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TABELA E PËRMBAJTJES

I/E dashur lexues/e,

2020 na tregoi se sa i paqëndrueshëm, i lëkundshëm dhe jo-funksional është sistemi në të 
cilin jetojmë. Në të gjithë Evropën, individë të gjinive dhe seksualiteteve të ndryshme u 
impaktuan nga pandemia në mënyra të ndryshme, sikurse dhe grupmosha e të rinjve të cilët 
jetonin në kushte jo të sigurta edhe para pandemisë. Dhuna me bazë gjinore u rrit ndërsa 
aksesi në art përmes muzeve dhe teatrit u ul. Hapësira për rininë për të shprehur qëndrimet e 
tyre politike përmes demonstratave dhe pjesëmarrjes në jetën civile u zvogëlua, në një hapë-
sirë që ka qenë e rrudhur në aktivizmin civil, sidomos në Evropën Lindore. 

Përmes këtij projekti ne synojmë t’iu përgjigjemi disa sfidave që kanë dhe vijojnë të ekzis-
tojnë në shoqëri. Fatkeqësisht, ne nuk arritëm të zhvillonim eventet e planifikuara dhe 
të zbatonim aktivitetet ndërkombëtare (IA). Por në vend të tyre organizuam një Kurs në 
Internet (OC), i cili do të qëndrojë në platformën edukative të Akademisë së Gjelbërt për 
gjeneratat e ardhshme. Kjo ishte hera e parë që përdorëm platformën dhe u surprizuam nga 
niveli i bashkëveprimit që ofron - na ndihmoi për ta sjellë aktivitetin më afër atij që kishim 
planifikuar. Procesi edukativ u shoqërua me webinare që u fokusuan në politikat gjinore të 
BE dhe Këshillit të Evropës, si edhe eksperienca konkrete të grave dhe individëve LGBT+ 
në politikë dhe ligjërimin publik. Këto mund ti gjeni në kanalin në Youtube të CDN. 

Aksionet lokale që pasuan OC luajtën një rol të rëndësishëm për të gjithë projektin - kjo 
është arsyeja pse i dedikuam pjesën e parë. Ne shpresojmë se këto raste do të frymëzojnë 
gjeneratat e ardhshme të Akademisë së Gjelbërt, duke i fuqizuar ata për të sjellë ndryshime 
në vendet e tyre si dhe në nivel evropian. Për më tepër, për të siguruar vazhdimësi të dis-
kutimit rreth gjinisë, seksualitetit, gjithëpërfshirjes dhe artit, ne po publikojmë me dhjetëra 
artikuj të lidhura me këto tema nga grupi editorial.  

Ky projekt bazohet në punën e mëparshme të CDN dhe Fondacionit të Gjelbërt Evropian 
mbi gjininë, artin dhe gjithëpërfshirjen.

Ne shpresojmë që ky publikim t’ju pëlqejë dhe t’ju ndihmojë të mësoni rreth gjinisë dhe 
artit, përmes perspektivës së Evropës Lindore dhe të ndiheni të fuqizuar për të luftuar për 
një të ardhme më të mirë për të gjithë! 

Grupi editorial,
Kateryna, Selma, Maja, Elena dhe Masha
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Aleanca Nafas LGBTI në Azerbajxhan:

Në vitet e fundit, tematika feministe dhe 
queer janë bërë pjesë e disa projekteve 
dhe aktiviteteve në Azerbajxhan. Fat-

keqësisht, kjo ka qenë si pasojë e shumë artistëve 
nga vendet perëndimore që kanë vizituar vendin 
dhe kanë prezantuar ekspozitat e tyre. Të njëjtat 
mundësi duhet tiu ishin dhënë artistëve lokalë 
dhe fotografëve, dhe në këtë mënyrë lindi “Fes-
tivali i Artit Queer”. Praktika nga vitet e shkuara 
në fushën e feminizmit dhe aktivizmit queer ishin 
të përsëritura dhe aktivizmi për drejtësinë sociale 
duhej të ndiqte një tjetër rrugë ku do duhej të 
kombinohej me artin. Queer AF dhe mundësia e 
krijuar për artistët lokalë për të shprehur vetveten 
lirshëm kishte për synim për të sjellë perspektiva të 
reja për komunitetin lokal. 

Festivali i Artit Queer është një platformë online 
ku artivistët lokalë mund të bashkëpunojnë së 
bashku dhe ekspozojnë punën e tyre për të trajtuar 
çështjet gjinore dhe përfaqësimin në hapësirat pri-
vate dhe politike në Azerbajxhan nga perspektiva 
e grave dhe komunitetit LGBT+. Festivali i Artit 
Queer kishte për qëllim analizimin e konceptit të 
artivizmit si mjet për ndryshim dhe eksplorimin e 
artit si metodë për të zgjeruar hapësirën e sigurtë 
në dhënien e vizibilitetit për feministet dhe per-
sonat LGBT+ në vend. 

Tematika të eksploruara jo mjaftueshëm sikurse 
rolet gjinore, patriarkaliteti, seksizmi, emancipi-
mi i grave, të drejtat LGBT+, teoria queer (për të 
dhënë disa shembuj) kishin nevojë për tu eksplo-
ruar më tej dhe të adresohen në komunitetet artis-
tike lokale dhe Queer AF krijoi një platformë për 
këtë gjë, e cila ka sjellë dobi për artivistët queer.

Në organizimin e ekspozitës online të Festivalit 
të Artit Queer, Queer AF solli bashkë 8 artistë të 
ndryshëm të cilët punojnë me mjete të ndryshme 
dhe iu kërkoi të krijonin një ekspozitë online të 
përbashkët. Tema qendrore e ekspozitës u quajt 
“Queer x Azerbajxhan: Trupi im, Identiteti im, 

Trashëgimia ime, Mjedisi im”. 

Artistët krijojnë një histori të përgjithshme dhe 
ndoqën prezantimin vizual të njëri-tjetrit dhe 
përshkrimet/historitë që treguan, për tu siguruar 
që tema të ndryshme do të mbuloheshin. Për cdo 
nënkategori, artistët eksploruan dhe vizualizuan 
tematikën nga një perspektivë thellësisht femi-
niste dhe LGBT+ dhe shumica e tematikave të 
punimeve u ndërlidhën me cështje feministe dhe 
LGBT+ , me të cilat ballafaqohen komunitetet. 
Një interes i madh u shfaq për portalin dhe disa 
punime morën përreth 300 shikime!

Për të parë të gjitha punimet, vizitoni faqen: queer-
artfest.org

Azerbajxhan, Online
Queer AF

Armenia, fshatrat pranë 
rajonit të konfliktit
Paqja së pari: Marshimi 
për Gratë*

Rrjeti Rinor në Vijë të Frontit (FYN):

Marshimi u krijua si një ndërhyrje për 
ngritjen e vetëdijes avokuese që synon 
fuqizimin e grave dhe trajtimin e çësht-

jeve të shëndetit mendor në periudhën e pasluftës 
dhe pas krizës.

Ekipi i FYN vizitoi 16 fshatra të rajonit të Tavush 
dhe zhvilloi diskutime me gratë vendase dhe rin-
inë. Marshimi zgjati për pesë ditë midis 4-8 Janar 
2021. Në 16 fshatra (dita 1/5: Nerkin Karmir 
Aghbyur, Tavush (Tovuz), Aygepar, dita 2/5: 

Movses, Norashen, Choratan, Verin Karmir Agh-
byur, dita 3/5: Artsvaberd, Chinari, Aygedzor, dita 
4/5: Navur, Itsakar, Chinchin, day 5/5: Tsakh-
kavan, Varagavan, Paravakar) ne kemi biseduar 
përafërsisht me 90 gra, në total. 

Si rezultat, ne kemi zhvilluar 16 histori të shkurtra 
të zërave të ndryshëm njerëzor, që mund ti gjeni në 
platformat e rrjeteve tona sociale si dhe në portalin 
www.frontlineyouth.net   

Projekti ishte një aksion frymëzues jo vetëm për 
përfituesit të identifikuar më lart, por edhe për ek-
ipin e FYN. Meqenëse jemi të vendosur në qytetin 
Berd, shumica e aksioneve lokale që zhvillohen 
janë të limituara gjeografikisht, por përpiqemi 
të arrijmë dhe në fshatrat fqinje për të përhapur 
axhendën tonë më gjerë. Pra, ky ishte hapi i parë 
në aksionin lëvizës që ne si ekip kemi vendosur t’i 
japim prioritet.  
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Ukraina, Berdyansk
Kodi: Gjinia

Ka ende kohë, Urbanistët Kulturorë

Në Ukrainë qëndrimet ndaj çështjeve 
gjinore janë ambigue.  Shteti ynë është 
laik dhe kushtetuta garanton të drejta të 

barabarta për të gjithë qytetarët pavarësisht gjinisë, 
etnicitetit ose besimit fetar.  Por në realitet, shumë 
gra dhe persona LGBTI+ ende vuajnë nga dhuna 
me bazë gjinore, diskriminimi ekonomik, përfaqë-
simi politik i pabarabartë, dhe sigurisht shumë 
stereotipe dhe mite. Përgjatë dekadës së fundit, ka 
pasur disa përmirësime në këtë fushë, por gjithse-
si mbetet ende shumë punë për tu bërë  në nivel 
legjislativ dhe mendor. Në të njëjtën kohë, forca 
politike specifike dhe disa aktorë të tjerë socialë 
e konsiderojnë barazinë gjinore si diçka të im-

ponuar ose e cilësojnë si çështje me prioritet të 
ulët. Dimensioni tjetër i problemit është shpërn-
darja e pabarabartë e ideve progresiste si barazia 
gjinore ose të drejtat LGBT+ në vend: në qytete 
të vogla, ndryshe nga qendra, politikanët, politik-
bërësit dhe aktivistët i trajtojnë problemet e lidhu-
ra me gjininë akoma më rrallë se çështjet të tjera 
lokale. Por kjo nuk i bën këto probleme më pak 

të rëndësishme. Përkundrazi, stereotipet gjinore 
dhe diskriminimi mbi këto stereotipe ndikon mbi 
personat që jetojnë në qytete të vogla akoma më 
shumë. Për këtë arsye pjsëtarët e “Ka ende kohë”, 
një lëvizje civile në qytetin e Berdyanks vendosën 
të zbatojnë projektin e titulluar “Kodi: Gjinia”. 
Projekti kishte si target-grup rininë e komunitetit 
lokal dhe përfshiu tre faza: realizimin e një murali, 
punëtoritë për studimin dhe artin, si dhe një ek-
spozitë artistike. 

Përgjatë  pjesës së parë  të projektit, një artist 
profesional me ndihmën e vullnetarëve pikturoi 
një mural (50m2)  në një mur brenda Pallatit të 
Kulturës.   Pallati është një ndërtesë bashkiake në 
qendër të qytetit për forma të ndryshme zbavitje-
je dhe hobesh, dhe vizitohet shpeshherë prej rin-
isë dhe fëmijëve të qytetit. Tema e muralit është 
e lidhur me stereotipet gjinore për profesione të 
ndryshme, ku ekziston ndarja e tyre gjinore përsh-
embull violonçelist, luleshitës/e, programues/e, or 

flautist/e. të cilat janë të përshtatshme për të rin-
jtë që vizitojnë grupe të ndryshme studimore në 
Pallat. Duke nënvizuar se administrata e ndërtesës 
shfaqi mbështetje për këtë nismë, madje ata blenë 
edhe bojërat për lyerjen e muralit.   

Pjesa e dytë e projektit  u fokusua në punëtoritë 
e artit të drejtuara prej trajnuesve me eksperiencë 

në studimet gjinore. Gjatë këtyre punëtorive, grupi 
shpjegoi diferencat midis seksit biologjik, gjinisë 
dhe seksualitetit, si dhe u diskutua rreth stereoti-
peve gjinore që mbeten mjaft të përhapura dhe se si 
ato ndikojnë në jetët e të gjithëve. Pas punëtorisë, 
të gjithë pjesëmarrësit kishin mundësinë për tu 
shprehur  e treguar perceptimin që kanë mbi ste-
reotipet gjinore përmes krijimit të objekteve të 
artit me ndihmën e materialeve që morën përmes 
postës.  Këto objekte të artit janë kolazhe nga 
shkronjat e fjalëve “gjini” dhe “steriotip” (në 
ukrainisht) me një mesazh të koduar, i cili shpjego-
hej në një letër tjetër. 

Pjesëmarrësit e punëtorive ishin të rinj vendas 
(përgjithësisht gjimnazistë dhe studentë univer-
siteti). Ne nuk bëmë një përzgjedhje të veçantë të 
pjesëmarrësve (përveç moshës) pasi donim të 
punonim kryesisht me persona që nuk ishin famil-
jarë me temën. Një prej kërkimeve në grup u zhvil-
lua rreth rinisë që jeton në kushte të vështira (përg-
jithësisht shkolla me konvikt) në bashkëpunim me 
projektin “Grupi i ndihmës për adoleshentë”. Një 
grup tjetër u përbë nga nxënës prej një shkolle në 
fshat pranë Berdyanks. Për organizatën tonë ne e 
konsiderojmë mbajtjen e këtyre aktiviteteve në 
fshatra si një eksperiencë mjaft produktive. Për sh-
kak të izolimit kombëtar, dy prej katër punëtorive 
të planifikuara u zhvilluan online. Për shkak të 

kësaj, ne iu dhamë pjesëmarrësve kafe ose çaj dhe 
biskota si stimulim i pushimit të kafes përgjatë 
takimeve në platformën Zoom, për të krijuar një 
stimulim dhe atmosferë sa më komode.  

Si përfundim, si pjesë  e fazës së  tretë të projek-
tit, pjesëmarrësit shfaqën kolazhet në ekspozitë. 
Limitimet e izolimit na bënë më kreativë – për ta 
mundësuar ekspozitën dhe për ta bërë një mjedis 
të sigurtë për të gjithë vizitorët përgjatë Covid-19, 
galeria u pozicionua në xhama (praktikisht xhama 
të mëdhenj) në Pallatin e Kulturës. Në këtë mënyrë 
çdo vizitor mund ti shihte  kolazhet 24/7 prej 
rrugëve për një muaj,  teksa objektet e artit ishin 
të mbrojtura nga kushtet e vështira të motit. Me-
dia lokale dhe rajonale u ftuan në inagurimin e 
hapjes së ekspozitës dhe muralit. Ato e ndanë in-
formacionin e qëllimeve të projektit me lexuesit e 
tyre. Të gjithë objektet e artit të pjesëmarrësve  u 
mblodhën dhe grupi ynë do ti përdorë ato në ek-
spozita të ngjashme në të ardhmen.  

Dy muaj pas mbylljes zyrtare të “Kodi: Projekti 
mbi gjininë” me dhjetëra ekskursione drejt mural-
it janë organizuar për nxënës dhe studentë. Këto 
ekskursione patën si qëllim ekspozimin e prob-
lemit të stereotipeve gjinore për një audiencë më 
të gjerë dhe për ta bërë më të prekshme për komu-
nitetin lokal.
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Kolazhe nga punëtoritë
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Letoni, Riga
Duke u ngritur mbi 
urrejtjen - Të qenurit 
Queer në Letoni

Protests:

Organizata e gjelbërt rinore nga Letonia, 
“Protests” ndihmoi përgjatë një eksperi-
ence artistike transformuese për komu-

nitetin queer të Letonisë. 

Një hapësirë e rrënuar industriale u transformua 
në një vepër arti dhe një video regjistroi procesin 
e krijimit të grafitëve të artit në mure ku u shkru-
an shprehjet denigruese ndaj komunitetit queer, 
duke lënë pjesëtarë të komunitetit të shkruajnë 
më shumë shprehje denigruese në mënyrë që sa 
më shumë prej tyre të pasqyrohen në mure, dhe në 
fund fare mbulimi i këtyre shprehjeve me një punë 
artistike pozitive, që afirmon edhe një herë vlerat 
nga komuniteti queer në Letoni.  Ky proces artis-
tik u dokumentua përmes një vidioje, ku shpaloset 

kalimi nga indiferenca dhe abuzimi, tek shpresa, 
vetëvlerësimi dhe krenaria; nga vandalizmi në art; 
nga trauma drejt shërimit; nga fjalët negative që 
njerëzit thonë për ta drejt asaj se si ndihet ky ko-
munitet në të vërtetë.  Aksioni përfshiu pjesëtarë të 
komunitetit LGBT+ në Letoni - persona me ndi-
kim, aktivistë, dhe pjesëtarë aktivë nga komuniteti. 

Që prej projekt-propozimit, Gjykata Kushtetuese 
lëshoi vendimin ku thuhej shprehimisht se Kushte-
tuta nuk siguron mbrojtjen e të gjitha familjeve në 
Letoni, edhe pse më përpara ka pasur përpjekje për 
të përjashtuar familjet e partnershipeve brenda së 
njëjtës gjini. Pavarërisht këtij vendimi të lëshuar, 
Aleanca Kombëtare propozoi një amendament të 
Kushtetutës, për të përjashtuar familjet LGBT+ 
dhe personat transgjinorë nga mbrojtja. Këto 
zhvillime dhe debati i nxehtë publik sollën në 
jetë këtë projekt – ne iu referohemi shkurtimisht 
këtyre zhvillimeve në video dhe puna artistike fina-
le afirmon vlerat tona. Kjo ilustron gjuhën e vazh-
dueshme të  urrejtjes të drejtuar ndaj komunitetit 
LGBT+, si dhe personat LBGT+ dhe aleatët që 
punojnë pa pushim për një të ardhme më të mirë, 
pavarësisht çdo gjëje.

Bjellorusi, Online
Gratë si imazhi i 
protestave në Bjellorusi

Qëllimi i këtij aksioni lokal ishte të do-
kumentonte Historinë e Saj (HERsto-
ry) dhe ti japë vizibilitet një game të gjerë 

të përfshirjes së grave në protestat në Bjellorusi 
përmes krijimit të një portali me historitë e tyre 
dhe ilustrimet e animuara. Ne zhvilluam historitë 
personale në këtë publikim përmes realizimit të 
intervistave, duke dizenjuar animacion fuqizues që 
i drejtohet etosit të audiencës, duke publikuar së 
bashku historitë personale të grave së bashku me 
ilustrimet, si dhe shpërndarja e gjerë e tyre. 

Projekti është një pikë në detin e mijëra historive 
të vajzave në periudhën gusht-dhjetor 2020. Këto 
njëzet histori tregojnë eksperiencën e vajzave    në 
Bjellorusinë paszgjedhore, të parë nga këndvësh-

trime të ndryshme, histori të sinqerta dhe prekëse. 
Marshimi i grave ishte një pikë kthese në historinë 
e lëvizjes paszgjedhore në Bjellorusi. Por përpost 
pjesëmarrjes aktive në marshime, gratë u përfshinë 
në shërbime vullnetare, mbështetën personat e 
tyre të dashur, aspiruan për të bërë më shumë, dhe 
luftuan me frikën dhe ankthin. Përpost faktit që 
këto histori përfshijnë disa aktivitete, vëmendje e 
veçantë iu është dhënë eksperiencës emocionale 
mbi protagonistët e projektit. 

Përmes këtyre historive, çdo person nga Bjelloru-
sia do të gjejë veten ose të dashurit e tyre, jetët e 
të cilëve/va ndryshuan përgjithmonë pas gushtit 
2020. 

Këto histori janë në rusisht dhe bjellorusisht, por 
të ilustruara me imazhe të fuqishme. Disa prej tyre 
flasin pa nevojën e fjalëve.  Ndaj mos hezitoni të 
klikoni në odnaiznas.com dhe ti hidhni një sy ilus-
trimeve edhe nëse nuk e njihni gjuhën ruse. 

REC
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Bosnja dhe Hercegovina, 
Tuzla
Histori jete nga personat 
queer 

Qendra e Hapur në Tuzla:

Projekti Histori jete nga personat queer u krijua si 
një përgjigje ndaj padukshmërisë së identiteteve 
LGBT+ në Bosnje dhe Hercegovinë. Përgjatë 

jetëve tona, konstruktet kulturore na kanë paraqitur 
një narrativë të pasaktë rreth lezbikeve, gejve, biseksua-
leve/ëve, transgjinore/ëve dhe personave interseks, të 
përcjellë përmes notave homo/bi/transfobike. 

Heteropatriarkalizmi domosdoshmërisht dehuman-
izon dhe patologjizon çdo gjë që nuk përputhet me 
kutinë për identitetet heteroseksuale, dhe me identite-
tin gjinor që përputhet me atë të përcaktuar në lindje, 
duke i lënë vendin diskriminimit dhe të gjitha formave 
të dhunës kundrejt personave LGBTI+. Unë besoj që 
çdo gjë nis nga perceptimi – narrativa publike nuk e ka 
pasur kurrë shansin për ti paraqitur jetët e personave 

LGBTI+ në mënyrë autentike dhe humanizuese. 
Mungesa e një modeli drejtues ka pasur një efekt neg-
ativ në shëndetin mendor të personave LGBTI+, ose 
përmes sfidave personale për të eksploruar dhe pranu-
ar identitetin e tyre, ose përmes përpjekjes për të qenë 
pjesë e një shoqërie thellësisht homo/bi/transfobike. 

Si libri i parë i këtij lloji në Bosnje dhe Hercegovinë, 
“Duke folur me ju përmes ngjyrave të ylberit” ky është 
një libër që synon të korrigjojë këtë problem. Ky është 
një koleksion i historive personale të personave queer 
që flasin për momente të ndryshme në jetët e tyre – 
shpresa, dashuria, historitë, frika, të dalurit hapur si 

dhe eksperiencat me familjen, miqtë dhe kolegët. 

Na duhet të pranojmë se teksa lexonim dhe redak-
tonim këto histori përgjatë procesit krijues, në disa ras-
te kemi shpërthyer në lot për shkak të vulnerabilitetit 
dhe lakuriqësisë emocionale që personat queer kanë 
shfaqur guximshëm. Teksa lexonim historitë, këta 
persona ishin me ne në të njëjtën dhomë, duke ndarë 
eksperiencat e tyre, vështirësitë, shpresat dhe forcën. 
Ne mund të ndjenim buzëqeshjet e tyre, lotët, frikën 
dhe dashurinë. Prandaj iu jemi shumë mirënjohës të 
gjithë personave që kontribuan me historitë e tyre në 
këtë projekt. Sepse ne e dimë se të gjithë lotët dhe të qe-
shurat që shkaktohen prej këtyre historive reflektojnë 
diçka brenda nesh, dhe këtë gjë e prezantuam edhe në 
hyrje të projektit – që një pjesë e zemrës sonë ka përqa-
fuar një pjesë të një tjetre zemre, dhe më në fund i thanë 
njëra-tjetrës: të kam gjetur dhe historia tënde ngjason 
me timen . 

Procesi i mbledhjes së këtyre historive nga personat 
LGBTI+ ka qenë i vështirë por shpërblyes. Ne kup-
tuam se nuk është e lehtë të bësh vetë-reflektim mbi ek-
speriencat tona, sepse shumicën e rasteve ato mbartin 
shumë dhimbje që është shtypur, dhimbje e shkaktuar 
prej refuzimit, turpërimit dhe dhunës që ndodh vetëm 
sepse ne jemi ndryshe nga norma dominuese. Dhe për 
këtë arsye ne shprehim mirënjohje për të gjithë person-
at që ishin të guximshëm për të ndarë histori të tilla nga 
jetët e tyre me ne. Pavarësisht të gjitha vështirësive, ne 
arritëm të mblidhnim rreth pesëdhjetë histori. 

Në 20 shkurt 2021, ne zhvilluam promovimin e librit 
ku prezantuam projektin, qëllimin e librit, si dhe lexu-
am disa prej historive. Disa prej personave lexuan his-
toritë e tyre, por edhe distanca fizike nuk na pengoi për 
tu ndjerë të lidhur me njëri-tjetrin në një hapësirë ku 
ndamë së bashku origjinalitetin tonë. Me fjalë të tjera, 
atmosfera ishte maft e ngrohtë dhe personat u ndjenë 
të lumtur për librin, dhe shumë prej tyre folën për nev-
ojën për tia kaluar librin personave që do të donin ta 
lexonin dhe për të cilët mund të përbëj interes. Pas pro-
movimit, ne e shpërndamë librin me donatorët tanë, 
organizatat jo-fitimprurëse dhe individë të interesuar 
bashkë me institucionet lokale që shfaqën interes për të 
bashkëpunuar me Qendrën e Hapur në Tuzla. 

Ky projekt kishte për qëllim amplifikimin e zërave 
të personave LGBT+ në Letoni dhe për të treguar 
sfidat dhe frustrimin e të jetuarit në një shoqëri të 
mbyllur, si dhe ofrimin e një perspektive më opti-
miste për të ardhmen dhe inkurajimi i njerëzve për 
të mos humbur shpresën në vetvete dhe në situatën 
e tyre. Kjo video është përgatitur për të treguar 
këtë gjë, edhe pse ka shumë persona që janë kundër 
komunitetit LGBT+, ne si komunitet jemi më të 
fortë së bashku dhe përpjekja vazhdon.

Mund ta gjeni videon e plotë në rrjetet sociale të 
“Protests”: 

Facebook - @Jaunatnes organizācija “Protests”
Instagram - @protestsjaunatne
Twitter - @ProtestsYouth

Unë ndihem më pak e sigurtë në Letoni që prej propozimit nga Aleanca 
Kombëtare për ripërkufizimin e termit “familje” në Kushtetutën e Shtetit 
specifikisht për të përjashtuar familjet brenda së njëjtës gjini. Meqenëse të 
gjithë jemi më të pranishëm në hapësirën e internetit, situata është përkeqësuar. 
Më shumë komente fobike shkruhen në postimet pro komunitetit LGBT+, një 
prej personave më me ndikim nga Letonia u shpreh në llogarinë e saj në insta-
gram se nuk i mbështet martesat gej, dhe një peticion është krijuar për të paran-
daluar këngën e Samanta Tina në kualifikimin në festivalin e Eurovizionit, kjo 
pasi video-ja muzikore shoqëruese përmban një skenë ku dy vajza puthen për 
një sekondë. Për të mos përmendur dhe afishimet anti-LGBT+ që janë përha-
pur dhe shfaqen sporadikisht në qendrën e qytetit.

Një gjë që mësova nga të punuarit në këtë projekt: ne duhet të nisim të 
kërkojmë ndihmë nga mbështetësit tanë dhe të krijojmë projekte të ng-
jashme, duke ofruar punë për njerëzit e tjerë dhe normalizimi i historive 
LGBT+ në media, kulturën dhe shoqërinë tonë. Zërat tanë janë ende 
të paktë sepse nuk kemi burime të mjaftueshëm, por përmes ndihmës së 
miqve mund tia dalim.
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Serbia, Beograd
Murali LGBTQ+

Rinia e Gjelbërt Serbe:

L - Një aksion lokal që ne vendosëm të zbatonim ishte një mural LGBTQ+ (me këtë tem-
atikë) pranë qendrës së qytetit në Beograd. 
G - Pritshmëria dhe qëllimi i këtij projekti ishte fuqizimi i rinisë LGBTQ+ për të dalë jashtë 
hapësirave të mbyllura, ku ata ndihen të sigurtë, përmes promovimit të diversitetit, barazisë 
dhe drejtësisë duke luftuar për të drejtat tona përmes punës artistike të ekspozuar publikisht. 
B - Duke qenë një kombinim perfekt i artit me politikën, ne e konsiderojmë këtë mural si një 
punë artistike që mund të ketë impakt në terma afatgjatë.  
T -Së bashku me Qendrën e Paradës për Informim (Pride Info Center) ne kemi kuptuar cilat 
janë çështjet që dëshirojmë të adresojmë, ndaj kemi vendosur të pasurojmë hapësirën publike 
me një mural, duke dërguar një mesazh paqeje, dhe duke kërkuar solidaritet nga të gjithë. 
Q - Aktivitetet queer në Serbi janë gjithnjë të brendshme që ndihmon në fuqizimin e rinisë 
brenda komunitetit por shpeshherë nuk arrin tek publiku i gjerë, gjë të cilën ne përpiqemi ta 
thyejmë përmes prezantimit dhe promovimit të këtij murali. 
+ - Plus, së bashku me muralin, procesi i realizimit të tij u filmua dhe u regjistrua në një 
vidio, të cilin do ta përdorim për promovim dhe advokim për përfshirjen dhe barazinë në 
rrjetet tona sociale.
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FRIKA E TË 
DALURIT HAPUR
Maja Klimentic

Sipas një kërkimi të zhvilluar prej ILGA Eu-
rope (https://rainbow-europe.org/coun-
try-ranking), Bosnja dhe Hercegovina ren-

ditet në vendin e 22-të në Europë, me vetëm 37% 
të kritereve bazë të respektuar. Ato analizojnë çdo 
shtet duke përdorur një gamë të gjerë treguesish, 
duke mbuluar çdo gjë nisur nga  barazia, çështjet 
familjare dhe gjuha e urrejtjes deri në njohjen ligjore 
të identitetit gjinor, liria e të shprehurit dhe e drejta 
për azil. Vlerësimet bazohen në mënyrën se si kuadri 
ligjor dhe politikat e çdo shteti impaktojnë jetët e 
personave LGBTI+. 

Një prej organizatave kryesore që punon 
për mbështetjen e vajzave dhe komunitetit 
LGBT+ përmes programeve të ndryshme në Bos-
nje dhe Hercegovinë është Qendra e Hapur për Sa-
rajevën (Sarajevo Open Center – SOC). Ato luajnë 
një rol të rëndësishëm në advokimin për të drejtat 
LGBT+, barazi gjinore si dhe mbështetje direkte 
përmes takimeve komunitare, aktiviteteve edukuese 
si dhe mbështetja shëndetësore dhe ligjore. Në këtë 
intervistë me Amina Imamović (ajo/ata/ato), e cila 
është një aktiviste LGBT+, koordinuese e program-
it në SOC dhe një prej organizatoreve të paradës së 
parë (dhe të dytë) në vend. 

Bosnja dhe Hercegovina mbajti Paradën e parë të 
Krenarisë në shtator 2019. Ja se si nisi.

“Iniciatori i idesë për Paradën e parë të Krenarisë 
erdhi nga komuniteti vetë, por organizimi zyrtar 
i paradës nisi në 2018 me rreth 15 aktivistë nga të 
gjitha anët e Bosnje dhe Hercegovinës. 

Shoqja ime aktiviste, mikeshë e afërt e imja si dhe 

asokohe kolege pune (meqenëse të dyja kemi 
punuar për Qendrën e Hapur për Sarajevën), Lejla 
Huremović, më pyeti nëse kisha dëshirë të isha pjesë 
e Komitetit Organizativ (OC) dhe unë pranova 
me kënaqësinë më të madhe. Ideja se do të bëhesha 
pjesë në organizimin e diçkaje që përbën një prej 
momenteve më historike për lëvizjen LGBT+ në 
Bosnje dhe Hercegovinë do të thoshte SHUMË 
për mua. Asokohe unë sapo kisha nisur anagzhimin 
me aktivizmin LGBT+ - isha vetëm 19 vjeç kur u 
bëra pjesë e OC dhe 20 kur Parada e Krenarisë u zh-
villua. Tanimë mund të them se nuk isha dhe aq e 
përgatitur për gjithë punën dhe emocionet që kam 
përjetuar, por ndihem kaq e nderuar, privilegjuar 
dhe e lumtur që kam qenë një prej organizatoreve të 
Paradës së Parë të Krenarisë.”

Asokohe ka pasur pak vizibilitet për komunitetin. 
Lajmërimi për organizimin e Paradës së Krenarisë 
shkaktoi shok në komunitetet tradicionale dhe or-
ganizatorët u ballafaquan me një sërë vështirësish 
dhe diskriminim. A mund të reflektosh mbi akti-
vitetin në lidhje me lirinë e tubimit paqësor? Cilat 
ishin disa prej masave kufizuese në ndryshim nga 
tubimet e tjera publike? 

To the LGBT+ community itself, the process was 
empowering and liberating. What did the Pride 
mean to the community in the region, can you com-
pare the overall visibility and freedoms before and 
after Pride?

“Një prej problemeve kryesore për organizmin e 
protestave, sikurse Parada e Krenarisë, është e dre-
jta për tubim paqësor në Kantonin e Sarajevës, që 
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mbetet goxha i gjerë dhe lë hapësirë për interpre-
time të ndryshme. Këtë vit, sikurse vjet, Parada e 
Krenarisë u karakterizua si një marshim me risk të 
lartë, por nuk është tubimi i vetëm i etiketuar si i 
tillë në Kantonin e Sarajevës.

Masat ekstra të sigurisë nga Ministria e Brendshme 
e Kantonit të Sarajevës nuk u imponuan në asn-
jë protestë tjetër. Duke vendosur masa sigurie nën 
koston e organizatorëve, tregon se shteti ose nuk ka 
kapacitete ose nuk ka vullnetin për të garantuar sigu-
ri dhe mbrojtje të plotë për marshimet LGBT+ dhe 
pjesëmarrës të tjerë pjesë të Paradës. Në praktikë, në 
Kantonin e Sarajevës, vetëm protestave LGBT+ iu 
vihen këto lloj masash ekstra. Këto masa kushtëzo-
jnë përdorimin e hapësirës publike për të protestuar 
kundër dhunës, diskriminimit, dhe pozicionit të 
pabarabartë të personave LGBT+. Pa i përmbushur 
këto kushte, ne nuk mund të shkojmë në rrugë dhe 
të luftojmë për të drejtat e njeriut. 

Shteti ka detyrimin për të ofruar dhe mbrojtur per-
sonat në tubimet publike. Ne jemi ata që kanë nevo-
jë për tu mbrojtur prej shtetit dhe jo të paguajmë për 
masat shtesë të sigurisë për mbrojtjen tonë”.

Pavarësisht sfidave dhe vështirësive me sigurinë, 
gjuhën e urrejtjes, kërcënimet për dhunë, kundër-
protestës dhe komenteve negative jo vetëm prej 
publikut, por edhe prej përfaqësuesve nga partitë 
politike. Parada e Krenarisë u zhvillua në 8 shator 
dhe numri i pjesëmarrëvsve i surprizoi të gjithë. 

Njerëz nga i gjithë rajoni u mblodhën në mbështet-
je të të drejtave të njeriut dhe kjo ngjarje hyri në 
histori. Si reagoi publiku në momentin që ju ishit 
në rrugë? Si e krahason këtë me pritshmëritë e tua?

“Sinqerisht nuk prisja që të paraqiteshin 3,000 per-
sona   në Paradën e Krenarisë.  Gjëja më e rëndë-
sishme ishte që shumë pjesëtarë prej komunitetit 
LGBT+ erdhën në Paradë, disa mbuluan fytyrat që 
mos të identifikoheshin, por ata erdhën sepse ishte e 
rëndësishme për ta për të qenë atje në këtë ditë spe-
ciale. Pamë dhe disa gjyshe të cilat na përshëndetën 
me dorë nga dritaret, persona nga kafene të cilët na 
përshëndetën teksa ne kalonim përgjatë tyre. Ishte 
një ditë magjike. 

Në anën tjetër, në të njëjtën ditë me Paradën, 8 
shtator, ne patëm një kundër protestë organizuar 
prej personave fetarë myslimanë. Fatmirësisht ishte 
vetëm një protestë paqësore, me disa mesazhe prob-
lematikë dhe homofobikë në banderolat e tyre. 

Meqenëse kishte një protestë kundër Paradës së 
Krenarisë, ishte mjaft e qartë dhe e dukshme që 
shumë persona nuk dëshironin organizimin e një 
Parade dhe ishin kundër saj.  Bëhet fjalë jo vetëm 
për persona të zakonshëm, por edhe politikanë 
sikurse  Samra Čosović-Hajdarević, deputete në 
Partinë për Aksionin Demokratik (SDA) në Kan-
tonin e Sarajevës, e cila u kritikua për cilësimin e 
saj për Paradën si një ide “të tmerrshme” që ka për 
qëllim “shkatërrimin e shtetit dhe qytetarëve të saj”, 

koment i bërë në llogarinë e saj në Facebook.  Kjo 
vetëm sa tregon që kemi një rrugë të gjatë për të bërë 
në luftën kundër homofobisë në këtë vend.”

Vizibiliteti dhe qëndrimet ndaj komunitetit ndry-
shuan pas paradës, e cila ishte fuqizuese dhe poli-
tike. Cili ishte impakti i Paradës mbi politikat loka-
le? A mund të bësh një krahasim midis vizibilitetit 
për çështjet LGBT+ në diskursin publik para dhe 
pas Parade?

“Perceptimi se personat LGBT+ kërkojnë të drejta 
shtesë ose një pozicion të privilegjuar në shoqëri 
rrjedh prej faktit se shumë qytetarë nuk janë në di-
jeni të të drejtave të munguara LGBT+. Të qenurit 
pjesë e komunitetit LGBT+ nuk do të thotë, sikurse 
perceptohet në shoqërinë tonë, “të qenurit ndryshe”, 
“të qenurit i sëmurë” dhe rrjedhimisht të qenurit 
të mallkuar për pamundësinë e të bërit të jetës në 
mënyrën më origjinale të mundshme.  Por për të 
ndryshuar perceptimin rreth personave LGBT+, 
për integrimin e personave LGBT+ në shoqëri, 
duhet kërkuar barazi ligjore, mbështetje publike 
dhe mbrojtje e institucioneve. 

Konkluzioni që do thoja është fakti që i kemi ven-
dosur çështjet queer në axhendën publike dhe 
ne arritëm vizibilitetin që asnjë nga aktivitetet e 
mëparshme apo aksionet nuk e kishte arritur. Edhe 
pse Bosnja dhe Hercegovina ka bërë progres të vogël 
në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, organizimi 
i Paradës së parë LGBT+ u mirëprit gjerësisht, 
edhe pse personat queer vijojnë të ballafaqohen me 
diskriminim. 

E vërteta është se çështje të rëndësishme si-
kurse  mungesa e të drejtave për familjet brenda 
gjinisë së njëjtë, mungesa e procedurave mjekësore 
për tranzicionin gjinor, dhe baza ligjore për ripër-
caktimin e seksit, sikurse dhe mungesa e lirisë për të 
shprehur lirshëm orientimin seksual dhe identitetin 
gjinor pa u dhunuar mbeten probleme ekzistuese, 
por janë vënë në dukje nga organizatat lokale.”

Për vetë komunitetin LGBT+, procesi ka qenë çli-
rues dhe fuqizues. Çfarë rëndësie ka Parada për ko-

munitetin në rajon, mund të bësh një krahasim për 
vizibilitetin në përgjithësi para dhe pas Paradës? 

“Parada jonë e parë e Krenarisë ishte në fakt në shte-
tin e fundit në rajon që zhvillonte një të tillë, pra ne 
bëmë atë që komunitetet në vendet e tjera kanë bërë 
para disa vitesh. Personalisht, nuk mendoj se liritë 
tona ndryshuan, por të pasurit të një sensi lirie në 
rrugë solli një ndryshim për ne. Unë mendoj se ko-
muniteti pa disa pjesëtarë që dolën hapur si pjesë e 
komunitetit LGBT+ dhe kjo iu solli të gjithëve një 
siguri që është normale të jesh queer. Një mbështetje 
e madhe nga publiku ndihmoi shumë në këtë gjë. 

Midis prillit dhe shtatorit 2019, ne patëm më 
shumë mbulim mediatik për komunitetin LGBT+, 
Paradën e Krenarisë, dhe diskutime për çështje 
LGBT+ sesa viti i kaluar. Në atë periudhë, disku-
timet rreth çështjeve LGBT+ ishin të pranishëm 
gati në çdo familje në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe 
kjo është një gjë e madhe”. 

Në fund fare, Parada e pare e Krenarisë në Bosn-
je dhe Hercegovinë kaloi me sukses dhe arriti tek 
shumë njerëz. Marshimi përfundoi me një këngë, 
dhe po në të njëtën ditë një ylber u shfaq në Saraje-
vë (fotoja 1 dhe 2, burimi: LGBTI.ba)
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PENGESAT 
STRUKTURORE PËR 
BARAZINË GJINORE 
NË SFERËN E PUNËS
Elena Petrovska

*Ky artikull i referohet raporteve dhe artikujve që 
kanë të dhëna për diskriminimin që gratë përjeto-
jnë; ky artikull nuk ka për qëllim nënvleftësimin 
e identiteteve të tjera gjinore dhe vështirësive që 
ato/a hasin.

Diskriminimi strukturor është i ndërthurur 
me mënyrat se si shoqëritë tona funk-
sionojnë, dhe operojnë përmes normave, 

rutinave, qëndrimeve dhe sjelljeve që krijojnë 
vështirësi në arritjen e mundësive të barabarta dhe 
barazisë së vërtetë.  Të gjithë njerëzit kanë shtre-
sa të ndryshme të identitetit të tyre dhe mund ta 
përkufizojnë veten sipas kritereve të ndryshme 
(duke përfshirë gjininë, seksin, orientimin seksual, 
kombësinë, etnicitetin, statusin social, aftësisë, fesë 
dhe shumë të tjera) - ato mund të përjetojnë diskri-
minim mbi bazën e më shumë se një karakteristike 
të perceptuar, e cila sjell atë që e quajmë  diskri-
minim i ndërthurur.  Në nivelin e Evropës Lin-
dore specifikisht, ka një mungesë të të dhënave dhe 
mekanizma ligjorë që e trajtojnë diskriminimin e 
ndërthurur. Për më tepër, vende të caktuara kanë 
praktika diskriminuese të mishëruara në kornizat e 
tyre ligjore, që pengojnë mundësitë dhe pjesëmarr-
jen e barabartë, sidomos për gratë dhe personat me 
identitet gjinor queer. Disa prej këtyre pengesave 
ligjore mund të gjenden në ligjet e punësimit, për-
shembull kodet e punësimit që listojnë profesionet 
që janë të ndaluara për gratë. 

Edhe pse përgjatë shekullit të fundit ka pasur 
përmirësime në lidhje me barazinë në mundësitë 
e të punësuarit dhe kushteve të punës, duke parë 
thellë në sferën e punës, vijon të ekzistojë ende një 
formë diskriminimi direkte që gratë dhe personat 
queer hasin në vendin e punës: 

• trajtim diskriminues gjatë procesit të punë-
simit/pushimit nga puna mbi bazën e gjinisë

• mospromovimi në vendin e punës për shkak 
të gjinisë, që njihet ndryshe me meta-
forën “tavani i qelqtë”

• të paguhesh më pak se një burrë heteronor-
mativ i cili bën të njëjtën punë me ty

• forma të ngacmimit seksual
• të kesh më pak leje shëndetësore ose mohimi 

i përfitimeve të punonjësit për shkak të 
gjinisë 

• të marrësh paralajmërim për një sjellje që nuk 
merr masë disiplinore nëse kryhet nga një 
punonjës i një seksi tjetër

• të thërritesh me një emër apo identitet me të 
cilin nuk identifikohesh 

• të bëhesh subjekt i një gjuhe denigruese mbi 
bazën gjinore/të seksit/ të orientimit seksual 

Këto mekanizma shtypëse dhe të rrezikshme 
mund të lënë efekte në terma afatgjatë mbi dikë. 
Minimalja, ato mund të shkaktojnë vetëbesim të 
ulët, probleme me shëndetin mendor, konflikt në 

punë, pasiguri ose frikë, izolim e kështu me radhë. 
Duke marrë në konsideratë krizën globale të shën-
detit të shkaktuar prej Covid-19 në 2020, vendi i 
punës u bë një hapësirë më pak e sigurtë për shumë 
persona, dhe sidomos, një numër  i gjerë personash 
në të gjithë botën humbën vendin e punës. Pan-
demia gjithsesi, i preku punonjëset gra dhe queer 
më disproporcionalisht, duke i lënë në disavantazh 
në shoqëri dhe duke e thelluar pabarazinë gjinore. 

Një pasqyrim global i efekteve të pandemisë dhe 
gjendja aktuale e përgjithshme:

• Gratë* shpenzojnë më shumë kohë duke 
bërë punë të papaguar (si përshembull 
punë shtëpie apo përkujdesja ndaj fëmi-

jëve) Gratë* shpenzojnë 15 orë më shumë se 
burrat për punën e papaguar çdo javë.

• Shumë pak gra* janë drejtuese ekzeku-
tive (CEO) në koorporatat më të mëdha 
botërore. Sipas indeksit Fortune Global të 
publikuar në gusht 2020, vetëm 13 gra 
(2.6%) ishin CEO në 500 kompanitë, pjesë 
të vlerësimit të këtij indeksi, dhe shumica prej 
tyre ishin gra të bardha. 

• Humbja e pagave si rezultat i Covid-19 po i 
prek gratë* disproporcionalisht. Në Europë, 
përshembull, rreth 8.1% e grave* humbën 
pagat, krahasuar me 5.4% e burrave. 

Si munden shtetet të ngushtojnë hendekun në 
pjesëmarrjen ekonomike midis punonjësve të të 
gjitha gjinive? Edhe pse shpeshherë ka një hendek 
të gjerë midis ligjeve në letër dhe zbatueshmërisë 
së tyre, hapi i parë i rëndësishëm do duhet të jetë 
formal: garantimi i barazisë ligjore. 

Në kërkim të punës në 
Evropën Lindore

Në 2012, Svetlana Medvedeva, një oficere e nav-
igimit nga rajoni juglindor rus i Samarës, aplikoi 
për një pozicion pune si kapitene anijeje në Sipër-
marrjen e lumit Samara. Kur kompania vendosi 
ta punësonte, ata duhet të tërhiqnin vendimin 
për shkak të ligjit.  I njëjti legjislacion i shtetit që 
dërgoi gruan e parë në hapësirën kozmike, iu mo-
hon grave mundësinë për të ushtruar profesionin e 
drejtueses së trenit, së kamionit, marangozes, ose 
drejtuese automjetesh të tjerë. Kjo listë përfshin në 
total 456 profesione të ndaluara deri në 2018, nën 
argumentin se janë profesione “të rrezikshme” apo 
“të dëmshme ” për shëndetin e grave, specifikisht 
ndaj shëndetit riprodhues.  

Medvedeva luftoi për të drejtat e saj në gjyq, por 
pretendimet e saj u refuzuan.  Më vonë në 2013, 
Medvedeva regjistroi një ankesë në Komitetin e 
OKB-së për Eleminimin e Diskriminimit kundër 
Vajzave, duke shtruar argumentin se të drejtat e 
saj ishin shkelur për shkak të gjinisë.  Komiteti e 
pranoi ankimimin e Medvedevës, e legjitimoi dhe 
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RRUGËTIMI I 
KOMUNITETIT 
LGBTQ + NË LETONI: 
NGA RRUGA NË 
PARLAMENT
Selma Levrence

Letonia nuk ka një reputacion të mirë kur vjen 
puna tek të drejtat LGBTQ + - ajo është rendi-
tur vazhdimisht në vendin e fundit brenda BE 

sipas Rainbow Europe të ILGA. Për vite me radhë 
nuk ka pasur asnjë përmirësim ligjor dhe u desh 
krijimi i zonave famëkeqe anti-LGBT+ në Poloni 
për ta zhvendosur Letoninë në vendin e dytë nga 
fundi.  Edhe pse ende nuk ka përmirësime në leg-
jislacion, nga ana shoqërore situata ngadalë por në 
mënyrë të vazhdueshme po përmirësohet. Përpjek-
ja e fundit nga Aleanca Kombëtare e ekstremit të 
djathtë për të amenduar kushtetutën për të hequr 
të drejtat e familjes nga familjet LGBTQ + ndeshi 
kundërshtim të gjerë si nga ligjvënësit e koalicionit 
dhe opozitës, aktivistët socialë dhe të famshëm, 
por edhe drejtuesit e kishave liberale dhe profe-
sorët e teologjisë.    Teksa  festojmë 15 vjetorin e 
themelimit të Shoqatës së LGBT dhe miqve të saj 
Mozaīka, organizata e parë për të drejtat LGBTQ 
+ në Letoni, sot në 10 Mars 2021, ne kthehemi 
prapa në kohë dhe  reflektojmë mbi 15 vite rezis-
tencë - një përzierje e konservatorizmit social 
post-Sovjetik, ndikimi i Lëvizjeve kishtare ameri-
kane dhe politikat populiste, do të thotë se Letonia 
është ende një nga vendet më pak miqësore ndaj 
komunitetit LGBTQ + në Evropë. Sidoqoftë, qën-
drimet shoqërore po ndryshojnë - dy paradat e para 

të krenarisë në Letoni u shoqëruan nga kërcënime 
dhe turma të dhunshme që hodhën vezë, domate, 
madje edhe jashtëqitje, të ngjashme me manifes-
timet në Bialystok dhe Tbilisi. Me qindra persona 
LGBTQ+ dhe aleatë marshuan kundër një ushtrie 
të dhunshme homofobësh.

Situata dukej e pashpresë, pasi homofobia u 
shndërrua në një lëvizje shoqërore dhe politike nga 
një prej partive në pushtet - partia Latvijas Pirmā, 
e sponsorizuar nga oligarkët, e njohur ndryshe si 
partia e priftërinjve.

Anëtarët e kësaj partie nuk hezituan të përhapin 
urrejtje si verbalisht ashtu edhe politikisht. Në 
një libër mbi gjuhën homofobike dhe të urrejtjes, 
botuar nga Mozaīka, mund të gjenden citime të 
tmerrshme të ligjvënësve të kësaj partie. Personat 
LGBTQ + u krahasuan publikisht me një murtajë, 
pleshtat, virusin dhe u dehumanizuan në mënyra 
të tjera nga anëtarët e parlamentit kur debatonin 
në seancë plenare.

LPP shkoi më larg se kaq , duke theksuar përsëri 
sesi gjuha e urrejtjes çon drejtpërdrejt në vep-
rim. Së bashku me partitë e tjera, ata ndryshuan 
Kushtetutën Letoneze në 2005, duke e kufizuar 

kërkoi nga autoritetet ruse që të bëhej kompensimi 
dhe ti jepej e drejta e punës. 

Këto kufizime diskriminuese me bazë gjinore kanë 
qenë të pranishme në shumicën e Evropës Lindore, 
por përmes punës së mbrojtësve të të drejtave të 
njeriut, këto kufizime janë hequr dhe këto lista 
famëkeqe janë shkurtuar. 

Në 2017, vetëm 6 muaj pas publikimit të fushatës 
#PunëPërtëGjithaGratë #Alljobs4allwomen, Mol-
davia u bë shteti i parë që amendoi Kodin e Punës, 
duke eleminuar çdo kufizim.  Ukraina, Armenia 
dhe Gjeorgjia gjithashtu shfuqizuan këto lista, disa 
prej tyre vijojnë të aplikohen për disa grupe grash* 
(gratë shtatzëna dhe nënat e reja).  Prapsëprapi ka 
plot shtete që ruajnë të njëjtin qëndrim patriarkal 
për “përshtatshmërinë” e disa punëve për gra* dhe 
hezitojnë tju japin akses të barabartë për të gjitha 
llojet e punës për çdokënd. Sikurse e shohim çdo 
ditë, ka nivele të ndryshme të diskriminimit që 
njerëzit hasin në jetët e tyre profesionale.  Çdo 
sjellje diskriminuese që shohim duhet dënuar nga 
ana jonë si dhe mbështetja për viktimat duhet ga-
rantuar. Sot ne jemi akoma shumë larg nga një sho-
qëri e drejtë dhe me barazi për të gjithë por sa vjen 
e bëhemi më rezistent së bashku dhe me shpresën 

se një ditë drejtësia do të triumfojë, pasi ne nuk do 
të pushojmë së luftuari për këtë gjë.
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përkufizimin e martesës si një bashkim midis një 
burri dhe një gruaje.

Pavarësisht homofobisë së sponsorizuar nga shte-
ti, situata është përmirësuar në mënyrë të qën-
drueshme. Pas dy viteve më të vështira për ko-
munitetin LGBTQ + në Letoni, 2005 dhe 2006, 
gjërat morën një kthesë për mirë. Që nga ajo 
kohë, çdo paradë e krenarisë ka pasur më shumë 
mbështetës dhe më pak kundërshtarë.  Në vitin 
2014, Ministri i Jashtëm Edgars Rinkēvičs doli 
publikisht si homoseksual në Twitter, duke u bërë 
kështu politikani i parë jo vetëm në Letoni , por 
në tërësinë e ish-Bashkimit Sovjetik që e bën këtë 
gjë. Pavarësisht se tërhoqi shumë vëmendje nega-
tive, ai ka mbetur mjaft popullor dhe këtë vit do 
të shënojë 10 vite  në pushtet.  Kjo tregon se sa i 
rëndësishëm është vizibiliteti - që nga deklarata e 
Rinkēvičs, gjithnjë e më shumë njerëz të famshëm 
kanë dalë gjithashtu hapur dhe për secilën/in prej 
tyre, shoqëria ka qenë më pranuese.  Europride u 
zhvillua në Riga në 2015, ku morën pjesë me mi-
jëra pjesëmarrës dhe pati vetëm disa protestues. 
Ajo turmë e dhunshme homofobësh që kishin 
sulmuar vetëm 10 vjet më parë, tashmë është zh-
dukur.  Përkundër përmirësimit të qëndrimeve 
shoqërore (sondazhet tregojnë se diku rreth 2/3 e 
popullsisë së Letonisë mbështesin një ligj për part-
nershipet brenda gjinisë së njëjtë), situata ligjore 
nuk ka ndryshuar shumë. Sidoqoftë, tani ka tre 
parti të mëdha politike që mbështesin sindikatat 
civile dhe të drejtat LGBTQ +, Uniteti i Ri (EPP), 
Zhvillimi / Për! (Rinovo Evropën) dhe Progresivët 

(Të Gjelbrit / EFA) - një situatë që do të dukej e 
paimagjinueshme vetëm 5 vite më parë. Drejtuesi i 
Development / For! Faction në parlament , Marija 
Golubeva, e zgjedhur në 2018, është politikania e 
dytë që del hapur si queer dhe një avokate e dev-
otshme e një ligji për partneritetin civil për çiftet 
brenda të njëjtës gjini .  Ky ligj i propozuar për 
partneritetin civil është refuzuar nga parlamenti 
disa herë, por çdo herë që ndodh, 10 000 nënsh-
krimet e qytetarëve të nevojshme për të ri-dorëzuar 
propozimin mblidhen në kohë, herën e fundit në 
më pak se një javë. Duke marrë parasysh suksesin 
e partive liberale dhe të gjelbërta në zgjedhjet lo-
kale në Riga të Këshillit të Qytetit, si dhe vendi-
min e Gjykatës Kushtetuese në fund të vitit 2020 
duke deklaruar se mungesa aktuale e mbrojtjes për 
çiftet e të njëjtës gjini si dhe familjet e tyre është 
anti-kushtetuese, sjell siguri se së shpejti do të ketë 
përmirësime të mëdha për kuadrin ligjor të per-
sonave LGBTQ + në Letoni.

Të jetuarit në Evropën Lindore, ku homofobia 
është e përhapur dhe shpeshherë e mbështetur 
nga shteti, situata për personat LGBTQ + mund 
të duket e pashpresë. Sidoqoftë, vlen të përmendet 
se përmes aktivizmit dhe vizibilitetit të komunite-
tit queer, ndryshimi shoqëror mund të arrijë në 
vetëm disa vite. Në mënyrë që t'i transformojmë 
ndryshimet shoqërore në ndryshime politike, ne 
duhet të nxisim vizibilitetin e çështjeve queer dhe 
të inkurajojmë pjesëmarrjen politike.

GRATË E KAUKAZIT 
JUGOR 
NË POLITIKË
Masha Pashkova-Dzneladze

Cfarë do të thotë të jesh grua në vendin tënd? 
Cilat janë sfidat kulturore, ekonomike dhe poli-
tike që hasin gratë?

Liza Zhvania: Të jesh grua në Gjeorgji mbetet e 
komplikuar. Nga njëra anë, shumë gra, sidomos në 
dekadat e fundit kanë marrë përsipër përgjegjësinë 
ekonomike dhe sociale për familjet e tyre, teksa 
normat tradicionale, patriarkale, ndaj të cilave 

bazohet shoqëria, e nënvlerësojnë rolin e grave - 
shoqërisht dhe politikisht.  Teksa gratë rriten dhe 
edukohen që të mësojnë punën e rëndë, të jenë të 
përulura dhe të duruara, shoqëria nuk na shtyn të 
jemi ambicioze.  Pavarësisht faktit se gratë, nënat 
mbajnë shumicën e përgjegjësive në shumë familje, 
ku baballarët mund të mungojnë, roli i tyre social 
dhe politik ende nuk njihet plotësisht.

Kaukazi jugor është rajoni më homofobik dhe misogjinist në Evropën Lindore. Ne intervistuam 
vajza të reja që janë aktive në jetën politike dhe shoqërinë civile në shtetet e këtij rajoni - Arme-
nia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia. Liza Zhvania është anëtare e bordit ekzekutiv të të Gjelbërve 

në Gjeorgji - një proto-parti. Ajo është gjithashtu themeluese e Maudi - një hapësirë bashkëkohore e 
artit. Vafa Naghiyeva është një aktiviste feministe dhe anëtare e bashkisë në fshatin e rajonit Neftch-
ala në Azerbajxhan, ku dhe ka lindur. Ajo ka përfunduar studimet në degën e Shkencave Politike dhe 
Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Sabahattin Zaim në Stamboll. Lusine Kosakyan është 
specialiste për të drejtat e njeriut dhe aktiviste e angazhuar prej një kohe të gjatë me CDN, momental-
isht e punësuar si Koordinatore Projekti dhe bashkëthemeluese e Frontline Youth Network. 

Liza Zhvania Lusine Kosakyan Vafa Naghiyeva
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Lusine Kosakyan: Eksperienca ime personale si 
grua dhe nga praktika e të punuarit në sferën e të 
drejtave të grave, më bën të mendoj që ka një qën-
drim të diferencuar ndaj grave në Armeni (njëjtë si 
në vendet e tjera post-sovjetike) i lidhur zakonisht 
me statusin e tyre civil, dhe ndonjëherë me edukim-
in dhe statusin social. Gratë e martuara me fëmijë 
marrin inkurajimin dhe vlerësimin më të madh. Ky 
është statusi i perceptuar si më i suksesshmi dhe më 
i përmbushuri për gratë në shoqëri. Gratë e pavaru-
ra që ndjekin karrierën gjithnjë shihen me dyshim 
dhe sfidohen në “rolin” e tyre si nuse dhe mama, 
gjithsesi, pasi luftojnë kundër seksizmit, etj. dhe 
arrijnë fazën ku arritjet janë të dukshme, edhe ato 
mirëpriten në shoqëri. Vajzat në moshë të re (edhe 
djemtë gjithashtu) perceptohen si fëmijë që kanë 
nevojë të kontrollohen prej prindërve.  Ky  është 
qëndrimi që mund të konstatohet përmes  përvo-
jës personale. Politikisht, Armenia aplikon politi-
ka neutrale gjinore. Në anën tjetër, femicidi dhe 
dhuna me bazë gjinore mbeten problematike në 
Armeni. Një numër i organizatave për të drejtat e 
grave punojnë në terren për të promovuar barazinë 
gjinore dhe një axhendë të ndjeshme gjinore në të 
gjitha sferat.

Vafa Naghiyeva: Të qenit grua në Azerbajxhan 
nënkupton se duhet të luftosh për të drejtat e tua 
dhe të të gjithë grave të tjera. Këto kohë dhuna në 
familje dhe nivelet e vetëvrasjes tek gratë po rriten 
dhe gratë gjithnjë e më shumë po vriten brutalisht 
nga baballarët e tyre, të bijtë, bashkëshortët, madje 
dhe vjehrri ndonjëherë. Pra, të jesh grua në vendin 
tim do të thotë që duhet të luftoj. Mbetet e vështirë 
për gratë të përfaqësohen në pozicione të larta në 
arenën politike. Edhe nëse emërohen në pozicione 
të caktuara, ato nuk kanë pavarësi në vendim-mar-
rje.

Si u përfshitë në aktivizmin që bëni sot? Pse është 
i rëndësishme ai për ju?

Lusine Kosakyan: Unë kam një formim profe-
sional në të drejtat e njeriut. Unë kam vite përvo-
je pune me organizatat jo-fitimprurëse lokale që 
punojnë për të drejtat e grave. Aktualisht, unë po 

ndaj pozicione drejtuese në organizata që përqen-
drohen në të drejtat e njeriut dhe paqen. Përvoja 
ime akademike dhe profesionale më ndihmuan të 
prioritizoja këto çështje specifike dhe të zbatoja in-
tegrimin gjinor në të gjitha projektet e implemen-
tuara nga organizatat ku punoj. 

Liza Zhvania: Unë u përfshiva në aktivizëm sepse 
pashë shumë potencial, së bashku me përpjekjet, 
dhe disi kthesa e ngjarjeve, marrëdhëniet ndërper-
sonale, si dhe përvojat e përbashkëta më sollën së 
bashku me njerëzit me të cilët punoj aktualisht. Në 
të dy hapësirat, Maudi dhe të Gjelbërit, unë punoj 
me miq të ngushtë dhe aleatë. Në të dy rastet, këto 
organizata plotësojnë nga pak nevojën për ko-
munitetet përreth dhe kanë kuptim kulturor dhe 
politik, i cili rezonon me shoqërinë në përgjithësi. 
Kështu që unë e konsideroj punën time kryesisht 
shoqërore.

Vafa Naghiyeva: Kam punuar si gazetare dhjetë 
vjet më parë në një organizatë për të drejtat e nje-
riut. Shumicën e kohës bëja intervista me persona 
në rrugë. Më pas, unë punova si gazetare në një 
kanal televiziv, i cili mbështetej financiarisht nga 
qeveria. Unë udhëtova në rajonet e Azerbajxhanit 
dhe pashë shumë probleme, jo vetëm në aspektin 
gjinor, por edhe perspektiva të tjera.

Gjithnjë kam dashur  të kontribuoj në përmirë-
simin e barazisë gjinore në Azerbajxhan. Sepse 
jam vetë vajzë dhe e di sa e vështirë është të jesh 
e tillë në këtë vend . Unë përballem me vështirë-
si për shkak të gjinisë sime. Por, në zonat rurale 
situata është shumë më e vështirë. Gratë këtu për-
ballen me dhunën në familje dhe ato kanë nevojë 
për mbështetje profesionale, arsimim dhe pavarë-
si financiare. Për këtë arsye, unë hapa një atelie 
qepjeje në fshatin tim në vitin 2019. Ne patëm 
vështirësi për të vazhduar punën, veçanërisht me 
shpërthimin e pandemisë, por unë do të përpiqem 
të përmirësoj ndërmarrjen dhe të vazhdoj përsëri. 
Për më tepër, për të ndihmuar më shumë njerëz 
në fshatin tim, unë garova në zgjedhjet lokale për 
komuna dhe arrita të zgjidhem në këshill. Është e 
vështirë të fitosh zgjedhjet në vendin tim për shkak 

të një hapësire të tkurrur politike. Unë isha i vetmi 
person që u zgjodha sipas proceseve demokratike. 
Unë dhe ekipi im arritëm të luftojmë kundër mash-
trimit dhe të sigurojmë që zgjedhjet demokratike 
të zhvillohen në fshatin tim të vogël.

Si përfaqësohen personat e gjinive të ndryshme në 
nivele të ndryshme të qeverisjes? 

Liza Zhvania: Ekziston një problem serioz në 
përfaqësimin gjinor në qeveri, dhe në rastet kur 
gratë mbajnë pozicione më të larta, pushteti za-
konisht duket të jetë thjesht nominal. Për shem-
bull, ne kemi presidenten tonë të parë grua, por 
perceptohet, dhe unë ndaj këtë besim, se veprimet 
dhe vendimet e saj rrallëherë janë të pavarura, por 
më tepër tregojnë pozicionin e partisë në pushtet. 
Një problem i madh është gjithashtu mënyra në 
të cilën gratë politikane shpesh shantazhohen nga 
filmime/foto nga jeta e tyre personale, shpesh sek-
suale. Diskutimi publik i jetës personale bëhet një 
rrezik i madh për pothuajse çdo grua që futet në 
politikë dhe këto diskutime shpesh formojnë opin-
ionin publik rreth figurës së dhënë.

Vafa Naghiyeva: Në Azerbajxhan, është e vështirë 
të flasësh për këtë gjë. Nuk ka vend për gjini të 
ndryshme në nivele të ndryshme të qeverisjes. 
Nëse ka gra zyrtare, ato nuk kanë ndonjë rol, por 
ekzistojnë vetëm për formalitet.

Lusine Kosakyan: Sa i përket politikës dhe ven-
dimmarrjes, ekzistojnë statistika mbi përfaqësimin 
gjinor. Duhet theksuar se statistikat zbatojnë një 

qasje gjinore binare për të gjitha të dhënat. Kështu 
që, sipas hulumtimit të zhvilluar nga UNDP, për-
faqësimi i grave në fushat e vendimmarrjes mbetet 
i ulët.

Aktualisht përfaqësimi i grave konsiston në:
• Më pak se 2% si kryetare të komuniteteve;
• Rreth 10% si anëtare të këshillit lokal (të 

dhënat e vitit 2019);
• 24% si anëtare të Asamblesë Kombëtare; 

8% të Ministrive të Qeverisë dhe 26% si 
Zëvendëse Ministre;

• 0% si guvernatore gra , 18% si zëvendësguver-
natore.

A mendoni se gratë në politikë stigmatizohen në 
vendin tuaj? Nëse po, cilët janë faktorët që kon-
tribuojnë në këtë proces?

Lusine Kosakyan: Teksa  gratë mbeten aktorë të 
rëndësishëm në arsim dhe çështjet sociale, dhe 
janë të përfaqësuara mirë në akademi, në poli-
tikë pengesa të caktuara mbeten të paprekura.Për 
shembull, në nivelin lokal ka kufizime në inicia-
tivat stimuluese ose angazhimin e partive politike 
për të sjellë më shumë gra. Qëndrimet stereotipike 
mbi rolet e grave dhe burrave dhe mungesa e besi-
mit tek gratë shtojnë barrierat për pjesëmarrjen 
politike të grave. Për shkak të përfaqësimit të tyre 
të kufizuar në pozitat udhëheqëse, rrjedhimisht 
gratë kanë shumë pak ndikim në vendimet e politi-
kave. Ndërsa një sistem i kuotave prej 25% siguron 
që gratë të përfaqësohen në partitë politike, ato 
përballen me pengesa të dallueshme për të hyrë në 
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zyrat në nivelet lokale dhe kombëtare.

Sfera politike mbetet një fushë e dominuara nga 
burrat për shkak të pengesave të tilla si nevoja për 
të balancuar karrierën politike me përgjegjësitë 
familjare dhe perceptimet publike, stereotipet, që 
burrat janë udhëheqës më të mirë. Gratë përbëjnë 
më shumë se gjysmën e nëpunësve civilë, por vetëm 
15% e tyre janë në nivelet më të larta. Nevojiten 
më shumë përpjekje për të nxitur pjesëmarrjen ak-
tive të grave në nivele më të larta të politikëbërjes 
qeveritare.

Vafa Naghiyeva: Fatkeqësisht po, si në shumë 
vende të tjera patriarkale, shoqëria jonë nuk dëshi-
ron që gratë të përfaqësohen në fusha të ndryshme, 
veçanërisht në politikë.

Për shembull, kur hodha kandidaturën time për 
tu zgjedhur si anëtare e komunës u kërcënova nga 
kryetari ynë i komunës dhe ata më thirrën në qen-
drën e votimit për të kontrolluar kutitë e votimit. 
Kur shkova në atë vend, ata mbyllën derën, më 
mbajtën në një dhomë me 9 burra të panjohur dhe 
u përpoqën të më detyronin të tërhiqja kandida-
turën. Pastaj kur unë u zgjodha dhe kërkova trans-
parencë nga kryetari i bashkisë sonë, ai shpërndau 
fotografitë e mia në plazh nga llogaria ime në 
instagram. Ai i ngjiti ato fotografi në stacionet e 
autobusëve, në hyrjen e fshatit dhe zyrën postare, 
para një spitali ku gjithmonë ka shumë njerëz. 
Përveç kësaj, ai shpërndau një foto tjetër timen në 
një kafene, ku unë dhe shoku im po pinim birra. 
Ai donte ta përdorte këtë metodë për të më den-
igruar, turpëruar dhe për të më dëbuar nga fshati, 
për të më bërë të pamoralshme. Policia gjithash-
tu  nuk bëri asgjë në lidhje me këtë histori sepse 
ata mbështesin shtyllat e patriarkatit. Pra, ishte 
shumë e vështirë të luftosh si grua, veçanërisht në 
një vend si ky i yni. Si një grua gjithmonë mund të 
përballesh me stigmatizim në bazë të gjinisë tënde. 

Cila mendoni se mund të jetë një mënyrë për të 
motivuar më shumë njerëz të gjinive dhe seksu-
aliteteve të ndryshme për të kandiduar në vendet 

tona?

Liza Zhvania: Mungesa e solidaritetit me gratë 
dhe persona të seksualiteteve të ndryshme mbetet 
problematike në Gjeorgji, dhe duhet kaluar në 
mënyrë që këta individë të ndihen të fuqizuar. 
Shembuj të kurajos, solidaritetit dhe mbi të gjitha 
të dhënies së rëndësisë së duhur për këto çështje 
me të cilat po ballafaqohemi është shumë e rëndë-
sishme në formimin e solidaritetit. Shumë norma 
sociale të ngurtësuara duhen  sfiduar, ndonjëherë 
në mënyrë agresive, për të krijuar kushtet për dre-
jtësi gjinore.

Lusine Kosakyan: Përqasja aktuale në lidhje me 
përfaqësimin e barabartë të grave dhe burrave 
(politikat janë të lidhura me binaritetin gjinor) 
është ajo që quhet diskriminim gjinor ose sistemi 
i kuotave. Gjithsesi, nuk mjafton vlerësimi i kësaj 
vetëm në terma kuantitivë por edhe ai “kualitativ”. 
Nga perspektiva ime, në mënyrë që të sjellim as-
pektin gjinor në fusha të ndryshme të jetës poli-
tike dhe sociale, fillimisht duhet të fokusohemi 
dhe tek edukimi që duhet ta ketë këtë përqasje (në 
edukimin formal dhe jo-formal). Shumë iniciativa 
nga poshtë-lart duhet të jenë ato që thyejnë ste-
reotipet gjinore dhe të sfidojnë normat dhe rolet 
gjinore.  Një numër i konsiderueshëm projektesh 
mbi lidershipin duhen aplikuar për vajzat e reja. 
Çdo gjë që përmenda duhet të jetë e vazhdueshme 
dhe me kualitet. 

Vafa Naghiyeva: Aktualisht,  është shumë e 
vështirë për ti kthyer përgjigje kësaj pyetjeje, sepse 
ka kaq shumë probleme në perceptimin rreth 
gjinisë që ekzistojnë në Azerbajxhan.  Ne ende 
jemi duke luftuar për të drejtat tona më bazike. Të 
gjitha çështjet  që përmenda më sipër - dhuna në 
familje, nivelet e vetëvrasjes, ngacmimet - të gjitha 
këto kanë arsye politike mbrapa tyre. Si mund të 
gjejmë një mënyrë për ti trajtuar këto problema-
tika? - Për të arritur këtë objektiv neve na duhet 
të rrisim gjerësisht ndërgjegjen në shoqëri dhe të 
edukojmë njerëzit.

FESTIVALET E ARTIT 
QUEER NË EVROPËN 
QENDRORE
Maja Klimentic

Festivali i filmit “Krahë për 
Krahë” (Rusi)

Festivali i filmit “Krahë për Krahë” (Side by Side film festival) 
synon të themelojë hapësira kulturore të lira në të cilat per-
sonat queer, lezbike, gej, biseksualë dhe transgjinore/ë kanë 
mundësinë të afirmojnë, vënë në pyetje dhe zgjerojnë identitetet e 
tyre. Përmes mediumit të filmave me kualitet të lartë, inteligjentë, 
ato/a krijojnë një forum për diskutime, duke zhbërë mite dhe 
stereotipe demode që vijojnë të pengojnë zhvillimin e komunitetit 
LGBT+ në Rusi. Duke gjeneruar një dialog pozitiv, ato/a kanë 
për synim të sjellin ndryshimin, ushqejnë respektin për të drejtat 
e njeriut të personave LGBT+ dhe të sjellin një tolerancë më të 
madhe dhe pranim më të gjerë të grupeve të ndryshme brenda 
shoqërisë ruse. Festivali i filmit “Krahë për Krahë” zhvillohet që 
prej vitit 2008 dhe prezanton filma në shumë qytete në Rusi, duke 

Arti është një mjet i rëndësishëm për dhënien e mesazheve të rëndësishme. Ky mjet mund të arrij 
tek shumë persona, të motivojë, fuqizojë dhe të ketë impakt mbi individët dhe grupet. Komu-
niteti LGBT+, persona të identiteteve të ndryshme gjinore dhe orientimeve seksuale përballen 

me diskriminim, gjuhë urrejtje dhe shtypje pasi ndërgjegjësimi nga shoqëritë në Evropën Qendrore për 
këto çështje që këto komunitete hasin, mbetet i ulët. Festivalet e artit queer ofrojnë një mundësi përmes 
së cilit vizibiliteti i komunitetit të arrijë në sferën publike duke përdorur mjete të ndryshme artistike. 
Publiku i gjerë do të jetë më i kuptueshëm, empatik dhe do të ofrojë dhembshuri nëse realiteti trego-
het nga një palë e tretë (arti), sesa nga një komunitet që artikulon sfidat me të cilat përballet. Në këtë 
mënyrë, shihet se si ne të gjithë flasim një gjuhë të përbashkët të artit. 

Në këtë artikull, festivale të ndryshme prezantohen me qëllimet dhe objektivat e tyre, vendndodhjen 
dhe aktivitetet përkatëse. Në këtë mënyrë ne i bëjmë ato të dukshme dhe të aksesueshme për komu-
nitetet në EQ. Nëse e gjeni veten tek një nga këto festivale, tani e mësuat si mund ti vizitoni dhe të 
përfshiheni - ose me kontributin tuaj artistik, ose si vëzhgues/e. Përveç festivale të artit queer të listuara, 
aktivitete të tjera equivalente me festivalet organizohen gati në çdo shtet evropian.
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Festivali Merlinka (Serbia, Bosnja 
dhe Hercegovina, Mal i Zi )

Festivali Ndërkombëtar i Filmit Queer Merlinka ose Festivali 
Merlinka është një festival i përvitshëm filmi i bazuar në tem-
atikën e LGBT+ që organizohet çdo vit në Beograd, Serbi (që prej 
2009), Sarajevë (që prej 2013) dhe Tuzla, Bosnje dhe Hercegovinë 
dhe Podgoricë (Mal i Zi) (që prej 2014). Edicioni i Beogradit 
organizohet në Qendrën Rinore të Beogradit gjatë javës së dytë 
të dhjetorit, dhe zakonisht zgjat pesë ditë. Edicionet e Sarajevës 
dhe Podgoricës organizohen në janar dhe shkurt të çdo viti, me 
të parin që organizohet në Kinemanë e Artit Kriterion ose në 
Qendrën e Hapur në Sarajevë/Tuzla, dhe edicioni tjetër që orga-
nizohet në qendrën PR. Festivali u themelua në 2009 nga Qendra 
e Informacionit për Gej dhe Lezbike si edhe Qendra Rinore e 
Beogradit. Në këtë festival shfaqen filma me metrazh të gjatë, të 
shkurtër si dhe  dokumentarë nga e gjithë bota që fokusohen në 
çështjet e lezbikeve, biseksualeve, transgjinoreve/ëve, transseksual, 
interseks dhe queer.  Festivali mori emrin e Vjeran Miladinović 
Merlinka, një punonjëse seksi transgjinore dhe aktore e cila u vra 
në 2003. Festivali u themelua për të promovuar artin dhe kulturën 
LGBT+. Merlinka është festivali i vetëm aktiv i filmit që organizo-
het çdo vit në disa shtete. 

Festivali i Barazisë (Ukrainë)

Festivali i Barazisë kombinon kulturën, kreativitetin dhe aktiv-
izmin social dhe krijon një hapësirë për diskutime rreth iden-
titeteve diverse. Festivali është një aktivitet i përvitshëm që sjell së 
bashku grupe të ndryshme sociale në luftën kundër diskriminimit 
dhe paragjykimeve. Synimi është të jetosh në një shoqëri ku ka 
dialog dhe nuk ka dhunë. Ata/o përpiqen të ndërtojnë një dialog 
social në Ukrainë me ndihmën e artit dhe komunikimit miqësor. 

Festivali i parë u mbajt në Kiev në 2014, dhe që prej 2013 ai nuk 
zhvillohet më në kryeqytet, por edhe në qytete të tjera. Programi i 
festivalit përfshin shfaqje filmi, performanca, projekte fotografike, 
diskutime, performanca nga artistë ukrainas dhe të huaj, koncerte, 
festa dhe shumë më shumë: https://equalityfest.in.ua/pro-festi-
val/ .

DOTYK (Bjellorusi)

Përshembull “Prekja” (Bjellorusisht: Дотык) është një festival 
ndërkombëtar për kulturën queer. Misioni i festivalit është zgjer-
imi i informacionit rreth diskriminimit ekzistues, prekja e disa 
tematikave sikurse identiteti dhe shprehja e vetvetes, të folurit 
për format e ndryshme të ksenofobisë në shoqërinë bjelloruse, 
inkurajimi i konsolidimit midis personave të diskriminuar, të 
rrisim vetëndërgjegjësimin e tyre, si dhe të rritet vetë-reflektimi i 
audiencës.  

Fillimisht DOTYK u konceptua si një festival filmi, i shoqëruar 
nga aktivitete të ndryshme dhe që zhvillohet një herë në vit, që 
ekziston me qëllimin për të reflektuar mbi eksperiencën e grupeve 
sociale të diskriminuar dhe të shtypur. DOTYK i tejkaloi limitet 
e një festivali kinemaje dhe nisi të unifikonte format e ndryshme 
të shprehjes, u shndërrua në një festival të kulturës queer, që u 
zhvillua në disa vende të ndryshme si dhe u zhvillua në qytete të 
tjera përpost kryeqytetit. DOTYK ndërton komunikimin duke 
përdorur gjuhën e artit meqenëse është gjuha universale njerëzore 
që dëfton histori të vërteta, nuk reduktohet në të dhëna statistiko-
re, dhe reflekton kompleksitetin dhe diversitetin e botës. 

Festivali i Netëve të Filmit Gej 
(Rumani)

Festivali i Netëve të Filmit Gej (në rumanisht: Serile Filmului 
Gay) është një festival filmi që organizohet çdo vit në Cluj-Na-
poca, Rumani nga Asosacioni LGBT+ “Be An Angel”. Duke 
shfaqur një seri filmash me tematikën e LGBT+, ai synon të 
tregojë më shumë rreth kulturës dhe kinemasë LGBT+, dhe në të 
njëjtën kohë të nisi një dialog me pjesëtarë të tjerë.

Filmat e shfaqur tek Festivali i Netëve të Filmit Gej janë deri diku 
të ndryshëm nga ata të shfaqur si pjesë e festivalit të përvitshëm 
në Bukuresht “GayFest”, i cili përfshin gjithashtu një festival 
filmi. Festivali i Netëve të Filmit Gej është më i orientuar dhe 
fokusuar në filmat në gjuhën angleze në koleksionin e tij, ndërsa 
GayFest zakonisht prezanton një numër më të madh të dokumen-
tarëve dhe produksioneve evropiane, me një fokus më të gjerë në 
të drejtat LGBT+. Përveç këtyre, Festivali i netëve të Filmit Gej 
përfshin një Gala të çmimit Gej, që i jepet në shenjë mirënjohjeje 
të gjithë atyre personave që kanë kontribuar për kulturën LGBT+ 
dhe të drejtat e tyre përgjatë vitit,  me çmime të aderuar në dh-
jetëra kategori. http://serilefilmuluigay.ro/2020/ 

nisur nga producentë të mëdhenj deri në artistët vendas, dhe në 
këtë mënyrë fuqizon komunitetin si dhe artistët. Për më shumë 
informacion, klikoni këtu https://bok-o-bok.com/en/
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Festivali i Filmit LGBT+ (Poloni)

Festivali i Filmit LGBT+ është një nga aktivitetet më të rëndë-
sishme në hartën kulturore të Polonisë. Festivali zhvillohet çdo vit 
dhe u shndërrua në manifestimin më të madh të kinemasë LGBT+ 
në vend. Ky festival ka shfaqur filma në 9 qytete në Poloni dhe 
mbajti edicionin e nëntë në 2020. Festivali zhvillohet në një klimë të 
ashpër politike, teksa Polonia u deklarua si vendi më homofobik në 
Evropë (sipas ILGA Europe). Përveç shfaqjes së filmave nga festivale 
të tjera, ky festival po jep mundësi dhe për filma më alternativë nga 
autorë dhe aktivistë polakë. Të gjithë ata u krijuan me një qëllim të 
përbashkët - të shihen nga një audiencë diverse, kundër çdo ndasie 
apo kategorizimi: https://bit.ly/38A6E9M

Festivali i Artit Queer në 
Thesaloniki (Greqi)

Festivali i Artit Queer në Thesaloniki (TQAF) është një inicia-
tivë bazë që përpiqet të alterojë disa keqkuptime të ngulitura 
dhe paragjykime rreth komunitetit LGBT+ përmes praktikave 
kulturore dhe artistike. 

Festivali u themelua në 2018, dhe drejtohet nga një ekip i dedikuar 
vullnetarësh që iu ofrojnë artistëve queer një platformë për të 
investiguar fenomene sociokulturore të lidhura me identitetet dhe 
eksperiencat queer. 

Festivali është i shtyrë prej besimit se arti ka potencialin për të 
hapur rrugë të reja të komunikimit si dhe të shërbejë si një urë 
midis një grupi divers individësh dhe grupesh sociale. TQAF ka 
për qëllim të stimulojë dialogje dhe të zhvillojë metoda alternative 
për të trajtuar diskriminimin social: queerartsfestival.gr

Vala Queer (Qipro)

Përmes fuqisë transformuese të kinemasë, Queer waves ka për 
qëllim të ndajë disa prej eksperiencave më unike kinematografike, 
duke promovuar një kulture të pranimit dhe solidaritetit në nivel 
kombëtar. Qëllimi i festivalit është të ofrojë një mundësi për 
celebrimin e diversitetit dhe unicitetit përmes disa prej titujve të 
filmave më të mirë LGBT+, me një fokus në filmat që nuk janë 
shfaqur më parë në Qipro: queerwave.com

Mezipatra (Republika Çeke)

Mezipatra është një festival çek i filmit queer që shfaq filma me 
tematikë LGBT+. Emri Mezipatra përkthehet si kat i ndërmjetëm 
dhe i referohet misionit të festivalit: të krijojë një hapësirë si vend-
takim i personave pavarësisht identitetit gjinor apo identitetit sek-
sual. Çdo edicion eksploron një tematikë të caktuar dhe mirëpret 
një gamë të gjerë të ftuarish ndërkombëtar. Aktivitetet shoqëruese 
variojnë nga leksionet dhe debatet deri tek hapjet e galerive dhe 
performancave teatrale si dhe festat. Ky festival zhvillohet çdo vit 
në nëntor në Pragë dhe Brno me ativitetet shoqëruese në Ostrava, 
Olomouc dhe qytete të tjera në republikën Çeke: www.mezipatra.cz 

Pink Life QueerFest (Turkey)

Pink Life QueerFest është një festival ndërkombëtar i filmit me 
tematikë LGBT+ që zhvillohet në qytete të ndryshme të Turq-
isë. Ky festival u zhvillua për herë të parë në 2011, dhe është i pari 
festival filmi në Turqi i fokusuar në tematikën LGBT+, organizuar 
prej organizatës Pink Life LGBTI+ Association në Ankara. Festi-
vali u zhvillua deri në 2013 në Ankara, derisa u ndalua dhe më pas 
u transferua në Stamboll, Denizli dhe Mersin që prej 2014. 

QueerFest ka për qëllim krijimin e themeleve të diskutimeve për 
teorinë dhe artin queer në Turqi, duke e sjellë vëmendjen tek 
diskriminimi dhe dhuna kundër pjesëtarëve LGBT+ të sho-
qërisë. Mbetet i ndaluar si festival pa një kohëzgjatje të mirëpër-
caktuar nga Guvernatori i Ankarasë: pembehayatkuirfest.org 



36 37

TANI NUK ËSHTË 
KOHA. MEDIA E 
ORIENTUAR DREJT 
GJINISË NË NJË 
QYTET INDUSTRIAL
Kateryna Andrieieva

Kjo histori ka të bëjë me një specialiste të re të medias dixhitale nga një prej qendrave më të mëdha 
industriale të Ukrainës. Неначасі ("Tani nuk është koha") promovon vlerën e jetës njerëzore 
dhe ndihmon në gjetjen e mbështetjes për ata që kanë nevojë për të duke botuar lajme dhe his-

tori në lidhje me çështjet shoqërore dhe jetët e njerëzve, të drejtat e të cilëve shkelen. Ne biseduam me 
Kateryna Maiboroda, themeluese e Неначасі, në lidhje me projektin e saj dhe si të punojmë me çështje 
komplekse sociale si LGBT dhe barazia gjinore.

Na trego më shumë për projektin tënd.

Ideja lindi mbase 5 vite më parë, kur gjeta një 
portal të huaj që kombinonte një media dhe një 
qendër burimesh për fondacionet e bamirësisë. Më 
pëlqeu ky koncept - të prezantoj një audiencë me 
organizata të ndryshme jo-qeveritare dhe bamirëse 
përmes historive personale dhe kështu të përfshi-
jmë më shumë njerëz në bamirësi si dhe në zgjidh-
jen e problemeve sociale.

Më herët kam punuar në media në fushën e la-
jmeve dhe të kërkimit, si dhe kam mësuar të shkru-
aj për tema të ndjeshme ndaj konfliktit, dhe vetëm 
së fundmi mora guximin të krijoja Неначасі. Nga 
fundi i vitit 2020 unë mora një buxhet në bash-
këpunim me OJQ-në "Gender Z" nga Programi i 
Granteve të Demokracisë të alokuar prej Ambasa-
dës së SHBA-ve në Ukrainë. Si për fillim, mjafton 

një buxhet 3-mujor.

Aktualisht, për shkak se është një mikro-buxhet, 
unë jam anëtarja e  vetme e ekipit bazë. Kohë pas 
kohe unë përfshij fotografët, dhe gjithashtu ka 
njerëz të tjerë të gatshëm të na ndihmojnë ndon-
jëherë dhe që përgatisin materialet. Përveç kësaj, 
njerëz nga grupe të diskriminuara ose me aftësi të 
kufizuara na dërgojnë informacion. Për shembull, 
kohët e fundit kam marrë informacion nga një 
nënë e një fëmije me aftësi të kufizuara dhe nevoja 
të veçanta arsimore.

Ëndrra jonë është që të kemi gati 30% të përmba-
jtjes së gjeneruar nga përdoruesit që vijnë nga gru-
pet e diskriminuara dhe që janë të interesuar të nx-
jerrin në pah tema të caktuara; pjesa tjetër është ajo 
që krijojmë. Sikurse kjo, ne do të krijojmë bazën 
e organizatave të verifikuara, të cilat do të duken 

si një dyqan në internet: një person mund të zg-
jedhë një kategori dhe të shohë se cilat organizata 
po punojnë për një temë specifike në Zaporizhzhia 
dhe rajonin më gjerë. Këto organizata mund të 
na ofrojnë përmbajtjen, temat e reja ose të interv-
istuarit. Si rezultat, të dy përbërësit ndikojnë tek 
njëri-tjetrin. Неначасі është një projekt i mediave 
sociale në kryqëzimin e gazetarisë dhe bamirësisë. 
Projekti ynë përqendrohet kryesisht në çështjet 
LGBT + por, përveç kësaj, ne gjithashtu mbulo-
jmë temat e barazisë gjinore, dhunës në familje dhe 
personave me aftësi të kufizuara. Dhe besoj se do të 
ketë edhe më shumë.

Kohët e fundit keni filluar të përdorni podkastin 
si një format për media. Pse e zgjodhët këtë for-
mat?

Podkastet janë një format i ri për  ne, kështu që 
është e vështirë të flasësh për efektivitetin e tij. Ne 
kemi vështirësi për të angazhuar audiencën, por 
duket se podkastet e tërheqin vëmendjen e audi-
encës . Kjo sepse, gjatë izolimit, njerëzit duan të 
dëgjojnë një zë si një formë intimiteti.

Unë për herë të parë e mora idenë në fillim të izo-
limit (në pranverën e vitit 2020), kur vendosa të 
lexoja me zë të lartë fragmente librash në llogarinë 
time në Instagram në të njëjtën orar çdo mbrëmje. 
Reagimet ishin të shumta, njerëzit donin të dëg-
jonin dhe të ndjenin intimitet. Ata nuk donin që 
këto lexime të ndaleshin kur mbaroi izolimi dhe 
më kërkuan të lexoja diçka tjetër. Gjatë përgatitjes 
së aplikimit për buxhet për Неначасі, unë i mora 
parasysh këto reagime. Dhe tani, njerëzit e trish-
tuar ose të vetmuar, ose ata që janë të mbyllur me 
të afërmit të infektuar me Covid-19, me fëmijë ose 
persona me aftësi të kufizuara, mund të dëgjojnë 
podkastet dhe  të ndiejnë intimitet. Përveç kësaj, 
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nuk ka censurë në podkastet tona, mysafirët tanë 
mund të shajnë dhe ne nuk e presim atë - kjo është 
e rëndësishme për ne, sepse në këtë mënyrë bise-
dat janë më të sinqerta dhe intime pa ndjenjën se 
njerëzit vetëpërmbahen.

Si punoni me të intervistuarit dhe historitë e tyre?

Unë kam punuar për tema të lidhura me gjininë 
dhe LGBT + për më shumë se 3 vjet, kështu që jam 
në kontakt me shumë organizata në Zaporizhzhia, 
si dhe njerëz që nuk janë të përfshirë në ndonjë or-
ganizatë, por janë ende të gatshëm të tregojnë his-
toritë e tyre. Vazhdimisht mundohem të mendoj 
për dikë  që mund t’iu përgjigjet pyetjeve të mia, 
ndjek njerëz interesantë në rrjetet sociale dhe në 
këtë mënyrë gjej të intervistuarit. Për shembull, 
së shpejti ne do të regjistrojmë një podkast me 
Kostya Andrieiev, i cili është një aktivist që punon 
në një organizatë LGBT, por ne do të flasim për 
homoseksualitetin dhe kulturën popullore - sesi 
homoseksualiteti portretizohet në kinema, libra 
dhe pornografi. Dhe e gjithë kjo erdhi sepse ndoqa 

instagramin e tij dhe pashë që ai shkruan vëzhgime 
interesante mbi kulturën.

Një nga historitë tona të para ishte për një djalë që 
duhej të linte praktikën si drag queen për të gjetur 
punë dhe për të socializuar me të tjerët, sepse kjo 
ia vështirësonte jetën dhe ai nuk u pranua në ko-
munitetin LGBT. Unë mendoj se kjo histori është 
shumë emblematike. Një tjetër podkast që dua të 
përmend është historia e Nataliia Lobach - një ur-
baniste e famshme në Zaporizhzhia që merret me 
kulturë, arkitekturë dhe urbanizëm. Ajo është një 
dizenjuese 40 vjeçare dhe punon në një organiza-
të LGBT. Falë një ekipi të madh entuziastësh dhe 
Nataliia në veçanti, një nga rrethet e qytetit me 
emrin   "Qyteti Social" u ekspozua ndaj publikut 
më të gjerë si një fenomen arkitektonik. Arkitek-
tët gjermanë madje mbajtën një konferencë rreth 
arkitekturës Bauhaus atje.

Me gjithë këto merita të qytetit, Nataliia shqetëso-
het se identiteti i saj homoseksual nuk do të prano-
het nga shoqëria. Njerëzit që kontribuojnë shumë 

në Zaporizhzhia dhe na ndihmojnë të kuptojmë 
rëndësinë e procesit kulturor dhe historisë në qytet 
nuk mund të ndihen rehat këtu. Këto dy histori 
janë më trishtueset për mua.

Sa i përket personave me aftësi të kufizuara, mbaj 
mend një histori për një vajzë me autizëm, e cila 
u mëson muzikë fëmijëve të tjerë me aftësi të ku-
fizuara. Babai i saj është një prift i cili u përjashtua 
nga Kisha Ortodokse Ukrainase e Patriarkanës së 
Moskës për shkak të qëndrimit të tij patriotik. Ajo 
nuk u pranua në shkollën e muzikës, kështu që va-
jza mësoi të luante instrumentin e bandurës për të 
hyrë në një shkollë tjetër muzikore. Tani ajo ndih-
mon fëmijët me të cilët mësuesit e tjerë nuk duan 
të merren për shkak të mungesës së njohurive se si 
të punojnë me fëmijë me çrregullime mendore.

Cila është audienca e medias tënde?

Së pari erdhën persona  që e dinin tashmë se 
çfarë po shkruaja dhe për cilat tema po punoja. 
Ata janë  mbështetësit tanë të cilët ofruan të jenë 
të intervistuarit, sugjeruan tema dhe forma të 
ndryshme ndihme. Për shembull, disa fotografë 
ofruan ndihmën e tyre mbi baza vullnetare. Pastaj 
erdhën njerëz të rastit të cilët kryesisht jepnin 
pëlqime dhe komente.

Неначасі ka momentalisht lloje të ndryshme të au-
diencës, por deri më tani nuk mund t'i drejtohemi 
secilit prej tyre në kohën e duhur. Për shembull, 
një lloj janë njerëzit që tashmë merren me çështje 
sociale, të tillë si përfaqësues të OJQ-ve ose fon-
dacioneve të bamirësisë të cilët shpesh përballen 
me lodhje dhe vetëkonsumim, si dhe mendojnë 
se puna e tyre është e padobishme dhe shumë e 
ngadaltë. Dhe ne duam që të gjithë këta njerëz të 
shohin rëndësinë e kontributit të tyre përmes ma-
terialeve tona ose përmes komunikimit të gjeneru-
ar nga ato materiale. Një lloj tjetër janë njerëzit 
që sapo kanë filluar të kuptojnë se bëjnë pjesë në 
grupe të diskriminuara dhe nuk dinë çfarë të bëjnë 
me jetën e tyre.

Dhe, sigurisht, personat që shfaqin urrejtje, sepse 

është shumë e rëndësishme të zvogëlojmë agre-
sionin. Kjo kategori vjen shpeshherë nga reklamat 
e synuara - disa njerëz urrejnë temat e lidhura me 
LGBT ose dhunën në familje aq shumë sa Face-
book iu shfaq atyre reklama për këto tema. Ur-
rejtësit shprehen se "është e panatyrshme", "është 
thjesht një çrregullim mendor" etj. Ekzistojnë tak-
tika të ndryshme për t'u marrë me persona të tillë. 
Nëse ndonjë prej tyre kërcënon ose inkurajon 
dhunë, ne i heqim këto komente pa u menduar dy 
herë. Nëse janë stereotipe, ne përpiqemi të flasim 
me atë person. Ne e kuptojmë që jo të gjithë dinë 
ose duan të dinë për homoseksualitetin, aftësitë e 
kufizuara ose arsyet e dhunës në familje. Ju mund 
të flisni me këta persona. Në fakt, është audienca 
me më shumë prurje, falë së cilës mund të shihni 
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shumë tema për të cilat mund të shkruani dhe të 
flisni. Njerëzit që punojnë në fushën e të drejtave 
të njeriut  ose në fondacione bamirësie zakonisht 
besojnë se kaq shumë iu është thënë tashmë, aq 
shumë artikuj janë shkruar – ndaj lind pyetja për 
çfarë tjetër mund të flitet? Por kur lexoni stand-
artin e stereotipave dhe të urrejtjes, kuptoni se të 
gjithë këto artikuj nuk janë lexuar. Mbetet e nevo-
jshme të bisedoni me njerëz të tillë, t'u drejtoheni 
atyre dhe të përdorni atë platformë komunikimi në 
të cilën ka ardhur personi. Kjo është arsyeja pse të 
gjithë audiencat janë të nevojshme, të gjithë audi-
encat janë të mira.

A mendoni se po promovoni çështjet sociale në ax-
hendën e qytetit?

Është e vështirë të vlerësosh kontributin dhe efek-
tivitetin e një mediaje, sepse kjo është pjesë e një 
përpjekjeje të madhe të ekipit. Mungesa e reagi-
meve adekuate e bën punën në media më të kom-
plikuar. Për shembull, një dizajner i brendshëm 
mund të shikojë rezultatin e punës së tyre dhe të 
marrë reagime nga klientët, por në gazetari nuk 
kuptohet qartë nëse botimet tona kanë ndikuar 
apo ndryshuar diçka. Ndonjëherë kam mendimin 
se asgjë nuk ndryshon, e gjitha shkon për asgjë.

Por në 2-3 vitet e fundit shoh që ka më shumë 

parada krenarie në Zaporizhzhia (e para ishte vitin 
e kaluar dhe ishte mahnitëse). Qytetarët tanë tani 
janë më të familjarizuar me çështjen e dhunës në 
familje dhe e kuptojnë pse nevojitet strehimi. Sig-
urisht, jo të gjithë -  deputetët lokalë ende nuk e 
kuptojnë plotësisht. Por ky numër është i mjaftue-
shëm për të mbledhur numrin e kërkuar të firmave 
në një peticion për të krijuar një strehë për viktimat 
e dhunës në familje dhe ky është një plus. Besoj se 
një pjesë e vogël e këtyre arritjeve ishte për shkakun 
tim dhe të medias në të cilën po punoj duke mbu-
luar këto çështje. Një shembull tjetër i ekipit me të 
cilin kam punuar më parë - ata nuk ishin shumë të 
interesuar në temën e gjinisë ose dhunës në famil-
je, ose ata nuk e dinin pse punëtorët e seksit nuk 
mund të quhen prostituta. Por kemi punuar së 
bashku dhe të dy kemi ndikuar te njëri-tjetri. Një 
vit më vonë pashë kolegët të fillonin të pyesnin se 
si të shkruanin diçka në mënyrë korrekte. Duket se 
gjithçka ndryshon pak nga pak.

Preferon të punosh në rang lokal apo vendor?

Së pari, ekzistojnë media që promovojnë disku-
time rreth të drejtave të njeriut në Ukrainë, dhe 
unë jam e kënaqur për këtë gjë. Shumë pak media 
në Zaporizhzhia mund të kenë luksin të shpenzo-
jnë kohë, burime dhe para duke punuar në tema 
kaq të vështira, sepse biznesi lokal i medias është i 

përqendruar në tema që janë 
në interesin e të gjithëve, si 
lajmet e qytetit ose bane-
sat dhe shërbimet  komu-
nale. Së dyti, mendoj se 
të punuarit në nivel lokal 
është interesant. Një inicia-
tivë e bazuar në komunitet 
tregon se çfarë burimesh ka 
komuniteti (si OJQ, lëvizje 
civile, fondacione bami-
rësie). Duhet t'u tregohet 
njerëzve se ekzistojnë këto 
burime dhe njerëz të cilët 
dëshirojnë - dhe luftojnë 
për të - për të përmirësuar 
mjedisin rreth nesh - qoftë 

për një transport publik të rehatshëm, kundër 
dominimit të reklamave të jashtme, ose për ruajt-
jen e trashëgimisë kulturore . Në këtë mënyrë ata 
shkatërrojnë një stereotip për të cilin askush nuk 
interesohet. Kur njerëzit shohin organizata dhe 
aktivistë të ndryshëm duke bërë diçka në qytetin 
e tyre, ata ndiejnë shpresë sepse nuk janë vetëm në 
mendimet e tyre dhe ata kanë dikë me të cilin/ën 
mund të bashkohen.

Gjithashtu më pëlqen ideja e ndërtimit të një ko-
muniteti. Unë dua që të kuptohet ideja se varet nga 
ne që një ide të përhapet në qytetin tonë në mënyrë 
që njerëzit të përfshihen më shumë në aktivitetet e 
OJQ-ve ose të dhurojnë në fondacione bamirësie 
në baza të rregullta. Ne jemi për një zhvillim të 
qëndrueshëm të bamirësisë. Do të ishte më mirë 
nëse njerëzit do ta kuptonin se nëse dhuronin rreg-
ullisht, jo një herë në vit vetëm për të bërë një gjest 
por rregullisht, ata mund ta bënin qytetin më të 
mirë.

A mund të na tregoni më shumë rreth kontekstit 
lokal të Zaporizhzhia?

Një herë e një kohë, mendoja se ekzistojnë specifikat 
e çdo konteksti lokal, por më vonë lexova materi-
alet e kolegeve të mia nga qytete të ndryshme dhe 
ato flisnin për të njëjtat probleme. Thuhet se ekzis-

ton tendenca që në vendet post-sovjetike pabarazia 
gjinore të jetë një ndër problemet më pak të pri-
oritizuar. Por nga ana tjetër, ka specifika në lidhje 
me implementimin e ndryshimeve. Zaporizhzhia 
është një qytet industrial, prandaj autoritetet loka-
le përbëhen kryesisht nga përfaqësues të fabrikave 
që kanë mendësinë e tyre të të punuarit dhe të të 
menduarit. Për këtë arsye, është e vështirë të zba-
tohet ndonjë ndryshim progresiv. Për shembull, 
qytetarët firmosin një peticion për themelimin 
e një strehe për viktimat e dhunës në familje, por 
deputetët nuk e kuptojnë rëndësinë e saj dhe ar-
syen pse është e rëndësishme të ndahen viktimat e 
dhunës në familje nga persona të tjerë azil-kërkues. 
Streha për personat jetimë dhe familjet me fëmijë 
kanë specifika të tjera, dhe viktimat e dhunës në 
familje nuk mund të dërgohen atje, pasi në asnjë 
rast nuk duhet që agresorët të dijnë ku janë vikti-
mat dhe të kërcënojnë të tjerët. Mbetet e vështirë 
të shpjegosh çështjet sociale dhe ti tregosh per-
sonave në sektorin industrial që janë në qeveri se 
çfarë duhet ndërmarrë për qytetin. Ata besojnë se 
mjafton ndërtimi i një sheshi të ri, trotuareve dhe 
stolave. Çfarë tjetër mungon?

A ke ndonjë eksperiencë bashkëpunimi me politi-
kanë?

Ne mbetemi neutral dhe të pavarur prej politikan-
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ëve dhe forcave politike.  Gjithsesi, unë kontaktoj 
disa deputetë të cilët i kam takuar e njohur në pro-
fesionin e tyre më shumë se aktivitetet politike, si 
përshembull gazetar/e ose profesion tjetër.  Përg-
jithësisht, bashkëpunimi me politikanë/et mbetet 
mosmirënjohës. Fatkeqësisht, një person nuk sillet 
gjithnjë ashtu siç deklarohet në publik. Për shem-
bull, do të ishte një ide e mirë bashkëpunimi me 
një politikane e cila mbështeti idenë e krijimit të 
një strehe për viktimat e dhunës në familje, por në 
seancën plenare kjo grua votoi kundër strehës. Dhe 
nëse ne do të kishim bashkëpunuar me të, nuk e 
di sa të komplikuara do të kishin qenë gjërat. Këta 
politikanë mund të ofrojnë ekspertizë, komente 
dhe të bëjnë intervista, por ata nuk mund të jenë 
partnerë idealë.

A është gazetaria art?

Unë mendoj se ka art në të. Gazetaria është në 
kryqëzimin midis kreativitetit dhe artizanatit. 
Sigurisht, 80% është artizanat, pasi në rast se nuk 
ndiqen standartet, arti do të mbetet art, jo gazetari. 
Por me këtë 20% mund të bësh çdo eksperiment. 
Pasi të përfundoni së përgatituri informacionin 
sipas rregullave, ju mund të vendosni se si do ta 
prezantoni atë. Mund të jetë në formën e podkas-
tit, komikëve, ose një bashkëpunimi me fotografët. 
Ndaj preferoj të ftoj fotografët dhe të organizojmë 
diçka interesante, por ka edhe shumë formate të 
tjera. Me një ekip më të madh do të doja të realizo-
ja një seri në instagram - më shumë integrim midis 
gazetarisë dhe artit. Arti është diçka që fiksohet në 
gazetari. 

A ke ndonjë rekomandim për fillestarët në fushën 
e gazetarisë?

Nëse dikush dëshiron të fokusohet tek  historitë 
personale dhe të punojë me persona nga grupet 
vulnerabël, ata duhet të mësojnë shumë fillimisht. 
Për shembull, ju mund të merrni pjesë në trajnimet 
mbi LGBT, barazinë gjinore etj.  Së fundmi kam 
ndjekur një trajnim mbi mekanizmat kombëtar   
parandalues, LGBT dhe monitorimin e qelive 
dhe burgjeve. Duhet eksploruar dhe mësuar sa më 

SA E SIGURTË 
ËSHTË HAPËSIRA 
E SIGURTË NË 
EVROPËN LINDORE?
Maja Klimentic

Gjatë kursit në internet  "Arti për të rinjtë, për personat queer dhe për feministët/et e Evropës 
Lindore" të zbatuar në Nëntor 2020, ne patëm një shans për të pasur një diskutim të hapur 
midis të rinjve nga e gjithë Evropa Lindore (EE) rreth hapësirave të ndryshme të sigurta, shkel-

jet e tyre dhe se si ato ndikojnë tek ne. Ju mund ta bëni këtë detyrë edhe privatisht, të mendoni se çfarë 
do të thotë hapësirë e sigurt për ju dhe të mendoni se cilat do të ishin përgjigjet tuaja.

Pyetja e parë në diskutim ishte: Cilat janë tre fjalët e para që shoqëroni me termin hapësirë e sigurtë? 
shumë për çdo gjë që mund të lidhet me çështjet që 
do të trajtosh. Në këtë mënyrë sa më shumë të dish 
rreth kontekstit, aq më mirë do ta njohësh perso-
nin përballë.   

Disa persona kanë probleme serioze me shënde-
tin dhe rreziqe psikologjike. Për shkak të kësaj ne 
duhet të jemi  të frikësuar se mos dëmtojmë dikë 
duke bërë pyetjen e gabuar. Duhet të jetë shumë e 
frikshme të flasësh me dikë që  ka gjasa të largohet 
nga jeta brenda vitit.  Mbani mend se një person 
që flet me ju është gjithashtu i frikësuar, madje më 
shumë se ju. Ne duhet ti respektojmë vendimet e 
njëri-tjetrit.  Dhe sigurisht ne duhet të mësojmë 
të dëgjojmë dhe të jemi njerëzor.  Duhet pranuar 
ideja se ka shumë eksperienca njerëzore, dhe nuk 
ekziston një mënyrë e vetme e të jetuarit.  Edhe 
nëse nuk të pëlqen dhe  je i/e nevrikosur për vendi-
met e dikujt, ty të duhet të mësohesh me idenë dhe 
të respektosh e kuptosh tjetrin, dhe të ecësh përpa-
ra. Ne duhet të jemi falenderues ndaj këtyre per-
sonave për atë çfarë janë, që kanë një eksperiencë të 
tillë, dhe që janë gati për të folur për të pasi është e 
vështirë për ta. Mbetet e rëndësishme për ta për të 
kuptuar se kanë aleatë dhe nuk janë vetëm.

Perceptimet fizike dhe emocionale të hapësirës së 
sigurt janë të ndryshme, dhe ato varen nga faktorë 
diversë, si komuniteti në të cilin jemi, njerëzit me 
të cilët jemi, vendndodhja, përvojat etj. Nga re-
zultatet, ne mund të shohim se rrugët janë vendi 
në të cilin ndihemi më pak të sigurt, ndërsa në 
shtëpitë, zyrat dhe universitetet tona ndihemi të 
sigurt fizikisht. Ky është perceptimi se sa ka të ng-

jarë të jemi pjesë e një situate të pakëndshme ose 
të dhunshme. Pse ndihemi ndryshe në vende të 
mbushura me njerëz? Çfarë do të thotë një shëtit-
je e rregullt në rrugë për gratë dhe njerëzit queer? 
Në foton vijuese mund të shihni se si lokacione të 
ndryshme ndikojnë në hapësirën e sigurt fizike.

Kur i shohim hapësirat nga një perspektivë e sig-
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urisë emocionale, situata duket  pak më ndryshe. 
Hapësira e sigurt emocionale është shumë më e nu-
ancuar dhe nuk krijohet lehtë, megjithatë, shkelet 
lehtë. Kur nuk jemi në hapësirën tonë të sigurt 
emocionale, ndjehemi të shqetësuar, të dëshpëruar 
dhe mirëqenia jonë e përgjithshme vuan. Ne nuk 
mund të jemi autentikë, pasi ekziston një ndjenjë 
gjykimi, turpërimi ose ajo e reagimit negativ. Fo-
tografia e mëposhtme tregon se sa të sigurt ose të 
pasigurt ne i perceptojmë vendet e ndryshme kur 
bëhet fjalë për hapësirat tona të sigurta emociona-
le.

Pra, si ta bëjmë një hapësirë më të sigurt? Ekzis-
tojnë metoda të ndryshme, pavarësisht nëse jemi 
duke diskutuar hapësirë të sigurtë emocionale 
apo fizike, dhe ato ndryshojnë nga lloji i situatave 
dhe individëve ose grupeve në fjalë. Këto ide u 
mblodhën në sesionin e ideve nga pjesëmarrësit e 
kursit online.

• Ofroni ndihmë personalisht: Bëhuni aleatë 
aktivë kur e shihni që dikush nuk po ndihet 
rehat. Komunikoni në një nivel personal dhe 
mos kini frikë të ndani emocionet dhe ekspe-
riencat për aq kohë sa ata/o do të kenë nevojë 
për mbështetje. Nëse një person i panjohur 
gjendet në rrezik ( për shembull nëse dikush 
është duke i ndjekur në rrugë dhe duket se 

KËNGË PËR 
PROTESTA
Masha Pashkova-Dzneladze

Kjo është një intervistë me Tata Jakeli, pjesëtare e ekipit fillestar përgatitor të aktivitetit të parë 
ndërkombëtar “Arti si strehë”. Ajo është eko-feministe. Ajo mund të dallohet lehtë pasi mban 
megafonin dhe ndonjëherë kitaren në protestat e lidhura me drejtësinë mjedisore dhe atë sociale 

në Gjeorgji. Ajo ka punuar pranë Të Gjelbërve Gjeorgjianë si Koordinatore e Projekteve mbi Gjininë 
dhe kohën e saj të lirë  pëlqen ta kalojë në natyrë. Ajo shkruan këngë për protesta, dhe jo vetëm. Ajo ka 
jetuar e studiuar në Easton, Pensilvani , SHBA për pesë vite dhe tani vijon studimet në Lund, Suedi. 

Na trego pak për veten dhe se çfarë bën.

Momentalisht jam studente në programin mas-
ter “Ekologjia njerëzore: Kultura, Fuqia dhe 
Qëndrueshmëria” në Universitetin Lund në Sue-
di.  Gjithsesi, unë vij nga Tbilisi, Gjeorgji dhe në 
dy vitet e fundit kam qenë e përfshirë me Të Gjel-
bërit Gjeorgjianë, që punojnë në Sekretariatin e 
organizatës, duke koordinuar dhjetëra projekte e 
duke kontribuar në organizimin e fushatave dhe 

protestave. 

Cila është lidhja tënde me muzikën?

Një prej ëndrrave të mia të fëmijërisë ishte të bëhe-
sha muzikante.  Unë i kërkova familjes time  që të 
merrja leksione kitareje më moshën shtatë vjeçare, 
por mu ndalua pasi isha shumë e vogël për këtë 
gjë.  Prandaj unë mora leksione kitareje për disa 
muaj kur mbusha 14 vjeçe. Që atëhere, kitarja dhe 
të kënduarit janë bërë një formë shprehjeje kur jam 
e lumtur ose e trishtuar. Në moshën 17 vjeçare nisa 
të shkruaj këngë. Deri më tani kam shkruar rreth 
10 këngë, por ende nuk i kam bërë publike pasi ato 
janë shumë personale.E vetmja këngë që kam bërë 
publike për audiencën e gjerë nuk është një këngë e 
shkruar nga unë, por një version i “We Will Rock 
You” nga grupi muzikor Queen që e shndërrova në 
një këngë protestuese për marshimet klimaterike 
“Gamodi Garemostvis” (e cila përkthehet “dil e 
ngri zërin për mjedisin”).

A mban mend herën e parë që përshtate një këngë 
të famshme në një këngë proteste?

Unë përshtata këngën “We Will Rock You” në 
“Gamodi Garemostvis” për marshimin e parë për 
klimën që ne (Të Rinjtë e Gjelbërt Gjeorgjianë 

Tata Jakeli

nuk janë fort mirë) prezantohuni si miqtë e 
tyre dhe ecni paralelisht me ta në mënyrë që 
mos të duket sikur janë vetëm dhe vulnerabël

• Edukoni veten dhe të tjerët për mënyrat se si 
të identifikoni shkeljet e hapësirës së sigurtë 
dhe reagoni. 

• Jini praktikë dhe novatorë. Si individ, ju 
mund të organizoni ose ti bashkoheni 
grupeve të ndryshme për mbështetjen e 
personave që i kanë mbijetuar një forme 
dhune. Nëse mblidhni një grup njerëzish ose 
një organizatë, ju mund të hapni një linjë 
telefonike për raportimin dhe lidhjen me in-
stitucione që punojnë për parandalimin dhe 
reagimin. Këto janë vetëm disa ide: mbajni 
mendjen hapur. 

• Merrni hapësirën që ju takon dhe ndihuni 
rehat me të! Motivoni të tjerët që të jenë 
prezent dhe vizibël, pasi do të jetë fuqizuese 
për të gjithë dhe do të ketë efekt të gjerë. 

• Mos kini frikë prej legjislacionit! Çojeni 
kauzën për hapësira të sigurta në nivelin 
politik dhe propozoni politika dhe zgjidhje 
praktike për të ofruar siguri në rrugë, insti-
tucione e kështu me radhë. 

• Ka kaq shumë ide dhe zgjidhje që mund 
të zbatojmë në nivel personal e më gjerë. 
Ngrijeni zërin, flisni për këtë gjë dhe luftoni 
për drejtësi!
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dhe iniciativa “Vin’me”) mbajtëm në prill 2019 
në Tibilisi, Gjeorgji. Me aq sa mbaj mend, kjo ide 
më erdhi disa ditë përpara marshimit.  Rastësisht 
po luaja këngën “We  Will Rock You” me instru-
ment dhe papritur nisa të këndoj disa prej fjalëve 
që më vonë u përfshinë në versionin e këngës sime. 
Kushurira ime, Mari, e cila ishte pjesëtare e të dyja 
organizatave që organizuan marshimin për klimën, 
ishte me mua atë moment. Ajo u bashkua me mua 
dhe nisëm të këndonim në orën vijuese, ne kishim 
shkruar shumicën e tekstit, të cilin e ndamë me 
organizatorët e marshimit. Përpara marshimit, 
ne regjistruam këngën në një tunel (për shkak të 
akustikës së mirë) përmes një aparati iPhone dhe e 
hodhëm në Facebook. Kënga u shpërnda me shpe-
jtësinë e erës. Madje këngën e kënduam në metron 
e Tibilisit dhe vende të tjera publike.  Në ditën e 
marshimit, ne dolëm në rrugët e Tibilisit dhe kën-
duam e nxitëm studentë dhe të rinj të tjerë që të 
ngrinin zërin për mjedisin. 

A ke një ritual që praktikon sa herë modifikon një 
këngë?

Modifikimi i këngës që bëra ndodhi kaq spontan-
isht, ndaj nuk është se kam një proces që e aplikoj 
në situata të ngjashme. Gjithsesi, këshilla ime do të 
ishte të zgjidhnit një këngë që njerëzit e njohin dhe 
e pëlqejnë, në mënyrë që versioni që do të prodho-
ni të mbetet në mendjen e njerëzve. 

A ke rekomandime në lidhje me mënyrën si duhet 
të duket ritmi dhe si kënga mund të jetë sa më 

ARTI NË QYTETE TË 
VOGLA. MISION: 
I MUNDUR
Kateryna Andrieieva

Qytete të mëdha, sidomos kryeqytetet, janë shpeshherë të mbingarkuara me aktivitete kulturore 
dhe urbane, teksa njerëzit në qytete më të vogla vuajnë nga një mungesë e mundësive për 
zbavitje kulturore. Por ka njerëz që sprovojnë këtë gjë dhe zhvillojnë iniciativa kulturore që 

nuk mbeten avantazh vetëm i qyteteve të mëdha. Ka aktivistë që zbatojnë projekte në qytete të vogla, 
mësojnë si të themelojnë komunikimin midis qytetarëve dhe autoriteteve lokale, si dhe sjellin energji 
për komunitetin lokal përmes kulturës. 

Një iniciativë e tillë gjendet në qytetin bregdetar Berdyansk me një popullsi rreth 100 mijë 
banorë. Gjashtë vite më parë, Ksenia Kleinos hapi një iniciativë “Ka ende kohë”, e cila ka krijuar një 
komunitet që bën bashkë persona të ngjashëm - organizata jo-fitimprurëse “Urbanistët kulturorë”. Ata 
i fokusojnë aktivitetet e tyre në zhvillimin urban, projekte edukative dhe fushata të artit. Ne folëm me 
pjesëtarët e ekipit të organizatës - Ksenia Kleinos dhe Kyrylo Pelivanov.

Pra pse nisët aktivizmin në Berdyanks dhe sa i 
gjerë është ekipi juaj?

Ne kishim jetuar në qytete të mëdha për 10 vite, 
ndaj kur u kthyem në qytetet tona, ndjemë një 
mungesë të jetës kulturore ndaj vendosëm ta kri-
jonim atë vetë.  Ishte përgjigja jonë ndaj boshllë-
kut.  Fatmirësisht, situata tani po përmirësohet 
gradualisht. 

Tani organizata jonë është rritur dhe po zgjeron 
komunitetin e urbanistëve kulturorë, duke mbled-
hur persona që duan të zhvillojnë qytetin e tyre, 
por nuk dijnë si ta bëjnë atë. Ekipi kryesor për-
bëhet nga katër persona, si dhe shumë vullnetarë 
që na ndihmojnë periodikisht me projektet. Ne 
përpiqemi të punojmë në një mënyrë që qytetarët 
të na kuptojnë, ndaj ne shohim për formate   dhe 
metodologji që janë tërheqëse për ta.  Arti  është 
efektiv në këtë aspekt. 

tërheqëse?

Rekomandimi i parë do të ishte ta merrnit me 
sportivitet procesin e kompozimit të këngës pasi 
është një aktivitet argëtues.  Momentin që përf-
shiheni në këtë proces, do ta surprizoni veten nga 
rezultatet pozitive.  Sa për ritmin, është mirë të 
keni dikë pranë. Unë jam e mendimit se dy ose më 
shumë persona mund të gjejnë ritme më të mira 
sesa vetëm një person. Sërish, mbetet një proces, 
dhe nëse jeni të apasionuar dhe rrethoheni nga 
persona të ngjashëm me ju, atëhere brenda një ore 
do të prodhoni një këngë me potencial për tu bërë 
hit.  

Pse mendoni se muzika dhe arti në përgjithësi 
janë të rëndësishme për aktivizmin?

Ato mbeten të rëndësishme për shpirtin e aktiv-
izmit, që përndryshe mund të bëhet i vështirë, 
shumë serioz dhe ndonjëherë edhe depre-
siv. Meqenëse aktivizmi lufton për kauza të 
ndryshme, është e lehtë të biesh në depresion. Në 
fund të fundit, ne jemi thjesht të rinj kundër një 
shteti shtypës dhe korporatave djallëzore.  Ende 
duket e pabesueshme se sa shumë përpiqemi e bë-
jmë në një shtet kaq represiv dhe klimë politike 
apatike.  Përmes muzikës dhe artit, ne mund ti 
bashkohemi marshimit dhe të motivojmë të tjerët 
për të na ndjekur, teksa i falim vetes pak pozitivi-
tet, konfidencë dhe kurajo për një të ardhme më të 
mirë. Muzika mund të jetë qiriu që na ndriçon në 
kohë të vështira.
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A mund të ilustroni me disa shembuj të projekteve 
të artit që zbatohen nga organizata juaj?

Disa prej projekteve tona janë punë artistike, që na 
ndihmon të formojmë një komunitet rreth orga-
nizatës. Përmes të tjerëve ne komunikojmë kauzat 
sociale dhe përdorim artin si mjet. 

Për ilustrim: në 2020 ne ftuam një artist të fam-
shëm ukrainas Hamlet Zinkovskyi, i cili krijoi 8 
murale brenda shtatë ditëve. Ekspozita e tij solo u 
inagurua, dhe një numër aktivitetesh u zhvilluan 
për të tërhequr vëmendjen tek objektet artistike 
dhe për ti mësuar qytetarët me artin modern. Një 
tjetër shembull është Muzeu në Plazh - së bashku 
me një artist vendas ne pikturuam një mur në por-
tin detar, që ndodhet në plazhin e famshëm.  Ne 
portretizuam riprodhimin e pikturave nga ar-
tistët ukrainas.  Më pas muzeu lokal i artit zhvil-
loi një tur special për fëmijët në shkolla. Tani një 
hapësirë publike ka nisur të formëzohet përreth 
murit.  Paratë [ër pikturat e “Muzeut në Plazh” u 
mblodhën përmes donacioneve bamirëse (rreth 
1300 EUR). 

Ne themeluam gjithashtu dhe një festival për ani-
macionin “Ravlyk-Fest”, i cili ka promovuar anima-
cionin si një mjet për ndryshimin social, në veçanti 
aktivizmin, për pesë vite tashmë. Si pjesë e këtij fes-
tivali, ne prezantuam një ekspozitë dixhitale rreth 
paragjykimeve në shoqëri ndaj personave me aftë-
si të kufizuara, dhe gjithashtu mësuam aktivistët të 
krijonin karikaturat e tyre për të promovuar çësht-
je të rëndësishme shoqërore. Ndërsa po zbatonim 
një iniciativë tjetër, ne u takuam me studentë të 
universitetit lokal dhe krijuam projekte arti që 
synojnë tejkalimin e stereotipeve gjinore. Më 
vonë, ekspozita udhëtoi në të gjithë Ukrainën. Më 
herët, ne mbajtëm teatro forumesh për zgjidhjen e 
konflikteve dhe komunikimin jo të dhunshëm për 
personat e shpërngulur brenda vendit, si dhe për 
dhunën me bazë gjinore.

Si iu përgjigjen banorët e qytetit koncepteve dhe 
ideve kaq të reja dhe progresive?

Historikisht, qyteti ynë u zhvillua me shpejtësi 
dhe prandaj është shumë multikulturor. Por sot 
është tipike për vendasit që ta quajnë Berdyansk 
"një qytet pa krye". Qyteti është  pika përfundim-
tare e shumë rrugëve të transportit - njerëzit nuk 
e vizitojnë qytetin tonë në tranzit, si Dnipro ose 
Kiev. Nëse dikush viziton Berdyansk, kjo është me 
qëllim. Në përgjithësi, kjo është karakteristikë e 
shumë vendeve që nuk janë mega-qytete.

Për më tepër, një numër i konsiderueshëm i të 
rinjve largohen dhe shkojnë në qytete të tjera në 
kërkim të arsimimit ose punës, dhe shumica e tyre 
nuk kthehen më. Për shembull, shumë të rinj shko-
jnë vazhdimisht në Kharkiv për shkak të shumël-
lojshmërisë së universiteteve, dhe për shkak të këtij 
procesi popullsia e saj mbetet shumë e re. Nga ana 
tjetër, Berdyansk është shumë më i vjetër. Rinia 
më progresive, të cilët janë të gatshëm të prano-
jnë ndryshimet, shpesh migrojnë nga qyteti ynë. 
Kjo është një nga arsyet pse Berdyansk është mjaft 
konservator. Ky problem është i rëndësishëm për 
shumë qytete të vogla pa jetë aktive kulturore. Si 
rezultat, kur bëhet fjalë për shumë tema apo pro-
jekte inovative, si barazia gjinore, njerëzit priren 
t'i refuzojnë  ato. Për shembull, vetë fjala "gjini" 
është një shkas për ta - ata kanë frikë nga ajo dhe 
përsërisin "nuk na duhet kjo, duhet të ndalohet". 
Në qytetet e vogla iniciativat progresive duhet të 
zbatohen normalisht, hap pas hapi, pa diçka pro-
vokuese në fillim.

A është e vështirë të zbatosh projekte të tilla në një 
qytet të vogël?

Autoritetet lokale na mbështesin vetëm në letër, 
por në të vërtetë ata as nuk e përmendën emrin e 
organizatës në mediat lokale kur përshkruan pro-
jektet tona.

Sot situata është përmirësuar pak (supozojmë 
se është për shkak të një mungese të ambicieve 
politike pas zgjedhjeve lokale) - tani marrëdhëni-
et tona mund të përshkruhen si "nuk shkaktojnë 
ndonjë gjullurdirë".

Vlen të përmendet se në qytetet e vogla reputa-
cioni i mirë përhapet më shpejt. Por në të njëjtën 
kohë, gabimet mund të kenë një ndikim negativ 
më të fortë. Bizneset lokale i njohin mirë anëtarët 
e ekipit tonë dhe janë të gatshëm të ndihmojnë pa 
ndonjë kusht të veçantë. Në rastin tonë madhësia 
e qytetit nuk ndikoi në aftësinë tonë për të marrë 
sponsorizim.

Ndër vështirësitë, mund të përmendim integrimin 
e ulët të proceseve moderne në jetën e përditshme 
të qytetit, si teknike ashtu edhe organizative. Për 
shembull, njerëzit nuk janë shumë familjar me 
mjete të ndryshme në internet.

Këtu, është më e vështirë për të gjetur dhe an-
gazhuar pjesëmarrës, madje edhe në aktivitete falas 
(është interesante që njerëzit e moshës së mesme 
janë më aktivë sesa rinia). Aktivistëve iu desh të 
kalonin më shumë kohë, dhe më shumë burime 
njerëzore dhe financiare për reklamat për të 
mbledhur një audiencë më të madhe. Komunikimi 
ndërpersonal në qytetin tonë është më efektivi.

Përveç kësaj, ka një mungesë shërbimesh për orga-
nizimin e aktiviteteve të mëdha, si hotelieri, tualete 
portative, shërbime elektrike, etj. Gjithashtu mund 

të jetë e vështirë të gjesh një vend për seminare ose 
trajnime - ka vetëm disa vende të tilla dhe ato nuk 
janë gjithnjë të disponueshëm.

Ne duhet të përmendim se gati në të gjitha qytet-
et e vogla nuk ka aq shumë ekspertë sa në ato të 
mëdha, dhe nëse organizata dëshiron t'i ftojë ata 
në një leksion ose një seminar, kjo përfshin shpen-
zime shtesë për udhëtimin dhe akomodimin.

Një avantazh i madh është që audienca nuk është 
aq “e ushqyer” si në qytetet e mëdha - është më e 
lehtë të befasohen qytetarët. Çdo ngjarje në Berdy-
ansk është unike, e shquar dhe e rëndësishme. Për 
shkak të kësaj, aktivistët thjesht mund të përshta-
tin përvojën e qyteteve dhe komuniteteve të tjera 
me realitetin e qytetit dhe të arrijnë një efekt 
mbresëlënës.

Cilat janë planet tuaja për të ardhmen?

Ne do të vazhdojmë lëvizjen tonë urbane dhe do 
të popullarizojmë artin në Berdyansk. Duke folur 
për projektet e ardhshme, ne duam të bëjmë një 
dizajn të shëndoshë për pikturat e muzeut lokal 
të artit në mënyrë që të tërheqim vëmendjen ndaj 
njerëzve  me dëmtime vizuale. Ne gjithashtu jemi 
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të interesuar të promovojmë anëtarë të rinj të ko-
munitetit tonë të cilët do të iniciojnë projekte vetë. 
Ne jemi në pritje të formimit të ekipeve të reja në 
qytet, të cilët mund të jenë konkurrentët tanë në 
të ardhmen.

Çfarë këshille do t'u jepnit të rinjve që jetojnë në 
qytete të vogla dhe duan të fillojnë të praktikojnë 
artivizëm?

Ne do të rekomandonim që të mos filloni nga for-
ma, por nga qëllimet dhe thelbi. Le të themi, nëse 
keni nevojë për një galeri, mund të negocioni me 
një kafene lokale për të mbajtur një ekspozitë. 
Nëse keni nevojë për një hapësirë për të rinjtë, 
atëherë mund të mbani takimin e parë në një sallë 
leksionesh kolegji dhe të përpiqeni të formoni një 

komunitet që do të jetë  i gatshëm të krijojë dhe 
mirëmbajë një hapësirë të tillë. Fakti që ekziston 
një dhomë e quajtur " hapësirë rinore" nuk krijon 
një hapësirë për të rinjtë si institucion. Meqë ra 
fjala, këto pengesa mund t'ju stimulojnë të jeni më 
krijues në veprimet tuaja.

Dhe nëse doni diçka, duhet ta bëni! Në fillim, 
vetëm disa njerëz besuan në iniciativën tonë, 
por është më mirë të përqendrohemi në reagime 
pozitive, jo ato negative. Gjithkush gjithmonë ka 
dyshime dhe frikë se mos nuk do të kuptohen nga 
të tjerët. Por duke vepruar, ju do të ndryshoni mje-
disin tuaj dhe me siguri do të gjeni njerëzit që janë 
të gatshëm të krijojnë diçka me ju.

FOTOGRAFI SI NJË 
MJET PËR TË BËRË 
NJË DEKLARATË 
POLITIKE
Maja Klimentic, Kateryna Andrieieva

Fotografia e parë që është shkrepur nga një 
aparat fotografik primitiv ka ndodhur në 
1826. Ishte një pamje nga dritarja e një 

ndërtese - një çati e ndriçuar nga dielli, e kapur 
nga Joseph Nicéphore Niépce në Francë. Sot, arti 
i fotografisë është sofistikuar, ne kapim imazhe të 
galaktikave, sipërfaqeve të planetëve të tjerë dhe 
imazhe mikroskopike të organizmave të gjallë, 
madje edhe të atomeve. Shkenca e fotografisë ka 
arritur shumë larg, jo vetëm nga këndvështrimi 
i pajisjeve, por edhe nga pikëpamja për të cilën 
përdoret fotografia. Nuk është vetëm për kapjen 
e peizazheve dhe portreteve. Fotografia në ditët 
e sotme mund të përdoret si një mjet për aktiv-
izëm, përhapjen e mesazheve tuaja dhe për të bërë 
deklarata politike. Mbetet një nga mjetet më të 
fuqishme vizuale dhe është e aksesueshme, e lehtë 
për t’u përdorur dhe e shpejtë për tu përhapur.

Fotografia është bërë një mjet arti e përdorur glo-
balisht. Ju nuk keni nevojë për një aparat fotografik 
të shtrenjtë për të kapur imazhe - pothuajse të 
gjithë telefonat e rinj kanë kamera që mundësojnë 
cilësi të lartë të fotografive. Regjistrimi i një fotoje 
është i lehtë, thjesht shtyp një buton. Ajo që kap 
kamera në të vërtetë varet nga ideja, imagjinata dhe 
krijimtaria juaj. Fotografia është mjaft e mirë kur 
doni të kapni momente me miqtë tuaj, familjen 
ose kur udhëtoni dhe shihni peisazhe të bukura. Ju 
bëni një foto, dhe kjo ju frymëzon - derisa ta fshini 

atë.

Por si mund ta përdorim fotografinë për aktivizëm 
dhe krijimin e deklaratës politike? Ne jetojmë në 
një botë ku në çdo cep të rrugës mund të gjesh 
diçka të gabuar dhe të dhimbshme. Problemet 
nuk janë vetëm në rrugë, por edhe në institucione, 
qeveri dhe shtëpitë tona. Shumë ide dhe pamje 
për të zgjedhur. Sidoqoftë, idetë nuk kanë nevojë 
domosdoshmërisht të rrjedhin nga problemet so-
ciale: ato mund të lindin nga çdo situatë jetësore, 
qofshin pozitive apo negative. Si e kapni atë, dhe 
si e perceptoni, do të jetë ndikimi kryesor që bën 
fotografia. Fotografia është bërë një mjet gjithnjë 
e më i rëndësishëm në politikën globale dhe lajmet 
e përditshme. Mediat sociale lulëzojnë në fuqinë e 
fotografisë - nga lajmet e klikimeve deri në fushatat 
masive politike dhe aktiviste.

Fuqia kryesore që jep fotografia është emocioni 
njerëzor. Truri ynë natyrshëm lidh pamje të cak-
tuara me emocionet. Imagjinoni, për shembull, 
foto nga lufta ose foto të livadheve dhe pyjeve - si 
ju bëjnë të ndiheni këto dy pamje? E njëjta aftësi 
perceptuese është ajo që u mundëson fotografëve 
të bëjnë një deklaratë. Të shohësh është të besosh. 
Dhe ky është fakti më i rëndësishëm për fotograf-
inë tuaj politike.

Kur jeni duke përdorur fotografinë si një mjet për 
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të bërë një deklaratë, duhet të jeni të kujdesshëm 
dhe të vetëdijshëm se mund të manipulohet. Ne je-
tojmë në një epokë vizuale, dhe gjithçka që ju ven-
dosni atje mund të kopjohet, redaktohet, keqpër-
doret, zbërthehet dhe keqinterpretohet. Nëse 
kërkoni për veprat e disa prej fotografive më ikon-
ike politike, do të gjeni me siguri emra njerëzish 
për të cilët nuk keni dëgjuar kurrë. Kur shikoni 
fotografitë e tyre, me siguri do të kuptoni se e 
keni parë diku më parë, pasi ato janë të ndara dhe 
përdoren për të gjitha llojet e qëllimeve. Diçka që 
fillimisht kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësim-
it në lidhje me dhunën me bazë gjinore, mund të 
interpretohet më vonë nga dikush si një justifikim 
ose motiv për të vazhduar veprimet e dhunshme.

Për më tepër, për të siguruar që fotografia juaj 
po përhap mesazhin e synuar, mund të përdorni 
fuqinë e titrave. Titulli mund të përbëhet nga  disa 
fjalë, ose një- dy fjali në lidhje me kontekstin e fo-
tografisë. Duke përdorur këtë duhet të siguroheni 
që mesazhi është i qartë dhe i fortë, dhe kështu 
parandaloni keqpërdorimin e mundshëm të tij. Ti-
tulli mund të reflektojë realitetin në të cilin është 
bërë fotografia, ose thjesht të shpjegojë çështjen e 
paraqitur në foto.

Për shembuj të fotografisë politike, mund të 
kërkoni   në faqe si lensculture.com, worldphoto.
org, Visual Global Politics (dhe të ngjashme).Dhe 
këtu mund të gjeni disa për frymëzim.

Fotoja: “Kush të zotëron?” nga Naida 
Hodžić/Dharma fotografi 

Titulli: A e zotërojmë ne teknologjinë dhe 
të gjitha pajisjet dhe llogaritë pa të cilat nuk 
mund ta imagjinojmë dot më jetën, apo na 
zotërojnë ata ne?

Foto: “Pamja” nga Studio XIII

Foto nga Serhii Babenko
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PO SIKUR???
Elena Petrovska, Masha Pashkova-Dzneladze

Po sikur të uleshim e të imagjinonim se si do të dukej jeta nëse do të kishim një 
përqasje tjetër ndaj artit?
Po sikur të vlerësonim artin po aq sa vlerësojmë lëndët teknike?
Po sikur lënda e artit mos të ishte opsionale për fëmijët në shkolla?
Po sikur lëndët teknike të ishin opsionale për fëmijët në shkolla?
Po sikur fëmijët që dëshirojnë të praktikojnë art nuk do tu duhej të shpenzonin 
para për mjetet e punës?
Po sikur të kishim akses të barabartë ndaj të gjithë filmave nëpër botë?
Po sikur filmat në të gjithë botën të prodhoheshin në mënyrë të barabartë?
Po sikur aktorët në filmat më të njohur mos të ishin të bardhë?
Po sikur protagonistët në filmat e famshëm mos të ishin burra?
Po sikur industria e filmit dhe teatrit të ishin më pak të bazuara në nepotizëm?
Po sikur gratë regjisore të respektoheshin e vlerësoheshin po aq sa burrat?
Po sikur mos të kishte ndasi gjinore në çmimet për aktorët kryesorë dhe 
mbështetës?
Po sikur gratë mos të lejoheshin të performonin në teatër, sikurse ka qenë kohë 
më parë?
Po sikur industria e teatrit të ishte e çliruar nga ngacmimet seksuale?
Po sikur të kishim shfaqje teatrale të luajtura vetëm nga gra, transgjinore/ë dhe 
persona queer?
Po sikur të shihnim art në më shumë sfera?
Po sikur ta konsideronim dizenjimin dhe arkitekturën si formë e artit, edhe 
pse ka aspekte teknike në të?
Po sikur mos të kishim vetëm burra të bardhë në listën e arkitektëve më të fam-
shëm në botë?
Po sikur mos të mendonim se vetëm burrat janë të suksesshëm në lëndët tekni-
ke?
Po sikur mos të bënim supozime mbi kapacitetet e personave bazuar mbi 
gjininë?
Po sikur gratë, transgjinoret/ët dhe personat queer të dizenjonin vetë produktet 
e konsumit të përditshëm?
Po sikur gratë, transgjinoret/ët dhe personat queer të dizenjonin vetë plani-
metrinë e sheshit qendror të qytetit tuaj?
Po sikur studentëve të arkitekturës mos ti duhej të blinin të gjitha materialet për 

studimet e tyre?
Po sikur instrumentet muzikore tiu jepeshin falas çdokujt që shpreh interes për 
të prodhuar muzikë?
Po sikur karriera e muzikantëve klasikë nuk do të varej prej suksesit të tyre në 
konkurset muzikore që motivohen nga konkurrenca?
Po sikur fëmijët me prindër pa shkollim muzikor të merrnin mbështetje të njëjtë 
për të studiuar muzikë?
Po sikur të gjitha zhanret muzikore të merreshin seriozisht dhe të respektonin 
artistët?
Po sikur artistëve tiu jepej një pagesë bazike pavarësisht se sa shumë krijojnë?
Po sikur qendrat kulturore dhe galeritë e vogla të lulëzonin në vend që të shtype-
shin nga mungesa e fondeve?
Po sikur arti dhe kultura të ishin pak më lart në listën e prioriteteve në shtetet e 
të gjithë botës?
Po sikur mos të ekzistonin provimet në shkollat e artit dhe tiu jepej liria kri-
juesve për të shprehur vetveten kur ta ndjejnë një gjë të tillë?
Po sikur të hapnim klasa falas të artit si formë shërimi për të gjitha qytetet dhe 
për të gjitha moshat?
Po sikur artistët të ishin të lirë të krijonin art në hapësirat urbane pa pasur nevo-
jën për të kaluar një sërë burokracish?
Po sikur kompozimi dhe prodhimi muzikor mos të kufizohej nga detyrimet dhe 
rregullat e shtëpive diskografike?
Po sikur të uleshim e të imagjinonim si do të dukej jeta nëse do të kishim një 
tjetër përqasje ndaj artit?
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EKIPI MBRAPA 
KËTIJ PROJEKTI
Grupi i punës për aktivitetin “Arti si 
strehë”: Anastasija Stosic, Tamar Jakeli, Lusine 
Kosakyan, Katya Andrieieva, Selma Levrence, 
Masha Pashkova-Dzneladze.

Grupi editorial: Katya Andrieieva, Selma 
Levrence, Maja Klimentic, Elena Petrovska and 
Masha Pashkova-Dzneladze.
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Anastasija Stosic është studente në vitin e dytë për menaxhim. Ajo ka qenë pjesëtare 
e Rinisë së Gjelbërt Serbe, dhe së fundmi është shumë e dedikuar ndaj temës së indus-
trisë së modës me zhvillim të qëndrueshëm. Ajo është mbështetëse e bizneseve lokale 
të artizanatit dhe e shpenzon kohën e lirë duke bërë shëtitje në qytet.

Hanna Filistovic ka studiuar Media dhe Komunikim në Universitetin “European 
Humanities” në Lituani, më pas ka punuar për organizatën feministe “Her Rights 
Center” për 2.5 vite. Hanna është aktiviste feministe nga Bjellorusia e cila organi-
zon aktivitete si leksione mbi tematika të lidhura me gjininë si dhe trajnime mbi 
mizogjininë e brendësuar. Në kohën e saj të lirë, ajo praktikon çiklizmin, joga dhe 
eksperimenton me forma të ndryshme të kinemasë.

Kateryna Andrieieva  është pjesëtare pranë Grupit të Punvës RUMB (RUMB 
Working Group). Ajo ka përfunduar studimet master në degën e Politikave Publike 
dhe Qeverisjes. Për një kohë të gjatë ajo ka punuar për një shoqatë bamirëse eduka-
tive, si edhe për një organizatë jo-qeveritare. Kateryna beson se një vend i fort dhe i 
qëndrueshëm duhet të ndërtohet nga komunitetet e vogla të forcuara. Interesat e saj 
fokuson mbi politikën dhe zhvillimin urban.

Kamran Azizli është bashkëkoordinator i Grupit të Punës mbi Gjininë (Gender 
Working Group). Ai ka qenë i përfshirë në aktivizmin LGBT+ që prej 2018 dhe ka 
zbatuar një sërë projektesh queer në Azerbajxhan deri tani. Ai është i interesuar në 
menaxhim projektesh, çështjet gjinore si dhe ato ekonomike. Ai preferon ta shpen-
zojë kohën e lirë më miqtë e tij queer, duke kërcyer dhe duke qëndruar jashtë. 

Lusine Kosakyan është një mbrojtëse e të drejtave të njeriut dhe aktiviste nga 
Armenia. Ajo është drejtoreshë e projekteve pranë Frontline Youth Network dhe 
anëtare pranë Grupit të Punës për Gjininë. Ajo është e apasionuar pas të drejtave të 
njeriut me fokus gratë. Interesat e saj akademike janë studimet mbi konfliktin dhe 
paqen. Ajo beson se hapa të vegjël të ndërmarrë mund të bëjnë diferencën. 

Selma Levrence është një aktiviste e gjelbërt dhe për të drejtat e njeriut nga Riga, 
Letoni, momentalisht në pozicionin e zëdhënëses për organizatën rinore “Pro-
tests”. Ajo është e apasionuar pas të drejtave LGBTQ+ dhe aktivizmit ambjentalist 
në Evropën Lindore si dhe punon si asistente pranë Këshillit Bashkiak të Rigës teksa 
vijon studimet në vitin e fundit në degën e Shkencave Politike dhe të Komunikimit.

Tamar (Tata) Jakeli është një aktiviste e gjelbërt dhe feministe. Atë mund ta gjeni shpe-
shherë me megafonin e saj dhe ndonjëherë me kitare në protesta të lidhura me drejtësinë 
sociale dhe mjedisore në Gjeorgji. Ajo ka punuar pranë Të Rinjve të Gjelbërt Gjeorg-
jianë si Koordinatore Projekti dhe në kohën e saj të lirë preferon të qëndrojë jashtë në 
natyrë. Ajo kompozon këngë për protesta, dhe jo vetëm. Ajo ka jetuar dhe studiuar në 
Easton, Pennsylvania, SHBA për pesë vite dhe tani vijon studimet në Lund, Suedi. 

Maja Klimentic është një ish-anëtare e Komitetit Ekzekutiv të CDN dhe një anëtare e 
Grupit të Punës mbi  Gjininë, me origjinë nga Tuzla, Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe ka qenë 
aktive në jetën e OJQ-ve në komunitet përmes aktivizmit dhe vullnetarizmit në organi-
zatën “Revolt” si dhe organizatat lokale feministe. Ajo punon në edukimin e fëmijëve për 
barazinë gjinore dhe është e përfshirë në projekte të ndryshme në lidhje me parandalimin 
e dhunës me bazë gjinore. Përmes studimeve të saj, ajo është e interesuar në teknologjitë e 
gjelbërta dhe një qasje të mbrojtjes së mjedisit ndaj inxhinierisë në industrinë ushqimore.

Elena Petrovska është asistente projekti pranë CDN. Ajo është aktiviste entuziaste, nd-
jek studimet në degën e Shkencës së Biologjisë Mjedisore dhe po eksploron mënyrat se si 
mund ta përforcojë Lëvizjen e Gjelbërt në Evropën Lindore. Në kohën e saj të lirë prefer-
on të lexojë, të eksplorojë mediume të ndryshme të artit dhe të relaksohet në natyrë.

Masha Pashkova-Dzneladze është koordinatore projekti pranë CDN. Ajo ka nisur 
aktivizmin e saj pranë Të Rinjve të Gjelbërt Gjeorgjianë në 2012 dhe asokohe ka qenë 
pjesëtarja e bordit ekzekutiv të CDN përgjegjëse për Grupin e Punës mbi Urbanizmin 
Alternativ. Ajo është e interesuar rreth të drejtave dixhitale, gjininë, klimën, edukimin 
dhe anti-kapitalizmin. Në kohën e lirë preferon të lexojë dhe vizatojë. 
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