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Ndalohet shitja apo përdorimi i këtij raporti për qëllime përfi timi!

Ky libërth u realizua përmes programit “Fund Dhunës ndaj Grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, Zbatojmë Standardet, Ndryshojmë 
Mendësitë”, fi nancuar nga Komisioni Evropian dhe zbatuar nga “UN Women”.

Mendimet e shprehura në këtë studim u përkasin autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e “UN Women”.
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Ky libërth përmbledh historitë e disa grave dhe vajzave, fati i të cilave është sa i ndryshëm, aq edhe i njëjtë. 
Gra me aftësi të kufi zuara, gra të komunitetit rom dhe egjiptian, gra me orientim seksual të ndryshëm 
nga sa i pranon shoqëria (lesbike, biseksuale dhe transeksuale), gra nga komunitete të lëna mënjanë nga 

pjesa tjetër e shoqërisë.

Historitë e tyre, të rrëfyera nga ato vetë ose nga punonjësit e shërbimeve sociale shtetërore, përcillen në 
mënyrë të shkurtuar dhe synojnë të pasqyrojnë përjetimet e grave me një qasje që tregon pashmangshmërisht 
lidhjen me komunitetin ku bëjnë pjesë dhe kushtëzimin e jetës së tyre prej kësaj përkatësie.

Historitë e dhunës së këtyre grave, mund të ngjajnë me ato të çdo gruaje të dhunuar të çdo komuniteti apo 
statusi shoqëror, por në to bie në sy, shkak-pasoja lidhur me veçantitë që vijnë prej përkatësisë, sidomos të 
komunitetit. Janë pikërisht këto veçanti që i bëjnë këto gra dhe vajza më të ndjeshme, më të rrezikuara dhe më 
të ekspozuara ndaj diskriminimit, përjashtimit dhe ndaj dhunës, si dhe të kenë reagime tipike ndaj kësaj të fundit.

Një pjesë e grave a vajzave të dhunuara, shpeshherë janë të detyruara që të kthehen te dhunuesit, sepse nuk 
kanë ku të shkojnë, nuk kanë burime fi nanciare, nuk mirëpriten (ose edhe dëbohen) nga familjarët e tyre apo 
institucionet. Një pjesë tjetër janë ndihmuar na institucionet për t’u larguar nga dhunuesit dhe të gjetur strehim 
e sistemim. Në disa raste, gratë edhe pse e kanë marrë ndihmën e nevojshme, sërish kanë zgjedhur të kthehen 
te dhunuesit, të tërheqin paditë dhe të vazhdojnë të bashkëjetojnë me ta. 
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“Herën e parë që kam tentuar të lëndoj 
veten, kam qenë në klasë të 9-të. 
Ndihesha shumë keq, nuk po e 

përballoja dot më dhunën dhe sharjet. Takova 
psikologen e shkollës dhe i tregova si më tallnin, 
fyenin, përbuznin çdo ditë, madje i tregova edhe 
për orientimin tim seksual. Oh, sa u çlirova, sikur 
hoqa një barrë nga vetja! Të nesërmen, në shkollë 
ka qenë dita më e tmerrshme, mësuesit fi lluan të 
më ofendonin, më shihnin me përçmim... më pas 
edhe shumë shokë e shoqe të klasës ndryshuan 

sjellje ndaj meje. Më vonë mësova që psikologia 
i kishte treguar drejtoreshës për orientimin tim 
seksual, drejtoresha disa mësueseve, dhe njëra prej 
mësueseve vajzës së saj që ishte në klasë me mua. 
Ky ishte viti më i vështirë për mua në shkollë, mbeta 
krejt vetëm. Kam frikë ta mendoj e ta kujtoj atë 
periudhë, më duket sikur do ta përjetoj përsëri atë 
tmerr. Pas një viti braktisa shkollën... nuk ia dilja dot 
të përballesha me poshtërimin çdo ditë.

Jeta ime në qytetin ku kam lindur dhe jam 
rritur ka qenë një ferr i vërtetë. Më zinte frika të 

Fati i një transgjinori
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dilja nga shtëpia, sepse në çdo hap që bëja më 
ndiqnin vështrime neveritëse, sikur po kalonte 
një përbindësh i vërtetë. Vështrimet, shpeshherë 
shoqëroheshin me fjalë ofenduese, tallje, sharje, 
mallkime dhe rrahje. Aq shumë më kanë rrahur në 
shkollë dhe në lagje, sa shpirti im e di. 

Jam fëmijë i birësuar, prindërit më duan shumë, 
por atyre asnjëherë nuk kam guxuar t’u them 
që shokët më rrihnin. Kisha frikë se do të vinin 
në shkollë, do të pyesnin dhe do të mësonin të 

vërtetën. Kur nuk kisha shenja fi zike ishte e thjeshtë, 
pasi nuk e kuptonin çfarë më kishte ndodhur. Kur 
shenjat ishin të dukshme atëherë detyrohesha të 
sajoja situata sikur i kisha nxitur vetë sherret, që ata 
të mos turpëroheshin nga sjellja ime e të mos vinin 
në shkollë për të takuar mësuesen.

“Kam një vit që jetoj në Tiranë ku është pak më 
ndryshe. Edhe këtu ka shumë dhunë e diskriminim 
për komunitetin trans, por të paktën nuk më njeh 
njeri.”
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U njoha me një djalë në rrjetet sociale. Me 
mashtrime, ai më merrte vazhdimisht një 
pjesë të parave nga pagesat e ndihmës 

sociale. Nga lidhja me të mbeta shtatzënë, por ai 
sapo e mori vesh, më braktisi. E kisha të pamundur 
që të ndaja me nënën dhe vëllezërit atë që më 
kishte ndodhur. Ata gjithmonë më fyenin me epitete 
të ndryshme për shkak të aftësisë së kufi zuar dhe 
faktit që gjendesha në një karrige me rrota. Kisha 
frikë se dhuna do të shtohej. Jetoja përditë me këtë 
frikë. Shtrëngoja barkun fort me fashë që të mos 
dukej se kishte fi lluar të rritej, por erdhi një moment 

kur nuk mund ta fshihja më. Iu drejtova punonjësve 
të shërbimeve sociale për ndihmë, të cilët u treguan 
të gatshëm të më mbështesnin. Më ndihmuan të 
bëja një vizitë mjekësore, ku u konfi rmua shtatzënia 
dhe më pas u tregova prindërve e vëllezërve. Ata 
nuk më pranuan, sidomos nëna. Jo vetëm nga fakti 
se isha në karrige me rrota dhe shtatzënë, por mbi 
të gjitha ngaqë kjo kishte ndodhur ndërkohë që unë 
isha vajzë e re dhe e pamartuar.

Më përzunë nga shtëpia. Më pas u akomodova 
në një qendër sociale në një qytet tjetër. I dashuri u 
rikthye kur lindi fëmija. 

E braktisur nga familja
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Kam dy javë që kam lindur vajzën, të gjymtuar, 
për shkak të goditjeve që kam marrë nga 
bashkëshorti gjatë shtatzanisë. Ajo ka një 

problem me krahun e djathtë, nuk e lëviz fare. Është 
fëmija i tretë, pas vajzës 8 vjeç dhe djalit e vajzës 5 
vjeç. Dy vitet e fundit pas kthimit nga emigrimi burri 
im fi lloi të bëhej i dhunshëm. Ai ishte xheloz dhe 
ushtronte presion psikologjik mbi mua gjatë gjithë 
kohës. Në rastet kur debati mes nesh arrinte kulmin 
ushtronte dhe dhunë fi zike. Në janar të vitit 2019 kur 
unë isha tremuajshe shtatzënë ai më rrahu aq rëndë 
sa u detyrova të kërkoj urdhër mbrojtjeje në polici. 

Pas marrjes së urdhrit të mbrojtjes dhe largimit të tij 
nga shtëpia, problemet e mia u shtuan. Ai kishte njohje 
në rajonin e policisë dhe shumë persona, përfshirë 
inspektorin e zonës, më kërkuan të fi rmos daljen e 
tij nga qelia, ku ndenji vetëm 24 orë. Më kërkuan që 
të mos të dënohej, pavarësisht se unë pas dhunës 
përfundova e dëmtuar rëndë në spital (maternitet). 

E bëra! E shtyrë nga presioni, sepse të gjithë më 
gjykonin. Kisha çuar burrin në polici. Veprimi im ishte 
tepër i rëndë. Të afërmit e burrit hapnin fjalë dhe 
opinioni që u ndërtua ishte: “Kushedi çfarë ka bërë 
kjo që e bëri atë xheloz dhe të dhunshëm”.

Nëna 29-vjeçare kërkon drejtësi
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Më pas burri im fi lloi procedurat për divorc, duke 
më kërcënuar se do të më merrte shtëpinë që në 
të vërtetë e kishim blerë bashkë, me kursimet nga 
emigrimi. Shërbimi social është në dijeni të rastit 
tim, por nuk më ofron asnjë ndihmë, pa u marrë 
një vendim nga gjykata. Në fi llim kur mora urdhrin 
e mbrojtjes, m’u tha se do të më jepej ndihmë 
ekonomike 30 mijë lekë të vjetra në muaj, por deri 
më sot nuk kam marrë asgjë. 

Që prej ndodhisë së muajit janar, për shkak të 
traumës që pësova, më shumë kohë kam kaluar në 
spital, sesa me fëmijët në shtëpi, të cilët tashmë 

kanë mbetur fare vetëm. Për to janë kujdesur herë 
të afërmit e mi , herë familja e tij, herë komshinjtë. Ai 
aspak, edhe pse e dinte që unë isha në spital. Mjekët 
më kanë thënë se në qoftë se vajza e vogël nuk 
ka përmirësim gjatë muajit të parë, atëherë duhet 
dërguar jashtë vendit për kurim. Nuk e di si do t’ia bëj. 
Ai po lufton në gjyq që të më nxjerrë jashtë shtëpisë 
dhe më kërcënon se nuk do të më japë prokurë që të 
dal jashtë vendit me vajzën. Ndërkohë që edhe vajzën 
e madhe 8-vjeçare e kam gjithashtu me probleme 
shëndetësore. Nuk kam pasur dhe nuk kam asnjë 
burim fi nanciar dhe e kam të pamundur të punoj.
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Jam rritur në institucione dhe në rrugë, shumë 
pak kohë kam jetuar në një familje të vërtetë. 
Nëna më braktisi kur isha shtatë vjeç. Mbaj 

mend që babai e rrihte shpesh. Tashmë jam mësuar 
me jetën e rrugës, jam mësuar, s’kam çfarë të bëj… 
kështu paska qenë e thënë. Askush nuk pranon të 
më japë shtëpi me qira, të gjithë tërhiqen, thonë 
menjëherë JO, sapo më shohin që jam transe.

Jeta në rrugë është e vështirë, sidomos në 
dimër kur është shumë ftohtë dhe bën kohë e 
keqe. Shpesh, persona homofobë më dhunojnë, më 
rrahin, më gjuajnë me shkelma, më pështyjnë e më 
ofendojnë me lloj-lloj fjalësh. 

Kur shkoj të ankohem në polici, jo të gjithë 
policët më marrin seriozisht. Ka nga ata që sa 
më shohin, më thonë: “S’kemi çfarë t’ju bëjmë ne 

Dhimbja e një transgjinoreje: 
E drejta për t’u trajtuar si njeri
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juve, ikni tek shoqata juaj”, fi llojnë të tallen dhe më 
dëbojnë nga komisariati. Mërzitem dhe lëndohem 
shumë kur më trajtojnë kështu, më vjen shumë keq 
për veten. “Jam njeri, kam të drejtë të trajtohem si 
njeri”, them me vete. Nuk shkoj nga qejfi  në polici, 
shkoj të kërkoj ndihmë. Kur më trajtojnë kështu, 
ndihem aq keq sa jam gati të pres damarët para 
tyre. Sapo marr briskun dhe bëhem gati të lëndoj 

veten, policët më thonë se do t’i rregullojnë gjërat, 
dhe fi llojnë të kujdesen për mua, më ofrojnë ujë 
dhe kryejnë procedurat. Jam 35 vjeç, i përkas 
komunitetit rom. Kam bërë denoncime në polici pa 
fund për dhunën që ushtrojnë ndaj meje personat 
homofobë dhe deri më sot nuk është dënuar asnjë 
person.
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Ajo ishte 15 vjeç*, me aftësi të kufi zuar 
mendore. Me ditë të tëra largohej nga shtëpia 
për t’iu shmangur dhunës së ushtruar. Policia 

e kishte gjetur vajzën në një ndërtesë të braktisur, 
ku strehohej sa herë dëbohej apo largohej prej 
dhunës në shtëpi. Vajzës iu dha ndihmë përgjatë të 
gjitha procedurave që u ndoqën për të marrë urdhër 
mbrojtjeje ndaj nënës dhe vëllait. Gjatë seancave u 
shoqërua nga përfaqësues të shërbimeve shoqërore. 

Pas marrjes së urdhrit të mbrojtjes, jetesa e saj 
u përmirësua deri diku, por më vonë e ëma e martoi 

me një djalë të moshës 32-vjeçare. Pas një viti, 
ajo u kthye në shtëpi e dhunuar nga bashkëshorti. 
Në bashkëpunim me Njësinë e Mbrojtjes së 
Fëmijëve, specialisten në mbrojtje të komuniteteve, 
specialisten e luftës kundër dhunës në familje pranë 
Drejtorisë së Policisë së Qarkut, u bë i mundur 
denoncimi në komisariat. Materialet i kanë kaluar 
prokurorisë për ndjekje penale të bashkëshortit 
dhe nënës së tij, që e kishin trajtuar shumë keq. 
Aktualisht po përgatitet dokumentacioni për ta 
strehuar në një qendër rezidenciale.

Urdhër mbrojtjeje ndaj... familjes

*Historia e vajzës me aftësi të kufi zuara mendore rrëfehet nga një punonjëse sociale.
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Në moshën 14-vjeçare u njoha me burrin tim. 
Pas dy muajsh, ika nga shtëpia dhe shkova te 
jetoja me të. Nuk e dija rëndësinë e martesës 

dhe mendoja se isha e rritur mjaftueshëm për të 
marrë vendime të tilla për jetën time. Si djali i vogël 
i shtëpisë, ai jetonte me prindërit. Që në fi llim, ata 
nuk ishin dakord me këtë martesë, çka u bë shkak 
për fi llimin e problemeve dhe të grindjeve tona. 
Sjellja e tij ndryshoi sapo shkova të jetoj me të. Nuk 

më linte të dilja jashtë. Bëhej shumë xheloz, qoftë 
edhe kur dilja në dyqan për të blerë ndonjë gjë të 
vogël. Më godiste edhe në rrugë. Një herë kur dola të 
mbushja ujë në çezmën e lagjes, ai erdhi më gjuajti 
para të gjitha grave aq fort, sa fi lloi të më dilte gjak 
nga buza. Prindërit e tij nuk i fl isnin fare. Për ta ishte 
krejt normale, pasi ai ishte burri im. Filloi të mos më 
linte të shkoja as tek familja ime, sepse vjehrra nuk 
donte. 

Historia e një vajze 
nga komuniteti rom
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Në moshën 15-vjeçare linda vajzën dhe situata 
u bë e padurueshme. Duke qenë se unë nuk dija të 
kujdesesha për vajzën, mamaja më vinte në shtëpi 
që të më ndihmonte, por kjo gjë nuk i pëlqente 
vjehrrës, edhe pse ajo vetë nuk kujdesej për vajzën. 
I thoshte djalit të saj se nuk e donte nënën time në 
shtëpinë e saj. Kur mamaja ime largohej, ai vinte e 

më godiste. Më vonë vjehrra na la një hapësirë të 
jetonim veç, por vazhdonte të më fyente. Gjendja u 
përkeqësua, derisa u ndamë. Në atë kohë ishim pa 
punë dhe pa asgjë për të ngrënë. Për vajzën ishte 
shumë e vështirë. Ai dhe ato pak lekë që fi tonte, 
shkonte dhe i luante bixhoz.
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Jam martuar me burrin tim prej vitesh me 
shkuesi. Në fi llim gjërat dukeshin mirë, por me 
kalimin e kohës ai fi lloi të pinte dhe të rrinte 

vetëm nëpër lokale. Vinte në shtëpi i dehur, grindej pa 
arsye dhe më godiste. Një herë, kur erdhi në shtëpi i 
dehur fi lloi t’u bërtiste fëmijëve me sa kishte në kokë 
dhe t’i kërcënonte. Unë ndërhyra për të mbrojtur 
fëmijët, por ai më goditi fort. Mblidhte hekurishte, por 
të gjitha lekët i shpenzonte lokaleve, pa menduar a pa 
u interesuar nëse kishin për të ngrënë fëmijët tanë. 
Më vonë, sikur të mos mjaftonte e gjitha kjo, fi lloi të 

luante edhe bixhoz. Gjendja u përkeqësua shumë. 
Nuk kishim asnjë të ardhur tjetër përveç atyre që 
dilnin nga puna e tij. Shumë herë fëmijët i zinte gjumi 
pa ngrënë. Grindeshim vazhdimisht për këtë, derisa 
unë vendosa të kthehem tek familja ime bashkë me 
vajzën dhe djalin. Por, prindërit e mi nuk kishin për 
të ngrënë as për vete. U detyrova të kthehem përsëri 
tek burri im. U futa në punë në një fabrikë këpucësh. 
Tani punoj vetë dhe kam rrogën time. Situata ka 
ndryshuar, fëmijët janë rritur dhe unë mund të punoj 
më tepër që të mbaj si duhet familjen time.

Historia e një gruaje nga 
komuniteti rom dhe egjiptian
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Një vajzë 13-vjeçare* me aftësi të kufi zuara 
mendore, e braktisur nga nëna që në 
vogëli, jetonte vetëm me të atin. Ai, ishte i 

alkoolizuar dhe shumë i dhunshëm me të bijën. Për 
më tepër i merrte edhe ndihmën ekonomike që i 
jepej për aftësinë e kufi zuar dhe e përdorte për të 
blerë alkool. Pas disa kohësh ky person u martua me 
një grua tjetër, e cila ishte gjithashtu me aftësi të 
kufi zuar dhe nga lidhja lindën dy fëmijë.

Dhunës së të atit iu shtua edhe dhuna e njerkës, 
e cila nuk tregonte për vajzën as kujdesin më 

të vogël. Erdhi një moment dhe gruaja e dëboi 
vajzën nga shtëpia, pavarësisht se ishte pjesë e 
familjes. Vajza, e paaftë për t’u kujdesur për veten, 
pa mbrojtje dhe pa mbështetje, mbeti rrugëve pa 
strehë dhe pa askënd ku të drejtohej për ndihmë. 
Ajo nuk dinte dhe nuk mundej të denonconte në 
polici apo diku tjetër për dhunën e pësuar. Dhe mbi 
të gjitha nuk dinte ku të kërkonte ndihmën që i 
nevojitej.

Pas peripecive të shumta vajza u gjet nga 
autoritetet dhe tashmë jeton në një institucion.

Bija që nuk e deshi askush

*Historia e vajzës me aftësi të kufi zuara mendore rrëfehet nga një punonjëse sociale. 
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Një grua me 7 fëmijë nga komuniteti rom, 
dhunohej vazhdimisht nga bashkëshorti i saj 
i alkoolizuar. Aktivistë në mbrojtje të grave 

dhe vajzave të komunitetit rom dhe egjiptian, pasi u 
sinjalizuan për çka po ndodhte, arritën të kontaktojnë 
me të dhe të mësojnë historinë e saj. Ata dëshmojnë 
se gruaja ishte dhunuar barbarisht, kishte shenja 
të shumta në fytyrë e trup dhe ishte e traumatizuar 
nga dhuna e pësuar. Pas marrjes së plotë të 
informacionit, u vendos që gruaja të dërgohej tek 
mjeku i kriminalistikës, i cili, pasi vlerësoi gjendjen, 
e pajisi me raportin përkatës. Sipas këtij raporti 

duhej bërë procedim penal nga prokuroria, gjë që 
nuk ndodhi, pasi policia, këtë çështje e kishte kaluar 
më parë në procedim civil. Ndërhyrja e shërbimeve 
sociale bëri që çështja të rishqyrtohej. Në bazë të 
raportit të dhënë nga mjeku gruaja dhe fëmijët u 
morën në mbrojtje dhe përkujdesje nga institucionet 
shtetërore, kurse bashkëshorti u dënua për veprën e 
tij penale. Por historia nuk mbaroi me kaq. Pas disa 
kohësh u verifi kua nga punonjësit socialë të bashkisë 
se gruaja me ndihmën ekonomike që merrte nga 
shteti blinte ushqime për bashkëshortin dhe ia 
dërgonte atij në burg.

Sindroma e Stokholmit
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Një grua rreth të 40-ave* me aftësi të kufi zuar 
mendore dhunohej sistematikisht nga 
personi më të cilin bashkëjetonte. Sapo e 

kuptuan familjarët e saj e denoncuan dhunuesin në 
polici. Zhvillimi i intervistës me gruan e traumatizuar 
ishte tepër i vështirë për shkak të gjendjes së 
saj të rënduar nga dhuna e vazhdueshme. Në 
bashkëpunim me specialisten kundër dhunës në 

bashki, specialisten për mbrojtjen e të drejtave 
të komuniteteve dhe drejtorinë e policisë, i bëmë 
gruas vizitë në familje dhe e ndihmuam për të fi lluar 
procedurat për marrjen e urdhrit të mbrojtjes. Por, 
pikërisht në momentin kur çdo gjë ishte gati për 
të bërë denoncimin e bashkëjetuesit, vajza ndërroi 
mendje dhe e tërhoqi padinë, duke u kthyer në 
situatën e mëparshme.

Prej dhunës në dhunë

*Historia e gruas me aftësi të kufi zuara mendore rrëfehet nga një punonjëse sociale.
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Jam një nënë me pesë fëmijë dhe jetoj në një 
gjendje vërtetë të mjeruar. Erdhëm në Tiranë 
me bashkëshortin nga një fshat shumë i 

varfër, duke kërkuar një jetë më të mirë. Një jetë më 
të mirë që në fakt nuk e gjetëm, pasi tashmë jemi 
shumë më keq sesa ishim atje. Këtu jetojmë në 
një barakë të vjetër. Burri ka fi lluar të pijë dhe nuk 
kujdeset aspak për familjen. Tashmë nuk kujdeset 
dot as për veten. Jam unë ajo që duhet të siguroj 
çdo gjë në shtëpi, çdo nevojë që ka familja.. Kur nuk 

ia dal, ndëshkohem rëndë. Nëse ai vjen dhe nuk ka 
për të ngrënë nis të bërtasë dhe të më godasë sa të 
mundet e me çfarë të mundet. Një nga fëmijët është 
shumë sëmurë dhe ka nevojë për përkujdesje të 
veçantë. Unë vetë jam e sëmurë nga zemra, prandaj 
nuk kam shumë mundësi për të punuar. Nuk kemi 
asnjë të ardhur tjetër.. Nuk gjej e nuk di se ku të 
kërkoj mbështetje, ku e si të marr një ndihmë. Jam e 
dëshpëruar.

Dëshpërimi i një nëne




