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FALËNDERIM

Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit
LGBT në Kosovë, falënderon të gjithë kontribuesit
nga Kosova dhe rajoni, për sigurimin e materialit të
nevojshëm përpilimin e një libri të tillë. Ky libër do
të ishte i pamundur pa kontributin e tyre. Shihni më
poshtë emrat e secilit person dhe organizatë
kontribuese:
Kosovo- Arbër Nuhiu (CSGD); Liridon Veliu
(QESh); Linda Gusia; Nita Luci; Rajmonda Sylbije
(CEL); Sarah Maliqi; Vjollca Krasniqi
Shqipëri- LGBT Alliance (2015 Raporti Vjetor)
Bosnja dhe Hercegovina- Sarajevo Open Center
(SOC) (Pink report 2016- Raporti Vjetor për të
drejtat e njeriut të komunitetit LGBTI në Bosnje dhe
Hercegovinë)
Sllovenia- Social Information Center
LEGEBITRA
Serbia-Lepa Mladjenovic- Redaktuar nga Marija
Savic Sarzinski
Kroacia- Marko Jurcic, Zagreb Pride
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Qendra për Barazi dhe Liri të
Komunitetit LGBT në Kosovë (CEL)
Qendra për Barazi dhe Liri (CEL) është
themeluar në korrik të vitit 2013 nga aktivistë
shumëvjeçarë të kauzës LGBT në Kosovë, me
qëllim të luftimit të diskriminimit në bazë të
orientimit seksual dhe identitetit gjinor, fuqizimit të
komunitetit LGBT, ngritjes së vetëdijes së
popullatës së gjerë, si dhe për të ofruar një vend të
sigurtë socializimi për pjesëtarët e komunitetit
LGBT.
Vizioni i CEL-it është një shoqëri e Kosovës
e cila njeh dhe zbaton të drejtat e komunitetit
LGBT, si të drejta themelore të njeriut; ku personat
LGBT janë të lirë nga çdo formë e diskriminimit
dhe dhunës. Misioni i CEL-it është fuqizimi i
komunitetit LGBT në Kosovë; si dhe parandalimi i
diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe
identitetit gjinor, me anë të rritjes së vetëdijes së
popullatës së përgjithshme mbi çështjet LGBT;
përfshirë këtu edhe avokimin për të drejtat e
barabarta, zbatimin dhe përmirësimin e ligjeve të
Kosovës.
Në mënyrë që të arrihet qëllimi i tre
programeve kryesore të CEL-it, implementohen
këto aktivitete/ programe:
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Fuqizimi i komunitetit LGBTI në Kosovë:
- Ngritja e kapaciteteve
- Këshillim Psikologjik dhe Ligjor
- Trajnime/Punëtori
- Grupe diskutimi
- Sesione leximi, etj.
Ngritja e vetëdijes tek popullata e gjerë:
- Shkolla verore
- Punëtori me të rinj
- Trajnime me gazetarë
- Kampanja vetëdijesuese
- Debate publike
- Konferenca, etj.
Avokimi dhe lobimi tek Institucionet relevante
duke organizuar:
- Punëtori
- Monitorim dhe Evaluim
- Hulumtime
- Publikime dhe Rekomandime, etj.
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Hyrje
Ideja fillestare për hartimin e këtij libri ka
marrë shkas nga dy arsye: së pari, në gjuhën shqipe
mungon literatura rreth komunitetit LGBTI, që do
t’i shërbente këtij komuniteti dhe së dyti, qytetarët
në përgjithësi kanë nevojë të kenë informata rreth
lëvizjes LGBTI, në mënyrë që të adaptohen me
ndryshimet shoqërore dhe t’i kuptojnë individët që i
përkasin këtij komuniteti. Libri nis nga shpjegimi i
terminologjisë, kalon në zhvillimet kryesore
botërore të kësaj lëvizjeje, për t’u ndalur në
përshkrimin e situatës në Kosovë dhe duke vijuar
me vendet e tjera të rajonit. Zhvillimet lokale të
kësaj lëvizjeje përbëjnë edhe thelbin e këtij libri,
pasi synimi ynë është t’i drejtohemi publikut
shqiptar. Duke synuar të jetë gjithëpërfshirës, libri
do të jetë një formë ekspozeje që nis me historinë e
komunitetit LGBTI në botë dhe ndalet në
pasqyrimin e gjendjes dhe kualitetit të jetesës së
personave të komunitetit LGBTI në Kosovë.
Libri, që do të shpërndahet në formën hard
copy dhe PDF, përveç si informues për publikun, ka
synimin të bëhet pjesë e syllabuseve universitare, në
departamentet dhe lëndët që lidhen me zhvillimin e
kësaj lëvizjeje. Duke parë ecurinë që do të ketë jeta
e këtij libri, hapi i radhës do të jetë përkthimi i tij në
gjuhën angleze dhe në gjuhën serbe. Organizata
CEL, që ka marrë përsipër hartimin e këtij libri, në
bashkëpunim me Programin për Studime dhe
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Hulumtime Gjinore (Universiteti i Prishtinës), kanë
unifikuar terminologjinë e cila do të përdoret në
këtë libër. Mbledhja e të gjithë personave që kanë
qenë pjesë e lëvizjes LGBTI prej fillimeve të kësaj
lëvizjeje në Kosovë, ka dhënë një ndihmesë të
madhe për përzgjedhjen e të dhënave rreth
organizatave të themeluara dhe momenteve kyçe të
ecurisë së tyre. Vështirësia për përzgjedhjen e
këtyre materialeve ka qenë e madhe, pasi ky është
libri i parë i këtij lloji që shkruhet në Kosovë dhe
për këtë arsye është dashur një seleksionim sipas
rëndësisë, i të gjithë materialeve që dispononim.
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Terminologjia
Një vështrim historik në kultura, shoqëri dhe
gjeografi të ndryshme dëshmon se orientimi dhe
identitetet seksuale kanë qenë gjithnjë fluide.
Varësisht nga kontekstet dhe strukturimet politike,
ekonomike dhe shoqërore, pranimi ose mospranimi i
këtij fluiditeti ka kushtëzuar dhe formësuar
relacionet e pushtetit, të cilat i kanë bërë të
dukshme, ose të padukshme orientimet dhe praksat
seksuale.
Edhe pse shembuj në favor të këtij
komuniteti mund të gjenden nga librat më të lashtë,
si për shembul në Antikitetin Grek dhe në Romën e
Lashtë, duket që shoqëria ende e konsideron
heteroseksualitetin si normë të natyrshme shoqërore.
Përveç shumë figurave mitike, edhe dy poetët më të
njohur lirikë të Greqisë së Lashtë, Anakreonti dhe
Safoja, e poetizuan homoseksualitetin. Madje,
emërtimi lezbike, vjen nga ishulli Lesbos, ku
dashuria dhe relacioni lezbik ishte i hapur dhe
dominues.
Ky libër është synim për një vështrim mbi
aktivizmin e organizatave dhe lëvizjeve LGBTI.
Përmbledhja nuk i trajton zhvillimet e mëhershme
historike, në rajon apo kudo, por fokusohet në
kontekstin bashkëkohor të krijimit të organizatave
dhe angazhimit të tyre publik dhe politik.
Është parë e nevojshme që ky libër, së pari
të nisë me një terminologji që shpjegon orientimet e
10

ndryshme seksuale dhe identitetet gjinore të
njerëzve, në mënyrë që shoqëria në përgjithësi, duke
u informuar, të ndërgjegjësohet për integrimin dhe
pranimin e personave të komunitetit LGBTI. Më
poshtë janë termat që janë konsideruar si bazikë për
përmbajtjen e këtij libri.

-

-

-

Heteroseksual - person që tërhiqet vetëm
nga persona të seksit të kundërt.
Homoseksual - person i cili ka tërheqje
fizike dhe emocionale nga personi i seksit të
njëjtë.
Lezbike - femër e cila ka tërheqje fizike dhe
emocionale ndaj një femre tjetër.
Gej – mashkull i cili ka tërheqje fizike dhe
emocionale ndaj një mashkulli tjetër.
Biseksual - person i cili tërhiqet fizikisht
nga të dy sekset.
Transgjinor – person, gjinia apo identiteti
personal i të cilit nuk përputhet me seksin e
lindur.
Transseksual – person i cili emocionalisht
apo psikologjikisht e ndjen se i takon seksit
tjetër. Gjithashtu përdoret për individët që
kërkojnë hormone dhe shpesh, por jo
gjithmonë, kërkojnë trajtim kirurgjikal për të
ndryshuar seksin e tyre, në mënyrë që të
mund të jetojnë gjithmonë si persona të
seksit të kundërt, nga ajo çfarë kanë lindur.
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Disa individë që kanë bërë këtë lloj
ndërhyrjeje nuk pëlqejnë që t’i referohen
vetes si transseksual.
Interseksual - është një term përgjithësues
që
përdoret
për
të
emërtuar
shumëllojshmërinë e kushteve në të cilat një
person lind me një anatomi riprodhuese, ose
seksuale që nuk duket e përshtatshme me
përkufizimet tipike të femrës dhe të
mashkullit.
Aseksual - person i cili nuk tërhiqet ndaj
asnjërit seks.
Seks - i referohet gjendjes biologjike të një
personi dhe zakonisht kategorizohen si
meshkuj, femra, ose interseksual.
Gjini - i referohet qëndrimeve, ndjenjave
dhe sjelljeve që një kulturë lidh me seksin
biologjik të një personi. Sjelljet që janë në
përputhje
me
pritshmëritë
kulturore
konsiderohen si gjini-normative, ndërsa
sjelljet që shihen si jo të përshtatshme me
këto pritshmëri përbëjnë gjini jo konforme.
Identitet gjinor - i referohet përcaktimit si
një konceptim personal dhe shoqëror për
subjektin dhe kategorinë mbi veten në
relacionet mes seksit dhe gjinisë.
Orientim seksual - është një model i
qëndrueshëm i tërheqjes romantike apo
seksuale (ose një kombinim i këtyre të
dyjave) për personat e seksit, apo gjinisë së

-

-

-

-

kundërt, të të njëjtit seks apo të të njëjtës
gjini, apo për sekset, ose për më shumë se
një gjini. Këto tërheqje përgjithësisht janë të
përfshira nën emërtimet heteroseksualitet,
homoseksualitet dhe biseksualitet.
Shprehje gjinore - i referohet mënyrave se
si ne e manifestojmë maskulitetin ose
feminitetin. Zakonisht është një zgjerim i
identitetit gjinor, mënyra jonë për të qenë
burrë, ose grua.
Queer – Një term çadër (mbulues)
ndonjëherë i përdorur nga njerëzit e
LGBTQ-së për t’iu referuar komunitetit të
tërë të LGBT-së. Një term alternativ për të
emërtuar minoritetet seksuale, si lezbiket,
homoseksualët dhe biseksualët. Identitet
seksual apo gjinor i cili nuk korrespondon
me idetë dominuese mbi seskualitetin dhe
gjininë,
veçanërisht
me
normat
heteroseksuale.
Heteronormativiteti- i referohet një
pikëpamjeje botërore që e promovon
heteroseksualitetin si orientim të duhur ose
të preferuar seksual.
Homofobia – mospëlqim, ose paragjykim
kundrejt njerëzve me orientim homoseksual.
Transfobia – mospëlqim dhe paragjykim i
vazhdueshëm ndaj njerëzve transseksualë
dhe transgjinorë.
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Kontributi i komunitetit LGBTI
Ndërkohë që bota ka pësuar ndryshime dhe
zhvillime të mëdha që kanë përcaktuar historinë e
njerëzimit, për shekuj me radhë është lënë mënjanë
një pjesë e konsiderueshme e popullsisë, që më vonë
do të njihej si komuniteti LGBTI. Bota u përfshi nga
shumë luftëra, por pak u luftua për të drejtat dhe
lirinë e personave të këtij komuniteti. Me ardhjen e
feve abrahamike, homoseksualiteti u konsiderua si
mëkat, prandaj edhe “mëkatuesit” u përndoqën për
shekuj me radhë, jo vetëm nga institucionet fetare,
por edhe nga ato shtetërore. Duhej të vinte shekulli i
njëzet që homoseksualiteti të dekriminalizohej dhe
të mos konsiderohej sëmundje mendore. Danimarka,
Uruguai, Zvicra, Suedia, Greqia, Tajlanda, Izraeli e
plot vende të tjera në këtë shekull e përcaktuan me
ligj që homoseksualiteti nuk është krim dhe nuk
mund të dënohet, por kjo nuk u siguroi personave të
këtij komuniteti barazi dhe privilegje të njëjta me
pjesën tjetër të shoqërisë. Kështu që, lufta vazhdon
edhe në shekullin e ri dhe askush nuk mund ta
përcaktojë se edhe sa kohë do të duhet që
homoseksualët, biseksualët, transseksualët dhe
transgjinorët të shihen të barabartë dhe të
konsiderohen si pjesë e pandarë e shoqërisë.
Ndërkohë që bota orvatej për t’i dënuar
personat LGBTI, ata patën një ndikim të madh në
shkencën dhe kulturën botërore. Poeti, eseisti dhe
gazetari Walt Whitman, i përfolur shpesh herë për
14

biseksualitetin e tij, la gjurmë të mëdha në letërsinë
botërore në përgjithësi, por u bë edhe prijës i shumë
shkrimtarëve modernistë amerikanë. Gjithashtu,
shkrimtari irlandez Oscar Wilde, u kritikua për
orientimin seksual dhe u përndoq e u dënua me burg
për
aktet
homoseksuale.
Dy
poetë
të
jashtëzakonshëm modernistë francezë, Arthur
Rimbaud dhe Paul Verlaine, bashkëjetuan si çift
homoseksual. Nobelisti Thomas Mann, përmes
penës së tij të artë, me veprat e tij “Tonio Kroeger”
dhe “Vdekje në Venecia”, e shprehu qartë
orientimin e tij biseksual. Federico Garcia Lorca,
poeti më i njohur spanjoll, u pushkatua për shkak të
lidhjeve homoseksuale. Gertrude Stein, shkrimtare
dhe promotore e shumë artistëve në Francë, ishte
ndër femrat e para që doli hapur si lezbike.
Shkencëtari kriptanalist Alan Turing, i cili dekriptoi
kodet e inteligjencës gjermane në favor të qeverisë
britanike, u përndoq për orientimin homoseksual.
Regjisorët Pier Paolo Pasolini dhe Pedro
Almadovar, gjithashtu, u deklaruan si gej dhe e
trajtuan homoseksualizmin në filmat e tyre.
Shkrimtari Truman Capote njihej si për veprën
letrare, ashtu edhe për jetën homoseksuale, e cila
paraqitet edhe në filmin “Capote”. Ikona e poezisë
bitnike Allen Ginsberg e shprehu hapur
homoseksualitetin e tij dhe u gjykua për
perversitetin e shprehur në poezitë e tij. Kritiku
Roland Barthes gjithashtu nuk e fshihte
homoseksualitetin e tij, ndërsa filozofi Michel
15

Foucault bashkëjetonte me të dashurin e tij. Piktori
Francis Bacon njihej si për stilin unik në pikturë,
ashtu edhe për aktivitetin homoseksual të shprehur
mjeshtërisht edhe në filmin kushtuar jetës së tij,
“Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis
Bacon”, ku rolin e tij e luan aktori gej Derek Jacobi.
Po ashtu, këngëtarët e njohur Elton John, Freddie
Mercury, David Bowie, George Michael dhe Sam
Smith, përveç që realizuan këngë që hynë në histori
të muzikës botërore, njihen edhe si pjesë e
komunitetit LGBT dhe aktivistë për këtë kauzë.
Këta dhe shumë emra të tjerë të këtij komuniteti
transformuan shkencën dhe kulturën botërore.
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Data të rëndësishme mbi LGBTI
(shek. XX-XXI)
-

-

-

-

-

Në New York City, më 21 shkurt 1903,
policia realizoi bastisjen e parë të regjistruar
të Shteteve të Bashkuara në një saunë me gej
(vend i përbashkët ku burrat bëjnë seks me
burrat) në Ariston Hotel Baths. 26 burra u
arrestuan dhe 12 u gjykuan nën akuzën e
sodomisë; 7 burra morën dënime që variojnë
nga 4 deri në 20 vjet burg.
Në vitin 1913, është përdorur në shtyp fjala
“bythëqirë” (faggot), për t’iu referuar gejve,
në një fjalor të zhargonit kriminal, të
publikuar në Portland, Oregon.
Në vitin 1919 është shfaqur një nga filmat e
parë
eksplicitë
për
homoseksualët,
“Different From the Others”.
Në vitin 1923, lezbikja Elsa Gidlow, e lindur
në Angli, botoi vëllimin e parë poetik mbi
një dashuri të hapur lezbike "On A Grey
Thread", në Shtetet e Bashkuara.
Në vitin 1924, është themeluar në Amerikë
organizata e parë për të drejtat e
homoseksualëve,
nga
Henry
Gerber në Chicago - Shoqëria për të drejtat e
njerëzve. Ky grup rezistoi vetëm për disa
muaj, pasi u shpërbë nën presionin e
policisë.
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Në vitin 1926, përdoret nga The New York
Times
në
masë
të
gjerë
fjala
homoseksualitet.
Në vitin 1931, shfaqet një nga filmat e parë
eksplicitë për lezbizmin dhe i pari film prolezbik, i titulluar “Mädchen in Uniform”.
Në vitin 1931, në Berlin, Dora R bëhet
gruaja e parë transgjinore që iu nënshtrua
operacionit vaginal.
Në vitin 1941, për herë të parë përdoret fjala
transseksualitet
për
t’iu
referuar
homoseksualitetit dhe biseksualitetit.
Në vitin 1970, u mbajt e para “Gay
Liberation Day March” në New York City; e
para LGBT Pride Parade u mbajt në New
York; i pari "Gay-in" u mbajt në San
Francisco.
Në vitin 1970, Harvie Milk u bë i pari gej i
deklaruar që u zgjodh në funksione politike
në Kaliforni.
Në vitin 1972, Suedia u bë vendi i parë në
botë që lejoi me ligj transseksualët që të
ndryshojnë seksin e tyre dhe t’u lejohet të
marrin hormone.
Më 15 tetor të vitit 1973, Kolegji i Këshillit
Federal të Psikiatrisë në Australi dhe në
Zelandën e Re deklaroi që homoseksualiteti
nuk është sëmundje. Ky ishte organi i parë
që e ndërmori këtë veprim, ndërkohë që në
dhjetor të këtij viti Shoqata Amerikane e

-

-

-

-

-

-

-

Psikiatrisë e hoqi homoseksualitetin nga
Manuali Diagnostik dhe Statistikor i
Çrregullimeve Mendore.
Në vitin 1988, Suedia u bë vendi i parë që
miratoi ligjin që i mbronte homoseksualët
përsa u përket shërbimeve sociale, taksave
dhe trashëgimisë.
Në vitin 1990, Organizata Botërore e
Shëndetit në Klasifikimin Ndërkombëtar të
Sëmundjeve (ICD-10) vendosi se orientimi
seksual, në vetvete, nuk mund të
konsiderohet si sëmundje mendore, apo
ndonjë çrregullim tjetër shëndetësor.
Në vitin 2000, Hillary Clinton u bë e para
Zonjë e Parë që marshoi në LGBT Pride
Parade.
Në vitin 2007, Ellen DeGeneres u bë e para
lezbike e hapur që udhëhoqi Academy
Awards.
Në vitin 2009, Carol Ann Duffy ishte e para
lezbike e hapur që u zgjodh si Poete
Laureate në Mbretërinë e Bashkuar.
Në vitin 2012, Barack Obama u bë
Presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që
bëri publike mbështetjen për martesën e të
njëjtit seks.
Në vitin 2012, Tammy Baldwin ishte
lezbikja e parë e hapur që u zgjodh si
senatore e Shteteve të Bashkuara.
19
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Në vitin 2012, Kyrsten Sinema u bë e para
biseksuale e hapur që u zgjodh në Kongresin
Amerikan.
Në vitin 2012, u mbajt martesa e parë e të
njëjtit seks në U.S. Military Academy mes
një togeri të ri dhe partneres së saj (Ellen
Schick dhe Shannon Simpson) në Old Cadet
Chapel në West Point's cemetery.
Në vitin 2012, në Shtëpinë e Bardhë u bë
fejesa e parë e dy personave të të njëjtit seks
(Ben Schock dhe Matthew Phelps).
Në vitin 2012, Orlando Cruz u bë i pari
boksier profesional që u deklarua si gej.
Në vitin 2013, Barack Obama përdori për
herë të parë fjalën homoseksual dhe të
drejtat e homoseksualëve në fjalimin e
betimit presidencial të SHBA-së.
Në vitin 2013, ndodhi puthja e parë mes dy
personave të të njëjtit seks në Eurovision
Song Contest, kur Krista Siegfrids, e cila
këndoi
“Marry
me”
e
përfundoi
performancën e saj në gjysmë finale duke
puthur një nga kërcimtaret e saj.
Në vitin 2015, Kate Brown u bë e para
guvernatore biseksuale e hapur në Shtetet e
Bashkuara.
Në vitin 2015, Neil Patrick Harris, i
deklaruar haptas për orientimet seksuale, u
bë i pari gej që drejtoi Academy Awards.

-

-

Në vitin 2017, modelja braziliane Valentina
Sampaio u bë transgjinorja e parë modele në
kopertinën e Vogue-it francez.
Në vitin 2017, Moonlight u bë filmi i parë
mbi komunitetin LGBT që fitoi çmimin si
filmi më i mirë i vitit në ceremoninë e
ndarjes së çmimeve Oscar.
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LGBTI NË KOSOVË
Mbrojtja e të drejtave të komunitetit LGBTI
në Kosovë, pavarësisht zhvillimeve që mund të ketë
pasur vendi, vazhdon të jetë një betejë e madhe.
Ndonëse Kushtetuta e Republikës së Kosovës
garanton mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazisë
dhe mosdiskriminimit, të precizuara në nenin 24 (1),
ku deklarohet se të gjithë janë të barabartë para
ligjit, dhe të gjithë gëzojnë të drejtën për mbrojtje të
barabartë ligjore, pa diskriminim dhe për më tepër
ofrohet ndalimi i diskriminimit në bazë të gjinisë
dhe orientimit seksual, si dhe statuseve të tjera
personale, kjo gjë nuk zbatohet në praktikë.
Personat e komunitetit LGBTI veprojnë të fshehur
nga pjesa tjetër e shoqërisë, pasi shteti nuk u ofron
mbështetjen e nevojshme.
Ligjet e amandamentuara në vitin 2015 për
Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Barazi Gjinore
gjithashtu sigurojnë garantime të larta për barazi dhe
mosdiskriminim në bazë të orientimit seksual,
gjinisë dhe identitetit gjinor, mes të tjerash.
Gjithashtu, Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi
ofron mbrojtje nga diskriminimi në sektorët publikë
dhe privatë, duke ofruar mbështetje në disa fusha.
Por, në kundërshtim me parimet e barazisë
që sigurohen nga Kushtetuta, Ligji i Familjes
kufizon aktet e fejesës dhe martesës si akte që mund
të kryhen vetëm nga personat e gjinive të kundërta,
dhe kështu e bën të paligjshme martesën mes
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personave të të njëjtit seks. Ndërsa Ligji për Status
Civil ka mungesë të dispozitave nënligjore për
procesin e ndryshimit të gjinisë.
Në nëntor të vitit 2016, pas kërkesës së
Zyrës së Presidentit, u rishqyrtua Kodi Penal, i cili
aktualisht ofron përcaktime të krimeve dhe
rrethanave që justifikojnë për këto krime duke
njohur më tej orientimin seksual, por jo edhe
identitetin gjinor, si rrethanë rënduese. Në këtë
mënyrë, as orientimi seksual dhe as identiteti gjinor
nuk specifikohen si baza të mbrojtura nga nxitja e
urrejtjes.
Kjo tregon që Kosova, për nga ana
legjislative ju garanton të drejta komunitetit LGBTI
(me disa kufizime të veçanta), por problemi qëndron
në moszbatimin e këtyre ligjeve, që do t’ju
siguronin mbrojtje personave të këtij komuniteti.
Hapa të rëndësishëm për komunitetitn
LGBTI janë marrë edhe në vitin 2014, kur në bazë
të mandatit të Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejta
të
Njeriut,
Mundësi
të
Barabarta
dhe
Mosdiskriminim, Qeveria e Kosovës në dhjetor të
këtij viti themeloi Grupin Këshillues Koordinues
(GKK) për të drejtat e LGBTI-së. Përmes dy
planeve të veprimit të hartuara nga ky grup, në
periudhën maj 2015 - maj 2016 dhe nëntor 2016 –
nëntor 2018, synohet përmirësimi i zbatimit të
politikave kundër diskriminimit në fusha të
ndryshme, por me fokus edhe në mbrojtjen kundër
diskriminimit ndaj komunitetit LGBTI.
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Në fjalimin e bërë nga Presidenti i Kosovës
Hashim Thaçi në Ceremoninë e Inaugurimit, më 8
prill 2016, ai foli haptas për të drejtat e komunitetit
LGBTI dhe shprehu mbështetjen ndaj tyre.
Gjithashtu, Thaçi mori pjesë edhe në marshin që
shënoi Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë
dhe Transfobisë, pranë aktivistëve të të drejtave të
njeriut dhe përfaqësuesve ndërkombëtarë e vendas. .

Foto e bërë nga Qendra për Barazi dhe Liri të komunitetit LGBT në Kosovë
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Pavarësisht dispozitave ligjore në favor të
komunitetit LGBTI dhe përkrahjes nga disa
personalitete, për të parë funksionimin e komunitetit
LGBTI në Kosovë është e nevojshme që të niset me
një historik të organizatave të para në mbrojtje të të
drejtave të këtij komuniteti në Kosovë.
Kështu, në vitin 2002 është themeluar
organizata Elysium, CSGD (Center for Social and
Group Development), e para e këtij lloji në Kosovë,
e cila për një vit ka funksionuar si organizatë e
paregjistruar. Ndërsa, menjëherë pas saj është
themeluar organizata QESh, e cila deri në vitin 2008
ka funksionuar si e paregjistruar, dhe vetëm në vitin
2014 është regjistruar zyrtarisht.
Organizata Elysium CSGD është themeluar
nga persona të komunitetit të cilët, përmes kësaj
organizate, synonin t’u jepnin këtyre individëve
hapësirën që u mungonte. Edhe pse mendohet se
iniciatorë të këtij projekti kanë qenë rreth 20 vetë,
vetëm tre prej tyre kanë pranuar që ta themelojnë
këtë organizatë joqeveritare, duke parë edhe
modelet e organizatave të tilla që shërbejnë si mjet i
rëndësishëm për t’i çuar disa çështje para. Duke
qenë se Kosova në atë kohë nuk ka qenë ende shtet i
pavarur, vështirësia ka qenë më e madhe, por një
ndihmesë e mirë për këtë organizatë kanë qenë
personat ndërkombëtarë që janë pjesë e këtij
komuniteti dhe që kanë jetuar në atë kohë në
Kosovë. Një tjetër vështirësi kanë qenë edhe fondet,
pasi mungesa e institucioneve të konsoliduara
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shtetërore, ka bërë që të mos ketë mbështetje për
këto lloj organizatash. Përmes ndërkombëtarëve
është arritur kontakti me donatorët, ku i pari ka qenë
prej Hivos, Holandë, madje ky donacion është
dhënë pa qenë ende e regjistruar organizata.
Duke qenë një vend në tranzicion, i sapo
dalë nga lufta dhe ende pa u bërë shtet i pavarur, ka
qenë thuajse e pamundur që në një situatë të tillë të
dalin haptas personat e këtij komuniteti, kështu që
nga 20 që ishin paraqitur si pjesëtarë, ose si
mbështetës të këtij komuniteti, vetëm tre prej tyre
kanë pranuar që të bëhen themelues të kësaj
organizate. Donacioni i mësipërm, pas shumë
vështirësish, është dërguar në një llogari bankare të
hapur nga njëri prej tre personave që kishin pranuar
të ishin themelues. Përgjatë një viti organizata ka
funksionuar në këtë mënyrë, deri më 22 nëntor të
vitit 2002 kur është hapur zyra e kësaj organizate
dhe në vitin 2003 është krijuar website-i me emrin
gay-kosova.org. Lansimi i kësaj faqeje nuk ka qenë
publik, por është organizuar me praninë e UNMIKut, OSBE-së, KFOR-it dhe përfaqësuesve të
ambasadës britanike. Pas kësaj është vijuar me
intervista në radio dhe në gazeta, por jo në
televizione, pasi ka munguar guximi i personave të
komunitetit.
OSBE-ja, si sponsoruese kryesore ka qenë
përkrahësja më e madhe e projektit, për shkak se në
atë kohë po hartohej draft ligji kundër
diskriminimit, ku është bërë pjesë edhe diskriminimi
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ndaj këtij komuniteti. Pra, prezenca e kësaj
organizate ka ndikuar që orientimi seksual të futet si
bazë e mbrojtur në ligjin kundër diskriminimit.
Organizata ka nisur pa strategji dhe pa ide afatgjata,
pasi pjesëtarët e saj nuk kanë qenë të sigurt nëse do
të mund të funksionojnë në një ambient si Kosova.
Duke pasur vetëm mbështetjen e ndërkombëtarëve
dhe duke qenë skeptikë në mbështetjen e
institucioneve vendore, jetëgjatësia e kësaj
organizate ka qenë e pamundur të përcaktohet. Edhe
pse me kalimin e kohës është shtuar numri i
pjesëtarëve të këtij komuniteti, vështirësia më e
madhe e organizatës ka qenë puna në terren. Drop
in-i i parë është hapur në vitin 2004 në Prizren, pasi
edhe pjesa më e madhe e stafit të angazhuar në
kuadër të kësaj organizate kanë qenë nga Prizreni.
Në tërë këto vite të punës me personat e
komunitetit, ajo çka vihet re edhe në ditët e sotme
është se provincat gjithmonë kanë qenë më të
hapura në deklarimin e orientimit seksual, sesa
qendra. Edhe pse koha kur është organizuar ky drop
in ka qenë një periudhë tranzitore për Kosovën, fakti
që këta aktivistë kishin lidhjet e tyre në qytetin e
Prizrenit e bënte punën më të thjeshtë, por
vështirësia tjetër qëndronte në faktin se duke qenë
se zyra ndodhej në Prishtinë, menaxhimi duhej bërë
nga aty. Në këtë kohë nuk ka pasur shtrirje të madhe
të komunitetit dhe femrat ende nuk kanë qenë pjesë
e tij. Në këtë situatë, në fund të tetorit të vitit 2003,
është regjstruar zyrtarisht kjo organizatë, me
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emërtimin Qendra për Zhvillimin e Grupeve
Shoqërore (CSGD).
Por nëse bëhet një rikthim në historinë e
Kosovës, për të parë se kur daton për herë të parë
shfaqja e orientimeve seksuale të personave LGBTI
në Kosovë, duhet të ndalemi në vitin 1996, vit ky që
korrespondon me bashkimin e parë mes dy
lezbikeve. Ky rast mediatikisht u sulmua dhe ka
pasur gazetarë të cilët, në prononcimet e tyre ishin
shprehur me gjuhë urrejtjeje ndaj tyre. Ndërkohë,
Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve,
përmes një deklarate u doli në mbrojtje. Si e tillë,
Lëvizja e lezbikeve në Kosovë ka funksionuar
brenda lëvizjes feministe.
Aktivistët e komunitetit LGBTI në fillesat e
këtij aktivizmi në Kosovë kanë punuar në mënyrë
vullnetare dhe më pas kanë marrë mbështetje nga
organizatat ndërkombëtare, por jo edhe nga
institucionet vendore. Organizatat ndërkombëtare
kanë kontribuar me donacione të vazhdueshme që
mbulonin shpenzimet e aktiviteteve të këtij
komuniteti, që shërbenin për të krijuar lidhje mes
personave të komunitetit nga vende të ndryshme të
Kosovës, por kanë dhënë ndihmesë edhe në
përkrahjen kundër dhunës ndaj komunitetit, pasi
policia kosovare ka hezituar ta bëjë një gjë të tillë.
Në fund të vitit 2005, kur janë sulmuar dy persona
të këtij komuniteti, komisioneri i policisë, i cili ka
qenë danez, ka ndihmuar në pezullimin e dy
policëve të cilët nuk kanë ndihmuar në këtë rast.
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Ndërsa në vitin 2004 është formuar
organizata QESh. Pjesa më e rëndësishme e kësaj
organizate ka qenë bashkëpunimi me policinë.
Pezullimi i dy policëve të lartpërmendur kishte bërë
që rastet e dhunës ndaj aktivistëve dhe personave të
këtij komuniteti të shiheshin me një sy tjetër nga
policia lokale dhe të tregonin kujdes ndaj rasteve të
tilla. Pas rastit të dhunës ndaj aktivistëve, 6000
policë kanë kaluar kursin, ose provimin për të
drejtat e njeriut. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin
2008, atëherë kur ndërkombëtarët kanë pushuar së
mbikëqyruri policinë e Kosovës, policia e ka
ndërprerë mbështetjen, duke treguar që reagimet e
saj të mëhershme kanë qenë krejt artificiale. Ky
artificialitet është parë në vitin 2008 kur CSGD-ja
ka nisur një projekt bashkëpunimi me policinë,
konkretisht me përfaqësuesin e policisë për
komunitete në Prishtinë. Në këtë kohë është parë një
lloj sensibilizimi ndaj komunitetit LGBTI dhe
përfaqësuesi i policisë për komunitete në Prishtinë
ka kërkuar që të nënshkruhet një marrëveshje
bashkëpunimi mes policisë dhe organizatës. Pas
hartimit, kjo marrëveshje kishte shkuar tek drejtori i
Përgjithshëm i Policisë, i cili kishte deklaruar se
dosja kishte përfunduar në Ministrinë e Punëve të
Brendshme, pasi përbënte një çështje sensitive.
Ndërkohë, afatet kohore për të marrë një përgjigje
se çfarë ishte vendosur për marrëveshjen kaluan dhe
nuk doli asnjë informatë se ku kishte përfunduar kjo
dosje. Paragjykimet e policisë kanë bërë që të
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humbasë mbështetja e tyre ndaj komunitetit LGBTI
në Kosovë. Por, edhe pse kjo organizatë nuk arriti të
bëjë diçka rreth kësaj marrëveshjeje me policinë,
aktualisht, në kuadër të studimeve të sigurisë, që
është brenda kuadrit të të drejtave të njeriut, po
zhvillohen edhe disa trajnime me policinë për
LGBTI-në.
Ndërsa, sa i përket bashkëpunimit me
institucionet e sundimit të ligjit si, prokuroria,
gjyqësori, etj., është tentuar disa herë, por përgjigja
ka qenë zhgënjyese. Madje, organizata QESh, në
bashkëpunim me Ambasadën Amerikane kanë
organizuar dy takime për të trajnuar me informata të
nevojshme për komunitetin LGBTI, prokurorët,
gjyqtarët, avokatët, etj., këta të fundit kanë marrë
pjesë vetëm në takimin e parë ku kanë qenë të
pranishëm edhe përfaqësues të Ambasadës
Amerikane, dhe kanë refuzuar të marrin pjesë në
takimin e dytë, i cili është organizuar vetëm nga
organizata QESh. Këto takime nuk kanë ndryshuar
asgjë në të mirë të LGBTI-së, por janë shoqëruar me
komente negative nga të pranishmit e takimit të
parë.
Në një hulumtim të vitit 2013, të bazuar në
mostrën prej 25 pyetjesh që ishte përdorur nga
organizatat, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e
Njeriut dhe CSGD-ja, janë intervistuar 80 persona të
komunitetit, prej të cilëve vetëm 4 femra. Ky
hulumtim më shumë rezultoi kuantitativ, sesa
kualitativ. Pavarësisht tentimeve të herëpashershme
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të këtyre dy organizatave, CSGD dhe QESh, ka
qenë e pamundur që të bëhen bashkë gejt dhe
lezbiket, për shkak se fokusi i të parës ka qenë në
raportet mes gejve dhe ndërkohë që merrej me
MSM (male having sex with male), ka bërë që të
paragjykohet si organizatë që merret vetëm me
meshkujt dhe ky paragjykim i ka penguar femrat.
Ndërsa QESh, ka pasur më shumë femra të
komunitetit, edhe pse pa një strukturë të definuar.
Gjithashtu, një arsye tjetër e mosbashkimit të
gejve dhe lezbikeve është edhe stili i jetesës. Duke
qenë një shoqëri patriarkale, meshkujt, edhe pse nuk
i deklarojnë orientimet e tyre seksuale, në mënyrë të
fshehtë mund t’i manifestojnë këto orientime, pasi
liria e tyre është më e madhe. Ndërsa, kur flasim për
femrat, ato, shkaku i patriarkalizmit janë më të
izoluara dhe shpesh e kanë të pamundur të mbajnë
lidhjet që do të dëshironin. Por, pavarësisht kësaj,
duke marrë parasysh edhe faktin që Kosova nuk
është ende e përgatitur për ta pranuar këtë
komunitet, është parë e panevojshme që lezbiket të
mos shkëputen për të themeluar organizatën e tyre.
Ky fenomen ndryshon nga vendet e tjera, ku
përgjithësisht organizatat për lezbike janë iniciuar
nga lëvizjet feministe. Por, zgjidhja e momentit
është që nën mburojën e komunitetit LGBTI, një
herë, ose dy herë në javë, të mbahen aktivitete për
femrat lezbike dhe biseksuale.
Në fillesat e këtyre organizatave, të
punësuarit kanë qenë të gjithë pjesë e komunitetit,
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pasi personat jashtë komunitetit janë parë si rrezik,
por kjo gjë ka ndryshuar me kalimin e kohës. Nga
statistikat vërehet që shumica e pjesëtarëve të
komunitetit LGBTI mbi moshën 30 vjeç janë
persona në lidhje martesore, të cilët ose janë
biseksualë, ose nën presionin e shoqërisë dhe
ambientit janë detyruar që të fshehin orientimet e
vërteta seksuale, duke e konsideruar martesën me
persona të seksit të kundërt si zgjidhje.
Gjithashtu, siç u përmend edhe më sipër, të
dhënat flasin për prurje dhe bashkëpunim më shumë
me provincat, sesa me kryeqytetin, ku edhe
zhvillohet veprimtaria e LGBTI-së. Prizreni është
vendi i parë që ka nisur bashkëpunimin, duke u
pasuar nga Mitrovica dhe Ferizaj, i cili është një
ndër qytetet me prurje dhe me bashkëpunimin më të
madh, ndërsa Gjakova dhe Gjilani janë vendet më
problematike për t’u shtrirë dhe për të bashkëpunuar
me individët që i përkasin këtij komuniteti. Madje,
ky i fundit, prej vitit 2009, kur aktivistët kanë nisur
punën në terren, ka qenë tërësisht i izoluar, duke
mos lejuar depërtimin e asnjë aktivisti.
Si në qytetet e tjera në botë, edhe Kosova ka
“gay cruising areas”, të cilat CSGD-ja i ka si pikë
targeti, dhe personat që bëjnë “outreach”, shkojnë
dhe takohen direkt me persona të komunitetit, pasi
në të kundërt është e pamundur t’i ftosh në ndonjë
trajnim ose diskutim në Prishtinë.
Ndërsa sa i përket raportit me media, situata
në Kosovë vazhdon ende të jetë e vështirë, pasi
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shumë media refuzojnë të trajtojnë tema të tilla
delikate që lidhen me këtë komunitet. RTK-ja ka
qenë i pari televizion që ka iniciuar debatin publik
për komunitetin LGBT, ndërsa është pasuar nga
emisioni Jeta në Kosovë dhe nga disa gazeta të
financuara nga donatorë të huaj. Pavarësisht kohës
që ka kaluar, ende në Kosovë është tabu të flasësh
në publik për orientimet seksuale, pasi mentaliteti i
ngurosur nuk lejon as bisedat për heteroseksualitet
dhe jo më për homoseksualitetin. Njerëzit,
pavarësisht se prej kohësh janë në dijeni për raste të
tilla, refuzojnë të flasin në mbështetje të personave
me orientime të ndryshme seksuale dhe t’i pranojnë
ato në shoqërinë e tyre. Edhe gazetarët janë të
painformuar dhe janë më shumë të interesuar për
histori personale, sesa për t’i servirur publikut
informacione të nevojshme që do të çonin në
ndërgjegjësimin e tyre dhe në pranimin shkallë
shkallë të këtij komuniteti. Si të tillë, gazetarët jo
vetëm që priren për histori dramatike që do t’i
interesonin publikut, por nuk respektojnë as
anonimitetin dhe privatësinë.
Në vitin 2008 ka pasur ndryshime në
Kushtetutën e Kosovës. Këto ndryshime kanë
ardhur nga diskutimet publike që janë zhvilluar për
Kushtetutën me Rrjetin e Grave, ku ka qenë e
pranishme edhe njëra prej hartueseve të Kushtetutës.
Disa lëvizje që janë zhvilluar në këtë kohë kanë
qenë pro përfshirjes së gjuhës ligjore për mbrojtjen
e të drejtave të komunitetit LGBTI në Kushtetutë.
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Pas
mbylljeve
dhe
hapjeve
të
herëpashershme të organizatës QESh, një hap i
rëndësishëm për komunitetin ka qenë themelimi i
organizatës Libertas. Lezbiket, duke qenë një grup i
izoluar në shoqëri, në fillimet e kësaj organizate nuk
kanë qenë thuajse aspak të pranishme, por me
kalimin e kohës numri i tyre ka shkuar afërsisht në
30. Duke qenë më shumë grupe improvizuese, se sa
me një strategji të caktuar, është parë e nevojshme
që të veprohet sipas modeleve rajonale, ose
botërore. Në këtë kohë, është arritur edhe një farë
ndërgjegjësimi i publikut, por pa u ndërmarrë hapa
formalë dhe kjo ka bërë që homofobia të mos
izolohet. Kështu që në vitin 2012, në një event të
organizuar nga Kosova 2.0 ka ndodhur edhe
incidenti më i rëndë kundër komunitetit LGBTI.
Disa njerëz, që presupozohet se kanë qenë radikalë
fetarë, kanë hyrë brenda pak para se të fillonte
eventi, kanë sulmuar me sende të ndryshme dhe
kanë ushtruar dhunë psikologjike mbi organizatorët
e këtij eventi. Pavarësisht se organizatorët e kishin
njoftuar edhe më parë policinë, nuk ka qenë e
mundur t’i ndalojnë agresorët, pasi policia nuk ka
qenë e pranishme. Më pas, përmes mesazheve në
telefon dhe në facebook, njëra nga femrat e
pranishme është kërcënuar se do të përdhunohet.
Pas këtij incidenti, personat e komunitetit është
dashur të anulojnë eventin e radhës, të planifikuar
për t’u mbajtur në një nga lokalet më të njohura të
Prishtinës. Për këtë shkak, është organizuar një
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mbledhje me të gjithë personat e komunitetit në
datën 16 dhjetor 2012 në zyrat e Libertas, që të
flasin për gjendjen alarmante që ishte krijuar dhe
për masat që mund të ndërmerren ndaj saj.
Ndërkohë që rreth 16 aktivistë kanë qenë të
mbledhur në zyrat e këtij komuniteti, në një nga
lagjet më të populluara të Prishtinës, një grup prej 78 personash kanë hedhur gaz lotsjellës brenda në
zyra dhe kanë sulmuar fizikisht aktivistët, ku
shumica prej tyre kanë qenë persona të martuar dhe
një pjesë, aktivistë të rinj. Policia, nuk është
paraqitur menjëherë në vendin e ngjarjes, duke
lejuar kështu që dhuna të përshkallëzohet. Njëri nga
aktivistët ka pësuar dëmtime të rënda fizike dhe
është shoqëruar menjëherë për në spital. Përleshja
që kishte nisur mes aktivistëve dhe sulmuesve, është
ndaluar vetëm kur forcat e policisë kanë ardhur në
vendngjarje. Ky sulm dhe sulmi ndaj Kosova 2.0,
vetëm me ndërhyrjen e EULEX-it janë konsideruar
si krime të rënda, por fatkeqësisht, çështja është
mbyllur për shkak të përfundimit të mandatit të
prokurorit të çështjes. Këto ngjarje kanë qenë si një
kthim mbrapa për të drejtat e komunitetit LGBTI,
pasi edhe në fillesat e këtij aktivizmi nuk është
treguar një dhunë e tillë homofobike. Policia, e
paaftë për t’i mbrojtur aktivistët, ka kërkuar që të
anulohet çdo lloj eventi që mund të çonte sërish në
sulme të dhunshme. Me forcimin e rolit të fesë në
Kosovë, duke u bërë dominante e shoqërisë, është
rritur edhe rreziku ndaj komunitetit. Duke qenë një
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shoqëri patriarkale, për popullin, po ashtu edhe për
politikën, komuniteti i LGBTI-së ka nënkuptuar një
devijim social. Madje, nga aktivistë të komunitetit,
hamendësohet se sulmet ndaj tyre kanë ardhur si
rezultat i lidhjes së politikës me këto grupe.
Këto sulme ndaj komunitetit kanë çuar edhe
në një krizë brenda aktivistëve, që është pasuar edhe
me fshehjen e tyre për rreth një muaj, duke u larguar
kështu edhe nga Prishtina, që është qendër e
aktivistëve. Reagimi i ndërkombëtarëve ka qenë i
menjëhershëm.
Një tjetër organizatë e rëndësishme është
edhe Qendra për Barazi dhe Liri (Center for
Equality and Liberty - CEL), e cila është një nga
organizatat të cilat luftojnë për të drejtat e
komunitetit LGBTI. CEL është themeluar në korrik
të vitit 2013 me qëllim që të ndalohet diskriminimi
në bazë të orientimit seksual, të mbrohet komuniteti
LGBTI, të ngrihet vetëdija e shoqërisë civile rreth
kauzës, si dhe të ofrohet një vend i sigurtë për
pjesëtarët e komunitetit LGBTI. Përveç aktiviteteve
të tjera, Qendra për Barazi dhe Liri organizon edhe
aktivitete që i adresohen komunitetit LGBTI dhe që
shërbejnë për të informuar, argëtuar dhe socializuar
ndërmjet tyre personat e komunitetit LGBTI.
Pavarësisht mbrojtjes që ofrojnë këto
organizata, pjesëtarët e komunitetit LGBTI, duke
mos qenë shpeshherë të informuar për homofobinë e
treguar ndaj tyre dhe duke mos pasur shpresë nga
organet shtetërore, nuk bëjnë kallëzim penal, por
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gjithsesi shifrat flasin për raste të shumta të
homofobisë.
Në vitin 2015, një gej u përdhunua nga
kolegu i tij i punës dhe pas mbështetjes dhe ndihmës
ligjore nga CSGD-ja, iu caktua një avokat për ta
mbrojtur në gjykatë. Viktima, pas dy seancave
gjyqësore iu nënshtrua trajtimit në Klinikën
Psikiatrike të Qendrës Klinike Universitare të
Kosovës, për shkak të tramës që kishte pësuar.
Gjithashtu, në vitin 2016, për dëbimin,
dhunën verbale dhe dhunën fizike të ushtruar nga
qiradhënësi, ndaj një çifti gej, nuk u nis asnjë
procedurë për diskriminim të supozuar për qasje në
strehim në bazë të orientimit seksual.
Vlen të përmendet se në vitin 2016 është
zgjidhur nga gjykata, rasti i parë i padisë së ngritur
nga dy burra gej për nxitje të urrejtjes, grindjes ose
intolerancës kombëtare, racore, religjioze ose
etnike, në kundërshtim me nenin 147, paragrafin 1,
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e kryer në
bashkëpunim, në kundërshtim me nenin 31 të
KPRK-së; dhe sulm në kundërshtim me nenin 187,
paragrafin 1, të KPRK-së, e kryer në bashkëpunim,
në kundërshtim me nenin 31 të KPRK-së. Këta dy
burra gej, në qershor 2016, ishin sulmuar verbalisht
dhe fizikisht për shkak të orientimit seksual. Me
vendim të gjykatësit të procedurës paraprake,
kriminelët u mbajtën në arrest shtëpiak nga 14
qershori i 2016-ës, deri më 13 korrik të 2016-ës.
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Shifrat e fundit tregojnë se me kalimin e
kohës ka pasur njëfarë ndërgjegjësimi të qytetarëve
ndaj ligjeve ndëshkuese për personat homofobikë që
ka çuar edhe në uljen e dhunës. Roli i
ndërkombëtarëve ka bërë që edhe politika, edhe
policia të ndryshojnë qasje ndaj mbrojtjes së këtij
komuniteti. Kështu që, njëfarë ndërgjegjësimi i disa
institucioneve publike, si prokuroria, gjyqësori,
policia, ministritë e ndryshme, etj., ka bërë që të
lindë një bashkëpunim i ndërsjellë me komunitetin
LGBTI.
Situata e këtij komuniteti duket që është në
ndryshim të vazhdueshëm, pasi një numër i madh
njerëzish të rinj po i bashkëngjiten. Gjithashtu,
personat e këtij komuniteti kanë një mbështetje më
të madhe në shoqëri dhe në familje. Nga viti 2014
deri në vitin 2016 vërehet një lloj pranimi dhe
guximi i aktivistëve për të dalë hapur dhe për t’i
shprehur orientimet e tyre seksuale, me të afërmit
dhe shoqërinë. Lufta që ka kaluar Kosova dhe
ndryshimet politike kanë bërë që zhvillimet e këtij
komuniteti të mos jenë të njëjta me lëvizjet simotra
në botë dhe në rajon, por gjithsesi kanë ngjallur
shpresën që në vitet në vazhdim të shndërrohen nga
pjesë e margjinalizuar e shoqërisë, në pjesë të
pandarë
të
saj.
Sidoqoftë, ndonëse ka pasur përparim në
popullatën e gjërë, IPSOS, me bazë në Francë, e cila
rradhitet e treta në industrinë globale të
hulumtimeve, në vitin 2015, ka kryer një hulumtim
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në Ballkanin Perëndimor, mbi çështjen e
komunitetit LGBT. Në shkallën e lartë të
homofobisë dhe stereotipeve që kanë shoqëritë e
vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova renditet e
para. Bazuar në këtë raport, vetëm 3 për qind e
kosovarëve do të mirëkuptonin fëmijën e tyre kur do
të zbulonin se është homoseksual dhe 97 për qind e
të anketuarve janë përgjigjur negativisht kur janë
pyetur nëse do të shoqëroheshin me një person të
këtij komuniteti.
Pasi që synimi ynë është shoqëria Kosovare,
më poshtë do të sjellim tri histori personale që e
shpjegojnë më së miri se çfarë do të thotë të jesh
pjesë e komunitetit LGBTI në Kosovë.
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Historia personale
Kam lindur dhe jam rritur në një familje
tradicionale, ku tradita kishte rëndësi më shumë se
gjithçka tjetër. Jam mësuar që të respektoj më të
moshuarit dhe kryesisht burrat, pasi fjala e tyre
është më e rëndësishme dhe ka më shumë peshë se
fjala e grave. Jam rritur duke parë gjyshen dhe
mamanë time duke u dridhur para pranisë së burrave
të tyre dhe kur isha fëmijë mendoja se edhe unë
duhet të dridhem para pranisë së babait tim, vëllait,
apo çdo burri, cilido qoftë ai.
Si fëmijë mbaj mend babain tim kur bërtiste,
mallkonte dhe përdorte një gjuhë plot urrejtje ndaj
serbëve, romëve, por më së shumti kundër
komunitetit LGBT, dhe duke i dëgjuar këto gjëra
besoja se ai kishte të drejtë, pasi dashuria mund të
ekzistonte vetëm mes burrit dhe gruas. Si rrjedhojë e
kësaj, arrija në përfundimin se marrëdhënia, apo
martesa e personave të të njëjtit seks ishte e gabuar
dhe kjo do t’i çontë ata në ferr. E mbaj mend shumë
mirë kur u mësova që ta urreja komunitetin LGBT
dhe kur përdorja gjuhë urrejtjeje kundrejt tyre, por
ishte e pamundur të ndodhte ndryshe, pasi unë isha
vetëm një fëmijë dhe shembulli i marrë nga babai
im, mamaja ime dhe të gjithë njerëzit që njihja për
urrejtjen ndaj këtyre njerëzve, nuk më linte
rrugëdalje tjetër. Pra, unë, me urrejtjen time, u bëra
pasardhëse e mendimit të paraardhësve të mi. Është
e tmerrshme të mendosh se prindërit, gjyshërit, të
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njohurit dhe krejt shoqëria e rrisin dhe e mbrujnë një
fëmijë me këtë urrejtje, në kohën kur ai ka të drejtë
të jetojë i pastër.
Fatmirësisht, gjërat filluan të ndryshonin
ndërkohë që unë rritesha dhe kur erdhi koha që
mendimet të mos më imponoheshin, por të ishin të
pavarura. Kështu, nisa të lexoj më shumë dhe u
përballa me atë çka mediat në Kosovë paraqisnin
për këtë fenomen, por nuk ishte kjo e vetmja arsye
për të ngjallur kureshtjen time, besoj se diçka
brenda meje po ndryshonte dhe mendimet e mia po
merrnin një formë tjetër. Deri dje isha mësuar t’i
urreja të gjithë personat që ishin pjesë e komunitetit
LGBT, ndërsa sot e gjej veten në të njëjtën situatë,
pasi kam nisur të pëlqej një vajzë dhe kjo sigurisht
që nuk është e lehtë për mua. Nuk mund ta pranoja
këtë, pasi në këtë mënyrë po e mohoja veten. Nisa
t’i lutem Zotit për të gjetur pak prehje për mëkatin
tim, pasi gjatë gjithë jetës më kishin mësuar që kjo
është gabim dhe se dashuria mund të ekzistojë
vetëm mes burrit dhe gruas. Isha e frikësuar për atë
çka po më ndodhte dhe e frikësuar për t’i treguar
dikujt.
Mendimet e mia tashmë lidheshin me këtë
vajzë dhe çdo natë para se të flija mendoja për të,
por në të njëjtën kohë më brente ndërgjegjja, pasi
askush nuk më kishte thënë se nuk është gabim që të
mendosh për një vajzë. Isha në panik, pasi diçka e
madhe kishte ndryshuar brenda meje, deri dje
pëlqeja një djalë, ndërsa tani pëlqeja një vajzë. E
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mbaj mend mirë që më dukej sikur të gjithë njerëzit
më shikonin çuditshëm, pasi mendoja se ata po
zbulonin brenda meje pëlqimin që kam për një
vajzë. E ndjeja sikur po mëkatoja, dhe atë verë, për
t’u larë nga mëkatet e mia, nisa të shkoj në xhami
për të mësuar si të lutem për të gjetur shpëtim nga
kjo që më kishte ndodhur. Pavarësisht gjithçkaje që
bëja për ta shpërfillur këtë ndjenjë, ajo rritej
kryelartë brenda meje. Nuk mund të flisja me
askënd, kështu që gjithë barrën e këtij “mëkati”, e
mora mbi supe.
Një ditë vendosa të kërkoja në internet se
çfarë do të thotë të pëlqesh një djalë dhe një vajzë
në të njëjtën kohë. Ajo çka zbulova ishte shokuese
për mua, pasi deri më tani unë dija vetëm për
lezbiket dhe gejt, kurse tashmë para meje shfaqeshin
terma të rinj dhe kuptime të reja. Vazhdova të lexoja
sa më shumë për shpjegimet shkencore të termave,
por kjo ishte e pamjaftueshme për mua, deri në
momentin kur gjeta histori personale të personave
që i përkisnin komunitetit LGBT.
Nuk mund të flija duke menduar se sa gabim
ishte e gjithë kjo dhe madje një herë ose dy kam
tentuar të bëj vetëvrasje, derisa një ditë mendova se
ishte e tepërt të urreja dhe të ndëshkoja veten, vetëm
pse prindërit e mi mendonin se kjo ishte e gabuar.
Luftova akoma më shumë, sepse brenda meje e dija
se prindërit e mi do të më urrenin. Ata thoshin, dhe
akoma vazhdojnë të thonë se nëse, ndonjërin nga
fëmijët do ta kishin pjesë të komunitetit LGBT, do
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ta vrisnin. Ndjehem akoma e njëjtë kur i dëgjoj këto
fjalë, ndjehem akoma si 13-vjeçare kur i dëgjoj këto
fjalë, por tashmë me ndryshimin se kam mësuar si
t’i injoroj. Mendoja se jam e vetme dhe nuk është
askush si unë në Kosovë, për këtë arsye askush nuk
mund të më kuptonte.
E gjithë kjo ndryshoi kur një ditë takova disa
njerëz të mrekullueshëm, të cilët punonin në OJQnë e komunitetit LGBT në Kosovë. Ata më thanë që
unë nuk jam e vetmja që mendoj dhe ndjehem në
këtë mënyrë dhe se shoqëria kosovare ka plot raste
të tilla. Kjo ishte hera e parë në jetën time që nuk u
ndjeva e vetmuar, madje isha e lumtur dhe plot
gëzim, pasi më në fund kisha gjetur dikënd që më
mbështeste dhe më kuptonte. Ditët e mia, të
mbushura me trishtim dhe errësirë, duket që po
përfundonin. Këta njerëz më mësuan të dashuroj
dhe t’i përdor këto ditë të errëta të jetës sime, për t’u
bërë më e fortë. Por, duke u futur thellë e më thellë
në raportet me njerëzit e këtij komuniteti, ata filluan
të më gjykojnë, pasi mendonin se është e pamundur
që të pëlqesh në të njëjtën kohë njerëz të të dy
gjinive dhe kjo mjaftoi që ditët me trishtim të
ktheheshin sërish në jetën time.
Isha e njohur me faktin që njerëzit në
përgjithësi më gjykonin për rastin tim, por nuk
mund ta besoja që edhe persona të këtij komuniteti
mund të më gjykonin. Ata mendonin se të jesh
biseksual, është mohim i vetvetes për të qenë
lezbike, mënyrë për të eksperimentuar, ose një lloj
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frike për të pranuar atë që je në të vërtetë. Nuk
kishte rëndësi sa shumë u përpoqa për t’i bindur se
kjo ishte mënyra se si unë ndjehesha, dhe se frika
dhe eksperimentimi nuk kishin të bënin me gjendjen
time, ata prapë nuk e kuptonin. Pyetja kryesore e
tyre ishte se si mund të ndodhë që kur je me një
djalë, njëkohësisht je edhe me një vajzë. Por,
përgjigjja ime ishte se të jesh me persona të të dy
gjinive, nuk do të thotë që të jesh në të njëjtën kohë
dhe për ta kjo ishte një mënyrë mashtrimi. Çështja
është se, kur je me një djalë, nuk mendon për një
vajzë, por mundohesh ta shijosh momentin dhe e
njëjta gjë ndodh edhe në rastin e kundërt. Nuk mund
ta zgjedhësh personin që pëlqen dhe as me kë do të
biesh në dashuri, kjo thjesht ndodh dhe i gëzohesh
asaj që ke. Megjithatë, të gjithë ne që ndjehemi në të
njëjtën mënyrë duhet të luftojmë më shumë, pasi për
disa ky është vetëm një eksperiment, për disa të
tjerë është mohim i të qenit lezbike, por kjo, së pari
duhet testuar.
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Historia personale
Për historinë time me siguri kanë dëgjuar të
gjithë, pasi bërja publike e faktit që jam transgjinor,
tërhoqi mediat dhe për rrjedhojë edhe publikun. Unë
jam Lendi, transgjinori i parë i deklaruar në Kosovë.
Siç dihet edhe nga intervista ime, unë kam lindur në
Gjermani, në një familje shqiptare dhe jam rritur
edhe me pesë motra të tjera, gjë që ka ndikuar që
familja të më shohë si djalë. Por, këtë herë kam
diçka tjetër për t’ju treguar, për të ndarë emocionet e
mia me ju. Siç e kam thënë edhe më herët, jam
transgjinor i hapur edhe pse për të arritur deri tek
momenti për t’i shfaqur hapur orientimet seksuale
para botës, ka qenë një rrugë tepër e gjatë dhe me
vuajtje të shumta. Gjatë gjithë jetës sime kam qenë
njeri pozitiv, ose së paku kam tentuar të jem i tillë,
por të qenit ndryshe nga shoqëria ka sjellë pengesa
të mëdha për mua, madje duke refuzuar edhe veten.
Prej momentit kur kam kuptuar se jam
transgjinor dhe deri në momentin e adaptimit me një
gjë të tillë ka qenë një proces i vështirë. Jam
munduar që përmes pozitivitetit dhe të qeshurës, të
formësoj karakterin tim dhe ta pranoj veten ashtu siç
jam. Ka kaluar shumë kohë dhe mendoj se jam
mësuar me veten, por ende nuk jam i sigurt nëse e
kam arritur lumturinë që kam dashur. Familja më
kanë pranuar për këtë që jam, por në të njëjtën kohë
kanë qenë pengesë për shumë gjëra. Motrave u është
dashur kohë për t’u mësuar me personin që isha dhe
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për mënyrën se si po shfaqesha para tyre, ndërsa
mendoj se mamaja ime është personi më i fortë dhe
më mbështetës për mua, edhe pse vazhdimisht unë e
kam ndjerë dhe e kam parë frikën e saj. Besoj se për
çdo prind është e vështirë dhe shokuese të mësojë se
fëmija i tij është i ndryshëm nga shoqëria dhe aq më
tepër në shoqërinë tonë, ku ajo çka mendojnë të
tjerët është primare. Ashtu siç ju thashë edhe më
herët, rruga ka qenë e vështirë dhe veç forca që kam
pasur brenda vetes më ka bërë ta tejkaloj këtë
situatë. Kam dëgjuar shumë herë njerëz të njëjtë si
unë që thoshin se sa fatlum jam që familja më ka
pranuar. Por, të gjithë këtyre dua t’ju them se për të
gjithë vështirësia është e njëjtë, e rëndësishme është
sa ne kemi vullnet për ta tejkaluar. Në fillim, kur
familja ime ka mësuar për rastin tim, nuk ka qenë e
vështirë, por mesi i kësaj historie më ka ngufatur,
pasi ishte periudha kur të gjithë filluan të zbulojnë
se çfarë ka ndryshe tek unë. Jeta bëhet më e
mundimshme dhe ajo çka na mbetet është ta gjejmë
forcën që gjithsecili prej nesh e ka, por veç duhet ta
zbulojmë se ku është fshehur. Ne jemi Sizifë që
mbajmë gurin mbi shpinë dhe ajo çka duhet të
bëjmë është mos ta lëshojmë këtë gur dhe as mos të
rrëzohemi prej tij, por të arrijmë deri në majë. Unë e
kam gjetur rrugën time, mund të dal haptas si çdo
individ tjetër, se edhe unë kam të drejtë të jetoj dhe
të buzëqesh. Unë s’kam qenë gjithmonë i fortë, jam
rrëzuar shumë herë, por kam ditur të mbahem dhe
t’i shkoj rrugës sime deri në fund. Krejt çka mund
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t’ju them është që askush nuk lind i fortë, secili nga
ne, pavarësisht vështirësive, duhet të zgjedhë ta
jetojë jetën e tij ashtu siç dëshiron.
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Historia personale
Ta përjetoj momentin e të dalurit hapur tek
të tjerët ka qenë gjëja më e keqe që kam kaluar.
Ishte paksa “tmerruese”, një betejë mendore mes
vetes sime, familjes sime dhe njerëzve rreth meje.
Gjithmonë e kam ditur që ka qenë diçka ndryshe
brenda meje. Në moshën 5-vjeçare kam marrë pjesë
për herë të parë në një dasmë tipike shqiptare në
Kosovë. Gjatë ceremonisë vura re se po i kushtoj
më shumë rëndësi dhëndrit, sesa nuses. Ndërkohë që
rritesha, përdorja vazhdimisht grimin e motrës sime,
pa e menduar gjatë se çka po bëja dhe zakonisht
këtë e bëja sa herë që mërzitesha. E gjitha kjo ishte
para se të mbushja 10 vjeç. Edhe pse, në të vërtetë,
unë kurrë nuk e kam kuptuar se çfarë do të thoshte
të ishe gej; mendoj se isha tepër i ri për ta kuptuar.
Në atë kohë unë thjesht mendoja se ishte normale.
Mendoja se çdokush tjetër ishte si unë. Me kalimin
e kohës fillova të pajtohem me seksualitetin tim;
dhe pikërisht këtu nisi errësira e plotë.
Kur isha adoleshent shpesh jam keqtrajtuar
në shkollë. Për pesë vjet të gjatë dhe të dhimbshëm
unë jam goditur, ngacmuar dhe njerëzit mendonin se
ishte e drejtë që të më ndodhte kjo gjë. Gjëra të tilla,
si çamçakëz, lapsa, fletore, libra hidheshin mbi mua,
madje edhe kur mësuesit ishin prezentë. Përgjatë
këtyre pesë vjetëve më kanë quajtur “bythëqirë”,
dhe e kujtoj edhe sot se si ndjehesha kur ndokush
më thërriste në këtë mënyrë. E gjithë kjo më është
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dukur shumë nëçmuese, homofobike dhe shumë e
dhimbshme; ndonjëherë deri në atë masë sa e ndjeja
se do të sëmuresha. Më vinte aq shumë turp ta
pranoja se më pëlqenin djemtë, saqë kam ndërmarrë
edhe hapa që do të më çonin në parandalimin e
kësaj që po më ndodhte. Në vitin e fundit të shkollës
së mesme, pashë një film porno për të kuptuar se sa
jam i tërhequr nga femrat, por kjo më bllokoi edhe
më shumë. Sapo pashë organet gjenitale të femrave,
më erdhi për të vjellë. Në të gjashtëmbëdhjetat
fillova studimet në një kolegj në Londër. E ndjeja se
kur vendosa të studioj këtu, personaliteti im kishte
marrë një kthesë. Mbaj mend se ngacmimet i lashë
pas me shkollën e mesme dhe tashmë në kolegj
kishte filluar një jetë e re për mua. Dukej sikur të
gjithë në kolegj e pranonin mënyrën se si unë isha,
mënyrën si i bëja gjërat dhe rrugën nëpër të cilën do
të kaloja. Kur isha në shkollën e mesme nuk kisha
asnjë shok dhe gjatë pushimit të drekës e kaloja
kohën duke ecur rreth shkollës dhe duke ngrënë
bukë në tualetin e djemve, pasi aty ndihesha më i
sigurt.
Në kolegj situata ishte krejt ndryshe, u
ndjeva i mirëseardhur. Më kujtohet që gjatë kolegjit
njerëzit më afroheshin dhe më kërkonin që pushimin
e drekës ta kalonin me mua dhe pasi të mbaronim
mësimin të shkonim në park. Gjatë vitit të parë e
prezantoja veten si biseksual, pasi ende kisha frikë
të deklarohesha si gej. Në atë kohë mendoja se nëse
deklarohesha si biseksual dhe nëse dilja në takim
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me ndonjë vajzë, mund të bëhesha personi që
çdokush donte të shihte. Me kalimin e kohës, e dija
se nuk ishte e mundur ta ndryshoja seksualitetin tim.
Kam qenë i vendosur për të ndryshuar, kështu që
kam kaluar shumë kohë me vajzat, madje njëherë
kam dalë në takim me një vajzë hungareze që ishte
në kolegjin tim. Ajo ishte vajza më e bukur që kisha
parë ndonjëherë në jetë. Ishte e bukur si pamje, por
edhe në shpirt. Mund të notoje në sytë e saj, që ishin
një blu kaq e qartë sa më tërhoqën menjëherë. Ishte
shumë e thjeshtë të lidheshim me njëri-tjetrin, pasi
personalitetet tona ishin thuajse të njëjta. Ajo ishte
shpirti im binjak. Pas një muaji që ne frekuentonim
njëri-tjetrin unë akoma nuk ndjeja asgjë për të dhe
sado që u përpoqa të bie në dashuri me të, kjo ishte
e pamundur. M’u duk vetja si monstër kur ia theva
zemrën duke i treguar se në të vërtetë jam gej dhe jo
biseksual dhe se ndjenjat e mia nuk kishin të bënin
aspak me miqësinë tonë. Nuk doja ta humbisja atë,
por fizikisht nuk tërhiqesha prej saj. I jam shumë
mirënjohës asaj vajze, që ishte kaq e kuptueshme
me mua. Edhe pas kësaj ne mbetëm shokë të
ngushtë. I jam falënderues çdo ditë, pasi më bëri të
kuptoja seksualitetin tim. Më në fund unë e dija çka
jam dhe nuk do të ndryshoja për askënd.
Në vitin e dytë të kolegjit u deklarova si gej
dhe pikërisht këtu gjërat filluan të merrnin
mbrapsht. Njëherë dola me një nga motrat e mia dhe
ndërkohë kisha hyrë në GRINDR (aplikacion për
gej). Kur ajo më pyeti se sa është ora, unë ia ktheva
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ekranin, duke harruar që e kisha lënë aplikacionin të
hapur. Fytyra e saj menjëherë ndryshoi pamje dhe
më tha: “Oh, sa e shpifur! Më vjen kaq turp të të
quaj vëlla. Ti je një turp për familjen tonë”.
Diskutimi zgjati gati një orë dhe kur u largua e mori
sekretin me vete. Ky ishte vetëm fillimi i
problemeve të mia.
Kur mbusha tetëmbëdhjetë vjeç fillova punë
si praktikant në një lokal gejsh. E shijoja kohën time
në këtë lokal, pasi asnjëherë në jetën time nuk isha
ndjerë kaq i pranuar nga të huajt. Rrethi i shokëve të
mi u zgjerua - gjë e cila më vonë do të bëhej
problematike. Një muaj pasi kisha filluar punë, një
nga kolegët e mi më bëri tag në një ngjarje që
zhvillohej në vendin ku punoja. Sapo familja ime e
zbuloi se po punoja në një vend të tillë, më prenë
një biletë njëdrejtimëshe për në Kosovë, duke më
thënë se arsyeja pse unë isha bërë i tillë ishte për
shkak të lirisë së tepërt që më kishin dhënë. Ata
mendonin se duke më kthyer në një vend si Kosova
për të jetuar, do të ndikonte kaq shumë sa unë do të
kthehesha në “rrugën e drejtë”. Pasi u ktheva dhe
dilja rrugëve të qytetit, e vëreja se si veshja ime
ishte e ndryshme nga të gjithë të tjerët. Njerëzit më
shihnin çuditshëm, por kjo nuk më shqetësonte deri
në momentin kur filloi të shfaqej homofobia. Mbaj
mend, që gjatë një dite të nxehtë, teksa prisja një
shokun tim anës rrugës, katër djem që po kalonin
me një makinë në ngjyrë të kuqe të ndryshkur,
bërtitën “kemi me ta qi krejt familjen homoseksuale,
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bythëqirë!” dhe në këtë moment unë nuk dija si të
reagoja. Papritur ngriva dhe mendimet vërtiteshin në
kokën time dhe në një moment mendova se do të
vdes.
Ka pasur edhe raste të tjera të tilla, p.sh.: kur
mbarova universitetin, një grup prej dhjetë njerëzish
që dilnin nga shkolla e tyre duke më ndjekur,
bërtisnin “oh, kam me ta qi motrën, ku po shkon,
pse po vrapon”. Ishte situatë kaq e keqe saqë më
është dashur që të ecja përmes një fabrike për
mbrojtjen e punëtorëve.
Tash më kujtohen shumë qartë këto
momente, sikur të kenë ndodhur dje. Më kujtohet se
sa emotiv isha dhe si u shkreha në lot, kur mamaja
ime më pati pyetur: “çfarë nuk shkon me ty?”. Më
në fund e pata marrë guximin për t’i thënë se sa
kishte gabuar në raport me mua dhe që unë nuk do
t’i harroja kurrë ato që më kishte bërë. I pata treguar
se si isha ndjerë dhe qeshë munduar t’ia mësoja disa
gjëra të reja rreth seksualitetit. Ajo nuk më pati
kuptuar dhe, për rrjedhojë, më pati përzënë nga
shtëpia, duke më thënë të shkoja të jetoja me babanë
tim. Shumë djem ma kishin thyer zemrën edhe më
parë, por kjo që më ndodhi me mamanë nuk kishte
të krahasuar. Nuk isha ndjerë kurrë kaq i thyer në
jetën time.
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LGBTI NË SHQIPËRI
Me mbylljen e vitit 2015 dhe fillimin e vitit
2016, Shqipëria shënoi plot 20 vjet nga dita kur
marrëdhëniet homoseksuale u dekriminalizuan. Kjo
ndodhi gjatë një seance rutinë të Parlamentit
shqiptar në vitin 1995, kur ndryshimi i shumë
neneve të tjera të Kodit Penal, bërë si detyrim ndaj
konventave ndërkombëtare që i kishim nënshkruar
edhe pa i përkthyer, e la totalisht në heshtje këtë
moment
historik.
Ishte
historik
pasi
dekriminalizohej, pas 70 viteve, dashuria e dy
burrave. Kujtojmë që dashuria mes dy personave të
të njëjtit seks ishte krim që nga viti i hershëm 1925.
Ndryshimi i ligjeve në Shqipëri, për fat të
keq, nuk sjell rrjedhimisht edhe ndryshimin cilësor
të pozitës shoqërore të grupeve të margjinalizuara.
Një ligj i mirë, jo detyrimisht nis të zbatohet që në
momentin kur ai hyn në fuqi.
Duke nisur nga viti 1995, dy realitete
paralele u poqën më në fund bashkë në një rrugëtim
që do të duhej të ishte i njëjtë: realiteti ligjor dhe
përditshmëria e LGBTI-së.
Mirëpo, ndërsa realiteti i parë ka njohur
vetëm përmirësime që nga viti 1995, aq sa sot, në
fushën legjislative, Shqipëria renditet si një vend më
i mirë për LGBTI-në edhe se disa vende anëtare të
BE-së, përfshirë fqinjët tanë si Italia apo Greqia,
realiteti i dytë, jeta e komunitetit LGBTI, nuk ka
ecur në të njëjtën trajektore. Njëzet vjet pasi u zhbë
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në letra një padrejtësi, nuk dihet ende në masën më
të plotë sa jetë njerëzish janë shkatërruar, sa familje
kanë jetuar në mjerimin e paragjykimit dhe
margjinalizimit, sa vajza edhe djem, gra edhe burra,
të reja apo të rinj kanë vrarë veten; kanë hequr dorë
nga vetja e tyre, nga identiteti i tyre, sa prej tyre
kanë jetuar në vetminë e izolimit; sa prej njerëzve
më të dashur të çdokujt kanë jetuar nën frikën e
paragjykimit, në pasigurinë e jetës së dyfishtë; cilat
kanë qenë pasojat afatgjata të këtyre për
komunitetin dhe të afërmit, miqtë e shoqërinë në
tërësi. Këto të dhëna janë të pamundura që të
mblidhen, por ajo çka i mbetet komunitetit LGBTI
është përmirësimi i kësaj gjendjeje brenda
personave të komunitetit dhe ndërgjegjësimi i
shoqërisë shqiptare për t’i pranuar dhe për t’i
integruar këta individë.
Mënyra më e mirë do të ishte dokumentimi i
përditshmërisë së komunitetit LGBTI, në mënyrë që
problemet të diagnostikohen me saktësi dhe në një
farë mënyre të dihet se si dhe ku duhet të ndërhyhet.
Për shembull: si është aksesi në shëndetësi i
personave LGBTI, apo më posaçërisht i vajzave dhe
grave LBT? Si është situata në fushën e arsimit? Si
adresohet brenda sistemit problemi i braktisjes së
shkollave për shkak të bulizmit? Si dhe sa janë
marrë parasysh rekomandimet e institucioneve të
pavarura, si Avokati i Popullit? Si është situata në
lidhje me dhunën në familje? Çfarë shërbimesh ka
aktualisht dhe me çfarë sfidash përballen këto
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shërbime? A ka akoma probleme në mënyrën si
media e portretizon komunitetin LGBTI në
kontekstin e përgjithshëm të të drejtave të njeriut? A
ka gjuhë urrejtjeje, apo gjuhe diskriminuese, dhe pse
ndodh kjo?
Të gjitha këto janë çështje që komuniteti
LGBTI mundohet t’i adresojë dhe t’u gjejë zgjidhje
në çdo ditë të punës së tyre.
20 vjet kanë qenë të mjaftueshme për të
ndryshuar ligjet dhe letrat, ndonëse cilësia e jetës së
përditshme të këtij komuniteti nuk është
përmirësuar aspak.
Për të kuptuar dallimin mes jetës së
përditshme të personave të komunitetit LGBTI dhe
kuadrit ligjor në Shqipëri është parë e nevojshme që
të paraqitet përmbajtja e këtij kuadri ligjor, i cili
është si më poshtë vijon:

Përmbajtja e Kuadrit Ligjor
a. Marrëdhëniet e të njëjtit seks u dekriminalizuan në
vitin 1995.
b. Ligji No. 102211 “Mbi Mbrojtjen nga
Diskriminimi” ndalon diskriminimin bazuar në
gjini, racë, ngjyrë, etnicitet, gjuhë, identitet gjinor,
orientim seksual, politik, besime filozofike ose
fetare, ekonomie, arsimimi, ose statusi social,
shtatzënie, origjine, përgjegjësie prindërore, moshe,
familje ose gjendje civile, rezidence, gjendje
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c.

d.

e.

f.

g.

shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësie të
kufizuar, përkatësie me grupe specifike, ose për
çfarëdo arsye tjetër dhe siguron mbrojtje nga
diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe
identitetit gjinor në fushat e arsimit, shëndetit,
punësimit, strehimit dhe të mira dhe shërbime.
Ligji “Mbi mbrojtjen nga diskriminimi” nuk mbulon
personat interseks specifikisht, megjithëse mbrojtja
për ta nënkuptohet nën këtë ligj.
Martesa e seksit të njëjtë nuk lejohet sipas kodit të
familjes dhe nuk ka dispozita që lejojnë partnerë të
seksit të njëjtë të kenë, ose të adoptojnë fëmijë.
Edhe pse liria e asocimit dhe liria e kuvendimit
parashikohen në artikujt 46 dhe 47 të Kushtetutës
Shqiptare, asnjë prej këtyre nuk përmend në mënyrë
specifike baza të orientimit seksual, ose identitetit
gjinor, por janë përgjithësisht të aplikueshme.
Liria e shprehjes është një e drejtë që i garantohet
kujtdo nën nenin 22 të Kushtetutës Shqiptare. Ky
nen nuk përmend në mënyrë specifike orientimin
seksual ose identitein gjinor si bazë për ndalimin
nga diskriminimi.
Ligji Shqiptar nuk ka kategori të veçantë për
fjalimin e urrejtjes. Megjithatë, Kodi Penal Shqiptar
është amendamentuar për ta kriminalizuar fjalimin e
urrejtjes mbi bazë të orientimit seksual, ose
identitetit gjinor. Nuk ka patur ende vendime
gjyqësore për të siguruar interpretim për këto
dispozita të reja.
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h. Ligji Shqiptar, në lidhje me statusin e refugjatit të
qytetarëve të huaj ose personave pa nënshtetësi, nuk
përmend identitetin gjinor ose orientimin seksual.
Kjo do të thotë se nuk lejon, ose mohon në mënyrë
specifike statusin e refugjatit mbi bazë të identitetit
gjinor ose orientimit seksual.
i. Për sa u përket transseksualëve, skema shëndetësore
shqiptare nuk mbulon shpenzime për kirurgjinë e
ndryshimit të gjinisë.
Duke parë këtë përmbajtje të kuadrit ligjor
mund të themi që, pavarësisht se legjislacioni
shqiptar është relativisht progresiv në lidhje me
mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT, ka
ende një hendek të madh në zbatimin e ligjeve të
miratuara. Ekziston një boshllëk i madh mes situatës
ligjore dhe realitetit me të cilin përballen personat
LGBT.
Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT ka
identifikuar sulmet më të zakonshme dhe target
grupet më vulnerabël bazuar në rastet që raportohen
nga personat e komunitetit në zyrat e saj. Personat e
komunitetit që frekuentojnë qendrën Aleanca janë të
moshës mes 18 dhe 26 vjeç dhe kryesisht e
identifikojnë veten si gej, transseksualë dhe lezbike.
Deri në shtator 2015 ka pasur 486 raste të
raportuara të dhunës psikologjike.
Dhuna psikologjike përfshin: fyerje,
mallkime, poshtërim në rrugë dhe përjashtim nga
transporti publik, bare dhe supermarkete. Vetëm 7
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nga këto raste janë raportuar tek autoritetet. Kjo
ndodh kryesisht si pasojë e mungesës së besimit nga
pjesëtarët e komunitetit në institucionet shtetërore
dhe nga frika që mos kthehen në target diskriminimi
nga vetë punonjësit e këtyre institucioneve si në
rastin e Policisë së Shtetit. Në 3 nga rastet e
raportuara, personat e komunitetit kanë hasur
armiqësi nga oficerët e policisë. Në një rast është
raportuar se oficeri i policisë ka qenë neutral në
veprimet e tij dhe 3 raste të tjera të raportuara
konfirmojnë se policia ka qenë mbështetëse.
Ka pasur 6 raste të dhunës fizike të
raportuara tek Aleanca, përfshirë rrahje, goditje me
shkelma dhe shuplaka. Vetëm një rast është
raportuar tek autoritetet. 5 raste të dhunës seksuale
janë raportuar tek Aleanca dhe vetëm dy nga rastet
janë raportuar në polici. Edhe viti 2016 nuk ka sjellë
ndryshime të mëdha në të mirë të komunitetit LGBT
në Shqipëri. Situata e tyre vazhdon të mbetet e
njëjtë dhe mentaliteti i shoqërisë në përgjithësi
mbetet i njëjtë. Shqipëria, e izoluar për disa vjet nga
sistemi komunist, por e çliruar pas vitit 1990, duket
që në këtë aspekt ende nuk i ka hapur dyert kah
Europa. Ligjet vazhdojnë të mos zbatohen dhe
personat e këtij komuniteti vazhdojnë të
diskriminohen. Do të duhen përpjekje të mëdha, në
mënyrë që shoqëria shqiptare të mos i shohë si
jonormale orientimet e tilla seksuale dhe t’i pranojë
si pjesë të pandarë të shoqërisë. Pritet të shihet nëse
viti 2017 do të sjellë një normalitet në
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përditshmërinë e komunitetit LGBT, që do të fliste
edhe për emancipim të shoqërisë shqiptare.
Si një shënim përfundimtar, duhet të përmendim
gjithashtu se në Tiranë ekziston një strehë për të
drejtat LGBT të quajtur "STREHA", e cila ofron
shërbime edhe për viktimat nga Kosova, të
diskriminimit / dhunës bazuar në orientimin seksual
ose identitetin gjinor.
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LGBTI NË BOSNJE-HERCEGOVINË
Të shtunën, më 1 shkurt 2014, në orën
15:15, në fillim të një diskutimi me temën
"Transseksualiteti në Tranzicion", një grup prej 14
njerëzish të maskuar shkuan drejt Art Cinema
Kriterion në Sarajevë, me qëllim që të sulmojnë të
pranishmit. Shumica e vizitorëve arritën të fshihen
në kalimin për në daljen emergjente, ku qëndruan
për rreth 20 minuta. Ndërkohë, organizatori i
festivalit që ishte nga Beogradi, moderatori i
diskutimit dhe një person tjetër u sulmuan. Sulmi
zgjati më pak se një minutë, duke rezultuar në
lëndime të vogla fizike, por duke lënë pasoja të
rënda psikologjike. Sulmuesit u larguan pa u prekur
asnjë qime floku. Sarajevo Open Centre e kishte
lajmëruar policinë 20 ditë më parë për këtë event,
për ditën dhe orën, duke kërkuar kështu mbrojtje
prej tyre. Policët ishin të pranishëm të premten në
mbrëmje, gjatë hapjes së Festivalit, por të shtunën,
ata nuk ishin të pranishëm dhe për këtë arsye nuk
mund të ndërhynin në atë çka ndodhi. Policët u
paraqitën vetëm pasi autorët e këtij sulmi ishin
larguar. Ndërsa hetimet e policisë po vazhdonin,
Sarajevo Open Centre paraqiti dy raporte të
Prokurorit të Kantonit të Sarajevës: një për të
kompromentuar sigurinë e të gjithë të pranishmëve,
duke shkaktuar lëndime trupore, parandalimin e
tubimeve publike dhe komplotin për të kryer një
vepër penale, dhe raportin e dytë për shkelje të
parimit të barazisë së burrave dhe qytetarëve.
Dështimi i policisë për të ardhur në kohën e duhur
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është raportuar edhe në Kontrollin e Brendshëm të
Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kantonit të
Sarajevës dhe, si pasojë e hetimeve, dy policë ishin
qortuar, megjithëse përgjegjësia e tyre për shkelje u
përmbys, pasi ata parashtruan një ankesë.
Dy vjet pas sulmit, askush nuk është paditur
dhe hetimi i policisë ishte përqëndruar në një të
dyshuar, nga 14 njerëzit që kishin shkuar në Art
Cinema Kriterion. Vetë krimi është karakterizuar si
sjellje e dhunshme, e cila është vetëm një
kundërvajtje, sipas Kodit Penal të Federatës së
Bosnjës dhe Hercegovinës. Qëllimi homofobik i
fshehur pas sulmit dhe fakti se krimi ishte i
paramenduar ishin injoruar plotësisht nga policia.
Është e qartë se modeli i pamjaftueshëm dhe i
pamatur i hetimit dhe shqyrtimit të sulmeve në
Sarajevo Queer Festival, në vitin 2008 dhe në
Festivalin Merlinka në vitin 2014, si dhe një numër
sulmesh për nxitje dhune dhe urrejtje ndaj
personave LGBT kanë krijuar një atmosferë në të
cilën sulmet homofobike dhe transfobike në Bosnjë
dhe Hercegovinë të tolerohen. Kjo arriti kulmin në
një tjetër sulm homofobik në stafin dhe mysafirët e
Art Cinema Kriterion, më 4 mars 2016.
Të premten, më 4 mars 2016, katër të rinj
hynë në kinema, filluan të bërtisnin blasfemi, duke
përfshirë edhe gjuhën e urrejtjes ndaj personave të
komunitetit LGBT; ata kërcënuan të pranishmit me
dhunë dhe u hodhën atyre shishe, tavlla dhe gota.
Ata e kërcënuan stafin me djegien e vendit dhe me
shpërthimin e një bombe, në rast se ndonjëri prej
tyre do të thërriste policinë. Tridhjetë persona që
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ishin të pranishëm pësuan dëme psikologjike, ndërsa
njëri prej tyre pësoi lëndime fizike. Policët që
mbërritën në vendngjarje, shoqëruan sulmuesit
jashtë ambientit dhe qëndruan me ta, në vend që t’i
merrnin në rajonin e policisë. Kjo do të thotë se
sulmuesit mund t’i shihnin qartë të ftuarit që hynin
dhe dilnin dhe që jepnin deklaratat e tyre në polici.
Ndërkohë që, sipas raportimeve të mediave policia i
kishte marrë katër autorët e ngjarjes në rajonin e
policisë dhe pas dhënies së deklaratave të tyre, i
kishte lëshuar. Më tej, përfaqësuesit e Ministrisë së
Brendshme të Kantonit të Sarajevës deklaruan se
motivi i këtij sulmi ishte i panjohur dhe për këtë
arsye sulmi ishte karakterizuar si sjellje e dhunshme
(keqbërje). Ky sulm ishte edhe një shembull tjetër
për të treguar dhunën që u shfaq gjatë Queer
Festival Sarajevo në vitin 2008 dhe sulmin në
Merlinka Festival në vitin 2014. Është e qartë se
mungesa e dënimit për dhunën homofobike dhe
transfobike po çon në përsëritjen e saj dhe dërgimin
e një mesazhi për autorët e këtyre ngjarjeve, që
nënkupton se ajo çka ata po bëjnë është e
justifikueshme në shoqëri. Ajo çka duhet të bëjë
policia dhe Prokuroria është ta klasifikojnë këtë si
një krim dhe urrejtje në bazë të orientimit seksual
dhe vetëm në këtë mënyrë do të mund të
parandaloheshin dhe të përçohej mesazhi se nuk do
të ketë tolerim për sulmet homofobike dhe
transfobike.
Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2014 që
çuan në formimin e qeverisë ekzekutive, në vitin
2015, deri më tani kanë treguar se kanë qenë të
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hapura për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë
civile. Një partneritet i ri u krijua në mes të Sarajevo
Open Centre dhe mekanizmave institucionalë për
barazi gjinore në vitin 2015. Agjencia për Barazi
Gjinore e Bosnjës dhe Hercegovinës, Qendra
Gjinore e Republikës Sërpska dhe Qendra Gjinore e
Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës kanë treguar
një gatishmëri për të bashkëpunuar në çështjet që
lidhen me barazinë gjinore dhe me të drejtat e
personave të komunitetit LGBTI. Si rezultat i këtij
bashkëpunimi, për herë të parë në historinë e
Bosnjës dhe Hercegovinës, ka pasur një njohje
institucionale të çështjeve me të cilat përballen
individët e komunitetit LGBT dhe nevojat e tyre
specifike. Në dhjetor të vitit 2015 Qeveria e
Republikës Sërpska miratoi Planin Vjetor Operativ
në bazë të Planit të Veprimit Gjinor për vitin 2016, i
cili trajton numrin e aktiviteteve që do të
ndërmerren nga institucionet e RS-së për të
avancuar të drejtat e personave të komunitetit
LGBTI. Fokus i veçantë u vu edhe në krimin e
urrejtjes, por edhe në planifikimin e aktiviteteve në
të ardhmen. Qeveria e Federatës së Bosnjës dhe
Hercegovinës e miratoi Planin Operativ Vjetor për
vitin 2016, në mars dhe vendosi për aktivitetet që do
të realizohen në Federatën e Bosnjës dhe
Hercegovinës. Agjencia për Barazi Gjinore e
Bosnjës dhe Hercegovinës, Qendrat Gjinore të
Republikës Sërpska dhe Federata e Bosnjës dhe
Hercegovinës kanë treguar angazhim të rëndësishëm
dhe kuptimshmëri të koncepteve të zgjeruara
gjinore, duke u bërë kështu pionierë institucionale
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për të drejtuar barazinë e personave të komunitetit
LGBTI në Bosnjë dhe Hercegovinë, pra duke i
dhënë fund margjinalizimit të këtij grupi nga
Qeveria.
Bashkimi Europian, përmes raporteve të
Komisionit Europian dhe Rezolutave të Parlamentit
Europian, theksoi nevojën për të harmonizuar ligjin
për ndalimin e diskriminimit me standardet ligjore
europiane. Në vjeshtën e vitit 2015, një grup pune u
formua me qëllim që të propozojë amendamente
ndaj ligjit. Në fillim të procesit, Organizatat e
Shoqërisë Civile, duke përfshirë edhe Sarajevo
Open Centre, ishin të ftuara që të ofronin
propozimet e tyre. Si rezultat i kësaj pune, në
dhjetor 2015, Këshilli i Ministrave i Bosnjës dhe
Hercegovinës miratoi Projektligjin për Ndryshimin
dhe Plotësimin e Ligjit për Ndalimin e
Diskriminimit, i cili përmban ndryshimet e
propozuara nga Sarajevo Open Centre. Në maj
2015, Parlamenti i Shtetit mbajti seancën e parë të
veçantë për gjendjen e të drejtave të njeriut të
personave të komunitetit LGBTI, në Bosnjë dhe
Hercegovinë, dhe formoi tri konkluzione koncize.
Megjithatë, entuziazmi fillestar që përjetuan
aktivistët LGBT u shpërbë, pasi pothuajse një vit më
pas përfundimet ende nuk u zbatuan. Ky akt,
megjithatë, hapi derën për bashkëpunim të
mëtejshëm midis përfaqësuesve të Shoqërisë Civile
që punojnë për të drejtat e personave LGBTI dhe
Komisioneve Parlamentare për të Drejtat e Njeriut
dhe Barazi Gjinore. Në dhjetor të vitit 2015,
autoritetet bënë një lëvizje tjetër pioniere: Qeveria e
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Republikës Sërpska miratoi Planin Vjetor për
Zbatimin e Planit të Veprimit Gjinor për vitin 2016,
i cili gjithashtu përmban masa të veçanta për
mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI.
Qeveria e Bosnjës dhe Hercegovinës e ndoqi këtë
veprim menjëherë në mars të vitit 2016. Kjo është
hera e parë që qeveritë në Bosnjë dhe Hercegovinë
përfshijnë në planet e tyre të veprimit, të drejtat për
personat LGBTI. Mbetet të shihet se si do të
zbatohen këto masa, por shpresat janë të larta,
veçanërisht për shkak të partneritetit ndërmjet
Sarajevo Open Centre dhe mekanizmave
institucionale për barazi gjinore.
Pavarësisht
bashkëpunimeve
mes
organizatave
të
komunitetit
LGBTI
dhe
institucioneve shtetërore, puna që mbetet për t’u
bërë është tepër e madhe, pasi shoqëria ende e ka të
vështirë t’i pranojë natyrshëm individët e këtij
komuniteti. Si e tillë, Bosnje-Hercegovina nuk
renditet në vendet rajonale që tregojnë mbështetje të
plotë për këtë komunitet, madje edhe veprimtaria e
tyre ndryshon nga vende si Kroacia dhe Serbia.
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LGBTI NË SLLOVENI
Studime të shumta të kryera në Slloveni
(hulumtimi i opinionit publik slloven nga viti 1999,
2002, 2005, 2008)1 tregojnë se qëndrimi ndaj gejve
dhe lezbikeve në vitet e fundit po lëviz në një
drejtim pozitiv në këtë vend. Rezultatet e
hulumtimit në distancën shoqërore ndaj gejve dhe
lezbikeve tregojnë se në vitet '90, gati gjysma e
shtetasve sllovenë nuk dëshironin gej ose lezbike si
fqinj të tyre, ndërkohë që në vitin 2005, distanca
shkurtohet për 35% dhe në vitin 2008 janë vetëm
34% që shprehen kundër pranisë së këtij komuniteti
në afërsi të zonave ku banojnë. Studimi mbi
homonegativitetin në Europë, i bërë nga Štulhofer
dhe Rimac (2009)2 e vendos Slloveninë në mes të
spektrit të vendeve homonegative. Rezultate të
ngjashme janë gjithashtu të dukshme në kërkimin e
bërë nga Takács dhe Szalma (2011)3. Pra, Sllovenia,
në kontekstin europian nuk mund të klasifikohet
ndër vendet me shkallën më të lartë të homofobisë.
Megjithatë, në qoftë se në vitet ’90 dhe në
fillim të mijëvjeçarit të ri mund të shihet një rritje e
madhe e nivelit të pranimit të komunitetit LGBT,
kjo gjë nuk ka ndodhur gjatë dy viteve të fundit.
Kërkimet e fundit komparative për Jetën e
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Përditshme të Gejve dhe Lezbikeve, të kryera nga
Instituti për Paqe kanë treguar se nuk ka pasur asnjë
rënie në nivelin e dhunës dhe diskriminimit në bazë
të orientimit seksual në 10 vitet e fundit. Përtej
kësaj, nga viti 2009 personat e komunitetit kanë
qenë dëshmitarë të pranisë së fortë të lëvizjeve të
reja “anti-homoseksualë”, të cilat kundërshtojnë çdo
ndryshim në lidhje me legjislacionin në fushën e
rregullimit të partneritetit të të njëjtit seks dhe
familjeve, si dhe në fushën e legjislacionit për antidiskriminimin. Kjo lëvizje ka vepruar si forca
kryesore lëvizëse pas rënies së Kodit të Familjes që
përfshinte legjislacionin gjithëpërfshirës për çiftet e
të njëjtit seks dhe familjet, në referendumin
kombëtar në vitin 2012 dhe në vitin 2015, kur
barazia në martesë u miratua në Parlament dhe më
vonë u mohua nga një votim popullor në
referendumin kombëtar. Hulumtimi për jetën e
përditshme të gejve dhe lezbikeve që u krye nga
Instituti për Paqe në vitin 2014 dhe që përfshinte
1145 të anketuar, tregon se 30% e të anketuarve
janë ballafaquar me diskriminim dhe/ose ngacmimin
për shkak të orientimit të tyre seksual gjatë
shkollimit të tyre (fillor dhe të mesëm). Në
shumicën e rasteve autorët e krimit ishin shokë të
klasës së tyre (rreth 90%). Pra, mund të arrihet në
përfundimin se shkolla mbetet një vend i pasigurt
për gej dhe lezbike. Edhe më shqetësues është fakti
se 17% e të anketuarve janë përballur me
diskriminim dhe/ose ngacmim nga mësuesit e tyre.
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Hulumtimi gjithashtu tregon se diskriminimi është i
pranishëm në vendin e punës, pasi 12% e të
anketuarve kanë deklaruar se kanë qenë të
diskriminuar në vendin e punës dhe 10% e tyre
supozojnë se e kanë humbur vendin e punës për
shkak të orientimit të tyre seksual. Raporti
gjithashtu tregon se diskriminimi është i pranishëm
në vende publike të tilla, si bare, restorane dhe
hotele. Ndodh ende, që në shumicën e rasteve të
anketuarit nuk e raportojnë diskriminim. Dy arsyet
kryesore për këtë janë: minimizimi i diskriminimit
(diskriminimi nuk ishte mjaft "i madh" sa të jetë i
vlefshëm për t’u raportuar), dhe ekonomia e
operacionit, e cila reflektohet në besimin se me anë
të raportimit nuk do të arrijnë asgjë 1 . Hulumtimi
mbi nevojat e personave transgjinorë në Slloveni që
është kryer në vitin 2015, i cili përfshinte 65 të
anketuar, tregoi se 69% e të anketuarve e kanë
përjetuar diskriminimin në bazë të identitetit gjinor,
21% janë përgjigjur se nuk e kanë përjetuar
diskriminim dhe 10% zgjodhën përgjigje "të tjera"
dhe deklaruan se ata kanë përjetuar diskriminim
herë pas here, por nuk kanë qenë të sigurt nëse këto
raste janë të lidhura me identitetin e tyre gjinor. Në
shumicën e rasteve ata janë ballafaquar me
diskriminim në institucionet publike dhe shërbimet
publike (45%), 43% janë ballafaquar me
diskriminim në shkollën fillore dhe/ose në shkollën
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e mesme, 39% në shtëpi, 24% në punë, 10% në
universitet/kolegj, 6% nga mjeku. 35% e të
anketuarve janë ballafaquar me diskriminim në
mjedise të tjera (në mesin e miqve, në partneritet, në
polici, në media, nga komuniteti LGBT, etj).
Akti Civil i Partneritetit rregullon situatën e
partneriteteve të të njëjtës gjini në Slloveni.
Legjislacioni u miratua në vitin 2016. Akti Civil i
Partneritetit po i afrohet barazisë në martesë, por
duke ua mohuar mundësinë që partnerët e të njëjtës
gjini të adoptojnë fëmijë dhe procedurat e
përshtatshmërisë të teknikave të riprodhimit të
asistuar për çiftet e gjinisë së njëjtë. Miratimi i Aktit
Civil të Partneritetit është rezultat i një lufte të gjatë,
më shumë se 25-vjeçare të lëvizjes LGBT.
Legjislacioni i parë në lidhje me çiftet e të njëjtit
seks në Slloveni u miratua në vitin 2015
(Regjistrimi i Aktit Civil të Partneritetit të të Njëjtit
Seks). Ligji mbulonte vetëm marrëdhëniet e pronës,
e drejta/detyrimi për të mbështetur një partner social
të dobët dhe të drejtat e trashëgimisë deri në një
shkallë. Ky ligj nuk jepte asnjë të drejtë në fushën e
mbrojtjes sociale (sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore, të drejtat e pensionit, etj.) dhe nuk ia
jepte statusin e të afërmit, partnerit. Shoqëria civile
e LGBT-së nuk e mbështeti miratimin e këtij
legjislacioni, pasi konsiderohej si antikushtetues dhe
diskriminues, gjë që u vërtetua edhe më vonë nga
Gjykata Kushtetuese. Në vitin 2009, Gjykata
Kushtetuese vërtetoi se ishte jo-kushtetuese për të
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parandaluar partnerët e regjistruar nga trashëgimi i
pasurisë së njëri-tjetrit. Gjykata tregoi se trajtimi i
partnerëve të regjistruar ndryshe nga partnerët e
martuar përbënte diskriminim në bazë të orientimit
seksual, duke shkelur kështu nenin 14 të
Kushtetutës së Sllovenisë. Një vendim i ngjashëm u
miratua nga Gjykata Kushtetuese në vitin 2013, këtë
herë për të drejtat e trashëgimisë për çiftet e të
njëjtit seks, të paregjistruara. Dhe në vitin 2016 u
mor vendimi në lidhje me të drejtën për të zgjedhur
vendin dhe kohën e ceremonisë së regjistrimit të
partneritetit. Pas këtij vendimi nga Gjykata
Kushtetuese ka pasur disa përpjekje të miratimit të
legjislacionit të ri, në dy raste miratimi ishte i
suksesshëm, por më vonë u mohua me referendum
kombëtar. Në shtator të vitit 2009, Qeveria e
Sllovenisë prezantoi një draft të Kodit të ri të
Familjes, i cili do t’i lejonte çiftet e të njëjtit seks të
martohen dhe të adoptojnë fëmijë. Kjo, u ndryshua
më vonë, ashtu si në vitin 2011, para se të kalonte
në Parlament. Ndryshimet janë bërë për shkak të
vështirësisë së kalimit të projektligjit. Martesa mbeti
e përcaktuar, si një bashkim mes një burri dhe një
gruaje, por edhe personat e regjistruar të të njëjtit
seks tashmë do të kishin të drejtën e martesës,
përveç adoptimit të përbashkët (adoptimi i fëmijës
së ndonjërit nga partnerët, para kësaj martese u
lejua). Ligji i ri u kundërshtua në shtator të vitit
2011 nga Lëvizja Konservatore Popullore
“Iniciativa civile për Familjen dhe të Drejtat e
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Fëmijëve", e cila bëri thirrje për një referendum
kombëtar mbi këtë çështje, dhe filloi mbledhjen e
mbështetjes popullore. Ky referendum i 25 marsit të
vitit 2012 çoi në refuzimin e projektligjit.
Një situatë e ngjashme ndodhi edhe në vitin
2015. Ashtu si në dhjetor të vitit 2014, partia
opozitare E Majta e Bashkuar, paraqiti një
projektligj që do të mbështeste barazinë e plotë të
martesës. Sponsorët e projektligjit e nisën këtë me
qëllimin që të sigurojnë të drejta të barabarta për të
gjithë anëtarët e shoqërisë dhe të zgjerojnë të drejtat
kushtetuese për të gjitha grupet. Më 3 mars,
Kuvendi miratoi projektligjin në leximin e tretë, në
një votim 51-28. Më 10 mars 2015, kundërshtarët e
projektligjit njoftuan se ata kanë mbledhur më
shumë se 80.000 nënshkrime për të thirrur një
referendum. Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese
për të lejuar referendumin, ligji u hodh poshtë më
20 dhjetor 2015. Më 22 dhjetor 2015, pas
referendumit të 20 dhjetorit të vitit 2015 MP Jani
Möderndorfer e pavarur prezantoi gjatë procedurës
projektligjin për partneritet për t’i dhënë të njëjtit
seks të drejtën për t’u martuar, përveç adoptimit dhe
fekondimit vitro. Më 21 prill, Kuvendi, në një votim
54-15, e miratoi këtë projektligj. Në ditët në vijim,
bashkimi i punëtorëve emigrantë SDMS paraqiti një
mocion, me 2500 nënshkrimet e nevojshme, me
qëllim që të lejohet të vazhdojë me kërkesën për
referendum. Megjithatë, kryetari i Asamblesë
Kombëtare, Milan Brglez refuzuoi të caktojë një
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afat tridhjetë e pesë ditor, gjatë të cilit propozuesit
mund të mblidhnin 40,000 nënshkrime të vlefshme
për të detyruar referendumin, duke argumentuar se
kjo dhe disa iniciativa të tjera për referendum nga
SDMS përbëjnë abuzim të të drejtave kushtetuese të
referendumit. Legjislacioni hyri në fuqi në fund të
majit 2016. SDMS apeloi në Gjykatën Kushtetuese
për vendimin e Milan Brglez dhe rasti është ende në
pritje.
Njohja ligjore gjinore është procesi i
ndryshimit të emrit dhe të dhënave zyrtare të gjinisë
në dokumentet zyrtare dhe regjistrat, me qëllim të
njohjes së identitetit gjinor të personit. Sllovenia,
ashtu si shumë vende të tjera, nuk ka ligj të veçantë
për të rregulluar njohjen ligjore gjinore apo ndonjë
çështje tjetër për njerëzit transgjinorë.
Megjithatë, që nga viti 2016, identiteti gjinor
dhe shprehja gjinore janë përmendur në mënyrë
specifike si një bazë për diskriminim në
legjislacionin kundër diskriminimit në Slloveni.
Njohja gjinore ligjore është e rregulluar në Rregullat
mbi Zbatimin e Ligjit të Regjistrit Qendror.
Legjislacioni aktual shkel të paktën tri të drejta të
njeriut, domethënë të drejtën e integritetit fizik, të
drejtën për shëndet dhe të drejtën për privatësi (neni
8 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut).
Kjo kryesisht vjen nga fakti se e drejta për njohjen
gjinore ligjore pa marrjen e një diagnoze mjekësore
nuk është e mundur. Kur është fjala për
interseksualitetin, nuk ka ligje të veçanta që
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rregullojnë të drejtat e njerëzve interseksualë. Në
rast të fëmijës interseksual, një grup mjekësh
(endokrinologu, gjinekologu, kirurgu, urologu,
gjenetisti dhe psikiatri, nëse fëmija është i rritur) në
një afat prej tre ditësh duhet të përcaktojnë se çfarë
gjinie duhet të jetë fëmija. Vendimi pastaj i paraqitet
prindërve dhe ata marrin vendimin përfundimtar.
Legjislacioni në këtë fushë cenon standardin e disa
të drejtave të njeriut.
Origjina e lëvizjes së gejve dhe lezbikeve në
Slloveni nis nga festivali i parë Magnus, e titulluar
Homoseksualiteti dhe kultura, e organizuar nga
Forumi ŠKUC në vitin 1984. Në të njëjtin vit,
seksioni Magnus u themelua në qendrën kulturore të
nxënësve ŠKUC , lëvizja e parë e tillë në Europën
Lindore. Seksioni i lezbikeve ŠKUC u krijua në
vitin 1987 dhe ishte grupi i parë i lezbikeve në
Europën Lindore. Përveç prodhimeve kulturore,
artistike dhe shkencore, qëllimi i përbashkët i këtyre
ishte lufta kundër të gjitha formave të diskriminimit.
Në vitin 1998, nën krahun e Organizatës së
Studentëve të Universitetit të Ljubjanës, një grup i
gejve, lezbikeve, biseksualëve dhe njerëzve
transseksualë, bashkë me prindërit e tyre themeluan
Legebitra-n, me qëllim për të ofruar vende të sigurta
për të rinjtë dhe për të punuar në fushën e të drejtave
të njeriut. Aktivitetet e tyre më pas u zgjeruan dhe u
zyrtarizuan si një organizatë e shoqërisë civile. Në
vitin 2003, u ngrit Shoqata për Integrimin e
Homoseksualitetit që tani është e njohur si Shoqëria
73

DIH - Të barabartë poshtë ylberit; në vitin 2009 u
formua organizata Pride Parade dhe Instituti për
Larminë Kulturore, në vitin 2010 u themelua Sport
Association Out në Slloveni dhe Shoqata për
Diversitetin e identiteteve Kvartir. Në vitin 2015 u
krijua organizata e parë transgjinore TransAkcija.
Instituti Transfeminist Iniciativa TransAkcija
mundëson mbështetjen, informimin, fuqizimin dhe
aleancën e personave transgjinorë dhe të gjinisë
jokonforme në Slloveni, dhe është organizata e parë
dhe e vetme joqeveritare e përkushtuar për të drejtat
e njeriut të personave transgjinorë të vendit.

Foto e bërë nga Srdjan Zivulovic/Reuters; marrur nga www.archive.boston.com
http://archive.boston.com/bigpicture/2012/06/lgbt_pride_events.html
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Puna e këtyre organizatave është gjithashtu e
shoqëruar edhe nga organizata të tjera të shoqërisë
civile që punojnë në fushën e barazisë për njerëzit
LGBT. Pra, organizatat LGBT janë aktive në shumë
fusha. Një produksion artistik dhe medial nga
lëvizja LGBT është jashtëzakonisht i pasur dhe i
larmishëm në Slloveni. Festivali i Filmit i gejve dhe
lezbikeve në Ljubljana është themeluar në vitin
1984 dhe është një nga festivalet më të vjetër LGBT
të filmit në Europë. Përveç festivalit të filmit,
ngjarje të mëdha me vlerë për t’u përmendur
përfshijnë Gay Pride Parade-n vjetore në rrugët e
Ljubjanës (qershor) dhe festivalin e artit Red Dawns
art festival në Metelkova (mars). E para Pride
Parade u zhvillua në vitin 2001, dhe që atëherë
ngjarja është mbajtur çdo vit. Gjithashtu, edhe
zhvillimi i mediave të shkruara paraqet një rëndësi
të madhe për ecurinë e këtij komuniteti. Në vitet
1990, ekzistonte Revolver, "një revistë me një
pagesë homoerotike" dhe buletinet Kekec dhe
Pandora. Revista politike, sociale dhe kulturore
Lesbo, e botuar nga Seksioni LL, ndiqte këtë rrugë.
Revista Narobe është botuar rregullisht që nga viti
2007. Intervistat, komentet, kontrollet dhe tekstet
kritike, si dhe komentet e të ftuarve mbulojnë
fushën e gjerë të temave LGBT, nga pyetjet aktuale
politike të kulturës dhe sportit. Këtë revistë e boton
Legebitra. Publikime nga Botuesit ŠKUC përfshijnë
librat serial Lambda dhe Vizibilija. Që nga viti
1990, seritë e Lambda-s kanë publikuar punime
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letrare dhe humanistike homoerotike. Seritë, që deri
më tani numërojnë mbi njëqind tituj, janë ndër librat
serikë më të shquar dhe më të mëdhenj të LGBT-së
në Europë. Lesbomania është një program
radiofonik për lezbike, gej dhe transgjinorë në
Radion e Studentëve të Lubljanës. Programi është
pjesë e prodhimit kulturor të Radio Studenti dhe ka
qenë on air për 15 vitet e fundit në valët 89.3FM.
Programi kishte jetë të gjatë dhe është një
përmbledhje mujore e lajmeve, informacionit,
kolumneve, komenteve, analizave të realitetit politik
dhe diskursit të mediave mbi temat e LGBT-së,
komente dhe kritika të ngjarjeve kulturore dhe
intervista. Në vitin 1990 një show i veçantë
radiofonik i LGBT-së i quajtur Pink Wave ishte
transmetuar në shkallë kombëtare në programin e
dytë të radios publike Val 202. Biblioteka dhe arkivi
i lezbikeve (LGBT) u ngrit 1 maj të vitit 2001.
Biblioteka është një hapësirë për ruajtjen
sistematike dhe ruajtjen letrare, dokumentare dhe të
lëndës arkivore lidhur me lezbiket, me gej dhe me
temat transseksuale. Skena e klubit LGBT ka qenë e
pranishme që nga mesi i 1980-ës. Ofertat e skenës
së klubit për njerëzit e LGBT-së mund të mos jenë të
mëdha, por janë të ndryshme. Përveç klubit legjendar
K4, i cili është gjithashtu i njohur për të
ashtuquajturën mbrëmje rozë (një herë në muaj, të
shtunën), klubet më të njohura janë: klubi i lezbikeve
Monokel Club dhe klubi i gejve Tiffany Club, në
qendrën kulturore alternative Metelkovamesto.
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LGBTI NË SERBI
Fillimi i aktivizmit LGBT në Serbi është i
vendosur në vitin 1980, kur një grup i lezbikeve dhe
homoseksualëve filluan mbajtjen e takimeve në
hotelin Moskva në qendër të Beogradit. Në vitin
1990, u themelua grupi i parë LG, A Lesbian and
Gay Lobby - Arkadija, qëllimi kryesor i të cilit ishte
lobimi
publik
për
dekriminalizimin
e
homoseksualizmit. Ky grup nuk kishte të ardhura
financiare dhe as një lokacion për t’u vendosur,
kështu që shumica e punës bazohej në deklaratat
publike për të përmirësuar pozitën e lezbikeve dhe
homoseksualëve në shoqërinë serbe. Në atë kohë
mediat nuk ishin të interesuara në çështjet e LG-së,
dhe në shumicën e rasteve vetëm mediat e pavarura
raportonin për punën e këtij grupi. Nga fillimi,
lëvizja lezbike dhe homoseksuale ishte e lidhur
ngushtë me lëvizjen feministe dhe atë të paqes; kjo
lidhje ishte pasojë "natyrore" e rritjes së
nacionalizmit dhe radikalizmit të shoqërisë para, ose
gjatë luftërave që Serbia kishte iniciuar në fillim të
1990-ës. Në disa nga botimet e lëvizjes feministe
dhe të asaj të paqes, u kushtoheshin kapituj të
veçantë çështjeve të lezbikeve dhe homoseksualëve.
Këto ishin botime të botuara nga organizata
feministe e paqes Gratë në të Zeza, ashtu si revista
Pacifik e cila promovonte kulturën e paqes dhe
drejtohej nga aktivisti i parë gay out (gej i
deklaruar) në Serbi, Dejan Nebrigić. Me fillimin e
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luftërave, shumica e aktivistëve të LG-së vazhduan
luftën e tyre brenda lëvizjes paqësore. Kjo ishte
koha e rritjes së homofobisë dhe radikalizimit të
shoqërisë serbe, kështu që ishte e pamundur për
Arkadija-n që të vazhdonte me aktivitete publike në
një mjedis të tillë. Hera e vetme kur Pride Day u
shënua publikisht, ishte në vitin 1991, kur disa
aktivistë nga Arkadija folën për rëndësinë Pride
Day dhe aktivizmin e LG-së, në Qendrën Kulturore
Dom Omladine. Kur ata u përpoqën për të
organizuar një manifestim të ngjashëm vitin pasues,
në kuadër të protestave të studentëve në Fakultetin
Filozofik, grupi i të rinjve që e përfaqësonin veten si
studentë të studimeve të teologjisë i kishin penguar
ata fizikisht për të hyrë në auditor dhe për të mbajtur
manifestimin. Që nga ajo kohë, Arkadija e shënon
Pride Day me evente të cilat janë të mbyllura për
publikun. Gjatë kësaj kohe vetëm disa lezbike dhe
homoseksualë mund të flisnin publikisht për çështjet
e lezbikeve dhe homoseksualëve, edhe pse
dukshmëria e tyre ishte e kufizuar për shkak të
çështjeve të luftës dhe radikalizimit në rritje të
shoqërisë. Lepa Mladjenović, Dejan Nebrigić dhe
disa aktivistë lezbike dhe homoseksualë shkruanin
rreth coming out, AIDS, librat për lezbike dhe
homoseksualë të publikuar në botë dhe në çështje të
tjera interesante, në të dy gazetat newsletter të
botuara nga Arkadija në vitin 1993 dhe në vitin
1994. Megjithatë, lëvizja lezbike dhe homoseksuale
në atë kohë ishte i ndërlidhur me lëvizjen për paqe
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dhe lëvizjen feministe dhe dukshmëria e të gjithë
këtyre lëvizjeve ishte e kufizuar për shkak të
degradimit shoqëror të çdo vlere të bazuar në të
drejtat dhe lirinë e njeriut. Akti homoseksual mes
meshkujve u dekriminalizua në qershor të vitit 1994
dhe nuk ka të dhëna që tregojnë se kjo gjë është
arritur në sajë të aktivizmit të lezbikeve dhe
homoseksualëve. Gjatë luftës, Parlamenti ndryshoi
Kodin Penal, duke fshirë artikullin e mëparshëm që
e etiketonte homoseksualizmin si një perversitet
seksual jonatyral (sodomi) dhe supozohet se kjo ka
ndodhur rastësisht, kur po vendosej për çështje të
ndryshme, ndër të cilat kjo çështje kaloi pa debate
publike. Në të njëjtin vit, Arkadija është regjistruar
zyrtarisht në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë,
ndërsa Lepa Mladjenović mori çmimin Felipa de
Souza në festimin e Pride Day në Nju Jork nga
Komiteti Ndërkombëtar i Homoseksualëve dhe
Lezbikeve të të Drejtave të Njeriut (IGLHRC).
Studimet Lezbike janë iniciuar në kuadër të
Studimet e Grave nga Lepa Mladjenović, Zorica
Mrsevic, Ria Convent (Belgjikë), Ingrid Foeken dhe
Anja Meulenbelt nga Holanda, dhe Chris Corrin nga
Britania e Madhe. Pas shumë vitesh pune si një
seksion lezbik nën Arkadija, në vitin 1995 u
themelua organizata lezbike e të drejtave të njeriut,
Labris. Në periudhën prej vitit 1995 deri në vitin
2001, dukshmëria e aktivizmit të lezbikeve dhe
homoseksualëve në Serbi ka qenë shumë e kufizuar,
dhe kryesisht ka qenë e orientuar në përkrahjen dhe
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fuqizimin e komunitetit të lezbikeve dhe
homoseksualëve. Labris ka punuar në organizatën
dhe rrjetin rajonal feminist, ndërkohë që lezbiket
organizonin punëtori dhe festivale regjionale brenda
Javës së Lezbikeve në Slloveni, Kroaci dhe Serbi.
Në vitin 1998 dhe 1999, në bashkëpunim me
Institutin për Shoqëri të Hapur dhe Shoqatën
Europiane të Rinisë në Serbi, Labris nisi fushatën
kundër homofobisë, projekt ky i bazuar në analizën
sociale dhe ligjore të homofobisë, analizave të
mediave, si dhe bibliografisë analitike mbi
homoseksualitetin. Ky proces u ndërpre kur drejtori
ekzekutiv i projektit, Dejan Nebrigić, u gjet i vrarë
në banesën e tij, më 29 dhjetor 1999. Dejan
Nebrigić kishte marrë kërcënime të vazhdueshme
nga babai i ish të dashurit të tij, Vlastimir Llazarov.
Ai e kishte njoftuar policinë për këtë rast, por ata
kishin refuzuar të ndërhyjnë. Pas shumë raporteve
në polici, ata madje e arrestuan Nebrigić-in, e
torturuan, dhe avokati i caktuar nga gjykata refuzoi
ta përfaqësonte atë për shkak të qëndrimeve të tij
homofobike. Në mars të vitit 1999, Dejan Nebrigić
pati ngritur një akuzë kriminale ndaj agresorit dhe
ky ishte rasti i parë penal kundër homofobisë në
Serbi. Rasti u zgjat nga gjykata dhe në dhjetor
Nebrigić u vra brutalisht. Autoritetet radikale nën
fuqinë e Milošević-it e përdorën këtë rast për të
akuzuar Nebrigić-in dhe organizatat lezbike dhe
homoseksuale, si lëvizje anti-regjim dhe antishtetërore. I gjithë rasti preku lëvizjen lezbike dhe
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homoseksuale, të cilët, në atë kohë, mbetën të
padukshme dhe shumë të cenueshme.
Nga viti 2001, janë themeluar dy organizata
të LGBT - Queeria dhe Gayten LGBT. Ky ishte një
vit shumë i rëndësishëm për aktivizmin LGBT në
Serbi, pasi kjo ishte hera e parë që aktivistet lezbike
dhe aktivistët homoseksualë vendosën të punonin
më publikisht, duke besuar se pas rënies së regjimit
të Milošević-it, shoqëria kishte ndryshuar. Labris
dhe Gayten LGBT vendosën që në qershor të
organizojnë të parën Pride Parade, e cila u ndalua
dhunshëm nga pjesëtarët e organizatës ekstreme të
krahut të djathtë Obraz, pjesëtarët e Kishës
Ortodokse serbe, tifozët e futbollit, si dhe pjesëtarët
e partive politike të krahut të djathtë. Në këtë Pride
Parade nuk u realizua asnjë nga aktivitetet e
planifikuara dhe shumë aktiviste lezbike dhe
aktivistë homoseksualë u rrahën brutalisht në qendër
të Beogradit, ndërkohë që policia dhe autoritetet
“demokratike” refuzuan të ndërhyjnë dhe të
mbrojnë pjesëmarrësit e Pride Parade, dhe/ose të
ndjekin penalisht autorët e veprimeve huligane.
Vrasja e Dejan Nebrigić-it dhe ndalimi i
Pride Parade ndikuan edhe një herë negativisht në
lëvizjen e LGBT-së në Serbi, e cila mbeti e
padukshme për shumë vite pas kësaj.
Mes 2001- 2005, janë nisur shumë iniciativa,
por shumica e tyre mbetën të paplota, dhe fushatat
dhe aksionet ishin më shumë të rastit se sa të
bazuara në një moment paraprak politik të analizuar.
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Kjo ishte edhe koha kur janë dokumentuar më së
shumti raste të dhunës ndaj personave LGBT, por
edhe nëse ka pasur reagime para policisë apo
gjykatave, ato u sollën më shumë dëm sesa dobi
viktimave të dhunës, për shkak të sistemit
homofobik institucional. Shembulli më i keq i kësaj
ka ndodhur në vitin 2003, kur Merlinka (Vjeran
Miladinović, 43), e para që dilte e veshur me rroba
të seksit të kundërt, u vra. Ajo punonte si prostitutë
dhe trupi i saj u gjet një muaj pasi ajo u vra. Në vitin
2004, e dyta Pride Parade u bë publike nga disa
aktivistë LGBT, por ajo u anulua shumë shpejt për
shkak të dhunës që ndodhi (përsëri) në rrugët e
Beogradit, kur xhamitë e Beogradit dhe Nishit u
dogjën, pas dhunës kundër qytetarëve serbë në
Kosovë.
Mes 2004 - 2009, aktivizmi LGBT u bë
gjithnjë e më i dukshëm, u themeluan disa grupe të
reja LGBT/Q dhe lufta e LGBT-së u bë më e
strukturuar dhe e bazuar në analizën e momentit
politik në Serbi. Kjo ishte edhe koha kur komuniteti
LGBT/Q u përfaqësua publikisht nga disa burra
homoseksualë, ndërsa pjesa tjetër e komunitetit
mbeti kryesisht e padukshme dhe e heshtur në
publik.
Në vitet në vazhdim, viti 2009, ishte viti më
i rëndësishëm për aktivizmin e LGBT/Q-së në
Serbi, kur ky komunitet u bë më i dukshëm se kurrë
më parë dhe të drejtat e këtij komuniteti u bënë
pjesë më e dukshme dhe më e pashmangshme e
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problemeve politike në Serbi. Këtë vit, u miratua
Ligji Anti-diskriminim. Miratimi i ligjit u ndoq nga
shumë polemika, pasi ishte tërhequr nga procedura
parlamentare, pas një ndërhyrjeje nga ana e
përfaqësuesve të Kishës Ortodokse Serbe, shpjegimi i
të cilëve ishte se komunitetet tradicionale fetare
nuk janë në përputhje me dispozitën legjislative, e
cila e ndalon diskriminimin në bazë të orientimit
seksual dhe identitetit gjinor. Për t’u miratuar në
tërësi Ligji kundër diskriminimit, u desh një reagim i
fortë nga publiku i gjerë.

Foto e bërë nga Beta; marrur nga artikulli i Balkan Insight Third Belgrade
Pride Parade Passed Without Incidents”
http://www.balkaninsight.com/en/article/third-belgrade-pride-parade-passedwithout-incidents-09-18-2016
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Kjo ishte hera e parë që hapësira publike u
pushtua nga aktivistët LGBT/Q, si dhe nga ata që
ishin në mbështetje të të drejtave të LGBT-së dhe që
vinin nga fusha të ndryshme publike: politika
zyrtare shtetërore, mediat, shkencat shoqërore dhe
humane, të tjerë aktivistë të të drejtave të njeriut, etj.
Pas miratimit të këtij ligji për shkak të debatit publik
dhe fushatave në media, disa aktivistë individualë të
disa organizatave LGBT/Q bënë publike mbajtjen e
Pride Rally. Pride Rally i 2009-ës, nën moton
“Është koha për barazi”, u planifikua për t’u mbajtur
në orën 11 të mëngjesit të 20 shtatorit, në sheshin
(Platoni) para Fakultetit Filozofik, dhe u ndalua 24
orë para. Në orën 11 të mëngjesit të 19 shtatorit,
gjatë një takimi ad hoc në zyrat e qeverisë,
Kryeministri i Republikës së Serbisë, Mirko
Cvetković, lëshoi një rezolutë të Ministrisë së
Brendshme, sipas së cilës, ky event zhvendosej në
Ušće, pjesë provinciale e Beogradit. Në rezolutën e
nënshkruar nga shefi i policisë, Milorad Veljović,
thuhej se eventi është zhvendosur për shkak të
"nivelit jashtëzakonisht të lartë të rrezikut". Kjo
përfaqëson një ndalim de facto të Pride Rally, duke
i ndaluar organizatorët për të mbajtur eventin në një
vend të regjistruar më parë me policinë, duke i
penguar ata për të paraqitur ankesë, si dhe me
dështimin për t’ju siguruar organizatorëve
informacionin e nevojshëm se si kjo zhvendosje do
të përmirësonte sigurinë e eventit. Këtë vit, edhe pse
Pride Rally nuk u mbajt në Beograd, fushata e
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madhe e mediave u ngrit në mbështetje të të drejtave
të LGBT-së dhe më në fund ata zunë vendin publik
më shumë se çdo herë tjetër. Kjo është edhe hera e
parë që komuniteti LGBT nuk u përfaqësua vetëm
nga meshkujt homoseksualë, pasi edhe lezbiket dhe
gratë jo-heteroseksuale ishin shumë të dukshme në
publik. Pas paaftësisë së shtetit për të përballur
kërcënimet dhe dhunën, dhe pas ndalimit të Pride
Mars 2009, si dhe për shkak të presionit të madh
ndërkombëtar, Pride Parade më në fund u mbajt më
10 tetor 2010.
Meqë nuk kishte ndonjë ndryshim të
rëndësishëm në qëndrimin e shtetit ndaj
organizatave të krahut të djathtë, dhe meqë Pride
Parade më në fund u mbajt në vitin 2010 është e
rëndësishme të reflektohet mbi të gjitha rrethanat që
lidhen me këtë ngjarje. Në pak fjalë, kjo ngjarje
ilustron në mënyrë të përkryer qëndrimin e
institucioneve ndaj zbatimit të të drejtave të
komunitetit LGBT. Një pjesë e komunitetit
LGBT/Q në Serbi ende e quan jo zyrtarisht këtë
ngjarje si "State Pride", pasi disa ministri u
bashkuan me Komitetin Organizativ atë vit:
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e të
Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave, si dhe Zyra e
Prokurorit të Republikës, anëtarë të Kuvendit të
qytetit, etj.
Pavarësisht
këtyre
ndryshimeve
të
rëndësishme në qëndrimet e shtetit ndaj Pride
Parade, kishte shumë pak tekste në media të cilat
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flisnin për këtë ngjarje. Anëtarët e Komitetit
Organizativ u shfaqën vetëm pak herë në publik,
para mbajtjes së kësaj parade. Kësaj here nuk pati
raportim për dhunë kundër personave LGBT dhe një
heshtje e përhapur rreth Pride Parade ishte e
pranishme në publik. Bazuar në raportet e analizave
në media, nga viti 2009, në paraqitjet e tyre publike,
organizatorët e Pride Rally e kanë theksuar dhunën
ndaj komunitetit LGBT/Q në Serbi si një problem të
madh të komunitetit LGBT, po ashtu edhe të drejtat
e tyre në përgjithësi, veçanërisht të drejtën për
tubim. Të njëjtat raporte, nga viti 2010, theksojnë
demokratizimin e shoqërisë serbe dhe procesin e
integrimit europian si një temë dominuese në media,
dhe komuniteti LGBT/Q dhe problemet e tyre ishin
të një rëndësie dytësore. Pride Parade u mbajt më
10 tetor të vitit 2010, nën mbrojtjen e madhe të
policisë. Pjesëmarrësit u detyruan të kalojnë në tri
pikat e kontrollit të policisë, në mënyrë që të hynin
në zonën në të cilën mbahej parada, e cila ishte e
pastruar nga këmbësorët dhe makinat. Ishte një rreth
me një hapësirë të lirë rreth 100 metra midis
pjesëmarrësve dhe kordonit të policisë, dhe
pjesëmarrësit nuk mund të shihnin se çfarë po
ndodhte prapa kordonëve të sigurisë. Mediat
transmetuan vetëm një pjesë të vogël të informatave
nga vetë eventi, pasi vëmendja e mediave (jo vetëm
atyre brenda vendit) më së shumti ishte e fokusuar
në imazhet e dhunës nga kjo ngjarje. Prapa
kordonëve të policisë, rreth 6000 huliganë
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shkatërruan qytetin dhe sulmuan policinë. Pas Pride
Parade, 249 persona u arrestuan, nga të cilat 195 të
rritur dhe 54 minorenë; 131 persona u arrestuan dhe
160 vetë u plagosën (shumica e të plagosurve ishin
policë). Shumica e huliganëve të arrestuar u liruan
shumë shpejt nga burgjet dhe kohët e fundit (në
tetor 2016) u liruan plotësisht nga çdo faj. Një nga
organizatorët e Pride Parade të vitit 2009 mori një
azil në SHBA për shkak të kërcënimeve të
vazhdueshme dhe sulmeve që vuante në rrugët e
Beogradit gjatë vitit 2009 dhe 2010. Pjesa tjetër e
ekipit vendosi të tërhiqej nga veprimet publike, jo
vetëm për shkak të kërcënimeve, por edhe për shkak
të ndarjeve të rënda brenda aktivizmit LGBT/Q në
Serbi. Pas Pride Parade në vitin 2010, autoritetet
serbe ndaluan Pride Parada-t në vitin 2011, 2012,
dhe 2013, edhe pse aktualisht ka dy vendime të
Gjykatës Kushtetuese të cilat e pranojnë se ndalimi i
këtyre Pride Parada-ve është kundër ligjeve
vendore dhe ndërkombëtare dhe instrumenteve
legjislative. Ministria e Brendshme paraqiti
rezolutat e ndalimit të të gjitha protestave të
planifikuara në ditët kur Pride Parade do të duhej të
mbahej në Beograd - dy protestat e planifikuara nga
grupet ekstremiste të krahut të djathtë në
Beograd/Serbi, dhe vetë Pride Parade, duke
barazuar në këtë mënyrë atë që luftonin pro dhe
kundër mbrojtjes për të drejtat e njeriut në Serbi. Si
pasojë, ka katër aplikime para Gjykatës Europiane
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për të Drejtat e Njeriut të paraqitura nga aktivistët
LGBT nga Serbia.
Pas ardhjes në pushtet të qeverisë së krahut
të djathtë, mbajtja e Pride Parade në Beograd u
zhvillua çdo vit, duke filluar nga viti 2014. Kjo
tregon se ka një ndikim të fortë dhe një lidhje mes
qeverisë dhe grupeve ekstremiste/individëve, të cilët
më në fund janë nën kontrollin e qeverisë, kur është
fjala për mbajtjen e Pride Parade në Beograd (edhe
pse jo në situata të tjera politike - revizionizëm të
historisë fashiste, gjuhë e urrejtjes nga ana e
deputetëve ekstremistë, etj).
Megjithatë, efekti pozitiv i fuqizimit të rolit
të Pride ndaj komunitetit LGBTI është tregues i
qartë se si Pride po bëhet gjithnjë e më shumë
ngjarje e komunitetit LGBTI, dhe jo vetëm e
mbështetësve të tyre. Në ditët e sotme, aktivizmi
LGBTI në Serbi është pjesë e agjendës politike të
shtetit. Në vitin 2014, qeveria miratoi Strategjinë
antidiskriminim dhe planin e veprimit në
parandalimin dhe mbrojtjen e diskriminimit, i cili
përfshin të drejtat e komunitetit LGBT. Problemet
kryesore mbetën brenda pamundësisë për zbatimin e
legjislacionit ekzistues (në një situatë kur shumë nga
autorët dhe veprat e tyre të dhunës kundër
personave LGBTI janë të njohur në publik dhe kurrë
nuk kanë qenë të dënuar nga gjykata), si dhe në
injorimin ndaj vendimeve të Gjykatës Kushtetuese.
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LGBTI NË KROACI
Aktivizmi kroat i LGBTI-së, duke gjykuar
nga rezultatet në fushën e legjislacionit, mbrojtjen e
shtetit dhe pozitën aktuale të njerëzve që i përkasin
komunitetit LGBTI, ndoshta mund të konsiderohet
si pika më ndriçuese në regjionin e Ballkanit
Perëndimor.
Në vitin 1973, menjëherë pas vendimit të
Shoqatës Psikiatrike Amerikane, Dhoma Mjekësore
Kroate, e hoqi “homoseksualitetin” nga lista zyrtare
e sëmundjeve mendore. Ky vendim erdhi shumë
kohë para se Organizata Botërore e Shëndetit të
vendoste të njëjtën gjë, që homoseksualiteti nuk
është sëmundje mendore.
Pas procesit të decentralizimit të autoriteteve
në Republikën Federative Socialiste të Jugosllavisë,
vënia në fuqi e Kodit të ri Penal në Kroaci, në vitin
1977, e përcaktoi homoseksualitetin si legal (në të
njëjtën kohë, e njëjta gjë ndodhi edhe në Slloveni,
Vojvodinë dhe Mal të Zi). Diskutimi i parë publik
mbi homoseksualitetin ishte transmetimi i emisionit
radiofonik në Kroaci "The Frigid Jack", nga Toni
Marošević. Autori i emisionit ishte një gay out (gej i
deklaruar) dhe ky show radiofonik trajtonte çështje
të ndryshme të margjinalizuara, sociale dhe politike.
Disa media nga Zagrebi dhe Beogradi protestuan
kundër transmetimit të këtij show radiofonik, dhe së
shpejti ai u ndal, ndonëse e njëjta radio, “Youth
Radio”, vazhdoi rrugën e saj progresive në
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raportimin rreth gjendjes sociale, politike dhe
kulturore në Kroaci.
Lëvizja feministe në Kroaci, bashkë me
grupet sllovene të lezbikeve, grupet homoseksuale
SKUC LL dhe SKUC Magnus, dhe show-n
radiofonik të përmendur më sipër, kanë kontribuar
në mënyrë të konsiderueshme dhe kanë inkurajuar
krijimin e grupit të parë të lezbikeve në Kroaci –
iniciativa LILA. Kjo iniciativë është themeluar në
vitin 1989, pak para luftës dhe vitin pasues u zhduk.
Gjatë luftës, shumica e aktivistëve të feministeve, të
paqes dhe lëvizjes së gjelbër u bashkuan në
Fushatën Kundër Luftës së Kroacisë. Grupi i parë
lezbike-homoseksualë LIGMA u themelua në vitin
1992, por gjatë luftës ishte e pamundur për të
punuar në përmirësimin e pozitës së personave të
komunitetit LGBTI në Kroaci. Megjithatë, ky grup
ishte i rëndësishëm pasi udhëhiqej nga aktivistët e
LGBT-së, të cilët e përfaqësonin veten e tyre në
mënyrë të hapur dhe me emrat e tyre të plotë:
Andreja Špehar dhe Amir Hanušić. Në atë kohë,
LIGMA publikoi revistën e parë LGB, të quajtur
“Speak Out”, brenda revistës së Fushatës Kundër
Luftës dhe kështu po krijonte një hapësirë të sigurt
për socializim dhe për takimet e komunitetit
LGBTI. Ky grup pushoi së ekzistuari në vitin 1997,
për shkak të konflikteve të brendshme e të
vazhdueshme midis pjesëtarëve të tij. Menjëherë pas
shpërbërjes së këtij grupi, Amir Hanušić dhe
Andreja Šprehar morën strehim në Kanada dhe
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Suedi për shkak të kërcënimeve verbale dhe fizike
dhe sulmeve që ata pësuan në Kroaci. Në vitin 1997
u themelua Kontra, nga grupi ekzistues i lezbikeve, i
cili do të regjistrohej vetëm në vitin 2002, kur
ndryshoi politikat e tij, nga feminizmi radikal për të
avokuar martesat e të njëjtit seks dhe vlerat e
familjes. Pas shpërbërjes së LIGMA-s, nuk ka pasur
organizata të tjera të regjistruara deri në vitin 2000
dhe shumica e aktiviteteve ishin të kufizuara në
portale online si: crolesbians.com (sot i njohur si:
crol.hr); crogay.com (sot i njohur si gay.hr) dhe
decki.com (më vonë – medvjedi.hr), ndërsa në
Zagreb u hap klubi i parë për njerëzit LGBT: Bad
Boy. Në vitin 2000, grupi i parë i lezbikeve, LORI,
u regjistrua në Rijeka pa pengesa nga autoritetet.
Në vitin 2001, pas ndalimit me dhunë të
Pride Parade në Beograd, ku morën pjesë edhe
aktiviste lezbike nga Kroacia, ato njoftuan se e para
Pride Parade (Gay Parade) do të mbahet në Zagreb
në vitin 2002. Me këtë rast, në fillim të vitit 2002 u
themelua një organizatë e komunitetit LGBT, e
quajtur Iskorak (Step Out). Një nga themeluesit e
kësaj organizate ishte Damir Hršak, i cili në atë
kohë ishte president i Partisë Socialiste të Punës dhe
sot ai është president i Komisionit për Arsim,
Shkencë dhe Kulturë në kuadër Partisë Kroate të
Punës dhe ishte një nga kandidatët për MEP-in në
vitin 2013. Në të njëjtën kohë, grupi i lezbikeve
Kontra filloi punën publike dhe këto dy grupe së
bashku njoftuan për mbajtjen e të parës Gay Pride
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në Zagreb. Gay Pride u mbajt me sukses në rrugët
qendrore të Zagrebit, por e shoqëruar me ofendime
dhe kërcënime nga grumbulli i qytetarëve që ishte
kundër mbajtjes së këtij aktiviteti. Aktiviteti u
mbështet nga përfaqësuesit e qeverisë kroate dhe
parlamenti, si dhe nga ministri i brendshëm, i cili
gjithashtu mori pjesë në këtë paradë. Gjatë dhe pas
kësaj ngjarjeje të parë të hapur të komunitetit LGBT
në Kroaci, 27 huliganë u arrestuan, dhe dhjetëra
pjesmarrës, si dhe persona të cilët supozohej se kanë
marrë pjesë në këtë Pride Parade, janë rrahur në
Zagreb gjatë asaj dite. Pas mbajtjes me sukses të
Gay Pride, u lansua fushata e parë masive në media,
nën titullin “Dashuria është dashuri”.
Në verën e vitit 2003, Parlamenti kroat
miratoi Ligjin për Marrëdhëniet e gjinisë së njëjtë,
që shënonte herën e parë që legjislacioni kroat njihte
ekzistencën e marrëdhënieve të tilla, edhe pse ky
ligj nuk u bë i zbatueshëm në praktikë. Pas
ndryshimit të qeverisë në vitin 2003, kur partia
politike e krahut të djathtë fitoi zgjedhjet, qeveria
kroate ende vazhdoi me praktikën e përfshirjes së
"orientimit seksual dhe gjinor", në kuadër të ligjeve
të reja të miratuara. Në vitin 2006, Kodi Penal u
ndryshua për të përfshirë urrejtjen si krim - që e bëri
Kroacinë vendin e parë në Ballkanin Perëndimor që
e njeh këtë si akt kriminal. Deri në vitin 2005 u
themeluan disa grupe LGBTI/Q, si:: Inqueerzicija,
Queer Zagreb, deNormativ, KugA, Zbeletron dhe
Zagreb Pride. Pas themelimit të kësaj të fundit dhe
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pas organizimit dhe mbajtjes me sukses të Pride
Rallies çdo vit, Zagreb Pride u bë një nga
organizatat më të dukshme LGBT/Q në Kroaci.
Dhuna sistematike homofobike e organizuar
brenda grupeve neo-naziste në Zagreb dhe grupet e
tifozëve të futbollit kanë filluar në vitin 2007, kur
sulmet nuk ishin të lidhura vetëm me punën e
organizatave LGBT, por sulmuesit filluan të
sulmojnë edhe klubet, vendet publike, shtëpitë
private; ata kishin në shënjestër aktivistët LGBTI,
homoseksualët nëpër parqe dhe në transportin
publik. Reagimi i autoriteteve dhe dënimi i tyre ndaj
dhunës së treguar munguan dhe Zagreb Pride
vendosi që të themelojë Komitetin Organizativ, i cili
do të mbështeste financiarisht mbajtjen e Zagreb
Pride çdo vit pasues, por edhe të punojë në mënyrë
të pavarur për parandalimin dhe zvogëlimin e
diskriminimit dhe dhunës ndaj personave LGBT,
duke krijuar vende të reja të sigurta. Në vitin 2010,
kjo organizatë inicioi edhe krijimin e koalicionit të
disa organizatave LGBT/Q në Kroaci - Qendra për
Barazinë e LGBT, e cila përbëhej nga Zagreb Pride,
LORI, dhe Queer Zagreb. Në të njëjtin vit, Iskorak
dhe Kontra njoftuan për mbajtjen e Split Pride, e
para Pride Parade që do të mbahej jashtë qytetit të
Zagrebit. Në vitin 2011 u mbajt e para Split Pride
dhe pjesëmarrësit u fyen, u gjuajtën me gur dhe u
kërcënuan. Policia arrestoi më shumë se 100 njerëz,
dhe më shumë se 20 akuza penale u ngritën mbi
elementet e krimit të urrejtjes; gjashtë nga
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pjesëmarrësit e Split Pride dhe disa gazetarë pësuan
lëndime të rënda trupore. Vetëm një javë më vonë u
mbajt Zagreb Pride, me më shumë se 4.000
pjesëmarrës, duke shprehur pakënaqësinë e tyre me
atë që kishte ndodhur në Kroaci, një javë më parë,
dhe duke shprehur solidaritetin me komunitetin
LGBT në Split. Presidenti kroat, gjithashtu, dënoi
dhunën dhe në vitet e ardhshme, Split Pride ishte në
mënyrë serioze e mbrojtur nga policia, dhe protestat
mbaheshin pa dhunë.
Aktualisht, janë disa nisma në lidhje me
aktivizmin LGBT/Q në Kroaci, të cilat janë me
vlerë të përmenden. Në qershor të vitit 2013,
Qeveria kroate ndryshoi Ligjin për Regjistrin e
Shtetit, i cili përcakton se edhe personat të cilët nuk
kanë finalizuar procedurat e kirurgjisë për
ndryshimin e gjinisë, mund t’i ndryshojnë
dokumentet personale dhe emrin. Me këtë rast,
Kryeministri deklaroi se "personat transgjinorë janë
qytetarë të këtij vendi, si çdo qytetar tjetër" dhe në
këtë mënyrë ai mbështeti haptazi miratimin e këtij
ligji. Pak para mbajtjes së Split Pride dhe Zagreb
Pride dhe duke ndjekur njoftimet e qeverisë kroate
për të miratuar ligjin për marrëdhëniet e të njëjtit
seks, iniciativa “Në emër të familjes”, pati mbledhur
më shumë se 720.000 firma në peticionin që
kërkonte modifikimet brenda Kushtetutës, e cila do
ta përcaktonte martesën si bashkim mes burrit dhe
gruas. Kjo nismë ishte një reagim i drejtpërdrejtë
ndaj paralajmërimeve të qeverisë për të miratuar
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Ligjin për Partneritet të Jetës. Zagreb Pride, Kontra,
disa grupe të tjera dhe disa aktivistë kanë qenë pjesë
e grupit të punës që merrej me hartimin e këtij ligji.
Në korrik të vitit 2014, Ligji për Partneritet të Jetës
u miratua në Parlamentin kroat, pasi iniciativa "Në
emër të familjes" me sukses ndryshoi Kushtetutën e
cila tani e përcakton martesën si bashkim të burrit
dhe të gruas. Komuniteti LGBTIQ në Kroaci u
zemërua ndaj kësaj lloj iniciative homofobike, dhe
Zagreb Pride i dymbëdhjetë ishte tubimi më i madh
i mbajtur ndonjëherë në rajon - organizatorët
pohojnë se ishin rreth 12.000 deri në 15.000 njerëz
që morën pjesë. Aktualisht, janë të regjistruara më
shumë se 150 partneritete të jetës, ndërkohë që
Zagreb Pride po mbledh disa mijëra njerëz çdo vit
dhe lëvizja trans po merr shumë e më shumë
vizibilitet dhe ndikim. Vitet në vijim do të tregojnë
nëse një trend i tillë do të vazhdojë, pavarësisht riardhjes në pushtet të qeverisë së krahut të djathtë.
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