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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 socio-
ekonomik. 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-con-
tent/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. MBI SIGURINË E GRAVE DHE VAJZAVE NË HAPËSIRAT PUBLIKE

Dhuna ndaj grave dhe vajzave nuk zgjedh një shtet, një qytet, një lagje, apo një grua të caktuar. Ajo mund 
t’i ndodhe kujtdo. Në të gjithë botën, 1 në 3 gra (35%) ka përjetuar dhunë fizike dhe/ ose seksuale gjatë 
jetës së saj.8 Ndërkohë që në shumicën e rasteve raportohet për dhunë të ushtruar nga një partner intim 
(30% e grave që kanë qenë në një marrëdhënie raportojnë te kenë përjetuar një formë dhune9), ngacmimi 
dhe dhuna e ushtruar nga persona të tjerë mbetet gjithashtu një çështje mjaft e mprehtë. 

Përveç se në mjedisin familjar dhe intim, dhuna ndodh rëndom dhe në hapësirat publike. Siguria e grave 
dhe vajzave në hapësirat publike është një çështje mjaft komplekse dhe e vështirë për t’u vlerësuar. Çdo 
grua dhe vajzë e percepton në mënyra të ndryshme ndjenjën e sigurisë apo rrezikun për të përjetuar 
ngacmim apo dhunë. Por duke qenë një çëshje perceptimi, bëhet shumë e vështirë për të matur dhe 
vlerësuar eksperiencat e grave dhe vajzave. Nga ana tjetër, është ky perceptim i cili dhe përcakton se si 
gratë dhe vajzat ndërveprojnë me hapësirat publike. 

Gratë dhe vajzat shpesh ndihen të pasigurta dhe të rrezikuara në hapësirat publike. Dy studime të 
mëparshme të realizuara nga Observatori mbi këtë temë10 në 5 zona të ndryshme të Tiranës kanë zbuluar 
se siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike mbetet ende një çështje e cila ka nevojë për ndërhyrje. 
Të pyetur se sa të sigurtë ndihen në zonë, vetëm 15% e të anketuarve në Porcelan, 23% në Shkozë dhe 25% 
në Qytet Studenti raportojnë se ndihen të sigurtë ose shumë të sigurtë nga ngacmimi seksual11. Ndërkohë 
në Laprakë 32% e të anketuarve ndihen të sigurtë/shumë të sigurtë në zonë, ndërsa në zonën e 21 Dhjetorit 
kjo shifër është 56%12. 

Jo vetëm qoshet e fshehta apo vendet e errëta konsiderohen si vende të pasigurta, por gjithashtu dhe 
rrugët/ rrugicat e lagjes apo dhe vendet e populluara siç janë stacionet e autobuzëve. 11% e të anketuarve 
në Porcelan, 6% në Shkozë dhe 7% në Qytet Studenti mendojnë se ngacmimi seksual ndodh kryesisht në 
rrugë apo rrugica13. Nga ana tjetër, vetëm 23% e të anketuarve në Laprakë dhe 53% në zonën e 21 Dhjetorit 
i konsiderojnë rrugët/ rrugicat e lagjes si të sigurta apo shumë të sigurta, ndërsa përsa i përket stacioneve 
të autobuzit, vetëm 42% e tyre i konsiderojnë ato të sigurta14.

Në zona të ndryshme, gjithashtu përmenden faktorë të ndryshëm që ndikojnë në sigurinë në zonë. 
Në Laprakë, si faktor kryesor që ndikon sigurinë në zonë përmenden personat që konsumojnë drogë, 
përkatësisht nga 89% e të anketuarve, ndërsa në zonën e 21 Dhjetorit kjo shifër është 42%. Një faktor tjetër 
i cili raportohet se përbën rrezik është dhe dyndja e njerëzve në autobuze apo në stacionet e autobuzit, 
përkatësisht nga 68% e të anketuarve në Laprakë dhe 75% në zonën e 21 Dhjetorit.15

Eksperiencat e grave dhe vajzave në hapësirat publike janë individuale dhe të ndryshme. Gratë dhe vajzat 
e moshave të ndryshme, nga shtresa të ndryshme socio-ekonomike, nga grupe të ndryshme etnike, etj. 
mund të kenë eksperienca të ndryshme në të njëjtën rrugë apo lagje. Janë dhe vetë qytetarët që kanë këtë 
perceptim. Vazjat e reja konsiderohen si më të rrezikuarat sipas 61% e të anketuarve në Porcelan, 56% në 
Shkozë dhe 57% në Qytet Studenti.16 Mosha listohet si një faktor që përcakton se sa i rrezikuar është një 
person gjithashtu nga 46% e të anketuarve në zonën e 21 Dhjetorit dhe 58% e të anketuarve në Laprakë.17

8. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Dhuna ndaj Grave, Fakte kyçe, Nëntor 2017, E disponueshme në: https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/violence-against-women#:~:text=Global%20estimates%20published%20by%20ËHO,sexual%20violence%20in%20their%20
lifetime.&text=Globally%2C%20as%20many%20as%2038,by%20a%20male%20intimate%20partner
9. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Dhuna ndaj Grave, Fakte kyçe, Nëntor 2017, E disponueshme në: https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/violence-against-women#:~:text=Global%20estimates%20published%20by%20WHO,sexual%20violence%20in%20their%20
lifetime.&text=Globally%2C%20as%20many%20as%2038,by%20a%20male%20intimate%20partner
10. Observatory for Children’s Rights (2016): “Tirana Safe City Programme: Scoping Study on Sexual harassment and Sexual Violence against Women and Girls 
in Urban Public Spaces”, prepared by Monika Kocaqi, supported from UN Country Team Albania with funds of Swedish Government dhe “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, 2020)”
11. Observatory for Children’s Rights (2016): “Tirana Safe City Programme: Scoping Study on Sexual harassment and Sexual Violence against Women and Girls in 
Urban Public Spaces”, prepared by Monika Kocaqi, supported from UN Country Team Albania with funds of Swedish Government
12. “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, 2020)”
13. Observatory for Children’s Rights (2016): “Tirana Safe City Programme: Scoping Study on Sexual harassment and Sexual Violence against Women and Girls in 
Urban Public Spaces”, prepared by Monika Kocaqi, supported from UN Country Team Albania With funds of Sëedish Government
14. “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, 2020)”.
15. “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, 2020)”
16  Observatory for Children’s Rights (2016): “Tirana Safe City Programme: Scoping Study on Sexual harassment and Sexual Violence against Women and Girls in 
Urban Public Spaces”, prepared by Monika Kocaqi, supported from UN Country Team Albania ëith funds of Swedish Government
17  “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, 2020)”
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Grupe të caktuara konsiderohen gjithashtu më të rrezikuar se pjesa tjertër e popullsisë. Romët dhe 
Egjiptianët konsiderohen më në rrezik se grupet e tjera të popullsisë përkatësisht nga 26% e të anketuarvë 
në Porcelan, 18% në Shkozë dhe 28% në Qytet Studenti.18 Orientimi seksual listohet gjithashtu si një 
faktor që përcakton se sa i rrezikuar është një person, përkatësisht nga 20% e të anketuarve në zonën e 21 
Dhjetori dhe 39% në Laprakë.

Pra, çdo rrugë apo zonë është e ndryshme. Gratë dhe vajzat që i frekuentojnë këto rrugë dhe zona janë 
gjithashtu të ndryshme. Kjo sjell nevojën për mbledhjen e të dhënave për zona specifike. Kjo gjë do të 
mundësonte informacion të mjaftueshëm për ndërhyrjet që nevojiten pikërisht në këtë zonë specifike.

Siç mund të shihet nga gjetjet e studimeve të mëparshme, bazuar në perceptimet dhe sigurinë e shprehur 
nga vetë qytetarët e angazhuar në këto studime, evidentohen probleme të ndryshme. Prezantimi dhe 
zhvillimi i studimeve të tilla mundësojne ‘leximin’ e nevojave të qytetarëve, fokusuar kryesisht tek gratë 
dhe vajzat, ndërsa përdorin hapësira publike në kohë të ndryshme, - deri në adresimin e këtyre nevojave 
si politika investimi për institucionin e qeverisjes vendore. 

Duke vlerësuar sigurinë e qytetarëve në përdorimin e hapësirave publike si një e drejtë themelore për jetën 
dhe dinjitetin e tyre, kthehet në përgjegjësi dhe detyrim të aktorëve të ndryshëm lokalë për ta mundësuar 
atë. Si i tillë, investimi në hapësirat publike nga institucionet e qeverisjes vendore është i domosdoshme 
për të kthyer çdo cep dhe hapësirë publike në një vend argëtues dhe të sigurt për çdo individ në çdo kohë 
të ditës. 

Ndërtimi i praktikave të tilla, të prezantuara nga aktorë të shoqërisë civile ku bashkërendohen jo vetëm 
përgjegjësitë institucionale të pushtetit vendor, por dhe nevojat e banorëve, perceptimet e qytetarëve dhe 
vëzhgimet e ekspertëve të pavarur, - është një model i cili siguron që investimi publik të bëhet ne vendin 
dhe kohën e duhur, duke mundësuar sigurimin e jetës dhe dinjitetit të çdo banori dhe qytetari, pavarësisht 
moshës, gjinisë apo përkatësisë.

2. 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 është i bazuar në një sërë komponentësh të tillë si: kërkim literature, pyetësorë, intervista, fokus 
grupe, auditime sigurie, vëzhgime si dhe diskutime të vazhdueshme me bashkitë përkatëse. 

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. 

2.1. Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi: Sigurimi i të dhënave të mjaftueshme për të identifikuar faktorët që përcaktojnë sigurinë e grave 
dhe vajzave në hapësirat publike si dhe ndërhyrjet e nevojshme për t’i bërë këto ambjente më të sigurta 
dhe miqësore.

Objektivat:

1. Të shpjegojë më mirë çështjet që lidhen me ngacmimin seksual ndaj grave dhe vajzave në zonat e 
përzgjedhur;

2. Të informojë hartueset dhe hartuesit e programeve që do të zbatohen në këto zona, në lidhje me 
këto çështje;

3. Të ndihmojë në përmirësimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë në qytet dhe në komunitet.

18  Observatory for Children’s Rights (2016): “Tirana Safe City Programme: Scoping Study on Sexual harassment and Sexual Violence against Women and Girls in 
Urban Public Spaces”, prepared by Monika Kocaqi, supported from UN Country Team Albania ëith funds of Swedish Government
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2.2. Mbledhja e të dhënave

Ky studim targetoi 2 qytete të ndryshme: Shkodrën dhe Korçën. Në secilin qytet u zgjodh një zonë specifike. 
Përgjedhja e zonës u realizua në konsultim me bashkinë përkatëse dhe u mor parasysh: komuniteti që 
banon apo frekuenton lagjen duke synuar një komunitet sa më heterogjen; prania e institucioneve në 
zonë si dhe niveli i investimeve që bashkia ka kryer ose synon të kryeje në zonë. Në qytetin e Korçës u 
zgjodh lagja nr. 10 e qytetit ndërsa në qytetin e Shkodrës u përzgjodh lagja nr. 1. 

Mbledhja e të dhënave u realizua duke përdorur një sërë burimesh të ndryshme si më poshtë:

1. Pyetësorë me qytetarë (600) – Në secilën bashki u plotësuan 300 pyetësorë me persona rastësorë 
në rrugë mbi 18 vjeç. Numri 300 i pyetësorëve në secilën bashki siguron një nivel besimi 95% dhe një 
interval besimi 5%. Pyetësorët u përdorën për të mbledhur informacion të përgjithshëm mbi perceptimin 
e qytetarëve mbi sigurinë e grave dhe vajzave në hapësirat publike, mbi faktorët e rrezikut si dhe mbi 
përdorimin e këtyre hapësirave nga to.

2. Intervista gjysëm të strukturuara (10) - Në secilën bashki u realizuan 5 intervista me punonjës të 
arsimit, shëndetësisë, Njësisë Administrative, organizatave jo-fitimprurëse dhe të bizneseve. Synimi i 
këtyre intervistave ishte mbledhja e perceptimit të ofruesve të shërbimit mbi çështjet më të përhapura në 
lidhje me dhunën dhe diskriminimin ndaj grave dhe vajzave në hapësirat publike si dhe gjenerimi i disa 
rekomandimeve për përmirësimin e sigurisë në këto zona.

3. Diskutim me grupe të fokusuara (8) - Në secilën zonë u realizuan 4 fokus grupe me gra dhe vajza të 
grupmoshave të ndryshme banore të zonave të përzgjedhura. Në secilen zonë u realizuan fokus grupe me 
gra dhe vajza të grupmoshave 18-25 vjeç, 26-35 vjeç, 36-45 vjeç dhe mbi 45 vjeç. Synimi i këtyre grupeve 
ishte gjenerimi i informacionit më të zgjeruar mbi nivelin e sigurisë në zonat e përzgjedhura, mbi faktorët 
që ndikojnë në këtë nivel sigurie si dhe mbi masat e mundshme që mund të ndërmerren për të përmirësuar 
sigurinë në këto zona. 

e) Misione të strukturuara vëzhgimi (8) - Në secilën bashki u realizuan 4 misione të strukturuara vëzhgimi 
gjatë orëve të ditës dhe të mbrëmjes në zonat e përzgjedhura. Gjatë këtyre vëzhgimeve u përdor një 
formular i hartuar paraprakisht i cili synonte mbledhjen e të dhënave mbi situatën në zonën e targetuar. 

f) Inspektime (auditime) të sigurisë në rrugë (8)- Në secilën bashki u realizuan 4 auditime të sigurisë 
në rrugë. Një grup vajzash lëviz në zonë dhe ndërkohë mbajnë shënime sipas një formulari të hartuar 
paraprakisht mbi ndjesitë që kanë, si dhe mbi atë që i bën të ndihen të sigurta apo të pasigurta. 

2.3. Parimet etike dhe kufizimet e studimit

Pavarësisht se ky studim bazohet kryesisht në perceptime dhe jo në eksperiencat personale të të 
anketuarve, parimet etike të kryerjes së studimeve mbi dhunën ndaj grave dhe vajzave u mbajtën në 
konsideratë. Stafi i angazhuar për mbledhjen e të dhënave u trajnua paraprakisht nëpërmjet një trajnimi 
online. Gjatë trajnimit u trajtua mënyra se si intervistuesit do ti përqaseshin personave që do të plotësonin 
pyetësorët, si do të organizoheshin fokus grupet dhe intervistat si dhe si do të realizoheshin monitorimet 
dhe auditimet në terren. Gjatë trajnimit, stafi u prezantua me instrumentat e mbledhjes së të dhënave dhe 
secila pyetje u shpjegua në detaje. Rëndësi e veçantë iu kushtua dhe çështjeve etike ku stafi u udhëzua se 
si do të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave të mbledhura. Stafi u informua gjithashtu mbi shërbimet 
ekzistuese mbështetëse për gratë dhe vajzat viktima/ të mbijetuara të dhunës, informacion ky për t’u 
konsideruar në rast nevoje.

Gjatë realizimit të këtij studimi u hasën disa vështirësi dhe kufizime.

Së pari, frekuentimi i hapësirave publike dhe niveli i sigurisë mund të jetë ndikuar nga situata e shkaktuar 
si pasojë e koronavirusit Covid-19. Njerëzit që livizin me apo pa maska mund të japin ndjesi të ndryshme te 
individë të ndryshëm. Moslejimi i grumbullimeve gjithashtu mund të ndikojë në perceptimin e individëve 
mbi sigurinë në zonë, duke marrë parasysh që nga studimet e mëparshme grumbujt e njerëzve në rrugë 
apo në zona të caktuara ishin një ndër faktorët që shkaktonte më shumë pasiguri. Ky studim nuk ka bërë 
një krahasim të situatës para dhe pas Covid-19 duke mos bërë të mundur identifikimin nëse siguria apo 
pasiguria në zona është në nivelin e matur nga ky studim apo është e përkohshme si pasojë e situatës.

Gjithashtu, duke qenë një studim i bazuar në perceptim, gjetjet e tij mund të hazin në kundërshti nga 
banorë të tjerë të këtyre zonave apo dhe nga grupet e interesit. 
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3. SIGURIA E GRAVE DHE VAJZAVE NË HAPËSIRAT PUBLIKE NË KORÇË DHE SHKODËR
Si në Korçë, ashtu dhe në Shkodër u përdorën të njëjtat instrumenta për mbledhjen e të dhënave: pyetësorë 
me qytetarë, fokus grupe me gra dhe vajza të moshave të ndryshme, intervista me ofrues shërbimesh, 
vëzhgime në terren, si dhe auditime të sigurisë.

Përsa i përket mirëmbajtjes dhe infrastruktrurës, situata në Korçë paraqitet në nivele më të kënaqshme se 
sa në Shkodër. Shërbimi i transportit publik duket mesatarisht mirë në lagjen nr. 10 në Korçë, ndërsa në 
lagjen nr. 1 në Shkodër ky shërbim mungon.

Të anketuarit në Korçë shprehen relativisht të kënaqur me mundësitë për argëtim, ku përmenden: këndet 
e lojrave, parku Rinia, qyteza e fëmijëve, etj. Situata paraqitet ndryshe në Shkodër ku duket se mundësitë 
për argetim mungojnë.

Përsa i përket sigurisë në zonë, në të dyja qytetet mbi gjysma e të anketuarve shprehen se ndihen të sigurtë/ 
shumë të sigurtë, megjithëse në Korçë kjo përqindje është më e lartë. Elementet që ndikojnë në sigurinë, 
siç janë ndriçimi apo ekzistenca e vendeve ku dikush mund te fshihet pa u dalluar nga të tjerët paraqiten 
gjithashtu në nivele më të kënaqshme në Korçë se sa në Shkodër.

Përsa i përket institucioneve ku qytetarët mund të drejtohen, qendra shëndetësore listohet nga pjesa më e 
madhe e të anketuarve në të dyja zonat si institucioni më i lehtë për t’u gjetur. Përqindja e të anketuarve që 
shprehen se e kanë të lehtë të gjejnë rajonin e policisë është më e lartë në Korçë, por, ndërkohë, përqindja 
e të anketuarve që shprehen se zona patrullohet rregullisht nga policia është ndjeshëm më e lartë në 
Shkodër. 

Përsa i përket asaj se çfarë e bën një person më të rrezikuar kur lëviz në zonë, në të dyja lagjet u përmendën 
të qënit grua/ vajzë si dhe të ecurit vetëm. Në Shkodër, si faktorë që ndikojnë u përmendën si të rëndësishme 
dhe mosha dhe veshja. Përsa i përket faktorëve të tjerë, në Korçë përbëjnë rrezik kryesisht personat që 
konsumojnë drogë ose alkool, ndërsa në Shkodër theksohet mungesa e ndriçimit.

Përsa i përket formës së incidenteve, në të dyja zonat pohohet se pjesa më e madhe e incidenteve janë 
verbale, ku përmenden: komentet e natyrës seksuale, të fishkëllyerit, apo të parit ngultasi.

Në të dyja zonat, pjesa më e madhe e të anketuarve shprehen se nuk kanë informacion nëse në zonë 
ndodhin incidente të ngacmimit apo dhunës seksuale. Pjesa tjetër shprehen se ndodhin rrallë apo 
asnjëherë. Një pjesë shumë e vogël shprehen se këto incidente ndodhin shpesh/ shumë shpesh. Pjesa 
më e madhe e të anketuarve në të dyja zonat gjithashtu shprehen se nuk kanë informacion mbi kohën 
apo vendin ku këto incidente ndodhin, por, të pyetur se nga kush ndodhin këto incidente, përgjithësisht 
mendohet se ndohin nga persona të panjohur.

Gjatë studimit iu kushtua rëndësi gjithashtu dhe institucioneve publike që mund të ofrojnë ndihmë apo t’i 
japin zgjidhje problemeve në lidhje me sigurinë e grave dhe vajzave. Në Korçë, pjesa më e madhe shprehen 
se ka institucione të tilla, ndërsa në Shkodër se nuk ka ose se nuk kanë informacion. Por, besimi në këto 
institucione nuk është në nivelet më të larta.

Përsa i përket asaj se çfarë do t’i bënte qytetarët e të dyja zonave të ndihen më të sigurtë, në Korçë përmendet 
si masa më e rëndësishme patrullimi më i shpeshtë nga policia, ndërsa në Shkodër, përmirësimi i ndriçimit. 

3.1. Siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike në Korçë

Në qytetin e Korçës është përzgjedhur për të kryer studimin Lagja nr. 10. Në këtë zonë banojnë rreth 
800 familje dhe numri i banorëve është rreth 3200. Në këtë zonë janë të pozicionuar gjithashtu një sërë 
institucionesh, të tilla si: kopsht, shkollë 9-vjeçare, e mesme, e mesme profesionale dhe kolegj, qendër 
shëndetësore, qendër ditore komunitare për fëmijët në nevojë, si dhe 2 fondacione.

Në zonë u realizuan 300 pyetësorë nga të cilët 68% me gra/ vajza dhe 32% me burra/ djem. Mendime dhe 
perceptime më të zgjeruara nga gratë dhe vajzat u mblodhën dhe nëpërmjet fokus grupeve. Mendimet 
dhe perceptimet e grupeve të interesit të mbledhur nëpërmjet 5 intervistave me punonjës të njësisë 
administrative, të arsimit, të shëndetësisë, farmaciste dhe punonjëse të një fondacioni janë gjithashtu pjesë 
e këtij studimi. Perceptimet e mbledhura nëpërmjet pyetësorëve u validuan më tej nëpërmjet auditimeve 
dhe vëzhgimeve në terren nga një staf i trajnuar paraprakisht.
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3.1.1. Përshtypja e përgjithshme rreth sigurisë në lagjen nr.10, Korçë

Mirëmbajtja në lagjen nr. 10 në qytetin e Korçës duket në nivele relativisht të kënaqshme. 

56% e të anketuarve mendojnë se infrastruktura ku përfshihen rrugët, ndriçimi si dhe hapësirat në këtë 
zonë është e përshtatshme. Të anketuarit shprehen relativisht të kënaqur dhe me mirëmbajtjen e zonës si 
dhe me transportin publik, ku përqindja e tyre që mendojnë se këto shërbime janë mirë/ shumë mirë janë 
përkatësisht 49% dhe 40%. Këto gjetje mbështeten dhe nga auditimet e sigurisë ku si fjalë që përshkrujnë 
impresionin e parë në zonë janë: “Zonë e qetë, e pastër, e populluar”19. Ajo që është vënë re gjatë vëzhgimeve 
përsa i përket infrastrukturës është mungesave e lehtësirave për individët me aftësi të kufizuara.20

Më shumë se gjysma e të anketuarve shprehen se ka mundësi për argëtim për fëmijët. Si mundësi argëtimi 
përmenden: këndet e lojrave, qyteza e fëmijëve, parku Rinia, etj. Për grupmoshat e tjera, si mundësi kryesore 
argëtimi përmendet parku Rinia, por gjithashtu dhe këndet sportive për grupmoshat e reja. Ekzistenca dhe 
përdorimi i parkut Rinia si mundësi kryesore për argëtim u evidentua dhe gjatë vëzhgimeve në terren.21

Zona përshkruhet si një zonë e sigurtë (62% e të anketuarve ndihen të sigurtë dhe të mbrojtur) dhe e 
ndriçuar (60% e të anketuarve mendojnë se ndriçimi është mirë/ shumë mirë). Këto gjetje mbështeten 
gjithashtu dhe nga burimet e tjera të informacionit. Nga vëzhgimet raportohet se “Ka ndriçim dhe ndizen 
të gjitha dritat”22. Gjatë auditimeve të sigurisë, ndriçimi është vlerësuar me 2-4 nga një shkallë 1-5. Përsa i 
përket hyrje të shtëpive/ pallateve/ ndërtesave, gjatë vëzhgimeve ndriçimi përshkruhet si mesatar.23

Si problem përmendet ekzistenca e vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar nga të tjerët, përkatësisht 
nga 41% e të anketuarve. Kjo gjë u theksua disa herë dhe gjatë fokus grupeve, ku u përmend një ndërtesë 
e vjetër midis pallateve të reja si dhe makinat e prishura që janë të vendosura anës rrugës.24

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 1, pjesa më e madhe e të anketuarve i konsiderojnë këto ambjente të sigurta 
apo shumë të sigurta.

Grafiku 1: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ambjentet më poshtë janë të sigurta/ shumë të sigurta, 
Korçë

19. Auditimi i sigurisë, dt. 27.09.2020, ora 11:00
20. Vëzhgim, dt. 23.09.2020, ora 10:00
21.  Vëzhgim, dt. 25.09.2020, ora 15:00
22. Vëzhgim, dt. 27.09.2020, ora 19:00
23. Vëzhgim, dt. 27.09.2020, ora 19:00
24. Fokus grup me gra/vajza 16-24 vjeç, dt. 20.10.2020
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Prania e institucioneve në zonë gjithashtu vihet re dhe theksohet nga pjesa më e madhe e të anketuarve të 
cilët shprehen se do ta kishin të lehtë të gjenin: qendrën shëndetësore (82%), rajonin e policisë (67%) dhe 
Qendra/OJF/ Institucione të tjera që ofrojnë shërbime kundër dhunës (43%). 58% e të anketuarve shprehen 
se zona patrullohet rregullisht nga policia. Prania dhe bashkëveprimi midis institucioneve të ndryshme 
theksohet dhe në intervistat me stafin e Njësisë Administrative, shkollës, qendrës shëndetësore si dhe 
fondacionit. 

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 të analizuar në 
Grafikun 2 si dhe faktorët e tjerë që kanë të bëjnë me kushtet e zonës të renditur në Grafikun 3.

Grafiku 2: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët personalë ndikojnë në sigurinë në zonë, Korçë

Të ecurit vetëm mendohet se e bën një person më të rrezikuar kur lëviz në zonë nga 40% e të anketuarve. 
Gratë dhe vajzat perceptohen si më të rrezikuara nga 35% e të anketuarve.

Grafiku 3 Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët më poshtë ndikojnë në sigurinë në zonë, Korçë 
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Personat që konsumojnë alkool ose drogë përmenden si faktori kryesor që ndikon sigurinë në zonë, 
përkatësisht nga 89% e të anketuarve. Ky problem u theksua dhe nga burimet e tjera të informacionit. Gjatë 
fokus grupeve u theksua qëndrimi i përdoruesve të drogës në rrugën pas qendrës sociale e cila frekuentohet 
nga fëmijët të cilët herë pas here mund të jenë dhe të pashoqëruar.25

Së fundmi, informacion u mblodh dhe mbi formën e incidenteve të dhunës apo ngacmimit që gratë dhe 
vajzat mund të përjetojnë në këtë zonë, informacion i përmbledhur në Grafikun 4.

Grafiku 4: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se është e mundur/ shumë e mundur që një grua/ vajzë të 
përjetojë një ngjarje si më poshtë, Korçë

Siç mund të shihet dhe nga grafiku më sipër, pjesa më e madhe e incidenteve janë verbale. Kjo gjë përmendet 
dhe nga auditimet e sigurisë ku rezulton se herë pas here grumbullohen grupe djemsh të cilët mund të 
hedhin fjalë kur kalon.26

3.1.2. Përshtypja e përgjithshme rreth ngacmimit seksual dhe dhunës në lagjen nr. 10, Korçë

Incidentet e ngacmimit dhe dhunës seksuale, dhe pse rrallë, raportohet të ndodhin. 33% e të anketuarve 
mendojnë se incicentet e ngacmimit seksual ndodhin rrallë, ndërsa përsa i përket dhunës seksuale, kjo 
shifër është 12%. Të anketuar që mendojnë se këto incidente ndodhin shpesh janë përkatësisht 8% dhe 1%. 
Ajo që bie në sy është se një pjesë e madhe e të anketuarve shprehen se nuk kanë dijeni nëse këto incidente 
ndodhin, përkatësisht 32% dhe 59% e tyre. Gjithashtu dhe në të pesta intervistat theksohet se nuk ndodhin 
incidente dhune, aq më pak dhune seksuale..

Me interes ishte gjithashtu 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 Grafiku 5. Pjesa më e madhe e të anketuarve mendojnë se ngacmimi apo dhuna seksuale 
ndodhin kryesisht nga persona të panjohur, konkretisht 86% e tyre. Vetëm 4% e të anketuarve mendojnë 
se ngacmimi apo dhuna ndodhin nga persona të afërm.

Grafiku 5: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ngacmimi/ dhuna seksuale ka më shumë gjasa të 
ndodhë nga personat më poshtë, Korçë

25. Fokus grup me gra/ vajza 26-35 vjeç, dt. 20.10.2020
26.  Auditimi i sigurisë, dt. 27.09.2020, ora 18:00
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Në lidhje me kohën kur ndodh ngacmimi seksual, të anketuarit janë të dy mendimeve: që ndodh natën vonë 
është shprehur nga 30% e tyre, ndërsa 24% mendojnë se ndodh në çdo orë. Një pjesë e konsiderueshme 
(38%) deklarojnë se nuk e dinë. Përsa i përket dhunës seksuale, pjesa më e madhe e të anketuarve (66%) e 
tyre shprehen se nuk e dinë kur ndodh, ndërsa 23% mendojnë se ndodh natën vonë.

Përsa i përket vendit ku ka më shumë gjasa të ndodhë ngacmimi seksual, ai të ndodhë kudo: në rrugë sipas 
12% të të anketuarve, në një vend të braktisur sipas 22% të tyre, apo kudo sipas 22% të të anketuarve. Një 
pjesë e konsiderueshme shprehen se nuk e dinë, përkatësisht 37% e tyre. Përsa i përket vendit ku mund 
të ndodhë dhuna seksuale, pjesa më e madhe e të anketuarve (55%) shprehen se nuk e dinë. Pjesa tjetër 
mendojnë se dhuna seksuale ndodh kryesisht në një vend të braktisur, përkatësisht 40% e të anketuarve.

3.1.3. Përshtypja e përgjithshme për përmirësimin e sigurisë në lagjen nr. 10, Korçë

Më tej u analizua gjithashtu se çfarë do të kontribonte në përmirësimin e sigurinë në lagje apo zonë. Në 
këtë seksion iu kushtua rëndësi dhe institucionevë publike që mund të ofrojnë ndihmë apo t’i japin zgjidhje 
problemeve në lidhje me sigurinë e grave dhe vajzave. Gjysma e të anketuarve shprehen se ka institucione 
që mund të ofrojnë ndihmë. 22% e tyre shprehen se nuk ka, ndërsa 28% se nuk kanë informacion. Ajo 
që bie në sy është se besimi te këto institucione nuk është në nivelin më të lartë. Vetëm një e katërta e të 
anketuarve shprehen se kanë shumë besim në to, 46% kanë disi besim, ndërsa 20% se kanë pak besim. 
Vetëm 8% shprehen se nuk kanë aspak besim. Gjatë vëzhgimeve gjithashtu vihet re se mungon sinjalistika 
që tregon ku mund të kërkohet ndihmë në rast emergjence.27

Dhe gjatë fokus grupeve me gra/ vajza përmenden raste kur kanë kërkuar ndihmën e institucioneve për 
raste specifike, por nuk kanë marrë përgjigjen që prisnin. 

“Një rast i dhunës fizike të ndodhur me fëmijët tanë në këtë zonë ka qenë nga një zonjë që është banore 
e kësaj zone që ka goditur fëmijët kur dalin nga qendra. Kemi bërë kallëzim në polici por atje na kanë 
këshilluar ta mbyllim çështjen sepse fëmijët e vegjël shpesh janë problematikë midis tyre dhe me banorët e 
lagjes. Ata nuk kanë marrë asnjë masë ndaj dhunueses e cila vazhdon të ketë të njëjtin qëndrim me femijët 
e qendrës.”28

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”29

Së fundmi u diskutua se çfarë do t’i bënte qytetarët të ndiheshin më të sigurtë në lagje/ zonë, informacion 
i përmbledhur në Grafiku 6.

Grafiku 6: Përqindja e të anketuarve që shprehen se masat e mëposhtme do t’i bënin të ndiheshin më të 
sigurtë, Korçë

Si masë kryesore që do t’i bënte të ndihen më të sigurtë listohet inspektimi apo partullimi më i shpeshtë 
27.  Vëzhgim dt. 21.09.2020, ora 19:00
28. Fokus grup me gra/vajza 36-45 vjeç, dt. 20.10.2020
29.  Intervistë me stafin e Njësisë Administrative
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nga policia, përkatësisht nga 41% e të anketuarve. Përmirësimi i ndriçimit dhe heqja e objekteve që mund 
të përdoren si vende për t’u fshehur gjithashtu konsiderohen si masa të rëndësishme, përkatësisht ngs 
26% dhe 41% e të anketuarve. Masa të tjera të konsideruara të rëndësishme nga një pjesë më e vogël e të 
anketuarve janë dhe zgjerimi i rrugëve apo trotuarëve dhe vendosja e kamerave të sigurisë.

Dhe gjatë fokus grupeve janë përmendur të njëjta masa si të rëndësishme për të rritur sigurinë në zonë. 

3.2. 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. Mendime dhe 
perceptime më të zgjeruara nga gratë dhe vajzat u mblodhën dhe nëpërmjet fokus grupeve. Mendimet 
dhe perceptimet e grupeve të interesit të mbledhur nëpërmjet 5 intervistave me punonjës të njësisë 
administrative, të arsimit, të shëndetësisë, përfaqësuese të një organizate jo-qeveritare dhe administrator 
të një fasonerie janë gjithashtu pjesë e këtij studimi. Perceptimet e mbledhura nëpërmjet pyetësorëve u 
validuan më tej nëpërmjet auditimeve dhe vëzhgimeve në terren nga një staf i trajnuar paraprakisht.

3.2.1. Përshtypja e përgjithshme rreth sigurisë në lagjen nr. 1, Shkodër

Mirëmbajtja dhe insfrastruktura në lagjen nr. 1 në qytetin e Shkodrës nuk përshkruhet në nivele shumë 
të kënaqshme. Vetëm 40% e të anketuarve mendojnë se infrastruktura ku përfshihen rrugët, ndriçimi si 
dhe hapësirat në këtë zonë është e përshtatshme. Të anketuarit shprehen relativisht të pakënaqur dhe 
me mirëmbajtjen e zonës, ku përqindja e tyre që mendojnë se ky shërbim është mirë/ shumë mirë është 
30%. Gjithashtu dhe gjatë vëzhgimeve mirëmbajtja në zonë është përshkruar si: “Mesatare”30. Përsa i 
përket shërbimit të transportit publik, 82% e të anketuarve shprehen se nuk ka një shërbim të tillë. Gjatë 
vëzhgimeve gjithashtu vihet re dhe mungesa e lehtësirave për personat me aftësi të kufizuar që mund të 
kenë nevojë të lëvizin në zonë.31

Në zonë gjithashtu mungojnë dhe mundësitë për argëtim për të gjitha grupmoshat, sipas më shumë se 
95% të të anketuarve. Mungesa e hapësirave për argëtim evidentohet dhe gjatë vëzhgimeve në terren.32

Zona përshkruhet si një zonë e sigurtë nga pjesa më e madhe e të anketuarve (56% e të anketuarve ndihen 
të sigurtë dhe të mbrojtur). Përsa i përket ndriçimit, 49% e tyre mendojnë se është mirë/ shumë mirë. 
Gjithashtu dhe gjatë vëzhgimeve në terren të kryera natën konstatohet se ka ndriçim dhe është shumë i 
mirë.33 Megjithatë, në disa nga intervistat e strukturuara theksohet fort mungesa e ndriçimit dhe nevoja 
për përmirësimin e tij.

“Infrastruktura është shumë e dobët, mungon tërësisht ndriçimi i rrugës”.34

“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”.35

Megjithatë, gjatë fokus grupeve u evidentuan dhe zona problematike në të cilat është e vështirë të lëvizësh, 
jo vetëm për qytetarët e thjeshtë por dhe për ofruesit e shërbimeve.

“Në këtë zonë ndodhet një rrugë që njihet nga banorët e saj, si rruga “Lufta e Miletit”. Në të janë të vendosur 
disa familje, por ajo kontrollohet komplet nga kamerat e sigurisë dhe porta e blinduar në hyrje të saj. Kjo për 
vetë faktin se në të banon një familje e njohur në Shkodër, e cila është në gjak”.36

Si problem përmendet ekzistenca e vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar nga të tjerët, përkatësisht 
nga 56% e të anketuarve. Dhe gjatë vëzhgimeve në terren u listuan objekte ku dikush mund të fshihet pa u 

30  Vëzhgim, dt. 01.10.2020, ora 11:00
31  Vëzhgim, dt. 25.09.2020, ora 20:30
32  Vëzhgim, dt. 25.09.2020, ora 11:00
33  Vëzhgim, dt. 02.10.2020, ora 20:30
34  Intervistë me stafin e qendrës shëndetësore
35  Vëzhgim, dt. 02.10.2020, ora 20:30
36  Fokus grup me gra/ vajza 56-45 vjeç dt. 28.10.2020
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dalluar si: kosha mbeturinash, rrugica, apo pjesë ndërtimesh.37

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 shihet nga Grafiku 7, pjesa më e madhe e të anketuarve i konsiderojnë këto ambjente të sigurta 
apo shumë të sigurta.

Grafiku 7: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ambjentet më poshtë janë të sigurta/ shumë të sigurta, 
Shkodër

Prania e institucioneve në zonë gjithashtu vihet re dhe theksohet nga pjesa më e madhe e të anketuarve 
të cilët shprehen se do ta kishin të lehtë të gjenin: qendrën shëndetësore (83%), rajonin e policisë (44%) 
dhe Qendra/ OJF/ Institucione të tjera që ofrojnë shërbime kundër dhunës (18%). 83% e të anketuarve 
shprehen se zona patrullohet rregullisht nga policia. 

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, të cilët u ndanë në faktorë personalë (gjinia, mosha, përkatësia 
fetare, orientimi seksual, prejardhja dhe të ecurit vetëm) të analizuar në Grafiku 8 dhe faktorë të tjerë të 
renditur në Grafiku 9

Grafiku 8: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët personalë ndikojnë në sigurinë në zonë, Shkodër

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.

37  Vëzhgim, dt. 02.10.2020, ora 20:30
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Grafiku 9 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.

Së fundmi, informacion u mblodh dhe mbi formën e incidenteve të dhunës apo ngacmimit që gratë dhe 
vajzat mund të përjetojnë në këtë zonë, informacion i përmbledhur në Grafiku 10.

Grafiku 10: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se është e mundur/ shumë e mundur që një grua/ vajzë të 
përjetojë një ngjarje si më poshtë, Shkodër

Siç mund të shihet dhe nga grafiku më sipër, pjesa më e madhe e incidenteve janë verbale. Kjo gjë 
përmendet dhe nga auditimet e sigurisë ku, pavarësisht se grumbullimet e njerëzve janë të pakta, shikimet 
ngultasi të krijojnë një ndjesi negative.

“Nuk ka grupime njerëzish. Vetëm në një bar-kafe ka 5-6 vetë. Më krijoi një gjendje pasigurie vetëm 
vështrimi i tyre”.38

38. Auditimi i sigurisë, dt. 27.09.2020, ora 20:30
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3.2.2. Përshtypja e përgjithshme rreth ngacmimit seksual dhe dhunës në lagjen nr. 1, Shkodër

Përsa i përket ngacmimit dhe dhunës seksuale, pjesa më e madhe e të anketuarve shprehen se ato nuk 
ndodhin ose se nuk kanë informacion. 41% e të anketuarve mendojnë se incidentet e ngacmimit seksual 
nuk ndodhin kurrë, ndërsa përsa i përket dhunës seksuale, kjo shifër është 47%. Ajo që bie në sy është se 
një pjesë e madhe e të anketuarve shprehen se nuk kanë dijeni nëse këto incidente ndodhin, përkatësisht 
44% dhe 45% e tyre. Gjithashtu dhe në të pesta intervistat theksohet se nuk ndodhin incidente dhune, aq 
më dhune seksuale. Gjatë fokus grupit gjithashtu mohohet të ndodhin incidente të tilla.

“Sikurse e thamë edhe më sipër, nuk kemi dëgjuar për episode ngacmimi apo dhune seksuale në hapësirat 
publike të kësaj lagjeje.”39

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 Grafiku 11. Pjesa më e madhe e të anketuarve mendojnë se ngacmimi apo dhuna seksuale 
ndodhin kryesisht nga persona të panjohur, konkretisht 66% e tyre.

Grafiku 11: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ngacmimi/ dhuna seksuale ka më shumë gjasa të 
ndodhë nga personat më poshtë, Shkodër

Në lidhje me kohën kur ndodh ngacmimi apo dhuna seksuale, pjesa më e madhe e të anketuarve shprehen 
se nuk kanë dijeni, përkatësisht 76% dhe 89%. Përsa i përket kohës kur ndodh ngacmimi seksual 12% 
e të anketuarve mendojnë se ndodh natën vonë, ndërsa 10% se ndodh në çdo orë. Ndërsa për dhunën 
seksuale, këto shifra janë përkatësisht 7% dhe 3%.

Gjithashtu përsa i përket vendit ku ka më shumë gjasa të ndodhë ngacmimi apo dhuna seksuale, pjesa 
më e madhe e të anketuarve shprehen se nuk kanë dijeni, përkatësisht 69% dhe 74% e tyre. Pjesa 
tjetër mendojnë se këto akte mund të ndodhin kryesisht në një vend të braktisur, përkatësisht 18% e të 
anketuarve.

3.2.3. 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. Ajo që bie në sy 
është se besimi te këto institucione nuk është në nivelin më të lartë. Vetëm 13% e të anketuarve shprehen 
se kanë shumë besim në to. 14% kanë disi besim, ndërsa 27% se kanë pak besim. Vetëm 45% shprehen se 
nuk kanë aspak besim.

Dhe gjatë fokus grupeve theksohet se gjithmonë janë munduar t’i zgjidhin vetë problemet pa kërkuar 
ndihmën e institucioneve.40

Institucionet gjithashtu nuk ofrojnë informacion të rregullt mbi dhunën dhe format e saj. Gjatë intervistave 

39. Fokus grup me gra/vajza 18-25 vjeç, dt. 28.10.2020
40. Fokus grup me gra/ vajza mbi 45 vjeç, dt. 28.10.2020
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të strukturuara pranohet se nga ata e tyre kryesisht raportohet mbi rastet në institucionet e varësisë, por 
nuk ofrohet informacion në publik. Shpërndarësi kryesor i informacionit mbeten organizata e shoqërisë 
civile.

“Ne japim informacion të vazhdueshëm në shkollat me të cilat operojmë. Në rastin tonë ne bashkëpunojmë 
ngushtë me shkollën “Azem Hajdari”. Ne kemi përgatitur kurrikula me të cilat kemi trajnuar stafin dhe 
nxënësit në lidhje me: rastet e dhunës, identifikimin, mënyrën e mbrojtjes, referimin dhe raportimin. 
Gjithashtu pjesë e kurrikulave ka qenë edhe informimi i nxënësve në lidhje me institucionet përgjegjëse 
ku duhet raportuar dhuna”41

Së fundmi u diskutua se çfarë do t’i bënte qytetarët të ndiheshin më të sigurtë në lagje/ zonë, informacion 
i përmbledhur në Grafiku 12.

Grafiku 12: Përqindja e të anketuarve që shprehen se masat e mëposhtme do t’i bënin të ndiheshin më të 
sigurtë, Shkodër

Si masë kryesore që do t’i bënte të ndihen më të sigurtë listohet përmirësimi i ndriçimit, përkatësisht 
nga 38% e të anketuarve. Zgjerimi i rrugëve apo trotuareve dhe inspektimi më i shpeshtë nga policia 
konsiderohen të rëndësishme përkatësisht nga 24% dhe 22% e të anketuarve, ndërsa shembja apo heqja 
e objekteve që mund të përdoren si vende për t’u fshehur konsiderohet i rëndësishëm nga 16% e të 
anketuarve. 

Dhe gjatë intervistave dhe fokus grupeve janë përmendur të njëjta masa si të rëndësishme për të rritur 
sigurinë në zonë, duke shtuar dhe asfaltimin e rrugëve dhe grumbullimin e qenve të rrugës.

4. PËRFUNDIME
Në përfundim të këtij studimi mund të thuhet se asnjë nga zonat e targetuara nuk mund të konsiderohet 
plotësisht e sigurtë nga ngacmimi apo dhuna seksuale. Situata paraqitet disi më problematike në Shkodër.

4.1. Përfundime për lagjen nr. 10 në Korçë

Disa nga shkaqet që duket se ndikojnë në nivelin e pasigurisë në lagjen nr. 10 në Korçë janë:

• Personat që konsumojnë alkool ose drogë dhe grupet që rrinë në vende të caktuara përmenden si 
faktori kryesor që rrit pasigurinë në zonë.

• Hapësirat e kufizuara ndërmjet ndërtesave apo rrugëve si dhe pengesat në rrugë mund të përbëjnë 
rrezik për banorët që lëvizin në këtë zonë.

• Mirëmbajtja e zonës jo në nivelin e duhur i bën qytetarët të ndihen jo komod në zone.
• Shërbimi i transportit publik që lë për të dëshiruar duke përfshirë dyndjet e njerëzve në stacione 

apo në autobuz, zgjatjen e orareve të të udhëtimit, etj. i bën njerëzit, kryesisht gratë dhe vajzat më 

41 . Intervistë e strukturuar me punonjës të Organizatave jo-qeveritare
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të rrezikuara kur i përdorin këto shërbime.
• Mungesa e ndriçimit apo ndiçimi i dobët në disa vende përbën rrezik të shtuar për banorët që i 

frekuentojnë këto vende.
• Ekzistenca e vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar siç janë makinat e dala jashtë 

përdorimit apo ndërtsat e vjetra që nuk përdoren më krijojnë një ndjesi pasigurie te banorët e 
zonës.

• Mungesa e patrullave të policisë në intervale të shpeshta gjithashtu rrit pasigurinë e banorëve të 
zonës.

Pavarësisht problemeve të listuara më sipër, banorët e lagjes nr. 10 në qytetin e Korçës ndihen 
përgjithësisht të sigurtë në këtë zonë si në rrugë, në hyrjet e institucioneve, në stacionet e autobuzëve, 
përpara bareve apo restorannteve si dhe në lulishte apo parqe.

Institucionet kryesore si qendra shëndetësore, policia apo organizata të tjera konsiderohen lehtësisht 
të aksesueshme nga shumica e qytetarëve.

Personat që lëvizin vetëm konsiderohen si më të rrezikuarit në zonë. Mosha, të qenit grua/ vajzë si 
dhe veshja duket gjithashtu të luajnë një rol në nivelin e rrezikut. Orientimi seksual, përkatësia 
etnike, të qenit nga një qytet apo lagje tjetër apo përkatësia fetare nuk duket të përbëjnë një faktor të 
rëndësishëm rreziku.

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. 

Incidentet e ngacmimeve seksuale duken të jenë më prezente krahasuar me ato të dhunës seksuale. Si 
vende ku këto incidente ndodhin përmenden kryesisht vendet e izoluara, megjithatë ka mjaft qytetarë 
që mendojnë se ato mund të ndodhin kudo dhe kurdo.

4.2. Përfundime për lagjen nr. 1 në Shkodër

Shkaqet që ndikojnë në nivelin e pasigurisë në lagjen nr. 1 në Shkodër janë pak a shumë të njëjtët me 
qytetin e Korçës dhe pse disa prej tyre mbajnë një peshë tjetër. 

• Ndiçimi i dobët listohet si faktori kryesor që rrit pasigurinë në zonë.
• Hapësirat e kufizuara ndërmjet ndërtesave apo rrugëve si dhe pengesat në rrugë gjithashtu 

përbëjnë një faktor rreziku.
• Mirëmbajtja e dobët e zonës ku përmenden rrugët e papastruara dhe koshat e mbushur të 

mbeturinave i bën qytetarët të ndihen jo komod në zonë.
• Mungesa e transportit publik në këtë zonë gjithashtu është një faktor rreziku pasi njerezit duhet të 

lëvizin në këmbë apo me mjete alternative transporti.
• Ekzistenca e vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar siç janë rrugicat, koshat e mbeturinave 

apo pjesë ndërtimesh krijojnë një ndjesi pasigurie te banorët e zonës.
• Personat që konsumojnë alkool ose drogë gjithashtu përmenden si faktorë që shkaktojnë pasiguri.
• Mungesa e hapësirave për argëtim gjithashtu listohet si një element i rëndësishëm.

Megjithatë, banorët e kësaj zonë ndihen relativisht të sigurtë në zonë, edhe pse përqindja e të 
anketuarve që pohojnë se ndihen të sigurtë është më e ulët se sa në Korçë.

Institucionet kryesore si qendra shëndetësore, policia apo organizata të tjera konsiderohet lehtësisht 
të aksesueshme nga shumica e qytetarëve. Policia gjithashtu patrullon zonën rregullisht.

Në lagjen nr. 1 në Shkodër, si faktorë që ndikojnë sigurinë në zonë u përmend si më i rëndësishëm të 
qënit vajzë apo grua. Si faktorë të rëndësishën u listuan dhe mosha dhe veshja. Orientimi seksual, 
përkatësia etnike, të qenit nga një qytet apo lagje tjetër apo përkatësia fetare nuk duket të përbëjnë 
një faktor të rëndësishëm rreziku.

Ashtu si në Korçë, 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, 
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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. 

Ajo që bie në sy është se shumica e të anketuarve në këtë zonë shprehen se nuk kanë njohuri nëse 
ndodhin incidente të ngacmimeve apo dhunës seksuale. 

5. REKOMANDIME
Së pasi do të ishte e vlefshme që bashkitë të merrnin parasysh mendimet e banorëve kur planifikojnë të 
kryejnë ndërhyrje në infrastrukturë. Studime të tilla do të vlenin si një burim i mirë informacioni.

5.1. Rekomandime për përmirësimin e sigurisë në lagjen nr. 10 në Korçë

Së pari, bashkia duhet të marrë masa shtesë për përmirësimin e infrastrukturës, gjë që do të rriste sigurinë 
e grave dhe vajzave në hapësirat publike të kësaj zone. Konkretisht:

• Duhet të merren masa për përmirësimin e ndriçimit duke patur në fokus dhe rrugicat si dhe hyrjet 
e ndërtesave, pallateve, apo banesave.

• Bashkia duhet të shembë apo heqë objektet që mund të shpërbejnë si vende për t’u fshehur, 
konkretisht: makinat të cilat nuk janë më në përdorim si dhe ndërtesat e vjetra të papërdorura.

• 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.

• Mirëmbajtja e zonës duhet të jetë në fokus nga bashkia. Bashkia duhet të marrë masa gjithashtu për 
të ofruar akses në zonë dhe për personat me aftësi të kufizuara apo për personat që kanë vështirësi 
për të lëvizur duke vendosur rampa, duke zgjeruar trotuaret, etj.

• Duhet të merren masa gjithashtu për përmirësimin e transportit publik duke përmirësuar 
infrastrukturën në stacionet e autobuzëve si dhe duke shpeshtuar itinerarin e lëvizjes së autobuzëve 
gjatë orareve të fluksit për të shmangur grumbullimin e njerëzve në stacione apo në autobuzë.

• 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 ofruar një qasje të integruar 
ndaj rasteve të dhunës dhe konkretisht të dhunës seksuale:

• Mekanizmi i Koordinuar i Referimit mund të funksionojë jo vetëm për trajtimin e rasteve specifike 
por gjithashtu dhe për shpërndarjen e informacionit mbi dhunën, format e saj, mënyrat e 
raportimit si dhe mbi shërbimet që ofrohen nga institucioneve të ndryshme.

• Bashkia duhet gjithashtu të koordinojë me policinë për të shtuar patrullimin në zonë si dhe 
për të gjetur një mënyrë për të larguar nga zona personat që konsumojnë alkool ose drogë dhe 
grupet që rrinë në vende të caktuara të cilët përmenden si faktori kryesor që rrit pasigurinë në 
zonë.

5.2. 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. 
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• 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.

5.3. Rekomandime të përgjithshme

• Bashkia e Korçës dhe Shkodrës 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. 

• Gjetjet e këtij studimi duhet të ndahen patjetër me Policinë e Shtetit Shqipëtar 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 qytetin e Korçës; (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 Korçës dhe Shkodrës dhe Agjensia e 
Rregullimit të Territorit duhet të marrin parasysh krijimi apo shtimi i hapësirave të reja të gjelbërta (sidomos 
në Bashkinë Shkodër), 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 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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