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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, ROBERT 

GAJDA PREZANTOI NË KUVEND RAPORTIN VJETOR TË KMD 

Me datë 28 maj, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert 
Gajda prezantoi në sallën e Kuvendit, raportin e veprimtarisë për 2019 
dhe gjendjen e Diskriminimit në vend.  Komisioneri Gajda bëri një 
përmbledhje të rezultateve dhe sfidat që ka hasur institucioni.  

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr 10 221 datë 04.02.2010 “Për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ku përcaktohet se “Komisioneri paraqet 
raport të paktën një herë në vit përpara Komisioneve të Kuvendit. 
Raporti përfshin analizë për zbatimin e këtij ligji në përgjithësi, si dhe 
për punën e Komisionerit dhe të zyrës”, Komisioneri pёr Mbrojtjen nga 
Diskriminimi ka përgatitur dhe paraqet përpara Kuvendit të Republikës 
së Shqipërisë “Raportin Vjetor mbi veprimtarinë e Komisionerit për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2019”.  

Vlerësimet dhe rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë përmes 
“Rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi (KMD) për vitin 2018”, kanë përbërë një udhëzues në 
veprimtarinë e institucionit për garantimin e barazisë dhe mbrojtjes 
efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjellje që e nxit 
diskriminimin.Gjithashtu, Manuali i monitorimit vjetor dhe periodik i 
miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, përmes Vendimit Nr. 
134/2018, ka shërbyer për hartimin e këtij Raporti Vjetor të KMD, si 
institucion i pavarur i krijuar me ligj, në kuadër të kontrollit parlamentar. 

Raporti vjetor i KMD 2019 gjendet I plotë në: www.kmd.al 
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COVID19| KMD rekomandim qeverisë për të 

zgjeruar listën e subjekteve përfituese  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

ndoqi me vëmendje dinamikën e përballimit të 

përhapjes së COVID-19 në vendin tonë dhe 

marrjen e masave nga ana e qeverisë. 

Institucioni i KMD ka analizuar VKM nr.254, 

datë 27/03/2020, ku përcaktohet ndër të tjera 

lista e subjekteve përfituese, gjatë periudhës së 

fatkeqësisë natyrore, si pasojë e CODIV19. 

Përmes një analize të situatës faktike dhe 

parashikimeve në VKM nr.254, KMD i është 

drejtuar Ministrisë së Shtetit për Rindërtimit, 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale me një REKOMANDIM për të zgjeruar 

listën e subjekteve përfituese sepse konstaton 

diferencime, që rezulton në përjashtimin e disa 

kategorive shoqërore (komunitet rome, 

egjiptiane, etj). 

Rekomandimi i KMD synon që të përfshihen në 

listë kategoria e të vetëpunësuarve në 

veprimtari (shitës ambulant), të përfshihen 

punëkërkuesit e papunë që nuk kanë paguar 

sigurime, krijimi i lehtësive për regjistrimin e të 

papunëve, si dhe heqjen e afatit deri në 10 

mars për regjistrimet e punëkërkuesve të 

papunë dhe për aplikuesit për ndihmën 

ekonomike. 

Në përfundim, Komisioneri përshëndet 

angazhimin e qeverisë me paketën e lehtësimit 

të pasojave sociale-ekonomike të epidemisë në 

vend, si dhe punën e përditshme në terren të 

pushtetit vendor dhe pushtetit qëndror në 

gatishmërinë dhe shpërndarjen e ushqimeve 

për grupet me të rrezikuara nga Covid 19 dhe 

grupeve vulnerabël.  

 

COVID19| Mësimi online, KMD sugjerime 

Ministrisë së Arsmit. Gjithëpërfshirje 

KMD vlerësoi Ministrisë e Arsimit dhe 

Transmetuesin publik (TVSH) për ushtrimin e 

mësimdhënies on-line. Udhëzimi i Ministrisë 

për mësimin në Kushtet e shtëpisë, për shkak 

të situatës së krijuar nga përhapja e COVID-19, 

për të orientuar mësuesit, nxënësit e prindërit 

është një hap i mirëpritur dhe që duhet 

fuqizuar më tej. E drejta e femijëve për arsim 

dhe akses të barabartë në informacion / lëndë / 

material mësimor drejtuar prindërve dhe 

mësuesve është përgjegjësi dhe e garantuar 

me ligj. Institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi vuri në dispozicion për MASH 

dhe institucionet jo publike arsimore broshurën 

informuese për ligjin për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, në fushën e Arsimit  

COVID-19 
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KMD pezulloi disa shërbime gjatë fillimit të 

Pandemisë në vend 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda përmes një vendimi ka marrë 

disa masa për veprimtarinë e Institucionit, si 

rrjedhojë e vendimeve të Task Forcës 

Shtetërore për luftimin e Covid-2019. 

URDHËR 

Pezullimin e të gjitha seancave dëgjimore të 

planifikuara dhe në proces planifikimi, për 

shkak të situatës së krijuar nga infeksioni i 

përhapur Covid-2019. 

Afati për shqyrtimin e ankesave të planifikuara 

për zhvillimin e seancave dëgjimore të shtyhen 

për periudhën, sipas këtij urdhëri 

Pezullimin e marrjes së ankesave fizikisht në 

ambjentet e institucionit. Marrjen e ankesave 

në rrugë postare ose elektronike (email) 

Kohëzgjatja e pezullimit, e parashikuar në 

pikën 1 të këtij urdhëri, të jetë për një periudhë 

2 (dy) javore nga hyrja në fuqi e këtij urdhëri.  

KMD apel për masat socio-ekonomike dhe 

vëmendje për grupet vulnerabël  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi po 

ndjek me vëmendje dinamikën e përballimit të 

përhapjes së COVID-19 në vendin tonë nga 

ana e autoriteteve publike. 

Masat e para parashikojnë kufizim të lëvizjes 

së mjeteve motorrike dhe rritje të 

ndërgjegjësimit të distancimin social, si dhe 

marrjen e masave për higjenën personale në 

banesa e vende të punës. 

Komisioneri Dr. Gajda do të monitorojë situatën 

që masat socio-ekonomike të jenë 

gjithëpërfshirëse dhe në nivel bashkie/njësie 

administrative, së pari për njerëzit në nevojë 

ekonomike; së dyti për grupet e tjera vulnerabël 

të shoqërisë, siç janë të moshuarit në azile; së 

treti garantimi i furnizimit me ujë të rrjedhshëm 

për zonat me rrezikshmëri të lartë përhapje të 

Covid-19, sidomos zonat e prekura nga 

tërmetet (Tiranë, Durrës, Thumanë, Laç dhe 

Lezhë). Sidomos marrja e masave ekonomike 

për të pamundurit ekonomikisht është 

domosdoshmëri. 

COVID-19 
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KMD përshëndet Këshillin Bashkiak Fier për 

të zgjeruar listën e subjekteve përfituese 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda përshëndeti mbledhjen e Këshillit 

Bashkiak Fier dhe propozimin për të zgjeruar 

listën e subjekteve përfituese, të cilët nuk janë 

në VKM nr.236, datë 19/03/2020, siç është 

komuniteti Rom.  

Po ashtu, KMD ju bën me dije se ditën e sotme 

i është dërguar një REKOMANDIM Këshillit të 

Ministrave pikërisht për të përfshirë në listën e 

subjekteve përfituese qytetarët pjesëtarë të 

komunitetit Rom dhe Egjiptian, të prekur nga 

kriza e COVID19. Komisioneri Dr. Gajda 

vlerëson se, Komuniteti rom dhe egjiptian në 

Shqipëri përballet me situata shumë të veshtira 

për sa i përket çështjes së punësimit dhe 

situata e kufizimit të lëvizjes, aktiviteteve 

ekonomike si pasojë e COVID19 sinjalizon 

nevojë që: 

· Të përfshihet e kategoria e personave që janë 

punëkërkues të papunë, të cilët nuk kanë qenë 

më parë të punësuar dhe për pasojë nuk kanë 

kontribuar në skemën e sigurimit shoqëror. 

· Të krijohen lehtësi për regjistrimin e të 

papunëve kërkues. 

Dita Ndërkombëtare e Romëve. Komisioneri 

Dr. Gajda rekomandim urgjent qeverisë 

8 prilli, Dita Ndërkombëtare e Romëve është 

një kremtim i historisë, traditave dhe kulturës 

rome, ashtu si edhe thirrje për përfshirje 

sociale. Kjo ditë synon gjithashtu të rrisë 

ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballen 

komuniteti rom në të gjithë botën. 

Në këto ditë të vështira si pasojë e përhapjes 

së COVID-19 edhe në , Komuniteti Rom është 

në një pozitë jo të favorshme për shkak të 

papunësisë, aksesit në ujin e rrjedhshëm dhe 

pamundësinë për të siguruar nevojat materiale. 

Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi i është drejtuar me një 

Rekomandim urgjent Këshillit të Ministrave për 

të përfshirë komunitetin Rom, në paketën e 

ndihmës socio-ekonomike. 

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi do 

të ndjekë të gjitha hapat e nevojshme ligjore 

për të ndrequr situatat diskriminuese, me të 

cilën përballen qytetarët 

COVID-19 
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COVID19 ECRI i rekomandon autoriteteve një 

paketë informuese mbi të drejtat e Njeriut 

Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe 

Intolerancës (ECRI), i themeluar nga Këshilli i 

Evropës, është organ i pavarur monitorimi për 

të drejtat e njeriut i specializuar në çështjet e 

lidhura me racizmin dhe intolerancën. 

Ditën e sotme, ECRI ka botuar një dokument 

informues që ka për qëllim t’u ofrojë qeverive 

një paketë për trajtimin e krizës aktuale 

sanitare të paprecedent dhe masive në mënyrë 

të tillë që të respektojnë vlerat themelore të 

demokracisë, shtetin e së drejtës dhe të drejtat 

e njeriut. 

“Është e qartë që në fillim që qeveritë po 

përballen me sfida të jashtëzakonshme në 

përpjekjet e tyre për mbrojtjen e popullsisë nga 

kërcënimi i COVID-19. Kuptohet gjithashtu se 

nuk mund të ruhet funksionimi i zakonshëm i 

shoqërisë, sidomos në kuadrin e masave 

kryesore mbrojtëse që janë marrë për të luftuar 

këtë virus, d.m.th. izolimin. Përveç kësaj, 

pranohet se masat e marra do të prekin në 

mënyrë të pashmangshme të drejtat dhe liritë 

tona që janë pjesë e pandashme dhe e 

nevojshme e shoqërive demokratike që 

qeverisen nga shteti i së drejtës”, thuhet në 

hyrje të dokumentit të ECRI. 

Sipas Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe 

Intolerancës sfida kryesore sociale, politike dhe 

ligjore, me të cilën do të përballen shtetet tona 

anëtare, do të jetë aftësia e tyre për t’iu 

përgjigjur me efikasitet kësaj krize, duke 

garantuar në të njëjtën kohë që masat që ato 

marrin të mos cenojnë interesin tonë të 

qenësishëm afatgjatë në garantimin e vlerave 

themeluese të Evropës për demokracinë, 

shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut. 

Komisioneri Dr. Gajda prononcim për 

problematikën e rreth 250 pacientëve hemofilikë 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda ka dhënë një prononcim për TvT 

mbi problematikën e rreth 250 pacientëve me 

hemofili dhe që janë të pamundurën të lëvizin 

nga rrethet drejt Tiranës për të marrë kurën.  

KMD në disa raste ka dhënë jo vetëm vendime 

për të ndrequr situata diskriminuese, por edhe 

rekomandime institucioneve publike për tu 

ardhur në ndihmë pacientëve të regjistruar me 

hemofili.  

REKOMANDIME 
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Komisioni parlamentar miraton ndryshimet në 

ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi 

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe 

Shëndetësinë në mbledhjen e sotme të 

zhvilluar online ka miratuar në parim 

ndryshimet ne ligjin “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”. 

Në drejtimin e kryetarit, Enver Roshi, Komisioni 

për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë 

në mbledhjen e sotme shqyrtoi në parim 

projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 

Të pranishëm për të bërë prezantimin e 

projektligjit ishin, deputeti i PS-së, Alket Hyseni, 

si përfaqësues i grupit nismëtar propozues të 

këtyre ndryshimeve ligjore, Bardhylka Kospiri 

zëvendësministre në Ministrinë e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe Komisioneri për 

mbrojtjen nga diskriminimi, Robert Gajda. 

Më tej komisioni vijoi me dëgjesën e 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i 

cili  theksoi domosdoshmërinë e këtyre 

ndryshimeve ligjore, por edhe me sugjerime 

dhe diskutime të anëtarëve të përhershëm të 

komisionit për adresimin e problematikave të 

ndryshme lidhur me diskriminimin. Anëtarët 

miratuan në parim projektligjin në fjalë.  

 

Deklaratë e KMD për shqetësim e klerikëve 

të komuniteteve fetare 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi po 

ndjek me vëmendje dinamikën e përballimit të 

përhapjes së COVID-19 në vendin tonë nga 

ana e autoriteteve publike. 

KMD ka ndjekur edhe shqetësim e klerikëve të 

komuniteteve fetare në vend për togfjalëshin jo 

të përshtatshëm si "grumbullime fetare", në një 

broshurë informative të Ministrisë së 

Shëndetësisë, për ritualet e lutjeve brenda 

objekteve të kultit. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

çmon që institucionet publike duhet të jenë të 

kujdesshëm në informimin sidomos kur 

përdorin krahasimore pasi mund të prekin 

sensibilitetin e qytetarëve, besimtarëve dhe 

komuniteteve fetare. 

Qytetarët kanë si nevojë për përkujdesje 

shëndetësore ashtu edhe për përkujdesje 

shpirtërore. 

KMD rekomandon rishikimin e broshurës 

informative dhe përdorimin e krahasimeve më 

të përshtashme. 

KUVEND 
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KMD flet për problematikat e komunitetin 

rom dhe egjiptian gjatë COVID19 

Komisioneri për Mbrojtjen Kundër Diskriminimit, 

Robert Gajda, artikulon në median Citizen 

Channel se një ndër rekomandimet e këtij 

institucioni është përfshirja e tregtarëve 

ambulantë, të cilët gjenerojnë të ardhura 

përmes shitjes së produkteve të përdorura, 

punë që kryhet në masë të madhe nga 

komuniteti rom dhe egjiptian. Komisioneri për 

Mbrojtjen Kundër Diskriminimit, Robert Gajda, 

artikulon se një ndër rekomandimet e këtij 

institucioni është përfshirja e tregtarëve 

ambulantë, të cilët gjenerojnë të ardhura 

përmes shitjes së produkteve të përdorura, 

punë që kryhet në masë të madhe nga 

komuniteti rom dhe egjiptian. 

Robert Gajda, Komisioneri Kundër 

Diskriminimit:  

“Pjesë e rekomandimit ka qenë dhe një 

vemendje për tregtarët ambulantë, ku dhe ketu 

le të themi përfshihen ndër të tjera edhe tregjet 

e materialeve të përdorura apo rrobave të 

përdorura, me të cilën kryesisht jetojnë 

komuniteti rom dhe egjiptian. Siç dihet tashmë, 

në shumë dokumente që i përkasin Shqipërisë, 

janë konsideruar si grupet më të prekura, 

sidomos në gjendjen ekonomike – në kohën 

normale e jo më në ditë të vështira” 

 

OKB apel mbroni komunitetit LGBT + 

kundër diskriminimit gjatë pandemisë 

Me datë 16 prill, Kombet e Bashkuara u 

kërkuan vendeve anëtare, mes tyre edhe 

Shqipërisë, që të mbrojnë komunitetit LGBT + 

kundër diskriminimit kur kërkojnë kujdes 

shëndetësor gjatë pandemisë, duke thënë se 

ata mund të jenë në mëdyshje të kërkojnë 

shërbime mjekësore dhe të jenë veçanërisht të 

prekshëm nga koronavirusi. 

Anëtarët e komunitetit LGBT + mund të kenë 

kompromentuar sistemin imunitar ose një 

shans më të lartë për të qenë të pastrehë sesa 

popullata më e gjerë, duke e bërë të vështirë 

distancimin shoqëror dhe higjenën e sigurt, tha 

Komisioneri i Lartë i OKB për të Drejtat e 

Njeriut Michelle Bachelet në një deklaratë 

PROBLEMATIKA 
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KMD Dr. Gajda dëgjesë me Komisionin e Ligjeve 

në Kuvend për raportin vjetor 2019 të KMD 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e Njeriut në mbledhjen e 

radhës zhvilloi një seancë dëgjimore lidhur me 

raportimin e veprimtarisë vjetore për vitin 2019 

të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

Komisionerin nga Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. 

Robert Gajda, bëri një ekspoze të qartë të 

aktivitetit të punës përgjatë vitit 2019. Z.Gajda 

nënvizoi se Komisioneri e mbështet punën e tij 

në zbatimin e të gjithë mekanizmave ligjorë 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë për mbrojtjen e 

të drejtave të njeriut, të ratifikuar nga Republika 

e Shqipërisë. Ai bëri të ditur se përgjatë vitit 

2019 KMD janë regjistruar gjithsej 171 ankesa, 

nga të cilat 163 janë ankesa dhe 8 çështje të 

nisura kryesisht. 

Z.Gajda sqaroi se pjesa më e madhe e 

ankesave, rreth 53% e tyre, lidhen me 

punësimin dhe më konkretisht 80 ankesa 

drejtohen kundër subjekteve publike dhe 40 

ankesa drejtohen kundër subjekteve private. 

Ankesat që janë trajtuar në fushën e punësimit 

kanë patur si shkak të pretenduar diskriminimi: 

bindjet politike, gjendjen shëndetësore, aftësinë 

e kufizuar, etj. Në lidhje me vendimmarrjen e 

institucionit për vitin 2019, z.Gajda bëri të ditur 

se KMD është shprehur me 171 vendime, nga 

të cilat 53 për ankesa dhe çështje të mbartura 

nga viti 2018 dhe 118 për ankesa dhe çështje 

të depozituara përgjatë vitit që lamë pas. 

 

Mekanizmi Institucional Kuvend-Qeveri-

Institucione të Pavarura 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në takimin online 

periodik të Mekanizmit Institucional Kuvend-

Qeveri-Institucione të Pavarura. Gjatë 

ndërhyrjes së tij, Komisioneri Dr. Gajda vuri në 

dukje një sërë çështjesh me rëndësi, siç janë 

vonesa e nxjerrjes së akteve nënligjore në 

implementim të disa ligjeve, me karakter social, 

që shkojnë në zbatim të parimit të barazisë. 

KMD vlerësoi angazhimin e Kuvendit për të 

realizuar ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi.  

AKTIVITETE  
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KMD deklaratë për protestën në Sheshin 

Skëndërbej, dhe shoqërimin e qytetarëve 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u 

njoh përmes mediave për protestën e sotme 9 

maj në Sheshin Skëndërbej, në të cilën policia 

e Shtetit tentoi të shperndajë disa qytetarë, si 

dhe ka shoqëruar mbi 10 pjesëmarrës. 

E drejta e shoqërisë civile për të protestuar, në 

respektim të rregullave të distancimit fizik dhe 

masave të higjenës për shkak të COVID19, 

është e garantuar me Kushtetutë (neni 47). 

Detyra e organeve ligjzbatuese për të 

respektuar Ligjin për Mbrojtjen Civile (nr 

45/2019) duhet të jetë konform edhe me ligjin 

për Policinë e Shtetit (108/2014, neni 5) që 

garanton dinjitetin e të drejtave dhe lirive 

themelore të njeriut, proporcionalitetin dhe 

mosdiskriminim. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

konstatoi përmes pamjeve filmike sjellje jo 

proporcionale të efektivëve të policisë së 

Shtetit, ushtrim të forces fizike ndaj grave, si 

dhe mosmarrje të masave të distancimit fizik 

për shoqërimin në ambientet e komisariatit. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nxit 

policinë e Shtetit dhe qytetarët të 

vetpërmbahen në sjelljet publike dhe të 

komunikojnë me etikë. Respektimi i dinjitetit 

njerëzor duhet të udhëheqë gjithmonë veprimet 

e organeve publike sidomos në kohë të 

gjendjes së jashtëzakonshme. 

Sondazhi i Opinionit Publik mbi Besimin në 

Qeverisje, reagim i KMD 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim 

publikoi sot në Tiranë Sondazhin e Opinionit 

Publik mbi Besimin në Qeverisje, gjatë 

periudhës 2017-2019. Një indikator shqetësues 

i sondazhit ishte edhe ai i diskriminimit, ku 1 në 

8 shqiptarë rezultojnë të trajtohen ndryshe në 

shërbimet e institucioneve publike për shkak të 

moshës, gjinisë, orientimit seksual, statusit 

ekonomik, etj. 

Robert Gajda, Komisioneri i Mbrojtjes nga 

Diskriminimi u shpreh mirënjohës për bërjen 

publike të rezultateve, të cilat ai theksoi e 

ndihmojnë të orientojnë punën e zyrës së tij në 

ato aspekte që çalojnë më shumë. 

“Këto rezultate janë një zile alarmi për 

institucionin që unë përfaqësoj….gjithsesi kjo 

më ndihmon të kuptoj se ku duhet të fokusojmë 

më shumë punën”, tha Gajda. në Ligjin për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

DEKLARATË PËR MEDIA 
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KMD kërkon vetpërmbajtje, respektim të ligjit, të 

etikës në komunikim të Policisë së Shtetit 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

monitoron me kujdes veprimtarinë e 

autoriteteve publike për përballimin e situatës 

së krijuar nga përhapja e Covid19. 

Ndonëse përpjekjet për të menaxhuar krizën si 

nga ana e autoriteteve dhe qytetarëve kanë 

qenë të lëvdueshme, në aspektin e respektimit 

kufizimeve fizike e të higjenës personale, 

konstatohet përmes raportimeve mediatike 

sjellje jo profesionale, jo etike, të disa 

efektivëve të Policisë së Shtetit. 

Përdorimi i dhunës fizike ndaj të miturit gjatë 

ndalimit e shoqërimit ditën e djeshme në 

Komisariat e Tiranës apo raste të mëparshme 

të përdorimit jo proporcional të forcës fizike 

ndaj grave sinjalizon një problematikë 

shqetësuese që duhet adresuar sa më shpejt. 

Me vetpërmbajtje, respektim të ligjit, të etikës 

në komunikim dhe ndjekje rigoroze të 

protokolleve e standardeve të Policisë së 

Shtetit duhet të shmangen cënimet e të 

drejtave të qytetarëve. 

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi 

beson në integritetin dhe reputacionin e lartë të 

uniformës së Policisë së Shtetit, si organizëm 

ligjzbatues dhe respektues të dinjitetit njerëzor.  

"Diversiteti na bashkon", KMD në Elbasan 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në aktivitetin me temë: 

"Diversiteti na bashkon", organizuar nga 

qendra Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me 

Nevoja të Veçanta, në Elbasan. 

Aktiviteti synonte të promovojë diversitetin dhe 

dialogun, si ura që ndihmojnë për të lidhur dhe 

mbajtur një komunitet gjithëpërfshirës dhe të 

qëndrueshëm. 

Komisioneri Dr Gajda vlerësoi takimin si një 

mënyrë shumë e mirë për të nxitur një kulturë 

që pranon diversitetin, të ndryshmen dhe për të 

diskutuar mbi problematika që janë barriera për 

dinjitetin njerëzor dhe shpalosjen e aftësive. 

Në këtë aktivitet u pasqyruan edhe posterat e 

krijuar nga shkolla e mesme artistike "Onufri" 

dhe të rinj pjesëmarrës në projekt, që përcillnin 

mesazhe për rëndësinë e diversitetit.  

AKTIVITETE  
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“Aleanca kundër urrejtjes”  deklaratë mbi 

përdorimin e disa politikanëve të gjuhës 

denigruese 

“Aleanca kundër urrejtjes” e përbërë nga 

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Avokati i Popullit, Autoriteti i Mediave 

Audiovizive dhe Shoqatës “Këshilli Shqiptar i 

Medias” , shpreh shqetësimin e saj lidhur me 

përdorimin e një gjuhe urrejtjeje nga disa 

përfaqësues të rëndësishëm të grupimeve 

politike, të cilët kanë etiketuar me fyerje dhe 

stigmë grupe të caktuara, sidomos nga 

komuniteti LGBTI, për të luftuar disa veprime të 

institucioneve të ndryshme gjatë përkujtimit të 

Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë dhe 

Transfobisë. 

Është totalisht e dënueshme dhe e 

patolerueshme që të flitet apo të shkruhet në 

rrjetet sociale apo në media duke përçuar këtë 

frymë të dhunshme e cila nuk i përket fare 

komunikimit apo respektimit të të drejtave të 

njeriut. 

Gjuha e urrejtjes krijon një mjedis ku mund të 

ndodhë dhuna e vërtetë. 

“Aleanca kundër urrejtjes” ka bindjen se nuk 

mund të pretendosh se je në mbrojtje të një 

kauze të caktuar duke qenë vetë një shkelës I 

të drejtave të një grupimi tjetër dhe që 

shpërndan frymën e konfliktit apo shkeljes së të 

drejtave të të tjerëve. 

“Aleanca kundër urrejtjes” e përbërë nga 

institucionet kryesore në mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave themelore të njeriut, 

vlerëson rëndësinë e kundërshtimit të gjuhës 

së urrejtjes për një shoqëri tolerante dhe 

demokratike, ku njerëzit gëzojnë të drejta të 

barabarta pavarësisht cilit grupimi shoqëror I 

përkasin. 

“Aleanca kundër urrejtjes” është e vetëdijshme 

se vetëm me qëndrime të bashkërenduara nga 

të gjithë mbrojtësit e të drejtave të njeriut në 

shoqërinë tonë, mund ti jepet fund gjuhës së 

urrejtjes dhe pandëshkueshmërisë së cilitdo që 

përdor atë në foltoret e institucioneve, 

televizione, apo mediat sociale. 

“Aleanca kundër urrejtjes” do të vijojë përpjekjet 

e saj për rritjen e vetëdijes, informimin dhe 

kontribuimin në dialogun, veçanërisht midis të 

rinjve, për luftën ndaj gjuhën e urrejtjes, dhe 

krijimin e urave të dialogut dhe bashkëveprimit 

me shoqërinë civile dhe organet publike, mbi 

pasojat e gjuhës së urrejtjes në shoqërinë 

shqiptare, ndikimin e saj në zhvillimin 

demokratik të vendit dhe reduktimin e këtij 

fenomeni në shoqërinë shqiptare 

ALEANCA 
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KMD reagon për dhunë sistematike fizike, 

psikologjike e seksuale ndaj Sibora A. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

denoncon me forcë dhunën ndaj gruas dhe nxit 

strukturat e Policisë së Shtetit dhe tw 

Prokurorisë të nisin menjëherë hetimet për 

rastin e znj. Sibora A., e cila me shumë kurajo 

dëshmoi për dhunë sistematike fizike, 

psikologjike e seksuale ndaj personit të saj, në 

emisionin e Zemër të hapur në News24, nga 

një sërë personash. Zbardhja e plotë dhe e 

shpejtë e rrethanave ndaj dhunës çnjerëzore 

ndaj gruas, të dhunës në familje e pasojave të 

më pasme, duke marrë çdo informacion, indicie 

e dokumentim për rastin është me interes të 

lartë publik. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

Bashkia Tiranë duhet të interesohen sa më 

shpejt për çështjen e Znj. Sibora A., pasi kanë 

një sërë detyrimesh në lidhje me këtë rast të 

ekspozuar, që rrjedhin nga zbatimi i 

konventave dhe ligjeve për parandalimin e 

dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. 

Sipas dëshmive publike të Znj.Sibora kemi të 

bëjmë me dhunim të integritetit të saj fizik, 

moral, psikologjik, seksual, social dhe 

ekonomik të një gruaje përgjatë një dekade dhe 

si pasojë nevojitet një përkujdesje psikologjike, 

sociale dhe ekonomike nga një sërë 

institucionesh. Gjithashtu një përkujdesje tepër 

të veçantë kërkojnë edhe tre fëmijët e 

Znj.Sibora 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi e 

konsideron shkeljen flagrante të dinjitetit të 

personit si një vepër penale që duhet marrë 

dënimin e merituar, njëkohësisht duke i 

garantuar viktimës dhe fëmijëve të saj të gjitha 

shërbimet sociale dhe mundësitë ekonomike 

për një jetë dinjitoze, në zbatim të ligjeve në 

fuqi: 

➡️Konventa e Stambollit; 

➡️Konventa për eliminimin e të gjitha formave të 

Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW); 

➡️Kodi Penal 

➡️Ligji nr. 9669 datë,18.12.2006, “Për masa 

ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i 

ndryshuar; 

➡️Ligji nr.111/ 2017, “Për Ndihmën juridike të 

Garantuar nga Shteti”; 

➡️Ligji Nr.57/2019, “Për asistencën sociale në 

Republikën e Shqipërisë”. 

➡️Ligji Nr. 22/2018, “Për Strehimin Social”; 

➡️Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  
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Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë, 

Transfobisë dhe Bifobisë nderohet çdo vit në 

17 maj. Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, Robert Gajda vlerëson përpjekjet 

e komunitetit LGBTI vendas për të luftuar 

kundër diskriminimit dhe çmon të ftojë të gjithë 

anëtarët e komunitetit apo/dhe shoqatat e 

shoqërisë civile që i përfaqësojnë ti adresohen 

zyrës së KMD për çdo lloj ankesë apo 

shqetësimi.   

 

Një lajm i mirë vjen nga Urdhri i Psikologut, i cili 

vendosi sot të ndalojë terapinë e konvertimit që 

psikologët në vend aplikonin ndaj personave 

LGBTI, duke e bërë vendin tonë një ndër 

vendet e para në Europë ku terapi të tilla janë 

ndaluar. Ky vendim, merr një rëndësi të 

veçantë sidomos për adoleshentët LGBTI, 

prindërit e të cilëve shpesh i detyrojnë fëmijët e 

tyre të hyjnë në terapi konvertimi, me shpresën 

e ndryshimit të orientimit seksual apo identitetin 

gjinor.  

POSTER 
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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 
 
 
FIER: Pranë ADISA , Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve” 
Zip Code: 9301  
Tel: + 355 4 243 1078 
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