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“Lufta ndaj gjuhës së urrejtjes”, seminar i KMD në kuadër të 

projektit Horizontal Facilities 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda, në 
bashkëpunim me zyrën e Këshillit të Evropës organizoi npë datën 6 
nëntor një seminar të rëndësishëm me temë “Lufta ndaj gjuhës së 
urrejtjes”, në Universitetin e Elbasanit, ku morën pjesë Nënkryetarja e 
Kuvendit, znj. Vasilika Hysi, anëtarë të Kuvendit, kreu i Këshillit të 
Europës në Tiranë znj. Jutta Gutzkow, Ambasadorja e Francës znj. 
Vasak, institucioneve kushtetuese si Avokati i Popullit Erinda Ballanca, 
e të tjerë të ftuar të nivelit të lartë. 

Në fjalën e tij, komisioneri Dr. Gajda adresoi studentët dhe të 
pranishmit për rëndësinë për të kuptuar trendin shqetësues së Gjuhës 
së urrejtjes në përgjithësi dhe ajo online në veçanti, si dhe krijimin e 
mekanizmave të duhur ligjor për të luftuar diskriminimin dhe ndrequr 
situata përmes ankesave në KMD. 

Ky seminar është në kuadër të projektit Horizontal Facilities, që ka për 
qëllim angazhimin e organeve të barazisë në luftimin e gjuhës së 
urrejtjes,  
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KMD solidare me personat e prekur nga 

tërmetet në gjithë Shqipërinë 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda i shpreh ngushëllimet më të 

sinqerta familjeve që humbën të afërmit në 

tërmetet që prekën vendin tonë ditën e sotme 

në Durrës, Kurbin e Thumanë. 

Po ashtu uron shërim të shpejtë të gjithë të 

plagosurve dhe solidarizohet me të gjithë 

familjet e mbetura pa strehë. 

Komisioneri Dr. Gajda fton autoritetet e 

emergjencës civile të interesohet për të gjithë 

banorët e qytetit të Durrësit që sinjalizojnë 

problematika pas tërmetit, në veçanti edhe për 

anëtarët e komunitetit rom e egjiptian, si pjesë 

e grupeve/komuniteteve vulnerabël në vend.      

KMD SOLIDARE 
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Dr. Gajda pret Komisionerit për minoritetet 

kombëtare në OSBE 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda priti në një takim z.William 

Romans, Këshilltar i lartë ligjor, pranë 

Komisionerit për minoritetet kombëtare në 

OSBE. 

Gjatë bisedës Dr. Gajda e informoi këshilltarin 

e OSBE, z.Romans për çështjet e trajtuar nga 

ana e zyrës së KMD për shtetasit shqiptarë 

pjesë e minoriteteve Kombëtare dhe për 

veprimtarinë e KMD në këtë aspekt. 

Komisioneri Gajda takim me kreun e KMSH, z. 

Spahiu 

KMD marrëveshje bashkëpunimi me ADISA 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda zhvilloi një takim me kreun e 

ADISA, Z.Lorin Ymeri, ku diskutua mbi 

bashkëpunimin e zyrave të KMD dhe Qendrave 

të Integruara ADISA të cilat shërbejnë si pika e 

parë e kontaktit për qytetarët, ku ata marrin 

informacion se si të realizojnë dhe të dorëzojnë 

një ankesë. 

Gjithashtu, Dr. Gajda dhe z.Ymeri firmosën një 

Marrëveshje bashkëpunimi edhe për Qendrën 

e Integruar ADISA në Shkodër, pas asaj në 

Gjirokastër dhe Fier, të cilat kanë rezultuar 

mjaft të suksesshme duke përmirësuar 

mbulimin, aksesueshmërinë dhe 

ndërgjegjësimin e qytetarëve. 

AKTIVITETE  
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Takimi III Rajonal i Avokatëve të Popullit dhe 

Komisionerëve për Mbrojtje nga Diskriminimi  

U zhvillua në Vlorë takimi i Tretë Rajonal midis 

Avokatëve të Popullit dhe Komisionerëve për 

Mbrojtje nga Diskriminimi të Shqipërisë, 

Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, me fokus 

bashkëpunimin institucion për mbrojtjen e të 

drejtave të Njeriut. Përfaqësues nga Avokati i 

Popullit të Kosovës kryesuar nga Avokati i 

Popullit Hilmi Jashari, nga Avokati i Popullit të 

Maqedonisë Veriore, kryesuar nga titullari i 

institucionit Ixhet Memeti, Institucioni i Avokatit 

të Popullit të Shqipërisë, kryesuar nga Avokatja 

e Popullit Erinda Ballanca si dhe nga 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

kryesuar nga Komisioneri Robert Gajda 

nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi. 

Ky dokument është një moment i rëndësishëm 

në marrëdhëniet bilaterale ndër-institucionale 

dhe do të shërbejë si një bazë solide për 

bashkërendimin e aktiviteteve në mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave të qytetarëve 

shqiptarë dhe jo vetëm në vendet respektive.  

"Të drejtat tona, e ardhmja juaj", Konferenca e 

IV e advokimit të të drejtave LGBTI në Tiranë 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në konferencën e 

katërt vjetore rajonale "Të drejtat tona, e 

ardhmja juaj" të organizuar nga ERA - LGBTI 

Shoqata për të Drejtat e Barabarta për 

Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. 

150 delegatë nga Ballkani Perëndimor. Anëtarë 

të shoqërisë civile, donatorë, media, akademikë 

dhe mbështetës të komunitetit LGBTI u 

mblodhën në shtëpinë e Evropës në Tiranë për 

të diskutuar se si të forcojnë dialogun rajonal, 

kapacitetet dhe përpjekjet e avokimit rreth 

çështjes së të drejtave të LGBTI.  

TAKIME 
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Komisioneri Gajda në aktivitetin "Egypt 

Day", dedikuar fëmijëve jetimë 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda po merr pjesë në aktivitetin 

"Egypt Day", një aktivitet promovues dhe 

humanitar ne kuadër të ditës botërore të 

Jetimëve. Ideuar dhe mbështetur nga 

Ambasada e Shtetit të Egjiptit në bashkepunim 

me Shoqatën Kombëtare të Jetimëve të 

Shqipërisë. 

Në aktivitet ekspozohen suvenire, tablo dhe 

gatime tradicionale të Egjiptit. Të ardhurat do të 

dhurohen për një aktivitet në mbështetje të 

Femijëve me Mungesë të Kujdesit Prindëror në 

Shqipëri.  

KMD dënoi Aktet e dhunës, krimet e 

urrejtjes ndaj komunitetit transgjinor 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

dënoi me ashpërsi sulmin fizik e psikologjik 

ushtruar ndaj Anxhela H., pjesë e komunitetit 

transgjinor në Shqipëri. Nga raportimet e para 

mësohet se pjesëtarja e komunitetit transgjinor 

është përndjekur dhe sulmuar, duke u targetuar 

për marrjen pjesë në paradën e fundit të 

lezbikeve në Tiranë. Komisioneri Dr. Gajda nxiti 

Policinë e Shtetit dhe prokurorinë e Tiranës të 

marrin masa për të identifikuar personat që 

kryen aktin e pashembullt të dhunimit, 

diskriminimit dhe përndjekjes së Anxhelës. 

Aktet e dhunës, diskrimiminimit dhe krimet e 

urrejtjes ndaj komunitetit transgjinor, çdo 

komuniteti tjetër apo grupi vulnerabël është e 

papranueshme në një shoqëri demokratike që 

aspiron standarte të larta të respektimit të të 

drejtave Njerëzore.  

AKTIVITETE 
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Ekspozita me piktura të fëmijëve të spektrit 

Autik, në zyrat e KMD një sukses! 

“Çdo fëmijë ka nevojë për pak ndihmë, për pak 

shpresë dhe për dikë që të besojë tek ata”, me 

këtë mesazh të fuqishëm, ekspozita e pikturave 

të fëmijëve me autizëm që u hap për 4 ditë në 

ambjentet e Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, duket se ja ka dalë të tërheq 

vëmendjen e publikut shqiptar. 

Punimet, që përfshijnë që nga vizatimet e 

theshta e deri tek pikturat në telajo, përcjellin 

përmes ngjyrave dhe figurave fuqinë e fjalës së 

pathënë dhe mendimit të një bote të pazbuluar. 

Në ekspozitë qëndronin në krye edhe 4 punime 

të një studenteje të vitit të parë në Akademinë e 

Arteve, e cila ndryshe nga fëmijët me autizëm, 

portretet e saj përcjellin edhe dhimbjen e 

madhe që ajo për përjeton aktualisht. 

Ekspozita e organizuar nënat me nevoja të 

veçanta dhe klupi i prindërve të fëmijëve me 

autizëm, bëri bashkë nëna e fëmijë me forcë të 

jashtëzakonshme që janë çdo ditë në kërkim të 

gëzimit dhe aftësimit.  

EKSPOZITA 
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Stafi i  KMD zhvilloi vizita pune në disa 

Institucione në Austri 

Shqipëria ka ndërmarrë angazhime ligjore të 

rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare 

për të luftuar diskriminimin dhe për të 

promovuar e bërë realitet barazinë gjinore. 

Në këtë kontekst, strukturat qeveritare, në 

bashkëpunim me shoqërinë civile e organizatat 

ndëkombëtare, kanë punuar në mënyrë të 

veçantë në drejtim të përmirësimit të 

legjislacionit e politikave të ndjeshme gjinore, 

ngritjes dhe fuqizimit të strukturave në 

mbështetje të barazisë gjinore dhe për 

parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj 

grave dhe dhunës në familje. 

Ne bashkepunim me qeverine Suedeze dhe 

pjesemarrjes se 5 shteteve Shqiperi Mali i Zi , 

Moldavi, Kosove, Ukraine, edhe stafi i KMD 

është duke zhvilluar vizita në disa Institucione 

në Austri. Në veçanti prezantimi i strehës për 

gratë i Maria Rosslhumer dhe takimi me 

eskperten nderkombetare Rosa Logar. 

Parandalimi dhe ndalimi i dhunës me bazë 

gjinore Promovimi i pjesëmarrjes së barabartë 

të grave në shoqëri Forcimi i paqes, sigurisë 

dhe pjesëmarrjes së grave në proceset e paqes 

Fuqizimi i grave ekonomikisht  

KMD Fier aktivitet me temë “Bashkë kundër 

Trafikimit”  

Qëndra Sociale "Murialdo", në bashkëpunimin 

me zyrën e KMD Fier zhvilloi në ambientet e 

saj një aktivitet me temë “Bashkë kundër 

Trafikimit”  

Koordinatori i qëndrave komunitare Elvi Daka 

falenderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe duke 

shprehur rëndësin e gjithësecilit prej nesh për 

të parandaluar këtë fenomen. Këtë organizim e 

përshëndeti gjithashtu edhe përfaqësuesja e 

Zyrës Rajonale e KMD Fier Aidana Hyka që 

shpjegoi rolin dhe përgjegjësinë e kësaj zyre të 

re për të pranishmit të cilët do të kenë akses 

për çdo nevojë që do të kenë në kuadër të 

mbrojtjes nga diskriminimi. Po ashtu ky event u 

ndoq edhe nga shume pjesëmarrës të tjerë dhe 

fëmije që aksesojne qëndrën në këtë orar si 

dhe nga të rinj të Komunitetit Rom dhe mesazhi 

u shpërnda në një numër të konsiderueshëm. 

Forcimi i marrëdhënieve mes 

bashkëmoshatarëve ishte një tjetër nga 

qëllimet e këtij aktiviteti.  

TAKIME 
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“Ndërgjegjësimii komunitetit mbi efektet 

dhe adresimin e stereotipeve të dëmshme 

gjinore, si burim i dhunës ndaj grave në 

rajonin e Elbasanit”  

Në Ditën Ndërkombëtarekundër Dhunës, më 

25 Nëntor, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në 

marshim dhe aktivitetin “Ndërgjegjësimii 

komunitetit mbi efektet dhe adresimin e 

stereotipeve të dëmshme gjinore, si burim i 

dhunës ndaj grave në rajonin e Elbasanit” të 

organizuar nga Forumi i Gruas Elbasan dhe 

Bashkia Elbasan,në partneritet me Zyrën 

Vendore të Arsimit Parauniversitar Elbasan. 

Përfaqesuesit e institucioneve, OJF-sh, të rinj 

nga shkollat e mesme, studentë dhe gazstarë 

marshuan në shesh kundër dhunës dhe më 

pas vijuan aktivitetin ndërgjegjësuesnë Teatrin 

Skampa nën sloganin #MëMirë= 

Në këtë aktivitet u promovuan vlerat e barazisë 

dhe mos-diskriminimit në ndryshimin e 

mendësive të vjeteruara dhe stereotipeve të 

dëmshme gjinore. Gjatë aktivitetit,agjentët e 

ndryshimit në komunitet, ndanë me 

pjesemarrësit mesazhet e tyre mbi përse 

besojnë se është më mirë baraz dhe çfarë 

duhet të bëjmë që të arrijmë barazinë. 

KMD leksion i hapur në Universitetin 

"Aleksandër Moisiu " 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda po mban një Leksion të hapur në 

Universitetin "Aleksandër Moisiu " në Durrës, 

mbi gjendjen e diskriminimin në vend dhe rolin 

e KMD për promovim e barazisë dhe ndreqjen 

e situatave diskriminuese.  

AKTIVITETE 
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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  pranë Qendrës së Integruar “ADISA”.  Lagjjia 11 janari.,  
Zip Code:   
Tel: + 355 4 243 1078 
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