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KOMISIONERI GAJDA TAKIM ME  AGJENCISË FRANCEZE PËR 

ZHVILLIM DHE EXPERTISE FRANCE 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda priti në një 
takim përfaqësuesit e Agjencisë Franceze për Zhvillim dhe Expertise 
France, për të folur në lidhje me çështjet gjinore dhe diskriminimin 
specifik në vendin e punës, në veçanti të sektorit privat, si dhe mbi 
mekanizmat që bëjnë të mundur në qasjen e mundësive ekonomike. 
Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e ndryshme për bashkëpunim, si: 

- për zhvillimin një kod sjelljeje për të informuar dhe edukuar operatorin 
privat për mënyrën e zvogëlimit të diskriminimit në vendin e punës; 

- rishikimin e Ligjit kundër diskriminimit; 

- koordinimin dhe bashkëpunimin me Inspektoratin e Punës; 

- zhvillimin e statistikave mbi diskriminimin në vendin e punës. 

Komisioneri Dr. Gajda vuri në dukje se një misionet ei KMD-së është 
rritja e ndërgjegjësimin dhe mbrojtjen e grave në çdo fushë të jetës.  
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Parimet, politikat dhe standardet 

e një mjedisi të sigurtë pune 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në 

bashkëpunim me UNDP Shqipëri, Avokati i 

Popullit dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale organizuan me 12 korrik një 

tryezë konsultimi me temë "Parimet, politikat 

dhe standardet e një mjedisi të sigurtë pune". 

Ekzistenca e politikave dhe procedurave 

kundër ngacmimit dhe ngacmimit seksual në 

vendin e punës në administratën publike dhe 

entitetet private kontribuojnë në një mjedis të 

sigurt pune ishin në fokusin e diskutimeve. 

Në fjalën e tij komisioneri Dr. Gajda vlerësoi 

takimin si një moment bashkimi të rëndësishëm 

për një çështje të mprehtë në botë edhe në 

Shqipëri të ngacmimin seksual dhe që lindin 

gjatë ushtrimit të veprimtarisë ose për shkak të 

veprimtarisë. 

Po ashtu, Dr.Gajda ngriti çështjen e 

përfaqësimit të gruas në organet drejtuese, 

koordinimin ndërinstitucional si dhe aktet 

normative të brendshme për subjektet private, 

nga sindikatat, mekanizmat e monitorimit tek 

rregulloret. 

Çështjet që lidhen me ngacmimin, ngacmimin 

seksual dhe që lindin gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë ose për shkak të veprimtarisë janë 

një shqetësim i evidentuar tashmë në raporte e 

studime të ndryshme. Në këtë shqetësim 

përfshihen të gjitha stafet e strukturat pa dallim. 

A gëzojnë mbrojtje efektive gratë dhe burrat 

ndaj ngacmimeve seksuale në vendin e punës 

në të gjitha nivelet e administratës publike dhe 

në sektorin privat? 

Kjo tryezë konsultimi, u iniciua nga UNDP 

Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët 

të Kombeve të Bashkuara “T’i japim fund 

dhunës ndaj grave në Shqipëri”, financuar nga 

Qeveria e Suedisë dhe zbatohet nga UNDP, 

UN Women dhe UNFPA. 

Të ftuar në tryezë ishin përfaqësues të 

administratës publike, sektorin privat dhe 

shoqërinë civile. 
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Fëmijët në median Audiovizive, 
Komisioneri Gajda në tryezën e 

diskurtimeve me Kuvendin dhe AMA 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Robert Gajda mori pjesë në tryezën e diskutimit 

me temë “Fëmijët në median audiovizive”, të 

organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA. 

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin deputetë, 

përfaqësues të mediave audiovizive, 

përfaqësues të shoqërisë civile, të 

institucioneve shtetërore, etj. 

Zëvendëskryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, 

znj. Vasilika Hysi, njëkohësisht 

zëvendëskryetare e Grupit të deputetëve “Miqtë 

e fëmijëve”, në fjalën e saj tha se kjo tryezë 

diskutimi është një vlerë e shtuar dhe një 

moment i mirë reflektimi për aktorët e përfshirë, 

median, shoqërinë dhe komunitetin, mbi rolin e 

tyre në edukimin e fëmijëve. 

Ndërsa komisioneri Dr.Gajda vuri në dukje 

punën e KMD për të luftuar diskriminimin ndaj 

fëmijëve dhe promovimin e një edukimi ligjor 

përmes kontakteve me grupet e interesit, Ojq 

dhe institucioneve që kanë në fokus mbrojtjen e 

të drejtave të fëmijëve. Dr. Gajda theksoi se 

ekzistojnë problematikat që hasin institucionet 

për të identifikuar diskriminimin jo vetëm në 

media, por edhe në shoqëri, ku nevojiten 

standarte dhe udhëzime konkrete për të 

jetësuar ligjet. 

Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte krijimi i 

një hapësire të dobishme për të diskutuar me të 

gjithë grupet e interesit, mbi aspekte të 

mbulimit të problematikave që lidhen me 

raportimin e fëmijëve në median audiovizive. 
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“Përgatitja dhe mbështetja e 
Shqipërisë në Procesin e 

Anëtarësimit në BE” 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Robert Gajda priti në një takim përfaqësuesit e 

Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, që e 

informuan mbi projekti ALBE, i cili përqendrohet 

tek reformat e ndërmarra në kuadër të 

Kapitujve 23 dhe 24 të legjislacionit të BE, 

përkatësisht fushat specifike si gjyqësori dhe 

krimi i organizuar. 

Projektit ALBE - “Përgatitja dhe mbështetja e 

Shqipërisë në Procesin e Anëtarësimit në BE”, 

zbatohet për periudhën Nëntor 2018 - Prill 2021 

nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim 

(CDI) dhe mbështetet nga Ministria e Punëve të 

Jashtme të Hollandës.  

Komisioneri Gajda garantoi të gjithë 

informacionin e nevojshëm dhe bashkëpunimin 

institucional për një raportim sa më të gjërë sa i 

përket çështjeve të diskriminimit.   

Prezantohet Raporti i Monitorimit për 

shpërndarjen e ndihmës ekonomike dhe 

respektimin e të drejtave të kategorisë së 

personave me aftësi të kufizuar 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Robert Gajda po merr pjesë në prezantimin e 

Raportit të Monitorimit për shpërndarjen e 

ndihmës ekonomike dhe respektimin e të 

drejtave të kategorisë së personave me aftësi 

të kufizuar. Në raport gjenden të problematikat 

e konstaturara dhe rekomandimet për 

institucionet qëndrore dhe vendore.  

Komisioneri Dr. Gajda vuri në dukje se 

institucionet përgjegjëse duhet të angazhohen 

në një dialog të qëndrueshëm, bazuar në 

nevojat reale të personave me aftësi të kufizuar 

dhe rritjen e transparencës, barazisë dhe 

përcaktimin e kritereve objektive të 

përzgjedhjes për individët që përfitojnë 

ndihmën për aftësinë e kufizuar. 
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"Fuqizimi i qëndrueshmërisë 

komunitare nëpërmjet njësisë 

vendore kundër ekstremizmit" 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Robert Gajda mori pjesë në takimibn me temë: 

"Fuqizimi i qëndrueshmërisë komunitare 

nëpërmjet njësisë vendore kundër 

ekstremizmit", të organizuar nga Qendra 

Ndërfetare në Elbasan dhe IRI. 

✅Komisioneri Dr.Gajda vuri në dukje se, 

fuqizimi i strukturave të qeverisjes vendore 

duhet të jetë përmes vendosjes së standardeve 

dhe administrimit të kapaciteteve mbi bazën e 

parimeve të mirë-qeverisjes dhe mos 

diskriminimit, duke promovuar barazinë dhe 

tolerencën.  

Gjykata dëmshpërblen pacientin me 

hemofili, KMD kishte marrë vendim 

Diskriminimi  

Në dt. 31 korrik 2019, Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë vendosi pranimin e 

Padisë dhe shpërblimin e dëmit pasuror dhe 

jopasuror në masën 2 133 330 lekë të 

shkaktuar pacientit B. Nezaj, si rezultat i 

mohimit të trajtimit të duhur mjekësor. Hemofilia 

është një çrregullim i trashëguar i gjakut i 

shkaktuar nga mungesa faktorëve të koagulimit 

dhe godet në mënyrë të veçantë aparatin 

kockor-artikular-muskular por mund të 

shkaktojë edhe hemoragji interne. Pacienti u 

përfaqësua në procesin gjyqësor nga Shoqata 

“Together for Life”. 

Më parë, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi kishte konstatuar diskriminim. 
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është institucion i pavarur i 
Republikës së Shqipërisë. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që 
nxit diskriminimin. Ai mbështetet nga Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi (KMD), e cila ka personelin dhe pajisjet e nevojshme për 
të mbështetur Komisionerin në përmbushjen e detyrave të ngarkuara nga 
ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010.  
 
Për informacione të mëetejshme  mbi aktivitetet: 
www.kmd.al 
 
 
 
Zyra qëndrore e KMD 
 
Rr: Rruga e Durrësit (Ish Ministria e Mjedisit) 
Tirana, Albania 
Zip Code: 1001   
E-mail: info@kmd.al 
Tel:   
Komisioneri: + 355 4 243 1077 
Ankesa: + 355 4 243 1078  
 
Zyra rajonale:  
 
Shkodër: Pranë Bashkisë Shkodër,  Rr.13 Dhjetori, Nr.1 
Zip Code: 4001  
Tel: + 355 4 243 1078  
 
 
Korcë: Pranë Bashkise Korçë Rr:28 Nentori Nr.1 
Zip Code: 7001  
Tel: + 355 4 243 1078 
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