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FALENDERIME
Të dashur kolege dhe kolegë! Të dashur lexues!
Raporti që keni në duar përmban gjetjet nga studimi i dy lagjeve/zonave të Tiranës, në lidhje
me sigurinë e grave dhe vajzave nga ngacmimi seksual dhe forma të tjera të dhunës në hapësirat
publike. Ai vjen si rezultat i punës me përkushtim të një ekipi me eksperte dhe ekspertë të fushës
së kërkimit e vlerësimit, si dhe i kontributit të institucioneve partnere e bashkëpunëtore, që u
përfshinë në tryezën e konsultimit dhe vlerësimit të gjetjeve paraprake.
Përgatitja e këtij raporti ishte e një rëndësie të veçantë për organizatën tonë, së pari për
informacionin mbështetës që do t’i vihet në dispozicion Bashkisë Tiranë, për lehtësimin e
ndërhyrjeve infrastrukturore në dy zonat ku u fokusua studimi. Gjithashtu, si organizata që
pilotuam për herë të parë në Shqipëri përgatitjen e studimeve me këtë fokus (në vitin 2016),
ndjemë përgjegjësinë e përmirësimit të praktikës së krijuar (të replikuar edhe nga organizata të
tjera partnere).
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve ka një ndër drejtimet kyesore të punës
kthimin e qyteteve dhe hapësirave publike në mjedise miqësore për fëmijët, si dhe të sigurta për
cilindo individ që i frekuenton ato (pavarësisht moshës, gjinisë, aftësive të kufizuara,
përkatësisë fetare apo etnike, etj).
Ne vlerësojmë dhe shprehim konsideratën e falenderimet tona të përzemërta për të gjitha
institucionet dhe të gjithë specialistet dhe specialistët që u përfshinë në faza të ndryshme të këtij
studimi, duke mos u kufizuar tek: stafi i bashkisë Tiranë dhe njësive administrative që mbulojnë
zonat e studiuara, përfaqësuese dhe përfaqësues nga policia e Tiranës, institucionet e kujdesit
shëndetësor, institucionet arësimore, banoret dhe banorët që u përfshinë në intervista në terren,
etj.
Së fundi, por jo nga rëndësia, falenderojmë të gjithë ekipin e eksperteve dhe ekspertëve që u
angazhuan në përgatitjen e studimit në tërësi dhe të këtij raporti, për profesionalizmin dhe
përgjegjshmërinë në të gjitha fazat e zbatimit të kësaj iniciative.
Duke shpresuar që gjetjet dhe rekomandimet e paraqitura në këtë raport studimi do t’i shohim
së shpejti të përkthyera në investime konkrete në dy zonat e pilotuara, uroj që Tirana dhe gjithë
Shqipëria jonë të kthehet sa më parë në një mjedis të sigurt për vajzat, gratë, djemtë e burrat
kudo ku jetojnë!
Sinqerisht,
Elma Tershana
Drejtore Ekzekutive
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Dhuna ndaj grave dhe vajzave (DhnGV) është një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut dhe një
krim që duhet ndëshkuar. Për vite me rradhë fokusi në analizën dhe vlerësimin e situatës lidhur
me këtë problem, ka qenë më së shumti në disa prej formave të DHnGV, kryesisht ato që
përjetohen nga gratë dhe vajzat në marrëdhëniet familjare. Ndërkohë që dy-tre vitet e fundit, po
zgjerohet vëmendja edhe ndaj formave të tjera të DHnGV, përfshirë këtu edhe ngacmimin
seksual apo dhunën seksuale që mund të përjetohet në hapësirat publike. Ndonëse ekzistojnë të
parashikuara si vepra penale në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë1, rastet e ndëshkimit
të dhunuesve të cilët ngacmojnë apo dhunojnë seksualisht, mbeten të paktëta, për vetë ngurrimin
dhe stigmën që shoqëron denoncimin e krimeve të tilla nga ana e viktimave/të mbijetuarave.
Ngacmimi seksual dhe dhuna seksuale apo forma të tjera të dhunës në hapësirat publike,
përbëjnë një shqetësim serioz për gratë dhe vajzat në mbarë botën. Episode të tilla dhune mund
të ndodhin kudo: në rrugë, në hyrje të një pallati, në lulishte, në shkollë, në shërbimin e
transportit publik, në kënde lojërash, përpara godinave të institucioneve të ndryshme shtetërore
apo private, në dyqane e qendra tregëtare, në zona më pak të ndriҫuara, në kantjere ndërtimi,
etj. Pavarësisht se ku dhe kur ndodhin, apo pavarësisht shkallës së agravimit të tyre (nga një
fishkëllimë apo vështrim ngultas, deri tek prekje, apo sulm seksual) këto forma të DHnGV
ndikojnë në rritjen e pasigurisë së grave dhe vajzave në frekuentimin e këtyre ambjenteve dhe
përdorimin e hapësirave publike.
Bashkia Tiranë, në përpjekje të vazhdueshme për ta kthyer qytetin në një mjedis miqësor e të
sigurt për fëmijë e të rritur, vajza e djem, gra e burra, banorë e mysafirë të saj, planifikon
ndërhyrje të herëpashershme infrastrukturore dhe shërbime të dedikuara. Në këtë kuadër, marrja
në konsideratë dhe zbatimi në praktikë i gjetjeve dhe rekomandimeve të dala nga ky studim, do
të shërbente për krijimin e hapësirave publike më të sigurta e të aksesueshme, në dy zonat e
vëzhguara.
Ky raport studimi përbëhet nga katër kapituj. Kapitulli i parë përmban një informacion të
përgjithshëm mbi dhunën ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. Kapitulli i dytë përmban
informacion mbi metodologjinë dhe mjetet e përdorura për të realizuar studimin në dy zonat e
përzgjedhura. Analiza e të dhënave dhe prezantimi i perceptimeve të grave dhe vajzave të këtyre
zonave mbi sigurinë në hapësirat publike apo elementët që ndikojnë në të paraqiten në
kapitullin e tretë të raportit. Ndërsa kapitulli i katërt përmban konkluzionet dhe rekomandimet
të fokusuara kryesisht në evidentimin e elementëve që do të ndihmonin në rritjen e nivelit të
sigurisë në dy zonat e studiuara. Pjesë përbërëse e raportit janë dhe shtojcat e tij ku paraqiten
kryesisht mjetet e përdorura për mbledhjen e informacionit, si pjesë e metodologjisë së
përshkruar në kapitullin e dytë.

Këto vepra gjenden të parashikuara në një sërë nenesh të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, të tilla si: neni 102, neni 102/a, neni 103, neni 104, neni
105, neni 106, neni 107/a dhe neni 108/a. Për më shumë referohu Kodit të plotë të përditësuar në faqen: http://www.pp.gov.al/web/kodi_penal_2017_1200.pdf
1
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Dy zonat e studiuara të cilat u përzgjodhën bazuar në sugjerimet e Bashkisë Tiranë, duke pasuar
parasysh planin e ndërhyrjeve për përmirësimin e infrastrukturës e shërbimeve, janë “Lapraka”
dhe “21 Dhjetori”.
Disa nga gjetjet e përgjithshme dhe rekomandimet kryesore, bazuar në analizën e 384
pyetësorëve me qytetare dhe qytetarë (182 në çdo zonë); 10 intervistave me ofrues shërbimesh,
biznese (5 në çdo zonë); 5 fokus grupeve me grupe dhe grupmosha të ndryshme (18-19 vjeç,
20-29 vjeç, 30-49 vjeç, 50+ vjeç, nga grupe vulnerabël); 5 misione vëzhgimi dhe 5 misione
auditimi, paraqiten në vijim.
Gjetjet e përgjithshme:
1. Vetëm 32% e të anketuarve/ave në Laprakë dhe 56% e të anketuarve/ave në zonën “21
Dhjetori” ndiehen të sigurt/a në hapësirat publike të këtyre zonave. Më të shqetësuarat
mbi sigurinë në zonë janë gratë dhe vajzat të cilat përjetojnë një nivel më të lartë të
ngacmimit apo dhunës seksuale në hapësirat publike të vëzhguara.
2. 73% e të anketuarve/ave në Laprakë dhe 48% e të anketuar/ave te “21 Dhjetori”
mendojnë se në zonë ka vende ku dikush mund të fshihet dhe të rrezikojë kështu sigurinë
e kalimtarëve/eve apo të banorëve/eve.
3. Stacionet e autobusave (për 42% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 41% e të
anketuarve/ave në “Laprakë”) dhe rrugët apo rrugicat e zonës (për 53% e të
anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 23% e të anketuarve/ave në “Laprakë”)
evidentohen si ambjente më pak të sigurta krahasuar me hyrjet e banesave,
institucioneve, dyqaneve, bareve e restoranteve, apo edhe me lulishtet dhe këndet e
lojërave.
4. 80% e të anketuarve/ave në zonën e “21 Dhjetorit” dhe rreth 60% e të anketuarve/ave
në “Laprakë” mund të orientohen lehtësisht për të shkuar në shërbime publike të tilla si
shërbimet shëndetësore apo edhe rajoni i policisë. Ndërkohë që vetëm 18% e të
anketuarve/ave në zonën e “21 Dhjetorit” dhe 14% e të anketuarve/ave në “Laprakë”
mund të orientohen lehtësisht për të shkuar në organizatat jo-fitimprurëse apo
institucione të tjera që ofrojnë shërbime mbështetëse të specializuara për forma të
ndryshme të dhunës ndaj grave e vajzave përfshirë dhe ngacmimin apo dhunën seksuale.
5. Të qenit grua (për 57% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 68% e të
anketuarve/ave në “Laprakë”), mosha (për 46% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori”
dhe 58% e të anketuarve/ave në “Laprakë”), veshja (për 55% e të anketuarve/ave në “21
Dhjetori” dhe 51% e të anketuarve/ave në “Laprakë”) dhe të ecurit vetëm pra e/i
pashoqëruar (për 45% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 61% e të anketuarve/ave
në “Laprakë”) renditen ndër faktorët kryesorë personalë që ndikojnë tek siguria apo
mungesa e sigurisë në hapësirat publike.
6. Faktorë të tjerë që ndikojnë në sigurinë në zonë lidhen kryesisht me mirëmbajtjen e saj
(p.sh. ndriçimi - për 61% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 68% e të
anketuarve/ave në “Laprakë”; pengesat në rrugë - për 52% e të anketuarve/ave në “21
Dhjetori” dhe 75% e të anketuarve/ave në “Laprakë”, etj), praninë apo mungesën e
patrullave të policisë (për 54% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 69% e të
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anketuarve/ave në “Laprakë”), dyndjen e njerëzve në stacionet e autobusave (për 68%
e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 75% e të anketuarve/ave në “Laprakë”), etj.
7. Gratë dhe vajzat e dy zonave të studiuara mendohet se përjetojnë më shumë episode të
ngacmimit seksual në hapësirat publike (si fishkëllima apo rënie borisë së makinës - për
35% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 48% e të anketuarve/ave në “Laprakë”;
komente të natyrës seksuale mbi pamjen - për 38% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori”
dhe 56% e të anketuarve/ave në “Laprakë”; të shikuarit ngultazi - për 39% e të
anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 51% e të anketuarve/ave në “Laprakë”, etj.),
krahasuar me sulmin fizik (për 10% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 9% e të
anketuarve/ave në “Laprakë”) apo dhe sulmin seksual (për 7% e të anketuarve/ave në
“21 Dhjetori” dhe 9% e të anketuarve/ave në “Laprakë”).
8. Inspektimi më i shpeshtë i policisë (për 63% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe
48% e të anketuarve/ave në “Laprakë”), përmirësimi i ndriçimit në pjesë të caktuara të
rrugës (për 56% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 51% e të anketuarve/ave në
“Laprakë”) apo dhe shembja/heqja e objekteve të papërdorshme që mund të shërbejnë
si vende për t’u fshehur (për 32% e të anketuarve/ave në “21 Dhjetori” dhe 55% e të
intervistuarve/ave në “Laprakë”), janë disa nga veprimet që do i bënin të anketuarit/at
të ndieheshin më të sigurt/a në hapësiat publike.
Rekomandimet kryesore:
1. Përmirësimi i kushteve të përgjithshme të të dy zonave. Bashkia e Tiranës duhet të marrë
parasysh gjetjet e këtij studimi në planet e saj për të ndërhyrë në infrastrukturë si dhe për të
shtrirë shërbime të caktuara në këto zona. Me rëndësi është përmirësimi në tërësi i sistemit të
ndriçimit, i cili duhet të jetë funksional dhe i fortë gjatë gjithë orëve të muzgut, mbrëmjes dhe
natës. Të gjitha hyrjet përpara institucioneve publike e private, banesave, bizneseve, etj., duhet
të jenë të ndriçuara mirë, mundësisht edhe të shoqëruara me tabela treguese me ndriçim. Duhet
të eliminohen sa më shumë të jetë e mundur pengesat në rrugë (p.sh. ngushtimi i rrugëkalimit
të këmbësorëve për shkak të parkimit të makinave në një apo të dy anët e rrugës, zënia e
trotuareve, etj. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të zhvendosen/shemben objekte të
papërdorshme, të cilat shërbejnë si vende për t’u fshehur dikush. Mirëmbajtja dhe pastrimi
rregullisht i zonave duhet të shoqërohet edhe me riorganizimin apo ndriçimin e hapësirave
ndërmjet koshave të mbeturinave, për të shmangur mundësinë e dikujt të fshihet midis tyre.
Stacionet e autobusëve duhet të jenë të ndriçuara mirë dhe të pajisura me tabela treguese që
tregojnë oraret e lëvizjes së autobusit dhe itinerarin përkatës. Është e këshillueshme që stacionet
e autobusave të vendosen në vende lehtësisht të arritshme nga gratë, të moshuarit dhe fëmijët,
të cilët më shumti e frekuentojnë shërbimin e transportit publik (psh afër shkollave, apo
qendrave të punës së grave, afër spitaleve, etj.). Gjithashtu sugjerohet edhe rritja e shpeshtësisë
së lëvizjes së autobusëve si dhe zgjatja e kohës së shërbimit (orareve), me qëllim si shmangien
e dyndjes së personave nëpër autobusë, ashtu edhe kufizimin e lëvizjeve për shkak të mungesës
së transportit në orë të vona.
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2. Rritja e sigurisë në zona përmes koordinimit të veprimeve dhe bashkëpunimit me
Policinë e Shtetit Shqiptar. Gjetjet e këtij studimi duhet të ndahen patjetër me Policinë e Shtetit
Shqiptar duke sugjeruar dhe marrjen e masave të veçanta për: (i) rritjen e frekuencës së
patrullimit të policisë gjatë ditës dhe veçanërisht gjatë orëve të vona të natës, sidomos në zonën
e Laprakës; (ii) rritjen e besimit të njerëzve ndaj policisë veçanërisht për rastet që lidhen me
forma specifike të dhunës siç janë ngacmimi seksual dhe dhuna seksuale, duke përdorur strategji
të caktuara të edukimit dhe policimit në komunitet, etj. Prania në diskutime për çështje të tilla
në shkolla, dhënia e informacioneve të domosdoshme në një gjuhë dhe format të përshtatshëm
për grupmosha të caktuara mbi rëndësinë e të kërkuarit ndihmë nga policia, saktësimi i burimeve
informuese (përfshirë dhe replikimin e eksperiencës së “Policit virtual”) do të ishin shumë
ndihmuese për rritjen e besimit të komunitetit tek policia dhe mbrojtja apo shërbimet që ajo
ofron, për rrjedhojë do të ulnin dhe ndjesinë e pasugurisë në zonat e studiuara.
3. Planifikimi i ndërhyrjeve të reja dhe mirëmbajtja në vazhdimësi e këtyre zonave. Ndërsa
planifikohen ndërhyrjet e reja në këto lagje, Bashkia e Tiranës dhe Agjensia e Rregullimit të
Territorit duhet të marrin parasysh faktin se një pjesë e mirë e hapësirave midis ndërtesave dhe
rrugëve janë të kufizuara, kështu që duhet të shmanget kufizimi i mëtejshëm i tyre në
planifikimin për ndërhyrje të reja. Duhet të planifikohen gjithashtu krijimi apo shtimi i
hapësirave të reja të gjelbërta, sheshe lojërash për fëmijë, vende të tjera argëtuese për
grupmosha të ndryshme, të përshtatshme edhe për njerëzit me nevoja të veçanta. Mirëmbajtja e
zonave duhet të planifikohet të kryhet rregullisht dhe me përgjegjshmëri, me qëllim që t’u rriten
vlerat ndërhyrjeve të realizuara.
4. Monitorimi dhe vlerësimi i ndërhyrjeve për të përmirësuar dhe mbajtur një nivel të
lartë të perceptimit të sigurisë në hapësirat publike në këto zona. Të gjitha nismat e
planifikuara për të ndërhyrë në dy zonat e studiuara për përmirësimin e kushteve të ndryshme,
duhet të bazohen gjithashtu në perceptimin dhe informacionin e dhënë nga gratë, vajzat, burrat
dhe djemtë e moshave apo grupeve të ndryshme, të cilët mund të jetojnë ose t’i frekuentojnë
shpesh ato. Kur ekziston, duhet të merren në konsideratë përfundime nga studime të tilla, si ky
që paraqitet përmes këtij raporti. Por monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i ndërhyrjeve të
realizuara është gjithashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm. Takimet dhe misionet e vëzhgimit për
të monitoruar dhe vlerësuar investimet e bëra dhe perceptimin e njerëzve për sigurinë në
hapësirat publike, duhet të ndërmerren rregullisht. Rezultatet nga këto misione monitorimi dhe
vlerësimi, si dhe nga studimet e kësaj natyre, duhet të shërbejnë si udhëzuese për ndërhyrje
shtesë në këto hapësira për t'i kthyer ato në vende të sigurta ndaj çdo formë dhune, përfshirë
dhe ngacmimin e dhunën seksuale.
5. Përfshirja e diskutimeve mbi ngacmimin dhe dhunën seksuale në hapësirat publike, si
pjesë e tryezave të rregullta të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar (ETN) të Mekanizmit të
Koordinuar të Referimit (MKR) të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Tiranë.
Ndonëse përgjegjësia primare e MKR është menaxhimi i rasteve të dhunës në familje si dhe
ndërmarrja e veprimeve konkrete parandaluese për redukimin e kësaj forme të dhunës, nuk
mbetet jashtë vëmendjes së këtij mekanizmi edhe trajtimi apo parandalimi i formave të tjera të
dhunës ndaj grave, përfshirë dhe dhunën seksuale. Për rrjedhojë, zgjerimi i diskutimit me antarët
OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE, Shkurt 2020

11

QYTETE TË SUGURTA:
SIGURIA E GRAVE DHE VAJZAVE NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE FORMA TË TJERA TË DHUNËS NË HAPËSIRAT PUBLIKE

e MKR, e veçanërisht gjatë takimeve të rregullta të ETN, mbi ngacmimin dhe dhunën seksuale
që pësojnë gratë dhe vajzat edhe në hapësirat publike, do t’i paraprinte një sërë masash
përgatitore që duhet të ndërmarrë MKR si në drejtim të edukimit dhe informimit për
parandalimin e rasteve të tilla, ashtu edhe sa i takon menaxhimit të këtyre rasteve. Fushata
sensibilizuese e “16 Ditëve të Aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore” e vitit që lamë pas
(2019), kishte në fokus të saj kryesisht sensibilizimin e komunitetit mbi dhunën seksuale dhe
thyerjen e heshtjes apo tabuve rreth saj. Për rrjedhojë, aktivitetet edukuese dhe ndërgjegjësuese
që mund të ndërrmarrin antarët e ETN gjatë gjithë këtij viti, duhet të përfshijnë edhe diskutimin
mbi ngacmimin dhe dhunën seksuale në hapësirat publike.
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I. HYRJE DHE INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Dhuna ndaj grave dhe vajzave është një shkelje e të drejtave themelore të tyre dhe një krim që
duhet ndëshkuar. Ajo merr trajta dhe përmasa të ndryshme dhe përbën shqetësim serioz mbarë
botëror. Edhe pse gratë statistikisht janë në rrezik më të madh të përjetimit të dhunës nga
partneri intim, ngacmimi seksual dhe format e tjera të dhunës seksuale janë të zakonshme në
shumë ambiente, përfshirë dhe hapësirat publike. Studime të ndryshme evidentojnë se dhuna
ndaj grave dhe vajzave në hapësirat publike është një dukuri e përditshme e përjetuar prej tyre
në të gjithë botën, veçanërisht në qytete. Në nivel global, 7% e grave janë sulmuar seksualisht
nga dikush tjetër përveç partnerit2.
Gratë dhe vajzat kanë frikë dhe përjetojnë lloje të ndryshme të ngacmimit dhe dhunës seksuale
në hapësirat publike, duke filluar nga komentet apo prekjet seksuale të padëshiruara deri tek
përdhunimi dhe vrasja. Këto foma të dhunës mund të ndodhin kudo, në rrugë, gjatë pritjes apo
frekuentimit të shërbimit të transportit publik, në shkolla dhe vendet e punës, në tualetet publike,
në vendparkime, mbi apo nënkalime, në parqe, kënde lojërash, në mjedise që frekuentohen për
blerje apo argëtim, etj. Sipas një studimi të UN Women (2013) ky realitet zvogëlon lirinë e
lëvizjes së grave dhe vajzave dhe aftësinë e tyre për të studiuar dhe punuar, qasjen në shërbimet
thelbësore, pjesëmarrjen e tyre në jetën publike apo edhe në aktivitete të ndryshme argëtuese.
Kjo ndikon negativisht në shëndetin dhe mirëqenien e tyre3.
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHM), të miratuara në 2015, gjithashtu theksojnë
rëndësinë e rritjes së vëmendjes ndaj kësaj çështjeje. Përveç objektivit 5.2 për "Eliminimin e të
gjitha formave të dhunës ndaj të gjitha grave dhe vajzave në sferat publike dhe private, përfshirë
trafikimin për qëllime të shfrytëzimit seksual apo llojet e tjera të shfrytëzimit", OZHM
përfshijnë një objektiv specifik (OZHM 11) për t’i "bërë qytetet dhe vendbanimet njerëzore
gjithëpërfshirëse, të sigurta, të përshtatshme dhe të qëndrueshme”. Nën OZHM 11 janë të
planifikuara edhe tregues që lidhen drejtpërdrejt me matjen e rritjes së sigurisë së grave dhe
vajzave në hapësirat publike (siç janë ato nën objektivin 11.2 ose objektivin 11.7)4.
Një qytet i sigurt është një qytet që u mundëson banoreve dhe banorëve të tij të ndiehen njëlloj
të qetë e të lëvizin pa frikë nga ngacmimet seksuale apo forma të tjera të dhunës në hapësirat
publike, si dhe që merr masa për eliminimin e dhunës me bazë gjinore, paralelisht me të
siguruarit e mundësive të barabarta, aksesit dhe kontrollit për gratë dhe burrat në të gjitha sferat
e jetës sociale, ekonomike, kulturore dhe politike5.
Vrojtimi i tretë Kombëtar mbi Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri (INSTAT, 2018)
në lidhje me çështje të ngacmimit seksual, evidentoi se: “…18,1% e grave të moshës 18-74 vjeç
kanë përjetuar “ndonjëherë” ose “aktualisht” një apo më shumë nga gjashtë llojet e ngacmimeve
World Bank Group 2016: “Gratë, Biznesi dhe Ligji – Avancimi drejt Barazisë”. Shiko
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
3 Shiko: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
4 Target 11.2: "Deri në vitin 2030, do të sigurohet qasje në sistemet e transportit të sigurt, të përballueshëm, të arritshëm dhe të qëndrueshëm për të gjithë,
duke përmirësuar sigurinë në rrugë, veçanërisht duke zgjeruar transportin publik, me vëmendje të veçantë për nevojat e atyre që janë në situata të cenueshme,
si: gra, fëmijë, persona me aftësi të kufizuara dhe personat e moshuar”. Target 11.7: "Deri në vitin 2030, do të sigurohet qasje universale në hapësira të
sigurta, gjithëpërfshirëse dhe të arritshme të gjelbra dhe publike, veçanërisht për gratë dhe fëmijët, personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara".
5 Përshtatur nga http://www.endvawnow.org/en/articles/237-what-are-safe-cities-and-communities-for-women-and-girls-.html
2
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seksuale të matura nga vrojtimi. Më konkretisht, gratë kanë raportuar se një person tjetër nga
bashkëshorti/i dashuri u ka bërë komente rreth trupit dhe/ose pamjes së tyre fizike, që i ka bërë
ato të ndihen jo rehat, apo të ofenduara (12,2%), dhe u ka bërë pyetje personale rreth jetës së
tyre seksuale, intime apo private, që i ka bërë të ndihen jo rehat, në siklet apo të ofenduara
(5,9%). Gratë raportuan gjithashtu se dikush tjetër nga burri/i dashuri u kish treguar apo nxjerrë
pjesët private të trupit apo “u kish tundur kundër dëshirës” së tyre organet gjenitale (4,5%), dhe
i kish prekur, përqafuar apo puthur në mënyrë seksuale pa lejen e tyre (4,0%). Shumë më pak
gra raportuan se u kishin dërguar emaile të turpshme apo të padëshiruara seksuale të shprehura
apo mesazhe me tekst dhe/ose kishin bërë orvatje të papërshtatshme në faqe të rrjeteve sociale
(1,9%) dhe u kishin dërguar apo treguar pamje, foto apo dhurata të qarta seksuale apo
pornografike që i kishin bërë të ndiheshin keq, në siklet apo të ofenduara (1,4%). Gratë e moshës
18-24 vjeç (22,2%), 25-34 vjeç (19,7%) dhe 35-44 vjeç (21,0%) kishin më tepër gjasa të
përjetonin ndonjëherë ngacmim seksual, krahasuar me gratë e moshës 45-54 vjeç (18,0%), 5564 vjeç (15,9%) dhe 65-74 vjeç (9,5%). Po ashtu, gratë e moshës 18-24 vjeç (12,6%), 25-34
vjeç (12,6%) dhe 35-44 vjeç (10,7%) kishin më tepër gjasa të përjetonin ngacmim seksual gjatë
12 muajve përpara vrojtimit, krahasuar me gratë 45-54 vjeç (7,0%), 55-64 vjeç (4,3%) dhe 6574 vjeç (2,1%). Është për t’u vënë në dukje se gratë e moshës 45-74 vjeç kishin përjetuar
ngacmim seksual gjatë 12 muajve përpara vrojtimit. Shumica e rasteve të ngacmimit seksual
kishin ndodhur në rrugë/rrugica (82,9%), të ndjekura nga shkollat (42,3%), pazaret/dyqanet
(38,3%), në shtëpinë e gruas (29,1%), në vendin e punës (25,8%), në makina, autobusë dhe në
mjete të tjera transporti (19,9%), bare, restorante dhe/ose në disko/klube (17,5%), në shtëpinë e
dikujt tjetër (15,7%), nëpër ara apo në ambiente natyrore (14,4%), dhe në det, liqen, lumë apo
në ndonjë ambient tjetër ujor (13,5%). Vetëm 1,2% e grave kishin përjetuar ngacmim seksual
në shtëpinë e një dhunuesi. Vendet ku kish ndodhur ngacmimi seksual ndryshonte sipas llojit të
ngacmimit seksual…”
Shqetësimi mbi situatën në lidhje me ngacmimin dhe dhunën seksuale edhe në hapësirat publike
është ngritur gjithashtu edhe në Raportin Kombëtar për Zbatimin e Platformës për Veprim të
Pekinit në Shqipëri (Pekin+25) përgatitur nga shteti shqiptar ne Prill 2019. Sipas këtij raporti:
“...Ngacmimit seksual dhe dhunës seksuale në hapësirat publike, mjediset arsimore dhe në
punësim, i është kushtuar gjithashtu rëndësi në këto pesë vite. Në këtë kuadër, që prej vitit 2016
janë mbështetur disa njësi të vetëqeverisjes vendore për realizimin e studimeve mbi ngacmimin
seksual dhe lloje të tjera të dhunës me bazë gjinore në hapësirat publike në Shqipëri6. Studimet
e kryera7 në disa lagje të Bashkisë Tiranë (3 lagje në vitin 2016 dhe 2 të tjera në vitin 2018),
Bashkisë Durrës (2018), Bashkisë Fier (2018), Bashkisë Korçë (2019) dhe Bashkisë Shkodër
(2019), evidentojnë një tërësi faktorësh (përfshirë dhe ata individualë) që ndikojnë në mungesën
e sigurisë në hapësirat publike, si dhe rekomandojnë një sërë veprimesh që mund të ndërmerren
nga institucionet përkatëse me qëllim përmirësimin e sigurisë dhe krijimin e hapësirave urbane
të sigurta pa ngacmim dhe dhunë seksuale për gratë dhe vajzat 8. Ndërkohë që ngacmimi dhe
6Mbështetje

e ofruar nga UN Women, si pjesë e Programit Global të UN Women për qytete të sigurta pa dhunë ndaj grave dhe vajzave.
partneritet me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore dhe në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (për vitin 2016) dhe me
IDRA (për vitet 2018 dhe 2019), me mbështetjen e UN Women dhe fonde të Qeverisë Suedeze
8Për më shumë informacion dhe për gjetjet kryesore të studimit, shikoni: http://www.un.org.al/publications/sexual-harassment-and-other-forms-genderbased-violence-urban-public-spaces-albania
7Në
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dhuna seksuale në mjediset arsimore dhe në punësim kanë ardhur disa herë në vëmendje të
institucioneve përgjegjëse gjatë kësaj periudhe, kryesisht edhe përmes denoncimit të rasteve të
përjetimit të këtyre formave të dhunës nëpërmjet emisioneve televizive investigative…”9
Pra siç vihet re, çështja e ngacmimit dhe dhunës seksuale ndaj grave dhe vajzave në hapësirat
publike është një problem shqetësues si mbarë botëror ashtu edhe për Shqipërinë. Është e vërtetë
që studimet e deritanishme të fokusuara pikërisht në këtë problem dhe të kryera në disa lagje të
Tiranës, Durrësit, Fierit, Shkodrës e Korcës, në tërësinë e tyre nxjerrin thuajse të njëjta
konkluzione. Por shtrirja e këtij studimi në të gjitha lagjet e Tiranës e qyteteve te tjera ku është
filluar si ndërhyrje, madje në të 61 bashkitë në vend, është domosdoshmëri për t’u paraprirë të
gjitha ndërhyrjeve apo përmirësimeve infrastrukturore e në shërbime, që planifikohen nga
vetëqeverisja vendore.
Gjetjet në tërësi tashmë kanë krijuar një tablo të qartë që fenomeni ekziston dhe na paraqesin
edhe të dhënat kryesore mbi format më të shpeshta të ngacmimit dhe dhunës seksuale që
përjetohen nga gratë dhe vajzat shqiptare në hapësirat publike. Gjithashtu ekziston edhe një
metodologji e unifikuar studimore, mbështetur në atë ndërkombëtare për studime të kësaj
natyre, që u përgatit dhe përshtat për Shqipërinë për herë të parë nga Observatori (në vitin 2016)
dhe u ndoq më pas nga IDRA në vitet 2018-2019, duke u thjeshtëzuar sërish në disa elemente
të saj nga Observatori (2020). Pavarësisht informacionit mbi trendin kryesor të fenomenit, çdo
zonë/lagje e Tiranës apo e çdo bashkie tjetër në vend, ka karakteristikat e saj të veçanta
infrastrukturore. Po kështu edhe banoret dhe banorët apo qytetaret dhe qytetarët që i
frekuentojnë vazhdimisht zonat e caktuara, kanë perceptimet e tyre individuale mbi sigurinë.
Këto, të kombinuara së bashku në një studim (të tillë si ky që po paraqesim përmes këtij raporti),
të kryer përpara fillimit të ndërhyrjeve nga ana e bashkisë për përmirësime infrastrukturore, do
të udhëhiqnin më së miri përqendrimin e investimeve në ato zona, elementë apo shërbime, që
ndikojnë drejtpërdrejt në perceptimin mbi nivelin e sigurisë dhe do të çonin në rritjen e tij. Po
kështu përsëritja e herëpashershme e studimeve të tilla do të ndihmonte në kryejen e
vlerësimeve mbi investimet e realizuara dhe nivelin e kënaqshmërisë së qytetareve e qytetarëve.

9

Për më shumë shikoni Raportin përfundimtar, fq 30-31 në: www.shendetesia.gov.al/barazia-gjinore/
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II. METODOLOGJIA
Metodologjia10 e përdorur nga Observatori për realizimin e studimit përbëhej nga një kombinim
i rishikimit (analizës) teorik me studimin empirik për mbledhjen fillestare të të dhënave.
Mbledhja e të dhënave u mundësua përmes kombinimit të disa strategjive, si:
a) Rishikimi teorik – mbledhja e informacioneve mbi zonat ku u fokusua studimi dhe prioritetet
e bashkisë për investim në këto zona, apo mbi kuadrin ligjor, institucional dhe të politikave të
përmirësuara në drejtim të adresimit të formave të ndryshme të dhunës ndaj grave e vajzave dhe
dhunës në familje;
b) Sondazhi sasior në terren – Pyetësorët e plotësuar përmes anketimit të personave në rrugë,
u përdorën për të mbledhur informacion të përgjithshëm, siç janë perceptimi i sigurisë nga gratë
në hapësirat publike, dhe përdorimi nga ana e tyre i hapësirave publike. Mjeti i përdorur është
pyetësori me format fiks. Të anketuarat/it, të cilat/cilët duhet të përmbushnin kriterin e të qenit
jo më pak se 16 vjeç, u përzgjodhën rastësisht (zgjidhej kalimtarja apo kalimtari i katërt),
ndërkohë që merrej në konsideratë dëshira dhe pëlqimi i tyre paraprak përpara se t’u
drejtoheshin pyetjet. Njohja mirë e zonës dhe shpeshtësia e frekuentimit të saj ishin gjithashtu
kritere (pra arsyeja e pranisë në zonë të ishte për shkak të banimit, punësimit apo frekuentimit
të rregullt të një aktiviteti të caktuar dhe jo thjesht rastësore). Gjithsej janë realizuar 384
pyetësorë me qytetare dhe qytetarë, banorë apo frekuentues të shpeshtë e të rregullt të dy zonave
të studiuara (nga 192 pyetësorë për secilën nga zonat: “Laprakë” dhe “21 Dhjetori”)
c) Intervista të gjysmë-strukturuara (10 gjithsej) të kryera me palët e interesit (kryesisht me
ofrues të shërbimeve dhe me biznese) me pikësynim identifikimin e çështjeve më të përhapura
në lidhje me dhunën me bazë gjinore dhe diskriminimin e grave dhe vajzave në hapësirat
publike (nga këndvështrimi i palëve të interesit) si dhe rekomandimet e tyre për përmirësimin e
sigurisë në zona.
d) Diskutim me grupe të fokusuara, me pjesëmarrës/e nga të dy gjinitë, nga grupe të cënueshme
dhe grupmosha të ndryshme (18-19 vjeç, 20-29 vjeç, 30-49 vjeç, 50+ vjeç)
e) Misione të strukturuara vëzhgimi (gjithsesj 5) të realizuara gjatë orëve të ditës dhe të
mbrëmjes në zonat e përzgjedhura, për mbledhjen e të dhënave (pa angazhim të drejtpërdrejtë
me pjesëmarrësit/et) që nuk mund të mblidhen me përdorimin e metodave studimore tipike siç
janë anketimet dhe intervistat. f) Inspektime (auditime) të sigurisë në rrugë (gjithsej 5) të
realizuara me pikësynimin që të ndihmoheshin gratë dhe vajzat të identifikojnë cilat hapësira
janë të sigurta dhe të pasigurta, dhe se si mund të përmirësohet mjedisi i krijuar nga
këndvështrimi gjinor për të garantuar sigurinë e grave.
Në ndryshim nga studimet e mëparshme me të njëjtin fokus, duke pasur parasysh edhe të dhënat
e nxjerra mbi fenomenin në nivel kombëtar, në këtë studim nuk është eksploruar niveli i
njohurive të të anketuarve/ave mbi format e ndryshme të dhunës ndaj grave, paragjykimet dhe
steriotipet tradicionale qe shoqërojnë këtë fenomen, apo detaje lidhur me format e ndryshme të
dhunës të pësuara përpara dhe pas moshës 15 vjeçare, etj. Ky thjeshtëzim në metodologji është
Metodologjia e propozuar u përgatit bazuar në “Programi Global i UN Women: Qytete të Sigurta pa Dhunë ndaj Grave dhe Vajzave – Udhëzim për Studime
Analizuese” (2011) dhe “Mjete për mbledhjen e Informacionit rreth Sigurisë së Grave dhe Përfshirjes së tyre në Qytete: Përvoja nga Programi i Qyteteve me
Përfshirje Gjinore”, i përgatitur nga ‘Women in Cities International’ (2011). Kjo metodologji ishte në fakt një përditësim i asaj të eksploruar dhe përdorur më
herët nga Observatori në vitin 2016 dhe ndjekur nga IDRA në vitiet 2018-2019.
10
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bërë për vetë faktin e shpjeguar edhe më sipër, pra që synimi kryesor ishte mbledhja e
informacionit mbi elementë konkretë kryesisht infrastrukturorë, por edhe personale apo në
drejtim të shërbimeve të ofruara, që ndikojnë në perceptimin mbi nivelin e sigurisë së zonës.
Ndërkohë që ky informacion plotësohet edhe me gjetjet nga vrojtimi i tretë kombëtar si për
përmasat dhe përhapjen e formave të ndryshme të dhunës, ashtu edhe per qendrimet dhe
steriotipet gjinore që e shoqërojnë atë.
Gjetjet paraprake të studimit u diskutuan në një tryezë konsultimi me përfaqësues/e të anëtarëve
të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të Bashkisë Tiranë, si dhe të institucioneve kryesore
që ofrojnë shërbime në secilën prej zonave të studimit, mbajtur në nëntor 2019.
Parimet etike dhe kufizimet e studimit
Duke marë në konsideratë çështjet të cilat shqyrton, mbledhja e të dhënave dhe realizimi i
studimit në tërësi u përgatit bazuar mbi parimet etike të kryerjes së studimeve mbi dhunën ndaj
grave dhe vajzave. Ekipi i Observarorit që u angazhua në terren, i përbërë nga persona tashmë
me një eksperienecë disa vjeçare në mbledhjen e të dhënave përmes instrumentave të ndryshëm
sasiorë e cilësorë, është angazhuar edhe me herët në studime të ngjashme me të njëjtin fokus
(pra dhunën ndaj grave e vajzave). Pavarësisht kësaj, u realizua një sesion trajnimi ku u
shqyrtuan të gjitha parimet etike që duhet të mbaheshin në konsideratë prej tyre gjatë përdorimit
të instrumentave të përgatitur për mbledhjen e të dhënave, si dhe u rifreskua informacioni shtesë
mbi përkufizimet e termave bazë, si dhe shërbimet ekzistuese mbështetëse për gratë dhe vajzat
viktima/të mbijetuara të dhunës, informacion ky për t’u konsideruar në rast nevoje. Po kështu
puna e ekipit të angazhuar në terren u monitorua dhe lehtësua vazhdimisht nga koordinatorja e
projektit, e cila në çdo kohë mundësonte sugjerime për të kapërcyer pengesat apo vështirësitë e
ndeshura.
Megjithatë, si çdo studim, edhe ky ka kufizimet e tij:
- Si studim perceptimi, pavarësisht kombinimit të strategjive të ndryshme të mbledhjes së
të dhënave, duke përfshirë këtu dhe konsultimin me grupet e interesit për vlerësimin e
gjetjeve kryesore, perceptimi i të anketuarve/ave mund të ndryshojë nga perceptimi i
grave dhe vajzave të tjera që jetojnë ose frekuentojnë zonat e përzgjedhura, si dhe nga
perceptimi i vendimmarrësve/eve dhe ofruesve të shërbimit. Pra, edhe pse të
përgjithësuara duke u bazuar në përllogaritjet statistikore përfaqësuese për popullatën
dhe të vlerësuara në takimin me grupet e interesit, disa nga gjetjet mund të jenë të
kundërshtueshme nga komuniteti i gjerë i zonave të Laprakës dhe 21 Dhjetorit.
- Ndjesia dhe niveli i sigurisë ndryshon në varësi të gjinisë, moshës dhe një sërë
karakteristikash të tjera individuale e sociale, ndaj dhe përgjithësimi i gjetjeve sërish
mund të ndeshë në kundërshtime, me gjithë respektimin e parimeve statistikore për këtë
qëllim.
- Hezitimi i përgjithshëm për të folur për këtë formë të dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe
informacioni i kufizuar i të anketuarve/ave, është një tjetër aspekt i kufizimit në studim.
Observatori ka treguar shumë kujdes në adresimin e këtyre kufizimeve duke i reflektuar edhe
sugjerimet e dhëna në tryezën konsultuse, në raportin e studimit.
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III. GJETJET E STUDIMIT
Zonat e studimit
Përzgjedhja e zonave të studimit u realizua në konsultim të ngushtë me Bashkinë e Tiranës,
duke u bazuar dhe në prioritetet dhe planin e tyre në investimeve për zona të caktuara. Studimi
u realizua në zonën e “Laprakës” dhe të “21 Dhjetorit”.

Foto 1: Zona e studimit “21 Dhjetori”

Foto 2: Zona e studimit "Laprakë"

Të dhëna të përgjithshme mbi të anketuarat/it:
Siç u shpjegua edhe më sipër, të
dhënat sasiore u mblodhën përmes
plotësimit të 384 pyetësorëve, pra
duke anketuar gjithsej 384
persona, përkatësisht nga 192 në
secilën prej zonave të studimit.
56% e të anketuarve/ave ishin gra
dhe vajza.

GJINIA

44%
56%

Femër
Mashkull

Grafik 1: Përqindja e totalit të të anketuarve/ave sipas gjinisë
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GRUPMOSHA

11%

14%
16-19 vjeç

14%

Në totalin e të anketuarve/ave,
përqindjen më të lartë e zinin
ata/ato të grupmoshës 20-29 vjeç
(32%), pasura nga grupmosha 3049 vjeç. Grupmoshat e tjera ishin të
përfaqësuara në një përqindje pak a
shumë të barabartë.

20-29 vjeç
30-49 vjeç
32%

50-64 vjeç
Mbi 64 vjeç

29%

Grafik 2: Përqindja e totalit të të anketuarve/ave sipas grupmoshave

STATUSI CIVIL
2%
3%
4%

3%
Beqar/e
36%

I/e martuar
Bashkëjetoj

52% e të anketuarve/ave ishin të
martuar/a dhe 36% ishin
beqare/ë, ndërkohë që nuk ka
munguar edhe përfaqësimi nga
persona që bashkëjetojnë, janë të
divorcuar/a, të ndarë/a (pra të
veçuar por pa e kryer ende
zgjidhjen e martesës ligjërisht)
apo edhe të ve/ja.

I/e divorcuar
52%

I/e Ndarë
I/e ve

Grafik 3: Përqindja e totalit të të anketuarve/ave sipas statusit civil
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NIVELI ARSIMOR
Pa arsim

1% 3%

Fillore
10%

9%
8-9 vjeçare
20%

42%

E mesme e
përgjithshme

Të anketuarat/it me nivel
arsimor të lartë dominojnë
totalin e të anketuarve/ave në
masën 42%, të ndjekur/a nga
ato/ata me arsim të mesëm të
përgjithshëm (20%), arsim të
mesëm profesional (15%),
arsim pasuniersitar (10%),
arsim të detyruar 8-9 vjeçar
(9%), arsim fillor (3%) si dhe
të pa arsimuar/a (1%).

E mesme profesionale
15%

Universitar (bachelor)
Pasuniversitar (master,
doktoraturë)

Grafik 4: Përqindja e totalit të të anketuarve/ave sipas nivelit arsimor

PUNËSIMI

Pa punë
19%

15%

Student
Pensionist

34% e të anketuarve/ave
ishin në marrëdhënie pune
me kohë të plotë, ndërkohë
që nuk mungon përfaqësimi
edhe nga të anketuarit/at e
punësuar/a me kohë të
pjesshme, të vetëpunësuar/a,
në pension, student/e, apo
edhe të pa punë/a.

16%
Punësuar me kohë të
pjesshme
34%

10%
6%

Punësuar me kohë të
plotë
Vetëpunësuar

Grafik 5: Përqindja e totalit të të anketuarve/ave sipas statusit të punësimit
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III.1. Gjetjet e përbashkëta për të dy zonat e studimit
Për të eksploruar elementë të ndryshëm të sigurisë në zonë, pyetjet kryesore drejtuar të
anketuarve/ave fokusoheshin në perceptimin e tyre mbi hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe
rrugëve, si dhe në dhënien e opinionit të tyre mbi infrastrukturën në tërësi të zonës, duke pasur
parasysh hapësirat, ndriçimin, rrugët kryesore dhe dytësore, etj). Nga analiza dhe përpunimi i
të dhënave rezulton se:
- Vetëm 24% e të anketuarve/ave në zonën “21 Dhjetori” dhe 40% e të anketuarve/ave në
zonën “Laprakë” mendojnë se hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe rrugëve në zonat e tyre
janë “të mjaftueshme”.
- 50% e të anketuarve/ave në zonën “21 Dhjetori” dhe 27% e të anketuarve/ave në zonën
“Laprakë” mendojnë se hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe rrugëve në zonat e tyre janë
“të kufizuara”
- 19% e të anketuarve/ave në zonën “21 Dhjetori” dhe 31% e të anketuarve/ave në zonën
“Laprakë” mendojnë se hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe rrugëve në zonat e tyre
“pothuajse mungojnë”, siç paraqiten në grafikun në vijim.
Pra vihet re që problemi i hapësirave të pa mjaftueshme është i përbashkët për të dy zonat e
studimit, por më evident paraqitet në zonën “21 Dhjetori”.

Çfarë mendojnë të anketuarit/at për hapësirat ndërmjet
ndërtesave dhe rrugëve
2%

Laprakë

7%
31%

24%
19%

40%

21 Dhjetori

Të mjaftueshme
Të kufizuara
50%
27%

Pothuajse nuk ka fare
Nuk e di

Grafik 6: Perceptimi i totalit të të anketuarve/ave mbi hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe rrugëve në zonat përkatëse
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Përqindja e të anketuarve/ave që
mendojnë se infrastruktura është e
përshtatshme
37%
30%

21 Dhjetori

Të
anketuarat/it
ngrenë
shqetësimin e tyre edhe përsa i
takon infrastrukturës në tërësi të
zonave të studimit (duke pasur
parasysh nivelin e ndriçimit,
ekzistencën e hapësirave, rrugëve
parësore e dytësore, etj). Vetëm
30% e të anketuarve/ave në zonën
“21 Dhjetori” dhe 37% e të
anketuarve/ave
në
zonën
“Laprakë”
mendojnë
se
infrastruktura në zonën e tyre është
e përshtatshme.

Laprakë

Grafik 7: Përqindja e të anketuarve/ave të kënaqur me infrastrukturën në
zonën e tyre

Përqindja e të anketuarve/ave që
ndiehen të kënaqur me shërbimet e
mëposhtme
45%
40%

40%
35%

35%
28%

30%

26%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Kujdesi (mirëmbajtja) për
lagjen
21 Dhjetori

Shërbimi i transportit publik
Laprakë

Grafik 8: Përqindja e të anketuarve/ave të kënaqur/a me cilësinë e
shërbimeve të ofruara sa i takon mirëmbajtjes së lagjes dhe transportit
pubik
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Në lidhje me shërbimet që ofrohen
për mirëmbajtjen (kujdesin) për
zonën, apo shërbimin e transportit
publik, më pak se gjysma e
anketuarve/ave janë të kënaqur/a
me shërbimin e ofruar. Duket se
problem më shqetësues përbën
shërbimi i transportit publik, për
cilësinë e të cilit vetëm 28% e të
anketuarve/ave në zonën “21
Dhjetori” dhe 26% e të
anketuarve/ave
në
zonën
“Laprakë” janë të kënaqur/a. 40% e
të anketuarve/ave në zonën “21
Dhjetori” dhe 35% e të
anketuarve/ave
në
zonën
“Laprakë” janë të kënaqur/a edhe
sa i takon cilësisë së shërbimit të
kujdesit (mirëmbajtjes) në zonë.
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Foto 3: Fragment nga cilësia e mirëmbajtjes së zonës "21 Dhjetori"

Foto 4: Fragment nga cilësia e mirëmbajtjes së zonës "Laprakë"

Të anketuarat/it janë pyetur edhe rreth mundësive të argëtimit për grupmosha të caktuara në
zonën e tyre. Edhe pse në nivel përfaqesimi më të vogël se një e treta e totalit të të
anketuarve/ave në secilën zonë, duket se të anketuarit/at nga zona “21 Dhjetori” janë më të
kënaqur/a me mundësitë për argëtim që ofrohen në zonën e tyre, për grupmosha të caktuara,
kryesisht të llojit:
- “Kënd lojërash”, “Park” apo “Lojëra në lokale” për fëmijët e grupmoshës 1-5 vjeç (për
16% të të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 19% të të anketuarve/ave të zonës
“Laprakë”),
- “Kënd lojërash”, “Park”, “Lojëra në lokale” dhe “Kurse të ndryshme”, për fëmijët e
grupmoshës 6-11 vjeç (për 20% të të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 18% të
të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”),
- “Qendrimi apo kurset e ofruara në shkollë pas përfundimit të mësimit për fëmijët e
grupmoshës 12-14 vjeç (për 16% të të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 8% të
të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”),
- Shkolla, “Qendra sportive”, “Fusha kalçeto” dhe “Lokale” për adoleshentët e
grupmoshës 15-19 vjeç (për 17% të të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 13%
të të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”),
- “Fusha kalçeto”, “Qendra tregtare” dhe “Lokale” për të rinjtë 20-29 vjeç (për 27% të të
anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 11% të të anketuarve/ave të zonës
“Laprakë”),
- “Lokale” për të rriturit 30-49 vjeç (për 28% të të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori”
dhe 5% të të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”),
- “Lokale” apo “Lulishte” për të rriturit mbi moshën 50 vjeç (për 22% të të anketuarve/ave
të zonës “21 Dhjetori” dhe 6% të të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”)
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Siç vihet re me detaje edhe në grafikun në vijim, apo në detajimet për çdo grupmoshë të
paraqitura më sipër, problem përbën jo vetëm përqindja e ulët e të anketuarve/ave në të dy zonat
të cilat/cilët mendojnë se në zonat e tyre ka mundësi për argëtim, por edhe llojshmëria e
mundësive për argëtim të përmendura, që në pjesën më të madhe të grupmoshave dominohet
nga “lokalet”.

Përqindja e të anketuar/ave që mendojnë se në zonë ka mundësi
për argëtim dhe jetë sociale
30%
21 Dhjetori

25%
20%

19%
16%

20%

22%
18%

17%

16%

13%

15%
10%

Laprakë

28%

27%

11%

8%
5%

5%

6%

0%
Fëmijët 1–5 vjeç Fëmijët 6–11 vjeç Fëmijët 12-14 vjeç Adoleshentët 15- Të rinjtë 20-29 vjeç Të rriturit 30-49 Të moshuarit mbi
19 vjeç
vjeç
50 vjeç

Grafik 9: Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë se në zonën e tyre ka mundësi për argëtim dhe jetë sociale për
grupmosha të caktuara

Foto 5: Pamje nga një kënd lojërash në zonën "21 Dhjetori"
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Foto 6: Pamje nga një kënd lojërash në zonën "Laprakë"

24

QYTETE TË SUGURTA:
SIGURIA E GRAVE DHE VAJZAVE NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE FORMA TË TJERA TË DHUNËS NË HAPËSIRAT PUBLIKE

Perceptimi i të anketuarve/ave në
lidhje me sigurinë në zonat e
studimit evidenton zonën “21
Dhjetori” si më të sigurt (bazuar në
totalin e 56% të të anketuarve/ave të
kësaj zone që e klasifikojnë të tillë),
krahasuar me zonën “Laprakë”, për
të cilën vetëm 32% e të
anketuarve/ave mendojnë se është
zonë e sigurt.

Përqindja e të anketuarve/ave që
ndihen të sigurt/a në zonë
Laprakë

32%

21 Dhjetori

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Grafik 10: Përqindja e të anketuarve/ave që ndiehen të sigurt/a në zonat
e studimit

Hyrjet e ndërtesave publike apo private (për mesatarisht 65% e të anketuarve/ave), hyrjet e
shtëpive (për 63% e të anketuarve/ave), lulishtet dhe këndet e lojërave (për 65% e të
anketuarve/ave), si dhe rrugët e kalimit në zonë (për 53% e të anketuarve/ave), klasifikohen si
vende më të sigurta nga të anketuarit/at e zonës “21 Dhjetori”. Ndërkohë që niveli i perceptimit
për sigurinë në stacionet e autobusit është më i ulët për këtë zonë (42% e të anketuarve/ave).
Ndërsa në zonën “Laprakë” në tërësi përqindja e të anketuarve/ave që i mendojnë vendet e
mësipërme si të sigurta është më e ulët sesa e asaj të zonës “21 Dhjetori”. Për më tepër ndryshon
edhe renditja e tyre sipas nivelit të sigurisë. P.sh. përsa i përket rrugëve të kalimit në zonë vetëm
23% e të anketuarve/ave në “Laprakë” i mendojnë si të sigurta.

Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë se ambientet më poshtë
janë të sigurta/shumë të sigurta
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

63%

71%

65%

61%

53%

42%

Rrugët/ rrugicat e
lagjes

Hyrjet e shtëpive/ Hyrjet e kopshteve/ Përpara dyqaneve/
banesave
shkollave
bareve/
restoranteve/
pikave të llotos
21 Dhjetori

Stacionet e
autobuzit

Lulishtet/ këndet e
lojrave

Laprakë

Grafik 11: Përqindja e të anketuarve/ave që i mendojnë të sigurta vende të caktuara në zonën e tyre dhe specifikimi i këtyre
vendeve

Sigurisht që në perceptimin e të anketuarve/ave në lidhje me nivelin e sigurisë në zonë, ndikojnë
një tërësi faktorësh, ndër të cilët ata të eksploruar nga ky studim lidhen me faktorë personalë,
faktorë infrastrukturorë, gërshetuar edhe me elementë të tjerë të sjelljeve që ndeshen në zonë,
si dhe prania/lehtësia e gjetjes apo vajtjes në institucione që ofrojnë shërbime në zonë.
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Nga analiza e faktorëve personalë që ndikojnë në perceptimin e të anketuarve/ave mbi
sigurinë në zonë, rezulton se faktorë të tillë si: të qenit grua, pra gjinia (për 57% e të
anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 68% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), mosha
(për 46% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 58% e të anketuarve/ave të zonës
“Laprakë”), ecja vetëm i/e pashoqëruar (për 45% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori”
dhe 61% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”) sidomos në orare të caktuara e në vende të
caktuara të zonës, por edhe veshja (për 55% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe
51% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në
krijimin e perceptimit mbi sigurinë apo mungesën e saj në zonë. Këta faktorë evidentohen për
të dy zonat e studimit, më shumë sesa p.sh.: orientimi seksual (për 20% e të anketuarve/ave të
zonës “21 Dhjetori” dhe 39% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), të qenit nga një
qytet/zonë tjetër (për 17% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 28% e të
anketuarve/ave të zonës “Laprakë”) dhe përkatësia etnike (për 16% e të anketuarve/ave të zonës
“21 Dhjetori” dhe 23% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”) apo fetare (për 15% e të
anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 23% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”). Kur
krahasohen të dhënat ndërmjet dy zonave, duket se një vajzë apo grua e re, që ecën e
pashoqëruar në zonën e “Laprakës” sidomos në orë të muzgut apo mbrëmjes dhe ka një veshje
pak ekstravagante, ndiehet më pak e sigurt sesa e njëjta vajzë apo grua e cila do të frekuentonte
zonën “21 Dhjetori”. Po kështu, edhe faktorët e tjerë personalë të renditur si me më pak ndikim
në perceptimin e sigurisë, gjithsesi kanë më shumë ndikim në zonën “Laprakë”, kur flitet për
krahasimin mes zonave të studimit.

Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë se faktorët më
poshtë ndikojnë në sigurinë në zonë
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Grafik 12: Ndikimi i faktorëve të ndryshëm personalë në perceptimin e sigurisë në zonë

Një tërësi faktorësh infrastrukturorë apo edhe të tjerë, të natyrës së sjelljeve që vërehen në
zonë, gërshetohen me ata personalë dhe ndikojnë në perceptimin e krijuar mbi sigurinë apo
pasigurinë në zonë. Ndër to, si më dominantët, të anketuarat/it e zonës “21 Dhjetori” kanë
renditur: dyndjen e njerëzve në stacionet e autobusëve si dhe brenda në autobus (68% e të
anketuarve/ave), ndriçimin e dobët (61% e të anketuarve/ave), mungesën e patrullave të policisë
(54% e të anketuarve/ave) dhe pengesat në rrugë (52% e të anketuarve/ave). Sipas mendimit të
OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE, Shkurt 2020
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tyre, faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë drejtim janë edhe: mungesa e mirëmbajtjes së
hapësirave publike (46% e të anketuarve/ave), personat që konsumojnë alkool ose drogë (42%
e të anketuarve/ave), grupet e djemve të cilët rrinë në një vend të caktuar apo vijnë vërdallë
nëpër zonë (41% e të anketuarve/ave), ekzistenca e klubeve të natës (30% e të anketuarve/ave)
si dhe mungesa e njerëzve në rrugë (25% e të anketuarve/ave). Por ndikimi i tyre në ndjesinë e
pasigurisë është më i ulët. Kurse në zonën “Laprakë” nuk kemi të njëjtën renditje të faktorëve
të përmendur më sipër edhe pse në tërësi janë të njëjtët që evidentohen se kanë ndikim në
krijimin e ndjesisë së sigurisë/pasigurisë në zonë. Të anketuarat/it e zonës “Laprakë” theksojnë
se të gjithë faktorët e eksploruar mund të konsiderohen dominantë në krijimin e kësaj ndjesie,
duke i renditur si në vijim: personat që konsumojnë alkool ose drogë (89% e të anketuarve/ave),
grupet e djemve të cilët rrinë në një vend të caktuar apo vijnë vërdallë nëpër zonë (85% e të
anketuarve/ave), dyndja e njerëzve në stacionet e autobusëve si dhe brenda në autobus (75% e
të anketuarve/ave), pengesat në rrugë (75% e të anketuarve/ave), mungesa e njerëzve në rrugë
(70% e të anketuarve/ave), mungesa e patrullave të policisë (69% e të anketuarve/ave), ndriçimi
i dobët (68% e të anketuarve/ave), mungesa e mirëmbajtjes së hapësirave publike (68% e të
anketuarve/ave), si dhe ekzistenca e klubeve të natës (56% e të anketuarve/ave). Vihet re që
vlerësimi i këtyre faktorëve në përqindje, për zonën “Laprakë”, nuk ka rënë nën 56%, çka tregon
një ndikim të konsiderueshëm të tyre në perceptimin e të anketuarve mbi sigurinë/pasigurinë në
zonë.

Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë se faktorët më poshtë
ndikojnë në sigurinë në zonë
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Ndriçimi i dobët
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Ekzistenca e
mirëmbajtjes së klubeve të natës
hapësirave
publike

Laprakë

Grafik 13: Faktorët infrastrukturorë dhe të tjerë që ndikojnë në perceptimin e të anketuarve/ave lidhur me sigurinë/pasigurinë në
zonë, për të dy zonat e studimit

Prania e institucioneve që ofrojnë ndihmë dhe mbështetje në zonë, si dhe lehtësia e
gjetjes/shkuarjes tek to, është një tjetër faktor që rrit perceptimin e sigurisë në zonë. 80% e të
anketuarve/ave në zonën “21 Dhjetori” dhe 64% e të anketuarve/ave në zonën “Laprakë”
shprehen se e kanë të lehtë të gjejnë dhe shkojnë në qendrën shëndetësore apo spitalin e zonës.
Po kështu 80% e të anketuarve/ave në zonën “21 Dhjetori” dhe 62% e të anketuarve/ave në
zonën “Laprakë” shprehen se e kanë të lehtë të gjejnë dhe shkojnë në rajonin e policisë.
Përqindja e të anketuarve/ave në të dy zonat e studimit bie ndjeshëm kur flitet për praninë dhe
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vajtjen lehtësisht në një OJF apo qendër që ofron shërbime mbështetëse të specializuara kundër
dhunës (vetëm 18% e të anketuarve/ave në zonën “21 Dhjetori” dhe 14% e të anketuarve/ave
në zonën “Laprakë” shprehen se e kanë të lehtë të gjejnë dhe shkojnë në një shërbim të tillë.

Përqindja e të anketuarve/ave që e kanë të lehtë të
gjejnë/shkojnë te
100%
80%

80%

80%
64%

62%

60%
40%
18%

20%

14%

0%
Qendra shëndetësore

Rajoni/komisariati i policisë
21 Dhjetori

Qendra/OJF/Institucione të tjera

Laprakë

Grafik 14: Përqindja e të anketuarve/ave që njohin dhe shkojnë lehtësisht në institucione që ofrojnë shërbime në zonë

Të pyetur/a mbi incidentet e dhunës në hapësirat publike të zonës së tyre, si dhe mbi mundësinë
që një gruaje/vajze t’ i ndodhë një apo disa nga këto incidente, të anketuarat/it janë shprehur se
në të dy zonat është e mundur/shumë e mundur për një vajzë apo grua të përjetojë ngacmime
në formë të: fishkëllimës, rënies së borisë apo ngacmimit me fjalë nga një makinë (sipas 35%
e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 60% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”),
komente mbi pamjen ose komente të natyrës seksuale (sipas 38% e të anketuarve/ave të zonës
“21 Dhjetori” dhe 56% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), të shikuarit ngultazi (sipas
39% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 51% e të anketuarve/ave të zonës
“Laprakë”), ndjekja nga pas apo ecja në krah të saj (sipas 21% e të anketuarve/ave të zonës
“21 Dhjetori” dhe 39% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), bllokim i qëllimshëm i rrugës
(sipas 21% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 26% e të anketuarve/ave të zonës
“Laprakë”) apo dhe komente fyese në lidhje me etninë, fenë ose rracën (sipas 15% e të
anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 33% e të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”).
Ndërkohë që në lidhje me incidente të dhunës fizike apo seksuale, përqindja e të anketuarave/ve
të cilat/cilët mendojnë se është shumë e mundur për një vajzë apo grua të përjetojë në hapësirat
publike sulm fizik apo seksual, bie ndjeshëm, por nuk mohohet ekzistenca e këtyre formave të
dhunës. Kështu 10% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 9% e të anketuarve/ave të
zonës “Laprakë” pohojnë se është e mundur/shumë e mundur që një vajzë/grua të sulmohet
fizikisht (të shtyhet, qëllohet), si dhe 7% e të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 9% e
të anketuarve/ave të zonës “Laprakë” pohojnë se është e mundur/shumë e mundur që një
vajzë/grua të sulmohet seksualisht në zonën e tyre.
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Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë se është e
mundur/shumë e mundur që një grua/vajzë të përjetojë një
ngjarje si më poshtë
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Grafik 15: Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë incidente të ndryshme të dhunës si të mundshme/shumë të mundshme
për të ndodhur tek një vajzë/grua në zonën e tyre

Përmirësimi i ndriçimit në rrugë, stacione autobusi, sheshe, parqe, etj (për 56% të të
anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 51% të të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”),
inspektimi/patrullimi më i shpeshtë nga policia (për 63% të të anketuarve/ave të zonës “21
Dhjetori” dhe 48% të të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), shembja/heqja e objekteve të
pandërtuara që mund të përdoren si vende për t’u fshehur dikush (për 32% të të anketuarve/ave
të zonës “21 Dhjetori” dhe 55% të të anketuarve/ave të zonës “Laprakë”), si dhe zgjerimi i
rrugëve/trotuareve (për 34% të të anketuarve/ave të zonës “21 Dhjetori” dhe 49% të të
anketuarve/ave të zonës “Laprakë”) janë disa nga elementët e përbashkët ku duhet të ndërhyet
për të investuar në rritjen e perceptimit të sigurisë tek të anketuarat/it në këto zona.
80%
60%
40%

56%

Përqindja e të anketuarve/ave që mendojnë se veprimet e
mëposhtme do të rrisnin sigurinë
63%
55%

51%
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t’u fshehur
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Inspektimi/ patrullimi më i
shpeshtë nga policia

Grafik 16: Përqindja e të anketuarve/ave të cilët/cilat mendojnë se disa forma ndërhyrjeje do të rrisnin nivelin e sigurisë në
zonë

Gjetjet e mësipërme për të dy zonat, të evdentuara kryesisht nga analiza e të dhënave sasiore,
mbështeten më tej edhe nga analiza e të dhënave cilësore të mbledhura si nga intervistat, ashtu
edhe diskutimet me grupet e fokusuara apo misionet e vëzhgimeve dhe auditimit në terren.
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III.2. Gjetjet nga studimi në zonën “21 Dhjetori”
Informacioni sasior për studimin e zonës “21 Dhjetori” u mblodh përmes 192 pyetësorëve të
plotësuar, që korrespondojnë me një numër prej 192 të anketuarash/ish, të dhënat e përgjithshme
të të cilave/cilëve jepen në vijim (përfaqësimi në % më të lartë):
- 68% e të anketuarve/ave ishin gra/vajza
- 36% e të anketuarve/ave i përkisnin grupmoshës 20-29 vjeç dhe 35% e të anketuarve/ave
i përkisnin grupmshës 30-49 vjeç
- 55% e të anketuarve/ave ishin me arësim të lartë
- 44% e të anketuarve/ave ishin me status civil “të martuar/a” dhe 43% “beqarë/e”
- 45% e të anketuarve/ave ishin të punësuar/a me kohë të plotë.
Më shumë detaje për të dhënat e përgjithshme mbi të anketuarit/at jepen në grafikët në vijim.

GJINIA

GRUPMOSHA
9%

32%

8%

16-19 vjeç

12%

20-29 vjeç

Mashkull
68%

36%

Femër

30-49 vjeç
50-64 vjeç

35%

Grafik 17: Ndarja e të anketuarve/ave sipas gjinisë (“21
Dhjetori")

Mbi 64 vjeç

Grafik 18: Ndarja e të anketuarve/ave sipas grupmoshës
("21 Dhjetori")

NIVELI ARSIMOR
3% 2%
13%

Arsim Fillor

4%
Arsim 8-9 vjeçar

14%

Arsim i mesëm i përgjithshëm
9%
Arsim i mesëm profesional
Arsim i lartë (bachelor)
55%
Kualifikim pasuniversitar
(master, doktoraturë)
Pa përgjigje
Grafik 19: Ndarja e të anketuarve/ave sipas nivelit arsimor ("21 Dhjetori")
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STATUSI CIVIL

PUNËSIMI
I/e pa punë

1%

6%

15%

Beqar/e

2% 4%

13%

Student/e
13%

I/e martuar
43%

Pensionist/e

Bashkëjeton

45%

8%
6%
I/e punësuar me kohë të
pjesshme

I/e divorcuar
44%

I/e punësuar me kohë të
plotë

I/e ndarë
I/e ve

I/e vetëpunësuar

Grafik 20: Ndarja e të anketuarve/ave sipas statusit civil
("21 Dhjetori")

Grafik 21: Ndarja e të anketuarve/ave sipas statusit të
punësimit ("21 Dhjetori")

Perceptimi mbi kushtet e përgjithshme në zonë (“21 Dhjetori”)

Hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe
rrugëve

Të mjaftueshme

7%
24%
19%

Të kufizuara
Pothuajse nuk ka
fare
Nuk e di
50%

50% e të anketuarve/ave i
perceptojnë hapësirat ndërmjet
rrugëve/ndërtesave në zonë si “të
kufizuara” dhe 19% mendojnë se
“nuk ka fare” hapësira në zonë.
Vetëm 24% e të anketuarve/ave i
mendojnë këto hapësira si “të
mjaftueshme”.
Këto gjetje mbështeten edhe nga
misionet e vëzhgimeve dhe
auditimet në zonë. Impresioni i
parë që të krijohet kur hyn në zonë
përshkruhet si: “…rrugë të
ngushta, zonë e rrëmujshme, e pa
organizuar, makina të shumta,
vendosur
në
mënyrë
të
çrregullt…”

Grafik 22: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi hapësirat ndërmjet
ndërtesave dhe rrugëve në zonë
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54% e të anketuarve/ave mendojnë se
infrastruktura në tërësi e zonës
(rrugët e kalimit, ndriçimi, hapësirat)
nuk
është
e
përshtatshme,
përkundrejt 30% e tyre që e
mendojnë si të përshtatshme.

Infrastruktura është e
përshtatshme

16%
30%
Po
Jo
Nuk e di
54%

“…Ndriçimi është deri diku mirë,
megjithatë, ka zona të pandriçuara siç
duhet, ku të krijohet ndjesi pasigurie.
Ka edhe vende ku dikush mund të
fshihet pa u dalluar nga të tjerët, si
psh hapësira ndërmjet koshave të
mbeturinave, pjesë ndërtimesh,
kthesa, dyer të fshehta, tunele…” –
konstatohet nga vëzhgimi i kryer në
datën 20 tetor pasdite në këtë zonë

Grafik 23: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi infrastrukturën në zonë

Në çfarë niveli është
Kujdesi (mirëmbajtja) për lagjen

Shërbimi i transportit publik
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Shumë
mirë

Mirë

Mesatar

Dobët
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Nuk e di

39% e të anketuarve/ave
mendojnë se shërbimet për
kujdesin (mirëmbajtjen e
zonës) janë në nivel mesatar
përkundrejt
13%
e
të
anketuarve/ave të cilët/cilat
mendojnë se ky shërbim është
shumë i mirë. Po kështu, 36% e
të anketuarve/ave ankohen në
lidhje me shërbimin e
transportit publik duke e
konsideruar atë të dobët.
“…Edhe në stacionet e
autobusave që ka ndriçim,
sërish mungon sinjalistika. Ka
mbeturina të grumbulluara në
rrugë dhe zhgarravitje nëpër
mure…” (auditimi, 24 tetor,
pasdite)

Grafik 24: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi shërbimet e mirëmbajtjes dhe të
transportit publik
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Përqindja më e madhe e të anketuarve/ave të pyetur mbi mundësitë për argëtim apo jetë sociale
në zonën “21 Dhjetori” mendojne se këto mundësi nuk ekzistojnë as për fëmijët e grupmoshave
të ndryshme, as për adoleshentët/et, të rinjtë/rejat apo të rriturit/at. Ata pak të anketuar/a të cilat
mendojnë se këto mundësi ekzistojnë, kanë përmendur si të tilla këndet e lojërave, fushat e
kalçetos dhe lokalet. Disa prindër u referohen gjithashtu edhe shkollave apo kurseve private si
aktivitete që mbushin jetën e fëmijëve të tyre.

A ka mundësi për argëtim/jetë sociale në këtë zonë?
Po

Jo

Nuk e di
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Grafik 25: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi mundësitë për argëtim dhe jetë sociale

A ndiheni të sigurt/a dhe të
mbrojtur/a në rrugët/ambjentet
që frekuentoni zakonisht?
Meshkuj,
12%
Femra, 21%
Meshkuj,
26%
Femra, 26%

Po
Femra, 53%
Meshkuj,
62%

Jo
Nuk e di

Grafik 26: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi sigurinë në zonë
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Kur u pyetën në lidhje me ndjesinë
që kanë përsa i takon sigurisë apo të
qenit të mbrojtur kur kalojnë në rrugë
ose kur frekuentojnë ambjente të
caktuara në lagjen “21 Dhjetori”,
56% e totalit të të anketuarve/ave u
përgjigjën se “ndjehen të sigurt/a”,
26% “nuk ndiehen të sigurt/a” ndërsa
18% “nuk dinë ta përcaktojnë saktë
ndjesinë në lidhje me sigurinë”.
Ndjesia e sigurisë është më e lartë tek
burrat dhe djemtë, sesa tek gratë dhe
vajzat (62% krahasuar me 53%),
ndërkohë që tek gratë dhe vajzat
vihet re edhe një nivel më i lartë i
dyshimit për të përcaktuar saktë
ndjesinë e tyre të sigurisë në lagje,
krahasuar me burrat dhe djemtë
(21% kundrejt 12%).
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Ndjesia e pasigurisë në zonë lidhet me një tërësi faktorësh, ku në llojin infrastrukturor, mund të
përmendim faktorë të tillë si mirëmbajtja e zonës, ekzistenca e vendeve ku dikush mund të
fshihet, apo edhe niveli i ndriçimit (që vlen sidomos për orët e mbrëmjes).
Ndërkohë që siç u paraqit më lart,
pjesa më e madhe e të anketuarve/ave
e
konsideronin
shërbimin
e
mirëmbajtjes së zonës në nivelin
“mesatar”, vihet re që 48% e të
anketuarve/ave shprehin gjithashtu
shqetësimin mbi ekzistencën e
vendeve ku dikush mund të fshihet pa
u dalluar nga të tjerët.

A ka vende ku dikush mund të
fshihet, pa u dalluar nga të tjerët?

43%

Po

48%

Jo

“…Ka edhe hapësira të izoluara ose
bosh që të krijojnë ndjesi pasigurie, ka
disa kënde lojërash, por nuk janë të
sigurta dhe nuk ka lehtësira për
qarkullimin e personave me aftësi të
kufizuara…”
(auditimi, 20 tetor,
mëngjes)

Nuk e di
9%

Grafik 27: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi ekzistencën e vendeve
ku dikush mund të fshihet pa u dalluar nga të tjerët

Stacionet e autobusit dhe rrugët e rrugicat e lagjes perceptohen nga të anketuarat/it si vendet
më të pasigurta në zone.

Sa të sigurta mendoni se janë ambjentet në vijim?
50%
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Të sigurta
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13%
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Stacionet e
autobuzit

16%
10%

Lulishtet/
këndet e
lojrave

Nuk e di

Grafik 28: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi nivelin e sigurisë në vende të ndryshme të zonës së studimit
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Vetëm 47% e të anketuarve/ave
mendojnë se mund të zgjedhin apo
të kenë akses në një rrugë tjetër më
të sigurt.

A mund të zgjidhni/keni akses në
rrugë të tjera më të sigurta?
1%
20%
Po
Jo

47%

Nuk e di
Pa përgjigje

32%

Grafik 29: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi aksesin në rrugë më të
sigurta

Nëse do të kishit nevojë, a do ta kishit të
lehtë të gjenit/shkonit te
90%

80%

80%

80%
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60%

46%

50%

36%

40%
30%
20%

18%

14%

10% 9%
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Qendra/ OJF/
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që ofrojnë shërbime
kundër dhunës
Po

Jo

80%
e
të
anketuarve/ave e kanë
të lehtë të gjejnë dhe
shkojnë për ndihmë
pranë shërbimit të
qendrës shëndetësore
apo pranë rajonit të
policisë, por vetëm
16%
e
të
anketuarve/ave e kanë
të lehtë të drejtohen
për
ndihmë/mbështetje
tek një organizatë apo
qendër
që
ofron
shërbime
kundër
dhunës.

Nuk e di

Grafik 30: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi aksesin në institucione që ofrojnë mbrojtje
e shërbime të specializuara
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40% e të anketuarve/ave
pohojnë se policia patrullon
rregullisht në zonë, 18%
mendojnë se nuk patrullon,
kurse 41% e të anketuarve/ave
nuk e dinë nëse policia
patrullon apo jo rregullisht në
zonë.

A patrullohet lagjja/zona nga policia?
1%
Po
40%

41%

Jo
Nuk e di
Pa përgjigje

18%

Grafik 31: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi patrullimin e zonës nga policia

Në tërësinë e faktorëve individuale të eksploruar gjatë studimit, të qenit vajzë/grua (57%),
veshja (55%), mosha (46%) dhe të ecurit vetëm pra të pa shoqëruar/a (45%) cilësohen nga të
anketuarat/it si faktorët më kryesorë që ndikojnë në perceptimin e zonës si të pasigurt.

A mendoni se ndonjë nga faktorët e mëposhtëm cënojnë sigurinë në
këtë zonë?
69%

69%

64%

70%
60%

60%
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37%
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Orientimi
seksual

Veshja
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Grafik 32: Faktorët personalë që ndikojnë në perceptimin e sigurisë/pasigurisë në zonë

Ndërsa në tërësinë e faktorëve të jashtëm, më kryesorët që ndikojnë në perceptimin e zonës si
të pasigurt, janë: dyndja e njerëzve në stacionet e autobusave apo në autobusë (68%), ndriçimi
i dobët (61%), mungesa e patrullave të policisë (54%) si dhe pengesat në rrugë (51%).
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Cilët nga këta faktorë të jashtëm ndikojnë në pasigurinë tuaj në këtë zonë?
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Grafik 33: Faktorët e jashtëm që ndikojnë në perceptimin e pasigurisë në zonë

“…Mendoj se siguria, por edhe lirshmëria në lëvizje e personave me aftësi të kufizuar është pak
problem, pallatet e vjetra nuk kanë rampa, lëre pastaj ashensor…”, - burrë, pjesëmarrës në
diskutimin me grupin e fokusuar të të rriturve të grupmoshës 30-49 vjeç.
“…Në fakt tani që po mendoj, mirë ne që jemi të rritur dhe dimë të reagojmë, por edhe tek
pallatet e reja që janë të sistemuara e rregulluara, përfshirë dhe ndriçimin, kur vjen puna për tek
ashensori, nuk i le dot fëmijët të ngjiten vetë. Aty mund të jetë dhe dikush që nuk e njeh dhe
nuk dimë çfarë mund të ndodhë. Sidomos vajzat nuk i le dot vetëm…” – grua, pjesëmarrëse në
diskutimin me grupin e fokusuar të të rriturve të grupmoshës 30-49 vjeç.
“… Në kohën që jetojmë nuk i njohim as komshinjtë përballë dhe sigurisht edhe unë bashkohem
me cfarë u tha nga të tjerët, nuk ke siguri as për vete e jo më për fëmijën kur hyn në ashensor
me një të panjohur…”– grua, pjesëmarrëse në diskutimin me grupin e fokusuar të të rriturve të
grupmoshës 30-49 vjeç.
Gratë dhe vajzat mendohet se janë ato të cilat përjetojnë më shumë incidente të formave të
ndryshme të ngacmimit apo dhunës në hapësirat publike, dhe në përgjithësi mendohet se shikimi
ngultazi (24%), komentet seksuale mbi trupin e tyre (20%) dhe fishkëllimat, rënia e borisë apo
ngacmimi me fjalë nga makina (19%), përjetohen shumë shpesh nga ato.
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Sa e mundur është(sa shpesh ndodh) që një vajzë/grua në këtë zonë të
përjetojë një ngjarje të tillë?
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Grafik 34: Shpeshtësia e përjetimit nga gratë dhe vajzat e incidenteve të ndryshme të ngacmimit dhe dhunës

A ndodhin në këtë lagje/zonë incidente të
45%
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40%
32%
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25%
19%
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Shumë
shpesh
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Ngacmimit seksual

Asnjëherë Nuk e di

Pa
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Dhunës seksuale

Në lidhje me sigurinë
në lagje sa i takon
incidenteve
të
ngacmimit dhe dhunës
seksuale, vihet re se
32%
e
të
anketuarve/ave
mendojnë se ngacmimi
seksual
ndodh
zakonisht dhe po aq
(32%) mendojnë se
ndodh rrallë. Ndërkohë
që ka një ngurrim për
të folur për dhunën
seksuale (45% e të
anketuarve/ave
përgjigjen me “nuk e
di”) dhe vetëm 25% e
tyre mendojnë se nuk
ndodh asnjëherë.

Grafik 35: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi incidenet e ngacmimit dhe dhunës
seksuale që ndodhin në zonë
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Incidentet e dhunës që ndodhin në këtë
zonë zakonisht janë më tepër
3%

Incidentet e ngacmimit
dhe dhunës seksuale që
ndodhin më tepër në zonë,
janë të natyrës verbale
(41%) por edhe verbale e
fizike së bashku (23%).

Verbale
31%

Fizike

41%

Të dyja bashkë
Nuk e di
Pa përgjigje
2%

23%

Grafik 36: Lloji i incidenteve të dhunës që ndodhin më tepër në zonë

Nga kush ka më shumë gjasa të ndodhë
ngacmimi/dhuna seksuale?

Në 74% të rasteve
dhunuesi është një i
panjohur.

2%
6%
6%

2% 7%
3%

Nga një i afërm
Nga një fqinj/komshi
Nga dikush në shkollë
Nga një i panjohur
Nga dikush në punë
Tjetër (specifiko)
Pa përgjigje

74%

Grafik 37: Perceptimi mbi dhunuesin

Të anketuarat/it mendojnë se më së shumti, ngacmimi dhe dhuna seksuale ndodhin natën vonë,
ndërkohë që për vendin se ku mund të ndodhin këto forma dhune, per ngacmimin seksual
perceptimi është se ndodh kudo, e më së shumti në rrugë, ndërsa për dhunën seksuale është që
ndodh më së shumti në vende të braktisura.
“…Nuk jam ndeshur në raste të tilla. Por nata dhe mëngjesi mendoj se janë më të pasigurta…”
– grua, dskutim me grupin e fokusuar të moshës 30-49 vjeç.
OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE, Shkurt 2020

39

QYTETE TË SUGURTA:
SIGURIA E GRAVE DHE VAJZAVE NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE FORMA TË TJERA TË DHUNËS NË HAPËSIRAT PUBLIKE

Kur ka më shumë gjasa të ndodhë
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Grafik 38: Perceptimi mbi kohën se kur mund të ndodhë ngacmimi
dhe dhuna seksuale

Grafik 39: Perceptimi mbi vendin se ku ndodh ngacmimi dhe dhuna
seksuale

49% e të anketuarve/ave pohojnë se njohin institucione të cilat ofrojnë mbrojtje dhe ndihmë dhe
nga këta, 69% përmendin policinë.

A ka institucione publike që ju i
njihni që mund të ofrojnë
ndihmë në këtë zonë/lagje?
1%
Po
37%
49%

Jo
Nuk e di

Nëse Po, cilat janë këto
institucione?
80%
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50%
40%
30%
20%
10%
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1%

1%
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13%

Grafik 40: Përqindja e të anketuarve/ave të cilët/cilat njohin
institucionet publike që ofrojnë ndihmë
Grafik 41: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi institucionet që mund
të ofrojnë ndihmë
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Sa besim keni në to?
5% 12%

Shumë

22%

Disi
26%

Pak

38% e të anketuarve/ave
shprehen se kanë një nivel të
mirë besimi në këto institucione
dhe shërbimet që ofojnë,
ndërkohë që 35% i besojnë disi
dhe 22% nuk kanë aspak besim
në to.

Aspak
Pa përgjigje

35%

Grafik 42: Niveli i besimit të të anketuarve/ave tek institucionet që ofrojnë
shërbime dhe ndihmë

Patrullimi më i shpeshtë i policisë në zonë, përmirësimi i ndriçimit, shembja apo heqja e
objekteve ku dikush mund të fshihet lehtësisht si dhe zgjerimi i rrugëve apo trotuareve, janë
disa nga ndërhyrjet që do të ndikonin në përmirësimin e perceptimit mbi sigurinë në zonë. Të
tjera ndërhyrje të sugjeruara ishin dhe shtimi i shërbimeve nga ana e bashkisë, përgatitja dhe
vendosja në një vend të dukshëm e një harte me shërbimet në dispozicion të qytetarëve,
investimi në më shumë parqe e kënde lojërash si dhe spostimi i kazanëve të mbeturinave në
vende larg pallateve të banimit, për të shmangur grumbullimin prej tyre të personave që përdorin
drogë.
70%
60%

Çfarë do t’ju bënte të ndiheshit më të sigurtë në këtë
56%
lagje/zonë?

63%

50%
40%

34%

32%
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pushimi/parqe/etj

Zgjerimi i rrugëve/
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Inspektimi/ patrullimi më
i shpeshtë nga policia

Grafik 43: Ndërhyrjet që shërbejnë për përmirësimin e sigurisë në zone

“...Dhunuesit duhet të marrin dënimin e merituar, jo siç ndodh në disa raste që dalin shpejt nga
burgu...” – grua, pjesëmarrëse në grupin e fokusuar të moshës 30-49 vjeç
“...Policia të jetë më shumë në shërbim të njerëzve, të patrullojnë jo për të ngjallur frikë, por të
japin besim tek qytetarët , që ata janë personat e duhur për të na ndihmuar...” – burrë,
pjesëmarrës në grupin e fokusuar të moshës 30-49 vjeç
“…Duhet të shtohen shërbimet nga bashkia. Duhet të bëhen më shumë investime në lulishte
dhe parqe për femijët dhe moshen e tretë…” - burrë, pjesëmarrës në grupin e fokusuar të moshës
mbi 50 vjeç.
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III.3. Gjetjet nga studim në zonën “Laprakë”
Informacioni sasior për studimin e zonës “Laprakë” u mblodh përmes 192 pyetësorëve të
plotësuar, që korrespondojnë me një numër prej 192 të anketuarash/ish, të dhënat e përgjithshme
të të cilave/cilëve jepen në vijim (përfaqësimi në % më të lartë):
- 44% e të anketuarve/ave ishin gra/vajza
- 27% e të anketuarve/ave i përkisnin grupmoshës 20-29 vjeç dhe 24% e të anketuarve/ave
i përkisnin grupmoshës 30-49 vjeç
- 27% e të anketuarve/ave ishin me arësim të lartë
- 61% e të anketuarve/ave ishin me status civil “të martuar/a” dhe 28% “beqarë/e”
- 24% e të anketuarve/ave ishin të punësuar/a me kohë të plotë.

GJINIA

GRUPMOSHA

13%

44%
56%

Femër

20%

16-19 vjeç
20-29 vjeç

16%

30-49 vjeç

Mashkull

50-64 vjeç
27%

Mbi 64 vjeç

24%

Grafik 44: Ndarja e të anketuarve/ave sipas gjinisë (“Lapraka")

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE, Shkurt 2020

Grafik 45: Ndarja e të anketuarve/ave sipas grupmoshës
("Lapraka")
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Grafik 46: Ndarja e të anketuarve/ave sipas nivelit arsimor
("Lapraka")

Grafik 47: Ndarja e te anketuarve/ave sipas statusit civil
("Lapraka")

PUNËSIMI
1%
I/e pa punë
Student/e

17%

22%

Pensionist/e
19%
24%
5%

12%

I/e punësuar me kohë të
pjesshme
I/e punësuar me kohë të
plotë
I/e vetëpunësuar

Grafik 48: Ndarja e të anketuarve/ave sipas sttusit të punësimit ("Lapraka")
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Perceptimi mbi kushtet e përgjithshme në zonë (“Laprakë”)

Hapësirat ndërmjet ndërtesave dhe
rrugëve janë
2%
Të mjaftueshme

31%

40%

Të kufizuara

27% e të anketuarve/ave i
perceptojnë hapësirat ndërmjet
rrugëve/ndërtesave në zonë si të
kufizuara dhe 31% mendojnë se
nuk ka fare hapësira në zonë.
Vetëm 40% e të anketuarve/ave i
mendojnë këto hapësira si të
mjaftueshme.

Pothuajse nuk ka fare
Nuk e di
27%

Grafik 49: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi hapësirat ndërmjet
ndërtesave dhe rrugëve në zonë

Infrastruktura është e përshtatshme
2%

37%

Po
Jo

61%

Nuk e di

61% e të anketuarve/ave
mendojnë se infrastruktura në
tërësi e zonës (rrugët e kalimit,
ndriçimi, hapësirat) nuk është e
përshtatshme, përkundrejt 37% e
tyre që e mendojnë si të
përshtatshme.
“…Zona duket e shkretë, me
rrugë të prishura, ndërtesa të
vjetra, shkrime nëpër mure,
mbeturina në rrugë…” – auditimi
dhe vëzhgimet e kryera në tetor
në orare të ndryshme.

Grafik 50: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi infrastrukturën në zonë
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23% e të anketuarve/ave
mendojnë se shërbimet për
kujdesin (mirëmbajtjen e
zonës) janë në nivel
mesatar përkundrejt 2% e
të
anketuarve/ave
të
cilët/cilat mendojnë se ky
shërbim është shumë i
mirë. Po kështu, 39% e të
anketuarve/ave ankohen
në lidhje me shërbimin e
transportit publik duke e
konsideruar atë të dobët.

Në çfarë niveli është
Kujdesi (mirëmbajtja) për lagjen

Shërbimi i transportit publik
39%

40%
33%

35%

28%

30%

23% 23%

25%

21%

20%

17%

15%

5%

“… Ka shumë qoshe dhe
rrugë të pandriçuara, zona
është e pa mirëmbajtur
fare, edhe lokalet janë të
zbrazura, ka shumë ndjesi
pasigurie…” – auditimi në
tetor, orar darke (22:30)

7%

10%

4%

2% 3%

1%

1% 1%

0%
Shumë
mirë

Mirë

Mesatar

Dobët

Nuk ka Nuk e di
Pa
fare
përgjigje

Grafik 51: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi shërbimet e mirëmbajtjes dhe të
transportit publik

Përqindja më e madhe e të anketuarve/ave të pyetur mbi mundësitë për argëtim apo jetë sociale
në zonën “Laprakë” mendojne se këto mundësi nuk ekzistojnë as për fëmijët e grupmoshave të
ndryshme, as për adoleshentët/et, të rinjtë/rejat apo të rriturit/at. Ata/ato pak të anketuar/a të
cilat mendojnë se këto mundësi ekzistojnë, kanë përmendur si të tilla këndet e lojërave, fushat
e kalçetos dhe lokalet.

A ka mundësi për argëtim/jetë sociale në këtë zonë?
Po
90%
80%

Jo

86%
76%

Nuk e di

Pa përgjigje
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80%
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70%
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4% 1%

4% 1%
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13%
5%

6%

1%

11%
1%

6%

1%

5%

10%
1%

6%

11%
1%

0%
Fëmijët 1 – 5 Fëmijët 6 – 11
vjeç
vjeç

Fëmijët 12 14 vjeç

Adoleshentët
15-19 vjeç

Të rinjtë 20 - Të rriturit 30 - Të moshuarit
29 vjeç
49 vjeç
mbi 50 vjeç

Grafik 52: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi mundësitë për argëtim dhe jetë sociale
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A ndiheni të sigurt/a dhe të
mbrojtur/a në
rrugët/ambjentet që
frekuentoni zakonisht?
Meshkuj,
3%
Femra, 4%

Meshkuj,
3%

Femra, 4%

Meshkuj,
28%
Femra,
55%
Meshkuj,
66%

Femra,
37%

Po
Jo
Nuk e di
Pa përgjigje

Grafik 53: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi sigurinë në
zonë

Kur u pyetën në lidhje me ndjesinë që kanë përsa i
takon sigurisë apo të qenit të mbrojtur/a kur kalojnë
në rrugë ose kur frekuentojnë ambjente të caktuara
në lagjen “Laprakë”, 32% e totalit të të
anketuarve/ave u përgjigjën se “ndjehen të
sigurt/a”, 62% “nuk ndiehen të sigurt/a” ndërsa 3%
“nuk dinë ta përcaktojnë saktë ndjesinë në lidhje
me sigurinë”.
Nëse analizohet më tej kjo gjetje vihet re se në fakt
janë djemtë dhe burrat ata që shprehin më shumë
shqetësim për pasigurinë në zonë, dhe kjo nuk
lidhet me çështjet e ngacmimit dhe dhunës
seksuale, por me ndjesinë e pasigurisë në tërësi në
zonë. Po kështu, në këtë rezultat ndikon edhe fakti
se djemtë dhe burrat janë ata që më së shumti
lëvizin nëpër lagje edhe të pashoqëruar, ndërkohë
që për shkak të mentalitetit që dominon në një pjesë
të mirë të zonës, gratë dhe vajzat e kanë më të
kufizuar lëvizjen në hapësirat publike (për
rrjedhojë përjetojnë më pak pasiguri). Kjo është
reflektuar edhe në faktin që për këtë studim u
anketuan më shumë djem dhe burra sesa gra dhe
vajza, pikërisht për faktin se qarkullimi i tyre në
zonë ishte më i kufizuar.

Ndjesia e pasigurisë në zonë lidhet me një tërësi faktorësh, ku në llojin infrastrukturor, mund të
përmendim faktorë të tillë si mirëmbajtja e zonës, ekzistenca e vendeve ku dikush mund të
fshihet, apo edhe niveli i ndriçimit (që vlen sidomos për orët e mbrëmjes). Ndërkohë që siç u
paraqit më lart, pjesa më e madhe e të anketuarve/ave e konsideronin shërbimin e mirëmbajtjes
së zonës në nivelin “mesatar”, vihet re që 74% e të anketuarve/ave shprehin gjithashtu
shqetësimin mbi ekzistencën e vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar nga të tjerët.
“…Ka hapësira ndërmjet koshave të mbeturinave, apo pjesë ndërtesash ku dikush mund të
fshihet lehtësisht pa u dalluar nga të tjerët, zona duket e shkretë, me pak njerëz që lëvizin, por
vihen re të dehur dhe përdorues droge, si dhe djem që ngacmojnë, është e vështirë që të gjesh
një rrugë alternative që të jetë më e sigurt, nuk ka tabela që të tregojnë institucionet dhe është
e vështirë të orientohesh se ku të kërkosh ndihmë…” – auditimet dhe vëzhgimet e kryera në
tetor, në oarrë të mbrëmjes vonë (22:30).
Në tërësi mbizotëron një ndjenjë pasigurie në ambjente të ndryshme të zonës, të marra në
shqyrtim, po pak më të sigurta duket se janë hyrjet e kopshteve dhe shkollave e ato të dyqaneve
(kanë ndriçim më të mirë). Ndërkohë vetëm 30% e të anketuarve/ave shprehen se e kanë të lehtë
të kenë akses në një rrugë tjetër më të sigurt.
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A ka vende ku dikush mund të
fshihet, pa u dalluar nga të
tjerët?

A mund të zgjidhni/keni
akses në rrugë të tjera më
të sigurta?

5%

6%3%

21%

Po

30%

Po

Jo

Jo

Nuk e di

Nuk e di

Pa përgjigje

61%

74%

Grafik 54: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi ekzistencën e
vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar nga të tjerët

Grafik 55: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi aksesin
në rrugë më të sigurta

Sa të sigurta mendoni se janë ambjentet në vijim?
76%

80%

64%

70%
60%

51%
42%

50%

36%
24%

21%

30%
20%
10%

40%

33%

40%

58%

55%

51%

3%
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7%
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0%
Rrugët/ rrugicat
e lagjes

Hyrjet e
shtëpive/
pallateve

Hyrjet e
kopshteve/
shkollave

Shumë të sigurta

Të sigurta

Hyrjet përpara
dyqaneve/
bareve/
restoranteve/
pikave të llotos
Të pasigurta

Stacionet e
autobuzit

Lulishtet/
këndet e lojrave

Nuk e di

Grafik 56: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi nivelin e sigurisë në vende të ndryshme të zonës së studimit
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Nëse do të kishit nevojë, a do ta kishit të
lehtë të gjenit/shkonit te
70%

64%

62%

62%

60%
50%
40%

34%

29%

23%

30%
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10%
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shëndetësore
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Rajoni/ komisariati i
Qendra/ OJF/
policisë
Institucione të tjera
që ofrojnë shërbime
kundër dhunës
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Nuk e di

64% e të anketuarve/ave
e kanë të lehtë të gjejnë
dhe shkojnë për ndihmë
pranë
shërbimit
të
qendrës
shëndetësore
(apo spitalit) dhe 62%
pranë rajonit të policisë,
por vetëm 14% e të
anketuarve/ave e kanë të
lehtë të drejtohen për
ndihmë/mbështetje tek
një
organizatë
apo
qendër që ofron shërbime
kundër dhunës.

Pa përgjigje

Grafik 57: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi aksesin në institucione që ofrojnë
mbrojtje e shërbime të specializuara

A patrullohet lagjja/zona nga policia?

8%
6%
Po
48%

Jo

48% e të anketuarve/ave
pohojnë se policia patrullon
rregullisht në zonë, 38%
mendojnë se nuk patrullon,
kurse 6% e të anketuarve/ave
nuk e dinë nëse policia
patrullon apo jo rregullisht në
zonë.

Nuk e di
38%

Pa përgjigje

Grafik 58: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi patrullimin e zonës nga policia

Në tërësinë e faktorëve individuale të eksploruar gjatë studimit, të qenit vajzë/grua (68%),
veshja (51%), mosha (58%) dhe të ecurit vetëm pra të pa shoqërur/a (61%) cilësohen nga të
anketuarat/it si faktorët më kryesorë që ndikojnë në perceptimin e zonës si të pasigurt.
“…Shtëpia ime është pothuajse e fundit në rrugicë, mami im punon në spital dhe është me turne,
gjithmonë duhet t’i dalë përpara babi ose vëllai kur kthehet në shtëpi…” - vajzë, grupi i
fokusuar me 18-19 vjeçarë/e.
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A mendoni se ndonjë nga faktorët e mëposhtëm cënojnë sigurinë në këtë zonë?
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Grafik 59: Faktorët personalë që ndikojnë në perceptimin e sigurisë/pasigurisë në zonë

“…Unë jetoj në një shtëpi private afer tëk bregut të lumit dhe tek zona atje afër Lanës që na
bashkon me pjesën tjetër është pak e sikletshme të kalosh vetëm natën. Nuk kam ecur vetëm
natën atje. Por kur kaloj me familjen me makinë duket errësirë dhe vend i frikshëm…” - vajzë,
grupi i fokusuar me 18-19 vjeçarë/e.
“…Këtu në lagjen tonë janë ca rrugica që nuk kanë ndriçim të mirë. Kur jemi me shokët deri
vonë jashtë kthehemi në shtëpi me elektrik, bëjmë dritë me telefon. Ne nuk kemi frike se jemi
çuna, por drita duhet nuk shikojmë rrugën…” – djalë, grupi i fokusuar me 18-19 vjeçarë/e.
“…Kur do të shkosh në dyqan nuk ikën dot vetëm natën. Nuk kemi siguri. Është pa drita. Kemi
frikë…” – grua, grupi i fokusuar me komunitetin Rom, grupmosha 16-24 vjeç.
Ndërsa në tërësinë e faktorëve të jashtëm, më kryesorët që ndikojnë në perceptimin e zonës si
të pasigurt, janë: personat që konsumojnë alkool ose drogë (89%), grupet e djemve apo burrave
që vijnë vërdallë nëpër zonë (85%) dyndja e njerëzve në stacionet e autobusave apo në autobusë
(75%), ndriçimi i dobët (68%), mungesa e patrullave të policisë (69%) si dhe pengesat në rrugë
(55%).
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Cilët nga këta faktorë të jashtëm ndikojnë në pasigurinë tuaj në këtë zonë?
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Grafik 60 Faktorët e jashtëm që ndikojnë në perceptimin e pasigurisë në zonë

Gratë dhe vajzat mendohet se janë ato të cilat përjetojnë më shumë incidente të formave të
ndryshme të ngacmimit apo dhunës në hapësirat publike, dhe në përgjithësi mendohet se
komentet seksuale mbi trupin e tyre (41%) dhe fishkëllimat, rënia e borisë apo ngacmimi me
fjalë nga makina (46%), përjetohen shumë shpesh nga ato.
Sa e mundur është(sa shpesh ndodh) që një vajzë/grua në këtë zonë të përjetojë një
ngjarje të tillë?
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Grafik 61: Shpeshtësia e përjetimit nga gratë dhe vajzat e incidenteve të ndryshme të ngacmimit dhe dhunës
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Në lidhje me sigurinë në
lagje
sa
i
takon
incidenteve të ngacmimit
dhe dhunës seksuale,
vihet re se 60% e të
anketuarve/ave mendojnë
se ngacmimi seksual
ndodh zakonisht dhe 26%
mendojnë se ndodh rrallë.
Ndërkohë që për dhunën
seksuale 17% mendojnë
se ndodh shpesh dhe 42%
mendojnë se ndodh rrallë,
e 11% mendojnë se nuk
ndodh asnjëherë.
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Grafik 62: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi incidenet e ngacmimit dhe dhunës
seksuale që ndodhin në zonë

Incidentet e dhunës që ndodhin në
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Grafik 63: Lloji i incidenteve të dhunës që ndodhin më tepër në zonë
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Incidentet e ngacmimit dhe
dhunës seksuale që ndodhin më
tepër në zonë, janë të natyrës
edhe verbale edhe fizike së
bashku (19%), por 36%
shprehen se “nuk e dinë”.
“…Unë kam dëgjuar që një
person i moshuar ka ngacmuar
një shoqen time, por vetëm kur
ka kaluar në rrugë, nuk e ka
bezdisur vazhdimisht. Pra,
ndonjëherë qëllon që dikush kur
kalon të prek në vende intime ky ngacmim quhet besoj - dhe
ajo shoqja u mërzit shumë atë
ditë që ndodhi…” – vajzë,
diskutim me grupin e fokusuar
të moshës 18-19 vjeç.
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Nga kush ka më shumë gjasa të ndodhë
ngacmimi/dhuna seksuale?

Në 35% të rasteve
dhunuesi është një i
panjohur
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Grafik 64: Perceptimi mbi dhunuesin
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Grafik 65: Perceptimi mbi kohën se kur mund të ndodhë ngacmimi dhe dhuna seksuale
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Grafik 66: Perceptimi mbi vendin se ku ndodh ngacmimi dhe dhuna seksuale
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A ka institucione publike që ju i
njihni që mund të ofrojnë
ndihmë në këtë zonë/lagje?

53% e të anketuarve/ave pohojnë se njohin
institucione të cilat ofrojnë mbrojtje dhe ndihmë dhe
nga këta, 82% përmendin policinë.

Nëse Po, cilat janë këto
institucione

1%
22%
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Jo
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Nuk e di
Pa përgjigje

24%

Grafik 67: Përqindja e të anketuarve/ave të cilët/cilat njohin
institucionet publike që ofrojnë ndihmë
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Grafik 68: Perceptimi i të anketuarve/ave mbi institucionet që mund të
ofrojnë ndihmë

7% e të anketuarve/ave shprehen se kanë një nivel të
mirë besimi në këto institucione dhe shërbimet që
ofojnë, ndërkohë që 29% i besojnë disi dhe 34% nuk
kanë aspak besim në to.

Sa besim keni në to?

4% 7%
Shumë
34%

29%

Disi
Pak
Aspak

“…Një rast ka qenë kur një shokut tim natën i kishin
vjedhur dyqanin dhe ai i kuptoi dhe lajmëroi policinë.
Ai kishte dalë që t’i kapte vetë në rrugë, por ata ikën.
Policia kishte vonuar të vinte dhe hajdutët nuk janë
kapur akoma. Po t’i lajmërosh policia vonon…” –
djalë, diskutim me grupin e fokusuar të 18-19
vjeçarëve/eve.

Pa përgjigje
26%

Grafik 69: Niveli i besimit të të anketuarve/ave tek institucionet
që ofrojnë shërbime dhe ndihmë
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Patrullimi më i shpeshtë i policisë në zonë, përmirësimi i ndriçimit, shembja apo heqja e
objekteve ku dikush mund të fshihet lehtësisht si dhe zgjerimi i rrugëve apo trotuareve, janë
disa nga ndërhyrjet që do të ndikonin në përmirësimin e perceptimit mbi sigurinë në zonë. Të
tjera ndërhyrje të sugjeruara ishin dhe heqja e antenave/fabrikave që bëjnë zhurmë dhe ndotin
mjedisin, shtimi i një qendre/shërbime/lulishte/kafe për të moshuarit, përmirësimi i pastrimit,
shpeshtimi i orareve të autobusave, vende argëtimi për të rinjtë/rejat, vendosja e një semafori te
shkolla, etj.

Çfarë do t’ju bënte të ndiheshit më të sigurtë në këtë
lagje/zonë?
55%
56%
54%
52%
50%
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policia
pushimi/parqe/etj
fshehur
Grafik 70: Ndërhyrjet që shërbejnë për përmirësimin e sigurisë në zonë

“…Unë do të thoja që të shtohen trotuaret, në rrugën për tek shtëpia ime është ngushtë, shumë
njerëz mezi kalojnë …” – vajzë, pjesëmarrëse në diskutimin me grupin e fokuzuar të personave
18-19 vjeç.
“… Do të sugjeroja të shtohen dritat, vijat e bardha, si dhe të na rregullojnë edhe lulishten aty
afër se nuk kemi ku të ulemi, kam një vëlla të vogël, por aty nuk ka lodra që ai të lozë…” vajzë, pjesëmarrëse në diskutimin me grupin e fokuzuar të personave 18-19 vjeç.
“…Tek lagja ime shikoj që po bëhen rregullime në rrugë, dëgjohen zhurma dhe është rrëmujë
pak, bllokohet dhe trafiku në mëngjes sepse është e ngushtë rruga. Ka pak ndriçim. Shpresojmë
që meqenëse po rregullohet të shtohen dritat. Policia duhet të vijë më shpesh…” - vajzë,
pjesëmarrëse në diskutimin me grupin e fokuzuar të personave 18-19 vjeç.
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IV. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Konkluzionet:


Asnjë nga zonat e studiuara nuk mund të thuhet se perceptohet e sigurt nga pjesëmarrëset
dhe pjesëmarrësit në studim.



Disa nga shqetësimet e evidentuara lidhen me:
o Hapësirat e kufizuara në zonë ndërmjet rrugëve apo ndërtesave,
o Elementë të mirëmbajtes së zonës që lenë për të dëshiruar
o Ndriçimi i dobët në vende të caktuara sidomos në muzg dhe gjatë natës
o Shërbim i transportit publik që lë për të dëshiruar (dyndje të njerëzve në stacione,
apo në autobusë, orare të kufizuara të ofrimit të shërbimit, etj)
o Mungesa e ambjenteve argëtuese për grupmosha të caktuara (ka disa kënde
lojërash por që nuk konsiderohen si të përshtatshme për çdo grupmoshë,
ndërkohë që argëtimi për adoleshentët, të rinjtë/rejat e të rriturit/at kufizohet në
lokale apo kalçeto.



Faktorët personalë që ndikojnë në perceptimin e të anketuarve/ave mbi sigurinë në
zonë, janë kryesisht: të qenit grua, pra gjinia, mosha, ecja vetëm i/e pashoqëruar
sidomos në orare të caktuara e në vende të caktuara të zonës, por edhe veshja. Kur
krahasohen të dhënat ndërmjet dy zonave, duket se një vajzë apo grua e re, që ecën e
pashoqëruar në zonën e “Laprakës” sidomos në orë të muzgut apo mbrëmjes dhe ka një
veshje pak ekstravagante, ndiehet më pak e sigurt sesa e njëjta vajzë apo grua e cila do
të frekuentonte zonën “21 Dhjetori”. Po kështu, edhe faktorët e tjerë personalë të
renditur si me më pak ndikim në perceptimin e sigurisë, gjithsesi kanë më shumë
ndikim në zonën “Laprakë”, kur flitet për krahasimin mes zonave të studimi.



Një tërësi faktorësh infrastrukturorë apo edhe të tjerë, të natyrës së sjelljeve që vërehen
në zonë, gërshetohen me ata personalë dhe ndikojnë në perceptimin e krijuar mbi
sigurinë apo pasigurinë në zonë. Ndër to, si më dominantët, renditen: dyndja e njerëzve
në stacionet e autobusëve si dhe brenda në autobus ndriçimi i dobët, mungesa e
patrullave të policisë, etj.



Prania e institucioneve që ofrojnë shërbime në zonë është një faktor që ndikon në rritjen
e perceptimit pozitiv mbi sigurinë në zonë. Por këtu gërshetohen dhe elemente të
besimit në këto institucione, të aksesit në to, etj.



Disa nga llojet e incidenteve të dhunës në hapësirat publike me të cilat mund të ndeshen
gratë dhe vajzat, janë: ngacmime në formë të: fishkëllimës, rënies së borisë apo
ngacmimit me fjalë nga një makinë, komente mbi pamjen ose komente të natyrës
seksuale, të shikuarit ngultazi, ndjekja nga pas apo ecja në krah të saj, bllokim i
qëllimshëm i rrugës, apo dhe komente fyese në lidhje me etninë, fenë ose rracën.



Përmirësimi i ndriçimit në rrugë, stacione autobusi, sheshe, parqe, etj,
inspektimi/patrullimi më i shpeshtë nga policia), shembja/heqja e objekteve të pa
ndërtuara që mund të përdoren si vende për t’u fshehur dikush, si dhe zgjerimi i
rrugëve/trotuareve, janë disa nga elementët e përbashkët ku duhet të ndërhyet për të
investuar në rritjen e perceptimit të sigurisë tek të anketuarat/it në këto zona.
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Rekomandimet:


Bashkia e Tiranës duhet të marrë parasysh gjetjet e këtij studimi në planet e saj për të
ndërhyrë në infrastrukturë si dhe për të shtrirë shërbime të caktuara në këto zona.



Me rëndësi është përmirësimi në tërësi i sistemit të ndriçimit, i cili duhet të jetë
funksional dhe i fortë gjatë gjithë orëve të muzgut, mbrëmjes dhe natës. Të gjitha hyrjet
përpara institucioneve publike e private, banesave, bizneseve, etj., duhet të jenë të
ndriçuara mirë, mundësisht edhe të shoqëruara me tabela treguese me ndriçim.



Duhet të eliminohen sa më shumë të jetë e mundur pengesat në rrugë (psh ngushtimi i
rrugëkalimit të këmbësorëve për shkak të parkimit të makinave në një apo të dy anët e
rrugës, zënia e trotuareve, etj. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të
zhvendosen/shemben objekte të papërdorshme, të cilat shërbejnë si vende për t’u
fshehur dikush.



Mirëmbajtja dhe pastrimi rregullisht i zonave duhet të shoqërohet edhe me riorganzimin
apo ndriçimin e hapësirave ndërmjet koshave të mbeturinave, për të shmangur
mundësinë e dikujt të fshihet midis tyre.



Stacionet e autobusëve duhet të jenë të ndriçuara mirë dhe të pajisura me tabela treguese
që tregojnë oraret e lëvizjes së autobusit dhe itinerarin përkatës. Është e këshillueshme
që stacionet e autobusave të vendosen në vende lehtësisht të arritshme nga gratë, të
moshuarit dhe fëmijët, të cilët më shumti e frekuentojnë shërbimin e transportit publik
(psh afër shkollave, apo qendrave të punës së grave, afrër spitaleve, etj.). Gjithashtu
sugjerohet edhe rritja e shpeshtësisë së lëvizjes së autobusëve si dhe zgjatja e kohës së
shërbimit (orareve), me qëllim si shmangien e dyndjes së personave nëpër autobusë,
ashtu edhe kufizimin e lëvizjeve për shkak të mungesës së transportit në orë të vona.



Gjetjet e këtij studimi duhet të ndahen patjetër me Policinë e Shtetit Shqiptar duke
sugjeruar dhe marrjen e masave të vecanta për: (i) rritjen e frekuencës së patrullimit të
policisë gjatë ditës dhe veçanërisht gjatë orëve të vona të natës, sidomos në zonën e
Laprakës; (ii) rritjen e besimit e njerëzve ndaj policisë veçanërisht për rastet që lidhen
me forma specifike të dhunës siç janë ngacmimi seksual dhe dhuna seksuale, duke
përdorur strategji të caktuara të edukimit dhe policimit në komunitet, etj.



Kur planifikojnë ndërhyrjet e reja në këto lagje, Bashkia e Tiranës dhe Agjensia e
Rregullimit të Territorit duhet të marrin parasysh faktin se një pjesë e mirë e hapësirave
midis ndërtesave dhe rrugëve janë të kufizuara, kështu që duhet të shmanget kufizimi i
mëtejshëm i tyre në planifikimin për ndërhyrje të reja. Duhet të planifikohen gjithashtu
krijimi apo shtimi i hapësirave të reja të gjelbërta, sheshe lojërash për fëmijë, vende të
tjera argëtuese për grupmosha të ndryshme, të përshtatshme edhe për njerëzit me nevoja
të veçanta. Mirëmbajtja e zonave duhet të planifikohet të kryhet rregullisht dhe me
përgjegjshmëri, me qëllim që t’u rriten vlerat ndërhyrjeve të realizuara.



Të gjitha nismat e planifikuara për të ndërhyrë në dy zonat e studiuara për përmirësimin
e kushteve të ndryshme, duhet të bazohen gjithashtu në perceptimin dhe informacionin
e dhënë nga gratë, vajzat, burrat dhe djemtë e moshave apo grupeve të ndryshme, të cilët
mund të jetojnë ose t’i frekuentojnë shpesh ato. Kur ekzistojnë, duhet të merren në
konsideratë përfundime nga studime të tilla, si ky që paraqitet përmes këtij raporti.



Monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i ndërhyrjeve të realizuara është gjithashtu
jashtëzakonisht i rëndësishëm. Takimet dhe misionet e vëzhgimit për të monitoruar dhe
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vlerësuar investimet e bëra dhe perceptimin e njerëzve për sigurinë në hapësirat publike,
duhet të ndërmerren rregullisht. Rezultatet nga këto misione monitorimi dhe vlerësimi
si dhe nga studimet e kësaj natyre duhet të shërbejnë si udhëzuese për ndërhyrje shtesë
në këto hapësira për t'i kthyer ato në vende të sigurta ndaj çdo formë dhune, përfshirë
dhe ngacmimin e dhunën seksuale.


Ndonëse përgjegjësia primare e MKR është menaxhimi i rasteve të dhunë në familje si
dhe ndërmarrja e veprimeve konkrete parandaluese për reduktimin e kësaj forme të
dhunës, nuk mbetet jashtë vëmendjes së këtij mekanizmi edhe trajtimi apo parandalimi
i formave të tjera të dhunës ndaj grave, përfshirë dhe dhunën seksuale. Për rrjedhojë,
zgjerimi i diskutimit me antarët e MKR, e veçanërisht gjatë takimeve të rregullta të ETN,
mbi ngacmimin dhe dhunën seksuale që pësojnë gratë dhe vajzat edhe në hapësirat
publike, do t’i paraprinte një sërë masash përgatitore që duhet të ndërmarrë MKR si në
drejtim të edukimit dhe informimit për parandalimin e rasteve të tilla, ashtu edhe sa i
takon menaxhimit të këtyre rasteve.
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