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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda priti në një
takim anëtarët e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut, si dhe nënkomisionit parlamentar për të Drejtat
e Njeriut, në drejtimin e kryetarëve, z. Ulsi Manja dhe znj. Vasilika
Hysi.
Komisioneri Gajda vlerësoi angazhimin e Kuvendit për të monitoruar
dhe inspektuar institucionet e pavarura përmes një mekanizmi që
konsolidon llogaridhënien dhe transparencën. Ndihma substanciale e
Kuvendit për zyrën e KMD është mirëpritur jo vetëm brenda kornizës
institucionale, por edhe me shtimin e shërbimit të mbledhjes së
ankesave, promovimi të barazisë dhe ndërgjegjësimit për luftën ndaj
diskriminimit në terren, posaçërisht me zyrat rajonale.
Kryetari i komisionit të Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të
Drejtave të Njeriut, z. Ulsi Manja vlerësoi ndryshimet dhe arritjet e këtij
institucioni duke u treguar i gatshëm për të vijuar bashkëpunimin si në
drejtim të përmirësimit të ligjit, qoftë edhe në përmbushje të nevojave
të tjera institucionale, buxhetore dhe burimesh njerëzore.
Ndërsa Zëvendëskryetarja e Kuvendit, njëherësh edhe kryetare e
nënkomisionit parlamentar për të Drejtat e Njeriut, znj. Vasilika Hysi
vuri në dukje faktin që Komisioneri adreson çdo rekomandim, pa pritur
raportin e fundvitit. Znj. Hysi njoftoi Komisionerin që Kuvendi ka
pranuar dhe publikuar rekomandimet e Equinet-it, të përcjella nga vetë
institucioni në fjalë, si edhe rekomandoi vëmendje në procesin e
zbatimit të strategjisë së edukimit ligjor në zyrat rajonale.
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Komisioneri Gajda pret ambasadorin e
delegacionit të BE në Tiranë, Z. Soreca

Samiti i 1-rë Kombëtar të të Rinjve në
Shqipëri
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda në Samitin e 1-rë Kombëtar të të
Rinjve në Shqipëri!

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda priti në një takim pune z. Luigi
Soreca, Ambasador i Delegacionit të Bashkimit
Europian në Shqipëri.

Faleminderit për mundësinë. Gjetjet apo
anketimet në shkolla përkojne me gjetjet në
aspektet ekonomike për grupet vulnerabël sic
është edhe aftësia e kufizuar. Puna e cdo
organi Mbrojtes të së Drejtave të njeriut duhet
të trokasë tek cdo i ri të perthithen nga vetë ju
të rinj. Institucioni që unë përfaqësoj është një
Institucion me dimension human dhe shumë i
hapur ndaj rinisë forcës vitale në vend. Të rinjtë
duhet të jenë të organizuar, shoh një rini të pa
organizuar. Cdo i ri duhet të krijojë mekanizma
për të drejtat e tyre. Në në këtë Samit jemi
duke folur për të rinjtë , organizimi është e
vetmja mënyre që ju të mund të tregoni forcën
tuaj.

Komisioneri Gajda informoi ambasadorin
Soreca për veprimtarinë e KMD në promovimin
e barazisë dhe luftimin e diskriminimit në vend,
përmes mekanizmave që i jep Kushtetuta, ligji
dhe konventat e ndryshme.
Nga ana e tij, ambasadori i BE Soreca
falenderoi për bashkëpunimin institucional dhe
vuri në dukje rëndësinë që ka prioriteti i 5-të i
BE për Shqipërinë, për mbrojtjen e të drejtave
të Njeriut, si dhe garantoi një dinamikë të re
angazhimi të zyrës së BE në Tiranë në këtë
fushë me KMD.
Bashkëpunimi i KMD dhe delagacionin e BE
konsiderohet shumë i rëndësishëm.
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Komisioneri Gajda në takimin e Komitetit
rajonal për rritjen e qasjes së grave në
punësim

Laknori, Sekretare e Pergjithshme Dhoma e
Tregtise dhe Industrise Tirane, Milaim Morina,
Drejtor Ekzekutiv, Qendra për Politika dhe
Avokim Kosovë, Hilmi Jashari, Avokat i Popullit,
Shkëndije Loshaj-Krasniqi, Oda Ekonomike
Amerikane, Rozafa Kelmendi, Menaxhere e
Projektit, UN Women në Kosovë.
Komisioneri Gajda Leksion të Hapur në
Universitetin Luigj Gurakuqi, Shkodër.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda mori pjesë takimin e parë të
“Komitetit rajonal për rritjen e qasjes së grave
në punësim”, të organizuar nga Democracy for
Development (D4D) dhe Qendra Aleanca
Gjinore për Zhvillim (GADC), në Prishtinë .

IKomisioneri Gajda mbajti një Ligjëratë të hapur
në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit
Luigj Gurakuqi, Shkodër. Sipas tij institucionet
në vend nuk kanë bërë mjaftueshëm për të ulur
diskriminimin e fëmijëve dhe shtresave
vulnerable.
Ky është konstatimi në të cilin ka dalë
komisioneri Robert Gajda. Ai thotë se probleme
ka në thuajse të gjitha institucionet në vend.

Ky aktivitet realizohet ne kuader të projektit
Projekti rajonal “Qasja e grave në punësim”
Projekti mbështetet nga Norwegian Embassy in
Prishtina.
Komiteti Rajonal përbëhet z. Robert Gajda,
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Znj. Erinda Ballanca, Avokati i Popullit, znj.
Merita Xhafaj, Drejtore e Përgjithshme,
Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe
Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, z. Blendi Dibra, nënkryetar, Këshilli
Kombëtar i Shoqërisë Civile. Znj. Albana
Nr. 5 Maj 2019
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BARAZIA GJINORE DHE DISKRIMINIMI NË

RAPORTI KMD

ORGANET E EMËRUARA TË PUSHTETIT VENDOR

ligjore për një përfaqësim të pranueshëm gjinor
në nivelet e larta ekzekutive.
Raporti që pason, synon të paraqesë situatën e
njësive të vetëqeverisjes vendore (Bashkive)
në lidhje me respektimin e Ligjit Nr.139/2015
“Për vetëqeverisjen vendore” në kombinim me
Ligjin Nr.9970/2008 “Për barazinë gjinore në
shoqëri”, duke konstatuar por dhe duke
propozuar e rekomanduar zgjidhje për
rregullimin e situatës.

Cenimi i parimit të barazisë nëpërmjet sjelljeve
diskriminuese në lidhje me shkakun gjinor
paraqitet gjithmonë i veçante por njëkohësisht
dhe i zakonshëm. I veçantë pasi diskriminimi
me bazë gjinore është i vetmi që thyen logjikën
shumicë pakicë në sjelljen diskriminuese dhe i
zakonshëm pasi është një nga rastet më tipike
të diskriminimit të strukturuar si pasojë e
ndërthurjes së shumë faktorëve. Për rrjedhojë,
bashkëjeton në shoqëritë tona prej kohësh dhe
shfaqet në të gjitha llojet e marrëdhënieve
njerëzore, shoqërore, ekonomike, politike,
kulturore e kështu me radhë.
Raporti i kryer nga zyra e Komisionieri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me
UN Women Shqipëri fokusohet në një nga
aspektet ku manifestohet diskriminimi gjinor në
Shqipëri, në atë të niveleve të larta drejtuese
në vetëqeverisjen vendore. Janë bërë hapa
shumë pozitivë në lidhje me përfaqësimin gjinor
në organet vendimmarrëse, sidomos të
vetëqeverisjes vendore, por shumë pak
përçapje janë bërë nga ana e këtij pushteti në
lidhje me respektimin e parashikimeve
Nr. 5 maj 2019

Nga ana tjetër, duke qenë se në momentin e
publikimit të këtij raporti jemi pranë zgjedhjeve
vendore në Shqipëri, qëllimi final është që
organet e reja të vetëqeverisjes vendore që do
të dalin nga këto zgjedhje të kenë një
dokument ku parashikohen standardet ligjore
që duhen zbatuar në respekt të barazisë
gjinore. Njëkohësisht organizatat e shoqërisë
civile në mbrojtje të të drejtave të gruas të
ushtrojnë presionin e duhur për zbatimin e
këtyre ligjeve dhe që Këshillat Bashkiakë të
monitorojnë Kryetarët e Bashkive në lidhje me
këto parashikime.
Do të jetë praktikë e Zyrës së Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi kryerja e studimeve
dhe raporteve të veçanta në bashkëpunim me
organizata ndërkombëtare dhe organizata të
shoqërisë civile, me qëllim evidentimin e
situatave diskriminuese dhe propozimin për
zgjidhjen
e
tyre
me
rekomandimet
dhe masat përkatëse. Një falënderim i veçantë
shkon për UN Women Shqipëri, e cila tregoi
gatishmëri të menjëhershme për këtë
bashkëpunim.
Komisioneri
Robert GAJDA
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Koncert recital në ndihmë të fëmijëve me
nevoja të veçanta, emocione nga pianistja e
talentuar, Vasilika Duli

Konferenca/ Fëmijët dhe Edukimi mediatik:
përballë sfidave të reja
Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda mori pjesë dje në punimet
konferencës Ndërkombëtare me temë “Fëmijët
dhe edukimi mediatik: përballë sfidave të reja”,
organizuar nga Instituti Shqiptar i Medias me
mbështetjen
e
Autoritetit
të
Mediave
Audiovizive.
Komisioneri Gajda gjatë ndërhyrjes së tij vuri
në dukje problematikat e ndryshme që hasen
në emisionet televizive dhe amplifikimin në
mediat online të gjuhës së urrejtjes.

Në koncertin e saj recital në ndihmë të fëmijëve
me nevoja të veçanta, pianistja e talentuar
Vasilika Duli, vajza e verbër që nuk njeh
barriera dhuroi emocione të bukura me notat e
pianos së saj në Teatrin Skampa, Elbasan.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda falenderoi pianisten Duli për
veprimtarinë në ndihmë të fëmijëve me nevoja
të veçanta dhe Qendrën Shqiptare për
Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta.
Këto nisma janë shembulli më i mirë i
shpalosjes së talenteve, humanizmit dhe
solitaritetit aq të nevojshëm në shoqërinë tonë .

Të pranishëm në këtë konferencë janë
përfaqësues të shoqatave për të drejtat e
fëmijëve, përfaqësues të botës akademike,
përfaqësues të medias, UNICEF, dhe Ministrja
e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve znj.Besa
Shahini.
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Marshimin ndërgjegjësues kundër
Homofobisë dhe Transfobisë, në Tiranë

Përfaqësues të Këshillit të Evropës (ECRI)
në zyrën e KMD
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda priti në një takim Përfaqësues të
Këshillit të Evropës (ECRI), Z. Christian Ahlund
(Suedi), Znj. Sara Gimenez (Spanjë) dhe Z.
Thobias Bergmann. Gjatë takimit u diskutua
raporti i ciklit te mëparshëm i ECRI-it mbi
Shqiperine, ku u vu në dukje angazhimi i KMD
për të qenë gardian i të drejtave të njeriut në
vend. Nga ana e tij, Komisioneri Gajda
prezantoi veprimtarinë e KMD për të promovuar
barazinë dhe të drejtat njerëzore.

Komisioneri për mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert
Gajda
mbështeti
marshimin
ndërgjegjësues kundër Homofobisë dhe
Transfobisë në Tiranë, ku aktivistë të shumtë
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe
mbështetës të LGBT-së ngrenë zërin e tyre për
barazi, kundër diskriminimit dhe dhunës në
familje.

Forum Rajonal Evropian për Çështjet e
Pakicave
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda mori pjesë në punimet e Forumit
Rajonal Evropian për Çështjet e Pakicave, në
Bruksel. Kjo konferencë, e organizuar nga
Raportuesi Special i OKB-së për çështjet e
pakicave dhe Instituti Tom Lantos, ofroi njohuri
rajonale për zhvillimin e një sërë udhëzimesh
dhe rekomandimesh që përqendrohen në
arsimin dhe mësimin e gjuhëve të pakicave
kombëtare.
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Realizohet shërbimi i interpretimit në gjuhën
e shenjave, të seancave Plenare, në Kuvend

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi,
Robert Gajda përshëndet marrëveshjen e
bashkëpunimit me Kuvendit, RTSH dhe
Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që
Nuk Dëgjojnë, për të realizuar shërbimin e
interpretimit në gjuhën e shenjave, të seancave
plenare.
Përfshirjen dhe pjesëmarrja e personave që
nuk dëgjojnë në jetën publike dhe politike në
vend, nëpërmjet komunikimit dhe informacionit,
si edhe formateve të aksesueshme ka qenë një
shqetësim i ngritur prej vitesh nga zyra e KMD
dhe shoqata e drejtuar nga z. Florian Rojba.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka
në fokus të axhendës për promovimin e të
drejtave të Njeriut, veçanërisht komuniteve dhe
grupeve vulnerabël që nuk gëzojnë ende akses
të plotë në jetën publike - të sensibilizojë edhe
mediat private, përmes bashkëpunimit me
Autoritetin e Mediave Audiovizive, që të
pasurojnë
skaletat
me
diversitetin
e
komuniteteve.
Nr. 5 maj 2019

Komisioneri Gajda përshëndet hyrjen në
parlament të përfaqësuesit egjiptian, z.Meço

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
përshëndet hyrjen në Kuvendin e Republikës të
deputetit Ervis Meço, përfaqësues i komunitetit
egjiptian në vendin tonë. Sipas Ligjit Nr.
96/2017 ‘Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare’
ne Shqiperi njihen 9 minoritete, dhe komuniteti
egjiptian është tashmë i përfaqësuar në
tempullin e demokracisë, ku shpresojmë të jetë
një zë i fuqishëm për komunitetin për të
promovuar barazinë dhe luftuar bashkarisht
Diskriminimin.
Tryezë konsultimi i Kuvendit me
institucionet vendase dhe ndërkombëtare
Komisioneri Gajda po merr pjesë në një tryezë
konsultimi të organizuar nga Kuvendi i
Shqipërisë me përfaqësues të institucioneve
vendase dhe ndërkombëtare, organizata të
shoqërisë civile, të cilat kanë në fushën e
veprimtarisë së tyre mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, për të filluar hartimin e raportit për
gjendjen, problematikat, vështirësitë si dhe
sfidat me të cilat përballen mbrojtësit e të
drejtave të njeriut në Shqipëri.
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Mos Shiko Si Jam Shiko Çfarë Mund Të Bëj
– Jo Diskriminimit!

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në
bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile
Caritas Albania, shoqatën Ndihmo Jetën,
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që
nuk Dëgjojnë ANAD, Shoqatën e Fëmijeve me
Aftësi të Kufizuar Met PAK, qendrën Zhvillimit
Ditore Lezhë dhe fshirës Agjencinë e Parqeve
dhe Rekreacionit në Tiranë – organizuan
eventin gjithëpërfshirës multi-displinar: sport,
art dhe panair i aftësive kanë më shumë nevojë
për përkudesje, pasi përfshirja aktive në sport
dhe art është shumë e rëndësishme.
Ky event i parë ishte një sukses jo vetëm për
nga pjesëmarrja, por edhe nga mesazhet dhe
emocionet që dhuruan 3 ndeshjet e
bashkebollit dhe panari artizanal.
Nr. 5 maj 2019
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Komisioneri për Mbrojtjen
nga Diskriminimi
Kreu i KMD:
Z. Robert Gajda
Komisioner për Mbrojtjen
nga Diskriminimi

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është institucion i pavarur i
Republikës së Shqipërisë. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që
nxit diskriminimin. Ai mbështetet nga Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi (KMD), e cila ka personelin dhe pajisjet e nevojshme për
të mbështetur Komisionerin në përmbushjen e detyrave të ngarkuara nga
ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010.
Për informacione të mëetejshme mbi aktivitetet:
www.kmd.al

Zyra qëndrore e KMD
Rr: Rruga e Durrësit (Ish Ministria e Mjedisit)
Tirana, Albania
Zip Code: 1001
E-mail: info@kmd.al
Tel:
Komisioneri: + 355 4 243 1077
Ankesa: + 355 4 243 1078
Zyra rajonale:
Shkodër: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Zip Code: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
Korcë: Pranë Bashkise Korçë Rr:28 Nentori Nr.1
Zip Code: 7001
Tel: + 355 4 243 1078

