duhet të
krijojë mekanizma për vetëdijes-
imin e popullatës, që martesa e her-
shme dhe prindërimi i hershëm nuk

sjellin asgjë të mirë, përkundrazi do
të shtyjnë në përgjegjësi dhe prob-
leme për të cilat ata nuk janë të për-
gatitur”, thotë Ibishi. Madje, sipas
saj, martesat e hershme ndikojnë
shumë edhe tek divorcet, të cilat, siç
thotë ajo, janë shtuar shumë vitet e
fundit në Kosovë. Për këtë ajo vlerë-
son se duhet një angazhim i vazh-
dueshëm i mekanizmave të
ndryshëm të shoqërisë për vetëdi-
jesimin e popullatës. Megjithëkëtë,
Ibishi shton se “fenomeni i marte-
save të hershme në Kosovë është në
rënie. Varësisht nga kultura, normat
sociale dhe kushtet ekonomike
edhe mosha e martesës varion nga
vendi në vend. Rrjedhimisht edhe
në Kosovë martesa është duke
ndryshuar gjithnjë si për nga mosha
e të rinjve që hyjnë në martesë, kri-
jimi i familjes nukleare krahasuar
me më herët, ku familjet kryesisht
kanë qenë familje të gjera, percep-
timi social rreth martesës, divorcet,
perceptimi i shoqërisë për divorcet
etj”.

Martesat e hershme janë kon-
sideruar të dëmshme edhe në një
raport të publikuar vitin e kaluar
nga UNFPA (United Nations Popu-
lation Fund). “Martesa e hershme
është shkelje mizore e të drejtave të
njeriut dhe privon vajzat nga arsim-
imi, shëndeti dhe perspektiva afatg-
jatë. Vajza që martohet në fëmijëri
do të mbetet pa potencial të plotë-
suar. Pasi shumë prindër dhe komu-
nitete kërkojnë më të mirën për
fëmijët e tyre, ne duhet të punojmë
së bashku në pengimin e martesave
të hershme”, thotë Babatunde Oso-
timehin, drejtor ekzekutiv i UNFPA-
së. Raporti ka dhënë një numër të
konsiderueshëm të rekomandimeve
për institucionet shtetërore. Në ra-
port rekomandohen që revidimet e
Ligjit familjar duhet të qartësojnë,
nëse fëmijët pas martesës kalojnë
në adultë apo mbesin ende fëmijë,
të saktësohet roli dhe mandati i
trupit kujdestar në raport me marte-
sat e hershme, si dhe të sqarohen
procedurat ligjore dhe administra-
tive përmes të cilave merret vendimi
për lejimin e martesës së një fëmije.
Në raport ceket se me këtë rast
duhen marrë parasysh pengesat në
qasjen për shërbimet e shëndetit
riprodhues, si dhe rekomandohet
formimi i një mekanizmi multisek-
torial, dhe përfshirja e vendimmar-
rësve relevantë do të siguronte
mbrojtjen e të drejtave të minoren-
eve në martesat e hershme.
Gjithashtu theksohet se përmes
këtij mekanizmi do të mundësohej
vazhdimi i shkollimit të burrit dhe
gruas duke ofruar këshilla rreth ra-
porteve në martesë, të drejtat në
pronësi dhe të drejtat e shëndetit
riprodhues. Raporti, ndër të tjera,
thekson se shkeljet në martesat e
hershme të theksuara në Kodin
Penal duhet të ndiqen penalisht ex
officio (automatikisht); “tradita” nuk
duhet të jetë arsyeja për justifikimin
e mosarritjes së implementimit të
kornizës ligjore ekzistuese. Raporti
ka dhënë rekomandime të veçanta
për komunitetin RAE. Për këtë ko-
munitet rekomandohet që të orga-
nizohen aktivitete në ngritjen e
vetëdijes së tyre, të ndërrohen qën-
drimet që kanë të bëjnë me prak-
tikat e martesave të hershme, pastaj
të inkurajohen edukimi dhe rritja e
vetëdijes rreth strukturës ekzistuese
ligjore, posaçërisht në lidhje me të
drejtat e grave dhe të fëmijëve.
Përveç kësaj, rekomandohet që të
merren për bazë praktikat më të
mira të Balkan Sunflowers për
ndërhyrje dhe qendrave të tjera
lokale si qendra edukimi dhe infor-
macioni për të rinjtë, si dhe të inku-
rajohen familjet të përkrahin
shkollimin e fëmijëve të tyre. 
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SHTOHET NUMRI I KËRKESAVE PËR MARTESË NËN KRITERIN LIGJOR 

Martesat e hershme, ndërmjet trendit e barrierës 
Në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale tregojnë se kanë pranuar rreth 80 kërkesa nga të miturit për procedura të

martesës. “Gjatë vitit 2012 kemi pasur gjithsej 75 kërkesa  për të miturit, të proceduara përmes organit të kujdestarisë, 74 femra
e 1 mashkull. Në këto kushte martesa e të miturve mbi 16 vjet është legjitime dhe bëhet me vendim të gjykatës, duke respektuar

kriteret e cekura në ligj”, ka bërë me dije zëdhënësi i MPMS-së, Behxhet Gaxhiqi

Faktori kryesor që ka ndikuar në martesat e hershme në Kosovë, sipas so-
ciologëve, është faktori ekonomik, i cili pastaj është ndërthurur edhe me
faktorë të tjerë socialë e kulturorë



Blerta Aliu

PRISHTINË, MARS – A.F. 34 vjeçar
nga Peja qysh nga mosha e adolesh-
encës e kishte të qartë se ai ishte ho-
moseksual (gej), por atij ende i
mungon guximi që t`ua thotë këtë
hapur familjarëve dhe miqve të tij.
Në Kosovë është më e lehtë të jesh
kriminel sesa një “gay”, konsideron
ai. Ndoshta mund të jetë çështje per-
ceptimi, mentaliteti apo edhe mosin-
formimi, por sipas A.F-së, shoqëria
kosovare vazhdon të ketë
paragjykime dhe të jetë diskrimin-
uese ndaj komunitetit lesbik, Gay,
Biseksual dhe Transgjinor (LGBT). 

“Kontakti im i parë me persona të
komunitetit LGBT ka qenë në vitin
2003, kur unë erdha në Prishtinë
dhe u bëra pjesë e njërës prej orga-
nizatave që mbronte të drejtat e ko-
munitetit. Aty kam filluar të lidh
kontakte, të informohem për shumë
gjëra, si dhe kam nisur edhe lidhjen
e parë të dashurisë”, ka thënë A.F. Ai
ka treguar se si ka bërë përpjeke të
shumta që të diskutonte mbi orien-
timin e tij seksual me familjarët,
mirëpo çdoherë ata kishin refuzuar
të flisnin mbi atë temë. “Më kujto-
hen dy raste kur prindërit e mi më
kanë rekomanduar që të dilja, apo
siç thuhet, m’i kanë gjetur dy femra.
Unë kam dalë me to mirëpo më pas
kam gjetur arsyetime dhe u jam
shmangur”, ka treguar A.F., duke
thënë se martesat false që po ndod-
hin në Kosovë, ku familjarët e per-
sonave që i përkasin komunitetit
insistojnë t’i martojnë ata përkundër
dëshirës së tyre dhe me persona të
gjinive të kundërta, janë duke i
shkatërruar shumë jetë njerëzish.
Qe një kohë të gjatë mbështetja e tij
e vetme janë pjesëtarët e komu-
nitetit që ai ka takuar nëpër organi-
zata, si dhe partnerët e tij me të cilët
ka ndarë sferën private.

“Njerëzit tek ne e sidomos ata të
zonave rurale mendojnë se ho-
moseksualizmi është sëmundje,
degjenerim dhe akti më i pamoral-
shëm që mund ta bëjë një njeri. Por
unë i arsyetoj se mendoj që ka
shumë mungesë të informacionit në
Kosovë”, ka shtuar A.F-ja. Kurse
N.S. nga Prishtina, ndonëse e kishte
vërejtur se ndryshonte nga shoqet e
saja qysh në klasat e para të fillores,
tek në moshën 14 -vjeçare ishte sig-
uruar se ishte lezbike. Fati kishte
qenë në anën e saj, kur kishte kup-
tuar se edhe shoku i saj më i
ngushtë kishte qenë “gay”. Ata qysh
në moshë të hershme kishin filluar
të informoheshin dhe ta kuptonin se
nuk ishin “të vetmit në botë” që
pëlqenin dikë nga gjinia e njëjtë.
Mirëpo N.S. asnjëherë nuk kishte
marrë ndonjë iniciativë që ta disku-
tonte këtë çështje me të tjerët deri
në moshën 18- vjeçare, kur edhe
ishte bërë pjesë e një organizate që
mbronte të drejtat e komunitetit
LGBT. N.S e cila aktualisht është në
lidhje me një femër që punon në
Kosovë në një mision ndërkombë-
tar, ka thënë se pikërisht presioni i
përditshëm që i ka shkaktuar
shoqëria dhe rrethi në Kosovë ka
ndikuar që ajo të shkëpusë lidhjet e
saj me shoqërinë shqiptare. “Deri në
vitin që shkoi, pra në verën e 2012-
s, lidhur me orientimin tim nuk e
kanë ditur familja ime. Shoqet e mia
e kanë ditur qysh nga 2006-ta dhe
më kanë mbështetur. Por e rëndë-
sishme është që çdo njëri duhet t’ia
pranojë vetes për atë që është dhe të
jetë rahat me atë që ndien”, ka thënë
N.S. Tek gjatë vitit që shkoi ajo e
kishte diskutuar këtë çështje edhe
me nënën e saj, e cila i kishte dhënë
një mbështetje të fuqishme. “Aktu-
alisht jemi duke u përgatitur që t’i
tregojmë edhe babit e vëllait tim”, ka
shtuar ajo. Megjithatë këta pjesëtarë
të komunitetit LGBT vlerësojnë se
për ta eliminuar diskriminimin,

paragjykimet dhe që ky komunitet
ta jetojë një jetë pa frikë, do të duhej
që institucionet e vendit të bëjnë më
tepër. “Edhe pse Kosova momental-
isht është në pozicion më të mirë
sesa rajoni sa i përket bazës ligjore
që mbron këtë komunitet
prapëseprapë duhet të krijohet një
strategji dhe të gjinden mënyra të
informimit të qytetarëve lidhur me
komunitetin në mënyrë që të hiqen
paragjykimet”, ka thënë N.S., e cila
ka inkurajuar pjesëtarët e këtij ko-
muniteti që t’i raportojnë rastet e
diskriminimit, dhunës dhe që të mos
bien pre e paragjykimeve si dhe t’i
ndërpresin martesat false.

Një hulumtim mbi qëndrimet e
shoqërisë kosovare ndaj homosek-
sualitetit i realizuar në shkurt të
2013-s nga organizata “Libertas”, e
cila mbron dhe promovon të drejtat
e komunitetit LGBT, thuhet t’i ketë
materializuar vlerësimet dhe
mungesën statistikore të qën-
drimeve që kanë kosovarët mbi ho-
moseksualitetin. Mirëpo  gjetjet e
hulumtimit nuk e kishin befasuar
M.N., përfaqësuesin e organiza-
tës“Libertas”. Gati 90 për qind të
shqiptarëve të anketuar në këtë hu-
lumtim i cili përfshinte të gjitha na-
cionalitetet dhe rajonet e Kosovës,
nuk kishin pasur asnjëherë kontakt
me një homoseksual.

Sipas të dhënave të këtij hulum-
timi del se gati 70 për qind e koso-
varëve mendojnë se komuniteti
LGBT është tematizuar nga ndikimi
i vendeve perëndimore dhe gjysma
e të anketuarve kishin pohuar se në
të kaluarën homoseksualiteti është
fshehur në Kosovë për dallim me
ditët e sotme. “Gati 50 për qind e
kosovarëve kanë thënë se ho-
moseksualiteti është sëmundje dhe
mbi 60 për qind e tyre kanë vlerë-
suar se homoseksualiteti rrezikon
shoqërinë. Po ashtu gjysma e të an-
ketuarve kanë menduar se LGBT-ja
duhet të ndalohet me ligj dhe të
ndëshkohet”, ka bërë të ditur M.N.

Po ashtu një numër i konsideruar
i të anketuarve, sipas këtij raporti,
kishin vlerësuar se idenë e mbrojt-
jes së komunitetit LGBT e ka krijuar
Perëndimi për ta shkatërruar famil-
jen dhe traditën tonë. Gati 50 për
qind e kosovarëve të anketuar
kishin kundërshtuar një shoqërim të
mundshëm me ndonjë pjesëtar të
këtij komuniteti si dhe martesat mes
personave të gjinisë së njëjtë kishin
konstatuar se nuk duhet të ndodhin
në asnjë rrethanë.

Madje një numër i kon-
siderueshëm i të anketuarve kishin
thënë se homoseksualët nuk janë
njerëz si gjithë të tjerët. Mbi 70 për
qind e kosovarëve të anketuar nuk
e kishin parë të udhës që personat
nga komuniteti LGBT të adaptojnë
fëmijë. Dhe vetëm 37 për qind e tyre
kishin qenë të mendimit që ky ko-
munitet t’i ketë të drejtat e barabarta
si çdo qytetar. “Te të anketuarit më i
përhapur është opinioni se dhuna
ndodh, por se këto janë raste të
izoluara...Ky rezultat i hulumtimit
mund të merret si provë se shoqëria
kosovare është e vetëdijshme për
shkallën e lartë të diskriminimit dhe
dhunës ndaj homoseksualëve. Si
pasojë, pasi që në këtë shoqëri
dominon paragjykimi homofob, më
shumë ka prirje që kjo dhunë të ar-
syetohet sesa të dënohet dhe të dis-
tancohet nga ajo”, ka thënë M.N. 

Kosovarët ishin treguar “tejet ho-
mofob” edhe në pyetjet se a do të
ishin të shqetësuar nëse do të kup-
tonin se një koleg i punës ose mik
është homoseksual, dhe sa do ishin
të shqetësuar nëse do të kuptonin se
një anëtar i familjes së tyre është ho-
moseksual. Sidomos për këtë të fun-
dit mbi 80 për qind e tyre janë
shprehur se do të ishin të shqetë-
suar.

M.N. ka bërë të ditur se në nivel të

Kosovës 90 për qind e të anketuarve
që janë deklaruar besimtarë aktivë
kanë shprehur qëndrime homofobe.

Numri i të anketuarve të besimit
mysliman që mendojnë se ho-
moseksualët duhet të kenë të drejta
të barabarta me të tjerët është më i
madh sesa i të anketuarve të besimit
ortodoks.

M.N., përfaqësues i organizatës
“Libertas”, ka thënë se ky komunitet
për një kohë të gjatë është ndier i
rrezikuar, mirëpo tek në dhjetor të
vitit 2012, pas sulmeve ndaj për-
faqësuesve të revistës “Kosova 2.0”
si dhe atyre në zyrat e organizatës
“Libertas”, frika që kishte ky komu-
nitet veç është konkretizuar dhe
është materializuar. Megjithatë de-
bati publik pas këtyre sulmeve ka
ndikuar sipas M.N.-së që t’i jepet
hapësirë këtij komuniteti dhe të
diskutohet për pozitën e tyre.
Diskriminimi që ushtrohet ndaj ko-
munitetit nga ana e shoqërisë koso-
vare vjen, sipas tij, më tepër si
mungesë e praktikave antidiskrim-
inuese sesa që njerëzit kanë qën-
drime homofobike. Megjithatë ai ka
pohuar se ekzistojnë raste të dhunës
psikike e fizike ndaj pjesëtarëve të
komunitetit, numri i të cilëve shkon
në mbi 2 mijë e 500 persona, që janë
evidencuar deri më tani. Ai ka vlerë-
suar se në Kosovë është punuar
mjaft në ndërtim të hartimit të ko-
rnizave ligjore për komunitetin, si
dhe në fuqizim të tij.

M.N. konsideron se duhet edhe
më shumë punë që të sillet në sipër-
faqe ky komunitet, që të tjerët ta
kuptojnë se ekziston dhe vetë ata të
vetëdijesohen për të drejtat e tyre.

Habit Hajredini, drejtor i Zyrës për
qeverisje të mirë në kuadër të Zyrës
së kryeministrit të Kosovës, ka thek-
suar se në Kosovë çdo ditë e më
tepër është duke treguar një qasje
pozitive në ndërtimin e politikave të
barazisë, stimulimin e zgjidhjeve të
cilat e sigurojnë dhe promovojnë di-

versitetin dhe krijimin e atmosferës
së barazisë për të gjithë qytetarët e
saj. “Kosova është një ndër vendet e
para në rajon e cila në vitin 2004 ka
hartuar dhe miratuar Ligjin kundër
diskriminimit. Promovimi i barazisë
dhe ndalesa për diskriminim janë
ngritur në nivel më të lartë në legjis-
lacionin e Kosovës. Kushtetuta në
nenin 24 përcakton dhe garanton se
askush nuk mund të diskriminohet
në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë,
gjuhës, fesë, mendimeve politike
ose të tjera, prejardhjes kombëtare
a shoqërore, lidhjes me ndonjë ko-
munitet, pronës, gjendjes
ekonomike, sociale, orientimit sek-
sual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose
ndonjë statusi tjetër personal”, ka
thënë Hajredini.

Ai ka bërë të ditur që zyra që ai
drejton është duke hartuar Planin e
veprimit për zbatimin e Ligjit kudër
diskriminimit (2013-2015), i cili do
të përfshijë një mori të masave për
mbrojtjen nga diskriminimi i per-
sonave për shkak të orientimit sek-
sual dhe identitetit të tyre gjinor.
“Përkundër garancive ligjore dhe
kushtetuese jemi dëshmitarë se ng-
jarjet e fundit që ndodhën gjatë një
aktiviteti promovues nga ana e anë-
tarëve të këtij komuniteti nxorën në
pah shumë reagime dhe veprime
negative që cenojnë dhe fyejnë din-
jitetin e edhe të drejtat e këtij komu-
niteti”, ka shtuar Hajredini. Sipas tij,
këto reagime dhe kjo qasje ndaj
këtij komuniteti vjen si pasojë e
mungesës së kontakteve të drejt-
përdrejta dhe lidhet me mungesën e
dijeve mbi çështjet LGBT dhe të
seksualitetit. 

Hajredini ka treguar se kjo zyrë ka
marrë pjesë në shumë punëtori dhe
trajnime të cilat lidhen me të drejtat
e komunitetit LGBT dhe sipas tij  kjo
zyrë çdoherë shpreh gatishmërinë
dhe vullnetin për bashkëpunim të
ngushtë me të gjithë aktorët rele-
vantë institucionalë vendorë e

ndërkombëtarë, duke përfshirë
edhe organizatat, të cilat përfaqëso-
jnë interesat e këtij komuniteti për
mbrojtjen e të drejtave të tyre kon-
form legjislacionit në fuqi.
Megjithatë Hajredini nuk ka dhënë
shifra të pjesëtarëve të komunitetit
që janë ankuar, që kanë kërkuar
ndihmë apo edhe që kanë lëshuar
vendin si pasojë e ushtrimit të
dhunës ndaj tyre dhe diskriminimit.

Majlinda Sinani-Lulaj, zëdhënëse
në Institucionin e Avokatit të Popul-
lit, ka konsideruar se në Kosovë
ekziston bazë ligjore solide për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
duke përfshirë edhe komunitetin
LGBT dhe ka shtuar se këto norma
ligjore duhet të respektohen dhe
zbatohen. “Ne deri më tani nuk
kemi pranuar ndonjë ankesë të
veçantë nga komuniteti LGBT. Por
Avokati i Popullit është duke përc-
jellë veprimet e institucioneve kom-
petente në lidhje me ngjarjet e datës
14 dhjetor 2012, për të cilat është
deklaruar publikisht, duke dënuar
sulmin ndaj këtij komuniteti”, ka
thënë Sinani-Lulaj. Ajo ka poten-
cuar se institucionet kompetente
duhet të zbatojnë ligjin dhe të ndër-
marrin të gjitha veprimet e parapara
me ligj në lidhje me ngjarjet e 14
dhjetorit të vitit që shkoi, si dhe në
çdo rast tjetër kur ekziston dyshimi
i bazuar për shkelje të të drejtave të
njeriut edhe për shkak të orientimit
seksual. 

Kurse Behxhet Shala, drejtor i
Këshillit për mbrojtjen e të drejtave
dhe lirive të njeriut (KMDLNJ), ka
bërë të ditur se vetëm gjatë këtyre
tre vjetëve të fundit kanë qenë së
paku 15 raste që pjesëtarët e komu-
nitetit LGBT kanë denoncuar në
Këshill maltretimin që u është bërë
në familje si dhe në mjedisin ku je-
tojnë dhe punojnë.”Për këtë arsye
kanë qenë pesë raste që kanë
lëshuar Kosovën duke kërkuar azil
në vendet ku janë vendosur dhe
duke kërkuar vërtetim nga
KMDLNJ-ja se kanë qenë të
rrezikuar në Kosovë”, ka thënë
Shala duke shtuar se Këshilli që ai
drejton ka bërë denoncime publike
dhe ka kërkuar që të ndërmerren
masa për të gjitha rastet e ankesave.
Shala ka vlerësuar se ky komunitet
në Kosovë është i diskriminuar dhe
margjinalizuar dhe se nuk është
aspak i mirëpritur. “Të drejtat e
njeriut janë të drejta universale që
nuk e përjashtojnë asnjë të drejtë
prandaj në kuadër të këtij korpusi të
gjerë edhe personat e komunitetit
LGBT kanë të drejtë t’i gëzojnë këto
të drejta. Në fakt këto të drejta nuk
mund t’ua japim apo t’ua marrim,
sepse ato u takojnë”, ka shtuar
Shala. Ai ka theksuar se problemet
që lidhet me këtë komunitet nuk
janë të natyrës institucionale dhe
ligjore, por të natyrës psikologjike të
një mjedisi ende në përcaktim tradi-
cional, të një puritanizmi të rre-
jshëm moral që, sipas tij, shpien deri
tek krijimi i paragjykimeve për këtë
komunitet. “Do të duhej të kalonte
një kohë shumë e gjatë derisa këta
pjesëtarë ta gjejnë një ambient të
përshtatshëm në Kosovë”, ka thënë
Shala.

Më 14 dhjetor të vitit që shkoi
ishte sulmuar ekipi i revistës
”Kosovo 2.0” përderisa po pro-
movonin revistën e tyre në ambien-
tet e Pallatit të Rinisë në Prishtinë
dhe dy ditë më pas ishin sulmuar
përfaqësuesit e organizatës “Liber-
tas” në selinë e tyre nga një grup i
personave të dhunshëm. Këto sulme
i kishin dënuar ashpër me dhjetëra
organizata vendore e ndërkom-
bëtare, presidentja e vendit, kryem-
inistri, disa ministri, si dhe
përfaqësuesi i posaçëm i BE-së në
Kosovë, Samuel Zhbogar, e ra-
portuesja për Kosovën në Parla-
mentin Europian, Ulrike Lunacek.
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KOSOVA,  VENDI KU JO TË GJITHË NDIHEN SI NË SHTËPINË E TYRE 

Komuniteti LGBT në luftë me paragjykimet
“Gati 50 për qind e kosovarëve të anketuar kanë thënë se homoseksualiteti është sëmundje dhe mbi 60 për qind e tyre kanë

vlerësuar se homoseksualiteti rrezikon shoqërinë. Po ashtu gjysma e të anketuarve kanë menduar se LGBT-ja duhet të ndalohet
me ligj dhe të ndëshkohet”, ka bërë të ditur M.N., përfaqësues i organizatës “Libertas”

Sipas një anketimi të organizatës “Libertas”, gati 70 për qind e kosovarëve
mendojnë se komuniteti LGBT është bërë temë diskutimi nga ndikimi i
vendeve perëndimore. Gjysma e të anketuarve kanë pohuar se në të kalu-
arën homoseksualiteti është fshehur në Kosovë për dallim nga ditët e sotme



Krenare Rugova është emër i njo-
hur në industrinë e modës në
Kosovë. Përmes koleksioneve të
shumta në vitet e fundit, ajo ka ar-
ritur të zhvillojë një stil unik dhe një
markë që është pranuar ngrohtë-
sisht nga publiku kosovar. Përveç
kësaj, ajo ka fituar edhe reputacion
ndërkombëtar. 

Prezantimet e saj të koleksioneve
janë shumë moderne dhe kanë
vlerë të lartë artistike. Edhe loka-
cionet që i zgjedh si pasarela mode
janë po aq atraktive dhe u përsh-
taten koleksioneve.

Deri me tani ka prezantuar kolek-
sionin “Kromozomet” (2011) tek
sheshi “Skënderbeu”, “Harmonia e
filigranit” (2011), Biblioteka Kom-
bëtare, “Poezia grafike” (2012) tek
përmendorja “Vëllazërim-
Bashkim” dhe e fundit
“ViVid”(2012), Modelariumi i

Arkitekturës.
Përgjatë karrierës së Rugovës ka

pasur mediume të ndryshme të in-
teresuara për punën që bën. Ajo
është një femër e re, nënë e dy fëmi-
jëve, dhe thotë që “pavarësisht se
Prishtina nuk ofron mundësi të
shumta për fashion design, poten-
ciali dhe energjia që Prishtina pose-
don ia shtojnë ambiciet që të punojë
më shumë dhe të krijojë koleksione
moderne për femra të sofistikuara
dhe  të pavarura me vetëbesim të
lartë”.

Krenarja ka nisur punën me
markën e saj para dhjetë vjetëve
dhe klientet e saj janë kryesisht
femra të cilat e duan elegancën dhe
vlerësojnë dizajnimet e kualitetit të
lartë. 

Gjatë vitit 2012-13, marka
“Krenare Rugova” është paraqitur në
disa media të huaja, ndër të cilat “Elle

Magazine”, në një reportazh mbi
Kosovën përmes krijuesve kosovarë
për pesëvjetorin e Pavarësisë. 

Në të njëjtën kohë, Rugova është
paraqitur edhe një revistën austri-
ake “Succeed”. Fustani i Arta Do-
broshit i veshur në “Berlinale” për
ceremoninë e ndarjes së çmimeve
“Shooting Stars” ka pasur një suk-
ses të konsiderueshëm duke u zg-
jedhur si fustani më i bukur i
“Berlinales” nga revista “Glam-
our”.

Krenarja gjithashtu ka punuar
edhe uniformat solemne të Gardës
Ceremoniale të Forcës së Sigurisë
të Kosovës. 

Arta Dobroshi është aktorja e
parë në historinë shqiptare që ka
ecur në tepihun e kuq të Festivalit të
Filmit në Cannes, Festivalin e Filmit
në Berlin, Sundance. Këtë vit Do-

broshi fitoi çmimin “Shooting
Stars” i dhënë nga European Film
Promotion për aktorët e rijn më të
talentuar të Evropës. Juria e Festi-
valit të Filmit në Berlin e komentoi
atë si aktore që tregon shumë ngro-
htësi dhe njerëzi.”Në filmin ‘Tri
Botët’, ndjeshmëria dhe mençuria e
saj pushtojnë ekranin në momentin
që ajo paraqitet”.

Arta erdhi në qendër të vëmend-
jes me rolin e saj në “Heshtja e
Lornës”, film i cili pati premierën në
Cannes në vitin 2008 dhe i dha asaj
nominimin për aktoren më të mirë,
ku e nominuar ishte edhe Angelina
Jolie. 

Më vonë ajo filloi bashkëpunimin
e saj me Daniel Mulloy në filmin e
shkurtër Baby. Ndërsa filmi “Tri
Botët” i solli asaj çmimin “Barbara
Tipple” për aktoren më të mirë në
Festivalin Ndërkombëtar të Gruas. 

Deri më tani Arta ka luajtur në
tetë filma dhe katër seri televizive. 

Rita Ora është këngëtarja e tekst-
shkruesja shqiptare më e famshme
në botë. Ndonëse ajo është një yll
në botën e muzikës, Orën e karak-
terizojnë ëmbëlsia e modestia.

E përzgjedhur nga producenti dhe
raperi i njohur Jay-Z, Ora debutoi
në vitin 2012 me këngën e saj “How
we do” me të cilën arriti top-listat
britanike, e më vonë edhe ato
botërore. Albumi i saj i titulluar
“Ora” doli në shitje në gusht të
2012-s dhe e bëri atë të famshme në
mbarë botën. 

E shtyrë nga instinkti për të kënd-
uar, ajo filloi karrierën e saj të
këndimit në lokalet e Londrës. Tani
ajo përveçse është një ikonë e
muzikës pop, ka edhe stilin e saj të
veçantë të veshjes.

Vlora Krasniqi 
dhe Myrvete Bajrami

Kur bëhet fjalë për të drejtat e ko-
munitetit LGBTQ (Lezbike, Gej,
Biseksual, Transgjinor, Queer),
Kosova është disi paradoksale. Një
vend përparimtar nga ana ligjore, ku
me Kushtetutën e saj e ndalon
diskriminimin në bazë të orientimit
seksual, por, megjithatë, shumica e
popullatës nuk i kupton konceptet e
orientimit seksual apo identitetit gji-
nor. Kur Qendra për emancipim
shoqëror (QESh), me qëllim të pro-
movimit të të drejtave të komunitetit
LGBTQ i vendoste posterët, ak-
tivistët e kësaj qendre u ndaluan nga
dy të rinj të cilit i pyetën, “a jeni edhe
ju seksual, aaa?”, që na bën të men-
dojmë: A mos njerëzit e Kosovës nuk
e kuptojnë as konceptin e SEKS-it?

Në Kosovë aktualisht ekzistojnë tri
OJQ që punojnë për të drejtat e
LGBTQ, që duke marrë parasysh
numrin e popullatës së Kosovës,
paraqet një sukses. Por në pjesën më
të madhe të vendit, veçanërisht në
zonat rurale dhe qytetet e vogla, lig-
jet progresive përplasen me pikë-
pamjet thellësisht të rrënjosura
tradicionale dhe konservatore si
jokosovare, të importuara.

Gjatë gjashtë vjetëve të fundit,
QESh ka kaluar nga të qenit një
lëvizje e fshehtë në një organizatë
udhëheqëse në mbrojtjen e të drej-
tave të  njeriut, veçanërisht të komu-
nitetit LGBTQ. Përderisa në shumë
vende evropiane, lufta për çështjet
LGBTQ ka filluar në vitet 1960 dhe
1970, Kosova ka pasur probleme të
tjera dhe ishte e fokusuar te mbi-
jetesa. Pas disa vjetësh nga për-
fundimi i luftës, ne filluam të vëmë
në pyetje identitetin tonë dhe vendin

tonë në shoqëri. Nevoja dhe dëshira
për barazi, respekt dhe liri që
Kosova pretendonte për të gjithë
qytetarët e saj, çoi në krijimin e lëviz-
jes LGBTQ. Për disa vite, QESh ishte
i vetmi vend i sigurt për komunitetin
LGBTQ. Megjithatë, pjesa më e
madhe e komunitetit ishte e frikë-
suar qoftë edhe të besojnë se është
okej të jesh gej. Sot, aktivistët flasin
më  hapur dhe  pavarësisht nga ajo
se a i pëlqen komunitetit kjo apo jo
ka ardhur koha që edhe komuniteti
LGBTQ  të shfaqet më shumë në
publik.  

Komuniteti LGBTQ përballet me
diskriminimin dhe është viktimë të
dhunës çdo ditë. Shumica e këtyre
rasteve mbesin pa u raportuar por
janë të njohura për organizatat
LGBTQ.

Një shembull i tillë vjen nga një
qytet i vogël i Kosovës ku një vajzë,
që sipas arsimtarëve të saj,  ishte e
veshur si “djalë” dhe kishte sjellje të
“djalit” është larguar nga shkolla.
Politikanët tanë nuk kanë bërë asgjë
për këtë vajzë. Vajzës i është ndaluar
të mësojë në qytetin ku ajo kishte
lindur dhe është rritur. Si OJQ,
QESh nuk ka mundur të bëjë asgjë
sepse vajza në atë kohë ishte e mitur
dhe ne nuk kemi mundur të shko-
jmë te babai i saj e t’i themi: “Ky
është një rast i diskriminimit; vajza
juaj mund të jetë lezbike ose trans-
gjinore”. Në një qytet tjetër, një djalë
i ri është keqtrajtuar dhe poshtëruar
gjatë kohës kur ka qenë në shkollë
të mesme. Atij i është thënë t’i prite
flokët e gjatë dhe të fillonte të sillej
më shumë si një mashkull. Kjo
ndikoi shumë në të, sa që tentoi edhe
të vetëvritej  dhe ishte në depresion.
Ai është një nga shumë djem dhe
vajza të reja të cilët vuajnë në
shkollë, punë dhe shtëpi vetëm se i

thyejë normat e caktuara nga
shoqëria.

Disa vite më parë një mashkull gej
në Kosovë  ka vdekur nga plagët e
marra nga sulmi me thikë Për dikë,
ai ishte i biri, vëllai, shoku apo
ndoshta edhe baba. Komunitetit
LGBTQ shpesh është keqtrajtuar
dhe një numri të madh të personave
LGBTQ iu është mohuar qasja në
baret dhe kafenetë. Jo shumë kohë
më parë është sulmuar Libertasi, një
nga organizatat LGBTQ në Kosovë
dhe personat brenda saj. 

Aktet e fundit të dhunës në Kosovë
tregojnë se lufta për të drejtat e
LGBTQ na prek  të gjithëve. Sulmi
ndaj Kosovo 2.0 dhe Libertas është
fatkeqësisht një përkujtues për qev-
erinë dhe shoqërinë kosovare se  ko-
muniteti LGBTQ nuk është vetëm
standard perëndimor, as diçka mod-
erne, por e drejtë e njeriut. 

Tani është viti 2013 dhe ne nuk
duhet të tolerojmë më politikanët që
flasin për të drejtat e njeriut si një
privilegj, por si një obligim. Kosova
ndoshta lëviz ngadalë ndaj pranimit
të komunitetit tonë, por liderët tanë
të zgjedhur bartin përgjegjësinë për
të mbrojtur të drejtat e të gjithë qyte-
tarëve të Kosovës, përfshirë edhe
personat LGBTQ.  

Çdo ditë ne takojmë personat gej,
lezbikë, biseksualë dhe transgjinorë,
të cilët duan të krijojnë një ardhmëri
më të mirë për veten, të cilët besojnë
në një shoqëri më të mirë dhe më
tolerante dhe të cilët nuk heqin dorë
nga të drejtat e tyre. Prandaj, ndaleni
keqtrajtimin dhe diskriminimin ndaj
nesh, sepse kjo nuk mund të na bëjë
të zhdukemi në mënyrë magjike!
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Ora, Ari e Krenarja
Gjatë vitit 2012, Kosovën e përfaqësuan në botë tri ikona të artit. Përmes artit të tyre origjinal dhe punës së tyre të vazhdueshme,
Rita Ora, Arta Dobroshi e Krenare Rugova u angazhuan për sukses, të cilin e gëzoi edhe Kosova bashkë me to. Për të tria artistet

kosovare viti 2012 ka qenë vit i angazhimeve të shumta, por edhe i sukseseve dhe i mirënjohjeve 

IN-OUT

A jeni edhe ju seksual?

Aktet e fundit të dhunës  në Kosovë tregojnë se lufta për të drejtat e
LGBTQ na prek  të gjithëve. Sulmi ndaj Kosovo 2.0 dhe Libertas është
fatkeqësisht një përkujtues për Qeverinë dhe shoqërinë kosovare se komu-
niteti LGBTQ nuk është vetëm standard perëndimor, as diçka moderne, por
e drejtë e njeriut



Eliza HOXHA

“Qyteti është kujtesë e organizuar”
“Femrat janë të harruarat në  histori”
(kuotë nga filozofja  Hannah Arendt)

Qasja e barabartë e të gjitha gru-
peve sociale pavarësisht gjinisë, et-
nisë, moshës, racës dhe nivelit
kulturor, në jetën urbane është e
drejtë  dhe nevojë e domosdoshme .
Kjo ide për herë të parë u promovua
në vitin 1968 nga Henri Lefevre dhe
njihet  si “ E drejta për qytetin”. Në
këtë kontekst David Harvey thek-
son tutje se “ e drejta për qytetin
shkon përtej lirisë individuale për
qasje në resurset urbane: ajo është
e drejta për ta ndryshuar veten tonë
në procesin e zhvillimit dhe
ndryshimit të  qytetit” 

Teori dhe karta të shumta kanë re-
flektuar mbi “ të drejtën për  qytetin”
nga perspektiva të ndryshme si ato
gjinore, racore, të drejtat e njeriut
dhe të tjera, por përkundër kësaj,
ende mjedisi i ndërtuar/qyteti vazh-
don t’i institucionalizojë marrëd-
hëniet patriarkale duke qenë i
dizajnuar dhe i ndërtuar në shumësi
nga meshkujt! Dhe, duke qenë se i
tërë procesi  dhe produkti profe-

sional kontrollohet nga meshkujt
është e natyrshme që si rezultat i
kësaj do të prodhohen hapësira të
ndërtuara me definim mashkullor.

Por në anën tjetër, femrat e përje-
tojnë hapësirën krejtësisht ndryshe
nga meshkujt gjë që na bën të alu-
dojmë në idenë se edhe kornizat për
qytetin po qe se do të ishin dizajnuar
nga ato sigurisht se do të prodhonin
hapësira të ndryshme nga ato
mashkullore. 

Margarit Kennedy, arkitekte nga
Berlini,  thekson se “do të ishte një
dallim i madh midis mjedisit të for-
mësuar nga meshkujt dhe vlerat
mashkullore kundrejt mjedisit të
formësuar nga femrat dhe vlerat
femërore.” Ajo e shpjegon difer-
encën  midis kornizës femërore dhe
mashkullore për prodhimin e qytetit
përmes  disa principeve si vijojnë 

PRINCIPET FEMËRORE
Të orientuara  në shfrytëzim
Më shumë ergonomike
Funksionale
Fleksibil
Rend organik
Holistike/kompleks
Orientim social
Rritje e ngadalshme

PRINCIPET MASHKULLORE
Të orientuar në dizajn 
Përmasa të mëdha/monumentale
Formale 
Fikse 
Sistemim abstrakt 
Specializuar / njëdimensional 
I orientuar në profit 
Ndërtim i shpejtë

Por, si t’i puthitim këto dhe si ta
ndërtojmë një hapësirë të ndërm-
jetme e cila do të prodhojë qytetin
për të gjithë, kur femrat pothuajse
nuk luajnë asnjë rol për krijimin e
mjedisit ku jetojnë për faktin se ato
nuk janë pjesë e vendimmarrjes
dhe e dizajnimit të qytetit

“E drejta për qytetin nga 
perspektiva gjinore”

Lidhur me këtë lëvizje të shumta
feministe kanë tërhequr vëmendjen
tek “ politikat gjinore mbi qytetin”
në kritikën e tyre për  kornizën e
planifikimit urban, arkitekturën
bashkëkohore, dallimet e sferës
publike/private,  dhe të tjera. Në
këtë vijë “ karta evropiane për fem-
rat në qytet”  vjen si një kornizë  që
promovon një filozofi të re në plan-
ifikimin e qyteteve, duke vënë theks
të posaçëm në procesin e ri
mendimit dhe rimodelimit të
qyteteve nga perspektiva femërore.

Shelley Buckingham  thërret për
krijimin e një agjende  gjithëpërf-
shirëse për të drejtën për qytetin
nga perspektiva gjinore. Ajo flet për
dy dimensione të rëndësishme për
të drejtën në qytet e që janë:

E drejta për shfrytëzim
E drejta për pjesëmarrje
Në këtë kontekst përmbushja e

këtyre dy kritereve në realizimin e
së drejtës së barabartë të femrës për
qytetin mund të vij vetëm si rezul-
tat i mjediseve të cilat promovojnë
sigurinë urbane, qasje të mirë në
shërbimet publike, punësim të

barabartë, qasje në transport pub-
lik, dhe të tjera. Por garantues i
vetëm që këto kritere mund të arri-
hen është pjesëmarrja e femrës në
procesin e planifikimit dhe zhvil-
limit të qytetit që në fillim të proce-
sit, pjesëmarrja e barabartë në
vendimmarrje për të mirat urbane,
në proceset e qeverisjes lokale, etj.
Vetëm në këtë formë zëri i femrës
do të  bëhet pjesë e debateve për
qytetin  dhe formësimin e
ardhshëm të tij. Në qoftë se e kon-
tekstualizojmë gjithë këtë rrëfim
për femrën dhe qytetin në Kosovë,
cilat janë kornizat që do të na
shfaqeshin përpara. 

Sa është prezente femra  koso-
vare në proceset për zhvillimin e
qytetit? Sa është ajo pjesë e dizajnit,
procesit apo ndërtimit të hapësirave
në qytet? A e pyet ndokush atë në
procesin e vendimmarrjes? 

“Femra në qytet” dhe“ Femra 
për qytet”

Me fare një vështrim të shkurtër
të mjedisit të ndërtuar qoftë prishti-
nas apo edhe të qyteteve të tjera në
Kosovë kuptojmë një gjë fare të
thjeshtë se “ Femra në qytet” dhe
“Femra  për qytet” në Kosovë
mungon. Dikush edhe do të më
kundërshtonte të paktën në tezën e
parë se “Femra në qytet” nuk
mungon , ajo duket dhe përshfaqet
kudo në hapësirat dhe institucionet
publike qoftë si kuotë apo si imazh.
Por unë mendoj se pikërisht këtu e
kemi humbur betejën  me veten dhe

për veten, si dhe me qytetin dhe për
qytetin , sepse  “ në momentin kur
pamja dominon, trupi humbet
përmbajtjen” . Prandaj përderisa “
Femra për qytetin” nuk është ko-
rnizë e agjendës sonë në procesin e
krijimit të qyteteve , “ Femra në
qytet – tet” kosovare do të vazhdojë
të trajtohet vetëm si pamje dhe si
numër.

Dhe nëse kthehemi tek hulum-
timet e shumta mbi aktivitetet e
grupeve të ndryshme sociale në
qytet të bëra nga Whiliam Whyte,
Jan Gehl , PPS ( Project for Public
Spaces) dhe aktivistë të tjerë kupto-
jmë se qytete apo hapësira publike
të suksesshme cilësohen zakonisht
hapësirat në të cilat pjesëmarrja e
femrës është të paktën 50%. Kjo
pikërisht për shumë arsye që u rad-
hitën më lart, duke qenë se femrat
janë gjithmonë më të ndjeshme në
aspektin e sigurisë në  mjedisin ku
ato lëvizin dhe qëndrojnë, funk-
sioneve që ofrohen në hapësirën e
caktuar në qytet, mobiliarin urban
dhe estetikën e hapësirës në
përgjithësi. 

Atëherë bazuar në këtë fakt,  një
pyetje fare e thjeshtë na vjen për-
para:

Si mund të mendojmë të prodho-
jmë hapësira dhe qytete të mira e të
suksesshme , të jetueshme e të ad-
mirueshme përderisa për matjen e
cilësisë së tyre parametër është
femra ndërsa për dizjanimin, zhvil-
limin dhe vendimmarrjen për to ajo
është përjashtim?

Në këtë kontekst, heshtja nuk
është përgjigjja e duhur.
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Femra dhe qyteti

Alfred Lela

Kruja, ngjeshur në shpatull të
malit, e bardhë pjesërisht e pjesër-
isht ngjyrë lëmyshk, është një
guaskë që deti, mijëra vjet më parë,
kur as nuk kishte emër, e pat hed-
hur e harruar në këto anë. Tani që
Kruja është qytet, dhe deti quhet
Adriatik, ajo është edhe ballkon i tij.
Të gjitha dritaret shohin nga deti,
por jo të gjitha shohin det. Dritarja e
shtëpisë së fëmijërisë së Luljeta Lle-
shanakut për shembull sheh nga
oborri dhe piktoreskja e ndoshta
çdo shtëpie krutane: Çarçafët e
varur për t’u tharë; qypat prej balte
ose magripët-sende gjashtëdhjetëv-
jeçare që dikur im gjysh i përdorte
për vajin e ullirit dhe tani të prerë në
grykë e të transformuar në vazo
lulesh; muret e rrënuara, të cilat
dikur rrethonin kopshtin e domat-
eve; lambiku, i cili, në mungesë të
ujit të rrjedhshëm, shërbente për
larjen e duarve pas pune…

Kështu i rrëfehej poetja një
eksperimenti të revistës “The Paris
Review”, e cila sapo kish marrë nga
“New York Times” rubrikën
“Dritare mbi botë ndërtuar me një
vjegë të thjeshtë: çfarë shohin
shkrimtarët nga dritaret e studiove”. 

E ftuara nga Shqipëria, poetja Lle-
shanaku kish zgjedhur dhomën e
shtëpisë së fëmijërisë në Krujë. Në
Krujë Shqipërinë e sheh nga lart; je
njëfarë mëkëmbësi i Shqipërisë. Kjo
mund të mos ketë qenë ndjesia për-
caktuese e Lleshanakut, shtysa për
këtë zgjedhje; ndoshta ka qenë për-
pjekja për t’iu kthyer fëmijës dhe
fëmijërisë, asaj parajse të humbur.
Ose asaj që poetja vetë e quan “të
padukshme”, “të pavënëreshme”:
sendet e zhdukura dhe njerëzit, që
mungojnë; pema e prerë e kumbul-
lës, së cilës ime motër dhe unë i
ngjiteshim gjatë atyre mëngjeseve të
bukur vere; zëri i lartë i sime meje
kur kthehej e lodhur nga puna;
mani që ndillte insektet dhe era e
mirë e pekmezit; pragjet e lyera me
gëlqere; dajat dhe kushërinjtë e mi,
të gjitha ato portrete dhe gjeste që
dikur popullonin këtë oborr.

Ky kthim në atëherë përmes një
dritareje, që më shumë se sheh mbi
botën jashtë, sheh mbi peizazhin
brenda, gjendet edhe te titulli, por jo
vetëm aty, i librit të fundit me poezi
të Luljeta Lleshanakut. Pothuajse
dje titullohet përzgjedhja e sapobo-
tuar e poezive të saj dhe i kushtohet
së motrës, Albanës; edhe ajo e hum-
bur në zgafellet e bukura të së
dikurshmes në Krujë, dhe botës si
atëherë. E largët edhe në kohë reale,
banore tashmë e metropolit të botës
e të kohës, New York-ut.

KËTU NË TIRANË, qytet ku ora
është gjithmonë dymbëdhjetë, e
megjithatë duket sikur të gjithë nx-
itojnë, New York-un mund ta gjesh
vetëm në biseda të ngeshme kafe-
nesh. Përndryshe nga Lleshanaku
që jeton në pothuajse dje, New
York-u është njëfarë optimizmi
urban me pothuajse nesër. Në një
kohë të tillë hermafrodite, sigurisht

me një tubë librash në valixhe,
dhurata për miqtë, do t’i afrohet
qytetit të madh poetja shqiptare.
Niset pas pak ditësh për në Big
Apple për t’u zhvendosur më pas,
për tre muaj, në një koloni shkrim-
tarësh në New Hampshire. I them
se është kohë e përshtatshme për
të vizituar Amerikën e Veriut:
jashtë bën dimër dhe brenda verë.
Qeshim për shtëpitë shqiptare:
pothuajse gjithmonë pa ngrohje
qendrore, ku të duhet të mendo-
hesh dy herë para së të lësh një
dhomë për tjetrën.

Poezitë e saj janë, në fakt si një
dhomë tjetër. Vargjet shtrihen si të
ngrira në një përllogaritje: ato janë
shkencë ekzakte, metrikë e hekurt
mbi një kraharor zemra e të cilit
nuk vihet në lëvizje nga sentimen-
talizmat por nga një çikrik që
ekonomisë fjalët sikur ato të ishin
gjëja më e rrallë në botë. Si te:

sepse trupi nuk ka nostalgji/ je ti që
ke mbetur mbrapa si një shtyllë
kripe, / i shndërruar vetë në një
tempull, / kur nuk të ka mbetur më
asgjë tjetër për të besuar. 

Mosbesuese rrëshqet ajo nga
porta e Komitetit të të Përnd-
jekurve Politikë në tramalen si sh-
pinë dore që krijon rruga e
Elbasanit kur i afrohet Kuvendit.
Me trupin e një fëmije dhe sytë që
ndërrojnë ngjyrë sipas gjendjes sh-
pirtërore, është një bast i humbur,
po të mos e njihje, mundimi për të
gjetur se me ç’merret në jetë ky
njeri. Nuk është grua zyre, por as
shtëpiake. Nuk ngjan me intelek-
tuale (!), por as me proletare. Asnjë
ekstravagancë nuk e përmbyt, siç
nuk e shpjegon asnjë thjeshtësi.
Portreti i saj shquan një trishtim
ala Mira Sorvino, një grua e
paplotësuar nga kërkimi; një
roman i madh që dështon si film.

Me njëfarë trishtimi pranon se
poezia e gjatë Hapësira negative,
pjesë e Pothuajse dje, mund të ke-
qkuptohet. Më mirë të kish punuar
edhe më gjatë me të e ta botonte më
vete si poemë. Mëdyshet, teksa sytë
vazhdojnë të tejçojnë një gri që nuk
çlirohet nga pesha e asnjanësisë së
vet dhe shpreson te lexuesit e mirë.
Mërmërit diçka për zeron, boshin,
infinitin, kufizimet dhe nxjerr prej
një çante të zezë një kopje të Pothua-
jse dje. Fut sërish dorën në çantë në
kërkim të një stilolapsi. Nuk
shkruan. Mundohet ta ngrohë me
hukama. Bosh. Kamerieri sjell një
stilolaps. Kushtesa, e përzemërt si të
gjitha dedikimet mbi libra, lëshohet
me bojë të kuqe në fletën e parë.
Është e mërkurë 27 shkurt, por nuk
e di se nga, në bashkëpunim, prod-
hojmë si datë në fund të autografit 1
mars 2013. Pothuajse nesër në një
libër që titullohet Pothuajse dje.

Luljeta Lleshanaku: Për Krujën dhe fëmijërinë



Nga: Anna Di Lellio

Në mars të vitit 1998 trupat serbe
e rrethuan familjen Jashari në
Prekaz dhe e bombarduan për tri
ditë radhazi me artileri të rëndë.
Megjithëse më të pakët në numër
dhe të armatosur dobët, të
rrethuarit iu përgjigjen sulmeve me
zjarr. Askush nuk i shpëtoi rrethimit
pos një vajze, mirëpo Adem Jashari,
asokohe një nga udhëheqësit e
Ushtrisë së re Çlirimtare të Kosovës
(UÇK), me vëllain e tij Hamzën dhe
babain Shaban Jashari, u bë ko-
mandant legjendar i rezistencës
shqiptare kundër Serbisë. Sot, ai
është shndërruar në një simbol dhe
ikonë të pranishme gjithandej.
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 muni-
cionin burrit të vet. 

Nuk befason që Adilja dhe ku-
natat e vjehrra e saj, Zahidja,
Feridja dhe Zarifja, dhe mbesat e saj
të rritura (Hidajetja, Valdetja, Sel-
vetja, 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 ndrydhur çdo konsideratë për
pjesëmarrjen e grave në të njëjtën
përpjekje të rezistencës kundër
represionit shtetëror. Kjo nuk
ndodh vetëm në Kosovë, sepse mer-
itat dhe fati i  grave janë viktimat e
para të secilës luftë. Arsyeja nuk
qëndron në faktin e thjeshtë se do-
minimi mashkullor, i ndihmuar nga
praktikat diskursive, e mënjanon
gruan qoftë në përgjithësi në jetë,
apo në veçanti në luftë, si një ak-
tivitet tipik mashkullor. Përkun-
drazi, gratë janë kyçe për
përfaqësimin e luftës, dhe të
meshkujve në luftë. Më shpesh të
përfaqësuara se sa duke përfaqë-
suar vetveten, gratë paraqiten si një
kategori abstrakte e pasive në shër-
bim të mbështetjes së koncepteve
po aq abstrakte të maskulinitetit e
të forcës. Në fund, bashkë me
mbylljen e gojës së grave, siç është
vërtetuar nga kritika feministe, u
mbyllet goja edhe meshkujve që
rrëfejnë tregime që e kundërshtojnë
ose shmangen nga mënyra hegje-
moniste e rrëfimit. 

Për të shpjeguar këtë argument
dua të përqendrohem në
pikëvështrimit të të huajve, ose më
konkretisht në mënyrën se si ndër-
tohet “shikimi i Perëndimit” mbi
gratë në luftërat e largëta dhe do ta
ilustroj atë me rastin e Kosovës.
Këtu, paraqitja e grave në rol pasiv
përputhet me injorimin e rrëfimeve
që e kundërshtojnë fabulën heroike
të kryengritjes kombëtare dhe
moralin e skenarin politik
ndërkombëtar për mbrojtjen e të
dobëtit. Që nga fillimi, konflikti i
Kosovës, si edhe çdo konflikt tjetër,
ishte seksualizar. Para, gjatë dhe
pas luftës palët ndërluftuese e kanë
përdorur me zell diskursin gjinor
për të përkufizuar kundërshtarin
me terme përçmuese, ndonjëherë
edhe raciste. Strategjitë e këtilla, të
ngritura mbi përcaktimin gjinor të
luftës dhe etnicitetit, përfundimisht
i ka vërtetuar stereotipat për primi-
tivizmin e Ballkanit dhe për superi-
oritetin e Perëndimit, të cilat janë
figura të fuqishme për legjitimimin
e tri proceseve krejtësisht të
ndryshme: suksesin e nacionalizmit
për monopolizimin e sistemit poli-
tik të Serbisë gjatë dhe pas kohës së
Millosheviqit; misionin e NATO-s
për shpëtimin e popullatës civile
shqiptare në vitin 1999; dhe mbrojt-
jen / kontrollimin pasues të shtetit
të ri të Kosovës nga bashkësia
ndërkombëtare. 

Përkufizimi i shoqërisë 
së prapambetur 

Në mesin e viteve të tetëdhjeta të
shekullit të kaluar, pak para ngrit-
jes së Millosheviqit në pushtet në
Jugosllavinë e asaj kohe, serbët
vendor dhe qarqet nacionaliste in-
telektuale dhe fetare të Beogradit e
filluan fushatën kundër “dhunimit
etnik” në Kosovë. Sipas kësaj
teorie, shqiptarët ishin angazhuar
në një skenar të organizuar të dhu-
nimit të grave serbe me qëllim të
përbuzjes dhe terrorizimit të ser-
bëve dhe, përfundimisht, për t’i
shtyrë ata që të ikin nga trojet e të
parëve të vet. Asnjëherë nuk është
dëshmuar që qoftë numri i dhu-
nimeve ndëretnike ose numri i dhu-
nimeve në përgjithësi të ketë qenë
më i lartë në Kosovë se sa në re-
publikat e tjera të ish-Jugosllavisë.
Informatat nga gjyqësori tregojnë
se dënimet që u janë dhënë
dhunuesve në Kosovë nuk kanë
qenë më të buta se gjetkë; përkun-
drazi, dënimet këtu kanë qenë më
të ashpra (Bracewell 2000, f. 568).
Megjithatë, fushata serbe vazhdoi
me intensitet të njëjtë. 

Lidhja e vendosur ndërmjet dhu-

nimeve të supozuara shqiptare dhe
nacionalizmit është krejtësisht e
qartë. Po aq i qartë ishte edhe
karakterizimi i shqiptarëve në këto
akuza: një ide fuqimisht raciste e
primitivizmit shqiptar e shpërfaqur
në shprehi abnormale seksuale.
Portretimi jonjerëzor i shqiptarëve
ka qenë e pranishme prej kohësh
në qarqet nacionaliste (Gjorgjeviq,
1913), mirëpo habit e dhëna se ato
u konfirmuan nga intelektualët
bashkëkohorë. Në vitin 1987, një
psikolog i njohur, Gjorgjije
Vukoviq, shkroi në revistën filo-
zofike Theoria se “Shqiptarët
dhunojnë në mënyrën më agresive
dhe kudo: në rrugë, në fusha, në
autobusë, në spitale, në fabrika”.
(Kullashi 1998: f. 181).

Fushata u shoqërua me propa-
gandaën për shtimin dhe zgjerimin
demografik të shqiptarëve në
krahinën e cila konsiderohej si
“Serbia e Vjetër”, megjithë faktin se
serbët vayhdimisht kishin qenë pa-
kicë aty. Me shtimin vjetor të pop-
ullsisë prej 2.4% në vitin 1987,
Kosova kishte shkallën më të lartë
të natalitetit në Jugosllavi, kryesisht
për shkak të normave të shtimit të
popullatës shqiptare, sidomos në
zonat fshatare. Si edhe në vendet e

tjera në zhvillim, kjo normë e
shtimit ishte shprehje e mekaniz-
mave për përballje të kushteve të
rënda ekonomike e sociale.
Megjithatë, për nacionalistët serbë,
“bomba demografike” shqiptare
ishte pjesë e një strategjie ofenzive
kundër minoritetit serb në Kosovë
dhe, edhe një tregues tjetër i prim-
itivizmit të veçantë të shqiptarëve:
“okupatorët e Kosovës” ishin të
stërmbushur me seks dhe
shtazarakë, ndërkaq gratë ishin
“makina për lindje të fëmijëve”. 

Në arsenalin e propagandaës gji-
nore të nacionalistëve serbë rasti i
Martinoviqit zë një vend të veçantë
për portretimin e shqiptarëve jo
vetëm johuman, por edhe si krijesa
të huaja e të largëta nga familja e
civilizuar evropiane: me pak fjalë,
si muslimanë. Martinoviqi ishte një
fshatar serb i cili u paraqit një ditë
në spitalin e Prishtinës me një
shishe të thyer në rectum. Ai
deklaroi ta kishin sulmuar dy
meshkuj shqiptarë. Hetimet pa-
suese gjetën një shpjegim tjetër për
këtë aksident; kjo bazohej në dësh-
minë e re të viktimës që tregonte se
aksidenti kishte ndodhur si pasojë
e vetëkënaqjes. Megjithë
mungesën e një hetimi shterues

dhe të plotë, asnjëherë nuk kishte
asnjë dëshmi që të tregonte për një
sulm. Mirëpo, ky incident shërbeu
për mobilizimin e nacionalistëve
serbë kundër një sulmi të supozuar
të shqiptarëve në kombin dhe bur-
rërinë serbe; incidenti shërbeu
mirë për nxitjen e evokimit të rrë-
fimeve për nguljen në hunj nga
koha dhe ashpërsia “turke”. 

Kjo propagandë kishte një
ndikim të fuqishëm në politikën
serbe, pasi që promovonte idenë e
burrërisë tradicionale serbe, të lid-
hur ngushtë me identitetin kombë-
tar (Bracewell, ibid.). Mirëpo, kjo ia
arriti, në një mënyrë perverse, t’i
shtynte shqiptarët të marrin një
qëndrim mbrojtës, duke u mbled-
hur rreth vlerave të tejkaluara
tradicionale dhe duke i mbrojtur
ato kundër ndikimit të jashtëm ko-
rruptues. Në këtë kontekst, duhet
lexuar rastin interesant dhe ek-
strem të Fadil Hoxhës, udhëheqës i
respektuar vendor, i cili kishte
thënë publikisht se duhet impor-
tuar prostituta serbe për të kryer
funksionet që nuk kishin mundësi
t’i kryenin gratë shqiptare dhe,
kështu, të zgjidhej “epidemia” e
dhunimeve.

Për vëzhguesit ndërkombëtarë,
që asokohe po merreshin me
krizën në shpërthim në Bosnjë e
Kroaci, më me rëndësi ishte të
përqendroheshin në nacionalizmin
serb, pos tjerash edhe sepse nuk
kishin ide për diversitetin e
shoqërisë kosovare. Megjithëse e
kundërshtonin propagandën na-
cionaliste serbe, ata prapëseprapë
ranë në grackën e kundërvënies së
dy botërave (Mertus 1999).
Paraqitja e shqiptarëve të Kosovës
si një shoqëri e udhëhequr nga ligji
zakonor – kanuni – mbështetej nga
një përcaktim i studimeve
antropologjike të cilat sapo kishin
filluar t’i qaseshin studimit të mirë-
filltë të një kulture për të cilën dihej
fare pak (Reineck 1993). Gratë e ar-
simuara, udhëheqësit e bashkësisë
dhe aktivistët politikë luajtën rol
kyç në shoqërinë dinamike civile
dhe politike që u zhvillua gjatë dy
dhjetëvjeçarëve pas vdekjes së
Titos në vitin 1980. Sikurse burrat,
ato burgoseshin  si anëtare e lëviz-
jes ilegale për pavarësi. Kur Millo-
sheviqi i dëboi shqiptarët nga puna,
shkollat dhe spitalet, gratë morën
përsipër përgjegjësi të plotë për
pjesën e vet të detyrave në organiz-
imin e republikës së vetëshpallur të
Kosovës. Dhe pikërisht kur repre-
sioni shtetëror e kishte arritur kul-
min, gratë dolën në rrugë duke
tundur bukën në dorë në shenjë
proteste kundër masakrave të
civilëve në zonat rurale.
Megjithëkëtë, edhe përkundër
kësaj, ato mbeten të padukshme. 

Nacionalistët serbë nuk mund ta
kuptonin kurrsesi realitetin e jetës
demokratike në Kosovë, por e
njëjta mund të thuhej edhe për
shqiptarët. Kur represioni i Beogra-
dit e homogjenizoi shoqërinë e tyre
në pozicion mbrojtës, eksperimen-
timi i tyre me pluralizmin liberal
përfundoi dhe shoqëria civile u
shndërrua në një tufë solidare, nën
udhëheqjen paternaliste të Ibrahim
Rugovës. Zërat alternativë ose u
heshtën ose nuk dëgjoheshin. Për
habi, faktorët vendorë e ndihmuan
forcimin e imazheve stereotipe për
shqiptarët, në një kohë kur ishin
vetëm gratë që nuk i ishin nën-
shtruar ndrydhjes sikurse faktorët
e tjerë të shumtë në skenën politike
dhe shoqërore; kjo tregonte për një
shoqëri pa bindje të forta dhe e
dobësonte kapacitetin e saj për të
kërkuar qartë të drejtën e vet për
pavarësi. E injoruar tepër lehtë nga
diplomatët perëndimorë, Kosova
nuk fitoi një vend në tryezën e
bisedimeve në Dejton në vitin 1995;
ishte ky një dështim që vetëm sa e
zgjaste dhe e përkeqësonte edhe
më krizën. 
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Arberita Kryeziu

“Fuqizimi i grave dhe pjesëmarrja
e plotë e tyre mbi bazën e barazisë
në të gjitha sferat e shoqërisë, duke
përfshirë pjesëmarrjen në vendim-
marrje dhe qasjen në pushtet, janë
themelore për arritjen e barazisë,
zhvillimit dhe paqes”, Deklarata e
Pekinit dhe platforma e saj për
veprim (1995)

Sot është 8 Marsi, Dita Ndërkom-
bëtare e Gruas, një ditë kjo më
shumë sesa vetëm simbolike. Kjo
nuk është dita e nënës, siç njihet më
shumë në vendin tonë, por ditë e të
gjitha grave, të cilat në vend të fes-
timit të kësaj dite duhet të avokojnë
për arritjen e barazisë gjinore dhe
të drejtave dhe mundësive të
barabarta. Kjo ditë na bën të men-
dojmë se çfarë kemi bërë deri sot
për gratë dhe a e kanë ato vendin që
u takon në shoqërinë kosovare.

U bë më shumë se një shekull
qëkur gratë kërkuan të drejtat e
tyre dhe hodhën votën e parë poli-
tike, por edhe e sotmja ato i gjen
duke luftuar për liri dhe barazi.
Është bërë e tepërt të dëgjosh poli-
tikanët, para zgjedhjeve, duke
thënë se ata e dinë se ç’është më e
mira për gratë. Kjo nuk është e
vërtetë, janë vetë gratë ato që e dinë
se ç’është më e mira për to. Mirëpo,
në mënyrë që ato të luftojnë për
vete dhe të jenë edhe zëri i shumë
grave të tjera të pafuqishme, duhet
të jenë pjesë e procesit të vendim-
marrjes, por jo vetëm numër sa për
të plotësuar kuotat gjinore, por
edhe burim i ndryshimeve.

Gratë janë shtylla kryesore, jo
vetëm e familjes, por edhe e
shoqërisë. Është detyra e të gjithë
neve ta respektojmë dhe ta njohim
kontributin e tyre të rëndësishëm
për përparimet në jetën politike,
ekonomike e sociale. Historia e
luftës së grave për barazi nuk u
takon vetëm feministeve apo një or-
ganizate, por përpjekjeve kolektive
të të gjithëve që respektojnë të drej-
tat e njeriut. Fatkeqësisht, Kosova
edhe pse ka një infrastrukturë të
mirë ligjore për garantimin e
barazisë gjinore, duke përfshirë sis-
temin e kuotave dhe një mori in-
strumentesh dhe mekanizmash
vendorë dhe ndërkombëtarë për
fuqizimin e grave dhe përfshirjen e
tyre në vendimmarrje, gratë ende
janë të nënvlerësuara dhe përballen
me pengesa të ndryshme, sa i për-
ket realizimit të qëndrueshëm të të
drejtave të tyre për përfshirje njëjtë
sikurse gjinia tjetër. Ato duhet të
jenë të përfshira më shumë në pozi-
cione drejtuese në institucione, jo
vetëm për faktin se përbejnë më
shumë se gjysmën e popullsisë në
Kosovë, por sepse kanë potenciale
të mëdha, të cilat janë të dobishme,
sidomos në gjendjen aktuale.

Në nëntorin e vitit të kaluar isha
në një konferencë për të drejtat e
grave në një shtet të Lindjes së
Mesme. Pasi përfunduan punimet e
saj, dola për ta vizituar qytetin dhe
të për të blerë ndonjë gjë simbolike.
Njerëzit ishin shumë miqësorë,
mirëpo ajo çka më bëri përshtypje
ishte se nuk e pashë asnjë grua apo
vajzë të vetme që punonte në ndon-
jërin nga dyqanet e vizituara. Meqë
personi që punonte në njërin nga
dyqanet më pyeti prej nga vija dhe
cili ishte qëllimi i ardhjes sime në
qytetin e tij, nuk u durova më
shumë dhe e pyeta: “Si është e
mundur që në asnjërin nga dyqanet
nuk ka punonjëse gra? Pse nuk
punon gruaja juaj këtu?” Ai u
përgjigj: “Ne e ruajmë gruan në
shtëpi, sikur një diamant”. Më tutje
shtoi se në dyqanin e tij hyjnë edhe
burra dhe se nuk do të donte që ta
shihnin gruan e tij. Pyetja ime e
menjëhershme ishte: “Po mirë,
edhe unë jam vajzë dhe jam në
dyqanin tënd, pse të lejohet ty të më

shohësh mua dhe gra të tjera që
vijnë këtu, kurse asaj jo? Pse burrat
duhet, patjetër, të jenë më të privi-
legjuar se gratë dhe të kenë të
drejta?! Pse për ta është normale
çdo gjë, ndërsa për gratë e
ndaluar?!” Por, më pas, kjo situatë
më shtyri të reflektoja sa shumë ka
edhe në Kosovë njerëz të tillë që e
ruajnë gruan si “diamant” në shtëpi,
duke e privuar të shkollohet, të
punojë dhe të veprojë, ashtu si ajo
mendon që është më së miri për
veten e saj, privohet të zgjedhë vetë
drejtimin dhe fatin.

Në Kosovë ka ende gra që janë të
privuara nga të drejtat më
themelore. Duke qenë e varur
ekonomikisht, shumicën e rasteve
pa të drejtë në trashëgimi, edhe pse
e garantuar me ligjet në fuqi, ajo sh-
pesh detyrohet ta durojë dhunën
dhe keqtrajtimin, që përbëjnë
shkeljet më të rënda të të drejtave
të njeriut. Këto shkelje nuk njohin
kufij kontinentalë, gjeografikë apo
kulturorë. 

Përveç çështjeve të shtruara më
lart është edhe tema e dhunimeve të
grave dhe vajzave gjatë luftës në
Kosovë, e cila është ende tabu.
Numri i saktë i viktimave të dhu-
nimeve është e pamundur të dihet,
por konsiderohet që ky numër të
jetë rreth 10 000 gra dhe vajza të
dhunuara. Deri më sot askush nuk
është dënuar për këto krime.
Nevoja për mbështetje adekuate
psikologjike, morale e financiare
për të mbijetuarat e dhunës është e
domosdoshme. Mirëpo, këto gra
janë të harruara, askush nuk kujde-
set për to, e vetë janë të pafuqishme,
shpesh edhe pa mbështetjen e vet
familjeve të tyre. Në vitin 2011 hyri
në fuqi Ligji për statusin dhe të drej-
tat e martireve, invalidëve, veteran-
eve, anëtareve të UÇK-së, viktimave
civile të luftës dhe familjeve të tyre,
megjithatë, ai përjashtoi përfshirjen
e grave të mbijetuara nga dhunimet
gjatë konfliktit dhe si pasojë ato nuk
marrin përfitime nga shteti, sikurse
viktimat e tjera civile të luftës.

Këto diskriminime ndaj grave dhe
privimi i tyre nga dhënia e mundë-
sive të barabarta bënë që ato të sh-
presojnë që në një të ardhme,
ndoshta, do ta jetojnë një jetë më të
mirë, sepse e sotmja atyre u ofron
shumë pak. Ajo që bëhet sot për
gruan në Kosovë nuk është e
mjaftueshme. Nuk është e
mjaftueshme as për avancimin në
rrugën integruese të Kosovës në
Bashkimin Evropian, nuk është e
mjaftueshme as për anëtarësimin
në Organizatën e Kombeve të
Bashkuara, as për një imazh më të
mirë për sytë e bashkësisë
ndërkombëtare, madje, çka është
më e rëndësishmja, nuk është e
mjaftueshme as për një demokraci
të mirëfilltë të brendshme.

Kosova është vendi ku gratë jeto-
jnë për të ardhmen, sepse për të
tashmen nuk kanë të drejtë.
Megjithatë ky vend ka gra të forta,
të edukuara dhe me vullnet që të
luftojnë për ta bërë ndryshimin në
këtë shoqëri. Ato kanë qenë dhe
vazhdojnë të jenë burim inspirimi
për të gjithë në kohë të mira dhe të
këqija. Ato do të punojnë të gjitha
së bashku që të sigurojnë një të
ardhme të ndritur për të gjitha
gratë, shumë më ndryshe nga e sot-
mja. Do të vazhdojnë të luftojnë për
respekt, nder, barazi dhe kundër
dhunës dhe diskriminimit, deri në
momentin që kur flitet për barazi
gjinore, nuk do të mendohet au-
tomatikisht për të drejtat e grave si
kategori e cenueshme, por për
barazinë dhe të drejtat e të dy
gjinive! 

(Autorja është 
Ma. Sc. Administratë Publike

Rochester Institute of Technology)

OPINION

Kosova, vendi ku gratë
jetojnë për të ardhmen

Intervenimi si një mision shpëtimi 

Ndikimi i kësaj dinamike askund
nuk shihet më qartë se në kohën e
intervenimit të NATO-s të vitit 1999,
e cila pasoi një diskurs të
emergjencës dhe shpërimir human-
itar. Kur në vitin 1998, lufta në mes
të UÇK-së dhe shtetit serb sh-
përtheu me të madhe, ajo ushtoi në
skenën ndërkombëtare si një je-
honë e luftës së Bosnjës, dhe si e
tillë u përshkrua haptazi  nga zyr-
tarët e OKB-së dhe u transmetua
nga mediat botërore. Duke kujtuar
qasjen pajtuese të Evropës ndaj
qëndrimit agresiv gjerman para
Luftës së Dytë Botërore (Di Lellio
2007), Sekretarja e Shtetit të SHBA-
ve, Madeleine Albright, e udhëhoqi
ofensivën diplomatike kundër
Beogradit dhe mobilizoi përkrahjen
ndërkombëtare për intervenimin e
NATO-s. Lufta filloi në mars të vitit
1999. Kosova ishte e mbyllur për
vëzhguesit e huaj, ndërkaq trupat
serbe përshkallëzuan dhunën e vet
kundër civilëve shqiptarë. Raportet
për trupat që ndanin gjinitë dhe
kryenin ekzekutime masovike kuj-
tonin logjikën dhe dinamikën e sul-
mit të përgjithshëm kundër civilëve
nga koha e Luftës së Dytë Botërore.
Të gjitha këto përcilleshin me
dëbime në masë të popullatës. 

Kopertina e revistës Time e prillit
1999 përmbante portretin e një gru-
aje të veshur në rroba tradicionale
dhe me një shami në kokë, duke e
ushqyer foshnjën e saj, në krye të
një kolone të gjatë të të zhvendo-
surve të dëshpëruar. Në kryetitull
thuhej, “A janë trupat tokësore
përgjigjja e duhur?” (Kozol, 2004).
Përgjatë tërë luftës, gratë luajtën
rolin e viktimave të pafajshme sipas
një formule të “skenarit të
holokaustit”. Fotografitë e grave e
fëmijëve refugjatë, nga popullata
kryesisht fshatare, i mbushën gaze-
tat dhe hapësirat e mediave elek-
tronike. Meshkujt në këto fotografi
i gjejmë kryesisht në plan të dytë
mbështetës, për shembull duke i
bartur gratë e moshuara në karro.
Ishin gratë ato që ndezën alarmin
dhe ndërtuan konsensusin në
shtetet evropiane për të intervenuar
ushtarakisht në një pjesë të botës,
për të cilën amerikanët e evropianet
e thjeshtë pothuajse nuk dinin asgjë
deri para krizës. 

Ikonografia e gruas së gjorë e të
pambrojtur, e paraqitur shpesh në
kontekstin e një prapavije të
shkatërruar fshatare, nuk është e
njohur vetëm në rastin e Kosovës.
Në të vërtetë është kjo një dukuri aq
e zakonshme, sa që në vitin 1998 në
Holivud është gjiruar edhe një film
artistik i metrazhit të gjatë me temë
intervenimin humanitar. Filmi merr
një rol me rëndësi në legjitimimin e
intervenimit në Afganistan, ose në
debatin e asaj kohe për krizën e
Darfurit, për të përkrahur  idenë e
intervenimit të Perëndimit me qël-
lim të ndërprerjes së dhunës
kundër grave. Edhe pse kjo formë e
propagandës nuk është vetëm një
skenar i thjeshtë i cili do të përkra-
hej nga profiterët e luftës, por edhe
një produkt i ideve liberale në favor
të lirisë dhe emancipimit,
prapëseprapë efekti i filmit mbetet
problematik (Khan 2001). Në vitin
1999, gratë shqiptare ishin gazetare
që e mbulonin konfliktin në
rrethana shumë të vështira. Ato
ishin udhëheqëse dhe aktiviste që
punonin në favor të intervenimit
ushtarak kundër Millosheviqit.
Gjatë konfliktit, ato shpesh
paraqiteshin në televizion për të ra-
portuar për krizën humanitare që
sa vente e rritej asokohe. Mirëpo,
ajo që u ngulit në mendjen e opin-
ionit publik ndërkombëtar ishte
imazhi i gruas me shami, ndërkaq
NATO-ja po hynte në luftë për ta
shpëtuar atë. Këto imazhe përfaqë-
sonin një pikëvështrim selektiv të
grave në luftë, i cili e kishte sh-
përfytyruar fare spektrin e gjerë të
aktiviteteve të grave, me pasoja të
rënda. 

Për shqiptarët, të cilët së shpejti
do të ballafaqoheshin me tërë for-
cën e aparatit ushtarak e policor
serb, nuk kishte asgjë të keqe që

NATO-ja ishte motivuar për inter-
venim duke u nisur nga fotografitë
e grave si viktima të pafajshme.
Pikërisht në këtë kohë, nga arena e
luftës erdhen rrëfimet për dhunimet
në masë - që ishin dëshmi plotë-
suese për domosdoshmërinë e
ndaljes së armikut brutal. Madje
edhe armiku u pajtua me këtë
portretizim të viktimizimit të grave,
mirëpo propaganda serbe i qasej
këtij diskursi së prapthi duke e hed-
hur fajin për vrasjet masovike dhe
për krizën humanitare mbi UÇK-në.
Sipas tyre, ishte UÇK-ja dhe jo ush-
tria serbe ajo që e kishte krijuar
krizën e refugjatëve, për të fituar
më shumë ndihmë nga NATO-ja
(Pavkovic 2000). Po sipas këtij ske-
nari, në mars të vitit 1998, në rastin
e familjes Jashari, gratë dhe fëmijët
kishin qenë viktima të pafajshme të
udhëheqësit të UÇK-së Adem
Jashari, një banditi të pamend që e
kishte lënë familjen e vet të vdiste
për t’u bërë vet hero; ndërkaq gra
luftëtare nuk kishte, pasi që UÇK-ja
ishte një organizatë terroriste, jo një
lëvizje çlirimtare popullore. 

Ndërkaq, gjëja më e rëndësishme
për shpëtimtarët perëndimorë ishte
dramatizimi i misionit të tyre moral.
Të fuqishëm, të pasur e modern, ata
manifestuan burrëri superiore duke
i shpëtuar gratë dhe fëmijët, të cilët
nuk kishin ku tjetër të drejtoheshin
për ndihmë (Rosenberg 2002).
Megjithëkëtë, vetë paraqitja e vik-
timizimit të Kosovës bartte edhe
kuptimin se burrat shqiptarë nuk
ishin në gjendje të mbronin gratë e
veta dhe se UÇK-ja nuk ishte e aftë
ta fitonte luftën. Po këtë temë të sh-
pëtimit, Perëndimi e barti edhe në
periudhën e rindërtimit të pasluftës.
Me vendosjen e protektoratit
ndërkombëtarë në Kosovë, të ud-
hëhequr nga Kombet e Bashkuara,
qytetarët vendorë u klasifikuan si
vartës, shërbyes të cilët, pasi që nuk
ishin të aftë do ushtronin pavarësi,
do të udhëhiqeshin nga institucione
të përbëra nga zyrtarë ndëkombë-
tarë që nuk kishin nevojë t’i jepnin
llogari askujt. 

Nevoja për mbrojtje 

Roli i grave në luftë u harrua fare
në periudhën e pasluftës. Ndoshta
do të ishte më mirë të flasim për
rolet. Gratë kishin qenë drejtpërsë-
drejti të kyçura në luftë, edhe pse jo
me shumicë, siç ndodh në çdo luftë.
Duke siguruar funksione
vendimtare logjistike, gratë ishin
boshti kurrizor i rezistencës. Për më
tepër, ato i kishin mbajtur bashkë
komunitetet edhe përkundër
zbrazëtisë që la prapa mungesa e
përnjëhershme e mijëra burrave.
Askujt nuk iu kujtua të kujtonte dhe
të shprehte mirënjohje për këto role
udhëheqëse e të rëndësishme.
Madje edhe çështja e dhunimit u
zhduk nga diskursi publik, duke i
privuar kështu gratë nga ndihma
dhe drejtësia më se e nevojshme.
Ka shumë të vërtetë në sugjerimin
e disave se heshtja e grave lidhur
me këtë çështje mund të ishte më
shumë rezistencë se sa shprehje e
pafuqisë (Luci 2002); megjithëkëtë,
për të vërtetuar një gjë të tillë, do të
duhej krijuar mundësia reale për
zgjedhje në mes të kërkimit të ndih-
mës apo vazhdimit të heshtjes. 

Në rrëfimin shqiptar të çlirimit, të
ndërtuar rreth ikonografisë së
heroit – dëshmorit mashkull, nuk
kishte aspak vend për gratë, qof-
shin ato udhëheqëse apo viktima.
Njohja dhe pranimi i ndërlikuesh-
mërisë së jetës së grave gjatë luftës
do të nënkuptonte një shpërfaqje
më komplekse të përpjekjes
shqiptare për pavarësi, ku qëndresa
mori trajta të ndryshme ndërsa vik-
timizimi ishte ana tjetër e herozimit.
Shoqëria shqiptare e pasluftës
porse ndërtoi një rrëfim të thjeshtë
e zyrtar të qëndresës heroike për të
rikthyer kuptimin tradicional të
burrërisë që kishte humbur me pa-
mundësinë për të mbrojtur gratë
dhe vendin. Mirëpo, është pikërisht
ky rrëfim  që e mohon prania
ndërkombëtare: trupat e NATO-s,
protektorati ndërkombëtar, misioni
i tanishëm i BE-së për shtetin ligjor

dhe përfaqësuesi i lartë i BE-së me
Autorizimet e Bonit. Prania
ndërkombëtare është ndërtuar në
atë mënyrë që të dëshmojë se
Kosova nuk e ka çliruar vetveten,
por ishte çliruar nga NATO-ja.
Mirëpo, kjo është një pamje
teleskopike e përpjekjes për çlirim,
pamje që përqendrohet vetëm në
aspektet e saj ushtarake duke i nën-
vlerësuar përpjekjet e tërë kombit. 

E lidhur me këtë, ekziston edhe
një skemë shumë e fuqishme: ajo e
pavarësisë së mbikëqyrur nga
shkurti i vitit 2008 si lëshim i nego-
ciuar për të zgjidhur një problem
tejet të ndërlikuar. Kjo pikëpamje, e
përkrahur nga diplomatët perëndi-
morë, mundohet t’i imponohet in-
terepretimit vendor për këtë ngjarje
si një përgjigje të aspiratave shekul-
lore të këtij kombi për vetëven-
dosje.  Sipas ndërkombëtarëve, ka
nevojë për mbikëqyrje të përher-
shme, pasi që shqiptarët janë një
komb i shpëtuar dhe Kosova një
demokraci e re në trajnim e sipër.
Institucionet ndërkombëtare që e
kanë qeverisur Kosovën deri në
vitin 2008 vazhdojnë të funksiono-
jnë pas pavarësisë si protektorë,
duke i ridefinuar vazhdimisht stan-
dardet për matjen e gatishmërisë
për t’iu bashkuar Evropës. Mos ta
ngatërrojmë këtë bashkim me anë-
tarësimin në Bashkimin Evropian,
pasi që ky proces është më parë af-
tësim në parimet e shtetësisë së civ-
ilizuar, por pa një afat të caktuar se
kur do të përfundojë. Ndër stan-
dardet më arbitrare është ajo për
zbatimin e rreptë të barazisë gji-
nore, e cila imponon shkallë të
pjesëmarrjes së grave në mesin e të
punësuarve që vështirë të mund të
haset edhe në ekonomitë më të
zhvilluara. Në Kosovë ndërkaq,
mungesa e arritjes së një përfshir-
jeje të tillë është edhe një “dëshmi”
tjetër e mungesës së përgatitijes për
sovranitet. Atje ku kuotat janë im-
ponuar dhe zbatuar me sukses, siç
është rasti i pjesëmarrjes prej 30 %
në funksionet e zgjedhura në
nivelin qendror, kjo është shndër-
ruar në përpjekje simbolike.

Edhe më spektakolare, men-
jëherë pas luftës gratë u kthyen si
viktima dhe tregues të prapambe-
turisë së burrave, me një histeri të
tërë për rrëmbimet e vajzave të reja
dhe tregtinë me skllevër të seksit.
Për shkak të porozitetit të kufijve në
pjesën jugore të ish-Jugosllavisë,
jostabilitetit të tërë rajonit pas një
dekade të tërë të konflikteve dhe
për shkak të pranisë së madhe
ushtarake dhe civile ndërkom-
bëtare, në këtë pjesë të rajonit filloi
të lulëzonte për një kohë trafikimi i
lloj-lloj mallrave, përfshirë edhe atë
të grave. Një gjë e tillë ishte e
vërtetë edhe për Kosovën pas vitit
1999 dhe, si rezultat, e tërhoqi edhe
vëmendjen e mediave ndërkom-
bëtare. Dhe prapë, megjithë faktin
se ky trafikim fillonte në Lindje dhe
gjente rrugëkalime të lehta nëpër
Serbi, Maqedoni dhe Bosnje, vetëm
Kosova i mbushtte kaptinat e gaze-
tave. Edhe një herë, ishin gratë ato
që kishin nevojë për mbrojtje nga
një shoqëri e prapambetur dhe
kriminale – duke e injoruar faktin
se patronët e vërtetë të bordeleve
vendore ishin po ata pjesëtarë të
misioneve ndërkombëtare që ishin
dërguar për të luajtur rolin e mbro-
jtësit. 

Në fund, nuk duhet të habitemi
me faktin që përpjekja për pavarësi
në Kosovë ka arritur rezultate që
ishin të pamendueshme vetëm
dhjetë vjet më parë; mirëpo, është
mbikëqyrja ndërkombëtare që
është duke e penguar lirinë e plotë
nga kufizimet e shtrëngesat e
jashtme. Ishin stereotipat e
fuqishëm të prapambeturisë e pap-
jekurisë vendore, të cilat i trumbe-
tonin nacionalistët, tradicionalistët
dhe shpëtimtarët, ata që sollën në
këtë situatë. Gratë ishin figura të
pavullnetshme në këtë lojë skan-
daloze. 

(Marrë nga Ligjëratë mbi
Studimet Gjinore – Botuar 
nga Qendra Kosovare për 

Studime Gjinore).
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