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I. Hyrje
Gjatë kësaj dekade në Kosovë, avokimi dhe përkrahja publike për
të drejtat e personave lezbike, gej, biseksualë, transgjinorë dhe
interseks, pra të komunitetit LGBTI, janë në rritje. Një numër
personash LGBTI kanë dalë haptazi dhe janë kthyer në zëra këmbëngulës për adresimin publik të të drejtave civile të komunitetit
LGBTI; janë organizuar tri marshe në Ditën Ndërkombëtare
Kundër Homofobisë dhe Transfobisë (IDAHOT), si dhe dy ngjarje
të paradave të Krenarisë publike, të cilat ose kanë tërhequr
vëmendjen ndaj praktikave të vazhdueshme diskriminuese a të
kufizimit të të drejtave, ose kanë bërë thirrje për festimin e diversitetit në shoqëri. Organizatat e shoqërisë civile që merren me të
drejtat e njeriut kanë udhëhequr një varg iniciativash kërkimore
që identifikojnë të metat në mbrojtjen ligjore, si dhe në shprehjen
e shqetësimeve kur institucionet nuk arrijnë të mbrojnë, të
përkrahin dhe të ruajnë të drejtat e personave LGBTI. Ndërkohë,
çështjet që lidhen me seksualitetin dhe identitetin gjinor gjithnjë
e më shumë po ndërthuren brenda një game të debateve dhe
ngjarjeve të tjera publike, veçanërisht me organizatat e të
drejtave të grave dhe aktivitetet kulturore.
Në përgjithësi, korniza ligjore njeh orientimin seksual dhe identitetin gjinor si baza për mbrojtje. Që nga Shpallja e Pavarësisë e
Kosovës më 2008, Kushtetuta e ka ndaluar diskriminimin në
bazë të gjinisë ose të orientimit seksual. Ndërkohë, përgjatë
viteve, janë krijuar ose ndryshuar një varg dokumentesh ligjore
dhe mekanizmash që parashikojnë dhe garantojnë mbrojtjen,
ruajtjen dhe promovimin e të drejtave të LGBTI si të drejta të
njeriut. Në vitin 2015, u miratuan për herë të parë edhe Ligji për
Mbrojtjen nga Diskriminimi, edhe Ligji për Barazi Gjinore dhe
përfshinin ndalimin e diskriminimit të bazuar në orientimin
seksual, gjininë dhe identitetin gjinor. Ndërkohë në vitin 2019, u
ndryshua edhe Kodi Penal për ta njohur edhe identitetin gjinor përveç orientimit seksual - si bazë të mbrojtur në shtatë vepra
penale. Kjo e fundit erdhi si rezultat i drejtpërdrejtë i rritjes së
monitorimit dhe aktivizmit nga organizatat dhe aktivistët e të
drejtave LGBTI.
Në përgjithësi, kultura e heshtjes që rrethon komunitetin LGBTI
është thyer; të drejtat LGBTI kanë hyrë në domenin publik, si
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pjesë e diskutimit të përgjithshëm për të drejtat e njeriut. Rrjedhimisht, kjo është shoqëruar edhe me rritjen e vëmendjes dhe të
mbulimit prej mediave ndaj komunitetit.
Në këtë drejtim, është e rëndësishme të theksohet një rënie e
konsiderueshme e gjuhës së drejtpërdrejtë të urrejtjes që kryesisht mbizotëronte në mbulimin e mediave kryesore për çështjet
LGBTI përgjatë viteve të hershme 2000. Në ato vite, shumë
media publikonin raporte dhe artikuj që synonin të njollosnin
individët LGBTI, përdornin gjuhë poshtëruese dhe urrejtëse,
shpalosnin informacione në lidhje me mbledhjet dhe tubimet e
komunitetit që i vinin individët në rrezik, ose përhapnin haptazi
urrejtjen me potencialin që kjo të çonte në dhunë.
Më 2012, revista e shtypur tematike Kosovo 2.0 i kushtoi një
numër të tërë temës së Seksit - i pari i këtij lloji - i cili u përqëndrua në çështje që i përkisnin seksualitetit dhe gjinisë në Kosovë
dhe në rajon. Publikimi dhe mbrëmja e promovimit u sulmuan
nga një grup prej rreth 20 burra, çka u pasua nga një protestë e
urrejtjes e rreth 200 burrave jashtë vendit të promovimit.
Ndonëse pjesa dërrmuese e këtij reagimi bazohej në mesazhe
moralizuese dhe dhunënxitëse, mediat kryesore gjithashtu
kontribuan tërthorazi në situatë duke e sensacionalicuar
natyrën e ngjarjes dhe përmbajtjen e revistës ose duke raportuar
gabimisht rreth tyre. Shumica e mediave nuk arritën ta bazonin
raportimin në parimet se po kërcënoheshin liria e shprehjes, e
fjalës dhe të drejtat e njeriut.
Qysh atëherë, mund të vërehet përparim i dukshëm në lidhje me
mbulimin mediatik të personave dhe çështjeve LGBTI. Sot, praktikat mediatike të bazuara në gjuhë të drejtpërdrejtë të urrejtjes
dhe thirrjet për dhunë janë jashtëzakonisht të rralla. Një numër i
mediave kanë filluar t’i ndjekin më rregullisht zhvillimet dhe
ngjarjet që lidhen me komunitetin LGBTI, ndërsa sidomos brezi i
ri i gazetarëve është mësuar të kërkojë mbulim më të mirë të të
drejtave LGBTI. Shumica e mediave kryesore kanë lëvizur drejt
mbulimit të personave dhe çështjeve LGBTI nga prizmi i një
qasjeje të bazuar në të drejtat e njeriut. Ky kontekst paraqet një
shenjë mikpritjeje të përparimit që duhet të kihet parasysh.
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Megjithatë, ka hapësirë të konsiderueshme për zgjerimin dhe
përmirësimin e fushëveprimit dhe shtrirjes së mbulimit mediatik.
Shumica e përmbajtjeve mediatike të publikuara kanë tendencë
të bazohen në njoftimet për shtyp, të paraqitura nga vetë organizatat LGBTI, dhe mbulimet e kohëpaskohshme të ngjarjeve
dhe aktiviteteve të tyre. Ka mungesë të një raportimi më shpjegues, më të thelluar, të bazuar në kontekst dhe në çështje, që do
të synonte të hulumtonte aspektet komplekse, të ndryshme dhe
të gjera që lidhen me njerëzit LGBTI dhe të drejtat e tyre. Kërkimi
i përgjegjësisë dhe llogaridhënies institucionale në përputhje me
kornizën e përgjithshme ligjore, të mirëthemeluar dhe me
mekanizmat e të drejtave të njeriut, po ashtu mbetet përjashtim. Përdorimi i gabuar i terminologjisë dhe i gjuhës, i cili
shoqërohet me mungesë të të kuptuarit të drejtë të spektrit të
seksualitetit dhe të gjinisë, kanë tendencë të mbizotërojnë në
raportet mediatike mbi komunitetin LGBTI. Pjesa më e madhe e
mbulimit më thelbësor për komunitetin dhe personat LGBTI
mbetet e varur ose në dorën e disa gazetarëve a mediave
individuale me interes të veçantë për çështjet.
Ky "Manual për Gazetarët: Si të mbuloni komunitetin LGBTI"
synon të shërbejë si udhëzues praktik, informues dhe edukativ
për gazetarët dhe redaktorët në të gjithë spektrin e mediave, të
cilët janë të interesuar të bëjnë raportime të sakta e etike dhe të
ofrojnë një mbulim dhe kuptim cilësor dhe përmbajtësor të
komunitetit LGBTI.
Nga njëra anë, ky manual ofron një përmbledhje të kornizës kryesore ligjore dhe të mekanizmave të të drejtave të njeriut që
garantojnë mbrojtjen e të drejtave LGBTI dhe që përbëjnë bazën
mbi të cilën mund të bëhet raportimi për LGBTI. Për më shumë,
manuali përfshin një diskutim mbi spektrin e seksualitetit në
mënyrë që të sigurojë një të kuptuar më të hollësishëm të orientimit seksual dhe të identitetit gjinor. Qëllimi i këtij të fundit është
që të dekonstruktojë dhe t’i sfidojë veçanërisht rolet më konvencionale dhe tradicionale gjinore, të cilat shpesh përbëjnë bazën
problematike mbi të cilën keqkuptohen individët LGBTI.
Nga ana tjetër, ky manual ofron një fjalor të terminologjisë me
qëllim jo vetëm që të udhëzojë për përdorimin e drejtë të gjuhës,
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por edhe të ofrojë të kuptuar të mëtejshëm se si fjalët, frazat
dhe termat janë thelbësorë për identifikimin dhe përvojën e
personave LGBTI. Manuali identifikon edhe disa prej kornizave
ose qasjeve problematike mbizotëruese në mbulimin e mediave,
të cilat mund të kontribuojnë vetëm në rikonfirmimin ose
forcimin e paragjykimeve ose keqkuptimin e personave LGBTI.
Në këtë drejtim, ofrohen sugjerime dhe udhëzime për mbulimin e
një game të çështjeve dhe të ngjarjeve LGBTI.
"Manuali për Gazetarët: Si të mbuloni komunitetin LGBTI" është
i pari i këtij lloji në Kosovë. Qëllimi i tij kryesor është të shërbejë si
një udhëzues për redaktorët dhe gazetarët për marrjen e vendimeve etike kur mbulojnë komunitetin LGBTI. Rrjedhimisht,
synimi është që përdorimi i tij të kontribuojë për një qytetari më
të informuar mbi të drejtat e individëve LGBTI, si dhe për një
shoqëri më të vetëdijshme në përgjithësi.
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II. Korniza ligjore
Legjislacioni ekzistues dhe mekanizmat e të drejtave të njeriut
që lidhen me të drejtat LGBTI
Seksioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të disa prej legjislacioneve kryesore të bazuara në të drejtat e njeriut dhe të
mekanizmave institucionalë që parashikojnë dispozita për ruajtjen dhe mbrojtjen e personave LGBTI. Qëllimi i këtij seksioni
është t'u ofrojë gazetarëve dhe redaktorëve një pasqyrë të përgjegjësive juridike të shtetit, çka më tej mund të shërbejë si bazë
për monitorimin e punës institucionale, kërkimin e përgjegjshmërisë të qeverisë dhe përgjithësisht arritjen e një të kuptuari
të të drejtave civile të personave LGBTI.
2.1). Kushtetuta e Republikës së Kosovës ofron garancitë dhe
mbrojtjet më të larta për të drejtat e njeriut. Kushtetuta parashikon orientimin seksual si një shënues të mbrojtur të identitetit.
Sipas Nenit 24, të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe gëzojnë
mbrojtje të barabartë të ligjit pa kurrfarë diskriminimi. Paragrafi
2 i Nenit 24 thotë: "Askush nuk mund të diskriminohet për shkak
të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimit politik ose tjetër,
origjinës kombëtare ose shoqërore, lidhjes me cilindo komunitet,
pronës, gjendjes ekonomike dhe sociale, orientimit seksuale
[lakoret e shtuara], lindjes, paaftësisë ose ndonjë statusi tjetër
personal”.
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj), një
konventë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
dhe lirive politike në Evropë, është e zbatueshme drejtpërdrejt në
Kosovë, në pajtim me Nenin 22 të Kushtetutës dhe mbizotëron
mbi legjislacionin e brendshëm. Kështu, mbrojtjet dhe garancitë
e dhëna nga KEDNj për personat që i përkasin komunitetit
LGBTI janë të zbatueshme edhe në Kosovë. Për më tej, në pajtim
me Nenin 53 të Kushtetutës, të drejtat e njeriut dhe liritë

1

Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovë.
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702 Qasja 1 tetor 2019.
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themelore duhet të interpretohen në përputhje me praktikën
gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GjEDNj), e cila është gjykatë ndërkombëtare e themeluar nga KEDNj.
Sidoqoftë, Kushtetuta nuk i referohet specifikisht identitetit
gjinor si bazë për mbrojtje. Asgjëmangut, është e diskutueshme
se ajo ofron një kornizë të rëndësishme ku mbrohen të drejtat e
personave transgjinorë. Së pari, Kushtetuta ofron të drejtën që
të gjithë të gëzojnë mbrojtje të barabartë ligjore pa diskriminim
dhe kjo është gjithëpërfshirëse për personat transgjinorë. Në
rastet kur ligji nuk parashikon një mbrojtje të tillë të barabartë,
është e diskutueshme që kjo është në kundërshtim me çka parashikohet nga Kushtetuta. Së dyti, ndalimi i diskriminimit duke iu
referuar gjinisë ose statusit tjetër personal, ofron hapësirë për
ndalimin e diskriminimit në bazë të identitetit gjinor të personit.
Së treti, interpretimi i këtyre të drejtave në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe në
përputhje me vendimet e GjEDNj-së ofron hapësirë të mëtejshme që të drejtat transgjinore të mbrohen në Kosovë.
2.2). Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi parasheh mbrojtje të
gjerë për pakicat dhe grupet e cenueshme, përfshirë personat e
komunitetit LGBTI. Sipas Nenit 1 të ligjit, qëllimi është që: "të
krijohet një kornizë e përgjithshme për parandalimin dhe luftimin
e diskriminimit, bazuar në kombësinë, ose në lidhje me cilindo
komunitet, origjinën sociale, racën, përkatësinë etnike, ngjyrën,
lindjen, prejardhjen, seksin, gjininë, identitetin gjinor [lakoret të
shtuara], orientimin seksual [lakoret të shtuara], gjuhën,
shtetësinë…"
Neni 2 i ligjit përcakton qëllimin e tij si vijon: "Ky ligj zbatohet për
të gjitha aktet ose mosveprimet e të gjitha institucioneve
shtetërore dhe komunale, personave fizikë dhe juridikë, sektorit
publik dhe privat, të cilët shkelin, kanë shkelur ose mund të shkelin të drejtat e cilitdo personi ose personave fizikë dhe juridikë në
të gjitha fushat e jetës…” Prandaj, nuk janë vetëm institucionet
qeveritare ose ndërmarrjet shtetërore që duhet të sigurohen se
2

Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx
?ActID=10924 Qasja 1 tetor 2019.
Po aty 2.
4
Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji për Barazi Gjinore. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10923
Qasja 1 tetor 2019.
5
Po aty 4.
3
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veprojnë në përputhje me ligjin; kompanitë private janë po aq të
përgjegjshme.
Për më tej, aty identifikohen disa aspekte kryesore të jetës, duke
ndaluar diskriminimin në një sërë fushash, siç janë: punësimi
(përfshirë qasjen, kushtet, promovimet, etj.), udhëzimi dhe
trajnimi profesional, mbrojtja sociale (përfshirë ndihmën sociale,
sigurimet shoqërore dhe mbrojtjen shëndetësore), avantazhet
sociale, lehtësitë shoqërore, arsimi, qasja në banim, qasja në
mallra dhe shërbime të disponueshme për publikun, trajtimi i
drejtë në proceset gjyqësore, të drejtat e pjesëmarrjes në
shkencë dhe kulturë, sigurimi personal, pjesëmarrja në punët
publike, qasja në vendet publike dhe çdo e drejtë tjetër, e parashikuar me ligj.
2.3). Ligji për Barazinë Gjinore po ashtu parashikon mbrojtje për
personat LGBTI. Brenda fushëveprimit të të drejtave të garantuara dhe të mbrojtura, ai pohon se vlen për burrat, gratë dhe
"personat që kanë një karakteristikë të mbrojtur të identitetit
gjinor ose përcaktimit të seksit [lakoret janë shtuar]". Në këtë
drejtim, garanton "mundësi të barabarta dhe trajtim në fushat
publike dhe private të jetës shoqërore, përfshirë jetën politike
dhe publike, punësimin, arsimin, shëndetësinë, ekonominë, përfitimet sociale, sportin dhe kulturën dhe fusha të tjera të përcaktuara me këtë ligj ose ligj tjetër."
Ndërkohë, Neni 4, i cili ndalon diskriminimin në bazë gjinore, përfshin "trajtimin më pak të favorshëm të grave për arsye të
shtatzanisë dhe maternitetit, statusit martesor, kombësisë,
racës, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual [lakoret janë
shtuar], statusit shoqëror, fesë dhe besimit, moshës ose çfarëdo
baze tjetër të përcaktuar me ligj ose me marrëveshje dhe instrumente ndërkombëtare në fuqi."
2.4). Kodi Penal i Republikës së Kosovës jep përkufizimin e

6

7

Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kodi Penal i Republikës së Kosovës. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx
?ActID=18413 Qasja 1 tetor 2019.
Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji për Familjen i Kosovës. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Ac
tID=2410 Qasja 1 tetor 2019.
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krimeve dhe rrethanave që parashikojnë përgjegjësinë penale të
personave që kryejnë krime të tilla. Kodi Penal parashikon edhe
orientimin seksual edhe identitetin gjinor si baza mbi të cilat
mund të kryhen vepra penale. Kodi Penal dikton që orientimi
seksual dhe identiteti gjinor janë rrethana rënduese kur dënohet
kryesi i cili ka kryer vepra penale të motivuara nga orientimi
seksual ose identiteti gjinor i një personi tjetër. Ekzistojnë shtatë
vepra penale që përfshijnë orientimin seksual dhe identitetin
gjinor, ndër to: Nxitja e mosmarrëveshjeve dhe mostolerancës
(neni 141); Vrasje e rëndë (neni 173); Sulmi (neni 184); Lëndim i
lehtë trupor (neni 185); Lëndim i rëndë trupor (neni 186); Shkelja
e statusit të barabartë të qytetarëve dhe banorëve të Republikës së Kosovës (neni 190); dhe Shkatërrimi ose dëmtimi i pronës
(neni 321).
2.5). Ligji për Familjen i Kosovës në nenin 14 e përcakton martesën si "një bashkësi të regjistruar ligjërisht nga dy persona të
sekseve të ndryshme, përmes të cilës ata vendosin lirisht të jetojnë së bashku me qëllimin e krijimit të një familjeje." Sidoqoftë,
sipas nenit 37 të Kushtetutës së Kosovës [E drejta për martesë
dhe familje], "të gjithë gëzojnë të drejtën për t'u martuar dhe të
drejtën për të pasur familje siç përcaktohet me ligj." Ministria e
Drejtësisë është në proces të përfundimit të Kodit Civil të
Kosovës, drafti aktual i të cilit po ashtu nuk njeh partneritetin
ose bashkimin midis personave të të njëjtës gjini ose seks. Organizatat e të drejtave LGBTI po avokojnë për përafrim të qartë të
Kodit Civil me Kushtetutën dhe si të tilla njohin bashkimet e të
njëjtit seks dhe gjini dhe të gjitha të drejtat ligjore që pasojnë.
2.6). Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të
Barabarta dhe Mosdiskriminim (Zyra e Qeverisjes së Mirë ZQM) është themeluar brenda Zyrës së Kryeministrit, dhe është
mekanizmi më i lartë qeveritar për këshillimin e Qeverisë së
Kosovës dhe hartimin e politikave për fushat e qeverisjes së mirë,
të drejtat e njeriut, mundësitë e barabarta dhe mosdiskriminimin. ZQM është e ngarkuar edhe me përgjegjësi mbikëqyrëse
dhe këshilluese për të gjitha ministritë lidhur me këto çështje. Në
këtë drejtim, ajo mban përgjegjësi edhe në lidhje me të drejtat e
LGBTI.
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2.7). Grupi Këshillimor dhe Koordinues për të Drejtat e Komunitetit LGBT është themeluar në vitin 2013, brenda mandatit të
ZQM, dhe përbëhet nga organizatat LGBTI, tetë ministri të
ndryshme, Prokurori i Shtetit, Policia e Kosovës dhe Institucioni i
Avokatit të Popullit si disa nga aktorët kryesorë për ta koordinuar pjesën më të madhe të punës për të drejtat, sigurinë dhe
përkrahjen e LGBTI.
2,8). Institucioni i Avokatit të Popullit (AP) përfaqëson
mekanizmin kryesor të pavarur për mbrojtjen, mbikëqyrjen dhe
promovimin e të drejtave të njeriut nga veprimet e paligjshme,
dështimet për të vepruar ose veprimet e pahijshme nga
autoritetet publike. Institucioni është krijuar, ndër të tjera, si një
mekanizëm barazie për promovimin, monitorimin dhe përkrahjen e trajtimit të barabartë pa diskriminim mbi bazat e mbrojtura nga Ligji për Barazi Gjinore dhe Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
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III. Spektri i seksualitetit dhe gjinisë
3.1 Të kuptuarit e seksit dhe të gjinisë
Seksi biologjik (mashkull /femër), identiteti gjinor (burrë/grua)
dhe shprehja gjinore (femërore/mashkullore) historikisht, dhe në
kontekste të ndryshme shoqërore, janë përdorur ndërsjellazi dhe
kështu janë përceptuar sikur kanë të njëjtin kuptim. Përdorimi i
tillë bazohet kryesisht në nocionin se seksi biologjik i një personi
është përcaktues i identitetit dhe shprehjes së vet gjinore – që do
të thotë se të gjithë meshkujt pritet të identifikohen si burra dhe
të jenë mashkullorë, ndërsa të gjitha femrat pritet të identifikohen si gra dhe të jenë femërore. Pritjet e tilla veçanërisht mbizotërojnë në kontekstet kulturore që përcaktojnë vlera dhe
norma më të rrepta në lidhje me sjelljet shoqërore dhe praktikat
në përgjithësi dhe që rrjedhimisht ndikojnë në keqkonceptimet
mbi personat LGBTI.
Prandaj, është me rëndësi që fillimisht të pranohet se seksi dhe
gjinia nuk janë marrëdhënie binare, por përkundrazi ekzistojnë
brenda një spektri; për më tej, mënyra se si njerëzit ndjehen ose
identifikohen janë edhe çështje të përvojave dhe praktikave
individuale, dhe ato shfaqen brenda konteksteve sociale dhe
historike. Kontekstet e tilla janë dinamike, dhe rindërtohen e
shndërrohen vazhdimisht përmes një sistemi të të drejtave
politike, duke ndryshuar vlerat dhe duke zhvendosur sjelljet dhe
pritshmëritë shoqërore.
Diagrami më poshtë ofron një përshkrim të spektrave të tillë, me
qëllim që të kontribuojë në një diskutim dhe të kuptuar më të
madh të orientimeve seksuale dhe identiteteve gjinore të
shumëta.

Diagrami i seksit dhe gjinisë
(burimi: diffen.com)

SEKSI BIOLOGJIK (anatomia, kromozomet, hormonet)
mashkull

interseks

femër

|————————————————|————————————————|
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IDENTITETI GJINOR (ndjesia psikologjike e vetvetes)
burrë

gjini queer/bigjinor

grua

|————————————————|————————————————|

SHPREHJA GJINORE (komunikimi i gjinisë)
mashkullor

androginoz

femëror

|————————————————|————————————————|

ORIENTIMI SEKSUAL (reagimi romantik/erotik)
tërheqja ndaj grave

biseksual/aseksual

tërheqja ndaj burrave

|————————————————|————————————————|

3.2 Përmbledhje termash dhe përkufizimesh
Gjuha është kyçe për mënyrën se si njerëzit marrin pjesë në
rrethinat e tyre shoqërore dhe si krijohen domethëniet dhe të
kuptuarit për një varg praktikash politike e kulturore. Gjuha e
përdorur në media ka rëndësi të madhe ose për të çuar në një
mirëkuptim më të madh shoqëror mbi çështjet që kanë të bëjnë
me çështjet dhe të drejtat e LGBTI ose për të vazhduar më tej
keqkuptimet ose madje edhe refuzimet e drejtpërdrejta të të
tjerëve. Kjo është arsyeja pse përdorimi i terminologjisë së drejtë
dhe zotërimi i një të kuptuari më të madh të fjalëve dhe kuptimeve në lidhje me fjalorin LGBTI janë thelbësore për bërjen e
gazetarisë së përgjegjshme dhe të bazuar në interes publik. Për
më tej, përdorimi i terminologjisë adekuate dhe korrekte përbën
njërin nga hapat e parë drejt bërjes së gazetarisë etike.
Seksioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të disa termave
dhe përkufizimeve kryesore që kanë të bëjnë me personat LGBTI,
me qëllim që t’u ofrojë redaktorëve dhe gazetarëve një udhëzues
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për përdorimin e drejtë të gjuhës, si dhe të kuptuar të orientimit
seksual dhe identitetit gjinor, edhe në përgjithësi edhe më konkretisht.
Fjalorth
Seksi - Konstrukti fizik, biologjik, kromozomal, gjenetik dhe
anatomik i një trupi, i klasifikuar si mashkull, femër, interseksual,
ose (në disa shkolla të mendimit) transseksual.
Gjinia - Konstrukt shoqëror, i cili ndërthur identitetin, shprehjen
dhe elementet shoqërore që lidhen me mashkullsinë dhe feminitetin. Përfshin identitetin gjinor (vetidentifikimin), shprehjen
gjinore (vetëshprehjen), gjininë shoqërore (pritshmëritë
shoqërore), rolet gjinore (veprimet e socializuara) dhe atributin
gjinor (perceptim shoqëror).
Identiteti gjinor - Ndjenja e brendshme e një individi mbi të qenit
mashkull, femër, të dy, asnjëri, ose diçka tjetër. Meqenëse identiteti gjinor është i brendshëm, identiteti gjinor i një personi nuk
është detyrimisht i dukshëm për të tjerët.
Shprehja gjinore - i referohet mënyrave me të cilat manifestojmë mashkullsinë dhe/ose feminitetin. Zakonisht është zgjatim i
identitetit gjinor, mënyra jonë e të qenit burrë ose grua.
Rolet gjinore - Sjelljet, qëndrimet, vlerat, besimet që një grup
kulturor i konsideron të përshtatshme për burrat dhe gratë,
bazuar në seksin e tyre biologjik.
Orientimi seksual - është model i qëndrueshëm i tërheqjes
romantike dhe/ose seksuale për personat e gjinisë ose seksit së
kundërt; gjinisë ose seksit të njëjtë; ose për të dy sekset dhe/ose
më shumë se një gjini. Orientimi seksual është termi i saktë
shkencor për tërheqjen e individit – qoftë fizik, romantik dhe /ose
emocional. Ai përfshin orientimet lezbike, gej, biseksual dhe
heteroseksual.
Homoseksual - është përdorur për të përshkruar një person emocionalisht, fizikisht dhe/ose seksualisht të tërhequr nga njerëz të
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të njëjtit seks ose gjini. Megjithatë, sot konsiderohet term klinik i
vjetëruar që është nënçmues dhe fyes për shumicën në komunitet.
Heteroseksual - është mbiemër cilësor që përdoret për të përshkruar një person që tërhiqet emocionalisht, fizikisht dhe/ose
seksualisht nga njerëzit e një seksi ose gjinie tjetër. Në gjuhën
bisedore quhet edhe i/e drejtë (ANG: straight).
Lezbike - Grua që tërhiqet emocionalisht, fizikisht dhe/ose
seksualisht nga gratë e tjera. Disa lezbike preferojnë termin gej
ose gra gej.
Gej - Burrë që fizikisht, dhe/ose seksualisht, tërhiqet nga burrat
e tjerë. Mund t'i referohet edhe një gruaje që tërhiqet fizikisht,
dhe/ose seksualisht nga gratë e tjera.
Biseksual - Personi i cili emocionalisht, fizikisht dhe/ose seksualisht mund të tërhiqet nga të tjerët e të njëjtës gjini ose nga ata
të një gjinie tjetër. Përvojat e tilla mund të zhvillohen në mënyra
të ndryshme gjatë jetës së një personi. Personat biseksualë nuk
kanë nevojë të kenë përvoja seksuale për t’u identifikuar si biseksualë.
Transgjinor - Term ombrellë për personat, identiteti gjinor
dhe/ose shprehja gjinore e të cilëve nuk përputhet me seksin e
tyre të lindur. Njerëzit transgjinorë mund të zgjedhin t'i nënshtrohen trajtimit të hormoneve, të përshkruar nga mjekët, në
mënyrë që trupin ta harmonizojnë me identitetin gjinor; disa
mund të zgjedhin edhe t’i nënshtrohen operacionit. Sidoqoftë, jo
të gjithë personat transgjinorë mund ose ndërmarrin hapa të
tillë. Prandaj, identiteti transgjinor nuk mbështetet thjesht në
pamjen fizike ose ndërhyrjen mjekësore.
Transseksual - Personi që emocionalisht ose fizikisht ndjen se i
përket seksit të kundërt. I referohet edhe individëve që kërkojnë
të marrin hormone, dhe të cilët zakonisht, por jo gjithmonë,
kërkojnë trajtim kirurgjikal për ta ndryshuar seksin, në mënyrë që
të jetojnë përgjithmonë si njerëz të seksit të kundërt me atë të
lindjes. Disa individë që kanë kaluar nëpër procedura të tilla
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mund të mos pëlqejnë t'i referohen vetes si transseksualë.
Trans - Përdoret si shkurtesë për transgjinor ose transseksual, si
dhe term ombrellë që përfshin një gamë të gjerë identitetesh
nën nocionin transgjinor. Në përgjithësi, duhet të shmanget pasi
jo të gjitha audiencat e njohin kuptimin, prandaj mund të çojë në
paqartësi. Mund të përdoret nëse është pjesë e një citati të
drejtpërdrejtë dhe nëse shpjegimi përfshihet në kllapa, ose nëse
kuptimi mund të shpjegohet qartë brenda kontekstit të rrëfimit.
Interseks - Term ombrellë që përshkruan njerëzit e lindur me
kromozome seksuale, organe gjenitale të jashtme dhe/ose një
sistem riprodhues të brendshëm që nuk konsiderohen "standard" ose normative as për seksin mashkull as për femër. Këto
variacione quhen ndonjëherë Dallime të Zhvillimit të Seksit
(DZhS). Interseks preferohet si term kundrejt hermafrodit, i cili
është i vjetëruar dhe konsiderohet term poshtërues.
LGBTIQ - Akronim për lezbike, gej, biseksual, transgjinor,
interseks dhe queer. Q në fund të akronimit në gjuhën angleze
gjithashtu qëndron për "questioning (në hamendje)". Në Kosovë,
organizatat e të drejtave të njeriut kanë përqafuar akronimin
LGBTI.
Aseksual - 1) Orientimi seksual kur një person nuk përjeton
tërheqje seksuale ose dëshirë që të çiftëzohet për qëllime të
stimulimit seksual; 2) Një spektër i orientimeve seksuale ku një
person mund të jetë i shkurajuar prej sjelljes seksuale ose partneritetit seksual.
Panseksual - është orientimi seksual, me ç’rast një person dëshiron një partner seksual, duke u bazuar në tërheqjen e personalizuar ndaj karakteristikave fizike, të trupit, tipareve të identitetit
dhe/ose atyre specifike personale që mund të përputhen me
dualizmin seksual dhe gjinor. Prandaj, është tërheqje seksuale,
romantike ose emocionale, pavarësisht nga seksi ose identiteti
gjinor i tjetrit. Disa persona panseksualë mund t'i referohen
vetes si të verbër ndaj gjinisë, që do të thotë se seksi dhe gjinia
nuk e përcaktojnë tërheqjen e tyre romantike ose seksuale ndaj
të tjerëve.
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Metroseksual - është një mashkull heteroseksual, i cili ka ndjesi
të fortë estetike ose interes për modën dhe pamjen personale.
Queer - përdoret si term dhe si fjalë. 1) Qëndron si term përfaqësues ombrellë i matricës së gjerë të identiteteve jashtë
mazhorancës normative gjinore dhe heteroseksuale ose monogame. 2) Si fjalë, përdoret si cilësor nga disa njerëz, orientimi
seksual i të cilëve nuk është ekskluzivisht heteroseksual. Në përgjithësi, personat që identifikohen si queer, i konsiderojnë termat
gej, lezbike dhe biseksual si kufizues ose të ngarkuar me konotacione kulturore, me të cilat nuk identifikohen. Disa njerëz mund
të përdorin queer për të përshkruar identitetin e tyre gjinor
dhe/ose shprehjen gjinore.
Queer dikur ishte term përçmues i përdorur ndaj atyre brenda
komunitetit. Ndonëse është "rimarrë" nga disa persona LGBTI,
nuk pranohet detyrimisht në gjithë komunitetin. Ndonjëherë, Q
shtohet në fund të LGBTIQ, dhe së fundmi ka filluar t’i referohet
"në hamendeje" në gjuhën angleze.
Heteronormativitet - tregon ose ka të bëjë me një pikëpamje
botërore që promovon heteroseksualitetin si orientim seksual
normal ose të parapëlqyer.
Heteroseksizëm - paragjykimi ndaj individëve dhe grupeve që
shprehin sjellje ose identitete joheteroseksuale, bazuar në fuqinë
e shumicës për ta parë heteroseksualitetin si normë, prandaj
superior.
Homofobia - mospëlqim ose paragjykim ndaj njerëzve që
tërhiqen nga i njëjti seks. Përfshin edhe frikën nga individë të tillë
ose mostolerancën ndaj tyre.
Transfobia - mospëlqim dhe paragjykim ndaj njerëzve transgjinorë ose transseksualë.
Bifobia - Paragjykim ose frikë nga biseksualët, që kryesisht
bazohet në stereotype, siç janë asocimet me pabesinë dhe
shthurjen. Përfshin paragjykimin dhe mostolerancën ndaj
njerëzve biseksualë.
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Dalja haptazi - procesi i përjetshëm i vetëshplosjes dhe
vetëpranimit të orientimit seksual ose identitetit gjinor. Në këtë
kuptim, është me rëndësi të kuptohet se personat LGBTI së pari
ia kalsisin identitetin vetvetes, dhe e ndajnë me të tjerët vetëm
nëse vendosin. Prandaj, ndarja publike e identitetit të personit
nuk është domosdoshmërisht pjesë e procesit të daljes haptazi.
Jashtë - personi që vetidentifikohet si LGBTI në jetën e vet
personale, publike dhe/ose profesionale.
Haptazi gej - Ndonëse si shprehje është përdorë për njerëzit që
vetidentifikohen si gej në jetën e tyre personale, publike dhe/ose
profesionale (Ang: "openly gay"), tani rekomandohet të shmanget, pasi nënkupton një aspekt rrëfyes për njohjen publike të
identitetit gjinor ose orientimit seksual të personit.
I/e ndryrë - përdoret për të përshkruar një person që nuk është
i/e hapur për orientimin e vet seksual. Sidoqoftë, rekomandohet
gjithnjë e më shumë të përdoret "jo jashtë" lidhur me të qenët
LGBTI për arsye të ndryshme që mund të ndikojnë në vendimin e
personit për ta pranuar orientimin e vet seksual ose identitetin
gjinor. Këto mund të përfshijnë shqetësime për ngacmimin,
dhunën, refuzimin, etj.
Nxjerrje - akti i deklarimit ose shpalosjes publike të orientimit
seksual ose identitetit gjinor të një personi tjetër pa pëlqimin e
atij personi. Kjo konsiderohet e papërshtatshme dhe e gabuar
nga komuniteti LGBTI, pasi duhet të jetë vendim që i përket vetë
personit.
Crossdresser - në përgjithësi u referohet burrave që ndonjëherë
zgjedhin të veshin rroba, të vënë kozmetikë dhe aksesorë të tjerë
që kulturalisht asocohen me gratë. Në përgjithësi, këta burra
identifikohen si heteroseksualë dhe kjo nuk bëhet për qëllime
argëtimi. Ky aktivitet është më shumë një formë e shprehjes
gjinore, dhe burrat crossdresser nuk duan ta ndryshojnë përgjithmonë seksin e tyre ose të jetojnë si gra.
Mbretëreshë drag (ANG: “drag queen”) - në përgjithësi janë
burra gej, që vishen si gra për qëllime argëtimi. Gratë transgjinore nuk janë crossdressers ose mbretëresha drag. Për më

20

shumë, fjala "transvestite" duhet të shmanget gjihmonë, përveç
nëse ndokush vetidentifikohet ashtu.
Mbret drag (ANG: “drag king”) - Një person që identifikohet si
grua ose femër, dhe që vishet me rroba që kulturalisht asocohen
me burrat për qëllime të performancës.
Tranzicion - i referohet procesit të përshtatjes së seksit të caktuar në lindje me gjininë e vetidentifikuar. Përfshin një sërë hapash
të mundshëm, si njoftimin e familjes, të miqve dhe të mjedisit
shoqëror/rrethit; veshjen që i përshtatet vetidentifikimit; ndryshimin e emrit dhe të referencës përemërore, ndonjëherë edhe
në dokumentet ligjore; terapinë hormonale; dhe ndonjëherë (jo
gjithmonë) nënshtrimin një operacioni. Transicioni nuk nënkupton kalimin nëpër të gjitha këta hapa, pasi secili individ zgjedh
cilët t’i ndërmarrë. Fraza "ndryshim i seksit" duhet të shmanget,
pasi personat që i nënshtrohen cilitdo hap të transicionit të tyre
mëtojnë se po e ripërshtasin seksin në mënyrë që ta pasqyrojnë
vetidentitetin e tyre, në vend se ta ndryshojnë atë, çka supozon
njëfarë "normaliteti të dhënë".
Kirurgji për ripërcaktimin e seksit (KRS); Kirurgji për konfirmimin e gjinisë (KKGj) - i referohet ndërhyrjeve kirurgjikale të
mbikëqyrura dhe të drejtuara në mënyrë mjekësore. Meqë jo të
gjithë transgjinorët zgjedhin t’i nënshtrohen, është vetëm njëri
nga hapat e mundshëm të transicionit. Për më shumë, jo të
gjithë personat transgjinorë mund ta përballojnë t'i nënshtrohen
një procesi të tillë.
Cisgjini - termi i përdorur për të përshkruar njerëzit, identiteti
gjinor i të cilëve përputhet me seksin e caktuar në lindje. Si i tillë,
është e kundërta e transgjinisë. Ajo që e bën cisgjininë të
ndryshme nga të qenit “i/e drejtë” është se cisgjinia i referohet
posaçërisht gjinisë së personit e jo seksualitetit. Prandaj, një
person mund të jetë cis, por të ketë lloj tjetër seksualiteti. Pra, dy
gra mund të jenë të dyja cisgjinore, por njëra të jetë lezbike e
tjetra e drejtë.
Butch - një person i/e cili/a zakonisht identifikohet si femër, por
që vetidentifikohet si mashkull - qoftë fizikisht, mendërisht ose
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emocionalisht - dhe i/e cili/a gjendet më së shpeshti në mesin e
grave lezbike dhe personave me moskonformim gjinor.
Moskonformim gjinor; Jobinom; Gjini queer; Rrjedhë gjinore - të
gjitha i referohen personave, identiteti gjinor dhe/ose shprehja
gjinore e të cilëve dalin jashtë pritshmërive konvencionale
shoqërore dhe kulturore të lidhura dhe/ose që i përshkruhen
mashkullësisë dhe feminitetit. Është me rëndësi të kuptohet se
mjaft njerëz kanë shprehje gjinore që nuk u përgjigjen
koncepteve konvencionale, por kjo nuk do të thotë se ata janë
transgjinorë. Ndërkohë, shumë gra dhe burra transgjinorë mund
të kenë shprehje gjinore që janë më konvencionalisht mashkullore ose femërore. Prandaj, jo të gjithë njerëzit me moskonformim gjinor janë transgjinorë, dhe jo të gjithë personat transgjinorë janë me moskonformin gjinor.
Këta terma nuk janë sinonime për transgjinor ose transeksual,
dhe duhet të përdoren kur/nëse dikush identifikohet si i/e tillë.
Aleatë - grupi shumicë që punon për t'i dhënë fund shtypjes.
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IV. Etika mediatike, inkuadrimi mediatik dhe përfaqësimi mediatik
Etika e gazetarisë përbën bazën themelore mbi të cilën mediat
bazojnë praktikat dhe parimet e tyre profesionale. Në përgjithësi, pesë parimet thelbësore të gazetarisë përfshijnë: të vërtetën
dhe saktësinë, pavarësinë, drejtësinë dhe paanshmërinë,
njerëzimin dhe përgjegjshmërinë.
Të përshkruara në përgjithësi nën një kod të etikës, parimet e tilla
u ofrojnë udhëzime redaktorëve dhe gazetarëve për adresimin e
praktikave të gazetarisë gjithmonë në ndryshim.
Pasi etika nuk përmban një grup rregullash të rrepta, redaktorët
dhe gazetarët janë të vetëdijshëm se situata dhe çështje të
ndryshme mund të kërkojnë vështrime dhe monovrime të
ndryshme të kompleksitetit dhe ndjeshmërisë së çështjes së
trajtuar, në përputhje me përgjegjësinë e mediave drejt parimeve themelore të gazetarisë.
Megjithatë, përveç pranimit dhe zotimit ndaj standardeve dhe
parimeve të larta profesionale, profesionistët e mediave sot
duhet të kenë një të kuptuar të shtuar rreth mënyrave se si ata
luajnë rol të rëndësishëm në formimin dhe përçimin e ideve, besimeve dhe vlerave për shoqërinë në përgjithësi. Nocioni se media
vetëm reflekton ose paraqet një realitet ekzistues shoqëror nuk
qëndron; më parë, media ndërton kuptime dhe domethënie
kryesisht përmes inkuadrimit dhe përfaqësimeve. Prandaj, duke
qenë të vëmendshëm dhe të mësuar me konceptet e tilla, redaktorët dhe gazetarët mund të përvetësojnë dhe praktikojnë
vendimmarrje më të larta etike në qasjen e tyre dhe mbulimin e
personave dhe çështjeve LGBTI.
Mënyra më e thjeshtë për të kuptuar inkuadrimin mediatik është
si kënd ose këndvështrim nga i cili trajtohet një çështje ose storie.
Si i tillë, inkuadrimi mediatik i nënshtrohet një numri vendimesh
që profesionistët e mediave i marrin kur raportojnë për një
storie, siç janë: cilat pyetje bëhen; cilat janë burimet e informacionit; si strukturohet dhe interpretohet informacioni. Të gjitha
këto zgjedhje e vendime kontribuojnë në ndërtimin dhe përçimin
e vlerave ideologjikisht të bazuara.
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Meqë korniza të caktuara priren të prodhohen dhe riprodhohen
vazhdimisht në media, ato përfundojnë duke u bërë disa nga
format kryesore të përfaqësimit mediatik - pra, mënyra në të
cilat media portretizon grupe, përvoja, bashkësi të caktuara, ose
lëshon një këndvështrim ideologjik ose të vlerës.
Si një grup përgjithësisht i margjinalizuar, komuniteti LGBTI
kryesisht i nënshtrohet inkuadrimit problematik që shpesh
kontribuon drejt stigmatizimit dhe keqpërfaqësimit. Për më
shumë, përfaqësimet mediatike të komunitetit LGBTI priren të
ndërtohen mbi përgjithësime, opinione ose imazhe stereotipike.
Seksioni më poshtë përmbledh dy korniza mediatike dominuese
problematike, si dhe një përmbledhje të përfaqësimeve stereotipike brenda të cilave vendosen personat LGBTI dhe çështjet që
kanë të bëjnë me pjesëtarët e komunitetit, me qëllim që redaktorët dhe gazetarët të jenë më të vëmendshëm për të shmangur
perspektivat e tilla në të ardhmen.

4.1 Dikotomia “me të lindur” kundrejt “me të mësuar”
Njëri nga keqkuptimet kohëgjata, por edhe çështjet përçarëse,
që kanë të bëjnë me personat LGBTI shtjellohet përgjatë dikotomisë “me të lindur apo me të mësuar”. Pra, nëse individët lindin
me orientime të caktuara seksuale apo është ky rezultat i
edukimit dhe mjedisit. Ky është debat i ndërlikuar, megjithatë i
rëndësishëm për ta prekur shkurtimisht, pasi përgjithësisht
përfundon duke ndikuar në masën në të cilën shoqëria si e tërë
përkrah, ose nuk i përkrah, të drejtat e komunitetit LGBTI.
Në këtë drejtim, është me rëndësi të theksohet se konsensusi
popullor brenda komuniteteve LGBTI globalisht është se
individët linden me një orientim seksual të caktuar - qoftë ky i/e
drejtë, gej, lezbike ose biseksual. Kjo përbën bazën për pjesën më
të madhe të avokimit LGBTI të bazuar në të drejtat e njeriut.
Ndërkohë, mbështetësit e argumentit “me të mësuar” historikisht kanë qenë aktorë - qofshin individë, shtete, qeveri ose grupe
të tjera - që kanë avokuar për përjashtimin dhe refuzimin e
individëve LGBTI, madje edhe për të ashtuquajturin "shërim" të
tyre. Të menduarit e tillë përpiqet të rregullojë trupat njerëzorë
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dhe t’i zhveshë njerëzit nga individualiteti dhe agjencia.
Kur dikotomia “me të lindur apo me të mësuar” është pjesë e
shkrimit dhe raportimit medial, duhet të kuptohet edhe kompleksiteti i aspektit “me të mësuar”, dhe se të mësuarit në vetvete nuk duhet të përjashtohet nga të kuptuarit e praktikave më të
mëdha politike dhe sociale. Kjo sepse çështjet që kanë të bëjnë
me zgjedhjen, identifikimin dhe identitetet krijohen brenda
konteksteve të veçanta sociale dhe sistemeve të vlerave, të cilat
edhe në vetvete janë të rrjedhshme dhe të ndryshueshme. Për
shembull, në fillim të viteve 1900, grave në të gjithë Evropën i
mohohej e drejta e votimit pasi konteksti shoqëror dhe sistemet
e vlerave diktonin që pjesëmarrja e grave në jetën publike ishte
"e panatyrshme". Sot, pjesëmarrja e grave në përfaqësimin
politik konsiderohet "e natyrshme”, çka flet për faktin se idetë
shoqërore të asaj që është e natyrshme kanë ndryshuar në
përputhje me sistemin e ndryshuar politik dhe vlerat shoqërore.
Në këtë linjë, për shembull, sot ekziston një lëvizje në rritje e
individëve që, si rezultat i edukimit, zgjedhin të identifikohen si
me gjini fluide ose me moskonformim gjinor.
Kjo është arsyeja pse mediat duhet të jenë veçmas të
vëmendshme për mënyrën se si ata përfshihen me këtë debat.
Në përgjithësi, debati "me të lindur apo me të mësuar" nuk
duhet të konsiderohet më si lajm ose raportim a mbulim për
interesin publik. Sot, mbulimi mediatik i komunitetit LGBTI
duhet të përpiqet të tejkalojë "pse"-në dhe "si"-në, pasi këto
mund të përfundojnë duke kontribuar vetëm në margjinalizimin
dhe stigmatizimin e komunitetit, dhe më parë duhet të përqendrohen në masën në të cilën garantohen, mbrohen dhe respektohen të drejtat civile.
Megjithatë, në rastet kur mediat e shohin të rëndësishme që të
japin storie nga këndi më edukativ, informativ - si ps.h. kur synojnë ta shpjegojnë një segment të dhënë të shoqërisë se ç’do të
thotë të jetosh si gej ose grua transgjinore në shoqërinë kosovare
- duhet të jenë të vëmendshme se si u qasen koncepteve “me të
lindur” dhe “me të mësuar”.
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4.2 Dikotomia "ne" kundrejt "atyre"
Shumë shpesh, raportimi për komunitetin LGBTI bie brenda
kornizave polarizuese "ne" kundrejt "ata" - një skemë që përfundon duke e vazhduar një debat brenda linjave "të drejtat
pro-LGBT" dhe "të drejtat anti-LGBT." Kornizat e tilla synojnë të
ndërtojnë dhe përjetësojnë idetë e mospajtimeve dhe konflikteve, dhe kryesisht nxiten nga qasjet gazetareske sensacioniste.
Në fakt, dikotomitë e tilla historikisht janë përdorur nga të menduarit dhe grupet më konservative që janë bazuar në parimet e
përjashtimit dhe margjinalizimit të të tjerëve, duke e caktuar
"tjetrin" si "armik", me qëllim instalimin e frikës dhe të panikut
brenda shoqërisë.
Tekefundit, kjo dikotomi kërkon të shkarkojë dhe të përjashtojë
nga debati, si dhe të minimizojë faktin se të drejtat themelore
civile po kërcënohen, shkelen dhe mohohen. Kështu, çështjet që
përndryshe duhet të jenë më shumë në thelb të diskutimit,
përfundojnë të mënjanuara, dhe fokusi vihet në konfliktin. Prandaj, mediat inkurajohen të shmangin mbulimin e komunitetit
LGBTI brenda një kornize të tillë.
4.3 Stereotipet dhe keqkuptimet e shpeshta
Shumica e stereotipeve për LGBTI rrjedhin nga nocione dhe
kuptime tradicionale e konvencionale në lidhje me seksualitetin
dhe gjininë. Në Kosovë janë sidomos rolet gjinore të rrepta dhe të
ngurta, të përshkruara kulturalisht, ato që vazhdimisht kanë
tendencë të rikonfirmojnë një pikëpamje normative shoqërore të
ndarë midis burrave dhe grave, pasuar kjo nga pritshmëritë që
rrethojnë "sjelljen e duhur femërore dhe mashkullore." Vlerat e
tilla më pas shpien specifikisht drejt keqkuptimeve dhe paragjykimeve për personat LGBTI, dhe rezultojnë në një numër stereotipesh të pasakta dhe të dëmshme.
Disa nga stereotipet mbizotëruese dhe keqkuptimet për personat LGBTI përfshijnë:
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Stereotipet dhe
keqkuptimet e LGBTI

Se të jesh person LGBTI është zgjedhje.

Se t’i përkasësh komunitetit LGBTI është
"fenomen i sjellë nga Perëndimi".

Se të qenit lezbike, gej, biseksual, transgjinor ose queer është "sëmundje".

Se të gjithë meshkujt gej shprehin tipare
femërore, si natyra femërore, sjellja,
gjestet, stili dhe roli gjinor. Në këtë drejtim,
meshkujt gej sidomos asocohen me
tingëllimën ose tonin femëror në të folur,
ose me përthyerjen e kyçit të dorës.
Se të gjitha gratë lezbike shprehin tipare
mashkullore, si natyra mashkullore, sjellja,
gjestet, stili dhe roli gjinor.

Se gratë trans janë të gjitha mbretëresha
drag.

Se të jesh gej, lezbike dhe/ose biseksual
është fazë, mashtrim ose shthurje. Në këtë
linjë, janë kryesisht personat biseksualë që
i nënshtrohen një stereotipizimi të tillë.

Se personat LGBTI ndjekin një mënyrë
jetese specifike.

27

4.4 Aplikimi i terminologjisë në gazetari: çka duhet të përdorni dhe çka
të shmangni
Mbulimi i drejtë, i saktë dhe gjithëpërfshirës i mediave luan një rol të
rëndësishëm në rritjen e vetëdijesimit dhe mirëkuptimit për personat
LGBTI. Terminologjia e gabuar shpie te paraqitja çorientuese e jetës
dhe përvojave të LGBTI, që vetëm mund t’i forcojnë paragjykimet,
keqkuptimet dhe madje edhe dhunën potenciale ndaj anëtarëve të
komunitetit. Për më tej, keqinterpretimi i vazhdueshëm i personave
LGBTI përfundon vetëm me konfirmimin dhe vazhdimin e keqkuptimeve.
Ndonëse gjuha shpifëse dhe përçarëse mund të duket e rëndësishme
ose e vlefshme për lajme, ajo nuk duhet të përfshihet si mënyrë e
"balancimit" të artikullit. Në fakt, pasi gjuha armiqësore ndaj
personave LGBTI është shpesh pjesë e retorikës përçarëse politike,
gazetarët dhe redaktorët duhet të jenë të kujdesshëm se si dhe kur
përdoret – duke dalluar kësisoj mes pikëpamjeve të përkundërta për
çështjet LGBTI dhe përdorimit të gjuhës që nxit paragjykime, diskriminim dhe potencialisht edhe dhunë.
Gazetarët dhe redaktorët duhet të pranojnë se duke kuptuar, dhe
hulumtuar më mirë faktet, jo vetëm që mund të kontribuojnë në
prishjen dhe diskreditimin e miteve dhe stereotipeve për personat
LGBTI, por edhe të kontribuojnë drejt një jete më të mirë, gjithëpërfshirëse për ta.
Më poshtë janë dhënë disa udhëzime dhe rekomandime se si të
raportoni për personat dhe çështjet LGBTI, me një fokus të veçantë në
terminologjinë dhe përdorimin e përkufizimit.
Përdorimi i saktë i fjalëve,
akronimeve, frazave, shprehjeve
dhe përkufizimeve në tekstet
gazetareske

Termat, frazat dhe shprehjet për
t’u shmangur

- Në përdorimin e parë, akronimi
LGBTI – komunitei lezbike, gej,
biseksual,
transgjinor
dhe
interseks - duhet të zbërthehet
gjithmonë në mënyrë që të
paraqesë me korrektësi diversitetin e orientimeve seksuale
dhe identiteteve gjinore brenda

- Fjala homoseksual konsiderohet e vjetëruar dhe përçmuese
pasi dikur ishte term klinik që
nënkuptonte
parregullsi
psikologjike; prandaj duhet të
shmanget. Kur diskutohen
çështjet që lidhen me orientimin seksual dhe personat
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komunitetit.

transgjinorë në kontekste më të
mëdha sociale, termat e pranuar dhe të preferuar janë: LGBTI,
gej, lezbike, biseksual, transgjinor dhe interseksual.
- Shprehja "komunitet gej"
duhet të shmanget, pasi nuk
përfaqëson
orientimet
e
ndryshme seksuale dhe identifikimet gjinore brenda vetë
komunitetit.
- Shmangni përshkrimet si
"agjenda LGBTI" ose "agjenda
e huaj" ose "agjenda homoseksuale". Aktivizmi LGBTI ka të
bëjë me të drejta të barabarta.
- Termat si "mënyra e jetesës
gej" ose "stili i jetës homoseksuale"
konsiderohen
nënçmuese pasi nënkuptojnë se
ekziston një mënyrë jetese
mbizotëruese.
Si
term,
përdoret nga ata që synojnë të
përçmojnë njerëzit LGBTI dhe e
bëjnë orientimin seksual dhe
identitetin gjinor zgjedhje. Nuk
ka një mënyrë të vetme jetese
për njerëzit e drejtë (ANG:
straight) dhe nuk ka një mënyrë
jetese për personat LGBTI.

- Fjalët "gej" dhe "transgjinor"
nuk duhet të përdoren si emra.
Prandaj, referencat e sakta
përfshijnë: burrë gej, burrë
transgjinor dhe grua transgjinore.

- Shprehje të tilla si "ka pranuar
se është homoseksual" ose "ka
pranuar se është homoseksual
ose lezbike" bazohen në
gjykime subjektive dhe nënkuptojnë një ndjenjë të fshehtësisë
dhe/ose të të rrëfyerit si pjesë e
procesit të daljes haptazi.
Prandaj, termat e preferuar
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përfshijnë: "haptazi gej” ose
"jashtë".
- Fjala "lezbike" ka një specifikë
gjinore.
Megjithtëse
"çift
lezbikesh" është i saktë, termi
"grua lezbike" është i panevojshëm dhe tautologjik.

- "Preferenca seksuale"
shkurajohet dhe nuk duhet të
përdoret pasi nënkupton që
orientimi seksual është zgjedhje. Prandaj, duhet të përdoret
"orientimi seksual".

- Personat biseksualë duhet të
identifikohen me saktësi dhe të
mos identifikohen si gej, lezbike
ose të drejtë. Vetëm pse një
person është në lidhje me dikë
të të njëjtit seks, kjo nuk bie në
kundërshtim me orientimin e
tyre biseksual. Ngjashëm, të
qenit në një marrëdhënie
heteroseksuale, nuk bie në
kundërshtim me orientimin
biseksual të dikujt.

- Paraqitja e personave
biseksualë si të shthurur duhet
të shmanget.

- Personave transgjinorë duhet
t’u referoheni gjithmonë me
emrin e tyre të zgjedhur, dhe jo
atë të dhënë në lindje. Ndonëse
në Kosovë, procesi i ndryshimit
të ligjshëm të emrit të personit
për t'iu përgjigjur identitetit
gjinor është akoma i pamundshëm (megjithëse po kontestohet ligjërisht), kjo nuk do të
thotë se personave transgjinorë duhet t’u referoheni
ndryshe nga ç’preferojnë. Për
më tej, jo të gjithë personat
transgjinorë vendosin, zgjedhin
ose duhet ta ndryshojnë emrin
për t'iu përgjigjur identitetit të
tyre gjinor.

- Kurrë mos vini thonjëza rreth
emrit të personit transgjinor
ose
përemrit
që
përdor.
Gjithashtu, emri i tyre i vënë në
lindje nuk duhet të zbulohet,
përveç nëse është me rëndësi
për tregimin dhe është dakorduar paraprakisht me personin.
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– Personave transgjinorë duhet
t’u referoheni me përemrin që
përkon me identifikimin e tyre
gjinor. Kjo pavarësisht nëse e
kanë ndryshuar ose jo emrin,
ose nëse kanë vendosur të
marrin hormone a t'i nënshtrohen operacionit, si pjesë e
transicionit të tyre. Prandaj, kur
nuk jeni të sigurt, pyeteni
personin se çfarë përemri të
përdorni në storie. Nëse nuk
është e mundshme, atëherë
preferohet të përdorni përemrin "i vet", ku përshtatet, në
vend që të supozoni.

- Shmangni gjuhën sensacionale, të klisheizuar dhe të
thjeshtësuar në tituj, si mënyrë
për ta tërhequr vëmendjen e
lexuesve dhe të shikuesve. Për
shembull, shmangni fraza si: "i
lindur burrë", "e lindur grua",
"në dashuri me burra dhe gra",
"ndryshim seksi", etj.

- Identiteti transgjinor i personit duhet të përmendet në storie
vetëm nëse është me rëndësi
për çështjen që trajtohet.

- Në përgjithësi, gazetarët
duhet të përpiqen të tejkalojnë
rrëfimin mbi "daljen haptazi"
dhe "transicionin". Prandaj,
media inkurajohet të shkojë
përtej kornizave "Kur e morët
vesh?" dhe/ose "A keni bërë
operacion / kur do ta bëni?"

- Kini kujdes kur përdorni terma
të tillë si "ndryshimi i seksit",
"para operacionit" dhe "pas
operacionit". Në përgjithësi, ata
duhet të shmangen dhe të
përdoret termi më gjithëpërfshirës,
transicion.
Të
mësipërmet duhet të përdoren
vetëm nëse janë me rëndësi të
veçantë për çështjen e trajtuar
në storie.

- Shmangni paqartësitë rreth
termave. Një person i lindur
mashkull dhe që ka kaluar në
femër është "grua transgjinore"; një person i lindur
femër dhe që ka kaluar në
mashkull është "burrë transgjinor".
Për shembull, "Arta është grua
transgjinore."
Ose
"Artani
është burrë transgjinor." Nëse
kërkohet shpjegim i mëtejmë
për audiencën specifike të
synuar, mund të përfshihet një
fjali vijuese: "Arta u caktua si
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mashkull në lindje, dhe filloi
transicionin e saj para 10
vjetësh."
Gazetarët
dhe
redaktorët
duhet të shmangin deklaratat
si: "Arta është lindur burrë" ose
"Artani është lindur grua."
Njerëzit lindin si bebe dhe u
caktohet seksi bazuar në
anatominë e jashtme.
- Mos supozoni se një person
transgjinor i është nënshtruar
ose planifikon t'i nënshtrohet
operacionit për përshtatjen e
seksit. Po ashtu, nëse një
person ka vendosur t’i nënshtrohet
operacionit,
duhet
përmendur vetëm nëse është e
rëndësishme për çështjen që
trajtohet/hulumtohet brenda
stories.

- Kini kujdes se kur e si
integroni mendimin e ekspertit
në storie. Kjo është veçanërisht
e rëndësishme kur mbuloni
personat transgjinorë. Në
përgjithësi, vetë personat
transgjinorë janë burimet më
të mira për të folur mbi
çështjet që kanë të bëjnë me
personat transgjinorë. Në
rastet kur kërkohen ekspertë
mjekësorë ose psikologjikë,
sigurohuni që t’i identifikoni
dhe t’i zgjidhni ekspertët që
kanë përvojë dhe mirëkuptim
nga puna e ngushtë me
komunitetin dhe që kanë
besimin e personave transgjinorë.

- Brenda komunitetit, personat
transgjinorë shpesh quhen
trans. Sidoqoftë, për të shmangur konfuzionin me audiencën,
përdorni termin e plotë.

- Kur mbuloni personat transgjinorë, shmangni përqendrimin
vetëm në çështjet mjekësore,
siç p.sh. nëse personi i është
nënshtruar
trajtimit
të
hormoneve ose operacionit. Të
qenit transgjinor është më
shumë sesa pamje fizike; bëhet
fjalë për vetidentifikimin e
personit. Në këtë drejtim, është
e papërshtatshme të pyesni
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personin
transgjinor
për
organet gjenitale ose për
operacionet e tyre. Nëse storia
ka të bëjë me operacionin, si
pjesë e transicionit të një
personi transgjinor, atëherë
duhet të synojë të paraqesë në
mënyrë faktike dhe të saktë çka
nënkupton
procesi,
nëse
mekanizmat mbështetës në
nivelin shtetëror janë në vend
dhe funksionojnë, dhe duhet të
sigurohet që vetë njerëzit
transgjinorë, aktivistët për të
drejtat e njeriut ose ekspertët
që punojnë me komunitetin të
jenë burimi i informacionit.
- Personat jobinarë, me gjini
queer, përgjithësisht preferojnë
t’i përshkruani si dhe t’u referoheni me përemrin "i vet", kur
është e mundur, pasi nuk identifikohen si mashkull ose femër.

- Vënia e theksit në emrin ose
pamjen fizike të tyre duhet të
shmanget.

- Edhe pse të drejtat për
martesë mbeten të paqarta
për çifte të të njëjtit seks,
terminologjia e duhur ende
duhet të përdoret. Terminologjia e preferuar për t'iu referuar
çifteve të të njëjtit seks, që
kërkojnë bashkim me ligj është
barazia në martesë dhe martesa për çifte të të njëjtit seks.
Termat si "martesa gej" dhe
"martesa e të njëjtit seks"
duhet të shmangen, pasi
veçmas kjo e fundit nënkupton
që një martesë e tillë do të ishte
e ndryshme nga martesat e
tjera.

- Shprehje të tilla si "marrëdhënie homoseksuale" ose
"çift homoseksual" nuk duhet
të përdoren. Nëse është e nevojshme të shënohet statusi i
dikujt për artikullin, atëherë
thjesht përdorni "marrëdhënie"
ose "marrëdhënie seksuale".
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V. Mbulimi i bazuar në çështje të komunitetit LGBTI
Deri më tani në Kosovë, ka pasur numër të vogël figurash publike që
kanë dalë haptazi si pjesë e komunitetit LGBTI. Brenda një konteksti të
tillë, tendenca brenda mediave mund të jetë që t’i konsiderojë si raste
veçmas të vlefshme për lajme kur ndokush zgjedh të flasë publikisht për
orientimin e vet seksual LGB ose identitetin transgjinor. Rastet e tilla
mund të shërbejnë si mundësi e mirë për të shkëmbyer informacione më
tej dhe për të rritur vetëdijesimin e publikut në përgjithësi për konceptet
e orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Sidoqoftë, media duhet të
përmbahet edhe nga përqendrimi vetëm te narrativat e “daljes
haptazi” si përvoja kryesore dhe mbizotëruese të dikujt që i përket
komunitetit LGBTI, pasi rrezikon t’ia trivializojë dhe t’ia sensacionalizojë
jetën.
Nëse ndiqen storie të "daljes haptazi", sigurohuni që ato të trajtohen
nga këndvështrimi dhe përvojat e vetë individëve, dhe në lidhje me
mekanizmat mbështetës, ose mungesën e tyre, me të cilën ata përballen. Njëkohësisht, sidoqoftë, ekziston një gamë e gjerë çështjesh që
prekin personat LGBTI e që mund të trajtohen, si diskriminimi, dhuna,
varfëria, margjinalizimi; ekzistojnë edhe shumë aspekte të ndryshme të
të qenit gej, lezbike, biseksual ose transgjinor, e që mund të ndiqen.
Ky seksion ofron rekomandime për një sërë çështjesh që mund të ndiqen
me qëllim që të mbulohet komuniteti LGBTI thelbësisht. Ai ofron edhe
udhëzime se si të merreni me përfaqësimet pamoe dhe çështjet që
lidhen me anonimitetin.
5.1 Paradat e krenarisë LGBTI
Paradat e krenarisë LGBTI njihen edhe si marshime, ngjarje dhe festa të
Krenarisë. Ato zhvillohen jashtë nëpër hapësira publike, dhe qëllimi
është të festohet pranimi social dhe vetëpranimi, si dhe arritjet, të
drejtat ligjore dhe krenaria për lezbike, gej, biseksualë, transgjinorë e
persona interseks. Shpesh këto ngjarje shërbejnë edhe si mundësi për të
protestuar për çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat civile dhe
njerëzore të personave LGBTI. Paradat LGBTI zakonisht festohen çdo
vit, me tema ose fusha të ndryshme të trajtuara, dhe tërheqin shumë
mbështetës edhe nga jashtë komunitetit.
Duke marrë parasysh se paradat e Krenarisë janë ngjarje e rëndësishme
për komunitetin dhe kanë tendencë të tërheqin shumë njerëz në rrugë,
media ka rol të rëndësishëm për të luajtur sa i përket asaj se cilat çështje do të mbizotërojnë dhe do të rezonojnë, e cilat imazhe do të transmetohen, si dhe si se si do të adresohen këto çështje.
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Në Kosovë, marshimet vjetore në IDAHOT organizohen që nga viti 2014
dhe paradat vjetore të Krenarisë që nga viti 2017. Mbulimi mediatik ka
lëvizur nëpër dalje të ndryshme. Shumica janë prirur të përqendrohen në
mesazhet e paraqitura nga vetë komuniteti. Sidoqoftë, disa raportime
dhe mbulime janë bërë edhe nëpër linjat e kornizave dhe të këndeve
problematike të diskutuara në seksionin IV. Kjo ka përfshirë skemën
polarizuese "pro" ose "kundër" të drejtave të LGBTI, si dhe atë të sjelljes
së Vox Populli me qytetarët. Të dyja qasjet janë problematike dhe duhet
të shmangen përgjithësisht, pasi ato përfundojnë duke e kornizuar
debatin mes “e drejtës" ose "e gabuar", ose "e hijshme" kundrejt "e
pahijshme", në vend se të përqendrohen në të drejtat politike dhe civile.
Në përgjithësi, paradat e Krenarisë duhet të mbulohen nga pikëpamja
që anëtarët e komunitetit ose festojnë diversitetin, si një vlerë të
shoqërisë, ose po e përdorin ngjarjen si mundësi për të nxjerrë në pah
politikat specifike diskriminuese dhe/ose praktikat shoqërore më të
mëdha, që i pengojnë anëtarët e LGBTI-së nga qasja në të drejta të
barabarta civile dhe të njeriut.
5.2 Mbulimi i rasteve të diskriminimit, gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të
urrejtjes
Përgjithësisht, komuniteti LGBTI mbetet njëri nga më të margjinalizuarit, të paragjykuarit dhe të nënshtruarit ndaj grupeve të dhunës në
shoqëri. Shumë individë LGBTI kanë frikë se mos përjashtohen nga
familjet dhe qarqet më të afërta, pasi jetën shoqërore vazhdojnë ta
udhëheqin vlerat më tradicionale dhe patriarkale. Për më tej, shumica e
personave LGBTI nuk besojnë se institucionet mund t’u ofrojnë mbrojtjen dhe mbështetjen e nevojshme për ushtrimin e të drejtave të tyre,
madje citojnë sjellje paragjykuese nga shteti dhe stafi civil.
Përkundër kornizës ligjore të shëndoshë që ndalon diskriminimin në bazë
të orientimit seksual dhe identitetit gjinor, paragjykimet dhe refuzimi
ndaj individëve LGBTI është i përhapur në institucionet e Kosovës. Kjo
është arsyeja pse ky seksion jep një përmbledhje të disa prej fushave ku
personat LGBTI kanë më shumë gjasë të përballen me sjellje, qasje dhe
praktika diskriminuese, e që mund të shërbejnë si bazë për hetime të
mëtejshme dhe të vazhdueshme dhe raportime nga mediat.
Sistemi arsimor është veçanërisht problematik; në vend që të promovojë njohuri dhe një qasje kritike ndaj diversitetit dhe tolerancës, ai vazhdon të promovojë kryesisht paragjykimet dhe konceptet e gabuara në
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lidhje me komunitetin LGBTI.
Në këtë drejtim, kurrikula bazë për arsimin parashkollor dhe fillor
(klasat 0 deri në 5), arsimin e mesëm të ulët (klasat 6 deri 9) dhe arsimin
e mesëm të lartë (klasat 10 deri 12) u ndryshua dhe u miratua në tetor
2015. Si e tillë, nën seksionin Edukimi për Qytetarinë Demokratike të
Çështjeve Ndërkurrikulare në kurrikulat themelore të të gjitha niveleve
të arsimit, e ka përfshirë komunitetin LGBTI. Sidoqoftë, ky ndryshim nuk
u pasua nga ndonjë ndryshim në librat shkollorë, të cilët vazhdojnë të
kenë pikëpamje negative dhe diskriminuese ndaj komunitetit LGBTI.
Ndërkohë, personat LGBTI diskriminohen kryesisht dhe nuk u ofrohet
trajtim i barabartë brenda sektorit të shëndetit publik dhe privat. Kjo
ndodh pavarësisht se Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi e ndalon
diskriminimin në mbrojtjen shëndetësore, ndërsa Ligji për Shëndetësi
përcakton në mënyrë specifike se kujdesi shëndetësor duhet të ofrohet
bazuar në parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit në bazë të orientimit seksual. Sidoqoftë, anëtarët e komunitetit LGBTI raportojnë që
përballen me stigmë dhe diskriminim, pasi profesionistët e kujdesit
shëndetësor dhe stafi në përgjithësi shprehin qëndrime paragjykuese
dhe nuk ofrojnë trajtime adekuate. Kjo është diçka që prek sidomos
personat transgjinorë, të cilët mund të kenë nevojë për konsulta të
specializuara të kujdesit shëndetësor.
Ndërkohë që personat LGBTI në Kosovë përballen me homofobi, diskriminim dhe sulme verbale e fizike - të cilat çojnë në stigmatizim dhe
izolim - në përgjithësi, rastet e sulmeve verbale dhe fizike nuk raportohen tek autoritetet e zbatimit të ligjit. Kjo ndodh ose si rezultat i frikës
së hakmarrjes, frikës nga ekspozimi ose frikës së hetimit dhe trajtimit jo
të duhur të çështjes nga autoritetet e zbatimit të ligjit.
Në këtë drejtim, sistemit gjyqësor i mungojnë edhe profesionalizmi dhe
mirëkuptimi. Studime të ndryshme të shoqërisë civile sugjerojnë se
praktikuesit e drejtësisë priren të mohojnë ekzistencën e dhunës ndaj
komunitetit LGBTI dhe, në një farë mase, të mohojnë ekzistencën e
komunitetit LGBTI. Për më tej, prokurorët dhe gjyqtarët kanë treguar
kryesisht parahati në trajtimin e çështjeve LGBTI dhe madje raportohet
se nuk i kanë adresuar disa raste të raportuara të dhunës ndaj
personave LGBTI.
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Deri më sot, ka pasur shumë raste të raportuara dhe incidente, por ose
nuk kanë përfunduar në gjykatë për mungesë hetimesh të duhura ose
nuk janë përfunduar me një vendim gjyqësor të formës së prerë për
rastin.
Megjithatë, një rast i një sulmi verbal dhe fizik ka përfunduar me një
vendim gjyqësor të formës së prerë. Në qershor 2016, dy persona që i
përkisnin komunitetit LGBTI u sulmuan gojarisht dhe fizikisht në një
qytet të Kosovës. Gjykata Themelore e këtij rajoni i shpalli fajtorë dy të
pandehurit për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor dhe për nxitje
të urrejtjes kombëtare, racore, fetare ose etnike, konfliktit ose mostolerancës. Sidoqoftë, ajo nuk mjaftoi që ta cilësonte çështjen si krim të
bazuar në orientimin seksual, pavarësisht regjistrimit se ofendimet
bazoheshin në orientimin seksual të viktimave, duke shfaqur kështu
qartë tendencën për të minimizuar ose edhe për të justifikuar dhunën
ndaj komunitetit LGBTI.
Policia e Kosovës ka trajtuar një numër më të madh të rasteve të raportuara, dhe studimet e shoqërisë civile tregojnë po ashtu një nivel më të
madh të besimit dhe vetëdijes për rolin e institucionit në mesin e komunitetit LGBTI. Kjo për faktin se Policia e Kosovës ka pasur më shumë
seanca trajnimi për të drejtat e LGBTI, brenda vendit ose nga pushteti
lokal ose organizatat e shoqërisë civile. Sidoqoftë, organizatat e të
drejtave LGBTI theksojnë edhe se përkundër një gatishmërie të përgjithshme të policisë për t'u marrë me rastet e raportuara, shpesh ka
mungesë të të kuptuarit të ndjeshmërisë dhe privatësisë së informacionit të dhënë.
Një çështje që veçanërisht prek personat transgjinorë ka të bëjë me
ndryshimin e emrit dhe shenjuesit të seksit në dokumentet e identifikimit. Ky proces duhet të jetë i arritshëm përmes zyrave komunale për
regjistrim civil. Deri më tash, ka pasur vetëm një kërkesë nga një person
transgjinor për ndryshimin e emrit dhe të shenjuesit të seksit në të
gjitha dokumentet ligjore, me ç’rast zyra komunale e regjistrimit civil,
bazuar në një rekomandim të Agjencisë për Regjistrimin Civil (ARC) organ ky brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme që ka për detyrë të
bëjë rekomandime për kërkesa - e refuzoi kërkesën. Ky vendim u apelua,
por u refuzua për arsyen se ishte "pa bazë". Sidoqoftë, që nga 30 korriku
2018, është paraqitur një ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës kundër ARC, duke kërkuar një rishikim kushtetues të
vendimit për refuzimin e ankesës.
5.3 Fotografia dhe materialet pamore të tjera
Në Kosovë, shumica e anëtarëve LGBTI vazhdojnë të jetojnë në fshehtë-
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si nga frika e paragjykimeve, mospranimit dhe madje edhe t’u nënshtrohen krimeve potenciale të urrejtjes dhe dhunës. Prandaj, shumë prej tyre
do të refuzonin të bënin fotografimin ose të jepnin intervista me video.
Ndërkohë, disa aktivistë janë jashtë dhe shpesh bëjnë paraqitje publike
në mënyrë që të flasin në emër të të drejtave LGBTI.
Prandaj, më poshtë janë disa rekomandime se çfarë duhet të shmangni
dhe si t'i qaseni materialit pamor në mënyrë që të përfaqësoni me
respekt njerëzit LGBTI.

Qasja ndaj përfaqësimit pamor
– Shtrembëroni fytyrën dhe zërin për personat LGBTI të cilët nuk
kanë zgjedhur të jenë publikisht të hapur në lidhje me orientimin e
tyre seksual ose identitetin gjinor. Gjithashtu, shmangni përfshirjen
e detajeve personale specifike brenda kontekstit ose mjedisit që
mund t'i identifikojë ata para familjes ose rrethit të afërt; prandaj,
sigurohuni që të diskutoni detaje të tilla me individin përpara se të
intervistohet.
– Nëse janë zgjedhur imazhe alternative, sigurohuni që të mos
përsërisni imazhet stereotipike ose klishe, si dhe/ose të kuptuarit në
lidhje me individët LGBTI. Për shembull, shmangni theksimin thjesht
të aspektit të marrëdhënieve seksuale të preferuara, pasi të qenit
lezbike, gej, biseksual, transgjinor, interseksual, queer ka të bëjë me
më shumë se kaq – ka të bëjë edhe me identitetin gjinor të vetëshprehur ose ndjenjën e përbrendesuar. Ose për shembull, shmangni
paraqitjen e personave biseksualë ndërmjet një burri dhe një gruaje.
– Imazhet alternative duhet të synojnë të humanizojnë, forcojnë
dhe çojnë në kuptimin e mëtejshëm të çështjes që trajtohet.
– Për personat transgjinorë, shmangni përdorimin e imazheve
"para" dhe "pas". Fotografitë e tillë nuk i shtojnë fare substancë
stories dhe shërbejnë thjesht për të përmbushur kuriozitetin e
lexuesve ose të shikuesve, gjë që nuk justifikon në vetvete interesin
publik.
– Për gratë transgjinore, shmangni qasjet klishe ndaj imazheve, si
paraqitjen e tyre duke vënë makiazh, paruke ose aksesorë të tjerë
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femëror; ndërsa për burrat transgjinorë, shmangni imazhet klishe
të paraqitjes së tyre duke u rruar. Qasje të tilla pamore kanë prirje
të nënkuptojnë se të qenit transgjinor lidhet me pamjen fizike,
dukjen e jashtme të personit, ndërkohë që shprehja gjinore dhe
identiteti gjinor janë gjithashtu perceptime psikologjike të vetvetes.

5.4 Çështje që lidhen me anonimitetin
Në përgjithësi, përdorimi i burimeve anonime në gazetari shkurajohet
pasi zvogëlon besueshmërinë e vetë raportit ose të stories. Lidhur me
mbulimin e personave apo çështjeve LGBTI, mbështetja kryesisht në
burime anonime mund të përfundojë në përforcimin e nocionit se
personat LGBTI jetojnë, dhe duhet të jetojnë vetëm në fshehtësi. Sidoqoftë, duhet pranuar se meqë shumë njerëz LGBTI në Kosovë nuk
ndjehen të sigurt të deklarojnë publikisht orientimin e tyre seksual ose
identitetin gjinor, mundësitë për storie të regjistruara janë shumë më të
kufizuara. Prandaj, duke pasur parasysh se mbështetja në burime
anonime shumë shpesh mund të mos jetë e shmangshme, ato duhet të
trajtohen me kujdes shtesë. Kjo përfshin: shmangien e përsëritjes së
këndvështrimit "jeta në fshehtësi" si aspekti i vetëm i përvojës apo i
jetës LGBTI, duke u siguruar po ashtu që sa më shumë të jetë e
mundshme të portretizohen sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballen personat LGBTI e që mund t’i parandalojnë ose shkurajojnë shumë
prej tyre që të dalin haptazi.
Ndërkohë, media duhet të jetë e kujdesshme edhe kur mbulon ngjarjet
LGBTI. Në përgjithësi, shumica e ngjarjeve LGBTI në Kosovë organizohen dhe paralajmërohen paraprakisht. Kjo përfshin konferencat, seminaret, punëtoritë, paradat e Krenarisë, shfaqjete mbretëreshave drag,
etj. Sidoqoftë, kohë pas kohe, organizatat e të drejtave LGBTI mund të
organizojnë edhe ngjarje kur disa, ose asnjëri, nga informacionet mbi
ngjarjet nuk shpalosen. Prandaj, media nuk duhet të marrë përsipër
shpalosjen e ngjarjeve dhe duhet të sigurohet që ta konfirmojnë këtë
sipas rasteve.
Shumë organizata për të drejtat e njeriut dhe të drejtat LGBTI kanë
qendra mikpritjeje brenda ambienteve të zyrës ose ofrojnë përkrahje
psikologjike për anëtarët e komunitetit. Është e rëndësishme të konfirmoni me organizatat nëse informacioni në lidhje me vendndodhjen
është njohuri publike apo jo.
Në fund, mediat duhet të kenë vëmendje të konsiderueshme kur shkruajnë për njerëzit LGBTI dhe kurrë nuk duhet të zbulojnë orientimin seksual
të dikujt ose identitetin gjinor nëse nuk merren vesh me individin paraprakisht.
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