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BASHKIA SHKODËR

250 intervista me gra dhe vajza të ndara ndërmjet 
Qendrës, Kiras dhe Mar Lula

Një grup i fokusuar me gra dhe vajza

Gjashtë vëzhgime të strukturuara dhe një inspektim i 
sigurisë në rrugë*
(*Vëzhgimet e strukturuara janë vëzhgimet e një zone, me ndihmën e listave të 
kontrollit, për të vlerësuar kushtet e saj në aspekte të ndryshme. Inspektimi i sigurisë 
kryhen nga një grup grash dhe vajzat në një zonë të caktuar për të vlerësuar, me 
ndihmën e udhëzimeve dhe listat kontrolluese, atë që i bën ata të ndihen të pasigurt 
dhe se si mund të përmirësohet një zonë.)

Siguria në Lagje dhe Siguria Personale  
Kur të anketuarat u pyetën për cilësinë e ndriçimit 
në vende të ndryshme në lagjet e tyre, rezulton që 
situata e përgjithshme në Shkodër varion. Ndriçimi 
në rrugë rezulton të jetë problemi më i madh në 
lagjen Mar Lula me 47 për qind të vlerësuar si “i 
dobët” ose “pa ndriçim”. Rreth 1/3 e të 
anketuarave në Qendër dhe në Kiras, e 
perceptonin gjithashtu njësoj negativisht 
ndriçimin. 

Burrat që shpërndajnë drogë ose konsumojnë drogë ose alkool, dhe grupe burrash që rrinë në rrugë, shihen si faktorë 
që ndikojnë sigurinë e grave dhe vajzave, sipas 60 për qind të të anketuarave në të tri lagjet. 

Në lagjen Mar Lula dhe në Kiras, më shumë se gjysma e të anketuarave mendojnë se mirëmbajtja e dobët (si plehrat në 
rrugë) gjithashtu ndikon në sigurinë e tyre. Paraqitja e dobët e zonës e rrit përshtypjen e përgjithshme të zonës si e 
pasigurtë.

Për sa i përket shërbimit të transportit publik, pjesa më e 
madhe e percepton atë si të “dobët” ose  “joekzistues”.  
Vetëm në qendër disa të anketuara e vlerësuan atë si të 
“kënaqshëm” ose “të mirë”. Mungesa e një policie të 
efektshme dhe të dukshme shihet gjithashtu si një çështje që 
kontribuon në ndjenjën e pasigurisë në lagje nga shumica e 
të anketuarave. 

   Kiras, Qendër, Mar Lula
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Cilët nga këto faktorë ndikojnë në pasigurinë tuaj në këtë lagje?  



Gjetjet lidhur me pohimin “Vajzat/gratë që ngacmohen 
seksualisht ose abuzohen seksualisht e provokojnë 
vetë” janë alarmante. Ndërkohë që vetëm 23 për qind 
e të anketuarava në Qendër janë “pjesërisht dakord”, 
situata është më e rëndë në lagjet e tjera. 57 për qind 
e të anketuarave në Kiras dhe 70 për qind në Mar Lula 
janë “pjesërisht dakord”, ndërsa 7 për qind e të 
anketuarave në Mar Lulë madje janë “plotësisht 
dakord”. 

Arsyet më të zakonshme për të mos kërkuar ndihmë janë mungesa e besimit në marrjen e ndihmës së duhur, 
mungesa e informacionit se ku duhet të kërkojnë ndihmë, ose frika nga etiketimet / paragjykimet / fajësimi. 
Çfarë bie në sy është se rreth 3 nga 4 të anketuara mendojnë se viktimat kanë shumë turp ose frikë se njerëzit 
do t’i gjykojnë ato ose familjet e tyre. Mbi 40 për qind besojnë se gratë dhe vajzat kanë frikë të kërkojnë ndihmë 
në polici.

Rekomandime kyçe për Bashkinë Shkodër
 

 



 

 

Nevojitet ndërhyrje urgjente për përmirësimin e sistemit të 
ndriçimit në lagjen Kiras, po ashtu edhe për të siguruar që 
sistemi i ndriçimi të menaxhohet mirë gjatë gjithë vitit. Duhet 
të jenë prioritet ndërhyrjet në rrugët:  “Lufta e Miletit”, “Sali 
Hylja” dhe“Sukave”.

Infrastruktura e transportit publik ka nevojë urgjente për 
zgjerim dhe përmirësim në Shkodër . Të dhënat e këtij studimi 
tregojnë se një numër i konsiderueshëm i grave dhe vajzave 
nuk e përdorin transportin publik për shkak të mungesës së 
linjave të autobusëve në shumë zona. 

Duke qenë se Bashkia e Shkodrës është institucioni kryesor 
përgjegjës në nivel vendor për Mekanizmin e Koordinuar të 
Referimit kundër Dhunës në Familje duhet t’i kërkojë policisë 
që të shtojë nivelin e kontrolleve dhe patrullave në të gjitha 
lagjet e qytetit, sidomos në Kiras dhe Mar Lula.  Patrullimet 
duhet të jenë të shpeshta kryesisht gjatë mbrëmjeve dhe 
orëve të vona të natës.  Gjithashtu, policisë mund t’i kërkohet 
që të regjistrojnë të gjitha rastet e denoncuara  dhe të 
mbrojnë të dhënat personale kur ka denoncime të rasteve të 
ngacmimit dhe dhunës seksuale, po ashtu edhe nga anëtarët 
e tjerë të mekanizmit te koordinuar të referimit.

 


 

 

Informacione për shërbimet ekzistuese, si edhe 
numrat e tyre të kontaktit duhet të shpërndahen në 
të gjithë qytetin, veçanërisht në stacionet e 
autobusit, në klinikat shëndetësore dhe në shkolla. 
OJF-të e specializuara (edhe pse të pakta në numër) 
duhet të bashkëpunojnë me institucionet 
shtetërore për këtë qëllim. 
OJF-të ekzistuese në Shkodër me fokus Dhunën me Bazë Gjinore 
duhet të shtojnë përpjekjet e tyre dhe duhet të zhvillojnë shumë 
veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me 
ekzistencën, misionin dhe shërbimet e ofruara. Në bashkëpunim 
me Bashkinë e Shkodrës dhe anëtarët e Mekanizmit të Referimit, 
OJF-të mund të nisin një program ndërgjegjësimi për transmetim 
në televizionet dhe radiot vendore.  

Ndihma dhe Raportimi

Bashkia e Shkodrës duhet të ndërmarrë të gjitha masat e 
nevojshme për alokimin dhe/ose sigurimin e buxhetit për 
veprimtaritë e ngritjes së kapaciteteve sidomos për 
administratoret(ët) vendore(ë) të të gjitha njësive 
administrative (siç është planifikuar në Planin e Veprimit për 
Barazinë Gjinore 2018-2020). Këto veprimtari për ngritjen e 
kapaciteteve duhet të përqendrohen te ngacmimi dhe dhuna 
seksuale, po ashtu edhe te identifikimi, referimi dhe regjistrimi 
i këtyre rasteve nga vetë ata. Vëmendje e veçantë duhet t’i 
kushtohet shmangies së stereotipeve gjinore dhe 
paragjykimit/fajësimit/etiketimit të viktimave. 

Mbi 90 për qind e të anketuarave nga të tria 
lagjet e Shkodrës nuk janë të informuara që 
ekziston linja kombëtare e ndihmës në 
numrin 116 117, ku viktimat e ngacmimit 
ose dhunës seksuale mund të telefonojnë 
për ndihmë. Shumica e tyre gjithashtu nuk 
janë në dijeni të shërbimeve që ofrojnë 
ndihmë.


 

“Vajzat/gratë që ngacmohen ose 
abuzohen seksualisht, provokojnë vetë” 

Nga të gjithë të 
anketuarat në Qendër
0% pajtohen fuqimisht 
dhe 23% pajtohen 
pjesërisht

Nga të gjithë të 
anketuarat e lagjes 
Mar Lula 7% pajtohen 
fuqimisht dhe 70% 
pajtohen pjesërisht

Nga të gjithë të 
anketuarat e lagjes Kiras
0% pajtohen fuqimisht 
and 57% pajtohen 
pjesërisht


