
Qendra Streha                    0699839189

Aleanca LGBT                     0692331959

Policia e Shtetit                  129

Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi   + 355 4 243 1078 (Shkodër)
 + 355 4 243 1077

Avokati i Popullit              +355 4 23 80 33 (Shkodër)

  +355 42380333 (Vlorë)

Zyra e Ndihmës Juridike 

Parësore Falas  +355685827370 (Durrës) 

 +355697794501 (Shkodër)

MOS KI FRIKË 
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Të drejtat e njeriut janë njësoj për të gjithë ne, kushdo që jemi 
dhe nga kudo që të jemi, pa marrë parasysh pozitën shoqërore, 
mendimet tona, orientimin tonë seksual dhe identitetin gjinor.

Nëse ndjen se po vuan 
shkeljen e të drejtave të tua 
themelore, dhunohesh apo 

diskriminohesh, 
reago!

Jemi të gjithë këtu për të të ndihmuar!
Kjo fletëpalosje u përgatit si pjesë e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike 

falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim 
(ADC) dhe zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në 

partneritet me Ministrinë e Drejtësisë.

Kontakto:

Jemi të gjithë këtu për të të ndihmuar!



Projekti “Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe përmirësimi i 
situatës ligjore dhe psiko-sociale të personave LGBTI + që jetojnë 
në zona të thella dhe rurale të Shqipërisë” synon përmirësimin e 
aksesit në drejtësi të të rinjve të grupeve të margjinalizuara me një 
fokus të vecantë tek komuniteti LGBTI, të cilët, kanë rënë pre apo 
janë në rrezik për diskriminim dhe dhunë.

•	 Nëse nuk të japin shtëpi me qera për shkak të orientimit tënd 
seksual apo përfundon i pastrehë si rrjedhojë e diskriminimit ndaj 
orientimit tënd seksual

•	 Nëse detyrohesh nga dikush që të ndryshosh sjellje, veshje apo stilin 
e jetës të lidhur me orientimin tënd seksual.

•	 Nëse nuk të merren denoncime për shkak të orientimit tënd seksual 
apo institucionet ku ti ke denoncuar nuk veprojnë për të vënë në 
vend të drejtat e tua.

•	 Etj.
•	

Përvoja dhe studime të ndryshme kanë treguar se të rinjtë LGBTI, janë 
veçanërisht të prekur nga dhuna në familje dhe nga forma të tjera të dhunës 
jashtë kontekstit familjar. 

Shembuj të dhunës që vijnë si rrjedhojë e orientimit tënd seksual janë:

•	 Bullizmi i vazhdueshëm i lidhur me orientimin tënd seksual.
•	 Kërcënimi dhe detyrimi për të mos shfaqur tipare të orientimit tënd 

seksual dhe për të mos u deklaruar në publik si person që i përket 
komunitetit LGBTI.

•	 Dhuna fizike e lidhur drejtpërdrejt ose tërthorazi me orientimin 
tënd seksual e shfaqur përmes goditjeve, pickimeve, shkuljes së 
flokëve, izolimit dhe mbajtjes me forcë në ambjente të mbyllura etj.  

•	 Dhuna seksuale në formën e përdhunimit, prekjeve të padëshiruara 
seksuale apo çdo lloj forme tjetër e dhunës seksuale.

•	 Dhuna emocionale e lidhur me frikësimin, terrorizimin, kërcënimin, 
fyerjen, izolimin, fajësimin apo mosdhënien e afeksionit për shkak të 
orientimit tënd seksual ose si kërkesë për mos shfaqjen e orientimit 
tënd seksual në publik.

•	 Etj.

Disa nga të Drejtat Themelore të Njeriut, të sanksionuara nëpërmjet 
Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut janë:

	E drejta për shanse të barabarta

	E drejta për tu mbrojtur nga diskriminimi

	E drejta për trajtim të barabartë para ligjit

	E drejta për martesë dhe familje

	E drejta për lirinë e mendimit, të ndërgjegjes dhe besimit

	E drejta për shprehjen e mendimit 

	E drejta për marrjen e shërbimeve në mënyrë të barabartë

	E drejta për punësim dhe për trajtim të barabartë në vendin e punës

	E drejta për nivel jetese të mjaftueshëm

Shpesh personave LGBTI ju shkelen të drejtat e tyre. Dhuna dhe diskriminimi 
për shkak të orientimit seksual janë format më flagrante  të shkeljes së të 
drejtave të personave LGBTI. 

 Shembuj te diskriminimit për shkak te orientimit seksual: 

•	 Nëse të refuzohen shërbimet mjeksësore apo nuk të ofrohen sipas 
standarteve për shkak të orientimit tënd seksual.

•	 Nëse të refuzohen shërbime të ndryshme apo nuk të jepen sipas 
standardeve për shkak të shfaqjes së orientimit tënd seksual.

•	 Nëse nuk të punësojnë për shkak të orientimit tënd seksual apo 
të trajtojnë në mënyrë të padrejtë në punë për shkak të orientimit 
seksual.

Kujto që dhuna nuk mund të jetë asnjëherë e justifikuar 
dhe askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhunë ndaj teje për 

shkak të orientimit tënd seksual. 


