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O b s e r v a t o r i  p ë r  t ë  D r e j t a t  e  F ë m i j ë v e  d h e  t ë  R i n j v e

QYTETE TË

SIGURTA
SIGURIA E GRAVE DHE VAJZAVE NË HAPËSIRAT PUBLIKE NË DEVOLL

DHE PRRENJAS



Ky raport  s tudimi mbi  qytetet  e  s igurta ,  me fokus s igurinë e  grave dhe vajzave
nga ngacmimi seksual  dhe forma të  t jera  të  dhunës në hapësirat  publ ike u
përgat i t  nga “Observator i  për  të  Drej ta t  e  Fëmijëve dhe të  Rinjve” falë
f inancimit  dhe mbështet jes  së  Minis t r inë Sl lovene të  Punëve të  Jashtme,  në
zbat im të  programit  “Tackl ing the root  causes  of  discr iminat ion against
women in  Albania” në bashkëpunim me Forum for  Equi table  Development .
Opinionet  dhe pikëpamjet  e  shprehura në këtë  raport  janë të  ekipi t  të  autorëve
dhe nuk ref lektojnë domosdoshmërisht  a to  të  Qeverisë  së  Republ ikës  së
Sl lovenisë  ose Minis t r isë  Sl lovene të  Punëve të  Jashtme

@Observatori  për të  Drejtat  e  Fëmijëve dhe të  Rinjve  
Tiranë,  Shkurt  2022

Ndalohet  shi t ja  apo përdorimi i  kët i j  raport i  për  qël l ime përf i t imi .  

Lutemi ci tojeni  këtë  publ ikim si :  “Raport i  mbi  qytetet  e  s igurta  për  gratë  dhe
vajzat  nga ngacmimi seksual  dhe forma të  t jera  të  dhunës në hapësirat  publ ike”
përgat i tur  nga Observator i  për  të  Drej ta t  e  Fëmijëve dhe të  Rinjve,  me
mbështet jen e  Minis t r isë  Sl lovene të  Punëve të  Jashtme (Shkurt ,  2022)”.
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Koncepte kyç

Qytet i sigurt 

Hapësirë publike

Lagje

Dhuna ndaj grave
dhe vajzave

Dhuna fizike

është një qytet që u mundëson banoreve dhe banorëve të tij të ndjehen
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]

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]

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

“Dhuna që drejtohet ndaj një gruaje për shkak se është grua ose që ndikon
tek gratë në mënyrë disproporcionale”. Ajo përbën një shkelje të së drejtës
themelore për jetesë, liri, siguri, dinjitet, barazi ndërmjet grave dhe burrave,
mosdikriminim dhe integritet fizik dhe mendor[4].

përdorimi i forcës fizike kundër dikujt në një mënyrë që lëndon, dëmton,
ose e rrezikon atë person. Dhuna fizike përfshin një gamë të gjerë sjelljesh
si gërvishtjet, shtyrjet, hedhjet, kapjet me forcë, kafshimet, vënien e duarve
në fyt, pickimet, shpimet, shkuljet e flokëve, përdredhjet e krahut,
shuplakat, shtrëngimin me forcë, goditjet, rrahjet, goditjet me shkelma,
djegiet, goditjet me thikë, shtrëngimi i fytit/mbytjet. Dhuna fizike mund të
përfshijë edhe përdorimin e madhësisë trupore dhe të forcës, mjeteve të
kufizimit të lirisë dhe/ose armëve nga ana e një personi (p.sh., armë zjarri,
thikë apo ndonjë objekt tjetër) për të fituar dhe mbajtur kontrollin mbi një
person tjetër [5].



Ngacmimi seksual

Dhuna seksuale

Auditimi për
sigurinë 

SIGI

përkufizohet si: “Çdo formë sjelljeje e padëshiruar verbale, jo-verbale ose
fizike e një natyre seksuale, me qëllimin ose efektin e shkeljes së dinjitetit
të një personi, veçanërisht kur krijohet një mjedis kërcënues, armiqësor,
degradues, poshtërues ose fyes[6]”

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]

procesi i mbledhjes së informacionit për të vlerësuar rreziqet në një rruge
apo hapësirë të hapur publike. Procesi i auditimit kryhet nga ekspert të
pavarur lokal, pavarësisht nga gjinia, mosha apo profesioni për të
vlerësuar efikasitetin, besueshmërinë dhe efektshmërinë e sigurisë fizike
dhe emocionale të zonave të synuara. Këto auditime sigurie janë
ndërmarrë në ditë të ndryshme të javës dhe në orare të ndryshme të ditës
dhe natës. Në përmbushje të qëllimit të këtij studimi, ekspertët e pavarur
vendor janë zgjedhur të jetë vajza dhe gra, me synim për evidentuar dhe
raportuar ndjeshmërisë së sigurisë në hapësirat publike, bazuar në
perspektivën, perceptimin dhe emocionin gjinor.

SIGI ose ndryshe Indeksi i Institucioneve Sociale dhe Gjinore i Qendrës
së Zhvillimit të OECD është një mekanizëm matës diskriminimit ndaj
grave në institucionet sociale (ligje formale dhe joformale, norma
shoqërore dhe praktika) i shtrirë në 180 vende, përfshirë Shqipërinë.
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Falenderime

Ky raport është përgatitur nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve
(Observatori). Falenderojme ekipin e ekspertëve, për hartimin e këtij raporti znj.
Julia Alushi dhe znj. Ensara Reçi. Një kontribut të veçantë ka dhënë dhe znj. Elma
Tërshana, drejtore e Observatorit për mbështetjen e saj strategjike si dhe në
lehtësimin e vazhdueshëm për të realizuar hapat e studimit. 

Financimi

Ekipi i ekspertëve shpreh mirënjohjen për Ministrinë Sllovene të Punëve të Jashtme
dhe Bashkëpunimin Slloven për Zhvillim në zbatim të programit “Tackling the root
causes of discrimination against women in Albania” realizuar nga Qendra
Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (BCCD) në partneritet me Observatori
për të Drejtat e Fëmijëve edhe të Rinjve.
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Çdo grua dhe vajzë mund të jetë viktimë e dhunës
pavarësisht kombësisë, etnisë, moshës, apo
profesionit. Në të gjithë botën, 1 në 3 gra (30%) 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, ku 27% e grave të grupmoshës 15-49 vjeç
dhe që kanë qenë në një marrëdhënie, raportojnë te
kenë përjetuar një formë dhune [9], ngacmimi dhe
dhuna e ushtruar nga persona të tjerë mbetet
gjithashtu një çështje e cila ka nevojë të elaborohet
më tej. 

Në lidhje me situatën e dhunës ndaj grave dhe
vajzave në Shqipëri, nga vrojtimi i vitit 2018
rezulton se: 3 në 4 gra ose 75,4% e grave raportuan
se dhuna ndaj grave është një problem madhor në
Shqipëri, dhe 70,8% e grave mendonin se dhuna
seksuale ndaj grave dhe vajzave është një problem
madhor në Shqipëri. Përveç këtyre, 2 në 3 gra ose
69,9% e grave raportuan se ngacmimi seksual i
grave dhe vajzave është një problem madhor në
Shqipëri dhe 2 në 3 gra ose 68.4% raportuan se në
Shqipëri është problem madhor përndjekja e grave.
[10]

Ky studim i realizuar nga Observatori në dy 2
bashkitë Devoll dhe Prrenjas është bazuar në 2
dimensionet e Indeksit të Institucioneve Sociale dhe
Gjinore, SIGI që janë: integriteti trupor i kufizuar
(dhuna ndaj grave) dhe liritë e kufizuara civile (e
drejta për lëvizje). Dimensioni “integriteti trupor i
kufizuar” mbështetet në institucionet sociale që
rrisin cenueshmërinë e grave dhe vajzave ndaj një 

sërë formash të dhunës dhe kufizojnë
kontrollin e grave mbi trupin e tyre dhe
autonominë riprodhuese. Dimensioni “liritë e
kufizuara civile” përfshin ligjet dhe praktikat
diskriminuese që kufizojnë aksesin,
pjesëmarrjen dhe zërin e grave në sferën
publike dhe sociale.[11]

SIGI[12] mbulon katër dimensione të
institucioneve sociale, duke përfshirë fushat e
mëdha socio-ekonomike që ndikojnë në jetën
e grave. Këto dimensione janë: diskriminimi
në familje; integriteti trupor i kufizuar; qasje e
kufizuar në burimet prodhuese dhe financiare
dhe liritë e kufizuara civile. Bazuar në raportin
e SIGI, në vitin 2019, Shqipëria është
kategorizuar si një vend me nivel të ulët të
diskriminimit në SIGI (23%)[13], duke
evidentuar progres nga vitet e më parshme, ku
në vitin 2014 Shqipëria ishte kategorizuar si
një vend me nivel të lartë diskriminimi në
SIGI. Dimensioni “Integriteti trupor i
kufizuar”, në raportin e SIGI-it të vitit 2019
vlerësohet me nivel të ulët (16%), duke
evidentuar hapa pozitivë të ndodhur nga viti
2014, ku raportohet me nivel të mesëm (26%).
Dimensioni “Liritë e kufizuara civile”, vihet re
që dhe ky dimension ka shënuar progres, ku në
vitin 2019 vlerësohet me nivel të ulët (13%),
dhe 2014 vlerësohet me nivel të mesëm
(45%). Me gjithë progresin që ka shënuar
Shqipëria në këto 4 dimensione të SIGI
përgjatë 5 viteve (2014-2019), vihet re që 

Hyrje1.
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zbuluar se siguria e grave dhe vajzave në
hapësirat publike ende nuk është në nivelin e
duhur.

Nga ana tjetër, çdo zonë ka specifika të
ndryshme të cilat përcaktojnë dhe nivelin e
sigurisë. Kjo thekson edhe një herë 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. 

Bazuar në problemet e sigurisë së grave dhe
vajzave në hapësira/ ambiente publike në
bashkitë Përrenjas dhe Devoll, apo
perceptimet dhe eksperiencat në lidhje me
ngacmimin seksual dhe dhunën, - janë
përgatitur dhe një sërë rekomandimesh
drejtuar autoriteteve lokale. Këto
rekomandime adresojnë nevojën për
mirëpërcaktimin e akteve, politikave dhe
praktikave për hapësira publike të sigurta dhe
të gjelbërta; si dhe në lidhje me parandalimin
e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe nxitjen
e lirisë së lëvizjes për vajzat dhe gratë.
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 në vendin dhe kohën e duhur,
duke mundësuar sigurimin e jetës dhe
dinjitetit të çdo banori dhe qytetari,
pavarësisht moshës, gjinisë apo përkatësisë.
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treguesi që lidhet me gratë që nuk ndjehen të
sigurta që të ecin vetëm natën ka vlerën 70% për
vitin 2019. Sa më e lartë vlera aq më e lartë
pabarazia gjë e cila e bën këtë tregues të
dimensionit “Liritë e kufizuara civile” të mbetet
ndër treguesit me vlerën më të lartë dhe
problematike. 

Bazuar në dimensionet e SIGI, integriteti trupor i
kufizuar (dhuna ndaj grave) dhe liritë e kufizuara
civile (e drejta për lëvizje), si dhe bazuar dhe në
punën e më parshme studimore të realizuar nga
Observatori në lidhje me “Siguria e grave dhe
vajzave në hapësirat publike”, është ndërtuar dhe
ky studim i radhës në Bashkitë Devoll dhe
Prrenjas.  Ky studim targeton specifikisht dhunën
ndaj grave dhe vajzave në hapësirat publike,
perceptime rreth ngacmimit seksual dhe dhunës,
si dhe ndikimi që mund të ketë shkaktuar situatat
e izolimit nga pandemia në sigurinë e grave dhe
vajzave në hapësirat publike. Siguria e grave dhe
vajzave në këto hapësira 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
përcakton se si gratë dhe vajzat ndërveprojnë me
hapësirat publike. 

Gratë dhe vajzat shpesh ndihen të pasigurta dhe
të rrezikuara në hapësirat publike. Studimet e
mëparshme të realizuara nga Observatori mbi
këtë temë në zona të ndryshme të Bashkisë
Tiranë[14], Shkodër[15] dhe Korçë[16] kanë 



Ky raport studimor është i fokusuar në dy bashki të qarkut Korçë: Bashkia Devoll dhe Bashkia
Prrenjas. Ky studim u realizuar gjatë muajit dhjetor 2021, ku u realizuan gjithsej 400 pyetesore me
qytetarë të përzgjedhur në mënyrë rastësore ne rrugë. Eskpert të pavarur të trajnuar nga
Observatori në lidhje me misionet e vëzhgimit dhe inspektimet e sigurisë, realizuan në total tetë
(8) misione të strukturuara vëzhgimi në orare dhe vende të ndryshme, dhe tetë (8) inspektime
(auditime) të sigurisë në rrugë po dhe këto në orare të ndryshme të ditës.

Ky studim u dizenjur duke patur si synim mbledhjen, përpunimin dhe prezantimin e të dhënave të
sakta dhe të besueshme mbi sigurinë e grave dhe vajzave në hapësirat publike. Analiza e këtyre të
dhënave ka gjeneruar informacion të mjaftueshëm ku do të bazohet dhe vendim-marrja mbi hapat
e nevojshëm për të siguruar akses më të mirë në hapësira publike të gjelbra dhe të sigurta për gratë
dhe vajzat.

Për hartimin e këtij studimi janë përdorur të dhëna nga një sërë burimesh informacioni siç janë:
rishikim i literaturës ekzistuese, pyetësorë me banorë apo persona që frekuentojnë hapësira publike
në këto bashki, auditime sigurie, si dhe vëzhgime në zonë. Mbledhja e të dhënave u realizua
nëpërmjet një metodologjie të ngritur dhe të testuar më parë. Vëmendje e veçantë i është kushtuar
mbledhjes së të dhenavë për 2 fusha specifike të SIGI: liritë civile (e drejta e levizjes) dhe
integriteti trupor (dhuna ndaj grave).

Nëpërmjet këtij studimi është synuar identifikimi i perceptimit të qytetarëve mbi atë se çfarë do t’i
bënte ata të ndihen të sigurtë dhe të mbrojtur në hapësirat publike dhe përçimit tw zërit të tyre
pranë institucioneve përgjegjëse për investimin dhe mirëmbajtjen e zonave të përzgjedhura. 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.
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2.1.  Qëllimi dhe objektivat

Të përcaktojë faktorët që pengojnë lëvizjen e lirë
të grave dhe vajzave në hapësirat publike;
Të shpjegojë më mirë çështjet që lidhen me
sigurinë e grave dhe vajzave në zonat e
përzgjedhura;
Të identifikojë politikat/ praktikat/ hapat e
nevojshme për t’i bërë hapësirat publike të
gjelbra, të aksesueshme dhe të sigurta për të
gjitha gratë dhe vajzat dhe të informojë vendim-
marrësit në nivel lokal në lidhje me këto çështje.

Objektivat:

1.

2.

3.

 "Identifikimi i faktorëve që
përcaktojnë sigurinë e grave dhe
vajzave në hapësirat publike dhe i
hapave të nevojshme për t’i bërë
këto hapësira të gjelbra, të
aksesueshme dhe të sigurta për të
gjitha gratë dhe vajzat. 

Qëllimi

2.2. Mbledhja e të dhënave

Pyetësorë me qytetarë (400)

Gjeneralitetet e të anketuarve; 
Përshtypje e tyre të përgjithshme për sigurinë në lagje/ zonë; 
Përshtypjen e tyre të përgjithshme për ngacmimin dhe dhunën seksuale; 
Ndikimin e COVID-19 në sigurinë e grave dhe vajzave në hapësirat publike; dhe 
Përshtypjen e përgjithshme mbi përmirësimin e sigurisë së lagjes/zonës.

Misione të strukturuara vëzhgimi (8)

Ky studim u realizua në 2 bashki të ndryshme të Qarkut Korçë: Bashkia Devoll dhe Bashkia
Prrenjas. Në secilën bashki u mblodhën të dhëna nëpërmjet instrumentave si më poshtë:

Në secilën bashki u plotësuan 200 pyetësorë me persona të cilët frekuentonin zonën. Të anketuarit
i përkasin grupmoshës mbi 16 vjeç. Përzgjedhja e të anketuarve ishte rastësore duke zgjedhur
kalimtarin e tretë apo të katërt. Nëpërmjet pyetësorëve u mblodh informacion mbi: 

1.
2.
3.
4.
5.

Në secilën bashki u realizuan 4 misione të strukturuara vëzhdimi gjatë orëve të ditës dhe të
mbrëmjes në zonat e përzgjedhura. Në secilën bashki u realizuan vëzhgime gjatë oreve: 08:00-
10:00; 12:00-14:00; 16:00-18;00; and 20:00-22:00. 
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Inspektime (auditime) të sigurisë në rrugë (8) 

Këto misione u ndërmorën nga një grup prej 2 personash të cilët ishin të pajisura me një udhëzues
mbi atë se çfarë do të vëzhgonin. Vëzhgimet u fokusuan në karakteristika të ndryshme te zonës siç
ishin: ndriçimi, mirëmbajtja, lëvizja e njerëzve në zonë, sinjalistika si dhe shërbimet ekzistuese
apo mungesa e tyre. Qëllimi i këtyre misioneve ishte mbledhja e informacionit faktik mbi
ekzistencën e këtyre karakteristikave. Këto misione u dokumentuan dhe me fotografi.

Në secilën bashki u realizuan 4 auditime të sigurisë në rrugë. Këto inspektime u realizuan nga një
grup prej 4-6 vajzash, të trajnuara, të cilat lëviznin në zonë dhe mbanin shënime mbi perceptimin e
tyre mbi aspekte të ndryshme të sigurisë në zonë sipas një formulari të hartuar paraprakisht.
Formulari përfshiu aspekte të ndryshme siç janë: ndjesia e parë mbi zonën, ndriçimi, mirëmbajtja,
lëvizja e njerëzve në zonë, sinjalistika dhe ekzistenca e shërbimeve në zonë. Monitorimi këtu u
realizua me synimin për të vlerësuar ndjesitë dhe perceptimin e grave dhe vajzave mbi ndikimin që
ka secila karakteristikë e lartpërmendur në nivelin e sigurisë.

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 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, këndvështrimi i funksionarëve publikë apo ofruesve të shërbimit në këto zona nuk ishtë
pjesë e këtij studimi. 
Së dyti, nuk u mblodh informacion paraprak mbi planet e bashkive përkatëse për të investuar në
zonë, gjë që do të siguronte të dhëna bazë mbi pritshmërinë e sigurisë në këto zona. Gjithashtu,
duke qenë një studim i bazuar në perceptim, gjetjet e tij mund të hasin në kundërshti nga banorë të
tjerë të këtyre zonave apo dhe nga grupet e interesit. 
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3. Gjetje të përgjithshme nga studimi

Përshtypja e përgjithshme rreth sigurisë në lagje/ zonë
Përshtypja e përgjithshme rreth ngacmimit seksual dhe dhunës
Përshtypja e përgjithshme për përmirësimin e sigurisë në lagje/ zonë

Gjetjet e këtij studimi bazohen nga të dhënat e mbledhura nëpërmjet 400 pyetësorëve me qytetarë,
8 misione vëzhgimi dhe 8 auditime të sigurisë. 

Pjesëmarrës në pyetësorë ishin 62% gra/ vajza dhe 38% burra/ djem. 83% e të anketuarve i
përkasin grupmoshës 16-29 vjeç. 44% e të anketuarve kanë përfunduar arsimin e mesëm ndërsa
28% e tyre kanë përfunduar studimet universitare/ pasuniversitare. 43% e të anketuarve kanë
deklaruar të jenë të papunë, 36% janë të punësuar, ndërsa pjesa tjetër janë studentë, në pension apo
përfitues të aftësisë së kufizuar (sipas vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për
Punë (KMCA). 6% e të anketuarve (22 të anketuar) i përkasin një grupi etnik nga të cilët 13 janë
Rom dhe 9 Egjiptian. Vetëm 3% e të anketuarve vuajnë nga probleme të aftësisë së kufizuar.

Pyetjet në pyetësor u mblodhën sipas 3 kategorive kryesore:

Një vëmendje e veçantë iu kushtua dhe ndikimit të COVID-19 në sigurinë e grave dhe vajzave në
hapësirat publike. Të dyja zonat e marra në shqyrtim në këtë studim raportohen të kenë
infrastrukturë të përshtatshme dhe hapësira përgjithësisht të mjaftueshme. Kujdesi apo mirëmbajtja
në zonë paraqitet në nivele relativisht të kënaqshme. Përsa i përket shërbimit të transportit publik,
në Prrenjas ky shërbim duket relativisht mirë, ndërsa në Devoll ky shërbim lë për të dëshiruar, ku
48% e të anketuarve pohojnë se ky shërbim nuk ekziston.
Të anketuarit në Prrenjas shprehen relativisht të kënaqur me mundësitë për argëtim, ku
përrmenden: këndet e lojrave, Qendra Kulturore, këndi sportiv, palestra, biblioteka, parku,
shëtitorja, si dhe qendra për të moshuar. Situata paraqitet ndryshe në Devoll, ku disa të anketuar
evidentojnë mungesëj e hapësirave publike për për argëtim dhe lojë, si pasojë e mungesës së një 
 këndi lojrash për fëmijë apo ndërtimi I një shëtitoreje.

Përsa i përket sigurisë në zonë, 3 në 4 banorë ose 77% e të anketuarve në të dyja qytetet shprehen
se ndihen të sigurtë në rrugët/ ambjentet që frekuentojnë zakonisht. Të anketuarit u pyetën se sa të
sigurtë ndihen në: rrugët/ rrugicat e lagjes; hyrjet e shtëpive/ pallateve; hyrjet e kopshteve/
shkollave; përpara dyqaneve/ bareve/ restoranteve/ pikave të llotos; stacionet e autobuzit dhe
lulishtet/ këndet e lojrave, - ku rreth 80% e të anketuarve u shprehën se dihen shumë të sigurtë/ të
sigurtë kur frekuentojnë këto ambjente. Elementet që ndikojnë sigurinë, siç janë ndriçimi apo
ekzistenca e vendeve ku dikush mund te fshihet pa u dalluar nga të tjerët shikohen përgjithësisht
me një sy pozitiv nga të anketuarit në këto qytete.
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Të anketuarit në të dy qytetet shprehen se e kanë të lehtë të gjejnë apo të shkojnë në qendrën
shëndësore apo në komisariatin e policisë, ndërsa përsa i përket qendrave/ OJF-ve/ institucioneve
të tjera që ofrojnë shërbime kundër dhunës, ato janë të aksesueshme në Prrenjas por duket të
mungojnë në Devoll. Prezenca e policisë është e dukshme në të dyja zonat por paraqitet në nivele
më të larta në Prrenjas. Më tej u analizua se çfarë e bën një person më të rrezikuar kur lëviz në
zonë duke analizuar si faktorë që mund të cënojnë sigurinë në këtë zonë: gjininë (të qenit
vajzë/grua); përkatësinë fetare, përkatësinë etnike; të qenit nga një qytet apo lagje tjetër; moshën;
të ecurit vetëm (e pashoqeruar); orientimin seksual dhe veshjen. Në të dyja zonat, si faktorë që
përbëjnë rrezik konsiderohen: gjinia, mosha dhe të ecurit vetëm, megjithëse përqindja e të
anketuarve që i konsiderojnë këto elemente si faktorë që ndikojnë në sigurinë e grave dhe vajzave
nuk paraqitet e lartë. Kjo përqindje varion nga 19%-27% në Prrenjas dhe 41%-48% në Devoll. Si
faktor tjetër që ndikon sigurinë e grave dhe vajzave në Devoll listohet dhe veshja ku konsiderohet
si i tillë nga 42% e të anketuarve. Vlerësojmë që perceptimi I qytetarëve si në Devoll dhe Prrenjas
në lidhje me “sigurinë e gratë kur ecin vetëm natën” mbetet në nivele të larta problematike ashtu
siç dhe është raportuar për Shqipërinë në raportin e SIGI-it për vitin 2019.

Së fundmi u analizua dhe ndikimi që kanë karakteristikat e ambjenteve publike dhe të njerëzve që i
frekuentojnë ato në nivelin e sigurisë së grave dhe vajzave në ambjentet publike. Të anketuarit u
pyetën nëse i shikojnë elementet më poshtë si faktorë që ndikojnë sigurinë e tyre në zonë: ndriçimi
i dobët; mungesa e mirëmbajtjes së hapësirave publike; dyndja e njerëzve në autobus/stacionet e
autobusave; pengesat në rrugë (makinat e parkuara, objekte të ndryshme); mungesa e njerëzve në
zonë; mungesa e patrullave të policisë dhe grupet që rrinë në vende të caktuara ose vijnë vërdallë
nëpër zonë. Në Përrenjas, si faktori që ndikon më së shumti në sigurinë në zonë përmendet
ndriçimi i dobët nga 46% e të anketuarve, ndërsa në Devoll përmenden grupet që rrinë në vende të
caktuara ose vijnë vërdallë nëpër zonë nga 29% e të anketuarve. Karakteristikat e tjera
konsiderohen se ndikojnë në sigurinë në zonë nga një përqindje relativisht e ulët e të anketuarve. 

Përsa i përket formës së incidenteve, situata në Prrenjas paraqitet më e sigurtë ku të anketuarit
mendojnë përgjithësisht se është pak aspak e mundur që një grua/vajzë të përjetojë një formë
ngacmimi seksual, aq më pak një formë dhune. E kundërta ndodh në Devoll ku të anketuarit
shprehen se është relativisht e mundur (në një shkalle 2-3 nga 5) që një grua vajzë të përjetojë
forma të ngacmimit seksual. Mundësia që gratë/vajzat të jenë subjekt i dhunës seksuale
perceptohet më e lartë ku pjesa më e madhe e të anketuarve e shohin shumë të mundur (në një
shkallë 1-2 nga 5) që të ndodhin incidente të tilla. Si autorë të mundshëm të dhunës konsiderohet
më së shumti të jetë dikush i panjohur. Një pjesë e të anketuarve mendojnë se ngacmimi dhe dhuna
seksuale ndodhin natën vonë, ndërsa një pjesë pothuajse e njëjtë mendojnë se ndodh në çdo orë.
Përsa i përket vendit ku ndodhin këto incidente ato mendohet se ndodhin në ndonjë cep të
braktisur më së shumti, por mund të ndodhin kudo.
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Situata e krijuar nga COVID-19 ka patur gjithashtu ndikimin e saj në mënyrën se si hapësirat
publike përdoren nga banorët. Në të dyja zonat pranohet se gjatë kësaj periudhe është reduktuar
lëvizja e njerëzve në zonë, frekuentimi i hapësirave publike, si dhe shpeshtësia e autobuzëve. Përsa
i përket sigurisë në hapësirat publike, pjesa më e madhe e të anketuatve në Devoll mendojnë se
COVID-19 nuk e ka ndikuar sigurinë ose përgjigjen se nuk e dinë. Nga ata që mendojnë se
COVID-19 ka ndikuar sigurinë në hapësirat publike, pjesa më e madhe mendojnë se i ka bërë këto
hapësira më të sigurta. Ndërsa në Devoll 46% e të ankëtuarve mendojnë se hapësirat publike janë
bërë më të sigurta gjatë COVID-19. 

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. Nga qytetarët e
intervistuar në Devoll dhe Prrenjas, në të dyja zonat përmenden si institucione që njohin policinë
dhe bashkinë. Por, besimi në këto institucione paraqitet i moderuar.

Përsa i përket asaj se çfarë do t’i bënte qytetarët të ndihen më të sigurtë, në Devoll përmendet si
masa më e rëndësishme patrullimi më i shpeshtë nga policia, ndjekur nga krijimi i hapësirave
publike miqësore me gratë/ vajzat dhe fëmijët, ndërsa në Prrenjas, përmirësimi i ndriçimit. 
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3.1. Siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike në Devoll
Devolli kufizohet në veri me Bashkinë Pustec,
në perëndim me bashkitë Maliq dhe Korçë, në
jug me bashkinë Kolonjë, ndërsa në lindje me
Greqinë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i
Bilishtit.
Në Bashkinë Devoll banojnë rreth 13396
familje dhe numri i banorëve është rreth
41369[17] (për qytetin e Bilishtit banojnë 3541
familje dhe 10506 banorë). Bashkia e Devollit
është një zonë që dominohet nga popullsi që
banon në zona rurale. Sigurimi i të ardhurave
në Devoll mbështetet në dy burime kryesore,
bujqësia dhe blegtoria nga njëra anë dhe
remitancat nga emigracioni nga ana tjetër. 

Përveç kultivimit të kulturave të ndryshme, si të lashtat dhe perimet, banorët merren shumë me
pemëtarinë duke qenë ndër zonat me prodhim më të lartë në vend. Blegtoria është një tjetër aspekt
përmes të cilës banorët gjenerojnë të ardhura. Pjesë integrale e kësaj bashkie të re është dhe Liqeni
i Prespës së Vogël.

Bashkia e Devollit, si një bashki e krijuar në vitin 2015 si rrjedhojë e reformës territorial në vend,
vlerësohet me burime të pakta financiare, gjë e cila afekton dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve
sociale për grupe të marginalizuara dhe në nevojë sic janë gratë dhe vajzat e dhunuara. “Buxheti
ynë është i vogël, por ne përpiqemi të bëjmë më të mirën. Jemi ndër të paktat bashki që përdorim 6
% e buxhetit tonë për të mbështetur familjet në nevojë,” thotë kryetari i Bashkisë.[18]

Ndjeshmëria e Bashkisë Devoll në lidhje me dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore,
vlerësohet dhe në planifikimin buxhetor të vitit 2021, ku raportohet të ketë një buxhet me shumë
prej 200,000 lekësh (1,667 EUR) për aktivitete për parandalimin dhe luftimin e të gjitha formave
të dhunës ndaj grave. Thënë kjo, tregon që Bashkia ndjen nevojën për adresim të cështjeve të
dhunës në familje, por nga ana tjetër fondi në dispozicion për të kryer këto aktivitete apo dhe për
ofruar shërbime të tjera mbetet shumë I limituar. 
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Aktualisht, prej disa vitesh, në bashkinë Devoll nuk kanë veprimtari organizata vendase të
shoqërisë civile, organizata jofitimprurëse apo organizata ndërkombëtare me profil social. Ngritja
dhe funksionimi i tyre do të ndihmonte në mbështetjen e grupeve në nevojë dhe adresimin e
problemeve të ndryshme të komunitetit. Ato do të përbënin një pikë të forte bashkëpunimi me
pushtetin vendor, në lidhje me ofrimin e shërbimeve të ndryshme sociale shumë të nevojshme për
komunitetin dhe në mënyrë të veçantë për grupet në nevojë. [19]

Referuar studimit tone, në Bashkinë e
Devollit u realizuan 200 pyetësorë nga të
cilët 62% me gra/vajza dhe 38% me
burra/djem. Perceptimet e mbledhura
nëpërmjet pyetësorëve u validuan më tej
nëpërmjet auditimeve dhe vëzhgimeve në
terren nga një staf i trajnuar paraprakisht.

Grafiku 1: Përqindja e të anketurave sipas gjinisë 

3.1.1.  Përshtypja e përgjithshme rreth sigurisë në Bashkinë
Devoll
Përsa i përket mirëmbajtjes dhe infrastrukturës, situata në Devoll paraqitet në nivele relativisht të
kënaqshme. 

e të anketuarve mendojnë se
infrastruktura ku përfshihen

rrugët, ndriçimi dhe
hapësirat në këto zona është

e përshtatshme

e të anketuarve mendojnë se
mirëmbajtja e zonës është e

përshtatshme
 

Grafiku 2: Mirëmbajtja dhe infrastruktura 



Një nga Objektivat afatgjatë të Bashkisë Devoll që në vitin 2016 është dhënia e shërbimit të
transportit publik për lidhjen e fshatrave, qendrave të njësive administrative me qytetin Bilisht
(objektivi afatgjatë I.6.1), me qëllim për të lehtësuar lëvizjen e banorëve, integrim i bashkisë së re,
lehtësim i lëvizjes së grave, vajzave, dhe të moshuarëve, rritje e aksesit në shërbimin arsimor
cilësor të fshatrave (Plani Operacional i Zhvillimit Vendor, Bashkia Devoll – 2016). Ky angazhim
i Bashkisë Devoll vlerësohet dhe sot të jetë realizuar disi, duke qenë se dhe nga vëzhgimet tona në
terren evidentohet mungesa e këtij transporti.

Më shumë se gjysma e të anketuarve shprehen se nuk ka mundësi për argëtim për fëmijët,
adoleshentët, të rriturit dhe të moshuarit. Kjo u evidentua dhe gjatë vëzhgimeve në terren.[22]

Zona përshkruhet si një zonë e sigurtë dhe e ndriçuar. Këto gjetje mbështeten gjithashtu edhe gjatë
auditimeve të sigurisë, ku ndriçimi është vlerësuar me 4 në një shkallë 1-5. Përsa i përket hyrjeve
të shtëpive/ pallateve/ ndërtesave, gjatë vëzhgimeve ndriçimi përshkruhet i mirë. 

Një nga Objektivat afatgjatë të Bashkisë Devoll që në vitin 2016 është ndriçimi i mjediseve
publike të fshatrave që aktualisht nuk kanë ndriçim (objektivi afatgjatë I.5.1), me qëllim për të
lehtësuar lëvizjen e banorëve në orët e mbrëmjes, ose në orët e para të mëngjesit, lehtësim i
lëvizjes për gratë dhe vajzat (Plani Operacional I Zhvillimit Vendor, Bashkia Devoll – 2016). Ky
angazhim I Bashkisë Devoll vlerësohet të jetë realizuar në një masë të konsiderushem, duke qene
se dhe ky studim evidenton një infastrukturë të mirë ndriçimi në rrugët e kësaj Bashkie. 
Referuar Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Devoll, në lidhje me “Infrastruktura e
transportit” një nga aksionet e evidentuara si prioritet për ndërhyrje është dhe përmirësimi i
infrastrukturës rrugore ekzistuese me masa të përshtatshme, të tilla si: mirëmbajtje, asfaltim,
ndriçim, sinjalistikë, etj. [23]
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e të anketuarve ndihen të sigurtë dhe të
mbrojtur

e të anketuarve mendojnë se ndriçimi është
mirë/shumë mirë

e të anketuarve përmendin si problem
ekzistencën e vendeve ku dikush mund të
fshihet pa u dalluar nga të tjerët

e të anketuarve mendojnë se siguria e
vajzave/grave në hapësirat publike nuk
është ndikuar nga situate e krijuar nga
COVID.

Grafiku 3: Përqindja e të anketuarve që ndihen të sigurt 
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Të anketuarit u pyetën dhe mbi sigurinë e ambjenteve të cilat frekuentohen më shpesh, siç janë:
rrugët/ rrugicat e lagjes, hyrjet e banesave apo të shkollave, lulishtet, etj. Siç mund të shihet nga
grafiku i mëposhtëm, pjesa më e madhe e të anketuarve i konsiderojnë këto ambjente të sigurta
apo shumë të sigurta. 

Grafiku 4: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ambjentet më poshtë janë të sigurta/ shumë të sigurta

faktorët personal ku u përfshinë gjinia, mosha, përkatësia fetare, orientimi seksual, prejardhja
dhe të ecurit vetëm të analizuar në Grafikun 5
si dhe faktorët e tjerë që kanë të bëjnë me kushtet e zonës të renditur në Grafikun 6.

Prania e institucioneve në zonë gjithashtu vihet re dhe theksohet nga pjesa më e madhe e të
anketuarve se e kanë të lehtë të gjejnë : qendrën shëndetësore (99%), rajonin e policisë (97%) dhe
Qendra/ OJF/ Institucione të tjera që ofrojnë shërbime kundër dhunës (24%). 41% e të anketuarve
shprehen se zona patrullohet rregullisht nga policia, ndërsa 40% e tyre shprehen se nuk e dinë nëse
zona patrullohet 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. Faktorët u analizuan sipas 2 kategorive:

Grafiku 5: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët personalë ndikojnë në sigurinë në zonë
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Të ecurit vetëm dhe të qënit vajzë/ grua mendohet se e bën një person më të rrezikuar kur lëviz në
zone, e shprehur kjo nga 48% dhe 43% e të intervistuarve.

Grupet që rrinë në vende të caktuara ose vijnë përballë në zonë përmendet si faktori kryesor që
ndikon në sigurinë në zonë nga 29% e të anketuarve. Faktorët e tjerë ishin mungesa e njerëzve në
zonë dhe mungesa e patrullave të policisë, me nga 24% përkatësisht. Këto gjetje mbështeten edhe
nga auditimet e sigurisë ku faktorët e mësipërme u vlerësuan disi të sigurt (në një shkallë nga 1-
shumë ë pasigurtë në 5-shumë e sigurt) përsa i përket ndjesisë së sigurisë në këtë zonë.[24]
Informacioni u mblodh edhe mbi formën e incidenteve të dhunës apo ngacmimit seksual që gratë
dhe vajzat mund të përjetojnë në këtë zonë. 

Grafiku 6: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët më poshtë ndikojnë në sigurinë në zonë
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Ndërtimi I trotuareve në qytetin e Bilishtit;
Krijimi I shtigjeve për këmbësorë dhe bicikletave përgjatë lumit Devoll;
Krijimi dhe mirëmbatja e shtigjeve të këmbësorëve në Vergmali I Moravës. [26]

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.[25]

Referuar Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Devoll, në lidhje me “Infrastruktura e
transportit” një nga aksionet e evidentuara për ndërhyrje është dhe krijimi I rrugëve të
përshtatshme për levizhmërinë e butë (këmbësorë, çiklistë), ku propozohet si domosdoshmsëri: 

Përgjatë realizimit të pyetësorëve me qytetarët, apo dhe gjatë misioneve të auditimit të realizuar në
Dhjetor 2021, nuk është evidentuar dhe përmendur asnjë nga prioritetet e Planit të Përgjithshëm
Vendor për këtë bashki. Gjë e cila sjell si nevojë një komunikim publik me qytetarët nga Bashkia,
kur ky institucion ndërton dhe angazhohet në plane zhvillimi kaq të rëndësishme për jetën e çdo
dite me të çdo qytetari të Bashkisë Devoll, pavarësisht moshës, gjinisë, etnisë, vendbanimit, etj. 

Grafiku 7: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se është e mundur/ shumë e mundur që një grua/ vajzë 
të përjetojë një nga ngjarjet
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Ngacmimi seksual dhe dhuna janë vlerësuar si çështje me rëndësi në këtë studim, duke i kushtuar
një sesion të tërë pyetjesh. Ngacmimi seksual dhe dhuna mund të ndodhin si në ambiete të jashtme
dhe nga persona të panjohur, ashtu dhe në ambiente familjare dhe nga persona brenda rrethit të
besimit. Pikerisht, dhe pyetjet në këtë studim adresojnë çështje që lidhen me: identifikimin e
autorëve që kanë kryer ngacmimin apo dhunën seksuale, nëse këto episode ndodhnin nga një
person i afërm i viktimës, nga një i njohur i largët apo nga një i panjohur, etj. Në grafikun në vijim
prezantohen opinionet e të intervistuarve në lidhje me këtë çëshjte. 

Grafiku 8: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ngacmimi/ dhuna seksuale 
ka më shumë gjasa të ndodhë nga personat 

3.1.2. Përshtypja e përgjithshme rreth ngacmimit seksual dhe
dhunës në Devoll

Ajo që vihet re është që 93% e të anketuarve mendojnë se ngacmimi apo/dhe dhuna seksuale mund
të ndodhë nga një i panjohur dhe 22% mendojnë se ngacmimi apo/dhe dhuna seksuale mund të
ndodhë nga dikush në shkollë 

Në lidhje me kohën kur ndodh ngacmimi seksual, të anketuarit mbështesin dy momente: ndodh
natën vonë (37%), dhe ndodh në çdo orë (34%). Përsa i përket dhunës seksuale, 42% mendojnë se
ndodh natën vonë dhe 36% mendojnë se ndodh në çdo orë.

Përsa i përket vendit ku ka më shumë gjasa të ndodhë ngacmimi seksual, ai mund të ndodhë kudo:
në rrugë sipas 11% të të anketuarve, në një vend të braktisur sipas 37% të tyre, apo kudo sipas
37% të të anketuarve. Përsa i përket vendit ku mund të ndodhë dhuna seksuale, pjesa më e madhe
e të anketuarve (52%) shprehen se mund të ndodhë në një vend të braktisur. Pjesa tjetër mendojnë
se dhuna seksuale mund të ndodh kudo, përkatësisht 23% e të anketuarve.
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Më tej u analizua gjithashtu se çfarë do të kontribuonte në përmirësimin e sigurisë në Devoll. 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. 60% e të anketuarve shprehen se
ka institucione që mund të ofrojnë ndihmë. 10% e tyre shprehen se nuk ka, ndërsa 30% se nuk
kanë informacion. Ajo që bie në sy është se besimi te këto institucione nuk është në nivelin më të
lartë. 17% e të anketuarve shprehen se kanë shumë besim në to. 66% kanë disi besim, ndërsa 15%
se kanë pak besim. Gjatë vëzhgimeve gjithashtu vihet re se mungon sinjalistika që tregon ku mund
të kërkohet ndihmë në rast emergjence.[27]

Së fundmi u diskutua se çfarë do t’i bënte qytetarët të ndiheshin më të sigurtë në lagje/ zonë,
informacion i përmbledhur në Grafiku 9.

3.1.3. Përshtypja e përgjithshme për përmirësimin e sigurisë
në Devoll

Si masë kryesore që do t’i bënte të ndihen më të sigurtë listohet inspektimi apo partullimi më i
shpeshtë nga policia, përkatësisht nga 83% e të anketuarve. Krijimi I hapësirave publike miqësore
për gratë/vajzat dhe fëmijët është masa tjetër që do I bëntë 57% të anketuarit të ndiheshin më të
sigurt.

Hapësirat argëtuese për fëmijë dhe grupmoshat e tjera, vazhdon të mbetet nevojë dhe kërkesë prej
disa vitesh, ku dhe në vitin 2018 nga punonjësja e Mbrojtjes së fëmijëve në këtë bashki raporton se
Bilisht-qendra e Bashkisë- si në shumë qyteza të tjera, fëmijët nuk kanë shumë zgjedhje për kohën
e lirë apo veprimtari krijuese. Ka vetëm një mundësi për ta, kampi veror i organizuar në
bashkëpunim me donatorë që organizohet 1 herë në vit për disa ditë.[28]

Grafiku 9: Përqindja e të anketuarve që shprehen se masat e mëposhtme 
do t’i bënin të ndiheshin më të sigurtë
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Prrenjasi kufizohet në veri me bashkinë
Librazhd, në lindje me Republikën e
Maqedonisë, në jug me Bashkinë Pogradec dhe
në perëndim me Bashkinë Elbasan. Kryeqendra
e Bashkisë është qyteti i Prrenjasit.Në bashkinë
Prrenjas banojnë rreth 33031 banorë. Bashkia e
Prrenjasit ka një pozicion të favorshëm
gjeografik, pasi gjendet fare pranë dy pikave
doganore me Maqedoninë. Përgjatë tranzicionit,
në këtë zonë kanë munguar strategjitë e
zhvillimit. E megjithatë, emigracioni në zonën e
Përrenjasit nuk ka qenë i lartë. Kjo pasi shumë
banorë të zonës kanë zgjedhur punësimin
sezonal në Maqedoninë fqinje, me të ardhurat e
të cilëve mbijeton një pjesë e mirë e popullatës.

3.2. Siguria e grave dhe vajzave në hapësirat publike në
Prrenjas

Në lidhje me shërbimet sociale, informuese dhe argëtuese në bashkinë Prrenjas, evidentohen disa
aktivitete të ndodhura gjatë këtyre 3 viteve të fundit, siç janë nisma për fuqizimin e grave dhe
vajzave, të rinjve të kthyer nga emigracioni, ofrimi i shërbimeve psikologjike dhe ligjore falas për
vajzat dhe gratë me problem dhune, ofrimin e shërbimeve për familje për 30 fëmijë me Aftësi të
Kufizuar; ngritjen e një qëndre ditore për të moshuarit (2020).[29] 

Në zonë u realizuan 200 pyetësorë nga të cilët
61% me gra/ vajza dhe 40% me burra/ djem.
Perceptimet e mbledhura nëpërmjet pyetësorëve u
validuan më tej nëpërmjet auditimeve dhe
vëzhgimeve në terren nga një staf i trajnuar
paraprakisht.

Grafiku 10: Përqindja e të anketurave sipas gjinisë 
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Përsa i përket mirëmbajtjes dhe infrastrukturës, situata në Prrenjas paraqitet në nivele relativisht të
kënaqshme. 

3.2.1. Përshtypja e përgjithshme rreth sigurisë në Prrenjas

Në zonë gjithashtu ka mundësi për argëtim për të gjitha grupmoshat. Për fëmijët 72% e të
anketuarve shprehen se mundësi për argëtim është këndi I lodrave, për adoloshentët, të rriturit dhe
të moshuarit 68% shprehen për nevojën e ngritjes së një qëndre kulturore. Përsa I përket vendeve
që përdoren momentalisht për argëtim 66% e të intervistuarve shprehen se kafenetë janë dhe
mbeten argëtimi kryesor.

Bashkia e Prrenjasit përshkruhet si një zonë e sigurtë nga pjesa më e madhe e të anketuarve (72% e
të anketuarve ndihen të sigurtë dhe të mbrojtur). Përsa i përket ndriçimit, 68% 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 mire, duke ju dhënë siguri qytetarëve.[30]

e të anketuarve mendojnë se
infrastruktura ku përfshihen rrugët,
ndriçimi dhe hapësirat në këto zona

është e përshtatshme

e të anketuarve mendojnë së
mirëmbajtja e zonës është e

përshtatshme

Grafiku 11: Mirëmbajtja dhe infrastruktura

Grafiku 12: Përqindja e të anketuarve që ndihen të sigurt
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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 13, pjesa më e madhe e të anketuarve i konsiderojnë
këto ambjente të sigurta apo shumë të sigurta. 

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 (99%), rajonin
e policisë (98%) dhe Qendra/ OJF/ Institucione të tjera që ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës
(90%). 69% e të anketuarve shprehen se zona patrullohet rregullisht nga policia. 

Studimi i përkushtoi një vëmëndje të shtuar dhe identifikimi i faktorëve që do të ndikonin në
nivelin e sigurisë së një personi kur frekuenton zonën e targetuar, referuar faktorëve të brendshëm
personal si: gjinia, mosha, përkatësia fetare, orientimi seksual, prejardhja dhe të ecurit vetëm, si
dhe faktrorëve të jashtëm ambiental si: ndriçimi i dobët, mungesa e mirëmbajtjes së hapësirave
publike, dyndja e njerëzve në autobus/stacionet e autobusave, pengesat në rrugë (makinat e
parkuara, objekte të ndryshme, mungesa e njerëzve në zone, etj. Opinionet e qytetarëve rreth
ndikimit që kanë faktorëve të brendshëm personal dhe faktrorëve të jashtëm ambiental, i gjeni të
prezantuara përkatësisht në Grafikun 14 dhe Grafikun 15. 

Grafiku 13: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ambjentet më
 poshtë janë të sigurta/ shumë të sigurta
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Gratë dhe vajzat perceptohen si më të rrezikuara nga 27% e të anketuarve. Të ecurit vetëm dhe
mosha gjithashtu mendohen se e bëjnë një person më të rrezikuar kur lëviz në zonë.

Grafiku 14: Përqindja e të anketuarve që mendojnë 
se faktorët personalë ndikojnë në sigurinë në zonë

Grafiku 15: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se faktorët më poshtë ndikojnë në sigurinë në zonë
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Studimi i përkushtoi një vëmëndje dhe identifikimit të autorëve të mundshëm të ngacmimit apo
dhunës seksuale, nëse këto episode janë të riskuara të ndodhinin nga dikush i afërm, nga një i
njohur i largët apo nga një i panjohur. Pjesa më e madhe e të anketuarve mendojnë se ngacmimi
apo dhuna seksuale ndodhin kryesisht nga persona të panjohur, - konkretisht 77% e tyre.

3.2.2. Përshtypja e përgjithshme rreth ngacmimit seksual dhe
dhunës në Prrenjas

Grafiku 16: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se është e mundur/ shumë e mundur
 që një grua/ vajzë të përjetojë një ngjarje si më lartë

Ndiçimi i dobët përmendet si faktori kryesor që ndikon sigurinë në zonë, përkatësisht nga 46% 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 16

Siç mund të shihet dhe nga grafiku më sipër, përqindja e ngjarjeve është relativisht e vogël.
Incidentet që mund të ndodhin janë verbale, apo dikush mund ti ndjekë.

Grafiku 17: Përqindja e të anketuarve që mendojnë se ngacmimi/ dhuna seksuale 
ka më shumë gjasa të ndodhë nga personat 



Në lidhje me kohën kur ndodh ngacmimi apo dhuna seksuale, pjesa më e madhe e të anketuarve në
Prrenjas shprehen ngacmimi apo dhuna seksuale mund të ndodhin në çdo orë, përkatësisht 39%
dhe 61%. Gjithashtu përsa i përket vendit ku ka më shumë gjasa të ndodhë ngacmimi apo dhuna
seksuale, të anketuarit shprehen se ngacmimi seksual mund të ndodhë në një vend të braktisur
(48%) dhe dhuna seksuale mund të ndodhë kudo (85%).
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Si masë kryesore që do t’i bënte të ndihen më të sigurtë listohet përmirësimi i ndriçimit,
përkatësisht 3 nga 4 qytetarë të pyetur, ose 70% e të anketuarve. Zgjerimi i rrugëve apo trotuareve
dhe krijimi I hapësirave publike miqësore me gratë/ vajzat dhe fëmijët konsiderohen të
rëndësishme përkatësisht nga 23% dhe 18% e të anketuarve, ndërsa inspektimi/patrullimi më I
shpeshtë nga policia konsiderohet faktor I rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë në zonë nga
10% e të anketuarve. 

3.2.2. Përshtypja e përgjithshme për përmirësimin e sigurisë
në Prrenjas
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. 54% e të anketuarve shprehen se ka
institucione që mund të ofrojnë ndihmë dhe përgjithësisht këto institucionë janë Bashkia dhe
Policia. Ajo që bie në sy është se besimi te këto institucione është në nivele të larta. 61% e të
anketuarve shprehen se kanë shumë besim në to, 29% kanë disi besim, ndërsa 7% se kanë pak
besim. Vetëm 3% shprehen se nuk kanë aspak besim.

Së fundmi u diskutua se çfarë do t’i bënte qytetarët të ndiheshin më të sigurtë në lagje/ zonë,
informacion i përmbledhur në Grafiku 18.

Grafiku 18: Përqindja e të anketuarve që shprehen se masat e mëposhtme 
do t’i bënin të ndiheshin më të sigurtë



Në përfundim të këtij studimi mund të thuhet se bazuar në opinionet dhe perceptimet e qytetarëve
të angazhuar, të dyja bashkitë target mund të konsiderohen disi të sigurta nga ngacmimi apo dhuna
seksuale në hapësirat publike. 

Referuar dhe 2 dimensionet SIGI ku është bazuar ky studim: integriteti trupor i kufizuar (dhuna
ndaj grave) dhe liritë e kufizuara civile (e drejta për lëvizje), vëmë re që dhe këto dy bashki Devoll
dhe Prrenjas mbeten në nivele pothuajse të njëjta me ato në të cilat është raportuar Shqipëria në
vitin 2019. 

Bazuar dhe në studimet e më parshme që Observatori ka realizuar në hulumtim të sigurisë së grave
dhe vajzave në hapësirat publike, në zona të tjera të Shqipërisë, vlerësohet se individët kanë nivele
të ndryshme perceptimi të sigurisë, bazuar kjo në element, si: 
          njohja nga qytetarët e rolit dhe detyrimeve të institucioneve lokale shërbim – ofruese; 
          standarti dhe cilësia me të cilën institucioneve lokale shërbim – ofruese ju shërbejnë  
          qytetarëve; 
          njohja e standartave ndërkombëtare të sigurisë në një shoqëri demokratike nga qytetarët; 
          niveli I besimit që qytetarët kanë në institucionet shërbim – ofruese për të marr 
          shërbimet me cilësi, në kohë dhe konfidencë. 

Bazuar në këto element të lartë përmendur, gjetjet e studimit të realizuar në Bashkitë Devoll dhe
Prrenjas, na nxisin të mendojmë për nivelet e ndryshme të perceptimit të standarteve të sigurisë që
qytetarët dhe individët njohin, presin, kërkojnë dhe angazhohen të përmbushen nga autorietet dhe
ofruesit e shërbimeve.   
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4. Përfundime

4. 1. Përfundime për Bashkinë Devoll
Disa nga shkaqet që duket se ndikojnë në nivelin e pasigurisë në Devoll janë:
          Personat që rrinë në vende të caktuara ose vijnë vërdallë në zonë përmenden
          si faktori kryesor që rrit pasigurinë 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.
          Mungesa e ndriçimit apo ndiçimi i dobët në disa vende përbën rrezik të shtuar për banorët që   
          i frekuentojnë këto vende.
          Mungesa e patrullave të policisë gjithashtu rrit pasigurinë e banorëve të zonës.
          Mungesa e besimit të qytetarëve në institucionet e ofrimit të shërbimit në nivel lokal.
          Mungesa e hapësirave argëtuese për fëmijë dhe grupmoshat e tjera.



Pavarësisht problemeve të listuara më sipër, banorët në qytetin e Devollit ndihen përgjithësisht të
sigurtë në këtë zonë si në rrugë, në hyrjet e institucioneve, në stacionet e autobuzëve, përpara
bareve apo restoranteve 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. Të ecurit vetëm, 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.
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4. 2. Përfundime për Prrenjasin
Shkaqet që ndikojnë në nivelin e pasigurisë në Prrenjas janë pak a shumë të njëjtët me qytetin e
Devollit dhe pse disa prej tyre mbajnë një peshë tjetër. 
          Ndiçimi i dobët listohet si faktori kryesor që rrit pasigurinë në zonë.
          Ekzistenca e vendeve ku dikush mund të fshihet pa u dalluar krijon një ndjesi pasigurie te  
          banorët e zonës.
          Nevoja për krijimin e hapësirave argëtuese për fëmijë dhe të rinj, ku evidentohet si nevojë 
          emergjente ngritja e një qendre kulturore. 

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

Si faktorë që ndikojnë në nivelin e sigurisë së individit në zone, u përmend si më i rëndësishëm të
qenit 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 Devoll, edhe në Prrenjas 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. 
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5. Rekomandime

Nevoja për mirëpërcaktimin e akteve, politikave dhe praktikave për hapësira publike të sigurta
dhe të gjelbërta; si dhe në lidhje me parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe nxitjen
e lirisë së lëvizjes për vajzat dhe gratë nga Bashkitë.

Për t’u siguruar që investimi publik të bëhet në vendin dhe kohën e duhur, duke mundësuar
sigurimin e jetës dhe dinjitetit të çdo banori dhe qytetari, pavarësisht moshës, gjinisë apo
përkatësisë, është e nevojshme bashkërendimi i përgjegjësive institucionale të pushtetit
vendor, si dhe identifikimi i nevojave të banorëve, perceptimeve të qytetarëve dhe vëzhgimet e
ekspertëve të pavarur.

Bashkia e Devollit dhe Prrenjasit duhet të marrë parasysh gjetjet e këtij studimi në planet e
tyre të zhvillimit 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 Shqiptar dhe Policinë
lokalë të Bashkisë, për t’u 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; (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, Bashkia e Devollit dhe Prrenjasit dhe Agjensia e
Rregullimit të Territorit duhet të marrin parasysh krijimin apo shtimin e hapësirave të reja të
këndeve të lojërave 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 të ofrojnë shërbime me
cilësi në çdo kohë dhe kujdo.

Së pari 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 të përgjithshme



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. 

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 Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR) është
menaxhimi i rasteve të dhunës 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 anëtarët e MKR, e veçanërisht gjatë
takimeve të rregullta të grupit teknik ndërdisiplinor 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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5.2. Rekomandime për përmirësimin e sigurisë 

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

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. 

Rekomandime të tjera për Bashkinë Devoll janë:

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 bashkrendojë punën me institucionet vartëse të saj shërbim-ofruese si dhe me
institucionet e tjera në territor për të rritur besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe
shërbimeve që ato ofrojnë. 
Bashkia Devoll duhet të angazhohet të ndërtojë kënde lojrash për fëmijë si dhe hapësira të
tjera argëtuese për grupmosha të tjera.

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit (MKR) 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.

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:
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5.3. Rekomandime për përmirësimin e sigurisë 

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 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.
Duhet të planifikohen gjithashtu krijimi apo shtimi i hapësirave të reja
të gjelbërta, sheshe lojërash për fëmijë, krijimin e një qendre kulture,
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.

Për të përmirësuar sigurinë në këtë zonë, bashkia duhet fillimisht të
investojë në përmirësimin e infrastrukturës, konkretisht:

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. 
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