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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në
konferencën e IV rajonale të organeve të barazisë së Europës
juglindore, me pjesëmarrjen e rrjetit Europian EQUINET, në Podgoricë.
Komisioneri Gajda falenderoi anëtarët e tjerë të Rrjetit Europian të
organeve të Barazisë për pranimin e avokatit të popullit të Kosovësnë
gjirin e saj, si dhe vuri në dukje nivelin e pavarësisë dhe efektivitetit të
organeve të barazisë në nivel kombëtar e rajonal.
Në ditën e dytë të konferencës së IV rajonale të organeve të barazisë
së Europës juglindore, në Malin e Zi, Komisioneri Dr. Gajda moderoi
panelin mbi rolin mediave dhe sfidat që kanë organet e barazisë në
përmbushjen e detyrave të tyre. Dr. Gajda ngriti shqetësimin e trendit
rritës së gjuhës së urrejtjes online dhe ftoi media së pari të krijonin
mekanizma vetërregullimi, si dhe nevojën për ndryshime ligjore në
legjislacionin shqiptar për të ndrequr këtë fenomen të ri, po aq dhe të
vjetër në median tradicionale.

AKTIVITETE

Information Technology Solutions

“Sundimin e ligjit dhe ecurinë në luftën
kundër krimit të organizuar”

Komisioneri Gajda takim me kreun e KMSH,
z. Spahiu
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda zhvilloi një takim me Kryetarin e
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar
Spahiu.
Komisioneri Dr. Gajda e njohu z. Spahiu me
aktivitetin e KMD dhe me raste të ndryshme të
diskriminimit për arsye racore, fetare, etnike,
etj.
Gjatë bisedës u diskutua mbi nevojën që
harmonia dhe toleranca fetare nuk duhet të
mbetet vetëm midis komuniteteve fetare, por
për të gjitha grupet dhe komunitetet në shoqëri.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda mori pjesë në takimin e radhës
së Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian.
Takimi kishte si tematikë kryesore: “Sundimin e
ligjit dhe ecurinë në luftën kundër krimit të
organizuar” si dhe progresin e realizuar në këtë
fushë për adresimin e rekomandimeve të
Komisionit Evropian në raportin e vitit 2019 për
Shqipërinë si dhe nënkomitetit BE-Shqipëri për
Drejtësi, Liri dhe Siguri, ku të ftuar ishin Sandër
Lleshaj, Ministër i Brendshëm dhe Arta Marku,
Prokurore e Përgjithshme.
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Komisioneri Dr. Gajda kërkoi bashkëpunimin
me Komunitetin Mysliman për ekspozimin e
diskriminimit me bazë fetare, si dhe luftën
kundër gjuhës së urrejtjes dhe paragjykimeve
dhe stereotipeve kundrejt komuniteteve por dhe
nga vetë komunitetet.
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Komisioneri Gajda takim me Arqipeshkëvin
e metropolit Tiranës dhe Durrësit

Komisioneri Gajda takim në selinë e Kishës
Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë
Në kuadër të takimeve me komunitetet fetare
në vend, Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi Robert Gajda zhvilloi një takim me
At Aleksin, në selinë e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë (KOASH).
Komisioneri Dr. Gajda informoi At Aleksin mbi
veprimtarinë e zyrës së KMD për të luftuar
diskriminimin, duke ndarë edhe raste konkrete
të shkaqeve me bazë fetare.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda zhvilloi një takim me
Arqipeshkëvin e metropolit Tiranës dhe
Durrësit, Imzot George Frendo.

At Aleksi falenderoi komisionerin Dr. Gajda për
interesimin dhe u shpreh u gatshëm për
bashkëpunime të përbashkëta me komunitetet
e tjera në vend për të promovuar tolerancën
dhe bashkëjetesën.

Komisioneri Dr. Gajda e njohu kryetarin e
Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë z.
Frendo me aktivitetin e KMD dhe me raste të
ndryshme të diskriminimit për fetare, racore,
etnike, etj.
Gjatë bisedës u diskutua mbi nevojën që
harmonia dhe toleranca fetare nuk duhet të
mbetet vetëm midis komuniteteve fetare, por
për të gjitha grupet dhe komunitetet në shoqëri.
Komisioneri Dr. Gajda kërkoi bashkëpunimin
me Komunitetin katolik për ekspozimin e
diskriminimit me bazë fetare, si dhe luftën
kundër gjuhës së urrejtjes dhe paragjykimeve
dhe stereotipeve kundrejt komuniteteve por dhe
nga vetë komunitetet.
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Komisioneri Gajda takon Kryegjyshin
Boteror të Bektashinjve

në vend, Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi Robert Gajda zhvilloi një takim me
rev. Ergest Biti, Sekretar i Përgjithshëm i
Vëllazërisë
Ungjillore
të
Shqipërisë.
Komisioneri Dr. Gajda informoi rev. Biti mbi
veprimtarinë e zyrës së KMD për të luftuar
diskriminimin, duke ndarë edhe raste konkrete
të
shkaqeve
me
rrethana
fetare.
Sekretari i Përgjithshëm i Vëllazërisë Ungjillore
të Shqipërisë rev. Biti falenderoi komisionerin
Dr. Gajda për interesimin dhe u shpreh u
gatshëm për bashkëpunime të përbashkëta me
komunitetet e tjera në vend për të promovuar
tolerancën dhe bashkëjetesën.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda zhvilloi një takim me Kryegjyshin
Boteror të Bektashinjve Haxhi Dede baba
Edmond Brahimaj.
Komisioneri Dr.Gajda falenderoi Baba Mondin
për angazhimin publik e patriotik për të
promovuar tolerancën dhe bashkëjetesën
fetare në vendin tonë, si dhe nxitjen e
vazhdueshme për të luftuar varfërinë.

Komisioneri Dr. Gajda po zhvillon disa takime
me komunitetet fetare në vend për të
intensifikuar bashkëpunimin dhe organizuar së
bashku veprimtari që promovojnë barazinë.

Komisioneri Gajda takon Sekretarin
Përgjithshëm të Vëllazërisë Ungjillore

e

Në kuadër të takimeve me komunitetet fetare
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KMD, Dr. Gajda akim ambasadorin e
Bullgarisë në Tiranë, z. Raytchevski.

Dr. Gajda takim përfaqësuesit e Shoqatë
Kombëtare të Jetimëve
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda priti në një takim përfaqësuesit e
Shoqatë Kombëtare të Jetimëve të Shqiperisë,
Lulzim Resuli, Kryetar dhe Endrit Reka, Drejtor
i Bordit. Gjatë diskutimit u ra dakord për të
bashkëpunuar më ngushtë për Statusin e
jetimit, të cilën e përfitojnë të gjithë personat
me moshë nga 0-25 vjeç që kanë kaluar ose jo
nëpërinstitucionet shtetërore apo private të
përkujdesit shoqëror dhe që plotësojnë kriteret
ligjore.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda priti në një takim ambasadorin e
Bullgarisë në Tiranë, z. Momtchil Stoyanov
Raytchevski.
Komisioneri Dr. Gajda informoi ambasadorin
Raytchevski mbi punën e zyrës së KMD për të
promovuar barazinë dhe luftuar diskriminimin
në terren, posaçërisht për mbrojtjen e të
drejtave të minoriteteve.
Diskutimet u ndalën tek urat e bashkëpunimit
mes institucioneve të barazisë ShqipëriBullgari, dhe programeve për shkëmbimim
informacionesh dhe përvojash në kuadër të
mbrojtjes së të drejtave të Njeriut. KMD tryezë
diskutimi mbi amendimet e ligjit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi.
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Kosova, antarësohet në Rrjetin Europian i
Organeve të Barazisë—EQUINET
Urime Kosovës dhe avokatit të popullit të saj
për anëtarësimin në Equinet - the European
Network of Equality Bodies, Rrjeti Europian i
Organeve të Barazisë. Komisioneri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi i uron suksese në
promovimin e barazisë dhe luftën ndaj
diskriminimit!
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Stafi i KMD zhvilloi vizita pune në disa
Institucione në Austri

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”

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
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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.
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KMD, Dr. Gajda në çeljen e ekspozitës “Care
and Dare” në Laç

Dr. Gajda priti një përfaqësi të organizatave
të shoqërisë civile
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda priti një përfaqësi të organizatave
të shoqërisë civile, të përbërë nga Civil Rights
Defender, Qëndra Treja, Lëvizja rinore
Egjiptian dhe Rome, Qendra Sociale për
Advokim, Aleanca LGBT, Pro LGBT, dhe
kryeredaktorja e portalit Historia Ime, për të
diskutuar mbi disa problematika diskriminuese
që janë hasur në terren dhe mundësitë e
bashkëpunimit për ti ndjekur nga institucioni.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda mori pjesë në ceremoninë e
hapjes së ekspozitës “Care and Dare” në Laç,
organizuar nga Qëndra Tirana Art, dhe
Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulëta
në Tiranë. Projekti “Care and Dare” ka në fokus
edukimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve mbi
parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore.

KMD Korçë informimin dhe ndërgjegjësimin
e anëtareve të komunitetit LGBTI, Rom,
Egjiptian
Zyra rajonale KMD në Korçë mori pjesë në disa
punëtori të organizuar nga Institucioni i Avokatit
te Popullit/ Seksioni i Pergjithshem, gjatë
muajve Shtator-Tetor 2019, në bashkëpunim
me Strehën LGBTI, për informimin dhe
ndërgjegjësimin e anëtareve të komunitetit
LGBTI, Rom, Egjiptian si dhe grave e vajzave
nga grupet vulnerabël.
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KMD në Gjirokastër për integrimin dhe
përfshirjen e personave me çrregullime të
spektrit Autik
Përfaqësuesi i KMD mori pjesë në një tryezë të
rrumbullakët në Gjirokastër me problematika që
lidheshin me integrimin dhe përfshirjen e
personave me çrregullime të spektrit Autik në
arsimin gjithpërfshirës. Ky takim organizohej
nga Qarku Gjirokastër dhe Qendra terapeutike
për zhvillimin e fëmijëve.Përfaqësuesi i
Komisionerit ftoi të pranishmit të kenë besim
tek institucionet e pavarura pasi rezultatet janë
konkrete
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KMD, Dr. Gajda seancë informuese me
punonjësit e kompanisë Shell Albania

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda ishte i ftuar për një seancë
informuese me punonjësit e kompanisë
ndërkombëtare Shell Upstream Albania B.V, në
Tiranë.
Gjatë bashkëbisedimit komisioneri Dr. Gajda
prezantoi ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi
dhe mekanizmat që përdor institucioni për të
ndrequr raste konkrete diskriminimi, si dhe
angazhimin në terren për të promovuar
barazinë.
Komisioneri Dr. Gajda vlerësoi interesin e
treguar nga kompania Shell mbi të drejtat e
punonjësve dhe ndjeshmërine për rastet e
diskriminimit, si dhe trajtimin e tyre.
Zyra e Komisionerit mbetet e hapur për çdo i
institucion shtetëror apo kompani private për të
bashkëpunuar në avancimin e të drejtave të
njeriut në vendet e punës.
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KMD i bashkohet aktivitetit sensibilizues në
ambientet e qendrës Ditore jetë në Zhvillim
në Fush Krujë
Caritas shqiptar organizoi një aktivitet
sensibilizues në ambientet e qendrës Ditore
jetë në Zhvillim në Fush Krujë që ofron
shërbime multi-disiplinore për 35 të rinj me
aftësi të kufizuara intelektuale. Të pranishëm
në këtë aktivitet ishin përfaqësues nga
autoritetet vendore , përfaqësues të Caritas
Shqiptar si dhe përfaqësues nga KMD
Në fjalën e tij përfaqësuesi i KMD ,Darjan
konomi tha: “Shërbime të këtilla janë një pasuri
kombëtare dhe duhen mbështetur. Kam pasur
nderin dhe privilegjin të punoj në këtë shërbim
dhe e di që kur nisi vetë prindërit e klientëve
ishin skeptik. Sot kemi dy njerëz që kanë dalë
nga ky shhërbim dhe janë të punësuar, është
prova e gjallë se me punë arrihet gjithcka.
Arritëm shumë gjëra. Për mua Fushë-Kruja
është një qytet me njerëz me zemër të
madhe. Si punonjës i KMD dua edhe në emër
të komisionerit Zotit Gajda të përshëndes
aktivitetin dhe t’ju kërkoj që për cdo
problematikë të na drejtoheni”.

8

Information Technology Solu-

Komisioneri për Mbrojtjen
nga Diskriminimi
Kreu i KMD:
Z. Robert Gajda
Komisioner për Mbrojtjen
nga Diskriminimi

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

