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“Ne dëshirojmë botë pa varfëri, uri, sëmundje dhe vend ku jeta e secilit do të avancohet. Ne dëshirojmë botë të çliruar nga frika dhe dhuna. Botë ku ekziston shkrim-leximi universal. Botë me qasje
të barabartë dhe universale deri te arsimi cilësor në të gjitha nivelet shoqërore dhe qasje deri te
mbrojtja shëndetësore dhe sociale, ku mirëqenia fizike, mentale dhe sociale e njerëzve është e garantuar”.
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,
25 – 27 September 2015 New York UN Summit

Deputete dhe deputetë të nderuar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë,
Para juve gjendet Buletini i shtatë me radhë për planifikim familjar i HERA – Asociacioni për edukim shëndetësor dhe hulumtim. Gjatë viteve të kaluara në vazhdimësi
ofrojmë analiza profesionale të politikave dhe ligjeve,
të cilat i prekin edhe temat më të ndjeshme nga fusha
e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe barazisë gjinore.
Analizat më të shpeshta janë përgatitur nga të punësuarit, anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë të jashtëm nga
organizatat qytetare. Për këtë botim vendosëm për një
koncept pak më ndryshe. Intervistuam disa profesorë
universitarë rreth disa temave kyçe politike nga fusha e të
drejtave seksuale dhe riprodhuese. Fjala është për të drejtat të cilat në të kaluarën ishin në fokus të debatit publik,
pasi që ose ishin anashkaluar ose ishin zmbrapsur.
Me profesorin dr. Gligor Tofoski biseduam për Ligjin për
ndërprerjen e shtatzënisë; na intereson nëse qëllimet e
Ligjit të ri të miratuar në qershor 2013 janë realizuar,
cilat janë sfidat dhe si deri te mbrojtja më e mirë e të drejtave dhe cilësia e shërbimeve për abortin? Docenti për
të drejtat e njeriut dr. Bekim Kadriu flet për mundësitë
si të forcohet puna e Komisionit për të drejtat e njeriut
nga diskriminimi, për atë se cilat ndryshime ligjore janë
të nevojshme dhe si deri te mbrojtja më e mirë e LGBTI
personave. Dhe në fund, profesoresha dr. Nikolina Kenig

u përqendrua te sfidat me të cilat të rinjtë ballafaqohen
në edukimin e tyre seksual, për pengesat në implementimin e programeve shkollore dhe mundësitë sistemore
për përmirësimin e edukimit seksual në shkolla.
Në të kaluarën shpesh ishim të diskredituar nga funksionarët shtetëror për propozim të strategjive, me të
cilat mundësohet mbrojtje më e madhe dhe avancim i të
drejtave të njeriut, edhe pse ato ishin pjesë përbërëse e
strategjive nacionale. Këto strategji duhet të kontribuojnë për arsimim më të mirë, mbrojtje shëndetësore dhe
mirëkuptim më të madh të diversifikimit. Por është koha
për ndryshime. U bëjmë thirrje të gjithë deputetëve, pa
dallim nëse e përfaqësojnë opozitën ose pozitën në Kuvend, të na bashkëngjiten dhe në mënyrë aktive të kontribuojnë për ndryshimet në ligjet dhe politikat për jetë
më të mirë të grave, të rinjve, LGBTI personave dhe grupeve të margjinalizuara.
Kënaquni në numrin më të ri të Buletinit për planifikim
familjar. Mendimet dhe komentet tuaja janë të mirëseardhura. Na shkruani në hera@hera.org.mk dhe na
ndiqni në facebook.com/hera.macedonia.
Përshëndetje e sinqertë,
Bojan Jovanovski, Drejtor ekzekutiv

Buletini për planifikim familjar
Nr. 7, Qershor
2017, Shkup

ME LIGJIN PËR ABORT NUK KEMI KURRFARË
ECURIE POZITIVE
CILA ËSHTË GJENDJA
ME ABORTIN SOT NË
MAQEDONI, ÇFARË
THOTË STATISTIKA?

Docent dr. Gligor Tofoski, specialist gjinekolog-obstetër,
Profesor i Fakultetit të Mjekësisë, Shkup

Nëse deputetët dhe pushteti dëshirojnë të
shprehin mirëkuptim për qytetarët, menjëherë duhet t’i pranojnë udhëzimet për
abort të sigurt, ku janë përfshirë masat e
rekomanduara nga organizatat ndërkombëtare. Më tej vetëm duhet të ndiqet implementimi – kjo do të sigurojë shërbim më të
mirë për pacientët, regjistrim më adekuat
dhe bazë për strategji më afatgjate. Absolutisht mendoj se Ligji duhet të rishikohet

Kur abortet më parë realizoheshin
vetëm në institucionet shëndetësore,
deri në vitet e ‘90-ta, paraqiteshin
rregullisht dhe numri ishte shumë i
madh, arrinte pothuaj edhe deri te
numri i lindjeve të paraqitura. Nëse
kishte 25 mijë lindje, kishte po aq
aborte. Pas pavarësisë së Maqedonisë
dhe hapjes së institucioneve shëndetësore primare dhe private, ky numër
u zvogëlua shumë. Por kjo është me
siguri rezultat i mosparaqitjes së
aborteve, gjegjësisht paraqitja e tyre
si tip tjetër të intervenimit )gjakderdhje e prolonguar, aborte spontane,
kiretazhë...). Zyrtarisht, numri tani
është prej 6 deri 7 mijë aborte, por
kjo me siguri nuk është e saktë dhe
me siguri numri është më i madh.

CILAT JANË SFIDAT MË
TË MËDHA ME ABORTET
NË MAQEDONI?
Shumica e qeverive, për fat të keq
edhe ajo që ishte deri tani te ne, mendojnë se kufizimi ose kushtëzimi i të
drejtës për abort do të sjellë deri te
rritja e natalitetit. Përvojat thonë se
vetëm legalizimi i abortit dhe sigurimi i mjeteve kontraceptive pa
pagesë në periudhë të shkurtër e
kushtëzon zvogëlimin e vogël të natalitetit, por pas disa viteve e kushtëzon rritjen e tij të vazhdueshme. Çdo
kufizim i qasjes sjell deri te paraqitja
e aborteve të realizuara në mënyrë jo
legale dhe joadekuate.
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Lidhur me cilësinë e shërbimit, sfidat
janë po ashtu të mëdha. Ka lëvizje
prej atij aborti klasik (diletacioni dhe
kiretazha) drejt atij medikamentoz,
i cili kryhet në mbi 75% të rasteve
në vendet e zhvilluara, si dhe aspiracioni manual-vakum. Pacientja
mund të vendos se cilën metodë ta
zgjedhë, nëse paraprakisht është informuar mirë për atë.
Aborti medikamentoz siguron dozë
plotësuese të privatësisë te pacientja,
shmangen rreziqet prej anestezionit
dhe është shumë më i sigurt. Ky tip i
kryerjes së abortit akoma nuk ekziston zyrtarisht te ne, pasi që ilaçet
nuk janë miratuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, që në të vërtetë
paraqet kufizim i të drejtës së pacientit që ta ketë shërbimin më të mirë
shëndetësor.

KALUAN KATËR VITE
NGA MIRATIMI I LIGJIT
TË RI PËR ABORT. A
E ARRITI QËLLIMIN
PËR TË CILIN ISHTE
MIRATUAR?
Ligji u miratua në mënyrë shumë të
keqe, me procedurë të shpejtë, pa debate të gjerë. Për fat të keq, masovikisht u mbështet nga pjesa femërore
e deputeteve në parlament, që në njëfarë mënyre ishte mjaft e çuditshme.
Është e logjikshme që në çdo shtet
normal, femrat t’i kundërvihen
mënyrë së tillë të miratimit të ligjeve.
Është negative se u kufizua e drejta
e vendimit të femrës, me një sërë
masash të këshillimit para abortit:
insistimi i afatit prej tre ditëve që
pacientja të mendojë për vendimin,

të dëgjohen tonet e zemrës dhe të fitohet fotografi e “foshnjës së pa lindur”. Bashkë me fushatën negative
mediale, e cila bënte stigmatizimin e
femrave që shkonin për abort, kjo në
mënyrë plotësuese hidhte ngarkesë
psikologjike mbi ato.
Çmimet e abortit u rritën, mungesa
e setit të masave për kontracepsionin
pas-abortit të përshkruara në Ligj,

ndërsa ekziston edhe një dispozitë jo
logjike se femrat kanë të drejtë për
një abort në vjet.
Në përgjithësi, me Ligjin për abort
nuk kemi kurrfarë ecurie pozitive.
Në tribunat dhe mbledhjet ndërkombëtare ku kam marrë pjesë,
gjithmonë si vend jemi përmendur
si shembull negativ i zmbrapsjes me
Ligjin.
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CILAT JANË
KËSHILLAT DHE
REKOMANDIMET DERI
TE PUSHTETI I RI
MAQEDONAS?

Ligji duhet të rishikohet, por tani
faktori ngarkues ndodhet te femra,
e jo ndaj vetë procedurave. Duart
tona janë të lidhura që t’ua japim
shërbimet siç duhet.

Çdo shtet dhe ministri e shëndetësisë mirë e strukturuar duhet të
ketë qasje të qenit të hapur ndaj
problemeve dhe të dihet se ku kërkohet zgjidhja e tyre. Shoqata e
gjinekologëve dhe obstetërve është
më kompetente që t’i propozojë
masat dhe Ministria duhet të ketë
arsye të fuqishme nëse vendos që
mos t’i pranojë. Pasi që ky është
problem social, pjesë të vet duhet
të kenë edhe ata të cilët merren
me politikë sociale. Zvogëlimi i
shkallës së abortit dhe përdorimi i
metodave të sigurta për realizimin
e abortit janë tregues për zhvillim
adekuat të sistemit shëndetësor.

Sistemi ideal do të ishte – çdo
grua, e cila për shkaqe të ndryshme
dëshiron ta ndërpresë shtatzëninë,
të vijë në vendin i cili është përcaktuar se do të realizohet aborti,
e drejta e saj të mbrohet, komunikimi të bëhet në mënyrë të besueshme dhe ajo të sjell vendim
të informuar se cilin tip të abortit
dëshiron ta realizojë dhe cilat janë
rreziqet dhe përfitimet nga ai. Me
këtë ndërlidhet këshilli pas abortit
dhe kontracepsioni pa pagesë. Këtë
e bëjnë vendet perëndimore, që
ne vetëm duhet ta adaptojmë ndaj
kushteve tona.

A NEVOJITET NDONJË
MASË URGJENTE OSE
NDRYSHIM?
Nëse deputetët dhe pushteti
dëshirojnë të kenë mirëkuptim
për qytetarët, duhet menjëherë
t’i pranojnë udhëzimet për abort
të sigurt, në të cilat janë përfshirë
masat e rekomanduara nga organizatat ndërkombëtare. Më tej duhet
vetëm të ndiqet implementimi –
kjo do të sigurojë shërbim më të
mirë për pacientët, regjistrim më
adekuat dhe bazë për strategji më
afatgjate. Absolutisht mendoj se
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SISTEMI ARSIMOR ËSHTË JOEFIKAS PËR
EDUKIMIN SEKSUAL TË RINJVE
SA SOT TË RINJTË
JANË TË INFORMUAR
PËR TË GJITHA
ASPEKTET LIDHUR ME
EDUKIMIN SEKSUAL?

Nikolina Kenig, profesoreshë e rregullt e Institutit për psikologji,
Fakulteti Filozofik - Shkup

Sistemi arsimor në mënyrë shumë joefikase u përgjigjet nevojave të rinjve për
të fituar njohuri nga sfera e seksualitetit... Parakusht është shprehja e vullnetit
ë padyshimtë politik për vendosjen e këtij
lloji të arsimimit, i cili nuk do të jetë vetëm
deklarativ dhe i artikuluar në letër. Vendosja e edukimit seksual rekomandohet
në disa dokumente ndërkombëtare dhe në
katër dokumente strategjike nacionale,
ndërsa qëllimet e tij janë kompatibil me
prioritetet e shprehura mbi të cilat është
vendosur sistemi arsimor në vend.

Të gjitha hulumtimet relevante të
kryera gjatë dekadës së fundit në
Maqedoni udhëzojnë se të rinjtë nuk
janë të informuar sa duhet për faktet
më themelore lidhur me shëndetin
seksual dhe riprodhues, në të vërtetë,
aq më pak janë stimuluar të mendojnë për çështje më komplekse lidhur
me seksualitetin.
Sipas raportit nga studimi për sjellje
të rrezikshme lidhur me HIV/SIDA
te të rinjtë, 5% të vajzave të cilat kanë
qenë seksualisht aktive kanë patë
shtatzëni të paplanifikuar, ndërsa
40% të anketuarve të cilët kanë ndjerë
simptoma të infektimeve seksualisht
të transmetueshme nuk kanë shkuar
të kërkojnë ndihmë mjekësore. Të
dhënat sasiore flasin edhe për shkallë
të ulët të informimit lidhur me HIV/
SIDA (vetëm 16% kanë patë njohuri të plota), ndërsa edhe më problematike është njoftimi me mënyrat
e transmetimit dhe mundësitë për
mbrojtje nga infektimet seksualisht
të transmetueshme.
Njëlloj është edhe me mjetet për kontracepsion – të rinjtë shumë pak dinë
për mundësitë për parandalim të
shtatzënisë së paplanifikuar, ndërsa
duke i marrë parasysh edhe faktorët
tjerë të vështirë, edhe më pak i përdorin.
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CILAT JANË SFIDAT
KRYESORE PËR
INFORMIM MË TË
MIRË TË RINJVE PËR
ARSIMIM SEKSUAL?
Tani për tani, Sistemi arsimor në
mënyrë shumë joefikase u përgjigjet
nevojave të rinjve për të fituar njohuri nga sfera e seksualitetit. Tema
të caktuara, si riprodhimi ose HIV/
SIDA, mësohen vetëm në mënyrë të
pjesshme, para së gjithash përmes
lëndës së biologjisë, por ato janë
përfshirë në mënyrë mjaft të varfër,
të përcjella me të dhëna jo të sakta,
ndërsa jo rrallë përmbajnë edhe potencial për krijimin e paragjykimeve.
Prej para do kohe u vendosën edhe
përmbajtje nga sfera e seksualitetit
në lëndën Edukimi për shkathtësi
jete, të cilat kanë cilësi të përmbajtur, por për ato nuk mund të thuhet
se i adresojnë të gjitha aspektet e
rëndësishme, e as se në mënyrë
adekuate dhe të rregullt realizohen
përmes mësimit.

SI MË SHPESH
INFORMOHEN TË
RINJTË PËR KËTO
TEMA?
Në mënyrë të natyrshme kureshtar
për këtë temë, të rinjtë kërkojnë
përgjigje për pyetjet për seksualitetin
të cilat kanë rëndësi për ata, në sferat
të cilat i përjetojnë si terren të “tyre”
dhe të cilat i kanë të kapshme, si Interneti dhe grup moshat. E përhapur
është praktika që të pyeten persona
anonim, jo profesional për këshillë,

ndërsa më shpesh, “të mësuarit”
nga materialet pornografike të cilat
më shumë dezinformojnë dhe bëjnë
dëm se sa dobi. Kur kësaj mungese të
mënyrës sistematike dhe të kontrolluar të fitimit të njohurive, vlerave
dhe shkathtësive, do t’i shtohet edhe
ajo se jetojmë dhe arsimohemi në
kontekst shoqëror, i cili i mbështet
rolet gjinore tradicionale, që në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose indirekte e ushqejnë pabarazinë, dhunën
e bazuar në gjini, homofobinë dhe
transfobinë, serioziteti i implikimeve
negative mbi zhvillimin e tyre dhe
mirëqenien me siguri nuk duhet të
arsyetohet në detaje.

SI E KUPTONI
JU KONCEPTIN
E EDUKIMIT
GJITHËPËRFSHIRËS
SEKSUAL (EGJS)
NË KONTEKSTIN
MAQEDONAS?
I definuar si tërësi prej shtatë komponentëve që varen mes tyre, qëllimi i të cilave është të sigurojnë
njohuri, qëndrime dhe shkathtësi
me ndihmën e të cilave të rinjtë do
të aftësohen të sjellin vendime të
informuara dhe të jenë përgjegjës
për zgjedhjet personale në sferën e
seksualitetit dhe lidhjeve me partnerë. Koncepti i edukimit gjithëpërfshirës seksual nuk është determinuar
shumë nga konteksti lokal dhe nuk
kërkon ndonjë aftësim të veçantë nga
pike vështrimi përmbajtës. HERA

tashmë ka përpiluar dy doracakë,
njëri i dedikuar për arsimtarët, ndërsa tjetri për edukatorët moshatarë, të
cilët paraqesin një lloj ciceroni për
realizimin e EGJS përmes metodës
interaktive, pjesëmarrëse në mësim.
Doracakët me shumë sukses aplikohen në shkollë, ku të rinjtë janë të
interesuar për këtë lloj trajnimi, vullnetarisht marrin pjesë në punëtoritë
edukative.
Si model më i preferuar për implementim do ta përfaqësoja vendosjen e fazës së pilot-programit
përmes të cilit paralelisht do të testoheshin efektet e disa varianteve
të mundshme në mjedisin tonë –
edukim jashtë programeve shkollore
të realizuar nga nxënës moshatarë
përkundër realizimit të tillë nga ana
e arsimtarëve, gjegjësisht si lëndë e
veçantë ose si përmbajtje të inkorporuara në disa të tjera.

CILAT JANË PENGESAT
MË TË MËDHA PËR
IMPLEMENTIMIN E
PROGRAMEVE TË
TILLA MËSIMORE
NË SHKOLLAT E
MAQEDONISË?
Një nga parakushtet më të rëndësishëm është sigurimi i pajtueshmërisë relativisht të gjerë në
opinion për dobinë e efekteve nga lloji i këtillë i edukimit, që do dilte nga
argumentet e bazuara empirike. Ky
proces nuk është aspak i lehtë, sepse
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vetë tema, për shkak të tabusë së
fuqizuar gjatë viteve të fundit, gjeneron anksiozitet te pjesa më e madhe
e popullatës së rritur. Është e rëndësishme të punohet në informimin
edhe të rinjve edhe të prindërve,
por edhe të kuadrit mësimor dhe të
bartësve të politikave për atë çfarë
paraqet dhe çfarë mund të pritet
nga EGJS. Në të kundërtën, edhe
programi më mirë i përpiluar do të
dënohej me jo sukses, tashmë i regjistruar nëpër përpjekje të ndryshme
në rajon.

CILAT JANË
REKOMANDIMET
TUAJA KONKRETE
DERI TE PUSHTETI I
RI PËR EDUKIM MË
TË MIRË SEKSUAL TË
RINJVE?
Parakusht është shprehja e vullnetit të paqëllimshëm politik për vendosjen e një lloj të këtillë të arsimit,
i cili nuk do të jetë vetëm deklarativ
dhe i artikular në letër. Vendosja e
edukimit seksual rekomandohet në
disa dokumente ndërkombëtare
dhe në katër dokumente strategjike nacionale, ndërsa qëllimet e
tij janë kompatibile me prioritetet
e shprehura mbi të cilat është vendosur sistemi arsimor në vend.
Kuvendi, më saktë Komisioni për
mundësi të barabarta të femrës dhe
mashkullit, në vitin 2011 e miratoi

“Kornizën për edukim gjithëpërfshirës seksual” të përgatitur nga
njëzet profesionistë nga ministritë
përgjegjëse dhe shoqatat e qytetarëve. Ky dokument thjesht e sqaron konceptin dhe jep udhëzime
për hapat e ardhshëm.
Hapi i parë logjik do të ishte implementimi i strategjive dhe politikave
nga ana e institucioneve përgjegjëse. Kjo do të thoshte fillimi i procesit punues, por edhe konsultativ,
i udhëhequr nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, i cili do të duhej të
rezultojë me propozim-zgjidhje, si
për edukimin seksual formal, ashtu edhe për atë joformal. Pakoja e
zgjidhjeve, krahas përgatitjes së
programit ose programeve, do të
duhej të përfshijë hulumtime, trajnim adekuat të kuadrit mësimor,
si dhe de- tabuizimin e temës mes
opinionit të gjerë.
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INSTITUCIONET JANË JO EFIKASE NË MBROJTJEN
E LGBTI BASHKËSISË
SA POPULLATA LGBTI
NË MAQEDONI ËSHTË
LËNDË E DHUNËS DHE
DISKRIMINIMIT?

Bekim Kadriu, docent i të drejtave të njeriut në Universitetin
Shtetëror, Tetovë dhe anëtar i Komisionit për mbrojtje nga
diskriminimi

Lufta për të drejtat duhet të jetë komplementare … Rekomandoj miratimin e Ligjit të ri për mbrojtje nga diskriminimi,
përfshirjen e orientimit seksual dhe identitetit gjinor si baza të diskriminimit dhe
forcimin e kapacitetit të Komisionit për
mbrojtje nga diskriminimi.

Diskriminim ka në të gjitha fushat
e jetës shoqërore. Më së shumti më
brengos ajo që ndodh gjatë dekadës
së fundit në media – përhapja e
gjuhës së urrejtjes ndaj bashkësisë
LGBTI, që ndikon mbi stigmatizimin
e tyre, diskriminimin dhe dhunën.
Ka diskriminim edhe në arsim dhe në
qasjen deri te të mirat dhe shërbimet.
Kishim rast në Komisionin për mbrojtje nga diskriminimi kur një pjesëtar
i bashkësisë LGBTI i është ndaluar të
hyjë në pishinë. Por ky është vetëm
shembull që nuk është paraqitur. Ka
shumë raste të cilat nuk paraqiten
dhe mbeten të fshehura për shkak të
frikës nga diskriminimi dhe stigmatizimi. Janë evidentuar edhe raste
të dhunës, por kjo nuk është dukuri
që ndodh çdo ditë. Por, kjo nuk do
të thotë se nuk do të ndodhte nëse
pjesëtarët e bashkësisë LGBTI do të
ishin më të dukshëm. Për shkak të
diskriminimit, këta persona tërhiqen
dhe nuk e shprehin lirshëm orientimin e tyre seksual. Kjo, në të vërtetë
është rezultat i frikës nga dhuna.

SA QËNDRON PROBLEMI
NË RREGULLATIVËN
LIGJORE, SA NË
RAPORTIN E PARTIVE
POLITIKE, NDËRSA
SA NË TRADITËN
SHOQËRORE?
Ne më shumë ngecim në aplikimin e
legjislacionit dhe në seriozitetin e institucioneve që t’ju ofrojnë mbrojtje të
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barabartë pjesëtarëve të gjitha bashkësive. Duhet të punojmë në garancinë
e të drejtave të barabarta për të gjithë,
por ndonjëherë do të kërkojë ndryshim
edhe të praktikave, traditave, dokeve
dhe normave ligjore të cilat paraqiten
si pengesë. Por ky duhet të jetë objektiv legjitim për të gjitha elitat politike.
Nga ana tjetër, ne kemi edhe obligime
ndërkombëtare për ta promovuar tolerancën dhe të drejtat e barabarta, për të
cilat nuk mund të bëjmë kompromise
lidhur me programet ose ideologjitë e
partive politike.

CILI ËSHTË SHKAKU PËR
ZVOGËLIMIN E NUMRIT
TË PARASHTESAVE
DERI TE KOMISIONI
PËR MBROJTJEN NGA
DISKRIMINIMI?
Ky trend negativ vërehet gjatë tre
viteve të fundit dhe mendoj se ka të
bëjë me atë se qytetarët nuk janë të
kënaqur nga ajo se si institucionet
veprojnë sipas parashtesave të tyre.
Qytetarët janë pragmatik, ata do të
t’u drejtohen institucioneve nëse
shohin shpresë, gjasa që të fitojnë
ndonjë kompensim për shkeljen e të
drejtave të tyre. Ndonjëherë është e
rëndësishme vetëm që të vërtetohet
nëse ka ekzistuar diskriminim. Jo
efikasiteti i institucioneve, duke përfshirë edhe Komisionin për mbrojtje
nga diskriminimi, është shkaku kryesor për rënien e numrit të parashtesave.

SI TË RRITET
EFIKASITETI I
KOMISIONIT?
Komisioni duhet të pësojë ndryshime
me qëllim që të forcohet kapaciteti i
tij. Mendoj se anëtarët e Komisionit
duhet të jenë profesionistë, të ashpërsohen kriteret rreth asaj se kush
mund të jetë anëtar – që të mos hyjë
në Komision çdo ushtar politik, ndërsa anëtarët të angazhohen me orar të
plotë pune. Duhet të rritet edhe pavarësia financiare e Komisionit dhe
të sigurohet shërbim profesional i cili
do të punojë në të gjitha aktivitetet.
Komisioni është organ ekspert, i cili
është bartës i të gjitha aktiviteteve të
cilat kanë të bëjnë me pabarazinë dhe
diskriminimin. Për fat të keq, ai deri
tani nuk doli në dritë të tillë. Komisioni me kapacitet të fuqishëm nuk do
të ketë problem ta komentojë edhe
Ligjin aktual në drejtim ekstensiv
në dobi të pjesëtarëve të bashkësisë
LGBTI, e jo në mënyrë restriktive t’i
kufizojë të drejtat e tyre.

BAZAT PËR
DISKRIMINIM NË LIGJIN
PËR MBROJTJE NGA
DISKRIMINIMI A JANË
TË MJAFTUESHME
QË TË MBROHEN
PERSONAT LGBTI?
Legjislacioni ynë ka defekte, por nuk
është keq. Shembull për këtë është
se Komisioni dhe institucionet nuk
kanë pasur kurrfarë pengesa që të
veprojnë sipas parashtesave dhe të
ofrojnë mbrojtje nëse kanë pasur

ndonjë kapacitet. Ligji, megjithatë,
duhet të pësojë ndryshime që të jetë
në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe të jetë më efikas. Gjykatat
tona nuk janë kreative si në shtetet
anglo-saksone, por kërkojnë dispozita të sakta të rregulluara me Ligj, që
ta aplikojnë. Orientimi seksual dhe
identiteti gjinor duhet të inkorporohen në bazat e diskriminimit. Kur
këto dy baza nuk i numëroni prej 20
bazave të diskriminimit, kjo lë të sillni përfundim se ligjvënësi nuk ka interesim t’i mbrojë këto persona nga
diskriminimi.

Buletini për planifikim familjar
Nr. 7, Qershor
2017, Shkup

CILAT JANË
REKOMANDIMET
TUAJA DERI TE
PUSHTETI I RI PËR
MBROJTJE MË
TË MADHE NGA
DISKRIMINIMI I
BASHKËSISË LGBTI?
Lufta për të drejta duhet të jetë
komplementare. Kjo nuk varet
vetëm nga një segment, por prej
shumë aspekteve të cilat bashkë
do të shpijnë drejtë avancimit të
lirive dhe të drejtave të njeriut. E
rekomandoj miratimin e Ligjit të
ri për mbrojtje nga diskriminimi,
duke përfshirë edhe orientimin
seksual dhe identitetin gjinor si
baza të diskriminimit dhe forcimit të kapacitetit të Komisionit për
mbrojtje nga diskriminimi.

Pavarësia e mediave po ashtu është
e rëndësishme, si dhe të agjencive
të cilat i kontrollojnë mediat, të
cilat duhet ta kryejnë punën e tyre.
Ato duhet t’i promovojnë liritë dhe
të drejtat e njeriut, e jo të nxitin
diskriminim dhe gjuhën e urrejtjes.
Punët janë të lidhura – nëse mediat dalin nga korniza juridike, institucionet duet të jenë të gatshme të
reagojnë.
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