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Komisioneri Gajda takim online për dhunën ndaj 
gruas me 61 organizata të shoqërisë civile 

 

Komisionerit për mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zhvilloi me 
datë 4 qershor 2020 një takim të zgjeruar mbi episodet e fundit të 
dhunës seksuale ndaj të miturve dhe dhunës ndaj gruas.  

Në këtë webinar online, Komisioneri Dr. Gajda, Avokati i Popullit znj. 
Ballanca bashkëbiseduan me rreth 61 përfaqësues të organizatave të 
shoqërisë civile për problematikën, sfidën e institucioneve publike dhe 
bashkërendimin e veprimtarive në dobi të viktimave të dhunës 
seksuale, dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave. 



Marshim qytetar kundër dhunës seksuale 

ndaj gruas në Tiranë 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

përgëzon marshimin qytetar të datës 5 qershor 

kundër dhunës seksuale ndaj të miturve, 

dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje!  

Nismat ndërgjegjësuese popullore janë 

promotore të ndryshimeve të mëdha si në 

koncepte ashtu edhe në veprime, në drejtim të 

barazisë. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

mbështet veprimtaritë publike në promovimin e 

barazisë dhe mosdikriminimin për shkak gjinisë 

dhe moshës. 

12 qershori, Dita kundër Punës së Fëmijëve, 

Në ditën Botërore kundër Punës së Fëmijëve, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Robert Gajda fton të gjithë institucionet, 

organizatat e shoqërisë civile dhe përfaqësuesit 

të biznesit ti thonë Ndal Shfrytëzimit të punës 

së fëmijëve  

Puna që kryejnë fëmijët, sidomos format më të 

këqija të saj, janë një ndër shkeljet më të 

përhapura të të drejtave të tyre. Shfrytëzimin i 

miturve në punë është një vepër penale dhe i 

mohon fëmijërinë moshave të reja. 

Komisioneri Dr. Gajda video-konferencë me 

institucionet e mbrojtjes së të drejtave të 

njeriut në Kosovë dhe Maqedoni të Veriut 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda zhvilloi një video-konferencë me 

institucionet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut 

në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. 

Në qendër të bisedës ishte përhapja e 

pandemisë COVID-19 në vendet respektive 

dhe masat e ndërmarra nga ana e autoriteteve 

publike, si dhe mekanizmat monitorues të 

Institucioneve përkatëse. 

Në këtë video konferencë u përforcua ideja që 

qëndron pas Marrëveshjes së Bashkëpunimit 

mes institucioneve mbi nevojën e angazhimit të 

përbashkët për veprime konkrete, në dobi të 

qytetarëve të vendeve përkatëse në përputhje 

me praktikat dhe standardet më të mira 

ndërkombëtare në fushën e të drejtave të 

njeriut. 

Aktivitete  
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"Promovimi i Qeverisjes së mirë dhe dhe 

Fuqizimi Rom në Nivelin Vendor"  

Programi i përbashkët i Bashkimit Europian dhe 

Këshillit të Europës ROMACTED "Promovimi i 

Qeverisjes së mirë dhe dhe Fuqizimi Rom në 

Nivelin Vendor" në bashkëpunim me Zyrën 

Rajonale Fier të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, zhvilluan një takim informues në 

zonat komunitare Levan dhe Baltëz në 

Bashkinë Fier.  

Në këtë takim Komuniteti Rom u njoh më gjërë 

me KMD, specialisti i Zyrës Rajonale Fier dha 

informacionin e nevojshëm lidhur me menyrën 

se si komuniteti mund të formuloje një ankesë 

drejtuar KMD, si funksionon KMD, rastet ku 

mund te nderhyjë KMD për zgjidhjen e 

problematikave të caktuara.  

Specialisti i Zyrës Rajonale KMD Fier, inkurajoi 

pjesëmarrësit të adresonin problematikat e tyre 

dhe të komunitetit, ne ҫdo rast të mohimit të të 

drejtave të tyre themelore. Programi 

ROMACTED synon të ndërtojë vullnet politik 

dhe angazhim të qëndrueshëm në nivel 

politikash të autoriteteve vendore, për të 

përmirësuar qeverisjen demokratike vendore 

dhe fuqizimin e komuniteteve rome.  

Programi zbatohet prej Ekipit për Romët dhe 

Udhëtarët pranë Këshillit të Evropës dhe Zyrës 

së Drejtorit të Përgjithshëm të Programeve dhe 

do të mbulojë përafërsisht 50 bashki në 7 

vende përfituese të Ballkanit Perëndimor dhe 

Turqisë. Të gjithë aktivitetet dhe nxitësit e 

programit synojnë të mbeshtesin ndërhyrje 

strategjike (trajnim, aftësim, zbatim i cikleve 

pjesemarrëse të punës, veprime të advokacisë 

etj. gjatë momenteve kryesore të cikleve 

bashkiake: planifikimi, buxhetimi, 

vendimmarrja, projektet vendore etj.), që 

ndikojnë qëndrimet, sjelljen dhe veprimet e 

aktorëve vendor, kryesisht administratës 

vendore dhe komuniteteve të synuara rome. 

Programi përshtat veprimet dhe aktivitetet sipas 

çdo përfituesi dhe njësive vendore të 

përzgjedhura prej çdo shteti, për të ndikuar ne 

ciklin e politikave dhe në dinamikën dhe 

realitetin e çdo bashkie, duke sjellë të dhëna 

shtesë për politikat dhe praktikat ekzistuese për 

funksionim efektiv dhe gjithëpërfshirës. 

Aktivitete  
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Sfidat e pakicës egjiptiane në Shqipëri - 

KMD përshëndet takimin me OSHC 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në aktivitetin online 

"Sfidat e pakicës egjiptiane në Shqipëri" të 

organizuar nga organizatat e shoqërisë civile: 

Qendra "T'Reja", 

Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome", 

Qendra "Për Aksion Komunitar", 

Qendra "Fuqizim dhe Organizimi Komunitar", 

Qendra “Për Advokim Social”.  

Nga ana e tij, Dr.Gajda vuri në dukje situatën e 

diskriminimit të komunitetit egjiptian në vendin 

tonë, sipas evidencës së ankesave të ardhura 

dhe të trajtuar në institucion, duke kërkuar edhe 

një herë bashkëpunim me shoqërinë civile për 

të adresuar çështjet që prekin respektimin e të 

drejtave të Njeriut.  

 

 

 

KMD vlerëson protokollin Mjekësor për 

Vlerësimin e Fëmijëve me Zhvillim Gjenital 

Atipik, ose personat interseks 

 

Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi përshëndet vendimin e Ministrisë 

së Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, për 

të caktuar një protokoll Mjekësor për Vlerësimin 

e Fëmijëve me Zhvillim Gjenital Atipik, ose 

personat interseks. 

Ky është një hap më shumë për të mbrojtur të 

drejtat e fëmijëve, të cilat në këtë rast shkelen 

edhe pa dashje apo padije. 

Tanimë në bazë të protokolli, vendi ynë 

bashkohet me dhjetëra vende të tjera, ku 

ndalohet kategorikisht ndërhyrja kirurgjikale tek 

fëmijët interseks. 

Aktivitete  

Nr. 4 qershor 2020 4 



KMD diskutim mbi sigurinë dhe cilësinë e 

barnave për pacientët kronikë 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në një diskutim mbi 

sigurinë dhe cilësinë e barnave për pacientët 

kronikë, të organizuar nga Shoqata Together 

for Life.  

Gjatë fjalës së tij, Dr. Gajda u shpreh se ‘e 

drejta e marrjes së një shërbimi shëndetësor 

cilësor është një e drejtë themelore e njeriut’. 

Nga çështjet dhe prioritetet që u prekën: 

Garantimi i cilësisë dhe sigurisë së barnave, 

detyrimet që ka shteti dhe puna reale që po 

bëjnë institucionet shëndetësore shtetërore 

Praktika që ndjek Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për 

zgjedhjen e listës së barnave të 

rimbursueshme: kriteri çmim vs kriteri cilësi 

Sjellja e pacientëve kronikë ndaj barnave me 

rimbursim 

Tryeza tjetër e diskutimit do të zhvillohet së 

shpejti me mjekë familjesh, farmacistë, 

pacientë dhe shoqata pacientësh. 

Prezentë në takimi ishin edhe zyrtarë të Fondit 

të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor, Qendra Kombëtare të Kontrollit të 

Barnave, Ministria e Shëndetësisë, Shoqata e 

Diabetit dhe shoqata të pacientëve, si dhe 

mjekë e farmacistë. 

 

Komisioneri Dr. Gajda një leksion në 

"Akademinë e Konsumatorit" 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Z. 

Gajda zhvilloi një leksion në "Akademinë e 

Konsumatorit", realizuar me mbështetjen e 

Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana. 

Dr. Gajda e filloi leksionin e tij me rëndësinë që 

ka institucioni që ai drejton në ndikimin për 

ofrimin e shërbimeve dhe politikave pa 

diskriminim. Ai e vuri theksin ke nevoja e 

trajtimit të sa me shumë ankesave që kanë 

elementë diskriminimi, trajtimi të pabarabartë 

dhe përfshirjen e formave të reja të 

diskriminimit në kuadër të ndryshimeve ligjore. 

Aktivitete 

Nr. 4 qershor 2020 5 



Komisioneri për Diskriminimin, Abuzimi me 

fëmijët dhe gratë, problem endemik  

Robert Gajda, Komisioner për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi thotë se, abuzimi me fëmijët dhe 

gratë është problem endemik në Shqipëri pasi 

ka mos ekspozim të rasteve. Sipas z. Gajda 

institucionet por edhe vetë familjet kanë 

tendencën që ta mbajnë për  brenda problemin 

e tyre dhe mundohen ta fshehin atë se sa ta 

trajtojnë. 

“Kjo ndodh për shumë arsye, por një nga të 

parat është njëlloj frike nga njerëzit, gruaja dhe 

fëmijët nga ambienti ku jetojnë pasi akoma 

shoqëria jonë nuk e sheh viktimën si pjesëtar të 

saj që do të duhet të ndihmohet, por kemi 

tendencën që të tregohet me gisht”, shprehet 

Gajda. 

Një tjetër arsye sipas Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është mungesa e 

besimit tek institucionet e vendit. 

“Mos ekspozimi i rasteve nuk ndihmon sepse 

sjellë mos trajtimin e tyre, lë akoma në errësirë 

dhe në injorancë gjërat që ndodhin dhe kjo për 

rrjedhojë ndihmon abuzuesit që të kryejnë 

veprimet e tyre dhe të intimidojnë viktimat duke 

përdorur mjetet nga më të ndryshme dhe në 

këtë mënyrë nuk I lejojnë pastaj që të 

ekspozojnë rastet dhe t’u japin mundësi 

organeve që t’i zgjidhin. 

 

 

Statistikat është një problem madhor në vendin 

tonë, pasi kemi institucione që nuk 

komunikojnë me statistika, nuk publikojnë 

shumë të dhëna ose publikojnë shumë pak që 

dhëna që nuk ndihmojnë. 

“I është kushtuar më shumë vëmendje aspektit 

represiv, ndërsa unë mendoj se duhen dhe 

komponenti që akoma mungon, që është 

komponenti social. Trajtimi i viktimës por edhe 

ofrimi i instrumenteve konkrete sociale”, shtoi 

ai. 

Sa u takon rasteve të diskriminimit, z. Gajda 

tha se Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ka të drejtë të vendosë gjoba për 

institucionet kur konstatohen shkelje. “Ka pasur 

raste kur u kemi vendosur gjoba dhe 

deputetëve për gjuhë urrejtjeje”, tha ai duke 

saktësuar se gjoba varion nga 60 mijë deri në 

600 mijë lekë. 

Komunitetet më të diskriminuara nga gjuha e 

urrejtjes tha Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi janë komuniteti LGBTI dhe 

komunitetit rom dhe egjiptian. “Gjuha e urrejtjes 

është një kambanë alarmit pasi kthehet në krim 

urrejtje më pas”, u shpreh z. Gajda. 

Ai shtoi më tej se, gjuha e urrejtjes është vepër 

penale e parashikuar në Kodin Penal. Z. Gajda 

tha se, në vend vihet re një gjuhë urrejtje ndaj 

fqinjëve, serbëve dhe grekëve. Sa i takon rolit 

të medias në Shqipëri, ai tha se, shumica e 

emisioneve kultivojnë kulturën e mos dëgjimit 

dhe këto modele që vijnë nga shoqëria, 

manifestohen pastaj në bullizëm, në dhunë 

verbale dhe fizike. 

Intervista në Euronews 
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KMD dhe QBNF deklaratë për 

vetëpërmbajtje në mos diskriminimin e 

komuniteteve fetare 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

dhe Qendrës për Bashkëpunim Ndërfetar 

ngushëllojnë familjen Josifi për humbjen e 

pakuptimtë të dy jetëve dhe mbështet hetimet 

gjithëpërfshirëse të Prokurorisë e Tiranës për 

rrethanat e ngjarjes që tronditën opinionin 

publik.  

Në këtë kontekst, ftohen mediat të raportojnë 

ngjarjen me standartet e kodit të etikës dhe 

vetëpërmbajtje në mos diskriminimin e 

komuniteteve fetare, me etiketime që cenojnë 

dinjitetin e njeriut dhe besimin fetar. 

Ngjarje me ndjeshmëri të lartë publike kanë 

nevojë të trajtohen nga institucionet shtetërore, 

njerëzit me profil publik, por edhe nga 

kompanitë mediatike me seriozitet dhe në 

respektimin të lirisë së besimit të çdokujt.  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

garanton çdo qytetar dhe komunitet që i 

cenohet dinjiteti për shkaqe diskriminimi. 

“KMD trajnim 3 ditor: Europa Respekton të 

Drejtat e Njeriut” 

Stafi i zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi mori pjesë trajnimin 3 ditor në 

kuadër të projektit “Europa Respekton të 

Drejtat e Njeriut”, zbatuar nga Shoqata 

Together for Life në partneritet me Center ACT 

for SOCIETY, mbështetur financiarisht nga 

European Union in Albania.  

Temat kryesore ishin:  

1.“Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut: 

Zbatimi praktik i Lirive dhe të Drejtave” 

2."Roli i Institucioneve të pavarura për 

Garantimin e Një Procesi të Rregullt Ligjor". 

 

KMD merr pjesë në konsultimet e Kuvendit 

për ndryshimin e Kushtetutës 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në takimin online të 

organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë për të 

ndarë mendime dhe sugjerime mbi projektligjin 

“Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 

21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar.  

Deklaratë 
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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.  

Deklaratë 
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KMD denoi aktet e vandalizmit të tabelave 

orientuese në gjuhën greke, në Finiq 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

dënon aktet e vandalizmit të tabelave 

orientuese në gjuhën greke të sinjalistikës 

rrugore, në disa njësi administrative në Finiq.  

Komisioneri Dr. Robert Gajda fton qytetarët të 

distancohen nga këto provokime vizive dhe të 

ruajnë bashkëjetesën shekullore të të gjithë 

grupeve shoqërore, apo pakica kombëtare, që 

gëzojnë të drejtat e Njeriut si të gjithë të tjerët, 

si vlerë e patjetërsueshme Kombëtare.  

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi i 

kërkon autoriteteve përgjegjëse të 

infrastrukturës rrugore të ndreqë sa më parë 

tabelat dygjuhëshe, si dhe i kërkon Policisë së 

Shtetit të zbardhë ngjarjen, duke vënë përpara 

ligjit autor/ët. 

Komisioneri garanton të gjithë qytetarët, 

pavarësisht përkatësisë në grupe shoqërore 

apo pakica kombëtare se do të jetë avokat i të 

drejtave që sanksionon Kushtetuta dhe ligjet e 

Republikës së Shqipërisë.  

Dokumentarit  ‘The13-th’ - KMD mbrëmje 

diskutimi mbi problematikën e racizmit 

Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, në bashkëpunim me Komiteti 

Tiranë, organizoi një mbrëmje diskutimi mbi 

problematikën e racizmit, përmes shfaqjes së  

Dokumentarit  ‘The13-th’, të krijuar nga Ava 

DuVernay. Një dokumentar që eksploron 

historinë e bashkëjetesës mes rracave dhe 

sistemin e drejtësisë penale në Shtetet e 

Bashkuara.  

Titulli i filmit i referohet Amandamentit të 13-të, i 

cili hoqi skllavërinë në të gjithë SHBA dhe i dha 

fund skllavërinisë së pavullnetshme, përveçse 

si një dënim për kryerjen e një krimi. 

Sot dëgjojnë shumë për fenomenin Black Lives 

Matter.  sidomos, pas protestave të përhapura 

në Amerikë për George Flloyd, i cili u trajtua 

keq dhe u vra nga oficerët e policisë. Racizmi, 

sidoqoftë, nuk është një problem i vërejtur 

rishtas në Amerikë 

Ky dokumentar, i cili do të shfaqet në ‘Komiteti 

Tiranë’ këtë të  mërkurë, është një vështrim i 

fuqishëm se si sistemi modern i punës në 

burgje lidhet me skllavërinë. Bashkohu 

diskutimit në Komitet, për një dokumentar që  

premton të japë një mesazh koherent dhe 

emocionues. 

Deklaratë 
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"Për drejtësi më të aksesueshme për gratë 

dhe burrat në Shqipëri"  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në 

partneritet me UNDP Albania dhe Ambasadën 

Norvegjeze zhvilluan takimin e parë të projektit: 

"Për drejtësi më të aksesueshme për gratë dhe 

burrat në Shqipëri" .  

Në këtë bashkëbisedim me përfaqësues të 

lartë të institucionet qëndrore, si dhe aktorët 

kryesorë për rregullimin e kuadrit ligjor në 

fushën e energjisë për Klientin në Nevojë, gjë e 

cila ka shkaktuar pengesa dhe vështirësi të 

shumta - u paraqit nevoja për një studim në 

shkallë vendi.   

KMD gjatë punës së saj ka krijuar një praktike 

të gjerë të rasteve të trajtuara për problemet e 

energjise elektrike. 

Synimi i KMD është identifikimi dhe gjetja e 

mekanizmave për mbrojtjen e përmirësuar të 

“Konsumatorëve në Nevojë” kundër 

diskriminimit përmes forcimit të zbatimit të 

kornizës përkatëse ligjore dhe rregullatore. 

Për realizimin e këtij objektivi specifik, KMD do 

të bashkrendojë punen e advokimit edhe me 

organizatat e shoqërisë civile. 

KMD në takimin mbi problematikat mbi 

personat me aftësi të kufizuara gjatë 

periudhës së pandemisë së Covid-19.  

Përfaqësuesi i Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi z. Darjan Konomi mori pjesë në 

një takim online të organizuar nga fondacioni 

“Së Bashku” ku u diskutuan problematiat 

kryesore me të cilat u përballën personat me 

aftësi të kufizuara gjatë periudhës së 

pandemisë së Covid-19.  

Të pranishëm në këtë takim online ishin 

drejtoresha ekzekutive e fondacionit “Së 

Bashku” znj. Suela Lala , Zv. Ministrja e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale znj. 

Bardhylka Kospiri si dhe përfaqësues nga OJF 

dhe institucione publike që ofrojnë shërbime 

për personat me aftësi të kufizuara. Z. Konomi 

në fjalën e tij tha: “Dëshiroj të falënderoj edhe 

në emër të Komisionerit, z.Gajda të gjithë 

shoqatat që na kanë ndihmuar të kemi një 

panoramë të mirë për sfidat me të cilat u 

përballën personat me aftesi të kufizuara gjatë 

periudhës së vështirë të pandemisë. Nga 

monitorimi që ne kemi bërë rezulton se 

problematikat më të mëdha i hasën personat 

me aftësi të kufizuara intelektuale, sidomos ata 

që përfitonin nga shërbimet ditore, që u mbyllën 

gjatë pandemisë. Vërehet se këta persona 

kanë pasur një regres sa i përket gjendjes së 

tyre , duke shfaqur në disa raste sjellje.  

Aktivitet 
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KMD seancë informuese me OSHC në 

Shkodër 

Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, e përfaqësuar nga drejtoresha e 

drejtorisë së Hetimit në KMD znj. Vilfrida 

Bushati dhe juristja e drejtorisë Juridike, znj. 

Blerina Pirani zhvilluan një seancë informuese 

me përfaqesues të organizatave të shoqërisë 

civile të qytetit të Shkodrës në kuadër të 

projektit me fokus Barazinë, Mosdiskriminim 

dhe Përfshirjen e Personave me Aftësi të 

Kufizuara përmes vetë-avokatisë.  

 

Komisioneri Gajda në Elbasan: "Të njohim 

Institucionet Kombëtare për të Drejtat e 

Njeriut",  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në një takim 

konsultativ në Elbasan, me temë: "Të njohim 

Institucionet Kombëtare për të Drejtat e 

Njeriut", së bashku me përfaqësues të tjerë të 

institucioneve të pavarura, institucionet lokale 

OSHC- të lokale, median lokale, studentët dhe 

qytetarët. 

Ndërgjegjësimi i njerëzve për rëndësinë e 

institucioneve të pavarura si mbrojtës të të 

drejtave të njeriut dhe roli i tyre në procesin e 

pranimit në Bashkimin Europian është një 

veprimtari shumë e rëndësishme. 

Takimi u realizya në Kuadër të Projektit 

“Europa Respekton të Drejtat e Njeriut, që 

zbatohet nga Shoqata Together for Life në 

partneritet me Center ACT for SOCIETY. 

 

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në ceremoninë e 2 

vjetorit të Aleancës për Dhurimin e Gjakut, me 

ftesë të Presidentit të Republikës, z.Ilir Meta. 

Trajnim 
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"Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile 

për zbatimin e të drejtave të Personave me 

Aftësi të Kufizuara në Shqipëri"  

Ne kuadër të projektit "Forcimi i kapaciteteve të 

shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të 

Personave me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri" 

financuar nga Bashkimi Europian, në Bashkinë 

Korçë u organizua takimi i rrjetit ku u diskutua 

mbi arritjet dhe sfidat e arritura deri tani.  

 

Pjesë e këtij rrjeti është edhe përfaqësuesja e 

zyres rajonale të KMD Korçë, znj. Etleva Tare 

që në diskutimin e saj u fokusua në sfidat dhe 

zgjidhjen e rasteve te cilat lidhen me shërbimet 

për këtë kategori. 

 

Nga ana e reja, kryetarja e shoqatës së 

MEDPAK znj. Zela Koka u shpreh mirenjohjë 

dhe falenderim për KMD e cila jo vetëm në 

Korçë  por edhe në Bashkite e tjera ka dhënë 

kontributin e saj . Shkembim eksperiencash 

mes dy rrjeteve Korçës dhe Lezhës! 

 

 

 

KMD në sesionin trajnues të një grupi 

gazetarësh 

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi 

Robert Gajda mori pjesë në sesionin trajnues të 

një grupi gazetarësh së medias së shkruar dhe 

vizive mbi rolin e institucioneve të pavarura si 

mbrojtës të të drejtave të njeriut - organizuar 

nga Shoqata Together for Life, si pjesë e 

projektit 'Europa respekton të Drejtat e Njeriut'. 

 

KMD kundër gjuhës së urrejtjes dhe 

diskriminimit racor në stadiume 

Zyra e Komisionerit për mbrojtjen nga 

Diskriminimi uroI trajnerin e ekipit të futbollit të 

Tiranës Emanuel Egbo dhe sportdashësve për 

fitoren e kampionatit dhe ka ndjekur me 

shqetësim intervistën e dhënë në BBC, në të 

cilën referon raste racizmi në stadiume. 

Mbrojtja kundër gjuhës së urrejtjes dhe 

diskriminimit racor përbën një të drejtë të 

njeriut, e cila duhet të sigurohet dhe në fushën 

e sportit. Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi ka bërë disa herë thirrje publike 

dhe është i gatshëm të bashkëpunojë me 

Trajnim 
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KMD deklaratë mbi situatën në pikën 

kufitare të Kakavijës, për shkak të marrjes 

së masave anti COVID19 

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi po 

ndjek me shqetësim situatën në pikën kufitare 

të Kakavijës, që për shkak të marrjes së 

masave anti COVID19, ka shkaktuar vonesa e 

vështirësi në kalimin e qytetarëve shqiptarë në 

Republikën e Greqisë.  

Radhët e gjata, temperaturat e larta dhe 

mungesën e shërbimeve të higjenës e ndjejnë 

më shumë të moshuarit, gratë shtatzëna, 

fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar, si 

dhe njerëzit me probleme me shëndetin.  

Në këtë kontekst, Komisioneri për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi nxit Ministrinë e punëve të 

Brendshme dhe të Jashtme të marrin masa 

pozitive të përkohshme për familjet që kanë në 

brendësi këto kategori, për kalimin e 

menjëhershëm të kufirit. 

Po kështu, ministritë të ndërmjetesojnë me 

autoritetet greke për rritjen e numrit të 

personave që kalojnë kufirin, për t'iu përgjigjur 

situatës së pazakontë në pikën kufitare të 

Kakavijës.  

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

vlerëson rëndësinë e masave pozitive të 

përkohshme, në përputhje me protokollet e 

OBSH për luftimin e pandemie COVID19, për 

të gjetur një pikë mirëkuptimi me qytetarët dhe 

autoritetet. 

Seksizmi në median audiovizive shqiptare—

KMD për trendet e diskriminit 

 

Zyra e Komisionerit për mbrojtjen nga 

Diskriminimi Diskriminimi vë në dukje një trend 

rritës të rasteve të diskriminimit në tërësi.  

Përmes raporteve vjetore KMD vëren se, numri 

i ankesave me pretendim diskriminim, për 

shkak të identitetit gjinor, vazhdon të mbetet 

relativisht i ulët.  

Megjithatë KMD vlerëson se, ky fakt nuk duhet 

të interpretohet se diskriminimi  për shkak  të 

gjinisë është i ulët, por që ka një raportim  në 

nivele të ulta  të diskriminimit   me   bazë 

gjinore.   

Mbetet problematike diskriminimi   në   punësim 

për shkak të shtatzanisë, lindjes, gjendjes 

shëndetësore ose marrëdhënieve familjare,si 

nga institucionet publikeashtu edhe nga 

subjektet private. 

Diskriminimi gjinor në media ekziston si në 

raport brenda redaksive (rekrutimi në punë, 

ndarja e sektorëve, pagave, etj) ashtu edhe në 

raportimin e lajmeve, apo talk show. Për të 

trajtuar problematikën e fundit është ngritur 

edhe Aleanca pa Urrejtje. 

Deklaratë 
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Raport mbi diskriminimin në shoqërinë 

shqiptare—Dr. Gajda flet për VOA 

 

Në Shqipëri, janë regjistruar gjysmën e parë të vitit 

mbi 80 ankesa për diskriminimin e qytetarëve mbi 

motive racore, politike dne paaftësi shëndetësore. 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert 

Gajda, thotë se shumë nga ankesat i përkasin 

diskriminimit të grupeve të gjera sociale, që nuk 

marrin mbështetjen shëndetësore dhe ekonomike 

sipas ligjit. 

Ndërsa 1/3 (një e treta) e ankesave u përkasin 

largimeve nga puna për motive politike, kryesisht 

nga pushteti vendor. 

Sipas Komisionerit, pandemia i ka vështirësuar 

hetimet mbi ankesat e qytetarëve, por në shumicën 

dërrmuese të rasteve gjykatat i kanë lënë në fuqi  

Në ankesat e qytetarëve për këto 6 muaj pranë 

komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi janë 

mbizotëruese ankesat e personave me aftësi të 

kufizuara për shkak të gjendjes shëndetësore, 

sepse nuk përfitojnë trajtime shëndetësore dhe 

ilaçe. 

Shkak tjetër mes ankesave të shumta është 

pengesat e mëdha në shkollimin e fëmijëve me 

aftësi të kufizuara dhe deri te pamundësia e këtij 

grupimi për të hyrë me rampa në institucione 

shtetërore dhe biznese private. 

Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, Robert 

Gajda, thotë se personat me aftësi të kufizuara janë 

një nga shtresat më shumë të diskriminuara të 

shoqërisë shqiptare. 

Këto 6 muaj janë bërë deri tani 80 ankesa dhe janë 

marrë 70 vendime, një pjesë janë individuale dhe 

pjesa më e madhe vijnë nga grupime qytetarësh 

dhe shoqata të ndryshme.  

Vendimi i Komisionerit që konfirmon diskriminimin 

shkon në dobi të një grupi të madh qytetarësh, një 

kategori të gjerë njerëzish. 

Një tjetër grup prej 27 ankesash lidhen me 

diskriminimin për shkak të bindjeve politike, i cili po 

vazhdon prej disa vjetësh, si në institucionet 

qendrore të administratës ashtu edhe në pushtetin 

vendor pas ndërrimit të kryebashkiakëve 

Pranë Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi 

janë të pranishme në mënyrë të vazhdueshme 

ankesat për diskriminim racor, që lidhen me 

komunitetet rome dhe egjiptiane në Shqipëri. 

Këto dy komunitete janë edhe më të varfërat dhe 

me të diskriminuarat në tema të papunësisë, nivelit 

të ulët ushqimit, shkollimit dhe në tërësi të 

mosrespektimit të drejtave njerëzore. 

Institucionet kanë filluar të reagojnë ndaj vendimeve 

të Komisionerit, një pjesë i dërgojnë ato në gjyq, 

duke mos i pranuar, por gjykatat në shumicën e 

rasteve i kanë lënë në fuqi vendimet e komisionerit. 

Pjesa tjetër zgjidhen me ndërmjetësim para se të 

dalë vendimi i diskriminimit dhe disa institucione 

kanë vullnetin të zgjidhin cështjet e diskriminimit./

VOA 

Intervista 
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Faleminderit për përkushtimin dhe sakrificën! 

Faleminderit mjekëve dhe infermierëve, 

punëtorëve të shëndetësinë, heronjve të 

vërtetë që plot kurajo qëndrojnë në vijën e parë 

të kësaj emergjence shëndetësore botërore. 

 

 

Zyra e Komisionerit për mbrojtjen nga 

Diskriminimi shpreh admirim për devotshmërinë 

në punën e përditshme dhe nxit qyetarët të 

jenë më të vëmendshëm në respektimin e 

distancës fizike, higjenës personale dhe 

mbajtjes së maskës në ambiente të mbyllura.  

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 K orçë 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 
 
 

 

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

Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi 


