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Fushatat e suksesshme në Shqipëri 

kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, 

dhunës në familje dhe barazisë gjinore 
 

Identifikuar nga zbatimi i Programit Rajonal “Ndal 

dhunës ndaj grave dhe vajzave – Zbatojmë standartet, 

ndryshojmë mendësitë” 
 

 

“Ish-burri më ka rrahur që nga dita e parë që më ka njohur, në martesë, kur solla në jetë dy 

djemtë tanë e deri në ditën që vendosi të më hiqte qafe. Por unë shpëtova dhe sot dua të jetoj, 

pavarësisht dëmtimeve që kam në kokë e trup. Dua të jetoj për veten dhe për fëmijët e mi, të cilët 

ai i konsideron gjithashtu armiq. Ai më ndau kokën në dysh dhe më braktisi aty, duke më 

pandehur të vdekur. Njerëz të panjohur më gjetën pa ndjenja dhe më dërguan në spital. Sot, 

poshtë flokëve të mi të lyer, gropa nuk është mbyllur. 30 vite unë isha një grua e dhunuar deri në 

palcë, jo vetëm nga ish-burri por nga e gjithë familja e tij. Pavarësisht gjithçkaje, ai nuk më 

kërkoi kurrë falje sepse gjithmonë më ka konsideruar pronë të tijën dhe kishte bindjen se unë do 

të jetoja deri kur ta vendoste ai”. 

 

“Prej tre vitesh, ai që dikur ishte im shoq dhe me të cilin solla në jetë dy vajza të mrekullueshme, 

është kthyer në njeriun që më dhunon e më persekuton pafund. Gjithçka nisi kur më akuzoi se 

isha e përdalë dhe se shkoja në shtrat me punëdhënësin tim. Xhelozia dhe posesiviteti i tij ndaj 

meje u kthyen në makth për të gjithë familjen tonë. Ndaj meje dhuna fizike dhe psikologjike nuk 

kish të sosur, ndërsa vajzat e mia 17 dhe 9 vjeç kanë frikë nga babai i tyre. Por një ditë prej 

ditësh, plagët në trup, në mendje dhe në shpirt më dhanë forcë dhe i thashë vetes: Mjaft më! Ai 

nuk mund të jetojë i qetë teksa unë përjetoj ferrin çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Ngrita telefonin 

dhe telefonova në numrin 112. Kërkova ndihmën e policisë. Tashmë kam marrë urdhrin e tretë të 

mbrojtjes, ndërsa ai ndodhet pas hekurave për të tretën herë…” 

 

Këto janë vetëm dy nga mijëra histori të grave të dhunuara nga ish-bashkëshortët e tyre. Prej 

shumë vitesh, institucionet ligjzbatuese dhe organizatat jo-fitimprurëse në Shqipëri punojnë për 
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t’u ardhur në ndihmë grave dhe vajzave që përjetojnë dhunën në familje dhe dhunën me bazë 

gjinore. Gjatë tre viteve të fundit (2017, 2018 dhe 2019) janë ndërmarrë një sërë fushatash të 

suksesshme e njëkohësisht plot sfida, të cilat kanë sensibilizuar dhe rritur rastet e raportimit të 

dhunës të të gjitha formave si dhe kanë ndihmuar viktimat e tyre.  

 

 

FUSHATA: “Telefono 112/129” 
 

Gjatë këtyre tre viteve, institucionet dhe OJF-të përtej sfidave që hasin çdo ditë, veçojnë edhe 

fushata të suksesshme të punës së tyre. Sipas Alma Katragjinit, Koordinatore vendore për 

çështjet e dhunës në familje, mbrojtjes së të miturve dhe diversitetit gjinor në Drejtorinë e 

policisë, sloganet më të përdorur janë “Më dëgjo dhe mua” (Hear me too), “Të gjithë sëbashku 

mund të bëjmë më shumë” (Together we can do more), “Eja kallëzo”, “Eja denonco”, “Raporto 

dhunën”, “Telefono në 112/129”. 

 

Me ndryshimet e bëra në ligjin shqiptar në vitin 2018, Policia e Shtetit ngriti strukturat e 

posaçme për intensifikimin e luftës kundër dhunës ndaj grave. Katragjini shprehet se: “Policia e 

Shtetit dhe Ministria e Brendshme kanë një strategji lidhur me të gjitha fushat e policimit në 

komunitet, komform ligjit të dhunës në familje dhe mbrojtjes së fëmijëve. Me ndryshimet ligjore 

në Janar dhe Mars të 2019-ës të ligjit të mbrojtjes së fëmijëve, Policia e Shtetit është përfshirë në 

4 programe që janë në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, Shërbimin Social Shtetëror, me disa 

organizata ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e fëmijëve ndaj neglizhimit, çdo lloj forme të 

abuzimit, të drejtave dhe kundër dhunës ndaj tyre”. Grupeve që u vihet në ndihmë nga kjo 

strukturë janë viktimat e dhunës në familje, grupet vulnerabël, komunitetet Rome/ Egjiptiane në 

zonat rurale, kryesisht në drejtim të dhënies së informacionit në mënyrë që të rritet edhe 

raportimi.  

 

Puna e përditshme ka edhe sfida të panumërta. Për Policinë e Shtetit, sfidë ka qenë në shumë 

raste moskoordinimi ndërmjet institucioneve në luftën kundër dhunës në familje dhe mbrojtjes së 

të miturve. “Kjo ka bërë që sistemi i referimit të rasteve të mos funksionojë si duhet ose 

raportimet të mos gjejnë mbështetjen e duhur në kohë dhe me masa përkatëse nga strukturat 

shtetëore. Me ndryshimet ligjore për çështjet e diversitetit gjinor, duke marrë parasysh dhe 

objektivat e qeverisë shqiptare e Ministrisë së Brendshme në veçanti, janë krijuar struktura dhe 

persona konkretë të cilët merren me diversitetin gjinor dhe parandalimin e dhunës në familje. 

Mbetet ende punë për t’u bërë”. 

 

 

FUSHATA: “Unë jam super grua” 
 

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) prej shumë vitesh advokon dhe lobon në ndihmë 

të grave dhe vajzave të dhunuara dhe të trafikuara, që janë edhe target grupi kryesor i 

organizatës. Slogani që AWEN ka përdorur për 8 Marsin në 3 vitet e fundit ka qenë “Unë jam 

super grua dhe super vajzë”. Ky slogan është përdorur në manifestime për të vënë theksin tek 

fuqia e grave, duke tërhequr më shumë vëmendjen e njerëzve dhe të medias.  
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“Grupi ynë kryesor janë gratë që përjetojnë dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore. 

Target grup i punës sonë janë edhe gratë/ vajzat viktima të trafikimit, janë gratë e zonave rurale/ 

margjinalizuara të cilat synojmë t’i fuqizojmë nëpërmjet programeve të fuqizimit ekonomik. Në 

target grupin tonë janë edhe burrat/ djemtë dhunues të cilëve u ofrojmë asistencë psikologjike 

për rehabilitimin e tyre nëpërmjet 2 organizatave në Shkodër dhe Tiranë. Target grup tjetër janë 

dhe vajzat e djemtë e rinj, sidomos gjatë 2 viteve të fundit ku u realizua edhe studimi “Dhuna në 

marrëdhëniet intime tek adoleshentët”, i cili ka qenë mjaft i rëndësishëm sepse vumë re që në 

këtë moshë nis gjithçka me marrëdhëniet e para të dhunshme e që më pas sjell edhe viktimat e 

dhunës në martesë e familje” – tregon Ines Leskaj, drejtues e AWEN.  

 

Një nga sfidat më të mëdha për AWEN ka qenë mungesa e mbështetjes nga shteti në lidhje me 

ofrimin e shërbimeve, duke i bërë tërësisht të varur nga donatorët për ofrimin e shërbimeve për 

viktimat e dhunës dhe shumë shpesh organizatat e rrjetit mbeten zbuluar dhe për rrjedhojë nuk 

ofrojnë shërbim dhe u duhet të shkurtojnë staf. Një sfidë tjetër është tkurrja e fondeve nga 

donatorët dhe largimi i tyre meqë treguesit duken pozitive sipas raportimeve nga qeveria 

shqiptare. “Një sfidë tjetër që kemi hasur është mendësia e mbyllur në komunitet përsa i përket 

stereotipeve gjinore që lidhen me dhunën, raportimin e saj dhe përfitimin nga programet apo 

shërbimet e ndryshme”.  

 

 

FUSHATA: “Mos hesht” 
 

“Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza” ka përdorur më shpesh sloganin “Mos hesht” duke 

nxitur raportimin jo vetëm në linjën 116117 por edhe në polici dhe strukturat përkatëse. Një 

tjetër slogan ka qenë “Bëhu burrë”, i cili synonte të sfidonte normativat tradicionale gjinore në 

Shqipëri duke shpjeguar që një burrë i vërtetë edhe qan, ndihmon në punët e shtëpisë, ka frikë 

dhe emocione.  

 

“Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza” në këto tre vite u ka ardhur në ndihmë viktimave dhe 

dhunuesve të tyre. Gjithashtu kjo shoqatë ka ndihmuar edhe në trajnimin e punonjësve të 

institucioneve shtetërore që ofrojnë shërbime sociale, pjesa më e madhe e të cilave për gratë e 

dhunuara në familje. Iris Luarasi, drejtuese e kësaj organizate thotë se “Programi kyç është linja 

kombëtare 116117, e cila është 24 orë në 24 në 7 ditë të javës, që ofron ndihmë dhe asistencë 

psikologjike dhe juridike si dhe referon rastet e dhunës në familje. Kemi gjithashtu edhe 

organizatën tonë bijë që është “Linja e këshillimit për burra dhe djem, e themeluar në vitin 2012 

dhe që ofron një program rehabilitues për burra dhe djem dhunues. Këtë program e realizojmë 

nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë me Drejtorinë e Burgjeve dhe sistemin e Shërbimit të 

Provës duke ofruar në këto institucione këshillim për këtë kategori”.   

 

Për “Linjën e Këshillimit për Gra dhe Vajza” sfida më e madhe ka qenë ajo për financimin e 

Linjës Kombëtare 116117. “Për rreth 1 vit këshillueset kanë punuar vullnetarisht për ta mbajtur 

linjën efektive për 24 orë. Pas punës së bërë dhe një fushate të madhe lobuese është arritur të 

fitohet edhe mbështetja e shtetit. Shumë i rëndësishëm mbetet sipas tyre edhe koordinimi me 

gjykatat në lidhje me referimin e burrave dhunues që marrin shërbim rehabilitues. Për këtë është 

rritur informacioni për gjyqtarët nëpërmjet trajnimeve dhe ndërgjegjësimit në gjykatën e Tiranës 
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dhe Durrësit, por ka ende mungesë informacioni të gjyqtarëve, si dhe mungesë të sistemit për 

referimin e rasteve të burrave dhunues për t’u ofruar programe rehabilituese”.  

 

Konferencat kombëtare, emisionet e dedikuara dhe fushatat me video sensibilizuese kundër 

dhunës ndaj grave në median audio-vizive, fushatat sensibilizuese me mesazhe të qarta për të 

gjithë target grupet në median sociale, bashkëpunimi mes rrjetit të organizatave dhe 

institucioneve shtetërore rezultojnë të jenë praktikat më të mira në luftën kundër këtij fenomeni.  

 

Për Policinë e Shtetit shumë frytdhënëse ka rezultuar puna e drejtpërdrejtë në komunitet e 

fushatave ndërgjegjësuese dhe informuese, veçanërisht në zonat rurale dhe pranë grupeve 

vulnerabël. Puna në terren ka çuar në rritje të ndjeshme të numrit të raportimeve pranë 

strukturave të policisë.  

 

“Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza” evidenton si praktikë të suksesshme angazhimin me 

burrat dhe djemtë dhunues të cilët jo vetëm rehabilitohen por mbajnë edhe barrën e tyre të 

përgjegjësisë.  

 

Ndërsa Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) veçon si praktika të suksesshme nismat 

advokuese dhe lobuese për ndryshimin e legjislacionit për dhunën në familje, ligjin për ndihmën 

ligjore falas, ndërgjegjësimin për raportimin e rasteve të reja të dhunës në familje dhe dhunës me 

bazë gjinore, si dhe monitorimin e mekanizmit të dhunës në familje në 6 Bashki, në kuadrin e 

programit të përbashkët me UN Women dhe Aleancën Gjinore, monitorim i cili ka bërë që 

Bashkitë të jenë më llogaridhënëse e për rrjedhojë mekanizmat të jenë më proaktivë dhe më 

efektivë.  


