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Sfidat e kauzës së komunitetit 
LGBTI+ në Shqipëri:
Nga mungesa e zbatimit të ligjit, te dhuna e deri 
te rritja e shkallës së emigrimit

Kevin Jasini

Hyrje

Ligji për Mbrojtjen Kundër Diskriminimit, i 
miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në shkurt 
të vitit 2020, ishte nisma e parë ligjore për 
mbrojtjen e personave LGBTI+ në Shqipëri. Ky 
ligj synon trajtimin e barabartë dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi të anëtarëve të komunitetit 
LGBTI+, për shkak të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor. Ndryshimet e fundit në 
ligjin e lartpërmendur, në tetor të vitit 2020, 
sigurojnë mbrojtje kundër diskriminimit, për 
shkak edhe të statusit HIV, karakteristikat 
seksuale, si dhe njohin shkaqe të shumta/
komplekse që çojnë drejt diskriminimit.

Ligji pritej të ishte një pikënisje për ndryshime 
ligjore më progresive, si dhe për përmirësime 
të jetës së përditshme të komunitetit LGBTI+. 
Megjithatë, gjatë dhjetë viteve të fundit, 
përparimet kanë mbetur në vend numëro. 
Shumë të rinj të komunitetit LGBTI+ e kanë 
ende të vështirë ta përfytyrojnë të ardhmen 
e tyre në Shqipëri, ndërsa disa prej tyre e 
shikojnë aplikimin për azil në vendet e BE-së 
si të vetmen rrugëzgjidhje.

Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka ndërmarrë 
disa reforma të rëndësishme për avancimin e 
procesit të integrimit në BE, e cila rezultoi në 
dakordësimin e vendeve anëtare për çeljen e 
bisedimeve të anëtarësimit me Shqipërinë në 
mars të vitit 2020. Për autoritetet shqiptare, 
ky hap do të përbënte momentin e përkryer 

për të ecur përpara me politikat kundër 
diskriminimit, si dhe për të ndërmarrë masa 
për përmirësimin e kushteve të komunitetit 
LGBTI+. Ky dokument përvijon disa nga 
problematikat kryesore, si dhe jep sugjerime 
konkrete për adresimin e tyre.

Të drejtat e komunitetit LGBTI+ kanë mbetur 
thjesht në letër, pavarësisht angazhimit 
institucional në kuadër të integrimit në BE.

Në shtator të vitit 2019, gjatë fjalës së 
tij në Seancën e 74-të të Asamblesë së 
Përgjithshme të OKB-së, Kryeministri i 
Shqipërisë, z. Edi Rama, përmendi lidhjen 
midis objektivave të Axhendës e vitit 2030 
për Zhvillim të Qëndrueshëm të Kombeve 
të Bashkuara dhe objektivave të Shqipërisë 
për rrugëtimin e saj drejt integrimit në BE. 
Kryeministri Rama u shpreh:

“Mes arritjeve më të rëndësishme të 
kësaj axhende janë planveprimet për 
romët, egjiptianet, LGBTI, personat 
me aftësi të kufizuar, për të cilët ka 
plane konkrete, të cilat janë në zbatim 
e sipër dhe që do të garantojnë të 
drejtat e këtyre grupeve që ndodh 
shpesh të margjinalizohen në mënyrë 
të pandershme, të padrejtë.”1
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Në deklaratën e tij, Kryeministri iu referua 
Planit Kombëtar të Veprimit për Personat 
LGBTI 2016-2020. Ky dokument, i miratuar nga 
qeveria e tij në vitin 2016, përcaktoi drejtimet 
kryesore në spektrin e legjislacionit dhe 
zhvillimin e politikave, sigurinë dhe mbrojtjen 
e të drejtave, si dhe në aksesin në shërbime 
për personat LGBTI+ në Shqipëri.

Midis shumë prej objektivave të Planit 
Kombëtar të Veprimit, ato më të rëndësishmet 
për krijimin e një mjedisi më të mirë dhe 
më të sigurt për personat LGBTI+ janë: 
rritja e ndërgjegjësimit të nëpunësve civilë, 
punëdhënësve dhe mjekëve për të drejtat 
e komunitetit LGBTI+ dhe mbrojtjen e tyre 
ligjore; ngritja e një sistemi lehtësisht të 
aksesueshëm të të dhënave statistikore 
dhe të raportimit për rastet e diskriminimit 
në fushat përkatëse; ulja e nivelit të 
diskriminimit të personave LGBTI+ në arsim, 
përmes rishikimit të programeve mësimore 
në të gjitha nivelet arsimore dhe trajnimit të 
punonjësve të arsimit; si dhe përmirësimi i 
aksesit në shërbimet e kujdesit shëndetësor 
dhe programet e strehimit.

Organizatat e shoqërisë civile në vend kanë 
ngritur vazhdimisht alarmin se personat 
LGBTI+ në Shqipëri janë ende të ekspozuar 
ndaj diskriminimit, dhunës dhe gjuhës së 
urrejtjes. Ata bëjnë thirrje për zbatim më 
efikas të ligjit kundër diskriminimit dhe 
miratimin e ligjeve të reja, veçanërisht për 
të adresuar njohjen e identitetit gjinor dhe 
lidhjet intime ndërmjet personave të të njëjtit 
seks. Organizatat LGBTI+ nuk janë të vetme 
në vlerësimin e kësaj situate. Në tetor të vitit 
2020, sipas raportit të Komisionit Evropian 
për vendin, Plani Kombëtar i Veprimit, të cilin 
Kryeministri Rama e përmendi në fjalimin e 
tij, “nuk solli rezultate të dukshme, pjesërisht 
për shkak të mungesës së burimeve 
financiare.”2

Dy javë pas fjalimit të kryeministrit në 
Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara, një aktiviste transgjinore 
u sulmua fizikisht nga pesë meshkuj të 
paidentifikuar në sheshin përballë Kuvendit 

të Shqipërisë.3 Gruaja transgjinore në 
fjalë ishte 36-vjeçarja Anxhela H., një nga 
gratë e para në vend që ka jetuar hapur si 
transgjinore, e cila ka qenë gjithashtu një 
nga të paktat persona që ka ngritur zërin për 
të drejtat e transgjinorëve dhe punëtorëve 
të seksit në Shqipëri gjatë dhjetë viteve të 
fundit. Policia nuk mundi t’i identifikonte 
autorët dhe, duke qenë se nuk ka një bazë 
të dhënash ku mund të regjistrohen krimet 
e urrejtjes kundër personave LGBTI+ në 
Shqipëri, sulmi nuk u përmend në asnjë raport 
përkatës institucional, duke krijuar imazhin 
e rremë se krimet e urrejtjes në Shqipëri 
kundër personave LGBTI+ janë totalisht 
inekzistente, edhe kur ato ndodhin në mes 
të ditës. Mungesa e bazës së të dhënave për 
krime të tilla urrejtjeje, është raportuar edhe 
nga shumë organizata ndërkombëtare.4

Sulmi solli reagime në të gjithë vendin. 
Presidenti i Republikës, z. Ilir Meta, dënoi 
sulmin duke u bërë thirrje:

‘‘Autoriteteve ligjzbatuese të 
marrin masat e duhura për 
zbardhjen e këtij sulmi burracak 
dhe nxjerrjen para drejtësisë së 
autorëve’’.5 Aktivistët u kërkuan 
“autoriteteve të gjejnë autorët e 
këtij krimi të rëndë dhe ta trajtojnë 
këtë çështje me seriozitetin më të 
madh’’, duke shtuar se ‘‘kjo nuk 
është hera e parë që Anxhela dhe 
anëtarë të tjerë të komunitetit 
transgjinor viktimizohen nga 
transfobikë dhe homofobë, të cilët 
ndihen të pathyeshëm përballë 
indiferencës së qeverisë.”6

Zyra e Kryeministrit apo Bashkia e Tiranës 
nuk bënë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me 
sulmin, madje çështja vazhdon të jetë nën 
hetim nga zyra e prokurorisë edhe sot e kësaj 
dite.

Anxhela ka qenë e pastrehë për 30 vite 
dhe ka qenë vazhdimisht subjekt sulmesh 
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të dhunshme. Si shumë njerëz të tjerë të 
pastrehë, ajo aplikoi për strehim social, 
por pa asnjë rezultat. Pas sulmit brutal 
në mes të ditës dhe reagimeve të OJF-ve 
ndërkombëtare dhe shqiptare, institucionet 
përshpejtuan kërkesën e saj, duke miratuar 
më në fund kërkesën e saj për strehim social.

Historia e Anxhelës tërhoqi vëmendjen e 
publikut dhe pas sulmit, autoritetet e morën 
vërtetë në konsideratë kërkesën e saj për 
strehim, por sulmi ndaj saj është ende i 
pandëshkuar, sikurse një duzinë historish 
të tjera të ngjashme, që nuk u kushtohet 
vëmendja e duhur ose që nuk raportohen. Për 
të dhënë një ide të situatës aktuale, në vitin 
2018, pranë OJF-ve u raportuan 421 raste të 
dokumentuara diskriminimi ndaj personave 
LGBTI+ në Shqipëri, por nga të gjitha rastet 
e dhunës dhe diskriminimit, vetëm pesë prej 
tyre u raportuan tek autoritetet.7

Si në Raportin për Zgjerimin e vitit 2019, 
ashtu edhe në atë të vitit 2020, Komisioni 
Evropian deklaroi se ‘‘kur bëhet fjalë për 
aksesin në kujdes shëndetësor, arsim, 

drejtësi, punësim dhe strehim, nevojiten më 
shumë përpjekje për të mbrojtur personat 
LGBTI nga diskriminimi’’, duke shtuar se 
në vitin 2018 ‘‘10 anëtarë të komunitetit 
transgjinor kërkuan azil jashtë vendit për 
shkak të diskriminimit të rëndë.”8

Në vitin 2019, organizatat shqiptare të 
komunitetit LGBTI+ raportuan 30 raste të 
dokumentuara të anëtarëve të komunitetit 
LGBTI+ që kërkonin azil në Bashkimin 
Evropian, ndër të cilët 10 ishin vetidentifikuar 
si transgjinorë, 6 si lezbike dhe 14 si 
homoseksualë.9

Me kalimin e viteve, numri i azilkërkuesve 
shqiptarë në vendet e Evropës është shtuar. 
Sipas të dhënave të mbledhura nga Eurostat, 
vetëm në vitin 2019, më shumë se 21 000 
qytetarë shqiptarë aplikuan për azil në një 
nga (28) vendet e Evropës.10 Ndër to ishin 
edhe anëtarë të komunitetit LGBTI+.

Për të dhënë një tablo më të qartë të 
vështirësive që i shtyjnë personat LGBTI+ 
të kërkojnë azil jashtë vendit, dy persona 
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Burimi:Raport Alternativ:Monitorimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e 

Shqipërisë 2016-2020 [Alternative Report: Monitoring of the National Action Plan for LGBTI People in the 

Republic of Albania 2016-2020] 

LGBTI+ nga Shqipëria, të dy në fillim të të 
20-ve, të cilët morën statusin e refugjatit 
përkatësisht në vitin 2015 dhe 2016, janë 
ndër rastet që kanë përfituar azil në vendet e 
BE-së gjatë viteve të fundit. Kërkesa e tyre u 
shqyrtua brenda një viti nga autoritetet, pasi 
që të dy ishin viktima të dhunës fizike dhe 
psikologjike në Shqipëri, e cila filloi menjëherë 
pasi dolën hapur përpara familjeve të tyre. 
Policia e shtetit kishte dokumentuar dhunën 
e përjetuar për shkak të orientimit seksual 
dhe identitetit të tyre gjinor, por asnjëri prej 
tyre nuk mori mbrojtje ligjore nga autoritetet 
shqiptare. Ata vazhduan të merrnin 
kërcënime dhe t’i nënshtroheshin dhunës. 
Për këtë arsye, rreziku për të qëndruar në 
Shqipëri ishte i lartë.

Ndërsa numri i rasteve të kërcënimeve, 
dhunës fizike dhe asaj verbale që raportohen 
nga organizatat LGBTI+ vazhdon të rritet, 
institucionet shqiptare vijojnë të tregohen 
neglizhente në adresimin e tyre. Kjo ka 
rezultuar në rritjen e ndjenjës së mosbesimit 
nga ana e shqiptarëve LGBTI+ ndaj këtyre 
institucioneve.

Rezultate të dobëta të institucioneve në 
luftën kundër urrejtjes dhe diskriminimit

Rezultatet nga zbatimi i Planit Kombëtar të 
Veprimit nuk i përmbushën pritshmëritë e 
aktivistëve dhe organizatave LGBTI+. Gjatë 
4 viteve të fundit, organizatat LGBTI+ kanë 
organizuar dhjetëra tryeza të rrumbullakëta, 
përfshirë këtu raporte të vazhdueshme për 
zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit, 
por nuk është bërë asnjë ndryshim në 
kornizën legjislative dhe atë të politikave 
apo një strategji konkrete afatmesme për të 
adresuar problemet dhe diskriminimin, me të 
cilat personat LGBTI+ në Shqipëri përballen 
edhe sot e kësaj dite. Zyrtarët qeveritarë e 
kanë konsideruar zbatimin e Planit Kombëtar 
të Veprimit për Personat LGBTI+ në Shqipëri 
si një përparim të madh, por në të vërtetë ka 
dhënë rezultate relativisht të dobëta.

Organizata ‘Aleanca LGBT’ ka monitoruar 
Planin Kombëtar të Veprimit gjatë gjithë 
periudhës së zbatimit të tij. Pas matjes 
së përmbushjes së 14 objektivave të 



5WHAT WORRIES YOUTH IN ENLARGEMENT COUNTRIES:
HUMAN RIGHTS AND YOUTH IN THE WESTERN BALKANS AND TURKEY, VOL 2.

përgjithshme në një shkallë nga 0 në 5, të 
gjitha objektivat u vlerësuan mesatarisht me 
1.6 pikë. Vetëm katër prej tyre u vlerësuan me 
3 pikë.

Objektivat që morën vlerësimin më lartë, ishin 
ato lidhur me:Krijimin e Grupit Kombëtar 
të Zbatimit dhe Koordinimit (GKZK), për 
të monitoruar përparimin e zbatimit të 
PKV 2016-2020; forcimin e shoqërisë civile 
që merret me mbrojtjen e të drejtave të 
komunitetit LGBTI; moslejimin e gjuhës së 
urrejtjes dhe diskriminimin për shkak të 
orientimit seksual dhe identitetit gjinor, 
përmes rritjes së ndërgjegjësimit dhe forcimit 
të shoqërisë civile në mbrojtje të të drejtave 
të personave LGBTI; garantimin e sigurisë 
dhe respektimit të dinjitetit të personave 
LGBTI në institucione, përmes trajnimit të 
punonjësve dhe zhvillimit të protokolleve të 
mosdiskriminimit në punë.11

Organizatat e shoqërisë civile, të fokusuara 
kryesisht në komunitetin LGBTI+, po punojnë 
shumë për të krijuar mjedise më të sigurta 
për këtë komunitet, pasi shumica prej tyre 
detyrohen të merren vetë me një numër të 
madh të rasteve të dhunës, kërcënimeve dhe 
diskriminimit.

Sipas një studimi të kryer nga organizata 
‘Streha LGBT’ në Shqipëri, që vëzhgonte jo 
vetëm LGBTI-të, por edhe komunitete të tjera 
të margjinalizuara, si komuniteti Rom dhe ai 
Egjiptian, gratë e pafavorizuara dhe personat 
me aftësi të kufizuara, rezultoi se 65.8 për 
qind e të anketuarve pranuan se në një formë 
apo tjetër kanë marrë trajtim të diferencuar 
nga institucionet publike, 63.2 për qind e 
tyre nuk janë në dijeni për ekzistencën e një 
Ligji Për Mbrojtjen Kundër Diskriminimit, 
ndërsa 74.1 për qind e tyre pranuan se donin 
të largoheshin nga Shqipëria si azilkërkues.12 
Të dhënat u mblodhën gjatë vitit 2019 dhe u 
botuan në fund po të këtij viti, përkatësisht 
tri vite pas zbatimit të Planit të Veprimit.

Si rezultat i punës së organizatave 
të shoqërisë civile dhe mbështetjes 
ndërkombëtare, është ndërmarrë një nismë 
lidhur me propozimin e një ligji për njohjen e 

identitetit gjinor. Projektligji u hartua në vitin 
2018 nga ekspertë të fushës, me mbështetjen 
e donatorëve ndërkombëtarë. Miratimi i ligjit 
për njohjen e identitetit gjinor, i paraqitur 
në Kuvend në vitin 2018, do t’u siguronte 
transgjinorëve të drejtën për të ndryshuar 
gjininë e tyre në dokumentet zyrtare. Vlen të 
theksohet se, që pa paraqitjes së tij në vitin 
2018, ai nuk u bë asnjëherë pjesë e axhendës 
zyrtare të Kuvendit. Për këtë arsye, miratimi 
i tij nuk është diskutuar kurrë gjatë procesit 
legjislativ.13

Madje, edhe organizatat vendore dhe 
ndërkombëtare kanë mbështetur prezantimin 
dhe miratimin e një ligji për lidhjet intime 
ndërmjet personave të të njëjtit seks. Së 
fundmi, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Njeriut rekomandoi që Shqipëria 
të njohë lidhjet intime ndërmjet personave të 
të njëjtit seks, si pjesë të Shqyrtimit Periodik 
Universal. Në përgjigje të këtij rekomandimi, 
përfaqësuesit shqiptarë deklaruan se, për 
momentin, Shqipëria (për 4 vitet e ardhshme) 
nuk po planifikon propozime për të përfshirë 
këto ndryshime në Kodin e Familjes.14

Organizatat e shoqërisë civile dhe ato 
ndërkombëtare kanë bërë përpjekje të 
shumta për të prezantuar ligje të reja dhe 
për të ndryshuar ligjet aktuale. Një shembull 
është projektligji për njohjen e identitetit 
gjinor, i cili nuk është diskutuar ende në 
komisionet parlamentare, që prej paraqitjes 
së tij për miratim në vitin 2018. Mesa duket, 
asnjë institucion nuk është i gatshëm të fillojë 
diskutimet për këto ndryshime, të cilat do të 
përmirësonin ndjeshëm kushtet e jetesës së 
personave LGBTI+ në Shqipëri. Deri më tani, 
është bërë shumë pak për rinovimin e Planit 
Kombëtar të Veprimit për Personat LGBTI për 
një periudhë tjetër.
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Përfundime dhe rekomandime 

Për ta përmbyllur, në lidhje me qasjen 
institucionale të Shqipërisë, rezultati i ulët 
i arritur nga zbatimi i Planit Kombëtar të 
Veprimit, tregon mungesën e vullnetit dhe 
të burimeve kur bëhet fjalë për adresimin 
e kauzës së komunitetit LGBTI+.Dhuna, 
kërcënimet dhe diskriminimi janë të 
përhapura në një shkallë të gjerë dhe 
të pranishme kudo. OJF-ve u mungon 
mbështetja institucionale, dhe vit pas viti, 
organizatat humbin interesin për të filluar 
diskutime kombëtare lidhur me tematikat 
LGBTI+. Të gjitha këto kanë kontribuar në 
realitetin shqetësues për personat LGBTI+ në 
Shqipëri, ku edhe 10 vite pas prezantimit të 
ligjit kundër diskriminimit, pjesa më e madhe 
e tyre nuk guxojnë të jetojnë hapur si pjesë e 
komunitetit LGBTI+.

•	 Institucionet shqiptare, në 
bashkëpunim me organizatat e 
shoqërisë civile dhe palë të tjera 
interesi, duhet të maksimizojnë 
përpjekjet e tyre për të rritur 
ndërgjegjësimin lidhur me 
mekanizmat ligjorë në dispozicion 
të LGBTI+, si dhe të krijojnë një 
mekanizëm praktik për monitorimin e 
zbatimit të ligjeve ekzistuese.

•	 Institucionet e BE-së dhe 
përfaqësuesit e tyre në Bruksel 
dhe Tiranë, politikëbërësit dhe 
zyrtarët e përfshirë në procesin e 

vendimmarrjes, duhet të nxisin dhe 
të promovojnë në mënyrë aktive 
ndryshimin dhe prezantimin e ligjeve 
për njohjen e identitetit gjinor dhe 
lidhjeve intime ndërmjet personave 
të të njëjtit seks, të cilat aktualisht 
mungojnë, si dhe zbatimin e duhur të 
kuadrit ligjor ekzistues.

•	 Plani Kombëtar i Veprimit për 
personat LGBTI në Shqipëri duhet të 
shtrihet më tej, duke siguruar fonde 
të mjaftueshme për zbatimin e tij.

•	 Projektligji për njohjen e identitetit 
gjinor duhet të përfshihet në axhendën 
zyrtare të komisioneve parlamentare, 
me qëllim fillimin e diskutimeve për 
miratimin e tij.

•	 Policia e Shtetit dhe Prokuroria duhet 
të krijojnë një bazë të dhënash, me 
qëllim regjistrimin e të dhënave lidhur 
me krimet e urrejtjes me motive 
paragjykuese, bazuar në orientimin 
seksual dhe identitetin gjinor.

•	 Institucionet shtetërore, policia dhe 
Prokuroria duhet të bëjnë më shumë 
përpjekje për të bashkëpunuar 
me aktivistë, OJF-të dhe anëtarët 
e komunitetit, me qëllim rritjen e 
ndjenjës së besimit të anëtarëve të 
komunitetit ndaj këtyre organeve.

•	 Për mbrojtësit e të drejtave të njeriut 
që janë në rrezik, veçanërisht për ata 
që punojnë me komunitetin LGBTI+, të 
cilët përballen me kërcënime serioze 
gjatë punës së tyre të përditshme, 
duhet të krijohet një mekanizëm 
zyrtar mbrojtjeje.
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