Ky raport studimi mbi qytetet e sigurta, me fokus sigurinë e grave dhe vajzave nga ngacmimi seksual dhe
forma të tjera të dhunës në hapësirat publike u përgatit nga “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të
Rinjve” me mbështetjen e Fondit Kanadez për Nismat Lokale. Opinionet dhe pikëpamjet e shprehura në
këtë raport janë të ekipit të autorëve dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht ato të Fondit Kanadez për
Nismat Lokale.
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Tiranë, Shkurt 2021

Ndalohet shitja apo përdorimi i këtij raporti për qëllime përfitimi.

Lutemi citojeni këtë publikim si: “Raporti mbi qytetet e sigurta për gratë dhe vajzat nga ngacmimi seksual
dhe forma të tjera të dhunës në hapësirat publike” përgatitur nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
dhe të Rinjve, me mbështetjen e Fondit Kanadez për Nismat Lokale (Shkurt, 2021)”.
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KONCEPTE KYÇ
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 politike.1

Hapësirë publike -

i referohet një zone ose vendi që është i hapur dhe i arritshëm për të
gjithë njerëzit, pavarësisht nga gjinia, raca, etnia, mosha apo niveli socioekonomik. Këto janë hapësira për grumbullime publike të tilla si sheshet
dhe parqet apo hapësira lidhëse, të tilla si trotuaret dhe rrugët.2

Lagje-

quhen nënndarjet e bashkisë në zona urbane. Lagjet krijohen në territore
me mbi 15 000 banorë me vendim të këshillit bashkiak.3

Dhuna ndaj grave dhe vajzave- përcaktohet si çdo akt dhune me bazë gjinore që rezulton, ose ka të ngjarë

të rezultojë në dëmtim ose vuajtje fizike, seksuale ose mendore të grave,
përfshirë kërcënimet për veprime të tilla, shtrëngimin ose privimin arbitrar
të lirisë, qofshin ato në jetën publike ose private.4

Dhuna fizike-

përcaktohet si përdorimi i qëllimshëm i forcës fizike ose fuqisë, duke
përfshirë dhe kërcënimet, kundër vetvetes, një personi tjetër, ose kundër
një grupi ose komuniteti, që rezulton ose ka një gjasë të lartë të rezultojë në
dëmtim, vdekje, dëmtim psikologjik, keqzhvillim ose privim.5

Ngacmimi seksual-

është sjellje e padëshiruar seksuale që është fyese, poshtëruese ose
frikësuese. Mund të jetë i shkruar, verbal ose fizik, dhe mund të ndodhë
personalisht ose në internet.6

Dhuna seksuale-

përcaktohet si çdo akt seksual, përpjekje për të kryer një akt seksual,
komente ose përparime të padëshiruara seksuale, ose veprime të drejtuara
ndaj seksualitetit të një personi duke përdorur detyrimin, nga çdo person
pavarësisht marrëdhënies së tyre me viktimën, në çdo mjedis, përfshirë por
pa u kufizuar në shtëpi dhe punë.7

1 - Përshtatur nga http://www.endvawnow.org/en/articles/237-what-are-safe-cities-and-communities-for-women-and-girls-.

html

2 - Përshtatur nga http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclu-

sion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/

3 - LIGJ Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE, I disponueshëm në: http://observator.org.

al/wp-content/uploads/2015/11/Ligj_8652_31.07.2000_per_organizimin_e_qeverisjes_vendore.pdf
4 - Përshtatur nga: https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1
5 - Përshtatur nga: https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/
6 - Përshtatur nga: https://au.reachout.com/articles/what-is-sexual-harassment
7 - Përshtatur nga: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
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1. METODOLOGJIA
Gjatë dizenjimit të këtij studimi, iu kushtua një rëndësi e veçantë mbledhjes së të dhënave të sakta dhe të
besueshme. Duke patur të dhëna të tilla, procesi i vendimmarrjes i bazuar në to do të ketë më shumë gjasa
të arrijë rezultate efikase duke i bërë zonat e targetuara në këtë studim zona ku çdo grua dhe vajzë do të
ndihet e sigurtë dhe e mbrojtur.
Ky studim synon të përçojë zërin e qytetarëve dhe grupeve të interesit mbi atë se çfarë do t’i bëntë ata të
ndihen të sigurtë dhe të mbrojtur në hapësirat publike pranë institucioneve përgjegjëse për investimin
dhe mirëmbajtjen e zonave të përzgjedhura.


  
  
  





        
      
       
      
      
  

      
   
 
  


     
      
        
  





 



 
  

  
 

 

 
  

  
 
 


 
 

  
 
 

  




2. SIGURIA E GRAVE DHE VAJZAVE NË HAPËSIRAT PUBLIKE NË SHKODËR
Në qytetin e Shkodrës është përzgjedhur për të kryer
studimin Lagja nr. 1. Në këtë zonë banojnë 7875
familje dhe numri i banorëve është rreth 31500. Në
këtë zonë janë të pozicionuar gjithashtu një sërë
institucionesh të tilla si: Prokuroria, Gjykata e Apelit,
2 shkolla, një qendër shëndetësore, një qendër
komunitare dhe një qendër multifunksionale.
Në zonë u realizuan 300 pyetësorë nga të cilët 45%
me gra/ vajza dhe 55% me burra/ djem.
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2.1.1 Përshtypja e përgjithshme rreth sigurisë në lagjen nr.10, Shkodër
Mirëmbajtja dhe insfrastruktura në lagjen nr. 1 në qytetin e Shkodrës nuk përshkruhet në nivele shumë të
kënaqshme.

40%

e të anketuarve
mendojnë se
infrastruktura (rrugët,
ndriçimi, hapësirat) në
këtë zonë është e
përshtatshme

30%

82%

e të anketuarve
mendojnë se
mirëmbajtja e zonës
është e përshtatshme

e të anketuarve
shprehen se nuk ka
shërbim të transportit
publik

“Infrastruktura është
shumë e dobët,
mungon tërësisht
ndriçimi i rrugës”8

“Zona është e ndriçuar dhe
ka një tabelë që tregon
shkollën. Megjithatë do të
kërkoja që shkolla të
ndriçohej nga prozhektorë,
pasi natën është shumë e
vështirë të shihet”9

Zona përshkruhet si një zonë e sigurtë nga pjesa më e madhe e të anketuarve. Megjithatë, në disa nga
intervistat e strukturuara theksohet fort mungesa e ndriçimit dhe nevoja për përmirësimin e tij.8







 
 
  





  


 
  

Të anketuarit u pyetën dhe mbi sigurinë në ambjente të cilat frekuentohen më së shumti nga pjesa më e
madhe e banorëve, siç janë: rrugët/ rrugicat e lagjes, hyrjet e banesave apo të shkollave, lulishtet, etj. Siç
mund të shifet nga grafiku, pjesa më e madhe e të anketuarve i konsiderojnë këto ambjente të sigurta apo
shumë të sigurta.

S

8 Intervistë me stafin e qendrës shëndetësore											
9 Vëzhgim, dt. 02.10.2020, ora 20:30											
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Me interes gjatë këtij studimi ishte dhe identifikimi i faktorëve që do të ndikonin në nivelin e sigurisë së një
personi kur frekuenton zonën e targetuar. Faktorët u analizuan sipas 2 kategorive: faktorët personal ku u
përfshinë gjinia, mosha, përkatësia fetare, orientimi seksual, prejardhja dhe të ecurit vetëm si dhe faktorët
e tjerë që kanë të bëjnë me kushtet e zones.








  



 
  

 









 



  





Gratë dhe vajzat perceptohen si më të rrezikuara nga 35% e të anketuarve. Të ecurit vetëm, mosha dhe
veshja gjithashtu mendohen se e bëjnë një person më të rrezikuar kur lëviz në zonë.
Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët më poshtë ndikojnë në sigurinë në zonë, Shkodër
Ndiçimi i dobët përmendet si faktori kryesor që ndikon sigurinë në zonë, përkatësisht nga 61% e të
anketuarve.
Informacion u mblodh dhe mbi formën e incidenteve të dhunës apo ngacmimit që gratë dhe vajzat mund
të përjetojnë në këtë zonë.
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10 Auditimi i sigurisë, dt. 27.09.2020, ora 20:30 							
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Me interes ishte gjithashu dhe identifikimi i autorëve të ngacmimit apo dhunës seksuale, pra nëse këto
episode ndodhinin nga dikush i afërm, nga një i njohur i largët apo nga një i panjohur, informacion i
përmbledhur në grafikun e mëposhtëm.


   







   



 
  
  
  
   

 







   

   

2.1.2 Përshtypja e përgjithshme për përmirësimin e sigurisë në lagjen nr. 1, Shkodër
Më tej të anketuarit u pyetën mbi institucionet publike që ata njohin ku mund të drejtohen mbi problemet
në lidhje me sigurinë e grave dhe vajzave. Vetëm 13% e të anketuarve shprehen se ka institucione që
mund të ofrojnë ndihmë. 63% e tyre shprehen se nuk ka, ndërsa 25% se nuk kanë informacion. Dhe gjatë
fokus grupeve theksohet se gjithmonë janë munduar t’i zgjidhin vetë problemet pa kërkuar ndihmën e
institucioneve.11
   

  
  
      
   
 
     
      
      
      
 
  


 


       
 
   
  
    

 


10

Ajo që vihet re është dhe mungesa e informacionit frekuent mbi ngacmimin dhe dhunën seksuale nga
institucionet. Gjatë intervistave të strukturuara pranohet se ky informacion nuk shpërndahet rregullisht.
Gjatë intervistës me punonjës të Njësisë Administrative, kur u pyetën nëse ata ofrojnë informacion të tillë,
përgjigja ishte: “Kur kërkohet dhe kur ka raste”.13
Së fundmi u diskutua se çfarë do t’i bënte qytetarët të ndiheshin më të sigurtë në lagje/ zonë, informacion
i përmbledhur në grafikun e mëposhtëm:

38%
   
      
    

16%
          
     



24%
 
 

22%
  

  

Dhe gjatë fokus grupeve janë përmendur të njëjta masa si të rendesishme për të rritur sigurinë në zonë.
11 Fokus grup me gra/ vajza mbi 45 vjeç, dt. 28.10.2020 										
12 Fokus grup me gra/vajza 36-45 vjeç, dt. 20.10.2020 										
13 Intervistë me stafin e Njësisë Administrative
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2.2 REKOMANDIME PËR PËRMIRËSIMIN E SIGURISË NË LAGJEN NR. 1 NË SHKODËR
Për të përmirësuar sigurinë në këtë zonë, bashkia duhet fillimisht të investojë në përmirësimin e
infrastrukturës, konkretisht:
•

•
•

Përmirësimi i ndriçimit dhe shtrirja e tij në të gjithë zonën duhet të jetë prioritet i bashkisë. Duhet të
sigurohet ndriçimi jo vetëm në rrugët kryesore por dhe nëpër rrugica si dhe në hyrje të institucioneve,
pallateve apo banesave. Gjithashtu ndriçimi i hapësirave ku janë të vendosur koshat e mbeturinave
do t’i bënte qytetarët e kësaj zone të ndihen më të sigurtë.
Bashkia duhet të angazhohet më shumë në mirëmbajtjen e zonës dhe konkretisht në shtrimin dhe
pastrimin e rrugëve, si dhe në zbrazjen dhe pastrimin e koshave të mbeturinave.
Bashkia duhet të marrë masa dhe për eleminimin e objekteve që mund të shpërbejnë si vende për
t’u fshehur, siç janë ndërtesat e vjetra.

•

Duhet të eliminohen sa më shumë të jetë e mundur pengesat në rrugë. Gjithashtu, në planet
urbanistike duhet të kihet parasysh mungesa e hapësirave të mjaftueshme midis ndërtesave apo
rrugëve.

•

Bashkia duhet të marrë masa gjithashtu për të ofruar lehtësira dhe për personat me aftësi të
kufizuara apo për personat që kanë vështirësi për të lëvizur duke vendosur rampa, duke zgjeruar
trotuaret, etj.

•

Në zonë duhet të vendoset shërbimi i transportit publik duke u siguruar që të vendosen stacione
pranë institucioneve kryesorë siç janë shkollat, qendra shëndetësore, etj.
Duhet të planifikohen gjithashtu krijimi apo shtimi i hapësirave të reja të gjelbërta, sheshe lojërash
për fëmijë, si dhe vende të tjera argëtuese për grupmosha të ndryshme.
Në zonë duhet të vendosen harta apo sinjalistika që mund të ndihmojnë banorët për t’i udhëzuar
se ku mund të drejtohen apo të kërkojnë ndihmë nëse do të kenë nevojë.

•
•

Bashkia duhet të bashkëpunojë gjithashtu me institucionet e tjera për të rritur ndërgjegjësimin e
banorëve si dhe aksesin në informacion mbi dhunën, format e saj, mënyrat e raportimit si dhe mbi
shërbimet që ofrohen nga institucioneve të ndryshme.
Bashkia duhet gjithashtu të koordinojë më policinë për të gjetur një mënyrë për të larguar nga zona
personat që konsumojnë alkool ose drogë të cilët rrisin pasigurinë në zonë. Në fokus duhet të jenë
gjithashtu dhe disa rrugë të caktuara të cilat në studim janë identifikuar si zona problematike ku dhe
vetë institucionet e kanë të vështirë për të ndërhyrë.
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