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HYRJE
Duke marrë parasysh nevojën për edukimin sistematik dhe mbështetjen e 
edukatorëve të bashkëmoshatarëve për Edukimin gjithëpërfshirës seksual 
(EGJS), HERA e përgatiti doracakun e parë për këtë qëllim në vitin 2014.  
Që atëherë, programi për edukimin e bashkëmoshatarëve është zbatuar si  
një aktivitet mjaft i suksesshëm, jo   vetëm në territorin e qytetit të Shkupit,  
por edhe në Strugë, Gostivar, Kumanovë, Shtip, Probishtip, Tetovë, Dibër,  
Manastir, Kavadar, Negotinë, në maqedonisht, shqip dhe anglisht. Gjatë viteve 
të kaluara janë realizuar 8 trajnime për edukatorë të bashkëmoshatarëve, 
të cilët përveç trajnimit intensiv disaditor, për t’u certifikuar, kalojnë edhe 
përmes një procesi të mbikëqyrur të kontrollit të aftësive për realizimin e 
seminareve dhe përmes vlerësimit të njohurive dhe qëndrimeve të tyre.  
Çdo vit, së paku dy herë në vit, organizohen trajnime shtesë dhe edukim  
shtesë për edukatorët për temat që HERA dhe koordinatori i programit  
vlerësuan se ekziston nevoja për kontroll, rifreskim dhe plotësim të njohurive. 
Këta edukatorë të rinj, në bashkëpunim me edukatorët senior, në një  
periudhë vetëm pak vjeçare trajnuan mbi 2000 bashkëmoshatarë

Vitet e fundit, në vijim të rekomandimeve të Organizatës Botërore të  
Shëndetësisë dhe UNESCO-s (Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, 
Shkencë dhe Kulturë), por mbi të gjitha nevojat e të rinjve që marrin pjesë  
në arsim, dhe janë identifikuar në punën në terren, edukatorët e rinj nga 
HERA kuptuan se puna duhet të shtrihet edhe në tema të tjera që kanë të 
bëjnë me shëndetin seksual dhe riprodhues, si dhe se për tema të caktuara 
mungon informacioni i thelluar.

Për shkak të kësaj, HERA kreu një rishikim të programit të saj për arsimin 
e bashkëmoshatarëve dhe materialet e veta, duke përdorur mekanizmin e 
UNESCO-s dhe FNPF1. Grupi i të rinjve HERA Të rinjtë dhe pier edukatorët  u 
konsultuan përmes një procesi të gjerë të grumbullimit të dhënave duke u 
bazuar në përvojën e tyre shumëvjeçare në zbatimin e EGJS. Duke u bazuar 
në përvojat, vlerësimet, analizat dhe reflektimet e tyre, me qëllim të afrimit 
të përmbajtjes me nevojat e të rinjve në përputhje me tendencat e reja dhe 
sfidat e gjeneratave, është hartuar një plan për rishikimin e doracakut.

Doracaku është në dispozicionin tuaj për ta filluar dialogun për shëndetin  
më të mirë seksual dhe riprodhues me bashkëmoshatarët tuaj. Ky është  
botimi i dytë, i plotësuar dhe i ndryshuar. Ndryshimet janë bërë duke u  
bazuar në përvojat shumëvjeçare të përdorimit të edicionit të parë të  

1 Popualtion Council. (2011). All in one curriculum. NewYork:PopulationCouncil.
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shprehur nga edukatorë bashkëmoshatarë senior me përvojë, në një proces 
të organizuar posaçërisht për këtë qëllim, dhe në të njëjtën kohë, për shkak 
të riorganizimit të përmbajtjeve në shtatë komponentë të rishikuara, të cilat 
janë bërë sipas modelit kurrikular të propozuar nga UNESCO2, dhe duke u  
përshtatur me numrin aktual të komponentëve dhe strukturën e përmbajtjes 
së tyre. Në këtë botim të doracakut janë përdorur dhe përshtatur materiale 
nga burime të shumta, të cilat janë përmendur në fund të çdo kapitulli.  
Shumica e përmbajtjeve janë punëtori të plotësuara ose të rishikuara nga 
botimi i parë. Janë shtuar punëtoritë e përshtatura të përgatitura nga HERA 
për qëllimet e Programit Pilot për edukimin gjithëpërfshirës seksual në  
arsimin fillor, si dhe të reja, duke u bazuar në vlerësimin e nevojave të grupit 
të synuar, të identifikuar nga edukatorët.

2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770
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Si është i strukturuar dhe si përdoret  
ky doracak?

Doracaku përmban 24 punëtori për nxënësit e moshës adoleshente. 
Programi prej shtatë orësh radhazi prej 45-60 minuta realizohet me të  
njëjtin grup pjesëmarrësish, numri i të cilëve nuk duhet të kalojë 30. Të gjithë 
pjesëmarrësit e mitur, për të qenë pjesë e trajnimit, duhet të kenë pëlqimin  
e prindit ose kujdestarit. Punëtoritë zhvillohen nga të paktën dy edukatorë 
të akredituar, të paktën njëri prej të cilëve është edukator senior me përvojë. 
Gjatë orëve edukative, në rolin e mbikëqyrësit është i pranishëm një person 
më me përvojë, për të monitoruar dhe matur cilësinë e edukimit.  
Nëse programi zhvillohet në një mjedis shkollor, në bazë të marrëveshjes  
paraprake, mësimdhënësi përgjegjës mund të jetë i pranishëm gjatë orëve, 
megjithëse, në përgjithësi, edukatorët inkurajohen të theksojnë qasjen e 
bashkëmoshatarëve në organizimin e punëtorive dhe të ofrojnë kushte për 

Për kë është doracaku?

Doracaku është i dedikuar për edukatorët e bashkëmoshatarëve të cilët e 
kanë kaluar trajnimin adekuat të organizuar nga HERA dhe të cilët janë të 
certifikuar për të zhvilluar sesione edukative me të rinjtë e moshës 13 deri 
në 15 vjeç dhe 16 deri në 19 vjeç. Përshtatshmëria e përmbajtjes për secilën 
nga kategoritë e moshave tregohet në fillim të punëtorisë. Gjithashtu, për 
punëtori të caktuara, kohëzgjatja e diskutimit, e cila është pjesë qendrore e 
punëtorive, mund të përshtatet për grupmosha të ndryshme.

Doracaku ofron materiale për zhvillimin për të paktën shtatë orë rresht,  
në të cilat diskutohen tema të organizuara në 7 komponentët e mëposhtëm 
të ndërlidhur:

1. Gjinia;
2. Trupi dhe qëndrimi ndaj trupit;
3. Shëndeti seksual dhe riprodhues;
4. Lidhjet dhe marrëdhëniet;
5. Seksualiteti dhe sjellja seksuale;
6. Dhuna seksuale;
7. Aspektet qytetare të seksualitetit dhe riprodhimit;
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realizim pa praninë e një mësimdhënësi, për shkak të efektit më të madh 
në realizimin e aktiviteteve. Edukatorët e zbatojnë programin sipas rendit  
të caktuar, por nëse së bashku me personat përgjegjës nga HERA dhe  
personat përgjegjës për zhvillimin e mësimit nga shkolla vlerësojnë ndryshe, 
rendi mund të ndryshohet.
 
Edukatorët, së bashku me personat përgjegjës nga HERA dhe/ose personat 
përgjegjës për zbatimin e mësimdhënies nga shkolla, zgjedhin se cilat përm-
bajtje/punëtori i konsiderojnë të përshtatshme për moshën, pjekurinë dhe 
nevojat e grupeve të ndryshme të nxënësve, duke marrë parasysh veçoritë 
socio-kulturore të mjedisit ku punohet. Në këtë vendim mund të kontribuo-
jnë edhe rezultatet e testit për përcaktimin e njohurive fillestare të rinjve, i 
cili bëhet me ndihmën e instrumenteve objektive të parapërgatitura dhe që 
zakonisht zbatohet në fillim dhe në fund të ciklit të sesioneve edukative.3 

Numri i punëtorive për secilin komponent është i ndryshëm dhe varet nga 
numri i përmbajtjeve në temë, por edhe nga kompleksiteti i synimeve të 
përcaktuara mësimore, d.m.th. rezultatet e të nxënit të përfshira në temën/
përmbajtjen për të cilën pritet që edukatori të përpiqet gjatë punëtorive. 
Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të ofruara, çdo punëtori synon arritjen  
e disa qëllimeve mësimore në të njëjtën kohë, dhe ato kanë të bëjnë me  
përvetësimin/zhvillimin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve/vlerave të 
duhura te nxënësit.
Secila punëtori e paraqitur në këtë doracak është e strukturuar në mënyrë  
që të mbulojë disa elemente që realizohen njëra pas tjetrës dhe më së  
shpeshti rrjedhin nga njëri-tjetri.
 
Elementi i parë i punëtorive paraqet një pjesë informative për edukatorin/
en, i quajtur Udhëzuesi për edukatorin/edukatoren. Qëllimi kryesor i këtij 
seksioni është t’u ofrojë zbatuesve të punëtorisë specifike informacione rel-
evante, në mënyrë që ata të mund ta zbatojnë atë siç duhet. Janë bërë përp-
jekje për të futur informacione më të fundit në lidhje me secilën nga temat. 
Megjithatë, edukatorët inkurajohen, në konsultim me koordinatorin e pro-
gramit, dhe duke u bazuar në përvojat e tyre dhe vlerësimin e interesave të 
grupeve të veçanta të pjesëmarrësve, të konsultojnë materiale shtesë shken-
core relevante që mund të trajtojnë interesat specifike të grupeve. Ne i inku-
rajojmë edukatorët që të jenë të informuar me zhvillimet aktuale mbi temat 
që janë pjesë e paletës së edukimit seksual dhe të ndajnë informacione gjatë 
edukimit, për sa kohë ato janë të sakta, të verifikuara dhe nuk bien ndesh me 
vlerat thelbësore të edukimit gjithëpërfshirës seksual. 

Informacionet në udhëzues janë rregulluar në përputhje me objektivat e 
punëtorisë që vijon pas tij. Kjo nuk do të thotë se informacionet nga  
udhëzuesi duhet të ndahen detyrimisht me pjesëmarrësit në edukim - ato 

3 HERA kreu disa vlerësime me qëllim inspektimin e efekteve të programit në njohuritë dhe qëndrimet e të rinjve.  
Analiza statistikore tregon se ky program, kur zbatohet në vazhdimësi, ofron përmirësime të ndjeshme në njohuritë  
dhe qëndrimet e të rinjve, veçanërisht nëse pikënisja e tyre për sa i përket ndërgjegjësimit është më e ulët.
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shërbejnë për përgatitjen e edukatorëve për pyetjet e mundshme, pa  
pretenduar se i përgatitin për të gjithë. Në të njëjtën kohë, ky seksion synon 
t’i përkujtojë edukatorit për njohuritë e marra gjatë trajnimit, t’i ndihmojë ata 
të përgatisin dhe organizojnë mesazhet kryesore, gjegjësisht informacionet 
bazë që duhet të dalin nga aktivitetet gjatë punëtorisë, d.m.th. të theksohen 
në fund të punëtorive. Kështu, pjesa hyrëse e thekson mesazhin kryesor,  
i cili duhet të korrespondojë me konkluzionet e punëtorisë. Informacionet  
nga Pjesa hyrëse mund të përdoren për të sqaruar disa koncepte të paqarta 
ose të rëndësishme që nuk janë trajtuar në punëtorinë, në pjesën e  
Diskutimit/ligjëratë e shkurtër.

Përveç kësaj, në çdo njësi ekziston një seksion i quajtur Terren i rrëshqitshëm, 
funksioni i të cilit është të përgatisë edukatorin për disa stereotipa dhe  
çështje që lidhen me temën, të cilat në dukje janë të kundërta dhe që mund 
të ndikojnë në dinamikën e punëtorisë. Natyrisht, këtu nuk janë renditur  
të gjitha pyetjet e mundshme, por ky seksion synon që ekipi i edukatorëve  
të mendojë dhe të përgatitet për çdo sesion edukativ, pra të supozojë se  
cilat pyetje mund t’i marrin nga të rinjtë me prejardhje të ndryshme  
socio-kulturore.

Struktura dhe funksioni i komponentëve nga të cilët përbëhet çdo punëtori 
janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
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Elementi Qëllimi Karakteristikat
Aktiviteti hyrës

Aktiviteti kryesor

Diskutimi/ligjëratë 
e shkurtër

I njofton nxënësit me temën e punëtorisë 
dhe/ose i jep një ton argëtues punëtorisë.

Siguron arritjen e qëllimeve të  
përcaktuara dhe të rezultateve të 
pritshme (nxënësit të fitojnë njohuritë,  
aftësitë dhe qëndrimet e kërkuara) 
përmes përvojave të nxënit.

• Duhet të zgjasë rreth 5 minuta.4

• Mund të ketë ose jo një lidhje të dukshme  
me temën.

• Mund të përfundojë me pyetje që ofrojnë një 
lidhje me aktivitetin kryesore.

• I përmban aktivitetet kryesore të punëtorisë, 
të organizuara në formën e aktrimit/loja e 
roleve, vizatimit, analizës së historisë, analizës  
së situatave/rasteve ose llojeve të ndryshme  
të aktiviteteve me loja.

• Aktiviteti (ose aktivitetet) kryesor duhet të  
zgjasë deri në 25 minuta.

• Vijon aktivitetin kryesor (ose pas çdo aktiviteti 
kryesor, nëse ka më shumë).

• Ai bazohet në një sërë pyetjesh të strukturuara, 
të cilat bazohen në përvojat e aktivitetit kryesor.

• E udhëheq edukatori/edukatorja – i inkurajon 
nxënësit të dalin me konkluzione vetë. Në të  
njëjtën kohë realizohet një ligjëratë e shkurtër 
mbi ato koncepte që nuk janë të qarta ose ato 
që ata nuk i dinin më parë. Përdoret me  
informacionet nga hyrja.  
Kohëzgjatja: deri në 20 minuta.

• Nxit shkëmbimin e përshtypjeve dhe 
mendimeve nga aktiviteti kryesor.

• Diskutimi siguron që konkluzionet e 
punëtorisë të arrihen (për të arritur 
qëllimet dhe rezultatet), në vend që 
thjesht të imponohen nga edukatori.

• Ligjëratat e shkurtra janë një proces 
i informimit të pjesëmarrësve për 
gjëra për të cilat ata nuk kanë pasur 
informacione të mëparshme ose kanë 
pasur  njohuri të pamjaftueshme. 
Njohuritë e pamjaftueshme identifi-
kohen përmes diskutimit.

Konkluzioni

Reflektimi

Aktiviteti  
përmbyllës

U jep edukatorëve udhëzime se çfarë 
duhet të dalë nga diskutimi me nxënësit. 
Konkluzioni nuk riprodhohet nga vetë 
edukatori, por del nga diskutimi.

• Bën përmbledhje të asaj që është 
mësuar dhe e lidh atë me jetën e 
përditshme

• I nxit nxënësit të mendojnë për atë  
që e kanë përjetuar dhe kuptuar  
dhe si mund ta zbatojnë atë që e 
kanë mësuar.

• I vë në lëvizje nxënësit pas diskuti-
mit dhe/ose siguron konkluzionin e 
punëtorisë me ndjenja pozitive.

• Nëse në fund nuk ka mbetur kohë 
e mjaftueshme, mund të mos real-
izohet. Prandaj, në ato punëtori ku 
aktiviteti kryesor është më i gjatë, 
nuk propozohen aktivitete  
përfundimtare.

• Bën përmbledhje të njohurive, aftësive dhe  
qëndrimeve që nxënësit duhet t’i fitojnë në  
kontekstin e punëtorisë specifike.

• Nxënësve nuk u thuhet, por edukatori/ 
edukatorja i ka parasysh kur bën pyetje  
(dhe nën pyetje) për diskutim.

• Vijon pas aktivitetit përfundimtar ose kryesor, 
në varësi të lidhjes ndërmjet aktivitetit  
përfundimtar dhe atij kryesor.

• Ai bazohet gjithmonë në të njëjtat katër pyetje.
• E udhëheq edukatori/edukatorja në rolin e  

lehtësuesit - nuk e imponon këndvështrimin  
dhe përvojën e tij/saj, por vetëm ofron një 
atmosferë për nxënësit që të ndajnë përvojat 
e tyre dhe të ofrojnë zbatimin e asaj që kanë 
mësuar në jetën e përditshme. 
Kohëzgjatja: deri në 5 minuta.

• Paraqet një aktivitet lozonjar.
• Mund të zgjasë deri në 5 minuta.
• Nuk është e nevojshme kur aktiviteti  

kryesor është më i gjerë dhe përmban metoda 
të ndryshme të punës.

• Mund të kryhet para ose pas reflektimit - nëse 
lind nga aktiviteti kryesor ose ka pika kontakti 
me të, rekomandohet t’i paraprijë reflektimit, 
por nëse është i pavarur nga aktiviteti kryesor, 
të ndjekë reflektimin.

4  Kohëzgjatja e secilit prej elementeve të punëtorisë është dhënë në bazë të përvojave të mëparshme në zhvillimin e 
punëtorive, si një kornizë orientuese.
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Në fund, do të kishim dashur të theksojmë se përmbajtja e doracakut duhet 
parë si një propozim se si të realizohen punëtoritë. Kjo nuk do të thotë se  
të gjitha aktivitetet dhe hapat e propozuar duhet të ndiqen në mënyrë  
rigoroze. Përkundrazi, përmes trajnimeve për përgatitjen e terrenit,  
edukatorët e rinj inkurajohen gjithmonë që të bëjnë përshtatje përmes  
konsultimeve të mëparshme me edukatorë senior ose me një person  
përgjegjës nga HERA, për t’u afruar me karakteristikat e grupeve specifike 
(heterogjene për sa i përket moshës, motivimit, njohurive paraprake, etj.),  
të cilat do të kontribuojnë në zbatimin më efikas të programit.
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01
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Gjinia
Është e padiskutueshme se disa nga dallimet midis burrave dhe grave rrjedhin 
nga dallimet e tyre të lindura, biologjike, të cilat janë të përqendruara krye-
sisht në sferën e funksioneve riprodhuese (p.sh., gratë mund të lindin dhe 
burrat jo; gratë mund të ushqejnë me gji dhe burrat nuk munden; burrat kanë 
një zë më të thellë dhe më shumë qime se gratë, etj.). Këto dallime janë për 
faktin se burrat dhe gratë kanë organe gjenitale të ndryshme, kromozome të 
ndryshme seksuale dhe nivele të ndryshme të hormoneve të rëndësishme për 
riprodhimin. Për ato thuhet se e përcaktojnë seksin dhe quhen dallime mes 
seksit. Por shumica dërrmuese e dallimeve të cilat ne i trajtojmë si tipare ose 
sjellje “tipike” për një seks të caktuar, si guximi kundrejt ndrojtjes, ambiciet 
për avancim profesional kundrejt orientimit ndaj obligimeve shtëpiake dhe 
fëmijët, nuk kanë të bëjnë fare me ato dallime biologjike, por përcaktohen 
brenda një kulture të caktuar nëpërmjet roleve gjinore.
E thënë thjesht, të gjitha dallimet midis burrave dhe grave që nuk lidhen  
me funksionin riprodhues (lindjen) janë dallime gjinore. Ndryshe nga dallimet 
gjinore, ato nuk janë të lindura, kështu që në terma afatgjatë mund të  
ndryshojnë, pra nuk janë të fiksuara. Kështu, për shembull, nëse në vendin 
tonë dy shekuj më parë ishte e pa mendueshme që gratë të mbanin  
pantallona,   sot është krejtësisht normale.
Në mënyrë të ngjashme, nuk ka asnjë bazë biologjike që burrat të trashëgojnë 
pronë dhe gratë jo, ose që gratë të angazhohen të paktën dy herë më shumë 
se burrat në punët e përditshme të shtëpisë, si hekurosja, larja e enëve, 
pastrimi etj.

Me fjalë të tjera, seksi i referohet karakteristikave biologjike dhe fiziologjike 
që përcaktojnë nëse një person është mashkull apo femër; gjinia i referohet 
roleve, karakteristikave, pozicioneve dhe aktiviteteve që krijohen përmes 
ndërveprimeve shoqërore, të cilat mjedisi i konsideron të përshtatshme për 
burrat, gjegjësisht gratë. Ndërsa seksi fitohet me lindje, gjinia mësohet, pra 
fitohet nëpërmjet socializimit. Në këtë mënyrë, në fakt, formohet identiteti 
gjinor. 

Identiteti gjinor është një ndjenjë individuale mashkullore, pra femërore, e 
cila bazohet, mbi të gjitha, në shkallën e ngjashmërisë së përjetuar me atë 
që kultura i përshkruan si sjellje tipike mashkullore apo femërore, d.m.th. 
karakteristika. Prandaj, seksi dhe identiteti gjinor nuk duhet të përputhen 
gjithmonë. Shkalla e kësaj përputhjeje ose mospërputhje është e ndryshme 
për çdo individ. Identiteti gjinor nuk është i jashtëm. Mund të jetë i përputhur 

SEKSI, GJINIA DHE IDENTITETI 
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sipas seksit, të jetë i kundërt, i lëngshëm ose i papërcaktuar. Njerëzit  
mund ta perceptojnë veten si jo-binar, për një sërë arsyesh - sepse ata  
identifikohen me dy (ose më shumë gjini), sepse identiteti i tyre luhatet,  
ose sepse ata nuk kanë një identitet të caktuar gjinor. 

Individët e manifestojnë gjininë në mënyra të ndryshme, përkatësisht  
identitetin gjinor në ndërveprimet sociale. Më shpesh, gjinia shprehet përmes 
mënyrës se si vishemi, gjestet, flasim dhe të ngjashme. Ky grup sjelljesh quhet 
shprehje gjinore dhe është relativisht i pavarur nga identiteti gjinor dhe 
orientimi seksual, ndaj nuk duhet të barazohen. Shprehja gjinore është 
shpesh e dukshme nga jashtë. Shpesh mund të gjendet ndarja e shprehjes 
tipike mashkullore, tipike femërore dhe androgjenike, por duhet theksuar se 
shprehja nuk ndahet rreptësishtë në kategori të tilla, por në thelb është një 
vazhdimësi. Shprehja gjinore nuk duhet gjithmonë të jetë e shprehur qartë 
dhe e dukshme, thjesht sepse identiteti gjinor është në nivelin e ndjenjës 
personale pa manifestimet e tij shtesë në kontekstin social dhe mjedisin.

Sjelljet dhe tiparet që zakonisht konsiderohen mashkullore ose femërore  
njihen si norma gjinore. Kur dikush sillet jashtë normës gjinore, thuhet se e 
shkel atë. Kështu, për shembull, jashtë normës gjinore, një burrë ose një djalë 
që depilon këmbët, thur ose punon si kujdestar për fëmijët në kopsht, ose 
një grua/vajzë që nuk i heq qimet nga këmbët, d.m.th. punon si makinist.

Duke u bazuar në faktin se të dy sekset janë të detyruara të përshtaten 
(konformohen) me rolet gjinore që në fillim të socializimit, ato pak a shumë 
sillen automatikisht në një mënyrë që përkufizohet si tipike “mashkullore” 
ose “femërore” dhe formojnë tipare të tilla si “të pandryshueshme, natyrale 
dhe të shëndetshme”. Prandaj, praktikisht, një numër i madh i gjërave në 
jetën e një individi varen nga roli gjinor - nga mënyra se si do të vishet dhe si 
do ta kalojë kohën e lirë, deri te ajo se çfarë do të punojë dhe sa do të fitojë.

Megjithëse rolet gjinore janë të përshkruara në suaza të kulturës dhe nuk 
kanë lidhje me funksionet biologjike, siç janë praktikuar dhe institucionalizuar 
për shekuj (hapur ose fshehurazi), shumica dërrmuese e njerëzve janë të 
bindur se ato janë të natyrshme dhe domosdoshmërish bazohen në dallimet 
biologjike. Kështu, në fakt, shpjegohet presioni ndaj burrave dhe grave për  
t’u sjellë në këtë mënyrë. Gjoja – nëse sillen ndryshe, në fakt po bëjnë diçka 
“të panatyrshme”. Por thjesht nuk është kështu. Shumë nga rolet që konsid-
erohen mashkullore mund të realizohen me sukses nga gratë dhe anasjelltas. 

Realiteti në marrëdhëniet ndër njerëzore sugjeron se, pavarësisht se janë 
ndërtuar (shpikur, krijuar), rolet gjinore janë shumë të qëndrueshme. Një  
nga arsyet më të rëndësishme për këtë është se shkelja e normave gjinore 
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dënohet - herë me ligj, e herë vetëm në formën e presionit shoqëror:  
tallje, izolim (shmangie) dhe vlerësim negativ. Hulumtimet në shumë kultura  
tregojnë se sanksionet sociale janë veçanërisht të theksuara kur burrat  
marrin përsipër diçka që zakonisht konsiderohet një rol femëror (për  
shembull, duke bërë punët e shtëpisë, duke qarë ose duke treguar dobësi, 
duke shfaqur shqetësim fizik, duke luajtur me kukulla, etj.). Nga ana tjetër, ka 
shoqëri/shtete në të cilat kjo shkelje e roleve të përcaktuara gjinore dënohet 
në mënyrë drastike, më ashpër kur është gruaja ajo që guxon t’i shkelë dhe 
këto dënime institucionalizohen. Në Iran, për shembull, ekziston një ligj që 
rregullon veshjen e grave në publik. Nëse policia e gjykon të papërshtatshme, 
gruaja mund të dënohet me 70 kamxhik, gjegjësisht gjashtë muaj burg.  
Në të njëjtën kohë, një kërkesë e tillë për burrat nuk ekziston. Gruaja duhet 
të kërkojë leje nga burri për të dalë nga shtëpia, edhe nëse bëhet fjalë për  
të shkuar në varrim. Burri, sipas ligjit, mund ta pengojë atë të zgjedhë një 
profesion që e konsideron “të padenjë” për një grua [1].

Kur në punëtorinë e bashkangjitur lexohen gjëra që njëri seks mund t’i bëjë 
sikur të ishin tipike për tjetrin, situata bëhet “qesharake” për pjesëmarrësit. 
Përvoja tregon se kudo, kur lexohen aktivitetet tipike “femrash” sikur të jenë 
për meshkuj, grupi e përjeton pikërisht atë përmbysje si shumë qesharake. 
Kjo për shkak se të dy sekset kanë fuqi të ndryshme shoqërore. Kur një vajzë/
grua bën diçka që konsiderohet si “mashkullore”, statusi i saj rritet dhe  
anasjelltas, statusi i burrit ulet. E padëshirueshmja e kësaj situate bën që 
meshkujt që marrin rolin e femrës të perceptohen si “komikë” ose “të 
brishtë”. Kjo e bën të qartë sesi femrat ndonjëherë perceptohen dhe sa 
guxim dhe disa karakteristika “të forta” u hiqet atyre në mënyrë të pajustifi-
kueshme, pra automatikisht u atribuohen meshkujve.

Ajo që është e rëndësishme të theksohet është se respektimi i ngurtë i  
roleve gjinore ka pasoja negative, si për individët ashtu edhe për shoqërinë 
në tërësi. Duke qenë se të gjitha shoqëritë moderne janë pak a shumë  
patriarkale, pra të rregulluara në atë mënyrë që t’i vendosin burrat në një 
pozitë të privilegjuar, pasojat negative janë më të mëdha për gratë/vajzat.  
Ka shembuj të panumërt për këtë, kështu që këtu janë vetëm disa për  
të ilustruar:

• nga gratë pritet të kujdesen për familjen dhe fëmijët. Kështu, llogaritet se 
gratë e punësuara punojnë mesatarisht tre orë më shumë se burrat. Nga 
ana tjetër, gratë që nuk janë të punësuara për shkak të pritshmërisë nga 
rolet gjinore, nuk janë të punësuara, punojnë në familje dhe nuk marrin 
rrogë për atë punë. Kjo i bën ata edhe më të pafuqishme sepse nuk janë 
ekonomikisht të pavarura; 
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• angazhimi rreth familjes për gratë do të thotë më pak kohë për sport, 
kohë të lirë dhe kontakte sociale. Ajo ndikon seriozisht në shëndetin e 
tyre, fuqinë sociale dhe mirëqenien e përgjithshme; 

• nga gratë pritet të jenë fizikisht tërheqëse dhe kjo, veçanërisht përmes 
mediave, portretizohet si vlera e tyre përfundimtare. Për shkak të  
kësaj, shumë vajza/grua paguajnë për shëndetin e tyre duke rënë në 
anoreksi/bulimi, nuk kanë vetëbesim, lehtë bëhen depresive dhe të 
tërhequra dhe, mesatarisht, janë shumë më të pakënaqura me pamjen  
e tyre sesa djemtë/burrat; 

• veprimtari të caktuara profesionale konsiderohen tipike për meshkuj, ndaj 
vajzat i shmangin ato si zgjedhje profesionale. Ky nuk do të ishte problem 
nëse realiteti nuk do t’i përballonte ata me faktin se ato profesione që 
janë tipike “mashkullore” janë ato që paguhen edhe më shumë; 

• meshkujt pritet të jenë gjithmonë të fortë dhe të guximshëm. Vazhdimi 
i këtij roli nënkupton që të mos shkojnë te mjeku për kontrolle rutinë. 
Kështu, shumë kushte që mund të kapërcehen nëse përgjigjen në kohën  
e duhur bëhen kërcënuese për jetën; 

• djemtë dhe burrat janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të panevojshme të 
shëndetit dhe jetës për të provuar veten si “burra të vërtetë”. Shembuj  
të sjelljeve të tilla përfshijnë konsumimin e tepërt të alkoolit, cigareve, 
vozitje e shpejtë, refuzimit të përdorimit të prezervativit dhe të ngjashme. 

Shumica dërrmuese e dallimeve që konsiderohen si tipare ose sjellje “tipike” 
të një seksi të caktuar nuk kanë të bëjnë fare me ato dallime biologjike,  
por përcaktohen dhe mësohen brenda një kulture të caktuar nëpërmjet 
roleve gjinore. 

Idealet gjinore, si një aspekt i roleve gjinore, janë imazhe imagjinare të asaj  
se si duhet të duken, të sillen dhe çfarë cilësish duhet të kenë një burrë “i 
vërtetë” dhe një grua “e vërtetë”. Hulumtimet në kultura të ndryshme kanë 
treguar se njerëzit mund të nënvlerësohen pikërisht sepse cilësitë ose  
aktivitetet e tyre devijojnë nga këto imazhe të idealizuara. Gjithashtu,  
koincidenca e sjelljes me imazhe të tilla stereotipi ndikon ndjeshëm në 
mënyrën se si njerëzit vlerësohen si bashkëshortë të ardhshëm. Në realitet, 
pothuajse askush nuk e përmbush këtë ideal stereotip. Rrallëherë një individ 
jeton plotësisht, pra përmbush “rolin gjinor” e dhënë. Përveç kësaj, te  
individë të ndryshëm, pavarësisht nga seksi, identiteti gjinor ndryshon  
vazhdimisht me kalimin e viteve. Kështu, ideali stereotipik ka më shumë një 
rol në procesin e socializimit si një model për të cilin aspirojnë të dy sekset.
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Në këtë kuptim, djemtë do të përpiqeshin t’i afroheshin sa më shumë imazhit 
të burrit “të vërtetë”, dhe vajzat - imazhit të gruas “reale”.

Orientimi seksual përcaktohet nga tërheqja seksuale ekskluzive ose  
dominuese ndaj një seksi të caktuar. Për shkak të karakteristikave individuale, 
sipas identitetit gjinor, as sipas shprehjes gjinore, nuk mund ta identifikojmë 
orientimin seksual. Për shembull, nëse një vajzë nuk ka sjellje tipike femërore, 
ose thotë se nuk e identifikon veten si një grua tipike, megjithëse është e 
mundur, kjo nuk do të thotë detyrimisht se ajo tërhiqet nga njerëz të njëjtit 
seks. Në mënyrë të ngjashme, dikush me një identitet gjinor që përputhet 
plotësisht me seksin dhe shprehjen e tij gjinore nuk ka detyrimisht një  
orientim heteroseksual. 

Orientimi seksual përcaktohet përmes seksit që e tërheq seksualisht  
individin. Kategorizimi më i thjeshtë (dhe jo i vetmi) i orientimeve seksuale 
identifikon katër kategori: orientimin heteroseksual (tërheqje ndaj seksit të 
kundërt), orientimi homoseksual (tërheqje drejtuar seksit të kundërt),  
biseksual (për të dy sekset) dhe orientimi aseksual (indiferenca seksuale ndaj 
secilit seks e plotë ose pothuajse e plotë)5. Këto kategori nuk janë aq të  
ngurta dhe të paqarta, por më shumë në lloj të një vazhdimësie. Megjithatë, 
kategorizimi vazhdon dhe shumica e njerëzve në përgjithësi mund të i 
dentifikohen në një nga kategoritë e përmendura.

Akoma nuk mund të argumentohet se arsyet pse disa njerëz kanë një orientim 
homoseksual ose biseksual janë ende të studiuara mirë, ashtu si dinamika e 
zhvillimit të orientimit nuk është plotësisht e qartë. Edhe pse në fund të ad-
oleshencës njerëzit zakonisht mund të thonë me siguri se cili është orientimi 
i tyre, kjo nuk do të thotë të jetë gjithmonë kështu. Konfuze për të rinjtë janë 
situatat kur një ndjenjë personale se nga cili seks tërhiqen luhatet me kalimin 
e kohës, veçanërisht kur fjala është për orientimin biseksual.
Disa individë mund të kenë një orientim biseksual për një kohë relativisht të 
gjatë dhe më vonë të zbulojnë se tërhiqen vetëm nga burrat ose vetëm nga 
gratë. Procesi mund të shkojë edhe në anën tjetër: dikush mendon se ka një 
orientim homoseksual ose heteroseksual, dhe më vonë në jetë zbulon se në 
fakt janë të tërhequr nga të dyja sekset. Luhatje të tilla konsiderohen si pjesë 
normale e zhvillimit të identitetit psiko-seksual në adoleshencë. Prandaj, 
periudha e adoleshencës shpesh quhet periudha e moratoriumit lidhur  
me orientimin seksual, kur orientimi seksual është ende duke u eksploruar 
dhe formuar.

5  Ndonëse për personat me këtë orientim është karakteristikë që nuk ndiejnë tërheqje seksuale ndaj asnjërit seks dhe 
nuk duan të bëjnë seks, nuk do të thotë se nuk duan të kenë një marrëdhënie të ngushtë dhe intime me dikë. Gjendja nuk 
është një çrregullim i dëshirës seksuale, sepse personi nuk është i mërzitur për këtë.
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Të dhëna relevante
Hulumtimet empirike tregojnë se gratë që marrin role tipike mashkullore  
kanë vetëbesim të lartë, ashtu si burrat që u përmbahen vetëm roleve  
mashkullore. Femrat që i përmbahen vetëm rolit të femrës kanë vetëbesim 
më të ulët, madje edhe më të ulët prej tyre - meshkujt që pranojnë rolin 
“femëror” [2].
Ky është edhe një tregues tjetër i fuqive të ndryshme që kanë burrat dhe 
gratë në marrëdhëniet shoqërore, si dhe pasojat e presionit për të respektu-
ar normat gjinore.

Burrat/djemtë që i përmbahen rreptësishtë rolit mashkullor janë më agresivë 
se ata që janë më elastikë në këtë drejtim.
Ata janë më agresivë në përgjithësi dhe veçanërisht ndaj atyre individëve që 
shkelin normat gjinore, veçanërisht nëse janë femra. Ky është konfirmuar si 
një nga faktorët seriozë të rrezikut për dhunën në familje [3].

Besohet se presioni që e ushtron norma gjinore ndaj meshkujve, për të  
qenë të parët, më të suksesshëm, më të mirë, më të përgjegjshëm, lë pasoja 
negative në shëndetin e tyre. Në mënyrë të ngjashme, presioni për të qenë 
gjithmonë të guximshëm dhe luftarak kontribuon që burrat të hyjnë në  
situata shumë të rrezikshme, të tilla si vozitja e shpejtë, zënkat ose përdorimi 
i armëve. Stresi i shkaktuar nga kjo normë gjinore lidhet edhe me alkoolizmin, 
shkallën e vetëvrasjeve dhe dhunën në familje. E gjithë kjo kontribuon që 
burrat të kenë jetë më të shkurtër se gratë globalisht [4].

Pranimi i vlerave konservatore dominon mes njerëzve në Maqedoni. Të dhënat 
e një hulumtimi të kryer në vitin 2009 tregojnë se shumica dërrmuese e 
qytetarëve, madje 91.6%, besojnë se homoseksualiteti është i pajustifikuar. 
Ka dallime në përqindje ndërmjet burrave dhe grave (më e ulët për gratë)  
dhe fetare dhe jofetare (më e ulët për jofetarët), por pavarësisht kësaj, 
ato janë shumë të larta [5]. Kjo flet qartë për kontekstin jashtëzakonisht 
armiqësor në të cilin jetojnë personat LGBT në vendin tonë dhe për rrezikun 
e mundshëm të diskriminimit dhe dhunës së drejtpërdrejtë me të cilën ata 
përballen potencialisht ose realisht çdo ditë.

Ka disa dokumente në fuqi në vendet e Bashkimit Evropian që ofrojnë  
mbrojtje kundër diskriminimit të bazuar në orientimin seksual, duke përfshirë 
edhe Deklaratën universale të drejtave të njeriut. Pavarësisht kësaj, në disa 
prej tyre manifestimet e homofobisë nuk janë të rralla.

Në shumë vende perëndimore, dhuna ndaj popullatës LGBT dënohet si krim 
të kryer në bazë të urrejtjes, gjë që, për fat të keq, nuk është rasti në  
shumicën dërrmuese të vendeve të tjera.
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Dhuna ndaj personave LGBT është e përhapur edhe në vendet ku është e 
dënueshme: për shembull, vetëm në vitin 2008, në Shtetet e Bashkuara u 
raportuan 1617 raste të dhunës në bazë të orientimit seksual, pesë prej të 
cilave rezultuan me vdekjen e viktimave [6].
Në mjediset ku lufta për të drejtat e pakicave seksuale është në fillimet e saj, 
dhuna zakonisht duket të jetë e papërfillshme, por në fakt, ajo thjesht nuk 
raportohet.

Në rreth 70 vende homoseksualiteti konsiderohet i paligjshëm, pavarësisht 
nëse të dyja palët janë dakord dhe në disa vende ai dënohet me vdekje. 
Ekziston një lidhje e qartë midis shkallës së zhvillimit të demokracisë, të  
drejtave të njeriut dhe shoqërisë në tërësi dhe mënyrës se si trajtohet  
orientimi jo-heteroseksual.

Shumë hulumtime tregojnë se orientimi seksual më i stigmatizuar është ai 
biseksual. Kjo besohet të jetë për shkak të frikës nga paqartësia dhe pasiguria 
[7]. Ndoshta për shkak të kësaj, vetëm një pjesë shumë e vogël e njerëzve, 
më shumë gra se burra, raportojnë se janë biseksualë.

Aderimi i ngurtë ndaj roleve tradicionale gjinore kontribuon pa mëdyshje 
në ruajtjen e pabarazisë midis grave dhe burrave. Për shembull, gjatë krizës 
Covid, kryesisht për shkak të rolit gjinor që dikton që nënat duhet të  
qëndrojnë në shtëpi dhe të kujdesen për fëmijët e tyre, dhe jo më pak për 
shkak të stereotipave për inferioritetin e grave sa i përket aftësisë në vendet 
e punës, një përqindje më e lartë e grave u larguan, d.m.th. i humbën vendet 
e punës në krahasim me meshkujt [8].

Niveli vazhdimisht më i ulët i grave kundrejt burrave që kërkojnë punësim 
në vendin tonë është pasojë e rolit gjinor. Statistikat për gratë dhe burrat 
nga Enti Shtetëror i Statistikave (të cilat mund t’i shikoni në ueb faqen e tyre 
https://www.stat.gov.mk/) me vite tregojnë se, përkundër faktit se gratë  
mesatarisht prijnë në arsim para burrave, janë gjithmonë më pak  
ekonomikisht aktivë dhe më pak të punësuar.
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• Pjesëmarrësit në punëtorinë “Sepse jam mashkull/femër” mund t’i 
referohen asaj se abuzimi me rolin lidhet me homoseksualitetin. Në atë 
rast, diskutimi duhet të bëhet në drejtim të dallimit të orientimit seksual 
nga sjelljet që janë jo konvencionale gjinore. Për shembull, notari Michael 
Phelps ose këngëtari Ricky Martin mund të përdoret për të ilustruar se 
meshkujt homoseksualë mund të marrin një rol ekskluzivisht mashkullor, 
ashtu si shumë meshkuj heteroseksualë kanë marrë elemente të rolit 
gjinor femëror (p.sh., duke i kushtuar vëmendje pamjes të tyre ose  
kujdesin ndaj fëmijëve), pa e kompromentuar orientimin heteroseksual.  
Të tillë janë, për shembull, të ashtuquajturit metroseksualë, ose një  
numër i madh burrash në Suedi që përdorin leje “lehonie” nga puna. 
 

• Ngurtësia e roleve shpesh justifikohet me ushtrimin e të drejtave  
kulturore/fetare, ndaj thuhet se, për shembull, lejimi i grave për të  
punuar ose i burrave për t’u kujdesur për fëmijët është në kundërshtim  
të drejtpërdrejtë me normat e Kur’anit/ Biblës/Talmudit, ose kundër 
 traditës së një kulture të caktuar. Në atë rast duhet të diskutohet  
rregullimi hierarkik i të drejtave të njeriut, përkatësisht prioriteti i  
barazisë ndërmjet njerëzve. 

• Në varësi të përbërjes së grupit të pjesëmarrësve, punëtoria “Orientimet 
seksuale” mund të jetë një “terren i rrëshqitshëm” nga fillimi deri në fund. 
Edukatori/ja mund të ndeshet me një atmosferë shumë armiqësore, e  
cila krijohet nga shumica ose disa individë. Në rast se atmosfera prish-
et nga sharjet dhe komentet që përmbajnë gjuhë urrejtjeje, edukatori/
ja duhet t’u referohet rregullave bazë të dakorduara. E njëjta gjë duhet 
të veprohet nëse në bazë të mendimeve dhe përvojave të shprehura 
ndodhin fjalë në gojë, ngacmime dhe ofendime të ndërsjella. Nëse kjo nuk 
ndihmon, mund të tentohet të qetësohet atmosfera duke theksuar se në 
shumicën e rasteve kjo temë shkakton ankth dhe mendime të ndryshme, 
sidomos në adoleshencë, kur të rinjtë ende nuk kanë një identitet seksual 
të qartë dhe të formuar mirë. Por kjo është arsyeja pse këto çështje duhet 
të diskutohen.  

• Pjesëmarrësit mund të fillojnë të paraqesin një sërë “faktesh” që  
nxisin homofobinë, duke u mbështetur në një sërë autoritetesh, me  
shumë mundësi Bibla/Kur’ani. Në atë rast, reagimi më i përshtatshëm 
është të shmanget një konfrontim i drejtpërdrejtë dhe të thuhet se të 
dhënat që disponon edukatori bazohen në hulumtime të kryera nga  
institucionet përkatëse, të cilat janë konfirmuar dhe referuar në mënyrë 
të përsëritur nga institucionet ndërkombëtare, si Organizata Botërore e 

“Terren i rrëshqitshëm”
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Shëndetësisë dhe agjencitë e tjera të Kombeve të Bashkuara, pra  
asociacione eminente shkencore, si shoqatat e psikologëve, pra  
psikiatërve dhe pediatërve.

• Rolet gjinore nuk janë fikse, të natyrshme dhe të dhëna një herë e  
përgjithmonë.  

• Si rezultat i detyrimit për t’u përshtatur me rolet gjinore, shumë individë 
vuajnë dhe nuk e realizojnë plotësisht potencialin e tyre. Secili ka të drejtë 
të vendosë vetë se çfarë e plotëson dhe e kënaq, pavarësisht nga normat 
e përcaktuara gjinore. 

• Është e nevojshme të diskutohen normat gjinore dhe të ripërcaktohen  
ato, veçanërisht ato që kontribuojnë që burrat dhe gratë të vuajnë, 
d.m.th. të jetuarit në një pozicion vartës.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Sepse jam mashkull/femër” 

• Imazhet e thjeshtuara dhe të pasakta të dy gjinive quhen stereotipa 
gjinore. 

• Qëndrimet që pasqyrojnë më pak vlerë bazuar në gjini quhen 
paragjykime gjinore ose qëndrime seksiste.

• 
• Qëndrimet seksiste janë baza e diskriminimit në bazë të gjinisë.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Seksizmi”
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• Ka orientime të ndryshme seksuale: heteroseksuale, homoseksuale,  
biseksuale dhe aseksuale. 

• Asnjë nga këto orientime seksuale nuk konsiderohet si sëmundje, por 
refuzimi dhe diskriminimi nga mjedisi mund të shkaktojë ankth dhe stres, 
madje mund të çojë në probleme fizike. 

• Луѓето не ја избираат својата сексуална ориентација и затоа не постои 
терапија за нејзина намерна промена. 

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Orientimet seksuale”
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Punëtoria 1 
Sepse jam mashkull/femër6

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja: 

• ta dijë se seksi dhe gjinia dallojnë midis tyre dhe se seksi është  
përcaktuar biologjikisht, ndërsa gjinia jo;

• ta dijë se gjinia është konstruktuar në institucione sociale dhe  
interaksione;

• mund t’i detektoj pasojat nga socializimi gjinor mbi përditshmërinë e  
femrave dhe meshkujve;

• të kuptojë se socializimi gjinor krijon pushtet të pabarabartë social 
 tek gjinitë;

• të kuptoj se socializimi gjinor nuk është fiks dhe mund të ndryshojë;
• të zhvillojë qëndrim pozitiv në drejtim të rishikimit të rigjiditetit të  

roleve të përcaktuara kulturore gjinore.

Materialet:
• flipçart-letër (për çdo grup nga një fletë);
• 6–10 markerë;
• shirit ngjitës.

Pjesëmarrësit ndahen në më së paku dy grupe edhe atë sipas përkatësisë  
së seksit. Numri optimal i pjesëmarrësve në grup është 5–7. Kështu që, nëse 
grupi ka më shumë se 12 persona, atëherë ndahen në katër grupe, 
përkatësisht në gjashtë grupe.

13+

6 E adaptuar sipas: CARE (2013). Gender Equity And Diversity: Engaging Men And Boys For GenderEquality.
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Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. Si ndiheshit derisa i përfundonit pohimet?
2. A kishte diçka që ju befasoi?
3. A ishte më vështirë për ndonjërën nga grupet të japin përgjigje të shumta? 

Për cilin? Pse?  
4. Çka mund të vërejmë nga krahasimi midis fletës së parë të njërit seks në 

krahasim me fletën e dytë të seksit tjetër? A ka përputhje midis asaj që e 
duan vajzat, meqë janë të seksit femër, me atë që e deklarojnë djemtë se 
do të mundeshin nëse do të ishin të seksit femër? Pse është kështu?

5. Çka nga ajo që munden/nuk munden meshkujt/femrat është përcaktuar 
nga biologjia? Çka nuk është?

6. Si i përjetojmë gjërat e listës së dytë? A ka gjëra që janë kufizuese,  
përkatësisht nuk na pëlqejnë? Për kë? Prej nga vjen kjo?

7. Si mund të ndryshohen këto kufizime? A janë njëlloj të ndershme për të 
dyja sekset? Nëse nuk janë, përse shërbejnë?

Çdo grup merr instruksion në flipçart-letrën të shkruajnë sa më shumë gjëra, 
duke e përfunduar fjalinë:

• E dua që jam femër, meqë... (për grupin/et e vajzave)
• E dua që jam mashkull, meqë... (për grupin/et e djemve) 

Nëse fasilitatori/ja vlerëson se duhet, atëherë mund të jap edhe nga një 
shembull për këtë (për shembull: E dua që jam femër, meqë mund t’i mbaj  
të gjitha ngjyrat e rrobave, ose: E dua që jam mashkull, meqë jam më i fortë 
se vajzat). Prezantimi i shembujve është i rëndësishëm që në mënyrë të  
qartë t’u bëhet me dije se duhet të shmangen formulimet negative (për 
shembull: E dua që jam mashkull, meqë nuk kemi menstruacione ose nuk 
mbesim shtatzënë). Për përfundimin e këtij aktiviteti u jepen 5–6 minuta. 

Pas përfundimit të këtij aktiviteti, u jepet një fletë e pastër flipçart-letër që 
të shkruajnë sa më shumë gjëra, duke e përfunduar fjalinë: 

• Të isha femër, do të mundesha të... (për grupin/et e djemve)
• Të isha mashkull, do të mundesha... (për grupin/et e vajzave) 

Për këtë aktivitet grupeve u jepen 5–6 minuta. Pasi që çdo grup do ti  
shkruaj përgjigjet, flipçart-letrat ngjiten njëra pranë tjetrës në vend të  
dukshëm brenda hapësirës, ndërsa nxënësve u jepen instruksione t’i lexojnë 
në vetvete dhe të mendojnë për atë se çfarë përfundimesh mund të nxirren 
nga ajo që është shkruar. 
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Konkluzioni

Edhe pse mund të na duket se djemtë dhe vajzat, përkatësisht burrat dhe 
gratë kanë dallime të shumta, ose se ata biologjikisht janë të parapërcaktuar 
të bëjnë gjëra krejtësisht të kundërta, një gjë e këtillë nuk është kështu dhe 
domosdoshmërish nuk duhet të jetë kështu. Ekziston një numër i vogël i  
dallimeve të mirëfillta biologjike midis dy sekseve, që ndërlidhen me funk-
sionin e tyre riprodhues. Këto dallime kanë të bëjnë me organet e ndryshme 
seksuale dhe me disa karakteristika të pamjes që ndërlidhen me atë se gratë 
mund të lindin dhe të japin gji, ndërsa burrat mund ta ngjizin foshnjën. Kështu 
për shembull, pikërisht për shkak të faktit se lindin, gratë kanë legenë më të 
gjerë nga burrat dhe gjëndra qumështore për shkak të cilave formohet gjoksi 
më i madh. Nga ana tjetër, burrat kanë muskuj më të fuqishëm, kanë mjekër, 
më shumë qime nëpër trup dhe zë më të trashë. Dallimet në dukje janë  
pasojë, para së gjithash, të sasisë së ndryshme të hormoneve mashkullore, 
përkatësisht femërore që tajiten në trupin e burrave, përkatësisht grave. 
Konkretisht, testosteroni, i cili tek burrat tajiten rreth 6–8 mg në ditë, është  
i pranishëm edhe tek gratë (mesatarisht 10–15 herë sasi më të vogla), njëlloj 
si hormonet estrogjene në përmasa të ngjashme tajiten edhe tek burrat.

Dallimet të cilat determinohen biologjikisht dhe janë të pandryshueshme 
quhen dallime seksuale, ndërsa dallimet e tjera, të cilat i determinon  
kultura dhe mund të ndryshojnë, quhen dallime gjinore. Të gjitha dallimet 
gjinore, veçanërisht ato në lidhje me aktivitetet e ndryshme që konsiderohen 
si “mashkullore”, përkatësisht “femërore”, nuk janë me të vërtetë të atilla 
dhe mund të ndryshohen. Për shembull, burrat mund të kujdesen për fëmijët 
po aq mirë si edhe gratë, ashtu si edhe gratë mund të bëhen inxhiniere,  
politikane ose presidente të suksesshme të shtetit. Ajo që disa aktivitete 
konsiderohen si “mashkullore” ndërsa disa të tjera si “femërore” nuk janë 
rezultat të asaj se njëra anë kanë talent të lindur ose organe “speciale” ose 
hormone që i bëjnë më pak ose më shumë të suksesshëm në njërin grup ose 
në grupin tjetër të aktiviteteve, por është pasojë e mënyrave të ndryshme të 
edukimit dhe sjelljes së mjedisit që në moshën më të re.

Ndarja e në të ashtuquajtura punë “mashkullore” dhe “femërore” dhe  
mënyra të pëlqyeshme, përkatësisht të papëlqyeshme të sjelljes (për  
shembull, grimi dhe qarja për meshkujt, ose sjellja e “vrazhdë” dhe sjellja 
luftarake tek femrat) ka pasoja negative në jetën e përditshme tek të dyja 
sekset, por është veçanërisht e keqe për femrat. Kjo është kështu meqë të 
gjitha aktivitetet në fushën e kulturës që janë përcaktuar si “femërore”  



27Punëtoria 1

01

(domosdoshmërish mund të mos jetë) konsiderohen si më pak të  
rëndësishme, dhe jo rrallëherë i shërbejnë për heqjen e pushtetit social  
ose ekonomik. Kështu për shembull, profesionet në të cilat kryesisht punojnë 
femra, marrë në përgjithësi, janë më pak të paguara nga profesionet në të 
cilat kryesisht punojnë meshkuj, ruajtja e fëmijëve konsiderohet si punë më  
e lehtë dhe më pak e vlefshme nga fitimi i parave për jetë dhe ngjashëm.

Prandaj, me të drejtë pohohet se ndarja e aktiviteteve dhe i roleve në  
“mashkullor” dhe “femëror” shpie në pabarazi gjinore dhe ndihmon që të 
ruhet kjo pozitë. Për shembull, edhe pse të dyja sekset në mënyrë të një-
jtë mund të kujdesen për pasardhësit dhe familjen,  ajo që këto aktivitete 
janë përcaktuar si “femërore” rezulton me atë që femrat shumë më shumë 
të preokupohen me këto çështje. Si pasoj e kësaj ato kanë shumë më pak 
kohë të lirë dhe shumë më shumë obligime, ndërsa nga ana tjetër, fitojnë më 
pak se meshkujt. Nga ana tjetër, fitimi më i ulët kryesisht vjen nga ajo se ato 
zgjedhin të kryejnë profesione që, meqë konsiderohen si “femërore”, janë 
më pak të paguara ose, në rastin më të keq, meqë nuk janë të punësuara për 
shkak të presionit se duhet plotësisht t’i përkushtohen shtëpisë dhe familjes. 
Kjo është vetëm një pjesë e numrit të madh të mënyrave me të cilat femrat 
“mbahen nën kontroll” dhe në pozitë vartëse në krahasim me meshkujt.  
Me fjalë të tjera, pushteti social i femrave është më i ulët nga pushteti i 
meshkujve, pikërisht për shkak të ndarjes së këtillë të roleve. 

Për më tepër, ndarja nuk është e mirë as për meshkujt, edhe pse ajo u sjell 
shumë favore, përkatësisht pushtet më të madh në shoqëri. Kjo vjen nga 
ajo se roli tradicional i mashkullit i ballafaqon me stres të madh, meqë prej 
tyre pritet të jenë të fuqishëm, të suksesshëm, të fitojnë, të mos manifesto-
jnë emocione dhe të mos e kalojnë kohën me fëmijët aq sa e kalojnë gratë. 
Ky stres kontribuon në rrezikun e sëmundjeve të ndryshme. Madje, është 
dëshmuar se për shkak të respektimit të rolit të mashkullit, i cili kërkon  
qëndrueshmëri dhe guxim, meshkujt janë më të prirë ndaj lëndimeve dhe 
aksidenteve në krahasim me femrat dhe shumë më shumë e prolongojnë  
nevojën për ndihmë mjekësore edhe atëherë kur e kanë më se të nevojshme.
Ndarja e këtillë është e dëmshme si në nivelin individual ashtu edhe në atë 
shoqëror. Mirëmbajtja e saj është një iluzion i cili duket si i dobishëm. Do të 
ishte ideale që secili të sillet ashtu siç mendon se është më së miri dhe t’i 
kryej ato punë që mundet dhe dëshiron t’i punojë, pa u frikësuar se mjedisi 
do ta përjashtojë. Sipas kësaj, hapi i parë në ndërtimin e mjedisit të këtillë, i 
cili është më i shëndetshëm për të gjithë është të kuptuarit se rolet gjinore 
nuk janë as fikse dhe as nuk janë të domosdoshme, dhe se trajtimi i tyre si të 
këtilla është më shumë i dëmshëm sesa i dobishëm.
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Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi 

Të gjithë qëndrojnë në këmbë ose janë të ulur në rreth. Edukatori/ja u jep  
instruksione se secili duhet të tregoj kujt (person i njohur, jo ndonjë nga 
grupi) i entuziazmohet, ndërsa është i seksit të kundërt, dhe të sqaroj me 
disa fjalë pse. Fjalia shprehimisht duhet të jetë: “I entuziazmohem _______ 
(emri), meqë është  _____“. Me ç’rast, duhet të jenë të kujdesshëm se çka 
kanë thënë pjesëmarrësit paraprak, meqë personi dhe shkaqet nuk guxon të 

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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Punëtoria 2 
Seksizmi

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, nga pjesëmarrësi/ja pritet:

• t’i kuptojë pasojat e socializimit gjinor në jetën e përditshme të grave dhe 
burrave;

• të kuptojë se si normat gjinore mund të kenë një efekt të dëmshëm për të 
dy gjinitë;

• të vlerësojë pozitivisht barazinë gjinore;
• të kuptojë se pabarazia gjinore nuk është e natyrshme dhe fikse;
• të kuptojë se pabarazia gjinore ndikon negativisht në mirëqenien e 

njerëzve dhe të komunitetit.

Materialet:
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Gruaja e parë kirurge në  

Britaninë e Madhe”;
• letër në të cilën shkruan: “PLOTËSISHT PAJTOHEM”;
• letër në të cilën shkruan: “ASPAK NUK PAJTOHEM”;
• ngjitës.

Të gjithë nxënësit janë ulur në rreth. Edukatori/ja jep udhëzime se do të  
thotë fjalë dhe nga nxënësit me radhë do të kërkojë të thonë një nga  
karakteristikat që e lidhin atë me atë fjalë. Të gjithë duhet të dëgjojnë me  
kujdes, sepse karakteristikat nuk duhet të përsëriten. Përzgjidhet rastësisht 
se kush do të fillojë dhe numri i raundeve duhet të përsëritet të paktën dy 
herë, ose ndoshta katër herë, në varësi të faktit nëse është përfshirë çifti i 
dytë i fjalëve.

13+
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Fjalët janë: 1. GRUA, 2. BURR, 3. VAJZË, 4. DJALË.

Pastaj zhvillohet biseda sipas pyetjeve:
1.  A kishte ndonjë dallim në atë që ju lidh me një burrë/djalë, në krahasim 

me një grua/vajzë? Cilat karakteristika i lidhim më shpesh me gjininë?
2. Si quhen paraqitjet automatike që i marrim për të gjithë anëtarët e të 

dy gjinive?
3. A janë plotësisht të vërteta? A janë krejtësisht të rreme? Me çfarë kanë 

të bëjnë?

Aktiviteti kryesor 1

Të gjithë qëndrojnë në njërin cep të dhomës. Nga ana tjetër, edukatori/ja 
vendos, në distancën më të madhe të mundshme nga njëra-tjetra, dy fletë 
letre - njëra me mbishkrimin: “PLOTËSISHT PAJTOHEM”, dhe në tjetrën me 
mbishkrimin: “ASPAK NUK APJTOHEM”. Nxënësve u shpjegohet se do të duhet 
të qëndrojnë përgjatë asaj vije imagjinare midis dy fletëve të letrës, në  
varësi të asaj se sa janë dakord ose jo me thëniet që edukatori/ja do t’u  
lexojë. Pastaj ai/ajo i lexon deklaratat e mëposhtme:

1. Gjëja më e rëndësishme për një mashkull është të fitojë para.
2. Për vajzat është më e rëndësishme të jenë fizikisht tërheqëse.
3. Një burrë që tregon dobësi nuk është një burrë i vërtetë.
4. Një grua apo një vajzë që nuk dëshiron të duket mirë nuk është një grua  

e vërtetë.
5. Meshkujt që nuk janë të fortë fizikisht nuk mund të jenë tërheqës  

seksualisht.
6. Vajzat që kanë pasur shumë partnerë seksualë nuk do të jenë  

bashkëshorte të mira.
7. Është mirë që djemtë të kenë më shumë partnere, sepse kështu fitojnë 

përvojën e nevojshme.
8. Në një takim romantik në një restorant, djali është ai që duhet të paguajë 

faturën e vajzës.
9. Kur janë në një lidhje, vajzat duhet të kenë kujdes që të jenë seksi, por jo 

shumë.
10.  Është marrëzi që një vajzë të jetë e para që pranon se është e interesuar 

 për një lidhje.
11.  Është marrëzi që një djalë të hezitojë nëse dëshiron seks, nëse vajza 

 është e interesuar për të.
12.  Nëse vajza e tradhton djalin seksualisht, problemi është më i madh sе 

 anasjelltas.
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13.  Shumica e vajzave kanë nevojë për një dorë të fortë mashkullore për t’i 
 udhëhequr në jetë.

14.  Gratë në përgjithësi kanë më shumë gjasa të jenë besnike vetëm ndaj një 
 partneri sesa burrat.

15. Egoja e mashkullit është e pambrojtur, ndaj është e mençur që një vajzë/ 
grua të heshtë kur nuk është e kënaqur me diçka. 

Pas çdo pohimi, numërohet se sa nxënës ku kanë qëndruar dhe edukatori/ 
ja e thotë numrin me zë të lartë. Ka shumë të ngjarë që për shumicën e  
pohimeve polarizimi të ndodhë në bazë të gjinisë. Aty ku ka ekstreme intere-
sante, është e dëshirueshme të kërkohet një shpjegim pse dikush zgjodhi të 
ndalet atje. Edukatorët mund të zgjedhin se cilat pohime do t’i lexojnë, sipas 
kohës dhe karakteristikave të grupit. 

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. A ishte e vështirë të përcaktoheni se çfarë mendoni lidhur me deklaratat? 
Për çfarë keni menduar më shumë? A ka lidhje mes asocimeve që keni 
marrë në aktivitetin hyrës dhe mendimit tuaj për këto pohime?

2. Mbi çka bazohet pajtueshmëria me këto deklarata? Çfarë e reflekton  
dakordimin me ta? A ka njerëz apo kultura në të cilat këto pikëpamje 
pranohen plotësisht? Cila gjini është përgjithësisht më pak e vlerësuar 
nëse këto pikëpamje merren parasysh?

3. Kush pajtohet më shumë me këto pohime - djemtë apo vajzat? Cila është 
arsyeja për këtë?

4. Si mund të ndikojë besimi në pohimet e tilla te vajzat dhe gratë, dhe si 
munden djemtë dhe burrat?

Konkluzioni

Pranimi i pohimeve pasqyron një sërë besimesh për burrat dhe gratë që 
bazohen në nocionin se ata janë të ndryshëm në lindje dhe se këto dallime 
janë të pandryshueshme. Në fakt, shumica e dallimeve krijohen gjatë  
socializimit dhe ne mësojmë se si të sillemi tipikisht si mashkull apo femër. 

Njerëzit shpesh i trajtojnë burrat dhe gratë sikur të kenë cilësi të kundër-
ta. Nëse diçka konsiderohet karakteristikë e burrave, atëherë karakteristika 
e kundërt i atribuohet grave. Disa besojnë se kjo është për shkak se burrat 



32Punëtoria 2

13+

01

dhe gratë lindin të tillë dhe se karakteristika të tilla janë të përhershme, të 
natyrshme dhe të përjetshme. Në fakt, ato janë vetëm rezultat i pritshmërive 
të ndryshme nga mjedisi për djemtë dhe vajzat, ndaj i zhvillojnë këto  
karakteristika dhe sjellje tipike gjatë gjithë jetës. 

Imazhet e thjeshtuara dhe të pasakta të dy gjinive quhen stereotipa gjinore. 
Në bazë të tyre, ndërtohen qëndrimet për burrat dhe gratë, për atë që ata 
janë ose çfarë mund ose nuk mund të bëjnë. 

Në shumicën e rasteve, me vetëdije ose pa vetëdije, njerëzit kanë një  
qëndrim më pak pozitiv ndaj grave sesa ndaj burrave, d.m.th. i vlerësojnë të 
ashtuquajturat tipare dhe sjellje mashkullore sesa femrat.  

Këto qëndrime quhen paragjykime gjinore ose qëndrime seksiste. Nuk për-
jashtohet aspak që qëndrimet e tilla seksiste të jenë të pranishme edhe tek 
vetë femrat, madje edhe ato të jenë protagonistet kryesore të qëndrimeve  
të tilla. 

Sjellja që është mbështetur nga qëndrimet që përmbajnë paragjykime dhe 
stereotipa negative për gratë dhe vajzat quhet seksizëm dhe paraqet një lloj 
potenciali për sjellje diskriminuese. Mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, 
por gjithmonë shpie në trajtim të pabarabartë. Është shumë e rëndësishme  
të punohet për tejkalimin e qëndrimeve seksiste, sepse ato janë baza e  
diskriminimit ndaj të gjitha vajzave dhe grave. 

Një aspekt i seksizmit janë standardet e dyfishta për seksualitetin mashkullor 
dhe femëror. Kështu, ndërkohë që femrat pritet të kenë modesti seksuale, 
pafajësi, një numër të vogël partnerësh dhe pasivitet, meshkujt inkurajohen 
të kenë sa më shumë eksperienca seksuale dhe të jenë të interesuar për 
seksin në çdo kohë. Kjo krijon shumë probleme për të dy gjinitë, pasiguri, 
xhelozi, madje edhe dhunë.



33Punëtoria 2

01

Diskutimi me grupet më të rritura ose më të avancuara mund të  
zgjerohet me:  

Besimi për “superioritetin” natyror të burrave është gur themeli i qëndrimeve 
seksiste. Ky besim është pothuajse aq i vjetër sa njerëzimi dhe i vështirë për 
t’u ekspozuar, sepse është kryesisht i institucionalizuar. Parimi mashkullor 
trajtohet si normë, kurse ai femëror si devijim nga norma dhe inferior.  
Ky fenomen është veçanërisht i qartë në gjuhë. Kështu, pak i perceptojnë  
trajtat problematike të përemrave, ose faktin që, për shembull, shumë  
profesione nuk kanë femëror (p.sh. psikolog ose pedagog, megjithëse janë 
kryesisht profesione femrash), madje edhe nëse ekzistojnë, ato përdoren 
rrallë. Nëse, për shembull, themi se një drejtor është drejtor, me siguri nuk 
do të ndodhë asgjë e tmerrshme, por nëse e provojmë të kundërtën, sigurisht 
që nuk do të kalojë pa reagim.
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“Kirurgu i parë femër në
Britaninë e Madhe”

Fleta e punës për edukatorin/en:

FLETA E PUNËS: KIRURGU I PARË FEMËR NË BRITANINË E MADHE

dhe gratë lindin të tillë dhe se karakteristika të tilla janë të përhershme, të natyrshme dhe 
të përjetshme. Në fakt, ato janë vetëm rezultat i pritshmërive të ndryshme nga mjedisi për 
djemtë dhe vajzat, ndaj i zhvillojnë këto  
karakteristika dhe sjellje tipike gjatë gjithë jetës. 

Imazhet e thjeshtuara dhe të pasakta të dy gjinive quhen stereotipa gjinore. Në bazë të tyre, 
ndërtohen qëndrimet për burrat dhe gratë, për atë që ata janë ose çfarë mund ose nuk 
mund të bëjnë. 

Në shumicën e rasteve, me vetëdije ose pa vetëdije, njerëzit kanë një qëndrim më pak 
pozitiv ndaj grave sesa ndaj burrave, d.m.th. i vlerësojnë të ashtuquajturat tipare dhe sjellje 
mashkullore sesa femrat.  

Këto qëndrime quhen paragjykime gjinore ose qëndrime seksiste. Nuk përjashtohet aspak që 
qëndrimet e tilla seksiste të jenë të pranishme edhe tek vetë femrat, madje edhe ato të jenë 
protagonistet kryesore të qëndrimeve të tilla. 

Sjellja që është mbështetur nga qëndrimet që përmbajnë paragjykime dhe stereotipa 
negative për gratë dhe vajzat quhet seksizëm dhe paraqet një lloj potenciali për sjellje 
diskriminuese. Mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, por gjithmonë shpie në trajtim të 
pabarabartë. Është shumë e rëndësishme të punohet për tejkalimin e qëndrimeve seksiste, 
sepse ato janë baza e diskriminimit ndaj të gjitha vajzave dhe grave. 

Një aspekt i seksizmit janë standardet e dyfishta për seksualitetin mashkullor dhe femëror. 
Kështu, ndërkohë që femrat pritet të kenë modesti seksuale, pafajësi, një numër të vogël 
partnerësh dhe pasivitet, meshkujt inkurajohen të kenë sa më shumë eksperienca seksuale 
dhe të jenë të interesuar për seksin në çdo kohë. Kjo krijon shumë probleme për të dy gjinitë, 
pasiguri, xhelozi, madje edhe dhunë.
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Punëtoria 3 
Orientimet seksuale

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor 

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, nga pjesëmarrësi/ja pritet: 

• të dijë se ekzistojnë orientime të ndryshme seksuale dhe të njihet me disa 
karakteristika kryesore të tyre.

• të pranojë se tërheqja seksuale dhe komunikimi mund të bazohen në  
orientime të ndryshme seksuale.

• të ndërtoj qëndrim për pranimin e personave me orientime të ndryshme 
seksuale si pjesë normale të diversiteteve të shumta midis njerëzve.

Materialet::
• fleta e punës për nxënësit: “Orientimet seksuale”;
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Orientimet seksuale”;
• shirit ngjitës
• gërshërë 

Të gjithë qëndrojnë në vijë, ndërsa edukatori/edukatorja fillimisht e shpjegon 
të gjithë aktivitetin, dhe pas kësaj jep shenjë për ndalimin e të folurit, e që do 
të vlejë derisa të jep shenjë për ndërprerjen e ndalimit. Edukatori/edukatorja 
aktivitetin e organizon në atë mënyrë që secilit në shpinë, sipas zgjedhjes së 
rastësishme, pa e parë, i ngjitë nga një pyetje e cila paraprakisht është prerë 
si kartelë e veçantë nga fleta e punës së nxënësve “Orientimet seksuale”. 
 
 

13+
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Pastaj secili e bën tërheqjen, sipas zgjedhjes së rastësishme, nga një kartelë 
paraprakisht të prerë nga fleta e njëjtë e punës me përgjigje të ndonjë  
pyetjeje dhe të njëjtën e lexon me kujdes. Me dhënien e shenjës, të gjithë në 
një qetësi absolute fillojnë të lëvizin dhe t’i lexojnë pyetjet që i kanë të tjerët 
në shpinë duke mos e ditur të vetën, dhe përpiqen ta gjejnë cila është pyetja 
të cilës duhet t’ia bashkëngjisin përgjigjen që e kanë tërhequr. Në ndërkohë, 
edukatori/edukatorja, me ndihmën e fletës së vet të punës, e bën kontrollin 
se a i është bashkëngjitur çdo pyetjeje përgjigjja adekuate, madje nëse është 
e nevojshme, menjëherë tregon se një përgjigje e caktuar nuk i është bash-
këngjitur pyetjes përkatëse, kështu që ai që e ka ngjitur përgjigjen duhet të 
kërkoj pyetje tjetër që t’ia bashkëngjis (nëse koha e imponon shkurtimin e 
aktivitetit, atëherë pjesëmarrësit mund të ndahen në dy grupe, kështu që në 
kuadër të çdo grupi të kërkohet pyetja përkatëse për përgjigjen e tërhequr). 

Pasi të gjithë do ta përfundojnë këtë pjesë, edukatori/edukatorja thotë se të 
gjithë pa folur do të duhet të radhiten në një vijë, kështu numrat e pyetjeve 
të tyre që i kanë në shpinë të shkojnë me radhë. Edhe kjo pjesë realizohet në 
një qetësi të plotë, ndërsa nxënësit mund të ndihmohen midis tyre vetëm me 
lëvizje të ndryshme, mimika dhe gjeste që me sukses të radhiten në rresht.
Kur secili do të jetë në vendin e vet, formohet rrethi pa i ndryshuar vendet, 
ndërsa ndalimi për të folur ndërpritet. Secili e merr pyetjen dhe përgjigjen që 
i janë ngjitur në shpinë (të tjerët i ndihmojnë gjatë kësaj), kështu që, njëri pas 
tjetrit, me radhë i lexojnë me zë para të tjerëve.

Vërejtje:  
Në bazë të moshës, pra nivelit të informimit të grupit, edukatori/ja mund të 
zgjedhë midis dy opsioneve të fletëve të punës.

Nëse edukatori/ja dëshiron të heqë deklarata të caktuara, në bazë të vlerë-
simit se grupi i njeh, ai/ajo mund të mos i vendos “në lojë”. Në atë rast, 
rreshtimi anashkalohet pa folur në rend dhe deklaratat lexohen menjëherë. 
Duke vepruar kështu, edukatori/ja duhet të ndihmojë në përcaktimin e 
radhës së leximit, duke dhënë sugjerime se si të kryhet.

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. Si ndiheshit derisa e kërkonit përgjigjen përkatëse për përgjigjen që  
e tërhoqët?

2. Gjatë kësaj a lexuat pyetje, përgjigjet e të cilave nuk i kishit të njohura? 
Për shembull, cilat?
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3. A dëgjuat fakte të caktuara në lidhje me orientimet e ndryshme seksuale 
të cilat ju befasuan? Cilat janë këto?

4. Cilat orientime u përmendën? Cilat janë dallimet midis tyre? A janë ato 
normale ose jo?

5. Sa janë përjashtuese orientimet seksuale midis tyre?
6. Kur në jetë personi zbulon çfarë orientimi seksual ka? A mund të zbuloj 

më vonë se më shumë i përket orientimit tjetër seksual?
7. A mundet orientimet seksuale të ndryshohen përmes bindjes, presionit, 

ilaçeve, terapive, fyerjeve dhe ngjashëm?
8. A janë pranuar pjesëtarët e të gjitha orientimeve seksuale në mënyrë të 

barabartë nga njerëzit? Pse?
9. Si ndihen ata që i përkasin orientimit jo-heteroseksual? A rrezikojnë dikë 

me këtë?
10.  A keni dëgjuar se çka përmban Deklarata për të Drejtat e Njeriut në lidhje 

me orientimin seksual?

Konkluzioni

Ekzistojnë orientime të ndryshme seksuale varësisht nga ajo se ndaj kujt  
kemi tërheqje romantike ose seksuale dhe ato konsiderohen si normale 
(heteroseksualiteti – ndaj seksit të kundërt, homoseksualiteti – ndaj seksit 
të njëjtë, biseksualiteti ndaj të dy sekseve, aseksualiteti – personi nuk ndjen 
tërheqje seksuale ndaj asnjë seksi). Më rrallë njerëzit i përkasin vetëm një  
orientimi seksual. Personi mund ta zbuloj orientimin e tij seksual në  
fëmijërinë e tij, por edhe shumë më vonë, madje mund ta ndryshoj edhe 
gjatë jetës duke zbuluar se më shumë e sheh vetveten në ndonjë orientim 
tjetër seksual. Orientimi seksual nuk ndryshohet nga asnjë veprim që vjen nga 
jashtë; mundet vetëm të ndrydhet ose kamuflohet. Pjesëtarët e orientimeve 
jo-heteroseksuale në masë të madhe nuk pranohen dhe nuk kuptohen nga 
mjedisi i tyre, veçanërisht si rezultat i mosnjohjes dhe frikës nga ai, ndërsa 
shpeshherë edhe diskriminohen. Ata askënd nuk e rrezikojnë me orientimin 
e tyre; ai ka të bëjë me jetën e tyre intime dhe janë të barabartë me të gjithë 
njerëzit e tjerë, me të drejta të barabarta të njeriut. 
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38Punëtoria 3

01

Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë ndahen në grupe nga katër persona. Të gjithë anëtarët e një grupi  
të këtillë kthehen me shpinë njëri ndaj tjetrit, dhe pas shenjës së dhënë 
njëkohësisht lëvizin në drejtimin paraprakisht të caktuar brenda hapësirës, 
(në të cilën janë shpërndarë bankat dhe karriget), por gjatë gjithë kohës 
bashkë, pa i ndarë shpinat dhe pa i përdorur duart.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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Orientimet seksuale
(mosha më e ulët)

1. ÇKA DO TË THOTË TË JESH HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

2. A ËSHTË SËMUNDJE HOMOSEKSUALITETI?

5. A JANË NJERËZIT VETËM HOMOSEKSUALË OSE VETËM HETEROSEKSUALË?

6. CILAT JANË SHKAQET QË DIKUSH TË JETË HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

3. SA ËSHTË PËRQINDJA E POPULLSISË QË JANË HOMOSEKSUALË?

4. PËRVEÇ TEK NJERËZIT, A KA HOMOSEKSUALITET EDHE MIDIS QENIEVE TË TJERA  
     TË GJALLA?

Homoseksuali/homoseksualja është personi i cili ndjen tërheqje seksuale ndaj personave 
të seksit të njëjtë (mashkull të cilin e tërheqin meshkuj, përkatësisht femër të cilën e 

Homoseksualiteti nuk është sëmundje. Pasiguria ose shqetësimi për ndjenjat  
personale seksuale mund të shkaktoj anksiozitet dhe stres, madje mund të shkaktoj  
edhe probleme fizike, si për shembull, pagjumësi, neveri dhe dhimbje koke. Nga viti 1990 
homoseksualiteti nuk është në listën e çrregullimeve mendore.

Një pjesë shumë e vogël e njerëzve janë vetëm homoseksualë ose vetëm heteroseksualë, 
ndërsa për pjesën më të madhe të njerëzve mund të thuhet se kryesisht janë  
homoseksualë ose kryesisht heteroseksual, që do të thotë se janë një lloj kombinimi,  
në masë më të vogël ose më të madhe, të këtyre dy ekstremeve.

Askush nuk i di shkaqet e sakta pse dikush është homoseksual ose homoseksuale. Disa 
shkencëtarë prononcohen se homoseksualiteti është rezultat i faktorëve gjenetik (të  
lindur), ndërsa disa të tjerë se është rezultat i faktorëve social (si dikush është rritur)  
dhe faktorëve individual (përvoja e kaluar). Ka disa hipoteza dhe korniza teorike për të 
shpjeguar pse disa njerëz kanë orientim homoseksual. Disa hipoteza janë se është një 
predispozitë gjenetike, disa se shkaku është ekspozimi ndaj niveleve të ndryshme të  
hormoneve tek fetusi në mitër. Shkenca ende nuk ka një përgjigje përfundimtare. 
 E sigurt është se orientimi seksual nuk është çështje zgjedhjeje apo vendim.

Vlerësohet se prej dy deri dhjetë për qind të njerëzve janë homoseksualë.

Po, është vërejtur homoseksualitet tek më shumë se 1.000 specie të kafshëve.

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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7. A BËHESH HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE NËSE KE ORIGJINË PREJ  
   FAMILJES  PROBLEMATIKE?

Sjellja homoseksuale është më e zakonshme tek adoleshentët sesa tek të rriturit,  
megjithëse një numër i vogël adoleshentësh do ta përshkruajnë veten si homoseksualë, 
sepse kanë frikë se mos refuzohen dhe diskriminohen ose mund të jenë të pasigurt ose 
të pavetëdijshëm për orientimin e tyre.

11. HOMOSEKSUALËVE A U PËLQEN CILIDO QOFTË PERSON I SEKSIT TË NJËJTË?

Jo, ashtu si heteroseksualëve ashtu edhe homoseksualëve nuk u pëlqen cilido qoftë  
person nga seksi i njëjtë, por ai ndaj të cilit do të ndjejë tërheqje seksuale ose romantike.

10. TE KUSH ËSHTË MË I PËRFAQËSUAR HOMOSEKSUALITETI: TE ADOLESHENTËT APO 
       TE TË RRITURIT?

Sjellja homoseksuale është më e zakonshme tek adoleshentët sesa tek të rriturit,  
megjithëse një numër i vogël adoleshentësh do ta përshkruajnë veten si homoseksualë, 
sepse kanë frikë se mos refuzohen dhe diskriminohen ose mund të jenë të pasigurt ose 
të pavetëdijshëm për orientimin e tyre.

9. A DUHET TË KESH MARRËDHËNIE SEKSUALE ME DIKË TË NJËJTIT SEKS PËR TË DITUR 
    NËSE JE HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

Jo, nuk duhet të kesh marrëdhënie seksuale me dikë që të dish që je homoseksual/ 
homoseksuale, ashtu siç nuk duhet të kesh marrëdhënie seksuale me dikë që të dish se 
je heteroseksual/heteroseksuale. Gjithashtu, nuk do të thotë detyrimisht që dikush është 
homoseksual/homoseksuale vetëm sepse është tërhequr ose ka pasur marrëdhënie  
seksuale me dikë të njëjtit seks, sepse mund të ketë të bëjë thjesht me eksperimentimin 
me seksualitetin e tij, i cili është veçanërisht karakteristik për adoleshencën dhe rininë  
e hershme.

8. NË CILËN MOSHË DIKUSH E KUPTON SE ÇFARË ORIENTIMI SEKSUAL KA?

Dikush orientimin e tij seksual e zbulon në fëmijërinë e hershme, kështu që disa hulum-
time e vënë në dukje se vetëdijesimi i parë për tërheqjen homoseksuale paraqitet në 
moshën nëntë vjeçare për meshkujt dhe në moshën dhjetë vjeçare për vajzat, por dikush 
mund ta zbulojë edhe shumë më vonë. Orientimi seksual mund të ndryshoj gjatë jetës.

12. A KA NDONJË TERAPI PËR NDRYSHIMIN E ORIENTIMIT SEKSUAL?

Jo, njerëzit nuk e zgjedhin orientimin e tyre seksual dhe për këtë arsye nuk ka terapi  
për ta ndryshuar atë, ashtu si një heteroseksual nuk mund të detyrohet të riorientohet 
drejt homoseksualitetit. Disa thonë se ofrojnë terapi për të ndryshuar orientimin e tyre 
seksual, por ajo që ata po bëjnë në të vërtetë është t’i ndihmojnë njerëzit të shtypin 
orientimin e tyre seksual, jo ta “kurojnë”.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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14. A KRIJOJNË LIDHJE HOMOSEKSUALËT ME DIKË TË SEKSIT TË NJËJTË VETËM PËR  
      TË PASUR SEKS?

Jo, njëlloj si edhe tek heteroseksualët edhe homoseksualët ndërtojnë lidhje në të cilën 
lidhen me personin tjetër edhe seksualisht edhe emocionalisht.

13. A MUND TË IDENTIFIKOHET KUSH ËSHTË HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE SIPAS 
     PAMJES SË JASHTME?

Edhe krahas stereotipave të zhvilluara për atë se si duhet të duket ndonjë homoseksual/
homoseksuale, nuk ekziston tregues i sigurt i jashtëm për atë se kush ka orientim të  
tillë seksual.

15. A ËSHTË NORMALE, KOHË PAS KOHE, NË MENDIMET, ËNDRRAT OSE FANTAZITË E 
      HETEROSEKSUALËVE/HETEROSEKSUALEVE TË PARAQITET PERSON I SEKSIT TË 
      NJËJTË DHE E KUNDËRTA – TEK HOMOSEKSUALËT/HOMOSEKSUALET TË PARAQITET 
      PERSON I SEKSIT TË KUNDËRT?

Po, është normale të ëndërrojë për person të seksit të njëjtë ose të ndryshëm dhe kjo 
nuk do të thotë se dikush përfundimisht është homoseksual/homoseksuale ose  
heteroseksual/heteroseksuale. Kur ka tërheqje seksuale dhe emocionale ndaj seksit të  
njëjtë, atëherë bëhet fjalë për homoseksualitet, ndërsa pasja vetëm e fantazive ose  
marrëdhënia seksuale me seks të njëjtë nuk do të thotë se personi domosdoshmërish 

16. ATA QË THONË SE JANË HETEROSEKSUAL A DO TË THOTË SE ASNJËHERË NUK KANË 
      PASUR NDONJË PËRVOJË HOMOSEKSUALE?

Jo, shumica prej tyre që prononcohen se janë heteroseksual kanë pasur në jetë ndonjë 
përvojë seksuale me ndonjë person të seksit të njëjtë, meqë kanë qenë kureshtarë, kanë 
bërë eksperimente ose u ka ardhur mirë. Secilit i lejohet të provojë dhe të shoh se çka do 
t’i pëlqej.

18. A JANË HOMOSEKSUALËT NJERËZ NË MESIN E TË CILËVE KA MË SË SHUMIT  

Jo, grupi më i madh i HIV-pozitivëve është në mesin e femrave heteroseksuale.

17. A PO RRITET NUMRI I HOMOSEKSUALËVE SË FUNDMI SEPSE ËSHTË “NË MODË”?

Orientimet seksuale nuk zgjidhen, të paktën për hir të modës. Rritja e numrit të njerëzve 
që zbulojnë orientimin e tyre homoseksual është për shkak të rritjes së të kuptuarit të 
këtij fenomeni dhe heqjes së dënimeve që dikur u shqiptuan këtyre personave.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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21. ÇKA DO TË THOTË TË JESH BISEKSUAL/BISEKSUALE?

22. A ËSHTË NDONJË PERSON FILLIMISHT BISEKSUAL/BISEKSUALE, DHE PASTAJ ZBULON 
       SE ËSHTË HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE OSE E KUNDËRTA?

Biseksual/biseksuale është personi i cili ndjen tërheqje seksuale ose romantike ndaj 
personave të dyja sekseve (për shembull, mashkull të cilin e tërheqin edhe meshkuj edhe 
femra, përkatësisht femër të cilën e tërheqin edhe meshkuj edhe femra). Disa prej tyre 
ndjejnë tërheqje më të madhe ndaj meshkujve, disa ndaj femrave, ndërsa disa ndjejnë 

Nuk ka rregull. Disa fillimisht kanë orientim biseksual, dhe pastaj zbulojnë se ndjejnë 
tërheqje vetëm ndaj meshkujve ose vetëm ndaj femrave, por mundet edhe e kundërta: 
dikush të mendoj se është homoseksual/homoseksuale, ndërsa më vonë në jetë të  
zbulojë se në të vërtetë e tërheqin të dyja sekset.

19. HOMOSEKSUALET (LEZBIKET) A I URREJNË MESHKUJT, NDËRSA 
      HOMOSEKSUALËT A I URREJNË FEMRAT?

Jo, ajo që homoseksualët në aspektin seksual dhe emocional i tërheqin pjesëtarët e 
seksit të tyre aspak nuk do të thotë se i urrejnë ata të seksit tjetër. Përkundrazi, ka 
shumë homoseksual të cilët kanë miq shumë të mirë të cilët janë të seksit të ndryshëm.

20. KUR ËSHTË KOHA MË E MIRË QË DIKUSH T’U TREGOJ TË TJERËVE SE ËSHTË 
       HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

Si edhe me çdo informacion tjetër personal, kështu edhe me këtë, secili vendos se kur 
dhe kujt do t’i tregoj për orientimin e tij seksual. Të tregohet është e shëndetshme, por 
nuk është çdoherë përvojë e lehtë dhe as pozitive. Mund t’i tregohet dikujt në të cilin 
keni besim.

23. A JANË BISEKSUALËT PERSONA KONFUZ MEQË NUK E DINË SE CILIN SEKS NË TË  
       VËRTETË E DUAN?

Jo, biseksualët nuk janë konfuz në lidhje me atë cili seks i tërheq. Ata e dinë se i tërheqin 
edhe meshkujt edhe femrat. Kjo nuk do të thotë se duhet njëlloj fuqishëm t’i tërheqin.

24. A I NDËRROJNË SHPESH PARTNERËT BISEKSUALËT?

Biseksualët i ndërrojnë partnerët sa edhe popullata tjetër – disa një gjë të këtillë e bëjnë 
shpesh, ndërsa disa nuk kanë kurrfarë lidhjesh seksuale.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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25. ORIENTIMET SEKSUALE TË CILAT NUK JANË HETEROSEKSUALE A JANË  
       KARAKTERISTIKË VETËM TË DISA PROFESIONEVE, SHOQËRIVE, FAMILJEVE?

Personat me orientim jo-heteroseksual mund të gjenden në çdo familje, shoqëri,  
profesion dhe nuk ka rregull.

26. A KANË PRINDËRIT HOMOSEKSUALË DHE BISEKSUALË TË NJËJTIN ORIENTIM  
      SEKSUAL SI FËMIJËT E TYRE?

Jo, shumica e prindërve homoseksualë dhe biseksualë janë heteroseksualë.

27. ÇKA DO TË THOTË TË JESH ASEKSUAL/ASEKSUALE?

28. A ËSHTË ASEKSUALITETI SËMUNDJE?

Aseksual/aseksuale është personi i cili nuk dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale me 
askënd. Kjo nuk do të thotë se nuk dëshiron të ketë marrëdhënie të afërta dhe intime me 
dikë, por vetëm atë se nuk ndjen tërheqje seksuale ndaj asnjë seksi dhe nuk dëshiron të 
ketë marrëdhënie seksuale. Kjo nuk është çrregullim i nivelit të ulët të dëshirës seksuale 
meqë aty personi është ngacmuar ndërsa këtu kjo përjetohet si normale.

Jo, ashtu si homoseksualiteti, aseksualiteti nuk konsiderohet gjendje patologjike dhe  
nuk trajtohet. Duhet dalluar nga mosfunksionime të ndryshme si pamundësia për të  
përjetuar kënaqësi seksuale apo eksitim për arsye të ndryshme, si: medikamente të  
caktuara, çekuilibër hormonal, lodhje e të ngjashme. Aseksualiteti gjithashtu nuk  
ndodh si pasojë e traumës psikologjike dhe është i ndryshëm nga të gjitha kushtet në  
të cilat për shkak të traumës psikologjike ka një ulje ose mungesë të dëshirës dhe  
kënaqësisë seksuale.

29. SA ORIENTIME SEKSUALE EKZISTOJNË?

Më së shpeshti flitet për 4: heteroseksuale, homoseksuale, biseksuale dhe aseksuale. 
Ekzistojnë gjithashtu mësime që identiteti seksual është një spektër dhe se mund të 
identifikohen deri në 46 orientime të ndryshme.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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1. A ËSHTË SËMUNDJE HOMOSEKSUALITETI?

2. SA ËSHTË PËRQINDJA E POPULLSISË QË JANË HOMOSEKSUALË?

3. PËRVEÇ TEK NJERËZIT, A KA HOMOSEKSUALITET EDHE MIDIS QENIEVE TË TJERA TË 
GJALLA?

Homoseksualiteti nuk është sëmundje. Pasiguria ose shqetësimi për ndjenjat personale 
seksuale mund të shkaktoj anksiozitet dhe stres, madje mund të shkaktoj edhe probleme 
fizike, si për shembull, pagjumësi, neveri dhe dhimbje koke. Nga viti 1990 homoseksu-
aliteti nuk është në listën e çrregullimeve mendore.

Vlerësohet se prej dy deri dhjetë për qind të njerëzve janë homoseksualë.

Po, është vërejtur homoseksualitet tek më shumë se 1.000 specie të kafshëve.

5. A BËHESH HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE NËSE KE ORIGJINË PREJ FAMILJES  
    PROBLEMATIKE?

6. NË CILËN MOSHË DIKUSH E KUPTON SE ÇFARË ORIENTIMI SEKSUAL KA?

Jo, orientimi seksual nuk varet nga ajo se a është familja e dikujt problematike.

Некој својата сексуална ориентација ја согледува во раното детство, па некои 
испитувања велат дека првата свесност за хомосексуалната привлечност се јавува 
на девет години за машките и на десет години за женските деца, но некој може да ја 
дознае и многу подоцна. Сексуалната ориентација може и да се менува низ животот.

4. CILAT JANË SHKAQET QË DIKUSH TË JETË HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

Askush nuk i di shkaqet e sakta pse dikush është homoseksual ose homoseksuale. Disa 
shkencëtarë prononcohen se homoseksualiteti është rezultat i faktorëve gjenetik (të 
lindur), ndërsa disa të tjerë se është rezultat i faktorëve social (si dikush është rritur) dhe 
faktorëve individual (përvoja e kaluar). Ka disa hipoteza dhe korniza teorike për të shp-
jeguar pse disa njerëz kanë orientim homoseksual. Disa hipoteza janë se është një predis-
pozitë gjenetike, disa se shkaku është ekspozimi ndaj niveleve të ndryshme të hormoneve 
tek fetusi në mitër. Shkenca ende nuk ka një përgjigje përfundimtare. E sigurt është se 
orientimi seksual nuk është çështje zgjedhjeje apo vendim.

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Orientimet seksuale
(mosha më e rritur)

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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7. A DUHET TË KESH MARRËDHËNIE SEKSUALE ME DIKË TË NJËJTIT SEKS PËR TË DITUR 
  NËSE JE HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

8. TE KUSH ËSHTË MË I PËRFAQËSUAR HOMOSEKSUALITETI: TE ADOLESHENTËT APO TE 
    TË RRITURIT?

Jo, nuk duhet të kesh marrëdhënie seksuale me dikë që të dish që je homoseksual/ 
homoseksuale, ashtu siç nuk duhet të kesh marrëdhënie seksuale me dikë që të dish se 
je heteroseksual/heteroseksuale. Gjithashtu, nuk do të thotë detyrimisht që dikush është 
homoseksual/homoseksuale vetëm sepse është tërhequr ose ka pasur marrëdhënie  
seksuale me dikë të njëjtit seks, sepse mund të ketë të bëjë thjesht me eksperimentimin 
me seksualitetin e tij, i cili është veçanërisht karakteristik për adoleshencën dhe rininë  
e hershme.

Sjellja homoseksuale është më e zakonshme tek adoleshentët sesa tek të rriturit,  
megjithëse një numër i vogël adoleshentësh do ta përshkruajnë veten si homoseksualë, 
sepse kanë frikë se mos refuzohen dhe diskriminohen ose mund të jenë të pasigurt ose 
të pavetëdijshëm për orientimin e tyre.

9. A KA NDONJË TERAPI PËR NDRYSHIMIN E ORIENTIMIT SEKSUAL?

Jo, njerëzit nuk e zgjedhin orientimin e tyre seksual dhe për këtë arsye nuk ka terapi  
për ta ndryshuar atë, ashtu si një heteroseksual nuk mund të detyrohet të riorientohet 
drejt homoseksualitetit. Disa thonë se ofrojnë terapi për të ndryshuar orientimin e tyre 
seksual, por ajo që ata po bëjnë në të vërtetë është t’i ndihmojnë njerëzit të shtypin  
orientimin e tyre seksual, jo ta “kurojnë”.

10. A MUND TË IDENTIFIKOHET KUSH ËSHTË HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE SIPAS 
     PAMJES SË JASHTME?

Edhe krahas stereotipave të zhvilluara për atë se si duhet të duket ndonjë homoseksual/
homoseksuale, nuk ekziston tregues i sigurt i jashtëm për atë se kush ka orientim të tillë 
seksual.

11. A ËSHTË NORMALE, KOHË PAS KOHE, NË MENDIMET, ËNDRRAT OSE FANTAZITË E  
    HETEROSEKSUALËVE/HETEROSEKSUALEVE TË PARAQITET PERSON I SEKSIT TË NJËJTË 
    DHE E KUNDËRTA – TEK HOMOSEKSUALËT/HOMOSEKSUALET TË PARAQITET PERSON I 
    SEKSIT TË KUNDËRT?

Po, është normale të ëndërrojë për person të seksit të njëjtë ose të ndryshëm dhe kjo 
nuk do të thotë se dikush përfundimisht është homoseksual/homoseksuale ose  
heteroseksual/heteroseksuale. Kur ka tërheqje seksuale dhe emocionale ndaj seksit të 
njëjtë, atëherë bëhet fjalë për homoseksualitet, ndërsa pasja vetëm e fantazive ose  
marrëdhënia seksuale me seks të njëjtë nuk do të thotë se personi domosdoshmërish 
është homoseksual/homoseksuale.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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13. A PO RRITET NUMRI I HOMOSEKSUALËVE SË FUNDMI SEPSE ËSHTË “NË MODË”?

12. ATA QË THONË SE JANË HETEROSEKSUAL A DO TË THOTË SE ASNJËHERË NUK  
     KANË PASUR NDONJË PËRVOJË HOMOSEKSUALE?

Orientimet seksuale nuk zgjidhen, të paktën për hir të modës. Rritja e numrit të njerëzve 
që zbulojnë orientimin e tyre homoseksual është për shkak të rritjes së të kuptuarit të 
këtij fenomeni dhe heqjes së dënimeve që dikur u shqiptuan këtyre personave.

Jo, shumica prej tyre që prononcohen se janë heteroseksual kanë pasur në jetë ndonjë 
përvojë seksuale me ndonjë person të seksit të njëjtë, meqë kanë qenë kureshtarë, kanë 
bërë eksperimente ose u ka ardhur mirë. Secilit i lejohet të provojë dhe të shoh se çka do 
t’i pëlqej.

14. KUR ËSHTË KOHA MË E MIRË QË DIKUSH T’U TREGOJ TË TJERËVE SE ËSHTË  
      HOMOSEKSUAL/HOMOSEKSUALE?

Si edhe me çdo informacion tjetër personal, kështu edhe me këtë, secili vendos se kur 
dhe kujt do t’i tregoj për orientimin e tij seksual. Të tregohet është e shëndetshme, por 
nuk është çdoherë përvojë e lehtë dhe as pozitive. Mund t’i tregohet dikujt në të cilin 
keni besim.

15. A JANË BISEKSUALËT PERSONA KONFUZ MEQË NUK E DINË SE CILIN SEKS 
      NË TË VËRTETË E DUAN?

16. A I NDËRROJNË SHPESH PARTNERËT BISEKSUALËT?

Jo, biseksualët nuk janë konfuz në lidhje me atë cili seks i tërheq. Ata e dinë se i tërheqin 
edhe meshkujt edhe femrat. Kjo nuk do të thotë se duhet njëlloj fuqishëm t’i tërheqin.

Biseksualët i ndërrojnë partnerët sa edhe popullata tjetër – disa një gjë të këtillë e bëjnë 
shpesh, ndërsa disa nuk kanë kurrfarë lidhjesh seksuale.

17. ORIENTIMET SEKSUALE TË CILAT NUK JANË HETEROSEKSUALE A JANË  
     KARAKTERISTIKË VETËM TË DISA PROFESIONEVE, SHOQËRIVE, FAMILJEVE?

Personat me orientim jo-heteroseksual mund të gjenden në çdo familje, shoqëri,  
profesion dhe nuk ka rregull.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 

18. A KANË PRINDËRIT HOMOSEKSUALË DHE BISEKSUALË TË NJËJTIN ORIENTIM SEKSUAL 
      SI FËMIJËT E TYRE?

Jo, shumica e prindërve homoseksualë dhe biseksualë janë heteroseksualë.
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21. A JANË PERSONAT ASEKSUALË TË PAINTERESUAR PËR MARRËDHËNIET ROMANTIKE 
      (TË DASHURISË)?

Jo, njerëzit aseksualë kanë nevojë për lidhje emocionale dhe marrëdhënie romantike. 
Tërheqja seksuale dhe romantike janë dy gjëra të ndryshme. Aseksualët nuk e kanë  
problem të lidhen emocionalisht dhe të krijojnë marrëdhënie të qëndrueshme romantike.

19. ÇKA DO TË THOTË TË JESH ASEKSUAL/ASEKSUALE?

22. SA ËSHTË PËRQINDJA E PERSONAVE ASEKSUALË?

20. A ËSHTË ASEKSUALITETI SËMUNDJE?

23. A ËSHTË TRANSEKSUALITETI ORIENTIM SEKSUAL?

Aseksual/aseksuale është personi i cili nuk dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale me 
askënd. Kjo nuk do të thotë se nuk dëshiron të ketë marrëdhënie të afërta dhe intime me 
dikë, por vetëm atë se nuk ndjen tërheqje seksuale ndaj asnjë seksi dhe nuk dëshiron të 
ketë marrëdhënie seksuale. Kjo nuk është çrregullim i nivelit të ulët të dëshirës seksuale 
meqë aty personi është ngacmuar ndërsa këtu kjo përjetohet si normale.

Edhe pse është një fenomen që nuk është hulumtuar mirë, tashmë vlerësohet se rreth 
1% e popullsisë së botës është aseksuale.

Jo, ashtu si homoseksualiteti, aseksualiteti nuk konsiderohet gjendje patologjike dhe  
nuk trajtohet. Duhet dalluar nga mosfunksionime të ndryshme si pamundësia për të  
përjetuar kënaqësi seksuale apo eksitim për arsye të ndryshme, si: medikamente të  
caktuara, çekuilibër hormonal, lodhje e të ngjashme. Aseksualiteti gjithashtu nuk ndodh  
si pasojë e traumës psikologjike dhe është i ndryshëm nga të gjitha kushtet në të cilat  
për shkak të traumës psikologjike ka një ulje ose mungesë të dëshirës dhe kënaqësisë 
seksuale.

Jo, transeksualiteti nuk është orientim seksual dhe nuk ka të bëjë me të. Transeksualët 
mendojnë se kanë lindur në një trup të seksit të kundërt. Kjo ndjenjë është shqetësuese 
për ta, ndaj shpesh vendosin të bëjnë një operacion për të ndryshuar pamjen e tyre  
sipas gjinisë së cilës mendojnë se i përkasin. Transeksualët mund të jenë të çdo  
orientimi seksual.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 

24. SA ORIENTIME SEKSUALE EKZISTOJNË?

Më së shpeshti flitet për 4: heteroseksuale, homoseksuale, biseksuale dhe aseksuale. 
Ekzistojnë gjithashtu mësime që identiteti seksual është një spektër dhe se mund të 
identifikohen deri në 46 orientime të ndryshme.
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28. A EKZISTON BIFOBIA?

Po, termi për paragjykimin dhe stigmën biseksuale është bifobi. Bifobia konsiderohet të 
jetë edhe më e theksuar se homofobia. Një nga elementët e tij më të spikatur është se 
biseksualët gënjejnë për orientimin e tyre dhe se ata janë ose homoseksualë të fshehtë 
ose heteroseksualë.

25. SA PËRQIND E NJERËZVE JANË BISEKSUALË?

Edhe pse disa shkencëtarë pretendojnë se ne të gjithë kemi lindur në thelb me potencial 
biseksual, shumë pak njerëz identifikohen si biseksualë, madje më pak se 1%. Besohet se 
arsyeja për këtë është se ata janë më të diskriminuarit dhe të keqkuptuarit - jo vetëm nga 
heteroseksualët, por edhe nga homoseksualët.

26. A KANË NË TË VËRTETË NJË DËSHIRË MË TË FORTË SEKSUALE BISEKSUALËT,  
      DUKE QENË SE TËRHIQEN NGA BURRAT DHE GRATË?

29. HOMOSEKSUALËT DHE BISEKSUALËT JANË BARTËS TË HIV MIDIS  
      HETEROSEKSUALËVE?

27. KUSH ËSHTË MË I PRIRUR NDAJ BISEKSUALITETIT - MESHKUJT APO FEMRAT?

Hulumtimet tregojnë se nuk është kështu. Orientimi seksual nuk e përcakton intensitetin 
e dëshirës seksuale.

Transmetimi i HIV varet vetëm nga praktikimi ose mospraktikimi i seksit të sigurt (të 
mbrojtur), jo nga orientimi seksual.

Po, termi për paragjykimin dhe stigmën biseksuale është bifobi. Bifobia konsiderohet të 
jetë edhe më e theksuar se homofobia. Një nga elementët e tij më të spikatur është se 
biseksualët gënjejnë për orientimin e tyre dhe se ata janë ose homoseksualë të fshehtë 
ose heteroseksualë.

Fleta e punës: Orientimet seksuale 
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Trupi dhe imazhi për 
Edhe pse kuptimi biologjik i sistemit riprodhues mund të reduktohet vetëm 
në shtrirjen e shikimit, është shumë e qartë se ai gjithashtu luan një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në seksualitetin njerëzor. Seksualiteti dhe 
riprodhimi nuk mund dhe nuk duhet të reduktohen vetëm në aspektin e tyre 
fizik, trupor, por megjithatë njohja e trupit dhe organeve dhe funksioneve të 
tij seksuale dhe riprodhuese është e rëndësishme sepse ato janë themeli i 
tyre. Një kuptim bazë i aspektit trupor të seksualitetit dhe riprodhimit  
ndihmon në procesin kompleks të kujdesit dhe promovimit të shëndetit të  
vet seksual dhe riprodhues. 

Përgjigjen seksuale, pra reagimin, mbi të gjitha e përjetojmë si një ndryshim 
trupor. Dihet, për shembull, se gjatë zgjimit seksual rritet presioni i gjakut 
dhe rrahjet e zemrës. Tek meshkujt ka një mbushje të përshpejtuar të indit 
sfungjer të penisit – një proces që quhet ereksion. Tek gratë, në bazë të një 
procesi fiziologjik shumë të ngjashëm, gjaku rrjedh me shpejtësi në organet 
gjenitale, duke mbushur klitorisin dhe duke i bërë muret e vagjinës të lagura, 
duke lejuar penetrim më të lehtë. Por edhe nga kjo sekuencë e vogël e  
ciklit kompleks të përgjigjes seksuale që fillon me zgjimin seksual, nuk mund 
të përjashtohet lidhja e trupit me mendjen, si dhe lidhja e mendjes me  
mjedisin më të gjerë - kontekstin dhe kulturën. Një aspekt i tillë, shumë i 
rëndësishëm mendor i seksualitetit njerëzor, është imazhi për trupin, d.m.th. 
përzierja e ndjenjave dhe gjykimeve për trupin tonë, mënyra se si ata na 
duken, domethënë ne mendojmë se ata duken ndaj njerëzve të tjerë.  
Pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm apo jo, mënyra se si i shikojmë trupat 
tanë ka një ndikim të thellë tek ne çdo ditë, duke përfshirë vendimet që 
marrim. Njerëzit që ndihen keq për trupin e tyre ndonjëherë marrin vendime 
seksualisht jo të shëndetshme.

Ka shumë norma që përcaktojnë sesi duhet të duken pjesë të ndryshme  
të trupit (flokët, lëkura, buzët, gjoksi, barku, muskujt etj.), si dhe trupi në 
tërësi, për t’u konsideruar si “ideale”. Ato janë shumë të lidhura me stereoti-
pat dhe rolet gjinore që kultivohen në një mjedis të caktuar. Janë të shumtë 
për të dyja gjinitë, por sidomos ata që i referohen seksit femëror për shkak  
të fokusit në pamjen fizike, e cila konsiderohet një aspekt shumë më i  
rëndësishëm i idealit gjinor për femrat sesa për meshkujt.

TRUPI, RIPRODHIMI DHE SEKSUALITETI

PRESIONET PËR TRUPIN “IDEAL”
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Për idealet gjinore tashmë janë thënë se janë imazhe të asaj se si duhet të 
duken, të sillen dhe çfarë cilësish duhet të kenë një burrë “i vërtetë” dhe  
një grua “e vërtetë”. Ato janë veçanërisht të theksuara kur bëhet fjalë për 
pamjen e jashtme. Përpjekja për të arritur këtë ideal është veçanërisht e 
theksuar në adoleshencë, kur ndërtohet identiteti individual.  
 
Të rinjtë janë shumë të prirë të pranojnë atë që u ofrohet si model për  
sjellje të dëshirueshme apo paraqitje të dëshirueshme nga autoritetet  
përkatëse për ta (së fundmi, autoritete të tilla të larta janë të ashtuquajturit 
influenserë), megjithëse nuk kursehen as të moshuarit.

Idealet gjinore dhe mediat

71: <http://bit.ly/1xklft7>
 2: <http://bit.ly/14v9jxY>
 3: <http://bit.ly/1IGIvbo>
 4: <http://bit.ly/1waRVVR>
 5: <http://bit.ly/1DDe0oB>

2 31

4 5
7
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Lidhja mes mesazheve reklamuese, kudo që ato vendosen (në internet,  
televizor apo bilborde) dhe idealeve gjinore fokusohet tek pamja, por nuk  
ka të bëjë vetëm në atë aspekt. I gjithë konteksti shpesh përmbytet me një 
sërë veçorish që përforcojnë stereotipat gjinore. Kështu, mund të vërehen 
lehtësisht më poshtë stereotipat, të cilat nuk e shterojnë të gjithë “listën”  
e stereotipave:

• Personazhet femra që i reklamojnë mjetet e zbukurimit janë më pasive  
(të shtrira, qëndrojnë në këmbë, duke u parë në pasqyrë, etj. - si p.sh. 1, 
2, 3 dhe 6), ndërsa personazhet meshkuj janë më aktivë (në një aktivitet 
sportiv, në lëvizje, në zyrë - si p.sh. 7 dhe 8) dhe me shumë rroba të tjera 
(p.sh. 10). 

• Pothuajse nuk ka femra të moshës së mesme të portretizuara si tërheqëse 
në reklamat e kozmetikës për femra, gjë që nuk ndodh me reklamat për 
meshkuj, gjë që tregon qartë se femrat, ndryshe nga meshkujt, mund të 

7 86

9 10

8 6: <http://bit.ly/1FPZ9cz>
 7: <http://bit.ly/14v9SrA>
 8: <http://bit.ly/1886q8B>
 9: <http://bit.ly/1IqqPmd>
 10: <http://bit.ly/1u2LBjf>

8
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jenë tërheqëse vetëm nëse janë të reja. Burrat e moshës së mesme  
ndonjëherë portretizohen si seksualisht më të fuqishëm se meshkujt më 
të rinj për shkak të statusit të tyre më të lartë shoqëror (p.sh. 10 është  
një fragment nga një reklamë e “Zlaten dab” ku “mashkulli alfa” është më  
i vjetër se të tjerët). 

• Meshkujt që paraqiten si tërheqës kanë shumë më tepër gjasa të  
rrethohen nga vajza (në pozicionin e “presë” së tyre - p.sh. 10), gjë që  
nuk ndodh me vajzat që paraqiten si tërheqëse (ato janë pasive dhe e 
presin “princin” - p.sh. 2 dhe 6 - ose janë në një pozicion vartës -  
p.sh. 1 dhe 10). 

• Tërheqja seksuale e femrës ka disa atribute - trupi i zhveshur, shikimi i 
turbullt, grimi dhe prekja (vetja, ndonjë objekt apo mashkull). 

• Çfarëdo që reklamohet, gratë dhe burrat kryesisht angazhohen në aktivi-
tete stereotipe gjinore - disa lajnë, hekurosin, kujdesen për fëmijët, p.sh. 
5, dhe të tjerët vozisin, bëjnë sport, gjueti, bëjnë biznes, p.sh. 7. dhe 8. 

Presioni për t’u identifikuar me personazhet në reklama është shumë i fortë, 
ndër të tjera sepse është i vazhdueshëm (nëpërmjet TV, internetit, revistave, 
billbordeve - pothuajse kudo rreth nesh), dhe sepse përfshin manipulime 
emocionale (çdo gjë në reklama është e gëzueshme, perfekte, e pastër).  
Ndikim veçanërisht të fortë, për shkak të fokusit në pamjen fizike, e cila  
konsiderohet si një aspekt shumë më i rëndësishëm i idealit gjinor për  
femrat, mesazhe të tilla kanë pikërisht tek vajzat/gratë. Prandaj nuk është p 
ër t’u habitur që ata, në krahasim me djemtë/burrat, kanë vetëbesim shumë 
më të ulët dhe janë më pak të kënaqur me pamjen e tyre fizike. Kjo sjell një 
sërë problemesh zhvillimi, të cilat mund të kulmojnë me çrregullime të tilla  
si anoreksia apo bulimia, ose në pritjen se jeta e tyre do të ndryshojë për 
mirë vetëm nëse bëjnë 2-3 operacione plastike etj.

Nuk duhet neglizhuar dhe duhet përmendur se mesazhet reklamuese në  
të cilat të dyja gjinitë portretizohen përmes idealeve gjinore mund të  
kontribuojnë në nxitjen e dhunës me bazë gjinore, dhe jo vetëm në formën  
e vetë-agresionit (privimi nga ushqimi, lëndimi i trupit), por edhe si  
agresion ndër personal (dhuna fizike dhe seksuale). Duke qenë se seksualizimi 
në reklama zbret në theksimin e nënshtrimit të grave kundrejt kremtimit të 
fuqisë së burrave, kjo nuk është aspak befasuese. Në fakt, disa fushata  
reklamuese janë të ndaluara për shkak të mesazhit relativisht të qartë se 
dhuna seksuale është seksi, siç është ndalimi i kohëve të fundit i reklamave  
të “Dolce & Gabbana”, të cilat tregojnë jo më pak, por përdhunim në grup.
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Përveç kësaj, si rezultat i detyrimit për t’u përshtatur me imazhet e tilla 
të imagjinuara se si duhet të jenë burrat dhe si duhet të jenë gratë, shumë 
individë vuajnë dhe nuk e kuptojnë potencialin e tyre të plotë. Për shembull, 
vajzat që mund të jenë matematikanë jashtëzakonisht të mira mund të  
dekurajohen të shkëlqejnë në këtë fushë, ose djemtë që kanë talent për  
të kërcyer dhe duan ta bëjnë këtë, mund të mos guxojnë as të shfaqin dëshirë 
për të luajtur, duke pritur tallje nga mjedisi.

Mesazhet e dhëna nga prindërit/kujdestarët e fëmijëve për pamjen e tyre 
fizike dhe çfarë modeli janë ata për veten e tyre marrin pjesë në ruajtjen e 
këtyre idealeve; vlerësimet e bashkëmoshatarëve në lidhje me pamjen fizike; 
mbrojtja e një pamjeje të caktuar duke vendosur përmbajtje, foto, etj. në 
media dhe një kulturë apo mikrokulturë të caktuar që promovon një pamje 
të caktuar sipas dëshirës dhe një tjetër si të neveritshme, e kështu me radhë. 
Ata janë të gjithë shtytës të rëndësishëm të socializimit gjinor dhe mund t’u 
shërbejnë stereotipave gjinore dhe standardeve joreale të mashkullores dhe 
femërores, si dhe të përdorin ndikimin e tyre për të ndërtuar famë, për të 
zhvilluar një biznes që shet produkte, revista etj.

Shumë shpesh këto ideale ndryshojnë me kalimin e kohës ose në të njëjtën 
kohë janë të ndryshme për kultura, mikrokultura dhe mjedise të ndryshme. 
Por përkundër këtij realizimi, njerëzit që i ndjekin njëkohësisht i perceptojnë 
si të fundit, jo si relative. Kjo është e njohur dhe e përdorur nga ekspertët 
e marketingut, qëllimi i të cilëve është t’u shesin njerëzve sa më shumë. Një 
nga mënyrat më të sigurta për të fituar para është të shesësh një produkt që 
“premton” t’i bëjë njerëzit tërheqës seksualisht. Tërheqja seksuale më pas 
zbret në disa qëllime specifike, të vështira për t’u arritur (për shembull, beli 
prej 60 cm dhe bicepsi 55 cm, lëkura pa qime, etj.), dhe arritja e tyre lidhet 
me produktin që duhet të shitet. Ata diktojnë një pamje që është e  
paarritshme për shumicën e njerëzve, veçanërisht pasi ata shpesh 
promovojnë një pamje që arrihet falë një sërë ndërhyrjesh të ndryshme 
teknike, digjitale. Për shembull, në shumë revista, reklama, postera etj., 
imazhet e përdorura nga trupat e njeriut përpunohen në kompjuter dhe  
janë joreale, pra nuk janë trupat e vërtetë të atyre personave që marrin 
pjesë në promocione, reklama etj. Por ata i bëjnë shumë presion njerëzve  
që të krahasohen me ta dhe të përpiqen t’i arrijnë, dhe për të forcuar 
vetëbesimin e tyre, t’i përkasin një grupi të caktuar, të pranohen nga dikush, 
t’i ngjajnë dikujt.

Lidhja mes mesazheve reklamuese dhe idealeve gjinore fokusohet tek  
pamja, por jo vetëm tek ai aspekt. I gjithë konteksti shpesh përmbytet me  
një sërë veçorish që përforcojnë stereotipat gjinore. Siç kemi thënë, reklamat 
ushtrojnë një presion shumë të fortë për t’u identifikuar me personazhet e 

9 <http://www.news.com.au/national/gang-rape-dolce-and-gabbana-advert-banned/sto-
ry-e6frfkp9-1111113111890>



55

02

Udhëzues për edukatorët

55TRUPI DHE IMAZHI PËR TRUPIN

portretizuara në to, pjesërisht sepse ky presion është i vazhdueshëm  
(përmes TV, internetit, revistave, billbordeve - pothuajse kudo rreth nesh) 
dhe sepse përfshin manipulime emocionale (në reklama çdo gjë është e 
gëzuar, e përsosur, e pastër).

Ekziston një tendencë e fortë për t’i kushtuar shumë rëndësi pamjes fizike të 
njerëzve dhe në bazë të normave përgjithësisht të pranuara të bukurisë fizike 
(të cilat vetëm pak njerëz i përmbushin) për të marrë vendime nëse dikush 
do të shoqërohet me dikë, nëse dikujt do t’i jepet një shans për të marrë 
pjesë në një aktivitet, nëse dikush do të marrë një punë dhe të ngjashme. Në 
të njëjtën kohë, neglizhohen edhe cilësi të tjera të njerëzve, të cilat mund të 
jenë shumë më të rëndësishme për të qenë të suksesshëm në diçka (në punë, 
në shoqëri, në sport, etj.). Në këtë kuptim, vajzat dhe gratë janë veçanër-
isht nën presion për të vlerësuar, jo vetëm nga këndvështrimi nëse pamja e 
tyre fizike i plotëson disa parametra fizikë, por edhe nëse ajo lidhet apo jo 
mjaftueshëm me aspekte të tjera, si morali, provokimi seksual etj. Për shem-
bull, disa femra nuk gjejnë punë të caktuara sepse nuk janë mjaftueshëm 
“seksi” ose konsiderohen të pamoralshme nëse veshin një fund të shkurtër 
apo dekolte. Norma dhe vlerësime të tilla mund të ndikojnë veçanërisht në 
uljen e vetëbesimit dhe të vetëvlerësimit të mirë te disa njerëz (nuk është 
aspak çudi që vajzat/gratë, krahasuar me djemtë/ meshkujt, kanë vetëbesim  
shumë më të ulët dhe janë më pak të kënaqura me pamjen e tyre fizike),  
e cila më tej mund të ndikojë edhe në shëndetin e tyre të përgjithshëm.

Definicionet e pamjes “ideale” bëhen veçanërisht të rëndësishme në  
adoleshencë, si një periudhë e turbullt e ndryshimeve intensive fizike që 
ndodhin në një periudhë të shkurtër kohore dhe nga e cila të rinjtë shpesh 
janë të hutuar, të frikësuar, kanë një ndjenjë të mungesës së kontrollit mbi 
ato ndryshime dhe nuk mund të imagjinohet se cili do të jetë rezultati i tyre 
përfundimtar. Në të njëjtën kohë, ata kanë nevojë të fortë për pranim,  
përkatësi në grupe të caktuara dhe për të ndërtuar identitetin e tyre. Nga  
ana tjetër, fuqia e tyre për të gjykuar pasojat e mundshme të dëmshme që 
mund të çojnë në aktivitete të caktuara të ndërmarra për arritjen e këtyre 
normave mund të jetë i kufizuar dhe për këtë arsye efektet e tyre mbi këta 
individë në zhvillim mund të jenë edhe më të forta.

Në pritje që jeta e tyre të ndryshojë për mirë vetëm nëse ndërmarrin disa 
hapa për t’u “zbukuruar”, ndërmerren aktivitete që kërkojnë kohë dhe 
shpesh mund të jenë të dëmshme për shëndetin. Kështu, stërvitja e  
tepërt; marrja e substancave për të humbur peshë ose për të rritur  

Pasojat e përshtatjes me idealet joreale të “bukurisë”
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masën e muskujve, duke ndjekur një dietë të rreptë; marrja e tepërt e  
ushqimit e ndjekur nga ndjenja e fajit, e cila më pas nxit aktivitetet për ta 
nxjerrë atë përmes përdorimit të laksativëve, duke shkaktuar të vjella; kryerja 
e trajtimeve dhe operacioneve të ndryshme kozmetike të panevojshme ose  
të pamjaftueshme të ekzaminuara për të rritur/pakësuar/hequr pjesë të  
caktuara - janë shembuj të gjitha mënyrave në të cilat njeriu mund të  
rrezikojë shëndetin për të ndryshuar pamjen fizike në përputhje me idealet  
e imponuara. Çrregullime të zakonshme dhe më serioze të regjistruara në 
këtë drejtim janë anoreksia (rënia e tepërt në peshë si pasojë e refuzimit për 
të ngrënë), bulimia (ngrënia e tepërt, pastaj të vjellat), imazhi i shtrembëruar 
i trupit dhe të ngjashme. Veç kësaj, vetë përpjekjet për të arritur atë pamje 
“ideale” i bëjnë disa njerëz vazhdimisht të pakënaqur me pamjen e tyre. 
E gjithë kjo mund të ndikojë në vetëvlerësimin e tyre, suksesin në shkollë dhe 
arritjet e tyre edhe në fusha të tjera, zgjedhjen e aktiviteteve që do të bëjnë 
ose do të privohen në kohën e lirë, edhe pse kanë potencial dhe/ose dëshirë 
për ato, a do të provojnë diçka apo jo.

Njerëzit nuk duan të gjykohen vetëm në bazë të pamjes së tyre. Normat 
e pranuara përgjithësisht për të, edhe pse të imponuara në mënyrë të 
pamëshirshme, janë relative nga njëri mjedis në tjetrin dhe për njerëz të 
ndryshëm. Pamja fizike është e ndryshueshme dhe nuk është thelbësore 
për cilësinë që mund të shfaqet në situata të ndryshme jetësore. Gjëra të 
ndryshme janë të bukura për njerëz të ndryshëm, pavarësisht nga presioni i 
idealeve aktuale. Bukuria mund të nënkuptojë shumë aspekte të ndryshme  
të pamjes fizike për njerëz të ndryshëm, por mund të përfshijë edhe  
karakteristika të tjera të personit (tipare, sjellje, aftësi, qëndrime, etj.).
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Të dhëna relevante

Një studim tregoi bindshëm se ekziston një lidhje midis kënaqësisë së jetës 
seksuale dhe një imazhi pozitiv për veten, veçanërisht tek vajzat [1].

Adoleshentët që identifikohen fuqishëm me rolet tradicionale gjinore  
mund të investojnë më shumë në arritjen e idealeve trupore të bazuara  
në media [2].

Sot, studimi klasik i sociologut të famshëm Goffman flet për gjashtë kategori 
të ndryshme përmes të cilave stereotipizohet gjinia në reklama, ndër të  
cilat janë, për shembull, tendenca e burrave për të qenë gjithmonë më të 
mëdhenj dhe më të fuqishëm se gratë, prezantimi i personave të gjinisë 
mashkullore me status më të lartë në krahasim me gratë, përdorimi i roleve 
tradicionale familjare etj. [3]. Këtij kategorizim i ndërlidhen shumë studime të 
mëvonshme empirike, të cilat në masë të madhe e konfirmojnë atë.  
Për shembull, nëse ndiqni reklamat, mund të shihni lehtësisht se në shumicën  
e tyre gratë shfaqen si të shkujdesura, të buzëqeshura, të hutuara, të  
përgjumura, seksi ose të aksesueshme për seks, të pambrojtura, joshëse, 
me sy mbyllur, të ulura në karrige ose në krevat, të shtrira në dysheme, si 
përkëdhelinë ndonjë objekt, të mbështetura në një send a një burrë; ndërsa 
burrat përshkruhen si të zgjuar, në një pozicion në këmbë, të drejtë, me sy 
të hapur, me nofulla të shtrënguara, seriozë, me duart në xhepa, fizikisht  
aktivë dhe me pëllëmbët e shtrënguara fort rreth ijëve.

Është dëshmuar se një tregues i rëndësishëm i vetë pakënaqësisë tek  
djemtë dhe vajzat e moshës 14 deri në 16 vjeç ka qenë zmadhimi i idealeve 
trupore të pranishme në media dhe presionet e perceptuara për t’u  
përshtatur me to [4].

Rënia më e madhe e vetëkënaqësisë u vu re te vajzat nën moshën 19 vjeç pas 
ekspozimit të tyre ndaj fotove mediatike me dobësi të tepruar [5]. Vajzat e 
moshës 15 deri në 18 vjeç që u ekspozuan në emisione me kirurgji estetike 
treguan pakënaqësi më të madhe me peshën dhe pamjen e tyre, sesa grupi i 
kontrollit që u ekspozuan ndaj emisioneve për rinovimin e shtëpisë [6].

Vajzat që lexojnë artikuj diete dhe humbje peshe kanë gjashtë herë më shumë 
gjasa të përfshihen në një formë të sjelljes jo të shëndetshme të menaxhimit 
të peshës, ndërsa djemtë kanë katër herë më shumë gjasa ta bëjnë këtë.  
Këto vajza kanë më shumë gjasa të kenë vetëbesim më të ulët dhe të jenë më 
të dëshpëruara [7].



TRUPI DHE IMAZHI PËR TRUPIN 58

02

Udhëzues për edukatorët

58

Në shkollën fillore, 40% e vajzave dhe 25% e djemve në SHBA duan të jenë 
më të dobët. Gjithsej 69% e vajzave të shkollave fillore në SHBA që lexojnë 
revista thanë se fotot në to ndikuan në konceptin e tyre për një formë ideale 
të trupit, dhe 47% thanë se fotot ndikuan që ato të dëshironin të humbnin 
peshë. Nga fundi i shkollës fillore, 50% e vajzave në SHBA janë të pakënaqura 
me peshën dhe formën e tyre trupore dhe kanë zhvilluar një vlerësim të fortë 
negativ të trupit [7].

Rreth 80% e grave në SHBA nuk e pëlqejnë pamjen e tyre, dhe 34% e burrave 
në SHBA janë të pakënaqur me trupin e tyre. Mbi 50% e amerikanëve në SHBA 
janë të pakënaqur me peshën e tyre aktuale dhe 70% e grave me peshë  
normale në SHBA do të donin të ishin më të holla [7].

Djemtë që piqen më vonë dhe që nuk kanë arritur idealet e ndërtuara sho-
qërore të pamjes fizike të burrave tregojnë pakënaqësi më të madhe me 
trupin e tyre sesa bashkëmoshatarët e tyre që piqen herët [8].

Ekziston lidhshmëri midis të folurit negativ lidhur me peshën dhe dietën 
midis anëtarëve të familjes, veçanërisht nga nënat që shërbejnë si model për 
ndërtimin e imazhit të trupit të tyre, dhe shqetësimeve për imazhin e trupit 
të tyre, si dhe çrregullimet e të ngrënit tek adoleshentët [9]. Është treguar 
lidhshmëri midis frekuencës së të folurit të nënave lidhur me obezitetin e 
tyre ose të vajzave të tyre ose të ndonjë personi tjetër, dhe pakënaqësisë së 
vajzave të tyre me trupin e tyre [10].

Nga pacientët, 39%  me bulimi dhe 43%  me anoreksi që kanë përdorur 
metoda “pastruese”, njëkohësisht kanë ushtruar tepër [11].

Adoleshentët që postojnë më shumë foto në rrjetet sociale kanë një  
ndërgjegjësim më të lartë për pamjen e tyre, gjë që ndërlidhet me ndjenjë më 
negative për trupin e tyre. Është treguar lidhshmëri duke kaluar shumë kohë  
në rrjetet sociale me postimin e selfieve dhe të menduarit më shpesh dhe më 
negativisht për trupin e dikujt [12].

Mitet për seksin dhe pjesët e trupit lidhur me seksin dhe riprodhimin mbi-
zotërojnë edhe në epokën e vërshimit të informacioneve. Një nga arsyet 
kryesore është se, pavarësisht hiperseksualizimit të shoqërive moderne, seksi 
është ende i mistifikuar në një numër të madh kulturash [13].
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• Punëtoria “Trupat tanë” mund të shkaktojë të qeshura, turp etj.  
Edukatorët mund t’i përdorin këto emocione si shembull për faktin se 
pjesët seksuale të trupit janë tabu dhe se pikërisht për shkak të reagimeve 
të tilla shmanget diskutimi i tyre edhe kur është e nevojshme. 

• Në punëtorinë “Si nga reklama”, pjesëmarrësit mund të kenë vështirësi 
në identifikimin e veçorive të kërkuara në reklama. Edukatorët lejohen të 
ndihmojnë në punën në grup, duke dhënë udhëzime dhe sugjerime. 

• Në punëtorinë “Pamja ‘ideale’” mund të kthehet diskutimi tek fakti se 
disa ndërhyrje të bëra në emër të arritjes së idealit janë të nevojshme 
sepse janë higjienike. Kjo duhet pranuar, por pjesëmarrësit duhet të 
ndihmohen gjithashtu për të vënë vijën rreth asaj se cilat nga këto  
ndërhyrje ose aktivitete çojnë në promovimin e shëndetit (p.sh.,  
ushtrime të moderuara, kujdes ndaj lëkurës për të qëndruar i hidratuar 
dhe i pastër, ushqim i mirë, prerja e thonjve, etj.), të cilat janë të kundërta 
të tyre (p.sh. ndërtimi hormonal i muskujve, injektimi i kimikateve në buzë 
për t’u rritur, djegia e flokëve me kimikate të ndryshme, tatuazhet dhe 
pirsing me pajisje johigjienike, etj.)

“Terren i rrëshqitshëm”

• Disa pjesë të sistemit riprodhues janë pak të njohura për ne, kryesisht për 
shkak se janë tabu, gjë që nuk është e mirë për shëndetin. 

• Është vënë re se turpi lidhet me kontaktin jo në kohë me mjekun, edhe në 
rrethanat kur është vërtet e nevojshme. 

• Përveç se janë lëndë e tabusë, pjesët e trupit që lidhen me seksin dhe 
seksualitetin, janë të ndërlidhura edhe me shumë mite/të pavërteta 
që i kanë rrënjët në të kaluarën ose që lidhen me injorancën. Ato janë 
gjithashtu të dëmshme për shëndetin.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Trupat tanë”



TRUPI DHE IMAZHI PËR TRUPIN 60

02

Udhëzues për edukatorët

60

• Idealet gjinore janë imazhe imagjinare stereotipike të asaj se si duket  
gruaja “e vërtetë”, pra mashkulli “i vërtetë”. Zakonisht, çdo brez ka një 
ideal të tillë tipik gjinor. 

• Një mjet i fuqishëm për të nxitur integrimin gjinor janë mesazhet  
reklamuese, të cilat vijnë nga një shumëllojshmëri mediash. Në to 
mbështeten stereotipat gjinore dhe përforcohen kryesisht nëpërmjet 
tyre. 

• Si rezultat i detyrimit për t’u përshtatur me imazhet e imponuara të  
idealizuara, shumë adoleshentë humbasin vetëbesimin e tyre dhe disa  
prej tyre e paguajnë atë presion me shëndet dhe mirëqenie të dëmtuar. 

• Është shumë e rëndësishme që pjesëmarrësit të ndërgjegjësohen se 
imazhe të tilla ideale janë në funksion të përfitimit financiar dhe se të 
bëhesh viktimë e manipulimeve të marketingut nuk është e  
pashmangshme nëse kjo merret parasysh.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Si nga reklama”

• Mesazhet se si duhet të jetë pamja fizike vijnë më së shumti nga mediat 
(Interneti, rrjetet sociale, gazetat, TV, të famshmit). 

• Presionet mbi vajzat dhe gratë janë veçanërisht të forta - atyre u thuhet 
se pamja duhet të jetë gjëja më e rëndësishme në jetën e tyre dhe se nëse 
nuk duken ashtu siç janë, atëherë ato janë të pavlera. 

• Është e rëndësishme të theksohet se gjërat që vajzat dhe gratë marrin për 
të arritur pamjen e dëshiruar shpesh janë të rrezikshme për shëndetin! 

• Mënyra më e mirë për të luftuar efektet e dëmshme të këtyre normave 
është forcimi i qëndrimit pozitiv ndaj trupit dhe shëndetit të tij, duke 
ekspozuar mitet se diçka është e bukur ose e shëmtuar sepse kjo diktohet 
nga media dhe industria e kozmetikës, të cilat fitojnë para prej saj.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Pamja ‘ideale’”
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Punëtoria 1 
Trupat tanë

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet të:
• dijë se seksi dhe gjinia janë të ndryshme dhe se seksi është biologjik  

dhe të jetë i informuar për emrat e pjesëve të rëndësishme të sistemit 
riprodhues të burrave dhe grave;

• kuptojë se përveç riprodhimit, ato luajnë një rol të rëndësishëm edhe  
në seksualitet;

• dijë që trupi merr pjesë në seks, por edhe psikika e njerëzve.

Materialet:
• fleta e punës për pjesëmarrësit: “Enigma” (mashkull dhe femër)10, pra  

për moshat 13+ ose 16+;
• fleta e punës për edukatorin/en: “Enigma”;
• fletë e punës për pjesëmarrësit: “Mit apo e vërtetë”;
• fletë e punës për edukatorin/en: “Mit apo e vërtetë”;
• skicë e organeve riprodhuese (mashkullore dhe femërore) për  

edukatorin/en.

Të gjithë janë renditur në rreth. Edukatori/ja u jep instrukcione që të gjithë 
të mendojnë ndonjë sjellje që e konsiderojnë “të turpshme” dhe ta thonë atë 
(p.sh. është turp të hedhësh mbeturina në tokë, ose të përgojosh shokun). 
Të gjithë në rreth thonë kur është radha e tyre, duke u kujdesur që të mos 
përsëritet diçka që është thënë më parë.

Aktiviteti 1 – 13+
Aktiviteti 2 – 16+

10   Është e dëshirueshme të përgatisni 5-6 palë enigma në një bazë kartoni dhe t’i ruani në dosje të veçanta, 
pa u shënuar në anën e pasme. Është e rëndësishme që ato të priten përgjatë skajeve të shënuara, d.m.th. të 
bëhen paraprakisht si enigma.
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Diskutimi 1

1. A ishte i lehtë krijimi i enigmës? A kishte pjesë për të cilat po dëgjonit për 
herë të parë? A kishte ndonjë për të cilën keni hezituar?

2. Cilat janë emrat lokal të këtyre pjesëve? Pse për disa ka, e për disa nuk ka 
emra të përditshëm (të ashtuquajtur vulgare)?

3. Pse emrat që përdoren në jetën e përditshme konsiderohen të turpshëm, 
të pahijshëm?

4. Cilat janë pasojat e qëndrimit tonë ndaj organeve riprodhuese?
5. A ishte e thjeshtë të ndaheshin të gjitha pjesët sipas ndarjes së kërkuar? 

Pse nuk është aq e lehtë për disa pjesë?
6. A mund të themi se në kënaqësinë seksuale marrin pjesë vetëm organet 

riprodhuese?
7. A mund të themi se në aktin seksual merr pjesë vetëm trupi?

Aktiviteti kryesor 1

Të gjithë ndahen në 5-6 grupe të vogla të përziera sipas gjinisë. Secili grup 
merr një kopje të fletës së punës “Enigma”, “mashkullore” dhe “femërore”, 
të përshtatura sipas moshës.

Edukatori/ja i udhëzon ata që të përpiqen t’i rregullojnë enigmat - njëra  
përbëhet nga pjesë të trupit që marrin pjesë në riprodhim dhe marrëdhënie 
seksuale dhe janë mashkullore, dhe tjetra nga pjesë të trupit që marrin pjesë 
në riprodhim dhe seks dhe janë femërore. Gjithashtu bëhet e ditur se disa 
pjesë janë të përbashkëta, pra mund t’i referohen trupave të dy gjinive.  
Pas krijimit të enigmave, në të njëjtat grupe ata duhet të identifikojnë se  
cilat pjesë të enigmës lidhen drejtpërdrejt vetëm me riprodhimin, cilat me 
kënaqësinë seksuale dhe cilat me të dyja.

Pas përfundimit, edukatori/ja bën një përmbledhje të shkurtër të pjesëve të 
organeve riprodhuese duke përdorur figurat dhe përshkruan shumë shkurt 
funksionin e tyre.
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Vërejtje:  
Nëse edukatori vlerëson se në grupin me të cilin punon, për shkak të  
normave specifike kulturore ose subkulturore, puna në grupe seksualisht të 
përziera mund të jetë jashtëzakonisht frenuese, mund t’i ndajë pjesëmarrësit 
në grupe seksualisht homogjene dhe t’u japë atyre vetëm enigma për  
gjininë e tyre. Më pas bashkarish diskutohen dhe prezantohen pjesët për  
të dyja gjinitë.
Veprimtaria e dytë kryesore kryhet vetëm me grupet e moshuara (16+).

Aktiviteti kryesor 2

Edukatori/ja të njëjtave grupe u jep një fletë pune “Mit apo e vërtetë”, me 
udhëzime për t’u përgjigjur nëse pohimet e bëra janë të vërteta apo jo.  
Më pas secili grup thotë një përgjigje derisa të shterohen të gjitha, ndërsa 
edukatori/ja ndihmon me sqarimet.

Diskutimi 2

1. A keni dëgjuar ndonjëherë për këto mite?
2. A njihni ndonjë tjetër? Si krijohen ato?

Konkluzioni

Disa pjesë të sistemit riprodhues janë pak të njohura për ne (madje edhe 
 ato të seksit tonë), ose sepse janë organe të brendshme ose sepse janë tabu.

Në shumë kultura, përfshirë edhe tonën, pjesët e trupit që lidhen me 
riprodhimin, veçanërisht seksualitetin, kanë trajtim krejtësisht të ndryshëm 
nga të tjerët. Përveç faktit që normat kërkojnë që në ndërveprimet e  
përditshme (jo seksuale) të mbulohen me rroba, ato kanë edhe trajtim të 
ndryshëm në gjuhë. Termat e përdorur për t’iu referuar fjalës së përditshme 
(jo mjekësore) konsiderohen vulgare, të turpshme dhe përdoren ose vetëm 
nga të afërmit në kontekste të caktuara, ose si fjalë fyese.
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Reflektimi

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?

Tabuja, pra trajtimi i organeve seksuale-riprodhuese si të turpshme, nuk 
mund të jetë e mirë për shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme, më së 
shumti sepse krijon një marrëdhënie në të cilën jemi të tjetërsuar nga i  
gjithë trupi, që është e natyrshme dhe normale. Është vënë re se turpi lidhet 
edhe me kujdesin mjekësor jo në kohë, edhe në rrethanat kur është vërtet e 
nevojshme. Seksualiteti njerëzor është kompleks dhe nuk mund të reduktohet 
në ndjesi të thjeshta trupore, as nuk mund të thuhet lehtë se në cilat pjesë të 
trupit duhet t’i referohet roli i të ashtuquajturave zona erogjene ose burimet 
e kënaqësisë seksuale.

Pjesët e trupit që lidhen me seksin dhe seksualitetin përveç që janë tabu, 
shoqërohen edhe me shumë mite/të pavërteta. Këto mite mund të jenë 
gjithashtu të dëmshme për shëndetin. Shumica e tyre bazohen në injorancë 
dhe i kanë rrënjët në të kaluarën.
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FLETA E PUNËS: ENIGMA

“Enigma” (13+)

anusi

qimet 
pubike

skrotumi

testikujt

gjinjtë

kërthizë

penisi spermë
spermë 

përçuesi perineumi

prepuciumi

uretra prostata

lëkurë

glansi
i

penisit

Fletë e punës për pjesëmarrësit:
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Fletë e punës për pjesëmarrësit:

anusi

gjinjtë

qimet
pubike

uretra

vezoret bregu
venerian

buzët e 
mëdha

lëkurë buzët e 
vogla

perineumi

kërthizë

vulvamitra

vagjina
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“Enigma” (16+)

Fletë e punës për pjesëmarrësit:

FLETA E PUNËS: ENIGMA

anusi

qimet 
pubike

skrotumi

testikujt

gjinjtë

kërthizë

penisi spermë
spermë 

përçuesi perineumi

prepuciumi

uretra prostata

lëkurë

glansi
i

penisit

trupi  
kavernoz
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Fletë e punës për pjesëmarrësit:

FLETA E PUNËS: ENIGMA 69

anusi

gjinjtë

qimet
pubike

uretra

vezoret bregu
venerian

buzët e 
mëdha

lëkurë buzët e 
vogla

perineumi

kërthizë

himeni

klitorisi

vulvamitra

vagjina



“Enigma”

Femrat

Fleta e punës për edukatorin/en:

Anusi - hapje anale, fundi i zorrës së trashë, në formën e një sfinkteri me  
mbaresa nervore.

Vagjina - një organ tubular, që shtrihet nga himeni deri në qafën e mitrës. Muri i
përparmë është mesatarisht shtatë centimetra, dhe i pasmi rreth dhjetë centimetra.

Bregu venerian - ose zona pubike është ind yndyror nën lëkurë në formën e një jastëku, 
zakonisht i mbuluar me qime pubike.

Vulva - është emri për organin gjenital të jashtëm të femrës.

Buzët e mëdha - buzët e mëdha pubike janë pjesa më e dukshme e organeve  
gjenitale të jashtme femërore dhe përfaqësojnë dy palosje të lëkurës që bashkohen  
përpara në bregun venerian dhe mbrapa në medial - perineum.

Gjinjtë – gjoksi – gratë kanë edhe gjëndra qumështore që funksionojnë në sigurimin e 
qumështit të gjirit për ushqyerjen me gji.

Vezoret – gjëndër seksuale femërore ose gonadja femërore, e cila është një organ i 
çiftëzuar. Vezoret sekretojnë hormonet femërore dhe në ato zhvillohen qelizat-vezë.

Klitorisi – ndodhet në pjesën e përparme, ku bashkohen buzët e vogla, dhe përmban 
një numër të madh enësh gjaku dhe mbaresa nervore, duke e bërë atë vendin më të 
ndjeshëm dhe irritues në organin gjenital të jashtëm të gruas.

Lëkura - organi më i madh i trupit të njeriut, mbështjellës me shumë funksione. Në atë 
janë vendosur receptorët shqisor për dhimbje, prekje dhe presion.

Buzët e vogla - palosje më të vogla të lëkurës të vendosura nën buzët e mëdha pubike.

Mitra - është një organ i zbrazët në formë dardhe që ndodhet në mes të legenit të vogël. 
Gjatë shtatzënisë në mitër zhvillohet fetusi.

Kërthiza - mbetje e kordonit të kërthizës që ndahet pas lindjes.

Perineumi - ose medulla, është ind muskulor, lidhës dhe yndyror i mbuluar me lëkurë, i 
vendosur midis hapjes vagjinale dhe hapjes anale.

Qimet pubike - qime që rriten në bregun venerian tek gratë.

Uretra – kanal i urinës që fillon nga fshikëza dhe del jashtë, ndërsa shërben për zbrazjen e 
fshikëzës. Tek gratë, hapja e uretrës ndodhet mbi pjesën e sipërme të hapjes vagjinal
midis buzëve të vogla.

Himeni - një cipë e hollë që pjesërisht mbyll hyrjen në vagjinë deri në të ashtuquajturë
deflorimi, kur çahet. Çarja zakonisht shoqërohet me gjakderdhje të vogël.
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Meshkujt

Anusi - hapje anale, fundi i zorrës së trashë, në formën e një sfinkteri me  
mbaresa nervore.

Glansi i penisit - maja e penisit është e mbuluar me një palosje të dyfishtë të lëkurës. I 
pasur me shumë mbaresa nervore.

Gjinjtë – tek meshkujt gjinjtë nuk zhvillohen si te femrat dhe nuk shërbejnë për laktacion.

Trupi kavernoz - pjesa e penisit që mbushet me gjak gjatë eksitimit seksual dhe sjell në 
ereksion të penisit.

Lëkura - organi më i madh i trupit të njeriut, mbështjellës me shumë funksione. Në atë 
janë vendosur receptorët shqisor për dhimbje, prekje dhe presion.

Kërthiza - mbetje e kordonit të kërthizës që ndahet pas lindjes.

Penisi - organ i jashtëm seksual mashkullor, funksioni i të cilit është të përcjellë spermën 
dhe urinën. Ai përbëhet nga rrënja, trupi dhe koka (glansi). Gjatësia e penisit ndryshon në 
varësi të faktit nëse ai është në ereksion apo jo.

Perineumi - ose medulla, është ind muskulor, lidhës dhe yndyror i mbuluar me lëkurë, i 
cili te meshkujt është i vendosur midis skrotumit dhe anusit.

Prepucium - një palosje e lëvizshme e lëkurës në kokën e penisit, mund të tërhiqet
lehtësisht dhe ta lirojë kokën e penisit. Në një ereksion, lafsha tërhiqet.

Prostata - organ gjëndër-muskulor i ngjashëm me gështenjën. Ai sekreton një lëng të 
qartë që është pjesë e spermës.

Qimet pubike - te meshkujt zakonisht rriten mbi penis dhe testikuj.

Spermë përçuesi - pjesë e organeve të brendshme seksuale mashkullore, në formën e  
një tubi të hollë, që lidh testikujt dhe prostatën.

Skrotumi - qese të lëkurës në të cilat ndodhen testikujt. Ato ndodhen midis penisit  
dhe anusit.

Sperma - një lëng i trashë me ngjyrë të bardhë që përbëhet kryesisht nga spermatozoidet 
dhe sekrecionet nga gjëndrat seminale.

Testikujt - një gjëndër me avull mashkullor e vendosur në qeska. Sperma i ngjan një veze 
të sheshtë.

Uretra – kanal i urinës që fillon nga fshikëza dhe del jashtë, ndërsa shërben për zbrazjen 
e fshikëzës. Tek meshkujt, uretra përfundon me një hapje në majë të kokës së penisit. 
Sperma gjithashtu kalon përmes uretrës gjatë ejakulimit.
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“Mit apo e vërtetë”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Shënoni me S (saktë) ose J (jo e saktë)

1. Nëse vajza kryen për herë të parë marrëdhënie seksuale me 
penetrim, për shkak të grisjes së himenit, duhet të ndodhë  
gjakderdhje. Në fakt, kjo është një provë e virgjërisë së saj. 

2. Vagjina mund të zgjerohet nga seksi i shpeshtë. 

3. Penisi mund të tkurret për shkak të masturbimit të shpeshtë. 

4. Syneti i meshkujve ndihmon në uljen e rrezikut të infeksioneve 
seksualisht të transmetueshme. 

5.  Heqja e qimeve pubike ndihmon në uljen e rrezikut të  
infeksioneve seksualisht të transmetueshme 

6. Abstinenca seksuale mund të çojë në sëmundje te meshkujt. 

7. Dhimbja gjatë penetrimit është një shenjë e sigurt e një  
infeksioni seksualisht të transmetueshëm. 

8. Alkooli kontribuon në eksitimin më të madh seksual. 

9. Vagjina është papastër dhe duhet pastruar me ujë nën presion. 

10.  Nëse marrëdhëniet seksuale janë gjatë gjakderdhjes  
 menstruale, shtatzënia nuk mund të ndodhë. 

11. Aktiviteti seksual i redukton arritjet në sport.

FLETA E PUNËS: MIT APO E VËRTETË
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“Mit apo e vërtetë”

Fleta e punës për edukatorin/en:

1. Nëse vajza kryen për herë të parë  
marrëdhënie seksuale me penetrim, 
për shkak të grisjes së himenit, duhet të 
ndodhë gjakderdhje. Në fakt, kjo është 
një provë e virgjërisë së saj.

2. Vagjina mund të zgjerohet nga seksi  
i shpeshtë.

3. Penisi mund të tkurret për shkak të  
masturbimit të shpeshtë.

4.  Syneti i meshkujve ndihmon në uljen e 
rrezikut të infeksioneve seksualisht të 
transmetueshme.

5. Heqja e qimeve pubike ndihmon në uljen 
e rrezikut të infeksioneve seksualisht të 
transmetueshme.

6. Abstinenca seksuale mund të çojë në 
sëmundje te meshkujt.

7. Dhimbja gjatë penetrimit është një s 
henjë e sigurt e një infeksioni seksualisht 
të transmetueshëm.

8.   Alkooli kontribuon në eksitimin më të 
madh seksual.

9. Vagjina është papastër dhe duhet  
pastruar me ujë nën presion. 

10. Nëse marrëdhëniet seksuale janë gjatë 
gjakderdhjes menstruale, shtatzënia nuk 
mund të ndodhë. 

11. Aktiviteti seksual i redukton arritjet  
në sport. 

Jo e saktë. Ka himene me formë, pamje, 
shkallë të ndryshme elasticiteti. Himeni 
gjithashtu mund të dëmtohet nga lëndimi.

Jo e saktë.  Nuk ka bazë ose të dhëna për 
një gjë të tillë.

Jo e saktë. Nuk ka bazë ose të dhëna për 
një gjë të tillë.

Saktë. Ka prova që syneti redukton rrezikun 
e IST.

Jo e saktë. Gjinekologët veçanërisht alar-
mojnë për këtë, pasi që qimet pubike janë 
në fakt një pengesë për shumë infeksione.
Jo e saktë. Raste të tilla nuk janë të  
dokumentuara dhe janë vetëm një justifikim 
për të bërë presion.
Jo e saktë. Mund të jetë një shenjë për IST, 
por nuk duhet të jetë. Ndonjëherë është një 
përgjigje psikologjike e shkaktuar nga frika, 
thatësia vagjinale ose stresi.
Saktë.  Edhe pse alkooli mund të duket se 
kontribuon në relaksim, në fakt është një 
mit. Ka prova të shumta për efektet e tij të 
dëmshme, për disa arsye.

Jo e saktë. Vagjina është i ashtuquajtur trup 
vetë pastrues. Larja me presion dhe për-
dorimi i kimikateve të ndryshme për “dezin-
fektimi” apo parfumi mund të jetë shumë i 
dëmshëm për mikroflorën. Gjithçka që nev-
ojitet është higjiena e rregullt dhe shpëlarja 
me sapun dhe ujë të butë.

Jo e saktë. Edhe pse shumë e rrallë,  
fekondimi i vonuar mund të ndodhë sepse 
sperma mund të mbijetojë deri në 5 ditë në 
trupin e një gruaje.

Jo e saktë. Një studim i fundit11 tregoi se ky 
besim, i cili këshillonte atletët të absteno-
nin, nuk është i vërtetë.

11  Stefani, L. et al 92016). Sexual Activity before Sports Competition: A Systematic Review
Front. Physiol. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00246>

FLETA E PUNËS: MIT APO E VËRTETË
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Punëtoria 2
Si nga reklama

Qëllimet 

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/pjesëmarrësja:
• të kuptojë se idealet gjinore shërbejnë për socializimin gjinor dhe se  

krijojnë pushtet të pabarabartë social tek gjinitë;
• të kuptojë se idealet gjinore janë të ndryshueshme;
• të zhvillojë qëndrim pozitiv për rishikimin e mesazheve të mediave  

në lidhje me idealet gjinore;
• të mund t’i perceptojë pasojat nga imponimi i idealeve gjinore,  

veçanërisht përmes mediave.

Materialet:
• flipçart-letër (për çdo grup nga një fletë);
• 6–10 markerë;
• shirit ngjitës ose ngjitës për letër; 
• 6–7 palë gërshërë;
• revista të vjetra për “meshkuj” dhe “femra” (gjithsej rreth 20).

Të gjithë qëndrojnë në këmbë në rreth. Fillon një vullnetar, ndërsa pastaj të 
gjithë e përsërisin të njëjtën. Ai/ajo duhet të thotë: “Kisha dashur të jem si... 
(emri i ndonjë personit të njohur), meqë AI... (tregohet ndonjë tipar i tij për 
shkak të cilit pjesëmarrësi/pjesëmarrësja do të dëshironte të jetë si ai)”.  
Pasi që të gjithëve do t’u kaloj radha në rrethin e parë, kalohet në rrethin e 
dytë, në të cilin ndryshohet seksi i personit të cilit pjesëmarrësit duan t’i  
ngjajnë: “Kisha dashur të jem si... (emri i ndonjë personi të njohur) meqë 
AJO... (tregohet ndonjë tipar i saj për shkak të cilit pjesëmarrësi/pjesëmar-
rësja do të kishte dashur të jetë si AJO)”.
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Aktiviteti kryesor

Pjesëmarrësit ndahen në grupe të homogjenizuara në aspekt të seksit me  
nga katër – pesë anëtarë dhe ulen rreth bankës. Çdo grupi i jepen nga 2–3 
revista të ndryshme të vjetra (mund të sjellin edhe nga shtëpia), por të  
mbahet llogari vajzave t’u jepen revista për “femra”, ndërsa djemve për 
“meshkuj”. U jepet detyra të shohin si janë prezantuar gratë dhe burrat  
në reklama dhe të zgjedhin disa shembuj tipik. Fotografitë e shembujve të  
zgjedhur duhet t’i presin dhe t’i ngjisin në një letër më të madhe, kështu  
që nga njëra anë do t’i vendosin modelet meshkuj, ndërsa në anën tjetër 
modelet femra. Pastaj duhet t’i shkruajnë karakteristikat e personave të  
zgjedhur nga reklamat me marker në pjesën e poshtme të fletës (veç për 
meshkuj, veç për femra), duke i përdorur pyetjet në vijim, të cilat edukatori 
mund t’i shkruaj në tabelë:
-Si duken?
-Sa vjet kanë?
-Çfarë emocioni manifestojnë?
-Çka bëjnë? Për çka shërbejnë aktivitetet e tyre?
-Çka kanë të përbashkët?

Pas përfundimit, çdo grup e ngjit në mur dhe e prezanton shkurtimisht 
“posterin” para të tjerëve.

Pastaj parashtrohen pyetjet si vijojnë:
1. Si ndiheshit gjatë lojës?
2. A ishte vështirë t’ju kujtohet se si kush doni të jeni?
3. A kishte dallime në zgjedhjet midis djemve dhe vajzave? Me çka kanë  

të bëjnë?

Diskutimi 1

1. Cili është dedikimi dhe cilat mesazhe i japin reklamat e theksuara?
2. Cilat tipare/karakteristika të personave nga reklamat më së shpeshti 

përsëriten?
3. Cilat mesazhe i dërgojnë në lidhje me pamjen fizike të grave/vajzave dhe, 

cilat të burrave/djemve? A ka edhe mesazhe të tjera?
4. A ka dallime në atë se çka dominon tek personat meshkuj dhe çka  

tek femrat?
5. Si ndikojnë ato mbi djemtë, përkatësisht mbi vajzat si shikues  

të reklamave? 
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6. Cilat janë pasojat ndaj meshkujve dhe cilat ndaj femrave? A ka dallime 
midis meshkujve dhe femrave në lidhje me atë që duhet ta kalojnë si dhe 
sa u përket pasojave që duhet t’i vuajnë duke u përpjekur të jenë sa më të 
ngjashëm me modelet e reklamave? Për kë janë më të rënda pasojat?

7. A mund të identifikojmë rreziqe potenciale mbi shëndetin (edhe fizik ose 
psikik) nga ekspozimi ndaj mesazheve të këtilla?

8. Cili është roli i fotoshop-mekanizmit në krijimin e atyre rreziqeve?
9. Ku, përveç në revistave, hasim mesazhe të këtilla për atë se si duhet të 

duken dhe çka duhet të bëjnë femrat dhe meshkujt?
10. A ka mesazhe të cilat ju i konsideroni të rëndësishme për mirëqenien e 

njerëzve, ndërsa nuk i adresojnë këto reklama?
11. Pse nuk i adresojnë ato mesazhe? Çka mund të bëhet në lidhje me këtë?

Konkluzioni

Që në fëmijëri të hershme në familje, nëpër media (TV, Internet, shtypin di-
tor, revista), madje edhe në përmbajtjet mësimore në shkollë, të gjithëve  
u imponohen imazhe të thjeshta për atë se si do të duhej të duken, në ç’drej-
tim duhet të synojnë dhe çka duhet të bëjnë burrat ose gratë e “mirëfilltë/a”. 
Imazhet e thjeshta të këtilla quhen ideale gjinore. Edhe pse nuk janë të vetme 
përmes të cilave “diktohen” idealet gjinore, reklamat janë posaçërisht të  
fuqishme në imponimin e tyre, meqë pranohen me lehtësi, meqë janë vizive, 
janë përplot me emocione pozitive dhe mbi të gjitha, shumë herë përsëriten. 

Idealet gjinore nuk kanë asnjë lidhje me atë se dikush a është burrë ose  
grua i/e vërtetë, ose me atë se sa me të vërtetë vlen, por shërbejnë që ta 
mbështesin ndarjen e roleve në mashkullore-femërore. Ato ndryshojnë me 
kalimin e kohës dhe janë të ndryshme në kultura të ndryshme.

Respektimi i verbër i këtyre idealeve të caktuara është më shumë i dëmshëm 
sesa i dobishëm. Njëra nga pasojat më të mëdha të dëmshme të ekspozimit 
ndaj imazheve të idealizuara që vijnë nga mediat është rreziku për shëndetin. 
Paradoksale, edhe pse ato ofrojnë produkte ose promovojnë një stil të  
shëndetshëm jetësor, në të vërtetë, për shkak të manipulimeve me të cilat 
shërbehen (siç është fotoshopi, kërkesat joreale dhe ngjashëm) ato 
 kontribuojnë në zhvillimin e pritshmërive joreale nga vetvetja, sa i përket 
vetëbesimit të reduktuar dhe zgjedhjeve problematike (konsumi i steroideve, 
mjeteve për dobësim, ndërhyrje të panevojshme kirurgjikale), për krijimin e 
shprehive të pa shëndetshme ose madje edhe çrregullime (anoreksi, bulimia). 
Hulumtimet tregojnë se këto pasoja janë shumë më serioze tek vajzat/gratë, 
sepse presioni që bëhet mbi ta në lidhje me pamjen është shumë më i  
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Reflektimi 

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4.  Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?

fuqishëm. Por, kjo nuk është pasoja e vetme. 

Mesazhet e fshehura nuk kufizohen vetëm me pamjen por edhe me atë se çka 
rekomandohet se është më e rëndësishmja në jetën e tyre (të jenë të bukura, 
ta magjepsin seksin e kundërt me pamjen e tyre, të merren me aktivitete të 
cilët nuk janë të karakterit intelektual), kështu që, përforcohet norma gjinore 
se çështja më e rëndësishme për gratë është ajo se si ato duken. Mesazhet 
për djemtë/burrat se duhet të jenë “kull”, të kenë masë të madhe muskulore 
dhe ngjashëm, mund të kenë pasoja analoge, si për shembull, fiksimi  
ndaj ushtrimeve. 

Dhe krejt në fund, nuk është i vogël rreziku as nga përforcimi i bindjes se 
dhuna ndaj vajzave/grave është e pranueshme, meqë në shumë reklama 
meshkujve u dërgohet mesazhi se tërheqjen seksuale e kanë në fuqinë fizike, 
dominimin, muskujt, agresivitetin, tensionin dhe kontrollin.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme secili të vlerësoj se cili lloj i sjelljes dhe 
cilat aktivitete e bëjnë më të fuqishëm/e dhe më të lumtur sesa vetëm në 
bazë të presionit të mishërohet me rekomandimet stereotipa për atë se si të 
jetë burrë ose grua, djalë ose vajzë “si nga reklama”.
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Punëtoria 3 
Pamja “ideale”

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Aktiviteti kryesor 1

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja:
• të pranojë se standardet jorealiste për “bukurinë” janë të dëmshme;
• të kuptojë se ka lidhje mes pranimit të pamjes së vet dhe mirëqenies  

së përgjithshme;
• të fitojë mbështetje në pranimin e pamjes së vet fizike;
• të dijë për çrregullimet që lidhen me imazhin negativ për trupin e tij/saj.

Materialet:
• fleta e punës për pjesëmarrësit: “Trupi ‘ideal’”;
• letër A4;
• pajisje për shkrim.

Të gjithë janë të ndarë në çifte. Edukatori/ja shpjegon se të gjithë duhet të 
shikojnë rreth vetes në dhomë dhe të zgjedhin një objekt pa thënë se çfarë 
është. Më pas njëri nga çifti me pantomimë “luan” një reklamë për atë objekt 
dhe tjetri nga çifti përpiqet ta gjejë. Pas një kohe të shkurtër marrin  
instrukcione që t’i ndërrojnë rolet.

Të gjithë janë ndarë në grupe të vogla të përbëra nga anëtarë të njëjtit seks. 
Çdo grup merr një kopje të fletës së punës: “Trupi ‘ideal’”.

13+
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Edukatori/ja i udhëzon ata që të kujtohen dhe të listojnë të gjitha aktivitetet 
dhe ndërhyrjet e mundshme që bëjnë njerëzit e gjinisë së tyre (pavarësisht 
moshës) për të arritur pamjen “ideale” e pjesëve të trupit të cekura në fletë. 
Mund të jepet një shembull (stërvitje, uria, operacionet plastike, trajtime 
kozmetike, ngjyrosje, etj.).

Pasi përfundojnë të gjitha grupet, fillimisht një grup vajzash fillon të lexojë një 
gjë që kanë shkruar për secilën pjesë, e ndjekur nga grupi i dytë i vajzave me 
një ndërhyrje tjetër të re për secilën pjesë, derisa ajo shterohet në dy ose 
tre raunde çfarë kanë për të thënë të gjitha grupet e vajzave. Edukatori/ja i 
shkruan të gjitha sugjerimet në tabelë. Pastaj ua jep fjalën djemve.  
Grupi i parë “mashkullor” duhet të thotë një gjë që bëjnë burrat/djemtë që 
nuk është shkruar në tabelë, pastaj tjetri, e kështu me radhë të gjitha grupet 
“e djemve” me radhë. Nëse nuk ka gjëra të reja, atëherë atyre u kërkohet të 
identifikojnë se çfarë bëjnë burrat/djemtë nga lista dhe ajo përputhet me 
listën e tyre.

Diskutimi 1

1. Çfarë aktivitetesh ndërmarrin njerëzit për të arritur atë që konsiderohet 
një pamje “ideale”? Çfarë mendoni për aktivitetet e renditura në fletën e 
punës? A ka ndonjë prej tyre që mund të jetë seriozisht i rrezikshëm për 
shëndetin? Cilat mund të jetë të tilla?

2. Çfarë pasojash të tjera të dëmshme, përveç shëndetit (p.sh. në lidhje me 
shoqërimin, zgjedhjen e aktiviteteve të kohës së lirë, suksesin në shkollë, 
përshtatshmërinë e paraqitjes fizike për rastin konkret, etj.), mund të ketë 
nëse një adoleshent nuk është i kënaqur me pamjen e trupit të tij apo 
ndonjë pjesë e tij, nuk ka një imazh realist të tij apo nuk e pranon atë? 
Dhe cilat mund të jenë pasojat nëse ai refuzon të ndjekë ato norma dhe 
aktivitete për një pamje “ideale”?

3. Pse ka njerëz, veçanërisht të rinj, që i ndjekin këto norma? Si ndihen ata 
që nuk mund t’i përmbushin kërkesat e imponuara?

4. A janë të njëjtat norma dhe aktivitete për pamjen “ideale” për femrat dhe 
meshkujt? Për cilin seks ka më shumë? Pse? A janë po aq të dëmshme për 
shëndetin? Si ndikon kjo te vajzat?

5. Kush i përshkruan ato (cili është roli i prindërve, bashkëmoshatarëve,  
medias, kulturës në këtë)? Si? Pse? Sa realiste janë ato norma për  
shumicën prej nesh?

6. A janë këto norma dhe aktivitete të ndryshueshme me kalimin e kohës apo 
kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë të vlefshme? A janë ato të ndryshme 
apo të njëjta për të gjitha mjediset, kulturat dhe mikrokulturat?
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7. Pse këto norma dhe aktivitete aktualizohen tek adoleshentët dhe mund të 
kenë pasoja veçanërisht të dëmshme për ta?

8. Si të zvogëlohet ndikimi i tyre i mundshëm, i dëmshëm, dhe të pranojnë 
dhe ta duan më shumë trupin e tyre?

Aktiviteti kryesor 2

Secili pjesëmarrës merr nga një fletë letre A4 dhe instrukcione ta “vizatojë” 
pëllëmbën e tij në fletë dhe në mes të vizatojë një zemër. Më pas mendoni 
për pesë gjërat që i pëlqejnë më shumë në lidhje me pamjen e tij fizike dhe 
shkruajini ato në secilin nga pesë gishtat e tij. Të gjithë e marrin fletën me 
vete në shtëpi.

Konkluzioni

Ka shumë norma që përcaktojnë se si duhet të duken pjesë të ndryshme  
të trupit (flokët, lëkura, gjoksi, barku etj.), si dhe trupi në tërësi, për t’u  
konsideruar “ideal”. Ka shumë për të dyja sekset, por sidomos ato që i 
referohen femrave; ato janë shumë të lidhura me stereotipat dhe rolet 
gjinore që kultivohen në një mjedis të caktuar, pra presioni mbi vajzat dhe 
gratë që pamja duhet të jetë gjëja më e rëndësishme në jetën e tyre dhe se 
nëse nuk duken në një mënyrë të caktuar, atëherë janë pa vlerë, sidomos në 
sytë e djemve/burrave. Është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se 
gjërat që vajzat dhe gratë i marrin për të arritur pamjen e dëshiruar shpesh 
janë të rrezikshme për shëndetin!

Mesazhet se si duhet të jetë pamja fizike vijnë më së shumti nga mediat  
(Interneti, rrjetet sociale, gazetat, TV, personazhe të famshme); një kulturë 
ose mikrokulturë e veçantë (p.sh., bashkëmoshatarët) që promovon një  
pamje si të dëshirueshme dhe një tjetër si të neveritshme për ta. Presionin 
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më të fortë e ushtrojnë bashkëmoshatarët, më shpesh përmes komenteve  
të tyre.

Shumë shpesh, normat se si duhet të duket të jesh “i/e bukur” ndryshojnë 
me kalimin e kohës. Kështu, pas disa vitesh modë për vetullat e holla, ato të 
trasha bëhen të dëshirueshme ose përmasat e asaj që do të thotë të kesh një 
prapanicë apo buzë të bukur ndryshojnë në mënyrë drastike nga një brez në 
tjetrin. Por, pavarësisht se kërkesa të tilla janë relative dhe se shërbejnë  
për të fituar miliona nga ata që i mbështesin, njerëzit ende bien në grackë 
dhe përpiqen të shikojnë në një mënyrë të caktuar dhe në dëm të shëndetit 
të tyre.

Kjo është veçanërisht e rrezikshme duke pasur parasysh se modelet e asaj 
se si duhet të dukeni për të qenë “i pashëm” diktojnë një pamje që është 
e paarritshme për shumicën, nëse jo për të gjithë njerëzit, sepse arrihet 
përmes ndërhyrjeve teknike dhe digjitale.

Pranimi jo kritik i këtyre presioneve shkakton dëme të dyfishta. Para së 
gjithash, vetëbesimi vuan sepse kushdo që e bën, ndjenja se ka arritur diçka 
mund të jetë vetëm e përkohshme. E gjithë kjo mund të ndikojë në suksesin 
dhe arritjet në shkollë dhe në fusha të tjera, në zgjedhjen e aktiviteteve që do 
të bëjnë ose do të privohen në kohën e lirë, edhe pse kanë potencial dhe/ose 
dëshirë për të ata, a do ta provojnë ose jo.

Akoma më keq, shpesh ndërmerren aktivitete që, përveçse marrin shumë 
kohë që mund të investohet në diçka që do të shpërblehet në planin afatgjatë 
(socializimi, argëtimi, edukimi), mund të jenë të dëmshme për shëndetin,  
siç është ushtrimi i tepërt; respektimi i një diete të rreptë; duke iu  
nënshtruar trajtimeve dhe operacioneve të ndryshme të panevojshme ose 
të ekzaminuara në mënyrë të pamjaftueshme; përdorimi i tepruar dhe/ose i 
vazhdueshëm i kozmetikës së ndryshme dhe më shumë. Përveç kësaj, është 
mjaft e panevojshme të praktikoni aktivitete që janë jopraktike për një 
situatë të caktuar (makijazhi gjatë shkuarjes në pishinë, veshja e takave kur 
dilni për shëtitje, etj.) për të konfirmuar se ky presion është i dëmshëm dhe  
i pakuptimtë.

Spektri i pasojave të pranimit jo kritik të këtyre presioneve për një pamje 
“ideale” është shumë i gjerë. Nga vetëvlerësimi i reduktuar, i cili mund të 
zgjasë për një kohë shumë të gjatë dhe të ndikojë në një sërë fushash të tjera 
(suksesi në shkollë dhe në punë, marrëdhëniet me njerëzit e tjerë, etj.) dhe 
dëmet e përmendura të vogla dhe të mëdha për shëndetin (anemi, lodhje, 
infeksione, dehje) etj.), deri në dëmtim të përhershëm të shëndetit fizik 
 (vraga, dëmtime nervore gjatë operacionit, madje edhe vdekje) ose  
çrregullime mendore - anoreksi, bulimi, mbajtja e një imazhi joreal të pamjes 
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së trupit, depresioni, ankthi dhe të ngjashme.

Mënyra më e mirë për të luftuar efektet e dëmshme të këtyre normave është 
forcimi i një qëndrimi pozitiv ndaj trupit dhe shëndetit tuaj, duke ekspozuar 
mitet se diçka është e bukur apo e shëmtuar, sepse kjo është ajo që diktojnë 
mediat dhe industria e kozmetikës, të cilët fitojnë para prej saj. Nuk ka asnjë 
model të vetëm të tërheqjes fizike - njerëzit janë shumë të ndryshëm në atë 
çfarë është tërheqëse për ta dhe kurrfarë ndërhyrje për të kënaqur modelin, 
këtë nuk do ta ndryshojnë.

Reflektimi

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Trupi ‘ideal’”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Trupi/pjesë e trupit
 
 
Flokët

Buzët
 

Hunda 
 

Sytë (vetullat, qepallat)
 

Lëkura 

Qimet në lëkurë
 
 
Thonjtë
 
 
Gjinjtë
 
 
Barku 

 
Prapanica
 
 
Prapanicai

Lartësia 

Çfarë bëjnë pjesëtarët e seksit tim që ta arrijnë pamje  
“ideale” të asaj pjese?

FLETA E PUNËS: TRUPI ‘IDEAL’
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Shëndeti seksual
dhe riprodhues

Shëndeti paraqet një gjendje të mirëqenies së plotë mendore, fizike dhe 
sociale dhe nuk është vetëm mungesa e ndonjë sëmundjeje [1]. Shëndeti si 
koncept dhe gjendje përfshin shumë aspekte të jetës së njeriut që janë po 
aq të rëndësishme. Të rinjtë12 përballen me më pak sfida shëndetësore në 
jetën e tyre, por kjo nuk do të thotë që të rinjtë në këtë moshë nuk duhet  
të kujdesen për shëndetin e tyre. 

Shëndeti seksual dhe riprodhues janë gjithashtu të rëndësishme si pjesë  
e shëndetit të përgjithshëm. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të  
rinjtë, sepse në adoleshencën e hershme (10 deri në 14 vjeç) djemtë dhe  
vajzat kalojnë një periudhë ndryshimesh të mëdha. Këto ndryshime janë 
biologjike, njohëse, emocionale dhe sociale dhe kjo shënon periudhën e 
pjekurisë së tyre. 

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ekzistojnë dy përkufizime 
funksionale për shëndetin seksual dhe shëndetin riprodhues. 

Përkufizimi për shëndetin seksual i referohet një qasjeje pozitive ndaj  
shëndetit seksual, gjegjësisht respektimit të seksualitetit dhe marrëdhënieve 
seksuale, si dhe sjelljes seksuale të sigurt që nuk ka detyrim, diskriminim dhe 
dhunë. Nga ana tjetër, përkufizimi i shëndetit riprodhues thekson kushtet për 
një shëndet të mirë riprodhues të njerëzve, gjegjësisht i referohet të drejtës 
për të vendosur nëse, kur dhe sa fëmijë të ketë, por edhe për të arritur një 
jetë seksuale të kënaqshme. Përveç kësaj, kjo përfshin marrjen e informa-
cionit real, si dhe shërbime që do t’u mundësojnë atyre ta arrijnë atë.

Shëndeti seksual dhe riprodhues i referohet aspekteve të ndryshme të jetës, 
por kur përdoret ky term, zakonisht mendohet për:
• aspektet anatomike dhe fiziologjike, puberteti dhe adoleshenca;
• infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe HIV dhe parandalimi i tyre;
• planifikimi i familjes, kontracepsioni dhe aborti.
 
Termi infeksione seksualisht të transmetueshme (IST) i referohet infeksioneve 
të shumta nga patogjenë të ndryshëm (parazitë, baktere, viruse, kërpudha) që 
transmetohen përmes aktivitetit seksual dhe shkaktojnë simptoma të shum-
ta klinike. Përveç marrëdhënieve seksuale, disa IST mund të transmetohen 
përmes kontaktit lëkurë me lëkurë, dhe disa, si HIV, mund të transmetohen 
përmes kontaktit me gjak të kontaminuar ose vertikalisht, nga nëna tek fëmija.

12 Ka disa përkufizime që vlejnë për fëmijët dhe të rinjtë dhe çfarë moshe përfshihet. Fëmijët janë të gjithë të 
moshës 0 deri në 18 vjeç, adoleshenca e hershme ka të bëjë prej 10 deri në 14 vjeç, të rinjtë sipas defini-
cionit të Kombeve të Bashkuara janë nga 15 deri në 24 vjeç, ndërsa, sipas Strategjisë Kombëtare për Rininë e 
Republikës së Maqedonisë, të rinjtë janë të gjithë nga 15 deri në 30 vjeç.
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Ekzistojnë më shumë se 25 lloje të IST, por disa janë më të zakonshme  
dhe shkaktojnë pasoja më të mëdha dhe më të gjata për shëndetin e  
përgjithshëm të rinjve. IST, së bashku me dhunën seksuale, mund të jenë  
një përvojë negative e lidhur me seksualitetin. Për këto arsye, është e  
rëndësishme që të rinjtë të njihen me disa nga IST e shumta, veçanërisht  
ato që janë më të zakonshme. Njohuritë bazë të simptomave dhe ndërtimi 
i një qëndrimi pozitiv ndaj parandalimit dhe reagimit në kohë ndaj IST janë 
shumë të rëndësishme për të parandaluar pasojat negative.

Simptomat më të shpeshta për të kërkuar kujdes mjekësor (dhe për të  
dyshuar për një infeksion me IST) janë: dhimbje gjatë urinimit, rrjedhje nga 
vagjina ose uretra, skuqje, dhimbje dhe kruajtje në zonën gjenitale, skuqje 
ose çdo ndryshim tjetër në mukozën dhe lëkurën në zona gjenitale, të tilla  
si rritje - lytha, plagë, dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, siklet në pjesën 
e poshtme të barkut, nyje limfatike të fryra në ijë, testikuj të fryrë dhe/ose  
të dhimbshëm. Megjithatë, shumë shpesh, disa IST mund të mos shkaktojnë 
asnjë simptomë. Prandaj rekomandohen ekzaminime të rregullta gjinekolog-
jike dhe dermatovenerologjike, pavarësisht nëse ka simptoma. 

Infeksionet më të shpeshta seksualisht të transmetueshme janë: klamidia, 
kandida, gonorreja, HPV (virusi papilloma humane), herpesi gjenital, sifilizi, 
hepatiti B dhe C, trikomona, mikoplazma dhe ureaplazma dhe HIV. 

Nëse ka simptoma për IST, analiza bëhet në konsultim me gjinekologun (për 
femrat) pas konsultimit me mjekun amë dhe nëse meshkujt duan të bëjnë 
ekzaminim për IST duhet të konsultohen me dermatologun dhe urologun.

Epidemia e HIV-it në mbarë botën vazhdon të prekë të gjithë njerëzit  
pavarësisht nga mosha, gjinia, vendbanimi dhe orientimi seksual. Të rinjtë  
janë në qendër të epidemisë së HIV-it, ndaj ndërhyrjet parandaluese të  
HIV-it janë veçanërisht të rëndësishme kur bëhet fjalë për vënien nën  
kontroll të kësaj epidemie. 

Gratë dhe vajzat e reja janë në rrezik më të lartë të infektimit me HIV, sepse 
ato janë biologjikisht më të cenueshme, më pak të prirura të këmbëngulin për 
seks të sigurt, shpesh të pavetëdijshme për statusin HIV të partnerit të tyre, 
më të varura ekonomikisht dhe më pak të informuara se si të mbrohen. Nga 

INFEKSIONET SEKSUALISHT TË  
TRANSMETUESHME DHE SIMPTOMAT E TYRE

HIV
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ana tjetër, disa nga këta faktorë vlejnë edhe për djemtë, të cilët shpesh janë 
nën presionin e mjedisit për të filluar sa më herët aktivitetin seksual si dëshmi 
e burrërisë së tyre, gjë që i bën ata edhe të ndjeshëm ndaj infeksionit HIV. 
Meshkujt/djemtë që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj, si djemtë e 
tjerë homoseksualë, janë më të rrezikuar nga infeksioni HIV për faktin se seksi 
anal konsiderohet një kontakt seksual më i rrezikshëm për të transmetuar 
HIV-in, por edhe për shkak të stigmës dhe diskriminimit ekzistues ndaj tyre, 
i cili ua vështirëson aksesin në informacion dhe shërbimet për parandalimin  
e HIV-it. 

Ka tre mënyra kryesore të transmetimit të HIV-it: më e përhapura është 
nëpërmjet marrëdhënieve seksuale të pambrojtura, d.m.th. pa përdorim-
in e prezervativit (vaginal, anal, oral), pastaj përmes transfuzionit të gjakut 
(duke përdorur instrumente josterile, gjilpëra dhe shiringa gjatë përdorimit 
të drogës, ndërhyrje mjekësore dhe të tjera - tatuazhe dhe piercing, p.sh. 
shpime të pjesëve të trupit etj.) dhe nga nëna e infektuar tek fëmija gjatë 
shtatzënisë, gjatë lindjes dhe gjatë ushqyerjes me gji. 

Me aktivitetet e përditshme, si shtrëngimi i duarve, përqafimi, përdorimi i 
tualetit të përbashkët, banjat, pajisjet për ushqim, noti në pishinë, nuk mund 
të ketë transmetim të infeksionit HIV. Në fund të fundit, të jetosh me virusin 
sot është shumë ndryshe nga se ishte 30 vjet më parë. 

Sot, HIV po krahasohet me një sëmundje kronike, si diabeti apo sëmund-
jet e zemrës, një gjendje që mund të trajtohet me sukses me terapi. Kjo do 
të thotë se, megjithëse personi është i vetëdijshëm se ka HIV, nuk pritet të 
ndryshojë në mënyrë drastike funksionimin e tij në jetën e përditshme dhe  
se ai mund të ketë shëndet relativisht të mirë. 

Për shkak se mënyra më e zakonshme e transmetimit është marrëdhënia 
seksuale, duhet të përdoret prezervativi gjatë çdo marrëdhënieje seksuale, 
pavarësisht nga gjinia, orientimi seksual, statusi martesor, pamja e jashtme 
e partnerit. Arsyet më të zakonshme për të mos u testuar për HIV janë këto: 
perceptimi se “nuk mund të më ndodhë mua”, informacioni i pamjaftueshëm 
për përfitimet e zbulimit të hershëm të infeksionit, stigma e sëmundjes, frika 
nga “mos të kuptojë dikush”. Arsyeja më e rëndësishme pse bota ende po 
lufton me HIV/AIDS sot nuk është fakti që sëmundja përhapet lehtë dhe është 
e pashërueshme (sepse ka ilaçe si ART - terapi antiretrovirale shumë aktive, 
e cila mund t’u japë njerëzve të infektuar një jetë të gjatë dhe produktive. ), 
por fakti që shumica e të infektuarve nuk janë të vetëdijshëm, d.m.th. njerëzit 
nuk duan të testohen për HIV sepse kanë frikë nga dënimi dhe dhuna nga 
mjedisi dhe shoqëria. Me fjalë të tjera, stigma dhe diskriminimi janë probleme 
më të mëdha se vetë infeksioni. Me testimin në kohë për HIV dhe fillimin në 
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kohë të trajtimit, sot personat me HIV bëjnë një jetë të shëndetshme, të gjatë 
dhe cilësore, me një jetëgjatësi pothuajse të barabartë me atë të popullatës 
së përgjithshme. As frika nga HIV dhe as dënimi i njerëzve të tjerë nuk na 
mbron nga virusi. Përkundrazi, frika dhe dënimi ushqehen drejtpërdrejt me 
problemin e HIV-it, pasi ato ndihmojnë për ta mbajtur atë të padukshëm dhe 
për t’i mbajtur njerëzit të mos testohen. Epidemia e HIV-it do të ndalet kur 
më shumë njerëz që mund të jenë në rrezik të testohen rregullisht për HIV-in, 
njerëzit që tashmë kanë HIV do të mësojnë për infeksionin e tyre në kohë  
dhe do të fillojnë trajtimin, dhe kur nuk kanë frikë të dënohen, përgojohen 
ose refuzohen. 

Prandaj, ata që ishin në rrezik duhet sa më shpejt të zbulojnë statusin e tyre 
HIV pozitiv, sepse terapi do të thotë edhe parandalim, pra përdorimi i rregullt 
i barnave antiretrovirale zvogëlon mundësinë e transmetimit seksual të virusit 
deri në 96%. Sipas hulumtimeve të fundit, HIV nuk mund të transmetohet 
përmes marrëdhënieve seksuale pa prezervativ me një person HIV pozitiv, i 
cili merr rregullisht terapi antiretrovirale dhe që ka një nivel të pazbulueshëm 
të virusit për të paktën 6 muajt e fundit. Një virus i pazbulueshëm pritet të 
arrihet tek të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV, të cilët përdorin rregullisht 
terapinë brenda pak muajsh nga fillimi i trajtimit. Njerëzit që jetojnë me HIV 
dhe marrin trajtim të rregullt kanë nivele të pazbulueshme të virusit në gjakun 
e tyre. Kjo do të thotë se virusi ka rënë në një nivel të pazbulueshëm në qa-
rkullimin e gjakut, duke parandaluar plotësisht transmetimin seksual të HIV-it, 
edhe kur nuk përdoret mbrojtja (prezervativi). 

Sot në Maqedoni testimi i HIV-it është gjerësisht i disponueshëm për të 
gjithë, analizat janë falas, bëhen në mënyrë anonime duke përdorur kode, 
konfidencialiteti është i garantuar dhe duke përdorur një test të shpejtë, i 
cili përdoret në vendin tonë, duhen rreth 15 minuta për të gjetur rezultatet. 
Që rezultatet të jenë të sakta, ka kaluar një periudhë prej tre deri në gjashtë 
muaj që nga ekspozimi i fundit ndaj rrezikut të HIV-it. Kjo periudhë është e 
ashtuquajtura “periudha e dritares”, në të cilën për shkak të përqendrimit të 
ulët të virusit, mund të mos zbulohet dhe të merret një rezultat fals negativ. 
Për më shumë informacion mbi testimin e HIV-it të kryer nga organizatat e 
shoqërisë civile në Maqedoni, vizitoni faqen e internetit HERA https://hera.
org.mk/servisi/mobilni-ambulan- ti-za-hiv-testiranje/.
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Kontracepsioni është përdorimi i metodave dhe mjeteve për të parandaluar 
shtatzëninë e paplanifikuar. Përdorimi i kontracepsionit u mundëson njerëzve 
të bëjnë seks me një frikë të reduktuar nga shtatzënia e paplanifikuar, ndër-
sa prezervativët mbrojnë më tej nga disa infeksione seksualisht të trans-
metueshme (IST), përfshirë infeksionin HIV. 

Përdorimi efektiv i kontracepsionit është më i madh kur përgjegjësia e të 
dy partnerëve është e përbashkët. Megjithatë, arsyet më të zakonshme për 
përdorimin e pamjaftueshëm të kontracepsionit tek adoleshentët janë: hyr-
ja në marrëdhënie seksuale të paplanifikuara, informacioni i pamjaftueshëm 
për metodat ekzistuese të kontracepsionit, frika dhe paragjykimi për efektet 
e dëmshme të tyre, mungesa e aftësive për të insistuar në marrëdhënie të 
sigurta seksuale dhe futja e kontracepsionit në marrëdhënie (veçanërisht e 
pranishme tek femrat për shkak të pabarazisë gjinore), mungesa e burimeve 
financiare, frika nga procedurat mjekësore, frika nga dënimi i personelit 
mjekësor. Çmimet e larta apo mungesa e mjeteve kontraceptive dhe fakti 
që asnjë mjet kontraceptiv nuk është në listën pozitive të barnave në vendin 
tonë, janë një nga arsyet pse të rinjtë nuk përdorin mjaftueshëm kontracep-
tivë. Dëshmi është se në vendet ku kontracepsioni është i disponueshëm  
ose falas, por edhe në vendet ku ofrohet edukimi seksual, numri i të rinjve  
që kanë infeksione seksualisht të transmetueshme është në rënie.

Ka disa lloje të kontraceptivëve. Shumica e tyre përdoren nga femrat, dhe një 
pjesë shumë e vogël nga meshkujt. Gjithkush ka të drejtë të zgjedhë metodën 
që i përshtatet më shumë për përdorim në një moment të caktuar të jetës, 
duke marrë parasysh zgjedhjen që e bën të paraqesë sa më pak rrezik të 
mundshëm për shëndetin. 

Sot ekzistojnë disa metoda moderne të kontracepsionit. Gjatë marrëdhënieve 
seksuale përdoren disa metoda, siç janë metodat penguese (prezervativi 
mashkullor dhe femëror), të cilat parandalojnë hyrjen e spermës në vagjinë 
dhe parandalojnë shkëmbimin e lëngjeve trupore (spermë dhe sekrecione 
vagjinale). Këto metoda gjithashtu mbrojnë nga shumë IST. 

Disa njerëz përdorin metoda kontraceptive veçanërisht efektive, të tilla si 
kontraceptivët hormonalë ose spirale. Kontraceptivët hormonalë përmbajnë 
hormone të ngjashme me ato që sekretohen natyrshëm tek gratë dhe paran-
dalojnë ovulimin, d.m.th. veza nuk lirohet nga vezorja dhe gruaja nuk mund të 
mbetet shtatzënë. Spiralja parandalon ngjitjen e spermës në vezë dhe futjen 
e saj në mitër. Këto metoda na mbrojnë nga IST.

KONTRACEPSIONI

LLOJET E METODAVE KONTRACEPTIVE
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Për të shmangur shtatzënitë e paplanifikuara, disa çifte përdorin të  
ashtuquajturat metoda natyrale (tradicionale): metoda e ditëve pjellore/
infertile dhe metoda e marrëdhënieve të ndërprera. E para është shmangia 
e marrëdhënieve seksuale në të gjitha ditët kur veza mund të fekondohet 
(zakonisht rreth ditës së 14-të të menstruacioneve dhe nëse cikli menstrual 
është i rregullt, pra ndodh çdo 28 ditë). Metoda e dytë është ndërprerja e 
marrëdhënieve seksuale, gjegjësisht heqja e organit seksual mashkullor për  
të ejakuluar (derdhje e spermës) jashtë vagjinës dhe larg zonës gjenitale.  
Të dyja metodat na mbrojnë nga IST, janë shumë të pasigurta për mbrojtjen 
nga shtatzënia e paplanifikuar, veçanërisht për të rinjtë, dhe duhet të  
përdoren sa më pak, dhe në vend të kësaj të përdoren metoda moderne  
kontraceptive që garantojnë siguri më të madhe. 

Mbrojtja e dyfishtë është përdorimi i njëkohshëm prezervativit për të mbroj-
tur kundër IST dhe ndonjë metodë tjetër moderne kontracepsioni (për shem-
bull, kontracepsioni oral), për të minimizuar mundësinë e IST dhe shtatzënisë 
së paplanifikuar. Të gjithë duhet të këshillohen për planifikimin familjar dhe 
kjo rekomandohet veçanërisht për të rinjtë që nuk janë në një marrëdhënie 
të qëndrueshme dhe ku ndryshimi i partnerit është më i zakonshëm, në 
mënyrë që të mbrohen si nga IST, ashtu edhe nga shtatzënitë e paplanifikuara. 

Ndonjëherë shtatzënia e paplanifikuar mund të parandalohet pas kryerjes  
së marrëdhënieve seksuale të pambrojtura ose pas marrëdhënieve të  
pasuksesshme të pambrojtura (prezervativi i plasaritur) duke përdorur të 
ashtuquajturin kontracepsioni emergjent, një pilulë e quajtur “një ditë më 
pas”. Është një preparat hormonal me dozë të lartë që merret në formën e 
dy tabletave në ditët e para (më së voni deri në 72 orë) pas marrëdhënies 
seksuale të pambrojtur. Kontracepsioni urgjent nuk duhet të përdoret shumë 
shpesh dhe duhet të rezervohet vetëm për raste urgjente. Në vend të  
kontracepsionit të shpeshtë të urgjencës, vajzat këshillohen të fillojnë të  
përdorin kontracepsion modern (për shembull, kontraceptivë oralë), që 
është një mënyrë shumë më e përshtatshme për t’u mbrojtur nga shtatzënia 
e paplanifikuar. Përdorimi i kontracepsionit modern ul vdekshmërinë e 
maternitetit për 25%, dhe vdekshmërinë e foshnjave të sapolindura për 20% 
për shkak të: reduktimit të shtatzënisë me rrezik të lartë, arritjes së një 
intervali të shëndetshëm midis dy shtatzënive, parandalimit të abortit dhe 
komplikimeve pas abortit dhe mundësisë së lindjes së parakohshme.
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Të rinjtë seksualisht aktiv e vonojnë përdorimin e kontracepsionit zakonisht 
për një deri në dy vjet pas marrëdhënies së parë seksuale. Pikërisht gjatë 
kësaj periudhe ndodhin shumica e shtatzënive të padëshiruara, gjysma e të 
cilave ndodhin në gjashtë muajt e parë. Sipas vlerësimeve të hulumtimeve, 
adoleshentët seksualisht aktivë që nuk përdorin kontracepsion kanë 90%  
gjasa të mbeten shtatzënë brenda një viti. 

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka asnjë kundër indikacion 
mjekësor për përdorimin e kontracepsionit modern tek adoleshentët më të 
vjetër se 16 vjeç [2]. Përkundrazi, parandalimi i shtatzënive të padëshiruara 
tejkalon rrezikun e efekteve anësore. Prandaj, adoleshentët që janë në  
rrezikun më të lartë të shtatzënisë së paplanifikuar dhe me rrezikun më të 
ulët të komplikimeve për shkak të përdorimit të kontraceptivëve mund të 
përdorin gjithashtu kontraceptivë oralë (pilula kontraceptive). 

Mosha nuk është një arsye për të shmangur një lloj të caktuar kontraceps-
ioni, megjithatë, zgjedhja e kontraceptivit varet nga çdo rast individual dhe 
me konsultim paraprak dhe konsultim me një mjek, zakonisht gjinekologun. 
Prandaj, adoleshentët mund të përdorin të gjitha metodat e kontracepsionit, 
duke përfshirë kontraceptivët oralë për vajzat. 

Të rinjtë përballen me një sërë sfidash në kërkimin e tyre për sjellje të sigurta 
seksuale. Ndonjëherë bëhet fjalë për mungesë informacioni për përdorimin 
e duhur të prezervativit, mungesë aftësie komunikimi me partnerin dhe frikë 
nga reagimi i tij/saj, turp apo frikë për të folur dhe për të kërkuar këshilla 
nga një i rritur (prindër, mjek), mungesë e burimeve financiare, frika e dënimit 
nga mjedisi etj. Disa sfida mund të jenë më tipike për vajzat dhe të tjera për 
djemtë, por megjithatë, duhet të jetë e qartë se presionet janë shumë më të 
forta kur bëhet fjalë për vajzat. Kjo është edhe më e ndërlikuar për ato, po të 
kemi parasysh faktin se pritshmëria për kontracepsion që duhet të kujdeset, 
mbi të gjitha, nga gratë është e përhapur dhe se barra e shtatzënisë së pa-
planifikuar në adoleshencë është zhvendosur pothuajse tërësisht mbi to. 

Një mënyrë e mundshme për të reduktuar sfida të tilla është të flisni hapur 
me partnerin tuaj, prindërit tuaj, mjekun tuaj të familjes dhe bashkëmosha-
tarët tuaj. Ka edhe institucione, si qendrat rinore “Dëshiroj të dijë” në Shkup 
dhe qendrat rinore për shëndet seksual dhe riprodhues në qendrat e  
shëndetit publik në mbarë vendin, të cilat janë të përshtatura për nevojat e  
të rinjve. Ekzistojnë një sërë shërbimesh të disponueshme që mund t’i 
ndihmojnë të rinjtë të marrin informacionin që u nevojitet, të fitojnë aftësi 
për të folur hapur me partnerin e tyre, të bëjnë një ekzaminim gjinekologjik 

SHTATZANIA ADOLESHENTE
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dhe dermatovenerologjik, këshillim, testim IST, duke përfshirë dhe HIV, si 
dhe të marrin prezervativë falas. Duke vepruar kështu, të gjitha shërbimet 
janë konfidenciale, privatësia respektohet dhe të rinjtë inkurajohen të 
vijnë së bashku me partnerin e tyre.

Të dhëna relevante
Vitet e fundit ka një trend të rritjes së rasteve të reja të regjistruara me 
HIV në Maqedoni. Rreth gjysma e të gjitha rasteve me HIV që nga viti 1987 
(gjithsej 460 deri në vitin 2019) janë regjistruar në pesë vitet e fundit.  
Shumica e personave të infektuar janë meshkuj (88%). Gjithsej 64% e  
personave që jetojnë me HIV në Maqedoni janë të moshës 20 deri në  
39 vjeç. [3].

Numri i të sapoinfektuarve me IST tek adoleshentët po rritet vazhdimisht dhe 
është një problem madhor i shëndetit publik për shkak të numrit të madh të 
pasojave [4].

Në Maqedoni, 59,9% e grave të martuara ose që jetojnë në komunitet  
përdorin (ose partneri i tyre përdor) ndonjë metodë kontracepsioni, si në 
vijim: 14% metoda moderne të kontracepsionit (më së shpeshti, prezerva-
tivi mashkullor). 10.3% e këtij grupi të grave kanë nevoja të pakënaqura për 
ndonjë metodë kontracepsioni [5].

Të rinjtë seksualisht aktiv e vonojnë përdorimin e kontracepsionit zakonisht 
për një deri në dy vjet pas marrëdhënies së parë seksuale. Pikërisht gjatë 
kësaj periudhe ndodhin shumica e shtatzënive të padëshiruara, gjysma e të 
cilave ndodhin në gjashtë muajt e parë [6].

Adoleshentët seksualisht aktivë që nuk përdorin kontracepsion kanë 90 për 
qind gjasa të mbeten shtatzënë brenda një viti. Të rinjtë që kanë përdorur 
kontracepsion gjatë marrëdhënies së tyre të parë seksuale vazhdojnë ta  
përdorin atë shumë më rregullisht në jetën e tyre [7].

Vajzat adoleshente jashtëzakonisht të reja (nën 15 vjeç) janë grupi më i  
rrezikuar për një sërë efektesh anësore të shtatzënisë në atë moshë.  
Përveç stigmatizimit të rëndë, ata përballen me një sërë rreziqesh mjekësore, 
si preeklampsia (një ndërlikim serioz që ndodh gjatë shtatzënisë si rezultat  
i çrregullimit të pushimit në shtrat dhe përbën një kërcënim serioz për  
fetusin për shkak të uljes së rrjedhjes së gjakut nga nëna në fetus - veçanër-
isht karakteristik për gratë shtatzëna shumë të reja), lindja e parakohshme 
dhe foshnjat shumë të vogla për moshën gestacionale. Nga rreziqet sociale, 
më të vështirat janë arsimimi i vazhdueshëm, përjashtimi social, varfëria, 
papunësia dhe të qenit vetëm prind [8].
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Në vitin 2019 në Maqedoni ka pasur një rritje të lehtë të lindjeve nga nëna deri 
në moshën 19 vjeç - 4,5% (në vitin 2018 ishte 4,3%) [9]. Në vitin 2020, rritja e 
lehtë e lindjeve nga nëna deri në 19 vjeç ruhet dhe bëhet në total 4,9%.  
Për krahasim, përqindja më e lartë e lindjeve të fëmijës së parë të nënave 
adoleshente është në Rumani (12.3 % në 2015) dhe Bullgari (11.9 %), e ndjekur 
nga Hungaria (9.0 %), Sllovakia (8.4 %), Letonia (5.5 %), Britania e Madhe (5.4 
%) dhe Polonia (4.8 %). Vlerat më të ulëta janë në Itali (1.2 %), Holandë dhe 
 Slloveni (1.3 %), Danimarkë dhe Suedi (1.4 %). Mesatarja në rajonin e BE-së 
është 4.0 % [9].

Gjatë vitit 2020 janë regjistruar gjithsej 19 lindje të gjalla nga nëna nën 15 
vjeç, 917 lindje të gjalla nga nëna nga 15 deri në 19 vjeç dhe 9 lindje të gjalla 
nga nëna nga 15 deri në 19 vjeç. Shkalla e shtatzënisë së vajzave të moshës 
15 deri në 19 vjeç - shtatzënia adoleshente ose adoleshente - në vitin 2020 
është 18.9 për 1000 vajza të së njëjtës moshë. Për krahasim, shkalla më e 
lartë e shtatzënisë adoleshente është në Evropën Lindore (41.7 / 1000), në 
Evropën Veriore ajo është 30.7 / 1000, në Evropën Perëndimore është 18.2 / 
1000, dhe është më e ulëta në Evropën Jugore (17.6 / 1000) [10].

Në vendin tonë, sipas dispozitave ligjore, të miturat që kanë mbetur 
shtatzënë në mënyrë të paplanifikuar mund ta ndërpresin shtatzëninë me një 
abort të kryer në një institucion mjekësor me lejen paraprake të prindërve, 
përkatësisht të kujdestarëve të miturës që është shtatzënë. Përjashtim nga 
kërkimi i pëlqimit nga prindi/kujdestari bëhet vetëm nëse ekziston një bazë e 
përcaktuar në ligj (p.sh. përdhunimi, prishja e marrëdhënieve martesore dhe 
familjare, etj.).
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• Duke qenë se temat e trajtuara në këtë fushë janë më shumë të një natyre 
biomjekësore, pjesëmarrësit në punëtorinë mbi “Infeksionet seksualisht  
të transmetueshme, përfshirë HIV dhe AIDS” mund të shfaqin njëfarë 
mosinteresimi. Prandaj, të gjitha informacionet duhet të përcillen në 
mënyrën më të thjeshtë të mundshme. 

• Të rinjtë në përgjithësi, dhe vajzat në veçanti, kanë pak njohuri për  
metodat moderne të kontracepsionit. Prandaj, gjatë punëtorisë “Kontra-
cepsioni – planifikimi i familjes”,   duhet t’i kushtohet më shumë vëmendje 
zbërthimit të miteve që lidhen me përdorimin e kontracepsionit, të cilat 
janë renditur në Konkluzionin e punëtorisë. Kjo veçanërisht ka të bëjë me 
mitin për rreziqet e kontracepsionit oral. 

• Demonstrimi i përdorimit të duhur të prezervativit në këtë punëtori, në 
grupe të ndryshme ose vetëm në individë, mund të shkaktojë turp. Nëse 
ftoni një pjesëmarrës të mësojë ose demonstrojë përdorimin e duhur  
të prezervativit, kini kujdes që të mos u bëhet presion nga grupi, d.m.th. 
bashkëmoshatarët dhe ai/ajo do të ekspozohet më tej ndaj disa  
komenteve dhe ofendimeve të turpshme nga grupi. Bëni ushtrimin vetëm 
me ata që janë vullnetarë. Në çdo rast, ju jeni ai që duhet të bëni  
demonstrimin e parë. 

• Gjithashtu është e mundur dhe e nevojshme të tregohet kujdes dhe të 
parandalohet nëse dikush në grup përdor një telefon (ose pajisje të  
ngjashme) dhe regjistron shokun e klasës së tij/saj gjatë demonstrimit.  
Kjo duhet të bëhet e qartë përpara fillimit të demonstratës. 

• Në ato pjesë të punëtorive kur bëhet fjalë për HIV-in, veçanërisht në 
“HIV - është mirë të dihet”, pritet të shfaqen deklarata të ndryshme, të 
cilat mund të jenë diskriminuese ndaj personave me HIV. Prandaj është e 
nevojshme të informohen pjesëmarrësit se të drejtat e njeriut vlejnë për 
të gjithë, pavarësisht nga gjendja shëndetësore e personit, dhe se secili 
duhet të sillet në përputhje me rrethanat. 

• Pjesëmarrësit më të informuar (p.sh., nxënës të shkollave të mesme 
mjekësore) mund të fillojnë të kërkojnë “qime në vezë” ose informacion 
shumë të detajuar rreth IST dhe kontracepsionit që edukatorët nuk i dinë 
dhe nuk duhet t’i dinë, sepse janë jashtë qëllimit të trajnimit. Nëse ka  
individë të tillë, Informimi i tyre pranohet publikisht që në fillim dhe u 
thuhet se mund të përdoren si burim informacioni nëse është e  

“Terren i rrëshqitshëm”
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nevojshme. Nëse i gjithë grupi është tashmë i informuar, nuk  
rekomandohet realizimi i kësaj punëtorie. 

• Qëndrimet ndaj abortit konsiderohen si një temë e ndjeshme. Një situatë 
e mundshme e rrezikshme për punëtorinë e “Shtatzënia adoleshente“ 
është zhvendosja e diskutimit nëse aborti është një “vrasje” apo jo. 

• Në atë rast, edukatorët mund të përpiqen të bëjnë dallimin midis asaj  
që është e dhënë zyrtare shkencore në krahasim me besimet e bazuara 
kryesisht në doktrinën fetare. Sipas legjislacionit tonë, aborti legalizohet  
si një ndërhyrje mjekësore e vendosur nga gruaja (Ligji për ndërprerjen  
e shtatzënisë).  

• E drejta për abort është e drejtë për kujdes shëndetësor. Ndoshta 
 argumenti më i fortë në favor të legalizimit të abortit si një zgjidhje e  
përshtatshme është se në vendet ku aborti nuk lejohet, vdekshmëria e 
grave dhe ndërlikimet shëndetësore për shkak të aborteve të pasigurta 
ose të paligjshme janë dukshëm më të larta. Prandaj, gjatë diskutimit  
në këtë punëtori duhet theksuar se: 1. fokusi i diskutimit duhet të jetë 
realizimi i rëndësisë së parandalimit të shtatzënisë së paplanifikuar në  
adoleshencë dhe 2. përhapja e dezinformatave për abortin dhe  
stigmatizimin e vajzave/grave që vendosin ta bëjnë këtë, çon vetëm  
në rritje të rreziqeve për shëndetin e grave, madje edhe në raste të 
vrasjes së foshnjave.

• Njerëzit mund të kenë përvoja pozitive, por edhe pasoja negative si paso-
jë e aktivitetit të tyre seksual. Përvojat pozitive përfshijnë ndjenjat e  
afërsisë, intimitetit, kënaqësisë dhe një shtatzënie të dëshirueshme.  
Pasojat negative përfshijnë vuajtjet emocionale dhe fizike, IST, përfshirë 
HIV dhe shtatzënitë e paplanifikuara. 

• Vizita te mjeku dhe testet e IST duhet të bëhen sa herë që ka simptoma  
të IST, kur simptomat janë shfaqur te partneri ose partneri e di se ai/ajo 
ka IST, kur fillon një marrëdhënie me një partner të ri, kur fillon një  
marrëdhënie me një partner që ka pasur partnerë të tjerë seksualë më 
parë dhe kur personi ka pasur sjellje seksuale të pasigurta (marrëdhënie 
seksuale pa përdorimin e prezervativit).

Mesazhi kryesor i punëtorisë
“Infeksionet seksualisht të 
transmetueshme, përfshirë HIV  
dhe AIDS”
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• Vizitat e rregullta te mjeku, testimi dhe mbrojtja e rregullt kundër  
IST/HIV janë thelbësore për një shëndet të mirë, pasi shumë prej këtyre 
infeksioneve nuk prodhojnë simptoma që janë lehtësisht të dallueshme. 

• Në rastin e IST, është veçanërisht e rëndësishme që të trajtohen të dy 
partnerët në të njëjtën kohë.

• Përveç shmangies së sjelljeve të rrezikshme dhe marrjes së masave  
paraprake, është veçanërisht e rëndësishme të bëni testin për HIV. 

• Zbulimi i hershëm i HIV-it nënkupton qasje në kohë në terapi, e cila u 
mundëson personave me HIV të jetojnë jetë të gjatë, cilësore dhe të kenë 
jetëgjatësi pothuajse të barabartë me njerëzit që nuk kanë HIV, si dhe 
është një masë parandaluese për transmetimin e HIV-it. 

• Testimi për HIV është ende i pamjaftueshëm, shpesh për shkak të lidhjes 
së tij me stigmën e vetë sëmundjes, diskriminimit ndaj grupeve të cak-
tuara të fajësuara për epideminë dhe perceptimit të pamjaftueshëm të 
ekspozimit ndaj rrezikut.

Mesazhi kryesor i punëtorisë
“HIV – është mirë të dihet”

• Përdorimi i kontracepsionit tek adoleshentët është i pamjaftueshëm për 
shumë arsye, ndër të cilat më kryesoret janë mungesa e informacionit, 
aksesueshmëria e vështirë dhe frika nga efektet anësore. 

• Sipas OBSH-së, adoleshentët mund të përdorin të gjitha metodat pa  
rrezikun e dëmtimit të shëndetit të tyre fizik, veçanërisht për faktin se 
kanë rrezikun më të lartë të shtatzënisë së paplanifikuar. 

• Përdorimi i kontracepsionit është një përgjegjësi e përbashkët e të dy 
partnerëve.

Mesazhi kryesor i punëtorisë
“Planifikimi i familjes – kontracepsioni”
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• Frika nga stigmatizimi shpesh çon në mohimin e shtatzënisë dhe e bën të 
pamundur marrjen e vendimeve racionale se çfarë të bëni për situatën. 
Prandaj, vajzat në këtë situatë kanë nevojë për mirëkuptim, ndihmë dhe 
mbështetje për të gjetur zgjidhjen më të mirë për veten dhe të gjitha 
palët e tjera në situatë. 

• Edukimi i duhur dhe aksesi në metodat efektive të kontracepsionit, në 
vend të stigmatizimit, dënimit dhe talljes, ndihmojnë më së miri për të 
parandaluar shtatzëninë e mitur. 

• Gjithashtu është e rëndësishme të mendohet se si rolet tradicionale 
gjinore dhe marrëdhëniet e pushtetit çojnë në situata në të cilat çiftet  
nuk diskutojnë metodat kontraceptive, duke rezultuar në shtatzëni  
të paplanifikuara. 

• Vendimi për të kryer një abort në një shtatzëni të mitur ngre çështjen 
e sigurisë së procedurës. Duhet të kryhet nga profesionistë të trajnuar 
shëndetësor, duke përdorur mjete, teknika dhe kushte sanitare. Aborti 
është më i sigurt për të kryer më herët në shtatzëni. Ndër të tjera, për 
këtë arsye, mohimi dhe pritja, të shtyrë nga qëndrimi gjykues i mjedisit 
dhe frika ndaj tij, përbëjnë një rrezik të madh.

Mesazhi kryesor i punëtorisë
“Shtatzënia adoleshente”
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Punëtoria 1 
Infeksione seksualisht të transmetueshme, 
duke përfshirë HIV dhe AIDS

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet të:
• njeh të dhënat më të rëndësishme për infeksionet seksualisht të  

transmetueshme, përfshirë HIV;
• di si transmetohen infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe si  

të mbrohet prej tyre;
• të kuptojnë se testimi për HIV dhe njohja e statusit të HIV-it është një 

formë e parandalimit të komplikimeve nëse statusi është pozitiv, si  
dhe mbrojtjes së të tjerëve nga infeksioni;

• njeh pasojat e mjekimit të parakohshëm të disa IST;
• kuptojë se nevojiten vizita të rregullta te mjeku.

Materialet:
• Fletë e punës për pjesëmarrësit: kartela IST me emrat e infeksioneve sek-

sualisht të transmetueshme më të shpeshta;
• ngjitës;
• tabelë dhe marker/shkumës

I gjithë grupi ndahet në maksimum gjashtë grupe të vogla dhe secili tërheq 
një kartelë me emrin e një prej infeksioneve më të shpeshta seksualisht të 
transmetueshme, përfshirë HIV dhe AIDS. Më pas anëtarëve të grupit u jepet 
detyra të diskutojnë infeksionet e renditura në kartelën e tyre në kornizën 
kohore të caktuar. Secili prej tyre duhet të ndajë me anëtarët e grupit  
informacionin që di dhe secili prej tyre shkruhet nga një anëtar i grupit.  
Secili grup i jepen instruksione të zgjedhë një anëtar për t’ua njoftuar  
rezultatin e diskutimit para të tjerëve.
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Grupi inkurajohet të mendojë për pyetjet e mëposhtme (të shkruara në ta-
belë): 

1. Si transmetohet infeksioni?
2. Çfarë simptomash jep, si njihet?
3. Si mund të zbulohet ky infeksion?
4. Si trajtohet?

Pasi të ketë kaluar koha e dhënë për diskutimin në çift, një prezantues  
i përzgjedhur i grupit duhet të ndajë informacionin e diskutimit me të 
gjithë grupin. 

Çdo kartelë do të ngjitet në tabelë, gjë që mund të bëhet nga edukatori/ja 
ose folësi. Edukatori duhet të shkruajë në tabelë informacionin kryesor që  
ka ndarë për çdo infeksion seksualisht të transmetueshëm, por vetëm ato  
të saktat. Ai nuk diskuton për të tjerat, por vetëm i shpërfill ato. Duke vepruar 
kështu, edukatori/ja do ta plotësojë atë informacion për secilin nga infeksio-
net që nuk u përmendën më parë. Nëse grupi nuk ka informacion në kartelë 
për infeksionet seksualisht të transmetueshme, është edukatori/ja ai/ajo që 
duhet të nxjerrë në pah veçoritë kryesore të IST konkret.

Vërejtje:
Edukatori/ja mund t’i vë në “lojë” vetëm ato kartela që ai/ajo i zgjedh,  
nëse mendon se të gjitha janë të tepërta për grupin e caktuar. Të gjitha 
 informacionet më të detajuara për IST specifike edukatorët mund t’i gjejnë 
në Shtojcën 1. NUK PRITET ato të transmetohen te pjesëmarrësit.
Ato shërbejnë si një burim shtesë informacioni nëse pjesëmarrësit tregojnë 
interes shtesë.
Nëse ai/ajo mendon se disa informacione janë jashtëzakonisht të rëndë-
sishme për t’u mbajtur mend, edukatori/ja mund t’i shkruajë edhe ato në 
tabelë. Duhet pasur kujdes që të veçohen vetëm disa, për të mos e kthyer 
punëtorinë në një “ligjëratë” tradicionale.
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Diskutim/Ligjëratë e shkurtër

1.  Çfarë lloj infeksioni është?
2. Si transmetohet? Nëse dikush duket i pastër dhe ka aromë të mirë ose  

e njohim mirë, a mund të jemi të sigurt se nuk ka IST?
3. Cilat janë simptomat? A duhet të kenë të gjithë të njëjtat simptoma?
4. Si/a trajtohet? A mund të kalojnë vetë pa trajtim? Ku të kërkoni ndihmë 

profesionale dhe si të zbuloni infeksionet seksualisht të transmetueshme? 
A është e nevojshme të trajtohen të dy partnerët?

5. Si parandalohet transmetimi i infeksioneve seksualisht të  
transmetueshme?

6. A është e mundur që dikush të infektohet me IST pa kryer  
marrëdhënie seksuale?

Konkluzioni

Infeksionet seksualisht të transmetueshme janë infeksione të shkaktuara  
nga një sërë mikroorganizmash që më së shpeshti transmetohen seksualisht. 
Përveç transmetimit seksual, disa IST mund të transmetohen me anë të  
gjakut, duke përdorur të njëjtat objekte (peshqir, të brendshme, etj.) ose një 
nënë shtatzënë mund t’ia kalojë ato të porsalindurit. Rrallëherë një infeksion 
seksualisht i transmetueshëm mund të merret në një mënyrë tjetër.

Infeksionet më të shpeshta seksualisht të transmetueshme janë: klamidia, 
trikomona, vaginoza bakteriale, kandida, papillomavirusi i njeriut (HPV),  
herpesi gjenital, sifilizi, gonorreja, HIV. Ka edhe infeksione të tjera seksualisht 
të transmetueshme, por ato janë më pak të shpeshta ose më specifike.

Çdo infeksion seksualisht i transmetueshëm ka karakteristikat e veta ose 
mund të ketë një shenjë/simptomë specifike. Megjithatë, për të gjitha  
infeksionet seksualisht të transmetueshme, simptomat e mëposhtme mund 
të jenë simptoma të zakonshme: rrjedhje jo specifike nga organet gjenitale 
(vagjina/penisi) me densitet, ngjyrë ose erë të ndryshuar, dhimbje gjatë  
marrëdhënieve seksuale, gjakderdhje gjatë marrëdhënieve seksuale, dhimbje 
në fund të barkut, plagë, skuqje ose kruajtje në organet gjenitale ose anus, 
gjakderdhje midis dy gjakderdhjeve menstruale. Përveç kësaj, infeksionet  
seksualisht të transmetueshme karakterizohen nga fakti se një person mund 
të infektohet me një infeksion, por nuk ka simptoma, kështu që infeksioni  
nuk mund të zbulohet dhe mund të zbulohet vetëm me ekzaminim mjekësor.

100Punëtoria 1



03

Nëse shfaqet ndonjë nga këto simptoma, personi duhet të kërkojë kujdes 
mjekësor. Përveç kësaj, ai mund të konsultohet me mjekun e tij të familjes, 
mjekun e mjekësisë familjare, ose vajzat mund të vizitojnë një gjinekolog,  
dhe djemtë mund të vizitojnë një dermatovenerolog ose urolog. Gjatë 
ekzaminimit mjekësor, infeksione të ndryshme zbulohen në mënyra të 
ndryshme, me ekzaminim vizual, me marrjen e një tamponi nga organet  
gjenitale dhe disa zbulohen me analizën e gjakut. Duke qenë se infeksionet 
seksualisht të transmetueshme nuk shkaktojnë gjithmonë simptoma, është  
e nevojshme që, nëse dikush është seksualisht aktiv, të vizitohet rregullisht 
(një herë në vit) te gjinekologu ose dermatovenerologu ose urologu.  
Kjo është e rëndësishme sepse nëse një infeksion nuk trajtohet, sepse nuk 
është zbuluar ose nuk është kërkuar ndihmë, mund të ketë pasoja.  
Pasojat më të zakonshme janë: përhapja e infeksionit në organe të tjera që 
prekin prostatën dhe tubat fallopiane tek meshkujt dhe vezoret dhe tubat  
fallopiane tek femrat, duke çuar në rrezik për shtatzëni ektopike, lindje  
të parakohshme dhe infertilitet (pamundësi për të pasur fëmijë) dhe  
shumë rrallë disa infeksione seksualisht të transmetueshme mund të  
shkaktojnë vdekje. 

Për të parandaluar transmetimin e një infeksioni seksualisht, duhet të  
përdoret gjithmonë prezervativi gjatë marrëdhënieve seksuale, pasi ai është 
i vetmi mjet për t’u mbrojtur nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, 
përfshirë HIV, si dhe nga shtatzënitë e paplanifikuara. Përveç kësaj, është 
shumë e rëndësishme që të bëhen kontrolle të rregullta për të zbuluar një 
infeksion seksualisht të transmetueshëm, i cili nuk shfaq asnjë simptomë.
Më shpesh, trajtimi i suksesshëm nënkupton trajtimin e njëkohshëm të dy 
partnerëve, në mënyrë që mos të vijë deri te të ashtuquajturat “ping-pong” 
transmetim i infeksionit. Prandaj, këshillohet që partneri seksual të  
informohet për simptomat dhe rezultatet e ekzaminimit. 

Infeksioni me IST pa marrëdhënie seksuale është i mundur vetëm shumë 
rrallë dhe jo për të gjitha IST. Për shembull, shumëzimi i kandidës deri në  
atë pikë sa të shfaq simptoma të pakëndshme mund të ndodhë gjatë rënies 
të imunitetit, pa asnjë kontakt seksual. Në mënyrë të ngjashme, vaginoza  
bakteriale jospecifike mund të zhvillohet pa u transmetuar nga një partner 
seksual. Nga ana tjetër, transmetimi i IST është i mundur nëpërmjet seksit 
oral, ose aktiviteteve të tjera seksuale që nuk përfshijnë penetrim. Nuk ka 
asnjë provë që përdorimi i tualeteve publike, pishinave, etj., përbën rrezik 
për transmetimin e IST, me përjashtim të infeksioneve bakteriale dhe  
kandidës vagjinale.

Të gjitha informacionet e detajuara mbi mënyrën e transmetimit dhe trajtimit 
mund të merren nga një mjek i përshtatshëm.
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Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi 

Të gjithë pjesëmarrësit në punëtori qëndrojnë në një rreth. Secili prej tyre 
duhet të thotë/të ndajë një informacion që ai/ajo e konsideronte të saktë 
përpara punëtorisë, por pas përfundimit të punëtorisë rezultoi i gabuar.  
Për shembull, që HPV mund të trajtohet me disa lloj pilulash, se HIV mund  
të merret në pishinë e kështu me radhë.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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Kartela pune për pjesëmarrësit:

Klamidia 
Hepatiti C

Morrat pubike 
Kandida

Trikomonas
Herpsesi gjenital

HPV
Gonorreja

Sifilizi 
Hepatiti B

Mykoplazma
Vaginoza  

baketriale
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Punëtoria 2
HIV – është mirë të dihet

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja:
• të dijë si transmetohet infeksioni HIV dhe cilat janë mënyrat e  

mbrojtjes nga i njëjti.
• të kuptojë se testimi për HIV dhe njohja e statusit-HIV është një lloj 

parandalimi nga komplikimet nëse statusi është pozitiv dhe mbrojtja e  
të tjerëve nga infektimi.

• të kuptojë se testimi bëhet sipas zgjedhjes personale, përkatësisht se 
është në bazë vullnetare dhe se është konfidencial për shkak të  
mbrojtjes personale dhe mbrojtjes së të tjerëve.

• të kuptojë ku mund të informohet në lidhje me atë se ku bëhet testimi  
për HIV në Republikën e Maqedonisë.

• të ndërtojë qëndrim të mos gjykimit dhe mos diskriminimit të personave 
HIV-pozitiv.

Materialet:
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Mite dhe fakte për HIV”;
• tre fleta të letrës në të cilën shkruan: “E SAKTË”, në tjetrën: “E PASAKTË” 

dhe në të tretën ku shkruan: “NUK JAM I/E SIGURT”
• shirit ngjitës
• topa të vegjël prej letre 
• shkumësi dhe tabela 

Të gjithë qëndrojnë në rreth dhe duhet të heshtin. Edukatori/edukatorja  
u thotë të gjithëve t’i mbyllin sytë dhe t’i zgjasin duart para tyre, pastaj ai ka-
lon dhe fshehurazi tek disa prej tyre (tre-katër) lë nga një top të vogël  

13+



105Punëtoria 2

0303

Aktiviteti kryesor

Të gjithë qëndrojnë në këmbë në njërin cep të klasës. Në cepin tjetër,  
edukatori/edukatorja i vendos tri fletë të letrës, në distancë sa më të madhe 
njërën nga tjetra, në njërën shkruan “E saktë”, në tjetrën “E pasaktë” dhe në 
fletën e tretë “Nuk jam i/e sigurt”. Nxënësve iu shpjegohet se do të duhet të 
qëndrojnë në afërsi të njërës nga tri fletët, varësisht nga përgjigjet e tyre në 
lidhje me secilën deklaratë që do ta dëgjojnë njërën pas tjetrës.

Edukatori/edukatorja i lexon pohimet e kolonës së parë nga fleta e punës 
për atë: Mite dhe fakte për HIV, ndërsa pas secilës nxënësit shpërndahen në 
njërën prej fletëve. Pastaj, ai/ajo i pyet grupet e formuara ta argumentojnë 
pozitën e tyre, në mënyrë që fillimisht sqarimin e japin ata. pozita e të cilëve 
nuk është arsyetuar sipas sqarimit që u është dhënë në fletën e punës, pastaj 
ata që e kanë zgjedhur “Nuk jam i/e sigurt”, dhe në fund dëgjohen edhe  
argumentet e atyre, pozita e të cilëve është në favor të përgjigjes së drejtë, 
të cilën pastaj Edukatori/edukatorja ua lexon bashkë me sqarimin e kolonës 
së dytë të fletës së punës së tyre.

prej letre. Pas shenjës së dhënë, të gjithë duhet t’i bashkojnë duart sikur  
diçka fshehin, pavarësisht se a kanë apo nuk kanë top në dorë, dhe t’i  
hapin sytë. Pastaj, të gjithë fillojnë të lëvizin pa bërë fjalë dhe kur do të  
takohen me dikë, fshehurazi e bëjnë “shkëmbimin” e përmbajtjes në  
shuplaka – edhe ata që kanë top edhe ata që nuk kanë, por të gjithë  
përpiqen të bëjnë sa më shumë “shkëmbime” ndërsa gjatë kësaj asgjë të  
mos shihet. Kjo përsëritet disa herë ndërkaq, Edukatori/edukatorja numëron 
deri në 20, ndërsa secili nga nxënësit në vetvete numëron se sa herë në 
shuplakat e tij është gjendur ndonjë nga topat.

1. Çka është infeksioni HIV, dhe çka AIDS?
2. Në cilat mënyra një person mund të infektohet me HIV?
3. Cilat janë mënyrat e mbrojtjes nga infeksioni HIV? Kush është përgjegjës 

për praktikimin e tyre?
4. A është e rëndësishme të dihet statusi personal-HIV? Si? Pse? A mund të 

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër
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insistohet për ta kuptuar statusin HIV të partnerit/partneres ose kjo të 
bëhet me forcë?

5. 5. Si duhet të sillemi ndaj personave HIV-pozitiv?

Konkluzioni

Infektimi me HIV do të thotë se personi është vetëm i infektuar me HIV, 
ndërsa AIDS do të thotë se tanimë janë zhvilluar simptomat e sëmundjeve të 
caktuara si rezultat i imunitetit të dobësuar të organizmit. Vetëm disa lëngje 
trupore mund ta transmetojnë HIV (gjaku, para seminal dhe seminal, sekreti 
vagjinal dhe qumështi i nënës).

Infektimi me HIV mund të transmetohet përmes marrëdhënieve të  
pambrojtura seksuale, përdorimit të instrumenteve të pasterilizuar gjatë 
injektimit të drogës, ndërhyrjeve mjekësore dhe ndërhyrjeve të tjera (si për 
shembull, tatuazhi dhe pirsing-u – shpimi i pjesëve të trupit). Nga ana tjetër, 
nëna HIV- pozitive mund t’ia transmetoj infeksionin foshnjës së vet gjatë 
shtatzënisë ose lindjes, si dhe përmes dhënies gji.

Për shkak të mbrojtjes nga infektimi me HIV, gratë shtatzëna ose ato që  
planifikojnë të mbeten shtatzënë duhet ta kontrollojnë statusin e tyre HIV 
që të ndërmerren masa përkatëse për mbrojtjen e frytit nëse dëshmohet se 
gruaja është HIV-pozitive. Gjatë marrëdhënies seksuale, detyrimisht duhet 
të përdoret prezervativ si mjet më efikas në luftën kundër HIV, pavarësisht 
kohëzgjatjes së lidhjes. Para së gjithash, secili ka përgjegjësi personale  
të kujdeset për shëndetin e vet dhe t’i praktikoj masat e reduktimit të  
rrezikut nga infeksioni HIV, por gjithashtu, duhet të jetë i përgjegjshëm  
edhe për shëndetin e tjerëve.

Jashtëzakonisht e rëndësishme për pengimin e përhapjes së mëtutjeshme të 
infeksionit HIV është njohja e statusit personal HIV për shkak të mjekimit të 
hershëm, që e përmirëson prognozën e sëmundjes dhe ndihmon që personat 
HIV-pozitiv të kenë jetë të gjatë dhe produktive, duke e përfshirë edhe jetën 
seksuale e cila nuk do të paraqes rrezik për partnerin/partneren.  
Kjo, nga ana tjetër, ndihmon në mbrojtjen e partnerit dhe në marrjen e  
vendimeve për ardhmërinë në bazë të informacioneve (për shembull, gruaja 
HIV-pozitive mund të ketë fëmijë nëse në kohë të duhur ndërmerr hapa për 
mbrojtjen e frytit).
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Njerëzit mund ta kuptojnë statusin -HIV të tyre përmes testimit vullnetar  
dhe konfidencial. Testimi për HIV nuk duhet të bëhet pa dijen dhe pëlqimin  
e atij që testohet meqë njerëzit kanë të drejtë të mos e kuptojnë statusin e 
tyre HIV nëse nuk duan. Secili ka të drejtë të mos e dijë statusin-HIV të tij  
ose të mos dëshiroj ta zbuloj duke druajtur se mos përjashtohet, akuzohet 
për tradhti ose të braktiset, si dhe për shkak të frikës që të mos e kuptoj 
mjedisi dhe pastaj të gjykohet nga i njëjti. Informacioni i statusit të HIV-it 
është rreptësisht konfidencial dhe asnjë profesionist i kujdesit shëndetësor 
nuk ka të drejtë t’ia zbulojë atë familjes ose partnerit ose të tjerëve.

Aktiviteti përmbyllës 

Reflektimi 

Të gjithë qëndrojnë në rreth dhe të gjithë zgjedhin, pa e thënë me zë të l 
artë, një në dhomë që do të jetë “mbrojtja” e tij dhe një tjetër që do të jetë 
“rreziku”. Më pas të gjithë nisin të lëvizin, të gjithë përpiqen të ndalojnë në 
mënyrë që “mbrojtja” e tij të jetë mes tij dhe “rrezikut”, duke pasur kujdes 
që të mos prekë trupin e lojtarëve të tjerë. Loja është shumë dinamike dhe 
duhet të ndërpritet pas vetëm disa minutash.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Mite dhe fakte për HIV”

Fleta e punës për edukatorin/en:

1. Infeksioni HIV dhe AIDS
    është e njëjta gjë.

2. Është tepër herët të 
mësohet për HIV në 
arsimin fillor.

6. HIV nuk mund të 
transmetohet përmes 
dhënies gji (nga nëna 
tek foshnja).

4. Vajzat janë më  
sensitive ndaj  
infeksionit HIV  
sesa meshkujt.

5. Nëse dikush ka ndonjë 
infeksion tjetër  
seksualisht të  
transmetueshëm, 
atëherë më lehtë do të 
infektohet me HIV

3. Infeksioni HIV nuk mund 
të mjekohet.

E PASAKTË
Infeksioni HIV nënkupton se personi është i infektuar me 
HIV dhe mund të mos ketë kurrfarë simptomash (edhe ai vet 
mund të mos e dijë se është i infektuar), ndërsa AIDS do të 
thotë se janë zhvilluar simptoma të një sëmundje të caktuar 
si rezultat i imunitetit të dobësuar të organizmit.

E PASAKTË 
Nuk është herët meqë informacionet duhet të posedohen 
para se të jenë të nevojshme. Shprehitë njëherë të fituara të 
këqija vështirë ndryshohen në jetë.

E PASAKTË
HIV mund të transmetohet nga nëna HIV-pozitive tek f 
oshnja e saj përmes dhënies gji, por edhe gjatë shtatzënisë 
dhe gjatë lindjes. Prandaj, gratë shtatzëna duhet të bëjnë 
test për HIV gjatë shtatzënisë, (brenda mundësive edhe para 
fillimit të shtatzënisë) në mënyrë që të mjekohen në kohë të 
duhur, me çka do të pengohet transmetimi i HIV tek fryti.

E SAKTË
Është fakt se vajzat fizikisht  janë më sensitive, ndërsa vajzat 
e reja shpeshherë nuk kanë fuqi të mjaftueshme të mbrohen 
nga marrëdhënia e pambrojtur seksuale dhe aftësi negocimi 
për përdorimin e prezervativit. Megjithatë, edhe djemtë janë 
në rrezik për shkak të presionit nga mjedisi për fillimin e 
hershëm me aktivitete seksuale si provë për burrërinë e tij, 
kështu që shpeshherë në aktivitete seksuale futen pa  
përdorimin e prezervativit.

E SAKTË
Ekzistimi i cilit do qoftë IST tjetër e rrit fragjilitetin fizik dhe 
mundëson depërtim më të lehtë të HIV përmes plagëve të 
vogla në mukozë dhe lëkurën e zonës gjenitale.

E SAKTË
HIV nuk mund të zhduket nga organizmi, por përmes terapisë 
përkatëse mund të ngadalësohet avancimi i sëmundjes,  
të reduktohen simptomat dhe personi të ketë jetë të gjatë 
dhe produktive.

DEKLARATA PËRGJIGJE TË SAKTA

FLETA E PUNËS: MITE DHE FAKTE PËR HIV
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7. Nëse dikush infek-
tohet me HIV, kjo do 
të thotë se ka pasur 
shumë partnerë.

10. Duhet të paraqiten 
shenja të sëmundjes 
që dikush të testohet 
për HIV

11.  Njerëzit HIV pozitiv 
duhet të testohen si 
edhe njerëzit e tjerë

12. Prezervativët janë 
100% të sigurt për 
mbrojtje nga  
infeksioni HIV.

13. Prezervativi duhet të 
përdoret gjatë çdo 
marrëdhënie seksuale.

14. Prezervativët mund të 
merren edhe falas.

8.   Secili duhet të  
detyrohet ta bëjë  
testin për HIV.

9.   Testi për HIV  
paguhet, ndërsa  
rezultatet janë publike

E PASAKTË
Dikush mund të mos ketë kurrfarë aktiviteti seksual,  
ndërsa të infektohet me HIV përmes përdorimit të gjilpërës 
së pa-sterilizuar ose gjatë ndërhyrjeve (si për shembull,  
tatuazhi dhe pirsingu – shpimi i pjesëve të trupit), me ç’rast 
përdoren instrumente të pa-sterilizuara. Po ashtu, fryti 
mund të infektohet nga nëna HIV-pozitive gjatë shtatzënisë, 
gjatë lindjes ose dhënies gji.  

E PASAKTË
Nuk duhet të pritet të paraqiten shenja të sëmundjes. Dobia 
më e madhe nga testimi për HIV është kur ai bëhet herët 
meqë me mjekimin e hershëm shanset për jetë të gjatë dhe 
të shëndetshme janë më të mëdha.

E SAKTË
Njerëzit HIV-pozitiv nuk duhet të gjykohen dhe diskrimino-
hen. Ata i kanë të gjitha të drejtat për jetë normale si edhe 
njerëzit e tjerë. Secili është përgjegjës për shëndetin e vet 
dhe duhet t’u përmbahet masave mbrojtëse.

E PASAKTË
Prezervativët nuk janë 100% të sigurt, por tani për tani janë 
mjeti më i sigurt për mbrojtje nga HIV gjatë marrëdhënies  
seksuale.

E SAKTË
Po, meqë, pavarësisht emocioneve, me siguri nuk mund të 
dihet historiku i plotë seksual dhe statusi – HIV i partnerit.

E SAKTË
Në Maqedoni prezervativët falas mund të merren në këshilli-
moret për të rinj për shëndetin seksual dhe riprodhues “ 
Dua ta dijë” në Shkup, si edhe në qendrat e shëndetit publik 
në vend.

E PASAKTË
Secili duhet të këshillohet të bëjë test për HIV nëse i është 
ekspozuar rrezikut, por nuk duhet të detyrohet me forcë ose 
pa dijen e tij. Kontrollin e statusit-HIV duhet ta bëjë secili 
për të mirën e vet dhe për mbrojtjen e të tjerëve.

E PASAKTË
Testi për HIV është konfidencial (përdoret shifër), falas  
dhe për ta bërë atë nuk nevojitet udhëzim dhe librezë  
shëndetësore. Ekzistojnë qendra në të cilat bëhet testi,  
të cilat janë shpërndarë në gjithë vendin. Më shumë  
informacione për qendrat rinore dhe për shërbimet që  
ofrohen në të njëjtat mund të gjeni në këtë ueb-faqe.  
www.hera.org.mk (shënohet në tabelë).

DEKLARATA PËRGJIGJE TË SAKTA

FLETA E PUNËS: MITE DHE FAKTE PËR HIV
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Punëtoria 3
Planifikimi i familjes – 
kontracepsioni

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet të:
• njeh disa metoda kontraceptive dhe cili është efektiviteti i tyre për  

mbrojtjen nga shtatzënia e paplanifikuar dhe IST;
• rritë ndërgjegjësimin për rreziqet e shtatzënisë së padëshiruar nëse  

nuk përdoren kontraceptivë;
• di çfarë të bëjë për të vendosur saktë prezervativin/femidomin;
• ndërtojë qëndrim se përdorimi i kontraceptivëve është një  

përgjegjësi e përbashkët e të dy partnerëve për të ruajtur shëndetin s 
eksual dhe riprodhues.

Materialet:
• kuti me fleta, ku 90 prej të cilave janë të bardha dhe 10 në një ngjyrë 

tjetër;
• modeli i penisit;

Në një kuti vendosen 100 fleta, 90 prej të cilave janë të bardha dhe 10 të  
tjerat janë me ngjyrë të ndryshme. Secili pjesëmarrës merr një letër nga 
 kutia, derisa të gjitha të harxhohen. Pjesëmarrësve nuk u jepet asnjë shp-
jegim apo udhëzim shtesë. 

Pas zbrazjes së kutisë, pjesëmarrësve u jepet shpjegimi se në letrat e bardha 
gjasat për shtatzëni nëse nuk përdoret kontraceptiv janë të larta, pra 90%, 
ndërsa fletat tjera gjasat për shtatzëni nëse nuk përdoret kontraceptiv janë 
të vogla, d.m.th. 10%. Me fjalë të tjera, atyre u thuhet: ju mund të imagjinoni 

13+
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se nëse keni një fletë të bardhë, keni një shtatzëni të paplanifikuar, dhe nëse 
keni fletë me ngjyrë, nuk keni.

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. Si u ndjetë kur mësuat se çfarë do të thotë të kesh një fletë të bardhë?
2. Çfarë është planifikimi i familjes?
3. Cilët kontraceptivë njihen? Cilat janë më të përdorurat?
4. Për çfarë arsye mendoni se të rinjtë përdorin ose nuk përdorin kontracep-

sionin?
5. Cilat janë pasojat e përdorimit jo të duhur ose mospërdorimit të kontra-

cepsionit? 

Nëse nuk janë përmendur të gjitha metodat kontraceptive, edukatori/ja do të 
ndërlidhet në fund të diskutimit me një ligjëratë të shkurtër mbi ato.
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Aktiviteti kryesor 1

Pjesëmarrësve u demonstrohet vendosja e saktë e prezervativit dhe duke e 
bërë këtë, ndiqen hapat e mëposhtëm:

1. ME KUJDES HAPENI DHE NXIRRENI 
PREZERVATIVIN NGA PAKETIMI PA E 
DËMTUAR. 

2. PJESA E LYER GJITHMONË ËSHTË NGA 
JASHTË. GJATË VENDOSJES SHTYPENI 
PREZERVATIVIN PËR REZERVUARIN NË 
MAJE DHE FILLO ME HAPJEN E UNAZËS. 

3. PREZERVATIVI VENDOSET NË PENIS TË 
EREKTUAR (TË NGRITUR). GRADUALISHT 

TËRHIQE PREZERVATIVIN DERI TE  
RRËNJA E PENISIT, NXIRRE AJRIN E 
TEPËRT DHE RRAFSHOI PALOSJET. 

4. PAS EJAKULIMIT (DERDHJES) ME 
KUJDES MBAJE PREZERVATIVIN QË MOS 
VIJE DERI TE DERDHJA E SPERMËS. 

5. PREZERVATIVIN E PËRDORUR HIDHENI 
NË SHPORTËN PËR MBETURINA.
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• fillimisht thoni që prezervativi blihet vetëm në farmaci ose në  
supermarket më të madh, ku ruhet më mirë;

• pas blerjes së tij duhet të ruhet siç duhet, në një vend ku nuk ka  
kontakt me objekte të mprehta që mund ta dëmtojnë atë ose të shtypet 
dhe paloset; prandaj nuk mbahet në portofol, neseser apo çantë, por në 
xhep të këmishës, të xhaketës apo ndarje tjetër më të gjerë;

• gjithmonë para përdorimit, prezervativi duhet të kontrollohet nëse i ka 
kaluar afati, pra nëse nuk i ka skaduar dhe nëse ka shenjën CE, që do të 
thotë se është testuar në mënyrë elektronike;

• prezervativi vendoset gjithmonë përpara çdo kontakti të penisit me  
vagjinën, anusin ose gojën;

• prezervativi hapet me pjesët e buta të gishtave dhe hapet në anën ku  
ka prerje, janë bërë që të hapen më lehtë. Nuk hapet me dhëmbë, thonj, 
gërshërë ose sende të tjera të mprehta;

• prezervativi vendoset në penis në ereksion;
• pas hapjes së prezervativit, kontrolloni anën e duhur (atë me lubrifikantin) 

përpara se ta vendosni në penis;
• fillimisht mbajeni rezervuarin me gishtin e madh dhe tregues dhe më pas 

vendoseni në penis, deri në rrënjë. Mbajtja e rezervuarit është shumë e 
rëndësishme, sepse parandalon që ajri të mbetet, përndryshe prezervativi 
mund të shpërthejë;

• menjëherë pas ejakulimit nxirret prezervativi, nuk lidhet në nyjë, thjesht 
futet në letër dhe hidhet në mbeturina dhe jo në tualet.

Më pas thirren disa vullnetarë për të përsëritur procedurën. Për të reduktuar 
ankthin, vullnetarët mund të stimulohen duke u premtuar një shpërblim të 
vogël nëse e kryejnë me sukses detyrën. Çmimi, kur të gjithë kanë mbaruar, 
mund të jetë simbolik (duartrokitje ose një thirrje me zë të lartë: “Bravo!” 
nga i gjithë grupi) ose diçka e vogël (një prezervativ, karamele, etj.).

Vërejtje: 
Për informim më të detajuar të edukatorëve rreth mjeteve të kontracepsion-
it, mund të përdoret informacioni nga Shtojca 2. Ato nuk janë të dedikuara 
për t’u prezantuar pjesëmarrësve dhe atyre u jepen informata konkrete  nëse 
ndonjëri nga grupi tregon interes.
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Konkluzioni

Planifikimi i familjes është përdorimi i metodave të ndryshme për të parashi-
kuar dhe arritur numrin e pritur të fëmijëve, si dhe distancën ndërmjet lindjes 
së fëmijëve. Megjithatë, planifikimi i familjes përfshin shumë më tepër ele-
mentë sesa thjesht përdorimi i kontracepsionit: 

• vendimi për të bërë apo jo seks;
• vendimi për të pasur ose jo fëmijë;
• vendimi për madhësinë e familjes, p.sh. sa fëmijë duhet të ketë dhe sa 

është distanca ndërmjet lindjeve;
• vendimi se cila metodë kontraceptive të përdoret. 

Shumica e të rinjve, pra adoleshentët, sidomos në adoleshencën e hershme, 
nuk planifikojnë të kenë fëmijë, prandaj është shumë e rëndësishme që ata të 
vendosin se cilën metodë kontraceptive do të përdorin.

Kontracepsioni, në fakt, është një metodë që ndihmon në parandalimin e 
shtatzënive të paplanifikuara. Ka kontraceptivë të ndryshëm që funksionojnë 
në mënyra të ndryshme. Disa prej tyre janë barriera, sepse janë barrierë dhe 
nuk lejojnë që spermatozoidet të hyjnë në mitër dhe të fekondojnë vezën. 
Barriera më e njohur është prezervativi. Një tjetër lloj metode janë pilulat 
hormonale, të cilat veprojnë duke parandaluar daljen e vezës nga vezorja.  
Ka lloje të tjera kontraceptivësh, si spiralja, spermicide të ndryshme (zheli 
ose kremi që vret spermatozoidin), ngjitës hormonal dhe të tjera që përdoren 
më rrallë nga të rinjtë. 

Zgjedhja e mjetit kontraceptiv është një vendim që varet se cili nga mjetet në 
dispozicion është më i mirë për t’u përdorur sipas nevojave, por edhe sipas 
mënyrës së jetesës së individëve dhe partnerëve. 

Prezervativi përdoret më shpesh tek të rinjtë si kontraceptiv, sepse është  
më i lehtë për t’u përdorur, por edhe më i përballueshëm. Përveç kësaj, 
prezervativi është i vetmi kontraceptiv që mbron njëkohësisht nga shtatzënia 
e paplanifikuar dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme, përfshirë HIV.
Përveç kësaj, për vajzat rekomandohet përdorimi i kontraceptivëve oralë ose 
pilulave hormonale. Ato ofrojnë mbrojtjen më të madhe kundër shtatzënisë 
së paplanifikuar, nëse përdoren siç duhet. Te të rinjtë ka shumë paragjykime 
për efektet negative të pilulave, si ato që i shëndoshin, se sëmuren nga  
kanceri apo që kontribuojnë në shtimin e qimeve të padëshiruara. Megjithatë, 
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këto paragjykime dhe mite janë kryesisht për shkak të informacionit të  
pamjaftueshëm ose informacionit në lidhje me llojet e vjetruara të pilulave.
Pilulat, përveç që parandalojnë në mënyrë efektive shtatzënitë e padëshiru-
ara, kanë edhe efekte të tjera pozitive nëse përdoren, si për shembull  
lehtësimin e problemeve me aknet. Megjithatë, për të përdorur çdo lloj  
kontracepsioni hormonal, kërkohet një konsultë paraprake me gjinekologun. 

Vendimi për përdorimin e kontracepsionit, por edhe përdorimi i tij, është 
gjithmonë përgjegjësi e të dy partnerëve, jo vetëm e vajzës/gruas.
 

Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi 

Secili pjesëmarrës do të shkruajë në një copë të vogël letre një gjë pozitive 
në lidhje me kontracepsionin modern, pastaj do ta palos letrën në mënyrë 
që të jetë në formën e një topi bore. Kur të gjithë pjesëmarrësit ta kenë 
bërë këtë, në shenjën e edukatorit ata do të fillojnë një “luftë me top bore”, 
atëherë të gjithë do të marrin një copë letër dhe do ta lexojnë me zë të lartë 
përballë grupit.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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Punëtoria 4
Shtatzënia adoleshente

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Aktiviteti kryesor

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• kuptojë pasojat e padëshiruara lidhur me shtatzënitë adoleshente;
• kuptojë se shtatzënia adoleshente nuk është përgjegjësi vetëm e  

vajzave që kanë mbetur shtatzënë.

Materialet:
• fleta e punës për nxënësit: “Të jesh në vendin e saj”;
• pajisje për shkrim.

Të gjithë qëndrojnë në rreth. Një nga një i përgjigjen pyetjes:  
“Si do ta quaje simbolikisht vendimin më të komplikuar/më të vështirë, që 
vetë e ke marrë në jetë? Si ndjeheshe kur mendoje si do të vendosësh?”
Edukatori/edukatorja jep instruksione se vendimi konkret nuk duhet të  
përshkruhet në detaje, gjegjësisht, nxënësit kanë liri të zgjedhin se sa do  
të ndajnë në grupe.

Nxënësit ndahen më së shumti në pesë grupe (sipas asaj se cili skenar e ka 
zgjedhur edukatori/ja për punë) dhe secili grup tërheq nga një situatë nga 
fleta e punës për nxënësit: “Të jesh në vendin e saj”. Nxënësve ju jepen in-
struksione që në kuadër të grupeve ta lexojnë situatën konkrete dhe bashkar-
ish të përgjigjen rreth asaj se çfarë sipas tyre do të ishte më e përshtatshme 

11  Мошне е важно, земајќи ја предвид релативно раната просечна возраст на која адолесцентите во 
Македонија стапуваат во први сексуални односи, адолесцентите да ги сфатат ризиците што ги носи 
тинејџерската бременост.
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Diskutimi

1. Si u zhvillua puna në grupe?  Cila pyetje ishte më e vështira për t’u  
përgjigjur? Pse? Cila pyetje ishte më lehtë për t’u përgjigjur? Pse?

2. Si ndjeheshit derisa “ishin në këpucët” e të miturës shtatzënë dhe e 
morët vendimin se cilën zgjedhje ta bëjë? Çfarë ju la përshtypje më të 
madhe? Pse? A mendoni, se “të jesh në lëkurën e saj” pati efekt të njëjtë 
tek djemtë dhe vajzat? Ku qëndron dallimi?

3. Çfarë mendoni si ndjehet, çfarë mendon, çfarë pret  djali i një të miture 
shtatzënë? A kishte histori ku ai, i cili e ka lënë vajzën shtatzënë, nuk  
është djali me të cilin vajza është në lidhje? Cilën situatë e shihni më 
të vështirë? Pse?

4. Çfarë bën mjedisi, i përfaqësuar nga shkolla, moshatarët, prindërit, 
mjekët, cilat janë reagimet e tyre lidhur me shtatzëninë në moshën  
minorene? A stigmatizojnë, fajësojnë apo japin mbështetje?

5. A keni informata të mjaftueshme, gjegjësisht njohuri paraprake që të  
jepni argumente “për” dhe “kundër” për vendimmarrje konkrete? A keni 
nevojë për informata shtesë? Për çfarë më konkretisht? A mund të themi 
se ekziston një zgjidhje e vetme që është njëlloj e mirë për të gjithë? 

6. Cili është problemi më i madh për shtatzëninë adoleshente?
7. Cilat janë rekomandimet kryesore që do t’ua jepnit të miturve lidhur  

me parandalimin e shtatzënisë në moshën minorene? Ku të drejtohen  
për mbështetje?

13   Идејата е земена од: Population Council. 2009. It’s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Uni-
fied Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education. New York: Population Council.

Konkluzioni

Shtatzënia në moshën minorene është dukuri që brengos, e cila edhe  
krahas kohës moderne në të cilën jetojmë dhe mundësitë për kontracepsion, 
akoma po ndodh dhe kërkon vëmendje serioze me qëllim për ta parandaluar 
dhe zvogëluar atë. 

të jepet përgjigje në pyetjet e parashtruara në fletën e punës, duke vënë 
gjithçka që është e mundur “në lëkurën e personazhit kryesor”. Vijon  
prezantimi i grupit punues, ku së pari lexohet situata konkrete, e pastaj  
edhe përgjigjet. Fillohet me cilindo grup që dëshiron të përgjigjet i pari. 
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Më shpesh, adoleshentët kanë frikë t’u tregojnë prindërve të vet, e kjo  
i rritë faktorët e rrezikut për shkak të ekzaminimeve jo në kohë, gjegjësisht 
pamundësia për ndërprerjen legale dhe të sigurt  të shtatzënisë së paplani-
fikuar. Të rinjtë të cilët nuk janë të vetëdijshëm për rreziqet e shtatzënisë në 
moshën minorene dhe pa menduar mirë, hynë në proces të vetëmashtrimit 
të shumtë se ata janë të gatshëm për të qenë prind me çdo kusht. Me fjalë të 
tjera, mohimi dhe shtypja e shtatzënisë e bën të pamundur vendimmarrjen 
racionale për atë se çfarë duhet të bëhet lidhur me situatën e krijuar. Kjo nuk 
do të thotë se vajzat që gjenden në një situatë të tillë duhet të dënohen ose 
të përjashtohen. Përkundrazi, ata kanë nevojë për mirëkuptim, ndihmë dhe 
mbështetje për të gjetur zgjidhje më të mirë për veten dhe për palët tjera  
në këtë situatë. Cila do të jetë zgjidhja më mirë varet nga këshillimi dhe  
informatat që i duhen për ta marrë vendimin, nëse ka shërbime ose njerëz  
të cilët mund t’i ndihmojnë, mjedisi ku jeton, marrëdhënia e familjes/
prindërve/kujdestarëve dhe situata familjare, kultura etj.

Shtatzënia në moshën minorene ka ndikim të madh mbi vetëbesimin e  
adoleshentes e cila është shtatzënë, e kjo ka lidhje me braktisjen e  
shkollës, që është një nga pasojat më të rrezikshme për zhvillimin e saj të 
mëtutjeshëm. Vajza minorene e cila është shtatzënë shpesh publikisht ose  
fshehurazi përqeshen nga moshatarët dhe ndjehet e stigmatizuar, ndërsa 
ndjenja e përjashtimit dhe shmangies së aktiviteteve jashtë shtëpisë shpesh 
mund të rezultojë me vetëbesim shumë të ulët, depresion dhe përpjekje 
për vetëvrasje. Edhe një herë do ta potencojmë se raporti i këtillë i mjedis-
it përveç se është i ashpër dhe nuk është fer, nuk ka kurrfarë dobie. Për ta 
parandaluar shtatzëninë në moshën minorene më së miri ndihmon edukimi 
adekuat që nga mosha e hershme dhe qasja deri te metodat efikase për  
kontracepsion, e jo stigmatizimi, dënimi dhe të përqeshurit.

Gjithashtu është e rëndësishme të mendohet edhe për atë se si rolet  
tradicionale gjinore dhe marrëdhëniet e fuqisë sjellin deri te situata të tilla, 
ku çiftet nuk bisedojnë për metodat kontraceptive dhe si rezultat ndodhin 
shtatzënitë e paplanifikuara. Në shumë raste, djemtë për shkak të mos-
dijes ose pa interesimit nuk marrin pjesë në vendimet që kanë të bëjnë me 
shtatzëninë adoleshente. Për shkak të paragjykimeve të ngulitura se vajzat 
janë të detyruara “të kujdesen”, e djemve/burrave u “ngjan” të kenë sa 
më shumë partnere seksuale, përgjegjësia për shtatzëninë e paplanifikuar, 
veçanërisht në këtë periudhë, pothuaj pa përjashtim u hidhet vetëm vajzave. 
Por, ato në të njëjtën kohë në të shumtën e rasteve edhe janë kursyer nga 
stigmatizimi i mjedisit, që nuk është rasti me vajzën.  Rolet gjinore ndikojnë 
në atë mënyrë që vajzat, për shkak të mos informimit, frikës, dëshirës ta  
kënaqin djalin, ose për shkak të vështirësive t’i afrohen djalit për të biseduar 



119Punëtoria 4

0303

për këtë temë (veçanërisht nëse fjala është për marrëdhënien e parë  
seksuale) mund të mbeten shtatzënë, e këtë as mos ta kenë planifikuar  
e as ta kenë dëshiruar.

Kur vajza mbetet shtatzënë, bile edhe gjatë lidhjeve romantike, disa djem 
mund ta parashtrojnë edhe pyetjen nëse ata janë baballarët. Kjo e zbulon 
edhe mosbesimin ndaj gruas-veçanërisht ndaj vajzave të cilat mund të kenë 
pasur më shumë se një partner seksual, por në të njëjtën kohë paraqet 
gjithashtu edhe manifestim të seksizmit. Qëndrimi i këtillë mund të  
ndërlidhet edhe me frikën për ndryshime të mundshme në stilin e jetës  
që do të ndodhte si rezultat i të qenit prind pa plan dhe dëshirës për t’i 
shpëtuar përgjegjësisë pa kurrfarë pasojash. Ky ndryshim përjetohet si  
humbje e lirisë, ndërsa për disa edhe si “vendosje e kurthit”. Prandaj,  
është mjaft e rëndësishme që gjatë vendimmarrjes lidhur me atë se si 
 do të vazhdohet me shtatzëninë, të merren parasysh edhe reagimet,  
emocionet dhe pjekuria e atij që e ka lënë vajzën shtatzënë. Në situatat  
kur ai që e ka lënë vajzën shtatzënë, nuk është në lidhje me atë, kur fjala 
është për marrëdhënie seksuale të detyruar, është e nevojshme që të  
punohet në mbështetjen shtesë psiko-sociale të vajzës, të përfshihet një 
anëtar i familjes tek i cili vajza ka besim dhe gjithsesi rasti të paraqitet te 
institucionet kompetente. 

Vendimin për abort te shtatzënia në moshën minorene e ngre pyetjen:  
A është i sigurt aborti? Kur kryhet në kushte adekuate, aborti është i  
sigurt dhe procedurë e thjeshtë.  Procedura duhet të kryhet nga  
profesionistë të trajnuar shëndetësor me përdorimin e veglave, teknikave 
dhe kushteve sanitare të duhura. Aborti është më i sigurt që të kryhet në 
shtatzëninë e hershme. Kur kryhet gjatë gjysmës së parë të shtatzënisë  
(siç ndodh edhe më shpesh) është më i sigurt edhe se lindja. Mes tjerash, 
pikërisht për shkak të kësaj mohimi dhe pritja janë të rrezikshme. Në shtetet 
ku aborti është i kufizuar ose i ndaluar bën që vajzat të jenë nën presion 
të madh, frikë dhe situatë të vështirë se si të përballen me problemin e 
shtatzënisë në moshën minorene. Presioni ndaj adoleshenteve, të cilat  
në rrethana të caktuara janë gjendur në situatë që të mbeten shtatzënë, 
ndërsa jetojnë në komunitete ku aborti është absolutisht tabu, për ato  
është një situatë jashtëzakonisht e vështirë. Gjetja e një të rrituri të cilit 
mund t’i besojnë, e nuk e gjykon, është thelbësore që të sigurohet zgjidhja 
më e mirë në ato rrethana. Edukimi seksual dhe edukimi në kohë është një 
nga mënyrat më të mira për të mbrojtur dhe mbështetur të rinjtë që kalojnë 
nëpër këto procese.
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Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë qëndrojnë në rreth dhe kthehen djathtas. Fillon njëri i cili bën l 
ëvizje në shpinën e atij që qëndron para tij, ndërsa ai e përcjell më tutje atij 
që qëndron para tij. Pas një kohe të shkurtër, i pari bën lëvizje të re, e cila 
përcillet më tutje në mënyrën e njëjtë. Secili vazhdon të bëjë lëvizjen e  
caktuar derisa të marrin një të re në shpinën e vet.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Të jesh në vendin e saj”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Situata 1

Unë quhem __________.  Kam 15 vjet dhe jam në vitin e parë të shkollës së mesme. 
Familja ime, shokët, fqinjët kanë shpresa të mëdha tek unë se do të kem sukses ta 
vazhdoj shkollimin në fakultet dhe do të bëhem mjeke. Shumë shkurt pasi që filloi viti 
shkollor, fillova të dal me një bashkëmoshatar nga klasa ime dhe pas disa muajve filluam 
të kemi marrëdhënie seksuale. Shpesh përdornim prezervativë, por një herë ndodhi 
që mos kemi prezervativ. Kur e kuptova se jam shtatzënë, ia thash të dashurit tim që 
të shohim se çfarë do bëjmë, por ai prej atij momenti u tërhoq dhe u bë  i pakapshëm. 
Nga një shoqe jonë e përbashkët kuptova se ai ka menduar se kam dashur ta  
“ngatërroj” që të mbetet me mua. Unë nuk dua të martohem, por nuk dua të mbetem 
edhe nënë e vetme në moshën time. Unë dua ta vazhdoj arsimimin tim dhe t’i realizoj 
ëndrrat e mia. Do të doja të kërkoj mbështetje nga familja ime, por kam frikë se do t’i 
zhgënjej. Vendosa mos t’i tregoj askujt dhe po mendoj se çfarë të bëjë.

Detyrë:

Në fillim në vendin e zbrazët të përshkrimit të situatës shkruani emrin e personazhit 
kryesor ashtu siç do të merreni vesh. Pastaj përgjigjuni pyetjeve në vazhdim:
Pse erdhi deri te shtatzënia e paplanifikuar?
Çfarë zgjedhje të bëjë vajza shtatzënë? Ta vazhdoj shtatzëninë, ta birësoj, të abortojë 
ose diçka tjetër?
Cilat janë pasojat nga kjo zgjedhje?
Pse, për cilat arsye do ta merret këtë vendim?
Argumentet PËR:
Argumentet KUNDËR:
Kush mund ta mbështesë që ta marre vendimin?
Kush mund ta mbështesë për zbatimin e vendimit?

FLETA E PUNËS: TË JESH NË VENDIN E SAJ
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Situata 2 

Unë quhem __________. Kam 17 vjet. Gjatë muajit të kaluar i kam harruar disa herë  
pilulat kontraceptive. U trondita kur kuptova se jam shtatzënë. Ia thash të dashurit tim, 
dhe ndjenjat e tija ishin një përzierje tronditjeje, frike, shqetësimi dhe habie. Ai më tha: 
“Megjithatë një pjesë e imja ndjehet disi krenar, sepse do të thotë se jam pjellor. Por 
tani çfarë?  Të bëhem baba që tani, të insistoj që fëmija ime të birësohet, ose ta mbroj 
nevojën për abort?” I dashuri im dhe unë jemi nxënës dhe e dimë mirë se të dy jemi 
tepër të rinj që të jemi prindër të mirë. Folëm se megjithatë më mirë do të ishte ta  
zgjedhja abortin. Një mik i përbashkët na rekomandoi klinikën ku të shkonim për 
 konsultime. Në klinikë na sqaruan çfarë do të thotë kjo, d.m.th. si realizohet aborti. 
Para se të dalim na klinika na sqaruan edhe për kontracepsionin dhe na dhanë një kuti 
me prezervativë. Unë akoma luftoj me ndjenjat e mia, por ky është vendim i vështirë 
edhe për të dashurin tim, kështu që akoma mendohemi.

Detyrë: 

Në fillim në vendin e zbrazët të përshkrimit të situatës shkruani emrin e personazhit 
kryesor ashtu siç do të merreni vesh. Pastaj përgjigjuni pyetjeve në vazhdim:
Pse erdhi deri te shtatzënia e paplanifikuar?
Çfarë zgjedhje të bëjë vajza shtatzënë? Ta vazhdoj shtatzëninë, ta birësoj, të abortojë 
ose diçka tjetër?
Cilat janë pasojat nga kjo zgjedhje?
Pse, për cilat arsye do ta merret këtë vendim?
Argumentet PËR:
Argumentet KUNDËR:
Kush mund ta mbështesë që ta marre vendimin?
Kush mund ta mbështesë për zbatimin e vendimit?

FLETA E PUNËS: TË JESH NË VENDIN E SAJ
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Situata 3 

Unë quhem __________. Kam 14 vjet dhe jetoj në familje shumë anëtarëshe. Çdo vit, 
miqtë e prindërve të mi dhe djali i tyre 18 vjeç vijnë për të na vizituar. Këtë vit, një ditë 
të gjithë ishin jashtë, ai mu afrua dhe më pyeti nëse mund të më prekte dhe dëshironte 
që edhe unë ta bëja të njëjtën gjë. Kjo më dukej pak e çuditshme dhe nuk më pëlqente, 
por ai është kushëriri im i vjetër dhe nuk doja ta mërzisja. Kur filloi të më zhveshtë dhe 
u shtri mbi mua, unë u frikësova dhe u përpoqa ta shtyjë, por ai ishte më i  
fuqishëm dhe ndodhi tmerri. Jo vetëm që bëra seks me dhunë, por edhe shpejt  
mësova se jam shtatzënë. Nuk e dija çfarë ishte më keq – nëse isha përdhunuar ose  
që mbeta shtatzënë. U frikësova shumë, madje kam menduar të bëj edhe vetëvrasje. 
Doja t’i kërkoj ndihmë nënës sime, por kisha frikë dhe turp t’i them se çfarë ndodhi.

Detyrë: 

Në fillim në vendin e zbrazët të përshkrimit të situatës shkruani emrin e personazhit 
kryesor ashtu siç do të merreni vesh. Pastaj përgjigjuni pyetjeve në vazhdim:
Pse erdhi deri te shtatzënia e paplanifikuar?
Çfarë zgjedhje të bëjë vajza shtatzënë? Ta vazhdoj shtatzëninë, ta birësoj, të abortojë 
ose diçka tjetër?
Cilat janë pasojat nga kjo zgjedhje?
Pse, për cilat arsye do ta merret këtë vendim?
Argumentet PËR:
Argumentet KUNDËR:
Kush mund ta mbështesë që ta marre vendimin?
Kush mund ta mbështesë për zbatimin e vendimit?

FLETA E PUNËS: TË JESH NË VENDIN E SAJ
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Situata 4 

Unë quhem  __________. Kam 16 vjet dhe në një aheng me shoqet e mia u njoftova me 
një djalë më të rritur, i cili më pëlqeu shumë. Ai më tha se është 30 vjeçar, në të vërtetë 
ishte 32 vjeç, por nuk kishte rëndësi për mua. Filluam të dalim, të  takohemi më shpesh 
dhe mendoj se u dashurova me të. Para pak kohësh, ai më ftoi te ai në shtëpi. Patëm 
seks. Nuk përdora kurrfarë mbrojtje, pasi që mendoja se ai e di çfarë bënte në ato vite. 
Kam turp të flas me atë lidhur me përdorimin e mjeteve kontraceptive, sepse kam frikë 
se mos mendojë se kam qenë me djem të tjerë më parë, se e kam humbur virgjërinë 
dhe të më braktise. Para dy ditëve kuptova se jam shtatzënë. I thash të dashurit. Ai nuk 
ishte i mahnitur nga lajmi, por pranoi disi dhe tani bashkë planifikojmë se si t’ua themi 
prindërve të mi dhe çfarë do të bëjmë më tej. Prindërit e mi janë shumë fetarë dhe nuk 
besoj se do të më lejojnë të abortoj.

Detyrë: 

Në fillim në vendin e zbrazët të përshkrimit të situatës shkruani emrin e personazhit 
kryesor ashtu siç do të merreni vesh. Pastaj përgjigjuni pyetjeve në vazhdim:
Pse erdhi deri te shtatzënia e paplanifikuar?
Çfarë zgjedhje të bëjë vajza shtatzënë? Ta vazhdoj shtatzëninë, ta birësoj, të abortojë 
ose diçka tjetër?
Cilat janë pasojat nga kjo zgjedhje?
Pse, për cilat arsye do ta merret këtë vendim?
Argumentet PËR:
Argumentet KUNDËR:
Kush mund ta mbështesë që ta marre vendimin?
Kush mund ta mbështesë për zbatimin e vendimit?

FLETA E PUNËS: TË JESH NË VENDIN E SAJ
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Situata 5 

Unë quhem __________. Kam 16 vjet. Një shoqe e imja më njoftoi me kushëririn e saj, 
i cili është tre vjet më i moshuar se ne. Mendoj se ishte dashuri në shikim të parë. 
Prindërit e mi nuk më lënë të dal me djem, sipas tyre, së pari duhet ta përfundoj  
arsimimin, e pastaj mund të dal dhe të njoftoj ndonjë djalë.  Por, unë vjedhurazi dola 
nga shtëpia vetëm për të qenë me të. Për herë të parë para dy javëve patëm seks.  
I dashuri më pyeti nëse duhet të përdor prezervativ, unë i thash jo, sepse cikli im  
menstrual po përfundonte dhe sipas kësaj nuk mund të mbetem shtatzënë. Këtë muaj 
cikli im menstrual është vonuar dhe bëra test për shtatzëni. Testi ishte pozitiv, e ia 
thash të dashurit, ai u shqetësua dhe m’u përgjigj: “Epo unë mirë të pyeta, si është e 
mundur tani? A jam vërtetë UNË babai?” Nuk e prisja këtë reagim nga ai, jam shumë e 
frikësuar, si t’ua them në shtëpi? Çfarë të bëj, ku të kërkoj ndihmë?

Detyrë: 

Në fillim në vendin e zbrazët të përshkrimit të situatës shkruani emrin e personazhit 
kryesor ashtu siç do të merreni vesh. Pastaj përgjigjuni pyetjeve në vazhdim:
Pse erdhi deri te shtatzënia e paplanifikuar?
Çfarë zgjedhje të bëjë vajza shtatzënë? Ta vazhdoj shtatzëninë, ta birësoj, të abortojë 
ose diçka tjetër?
Cilat janë pasojat nga kjo zgjedhje?
Pse, për cilat arsye do ta merret këtë vendim?
Argumentet PËR:
Argumentet KUNDËR:
Kush mund ta mbështesë që ta marre vendimin?
Kush mund ta mbështesë për zbatimin e vendimit?

FLETA E PUNËS: TË JESH NË VENDIN E SAJ



SHTOJCA 1. 
Infeksionet seksualisht të transmetueshme

IST Karakteristikat Mjekimi dhe pasojat

• IST bakterial më i shpeshtë tek 
të rinjtë.

• Zakonisht ka simptoma shumë 
të lehta në formën e rritjes  
së sekretimit nga organet 
gjenitale, por shumë shpesh 
nuk ka simptoma, gjë që e bën 
infeksionin të vështirë për t’u 
njohur dhe shumë lehtë për t’u 
përhapur.

• Infeksioni i dytë bakterial më  
i shpeshtë.

• Simptomat janë më të  
theksuara te meshkujt:  
rrjedhje e trashë nga kanali 
urinar (“pikë mëngjesi”), i  
ndjekur me dhimbje.

• Ka më shumë se 100 lloje të 
HPV që ndahen në lloje me 
rrezik të lartë dhe të ulët.

• Më e shpeshtë në mesin e IST 
virale tek të rinjtë.

• Simptomat janë më së  
shpeshti në formën e rritjeve 
të buta të bardha (lytha)  
në zonën gjenitale si tek 
meshkujt ashtu edhe tek 
femrat; ato nuk janë g 
jithmonë të dukshme, 
veçanërisht nëse janë brenda 
vagjinës ose në rajonin anal, 
si te meshkujt ashtu edhe te 
femrat (lloje me rrezik  
të ulët).

• Mjekohet me sukses me antibiotikë, 
nëse diagnostikohet në kohë dhe nëse 
mjekohen të dy partnerët.

• Nëse nuk mjekohet në kohë, çon në 
inflamacion të organeve të brendshme 
riprodhuese, me infertilitet tek femrat 
dhe dhimbje dhe ënjtje të testikujve tek 
meshkujt.

• Mjekohet me antibiotikë, kërkohet 
mjekimi i të dy partnerëve dhe  
abstenimi nga marrëdhëniet  
seksuale gjatë mjekimit.

• Nëse nuk trajtohet në kohë, çon në 
inflamacion të organeve të brendshme 
riprodhuese, infertilitet te meshkujt dhe 
femrat dhe mundësinë e shtatzënisë 
ektopike.

• Lythat mund të zhduken vetë ose të 
hiqen me ndërhyrje mjekësore, por  
virusi mbetet përgjithmonë në trup;  
zbulohet nga një Pap test, kështu që 
çdo vajzë seksualisht aktive duhet të 
bëjë një Pap test të rregullt te  
gjinekologu i saj amë.

• Tek djemtë diagnoza vendoset nga 
mjeku dermatovenerolog ose urolog.

• Ekziston një vaksinë që mbron nga  
disa lloje të këtij virusi dhe që është i 
detyrueshëm për të gjitha vajzat 12 vjeç 
dhe merret në dy doza, me një interval 
prej 6 muajsh.

• Është i lidhur ngushtë me shfaqjen e 
kancerit të qafës së mitrës (llojet me 
rrezik të lartë).

KL
AM

ID
IA

G
O

NO
RR

EJ
A

LY
TH

A 
G

JE
NI

TA
LE

 -
HP

V

SHTOJCA 1.



127

IST Karakteristikat Mjekimi dhe pasojat

• Shkaktohet nga parazitë  
të vegjël.

• Simptomat janë më të  
theksuara te femrat, në formën 
e sekrecioneve vagjinale të 
bollshme, si shkumë, me ngjyrë 
kafe të çelur dhe me erë shumë 
të pakëndshme; shpesh shkon 
së bashku me lloje të tjera 
të IST, të cilat mund të para-
lajmërojnë për një infeksion më 
serioz.

• Shkaktohet nga një kërpudhë 
seksualisht e transmetueshme, 
e cila mund të shkaktohet edhe 
nga përdorimi i antibiotikëve, 
disa kontraceptivëve, ose  
përdorimi i sapunëve irritues 
dhe përdorimi i sprejve të  
kujdesit intim.

• Simptomat janë më të thek-
suara tek femrat, në formën 
e sekrecioneve të dendura të 
bardha, djegie gjatë  
urinimit dhe dhimbje gjatë  
marrëdhënieve seksuale.

• Shkaktohet nga një virus.
• Transmetohet me gjak, ndryshe 

nga e ashtuquajtura verdhëza 
ngjitëse (hepatiti A), i cili trans-
metohet oralisht dhe përmes 
fekaleve.

• Simptomat janë të ngjashme me 
ato të gripit: të përziera dhe 
të vjella, lodhje, diarre, humb-
je e oreksit dhe humbje peshe 
dhe zverdhje e lëkurës dhe e të 
bardhës së syve.

• Mjekohet lehtë me antibiotikë, por 
kërkon mjekim të dy partnerëve dhe 
abstinence nga marrëdhëniet seksuale 
gjatë mjekimit.

• Nuk ka pasoja serioze.

• Mjekohet me barna antimykotike.
• Nuk ka pasoja serioze, por mund të jetë 

shumë e pakëndshme.

• Nuk ka kurë, përdoret vetëm terapi 
antivirale, e cila synon ngadalësimin e 
përhapjes së virusit në organizëm dhe 
uljen e dëmtimit të mëlçisë.

• Ekziston një vaksinë për hepatitin B,  
por sot konsiderohet më e rrezikshme 
se hepatiti C.

• Vaksina e hepatitit B është e  
detyrueshme në vendin tonë sipas 
kalendarit të imunizimit dhe merret në 
3 doza (24 orët e para pas lindjes, në 2 
muaj dhe në 6 muaj).

• Shkakton dëmtim të mëlçisë nëse  
nuk trajtohet mund të shkaktojë  
edhe vdekje.
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IST Karakteristikat Mjekimi dhe pasojat

• Shkaktohet nga një virus.
• Disa njerëz mund të jenë të 

infektuar, por nuk kanë  
simptoma.

• Kur imuniteti i personit bie, 
shfaqen shenjat e këtij  
infeksioni, pra është një plagë 
që në fillim shfaqet vetëm si 
skuqje, e më pas rritet në një 
plagë të mbushur me lëng.

• Insekte të vogla parazitare 
(morra) të vendosura në zonën 
gjenitale. Zakonisht ato  
përhapen përmes kontaktit 
intim ose seksual, dhe rrallë 
transmetimi përhapet përmes 
kontaktit me shtratin,  
peshqirët ose veshjet e  
personit të prekur.

• Shkaktohet nga një ndryshim në 
ekuilibrin e llojeve të ndryshme 
të baktereve në vagjinë.

• Kur ka simptoma, ato shpesh 
shfaqen si acarim vaginal, 
shpesh i shoqëruar me  
sekrecione vagjinale.

• Nuk transmetohet seksualisht, 
megjithëse aktiviteti seksual rrit 
rrezikun, pasi mund të ndry-
shojë ekuilibrin e baktereve.

• Shkaktohet nga baktere 
specifike.

• Transmetohet nga personi 
në person përmes kontaktit 
të drejtpërdrejtë me plagët 
e sifilizit, ndodh kryesisht në 
organet gjenitale të jashtme, 
vagjinë, anus ose rektum. Këto 
plagë mund të shfaqen në buzë 
dhe në gojë.

• Nuk ka kurë për këtë virus.
• Kur shfaqet plaga, përdoren vetëm 

mjete për të shëruar më shpejt ose për 
të zvogëluar dhimbjen.

• Mjekohet me barna antiparazitare të 
disponueshme në farmaci.

• Larja e plotë e rrobave, shtratit dhe  
peshqirëve është e nevojshme në pro-
cesin e trajtimit.

• Nuk ka pasoja, por janë shumë të  
pakëndshme.

• 

• Terapia me antibiotikë dhe preparate  
të aplikuara në mënyrë lokale.

• Nuk ka pasoja serioze, megjithëse  
simptomat mund të jenë të  
pakëndshme.

• Mjekohet me trajtim antibiotik.
• Nëse nuk mjekohet, sifilizi mund të 

mbetet në trup për gjithë jetën dhe  
të çojë në deformim, çrregullime  
neurologjike dhe vdekje.
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IST Karakteristikat Mjekimi dhe pasojat

• Infeksion bakterial që ka  
simptoma të ngjashme me  
klamidia.

• Më së shpeshti transmetohet 
gjatë marrëdhënieve seksuale 
të pambrojtura, por mund  
të transmetohet edhe kur për-
dorni peshqirë, të brendshme, 
shtrat, etj. tek një person 
tashmë i prekur.

• Më shumë se 30% e grave 
janë bartëse asimptomatike të 
mikoplazmave.

• Pasojat më të zakonshme janë  
inflamacioni i tubave fallopiane dhe  
sëmundja inflamatore e legenit tek 
gratë, dhe mund të shkaktojë sepsë si 
pas lindjes, ashtu edhe pas lindjes.  
Gjatë shtatzënisë mund të çojë në  
inflamacion të qeskës amniotike, lindje 
të parakohshme dhe infeksion neonatal. 
Tek meshkujt shkakton inflamacion të 
uretrës.

• Mjekohet me trajtimin e duhur 
antibiotik.

M
IK

O
PL

AZ
M

A
ДОДАТОК 1



130

Metoda

Metoda

Përparësitë

Përparësitë

Mangësitë

Mangësitë

Efikasiteti

Efikasiteti

Metoda Përparësitë Mangësitë Efikasiteti

SHTOJCA 2.  
Kontracepsioni

• Prezervativ mashkullor
• 
• Vendoset në organin seksual 

të mashkullit gjatë çdo  
marrëdhënieje seksuale

• Parandalon hyrjen e spermës 
në vagjinë dhe parandalon 
shkëmbimin e lëngjeve tru-
pore (spermë dhe sekreci-
one vagjinale)

Prezervativi femëror

• Vendoset në organin seksual 
të femrës gjatë çdo  
marrëdhënieje seksuale

• Parandalon hyrjen e spermës 
në vagjinë dhe parandalon 
shkëmbimin e lëngjeve  
trupore (spermë dhe  
sekrecione vagjinale)

Spiralja 

• Gjinekologu e vendos te 
gruaja dhe zgjat rreth  
pesë vjet

• Parandalon bashkimin e 
spermës me qelizën vezë 
dhe vendosjen e saj në 
mitër

• Lehtësisht i 
aksesueshëm

• I lirë
• Mbron nga HIV 

dhe shumë IST 

• I dobishëm 
për alergjitë 
nga lateksi 
(material nga i 
cili prodhohen 
prezervativët 
për meshkuj)

• Mbron nga HIV 
dhe shumë IST

• Marrëdhëniet 
seksuale nuk 
ndërpriten 

• Mund të  
plasaritet  
ose të rrësh-
qasë nëse nuk 
përdoret siç 
duhet

• Nuk është  
i lirë

• Në vendin 
tonë nuk gjen-
det në treg

• Mund të pla-
saritet ose 
të rrëshqa-
së nëse nuk 
përdoret siç 
duhet

• Së pari duhet 
të bëhet testi 
për IST, kësh-
tu që nëse ka, 
duhet të kuro-
het fillimisht 
në mënyrë që 
të mos kalojë 
më thellë në 
mitër.

• Kërkon kon-
trolle të rreg-
ullta te gjine-
kologu 

• Shumë efektiv 
në paran-
dalimin e 
shtatzënive të 
paplanifikuara

• Mbrojtje 
shumë  
efektive 
kundër HIV 
dhe shumë IST

• Shumë efektiv 
në paran-
dalimin e 
shtatzënive të 
paplanifikuara

• Mbrojtje 
shumë efek-
tive kundër 
HIV dhe 
shumë IST

• Shumë  
efektiv në 
parandalimin 
e shtatzënive 
të paplanifi-
kuara

• Nuk mbron 
nga HIV dhe 
IST

SHTOJCA 2
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Kontracepsioni oral 
 
• Gruaja merr një pilulë çdo 

ditë në të njëjtën kohë
• Përmban hormone të ng-

jashme me ato që sekreto-
hen natyrshëm tek femrat 
dhe parandalojnë ovulimin, 
d.m.th. veza nuk

• lirohet nga vezorja në 
mënyrë që gruaja të mos 
mbetet shtatzënë

Ngjitëse kontraceptive
 
• Ngjitëse që vendoset në 

lëkurën e gruas
• Liron vazhdimisht doza të 

ulëta të hormoneve që  
pengojnë fekondimin e vezës

• Lehtësisht i 
aksesueshëm

• Marrëdhëniet 
seksuale nuk 
ndërpriten

• Marrëdhëniet 
seksuale nuk 
ndërpriten

• Nuk është  
i lirë

• Jepet vetëm 
me recetë

• Duhet të  
përdoret 
rregullisht

• Efekte 
anësore të 
mundshme 
(gërditje, 
shtim i lehtë 
në peshë, 
zmadhimi i 
gjinjve)

• Zëvendësohet 
çdo javë

• Shumë efektiv 
në paran-
dalimin e 
shtatzënive të 
paplanifikuara

• Nuk mbron 
nga HIV dhe 
IST

Implanti kontraceptiv
 
• Implant prej plastike në 

madhësinë e një fije qibriti; 
vendoset në nën lëkurë në 
dorën e gruas

• Liron vazhdimisht doza të 
ulëta të hormoneve që  
pengojnë ovulimin

• Nuk ka lëshim 
të dozës

• Marrëdhëniet 
seksuale nuk 
ndërpriten

• Nuk përmban 
estrogjen 

• Duhet ta 
vendos mjeku 
dhe ta heqë 
atë

• Mund të 
kundër  
ndikohet me 
probleme 
të caktuara 
shëndetësore  

• Shumë  
efektiv në 
parandalimin 
e shtatzënive 
të paplanifi-
kuara

• Nuk mbron 
nga HIV  
dhe IST

• Shumë  
efektiv në 
parandalimin 
e shtatzënive 
të paplanifi-
kuara

• Nuk mbron 
nga HIV dhe 
IST

SHTOJCA 2
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Metoda e kalendarit (numërimi 
i ditëve pjellore/jopjellore)

• Marrëdhëniet seksuale 
shmangen në të gjitha  
ditët kur veza mund të  
fekondohet (në të ash-
tuquajturat ditë pjellore)

Vazektomia

• Procedurë kirurgjike që  
tek meshkujt e ndërpret 
furnizimin me spermato-
zoide në uretrë

• Pa pagesë

• Marrëdhëniet 
seksuale nuk 
ndërpriten

• Mund të 
jetë dhe e 
kthyeshme, 
me intervenim 
kirurgjik shtesë 

• Nuk mund të 
parashikohet 
për shkak të 
parregull-
sisë së ciklit 
menstrual tek 
vajzat e reja

• Parashikon 
ditët më të 
mundshme, 
por nuk është 
e saktë 

• Procedurë 
kirurgjike, 
veçanërisht 
e shtrenjtë 
nëse kërko-
het kthimi në 
gjendjen e 
mëparshme

• Më pak  
efektive në 
parandalimin 
e shtatzënive 
të paplanifi-
kuara

• Nuk mbron 
nga HIV dhe 
IST

• 100% mbrojtje 
nga shtatzënia

• Nuk mbron 
nga HIV dhe 
IST

SHTOJCA 2
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Udhëzues për edukatorët

Lidhjet dhe marrëdhëniet
Puberteti dhe adoleshenca janë periudha ndryshimesh dramatike.
Ato sjellin me vete rritjen e aftësive njohëse te adoleshentët, një ndjenjë të 
re identiteti dhe shpesh pritshmëri më të larta nga shkolla dhe mjedisi.  
Marrëdhëniet me prindërit dhe bashkëmoshatarët ndryshojnë. Gjatë  
adoleshencës, të rinjtë përpiqen të krijojnë pavarësi nga prindërit dhe familja 
dhe të tregojnë intimitet më të madh me moshatarët e tyre. Kjo është pjesë e 
procesit normal të ndarjes nga prindërit gjatë kalimit nga fëmijëria në moshën 
madhore. Edhe pse ky tranzicion më së shpeshti shoqërohet me vendosjen e 
marrëdhënieve me miqtë, pra me bashkëmoshatarët, hulumtimet tregojnë se 
prindërit apo kujdestarët ende luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën 
e të rinjve. Ndërsa piqen, ata duhet të zhvillojnë aftësi sociale në mënyrë 
që të ruajnë marrëdhëniet me njerëzit përreth tyre. Një nga aspektet më të 
rëndësishme të grupit kompleks të aftësive sociale të nevojshme për të  
ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme me njerëzit janë aftësitë  
e komunikimit.

Siç pritej, marrëdhëniet e adoleshentëve me prindërit e tyre ndikojnë në zh-
villimin e duhur social dhe zhvillimin e aftësive sociale si zgjidhja e konflikteve 
dhe intimiteti. Marrëdhënia e mirë midis prindit dhe fëmijës ndikon edhe në 
zhvillimin e marrëdhënieve të tjera shoqërore, si marrëdhëniet me miqtë dhe 
partnerët romantikë, si dhe në zhvillimin psikologjik dhe psiko-social të riut 
[2], megjithëse kjo nuk do të thotë se problemet në ndërveprim me prindërit 
ose mungesa e njërit ose të dy prindërve rezulton gjithmonë në pamundësinë 
e individit për të krijuar marrëdhënie harmonike me njerëzit e tjerë të  
mjedisit. Njerëz të rëndësishëm jashtë mjedisit të bashkëmoshatarëve janë 
edhe vëllezërit e motrat, të cilët shpesh e reduktojnë stresin në familje  
(nëse ka) dhe mund të stimulojnë zhvillimin kognitiv, siç bëjnë të rriturit e 
tjerë në familje - gjyshërit dhe të afërmit e tjerë.

të kontribuojnë në zhvillimin e aftësive sociale. Nëpërmjet miqësive, ado-
leshentët mund të zhvillojnë aftësi ndër personale konstruktive, autonomi, 
shëndet të mirë mendor, vetëbesim dhe kënaqësi me mbështetjen sociale. 

LLOJE TË NDRYSHME TË LIDHJEVE

Prindërit dhe anëtarët tjerë të familjes

Moshatarët

LIDHJET SOCIALE
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Përveç kësaj, bashkëveprimi me miqtë i ndihmon adoleshentët të marrin  
vendime të përbashkëta, të shprehin ndjeshmëri dhe të thellojnë perspekti-
vat e tyre. Marrëdhëniet pozitive me bashkëmoshatarët reduktojnë a 
gresionin, stresin emocional dhe sjelljen antisociale [3].

Dashuria është një nga ndjenjat më të forta që një person mund të përjetojë, 
e cila e pasuron jetën, shkakton lumturi, ushqen shëndetin, ndërton ndjenjën 
e rëndësisë, mirëkuptimit, sigurisë dhe shpeshherë i jep kuptim jetës.  
Dashuria do të thotë të duash dikë, ndaj të cilit do të ketë kujdes dhe 
përkushtim të thellë për lumturinë dhe mirëqenien e tij. Si një nga nevojat 
themelore të njeriut, çdo njeri ka nevojën për dashuri, pavarësisht nga  
përkatësia (mosha, gjinia, etj.). 

Dashuria mund t’u drejtohet njerëzve të ndryshëm në jetë: ndaj anëtarëve 
të familjes, ndaj familjes, ndaj miqve, ndaj simpatisë, ndaj partnerëve dhe 
ndaj njerëzve të tjerë me të cilët ndërtohen marrëdhënie të ndryshme, nda-
hen gjëra të ndryshme. Kështu, ndryshe është edhe mënyra se si u shprehet 
dashuria (me fjalë, puthje, prekje, përkujdesje, ndarje etj.).

Tre cilësi lidhen zakonisht me ndjenjën e dashurisë:

1. Ndjenja e tërheqjes  i referohet fizikut dhe mund të përfshijë aspektin 
seksual. Kjo i bën njerëzit të puthin personin që duan ose ta ndjejnë  
atë në një mënyrë prekëse. Rënia në dashuri bazohet në këtë ndjenjë  
(ndjenjë pasioni, eksitim, tërheqje seksuale). Kjo ndjenjë nuk duhet të jetë 
e pranishme në të gjitha llojet e dashurisë. Është më se e dukshme që nuk 
e kemi përjetuar këtë lloj tërheqjeje ndaj familjarëve apo miqve. 

2. Ndjenja e intimitetit  ndërtohet më së shumti si rezultat i ndarjes së 
mendimeve dhe ndjenjave të ndryshme me personin që duam, të cilat 
nuk i ndajmë me njerëzit e tjerë. Baza për këtë është të ndjeni besim dhe 
respekt. Kjo na bën të kemi mbështetje, të ndihemi të kuptuar, të kemi 
ndjenjën se dikush kujdeset për ne dhe se ne përgjithësisht jemi të pranu-
ar ashtu siç jemi. Kjo ndjenjë zakonisht ndërtohet me dikë me të cilin kemi 
besime dhe vlera të ngjashme, edhe pse, nëse jemi vërtet të afërt me 
dikë, atëherë i lejon ata të shkëmbejnë gjëra për të cilat nuk biem dakord, 
pa frikë se do të rrezikojë lidhjen. Për të ndërtuar intimitet, njeriu duhet 
të mësojë të japë dhe të marrë, të ndajë ndjenjat më intime (dashuri dhe 
mospëlqime, shqetësime dhe suksese, zhgënjime, frikë dhe dobësi, etj.), 
të dëgjojë dhe t’i jepet mbështetje tjetrit kur ndihet i pambrojtur ose 
të frikësuar, si dhe të jesh i sinqertë. Është një proces që zhvillohet në 

DASHURIA
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mënyrë dinamike mes dy njerëzve në mënyrë të alternuar, në të cilin ata 
provokojnë dhe ia kthejnë ndjenjën e afërsisë. 

3. Lojaliteti  do të thotë një premtim ose vendim (i shprehur ose i  
nënkuptuar) midis njerëzve në një lidhje që ata do të jenë së bashku  
pavarësisht ngritjeve dhe uljeve të çdo lidhjeje ose jete në përgjithësi.  
Lojaliteti ndonjëherë barazohet me besnikërinë, veçanërisht me 
besnikërinë seksuale, por është një term më i gjerë që përfshin lidhjen 
në çdo mënyrë. Kjo është arsyeja pse lojaliteti si pjesë përbërëse e  
dashurisë nuk është vetëm pjesë e lidhjeve romantike, por e çdo l 
idhjeje në të cilën ka dashuri. 

Tre cilësitë që lidhen me dashurinë mund të shfaqen në kombinime të 
ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Për shembull, mund të ketë ndjenja të 
afërsisë dhe lojalitetit ndaj anëtarëve të familjes dhe familjes, por jo edhe 
tërheqje; mund të ketë vetëm tërheqje ndaj një simpatie, por jo afërsi dhe 
besnikëri, etj. Gjithashtu, këto tre cilësi mund të ndryshojnë praninë e tyre 
ndaj të njëjtit person (për shembull, njeriu së pari ndjen vetëm tërheqje ndaj 
një simpatie, pastaj me kalimin e kohës zhvillon intimitet me të, madje mund 
të zhvillojë besnikëri, dhe më vonë tërheqja dhe intimiteti mund të zhduken 
/ rishfaqen dhe të humben në intervale të ndryshme kohore ose mund të 
mbetet vetëm intimiteti; ose, për shembull, një person fillimisht zhvilloi inti-
mitet me një person tjetër dhe u bënë miq, dhe më vonë midis tyre mund të 
zhvillohet edhe atraktiviteti).

Dashuria romantike për një person tjetër (simpatinë ose partnerin/en)  
zakonisht fillon të zhvillohet gjatë adoleshencës, së bashku me ndryshimet  
e tjera që ndodhin atëherë, dhe kjo është një pjesë normale e zhvillimit. 
Zakonisht, kur flasim për dashuri dhe pasion, nënkuptojmë këtë lloj ndjenje. 
Disa autorë për të bërë ndryshimin e quajnë dashuri romantike. Zakonisht 
(edhe pse jo domosdoshmërish) përfshin ndërveprim seksual midis  
partnerëve. 

Në fillim kjo lloj dashurie mund të jetë konfuze, si një ndjenjë e re, por me 
kalimin e kohës adoleshenti mëson si ta njohë dhe ta zhvillojë atë. Kjo  
periudhë zakonisht karakterizohet nga lidhje më të shkurtra në të cilat  
mbizotëron tërheqja, dhe personi kërkon dhe zbulon përvoja të ndryshme, 
provon gjëra të ndryshme dhe kështu zbulon se çfarë është, cilat janë vlerat  
e tij/saj dhe çfarë dëshiron nga jeta. Kjo është një detyrë shumë e  
rëndësishme zhvillimore për adoleshentët, të cilët duhet të zhvillojnë n 
jë formë krejtësisht të re të lidhjes intime me një person tërheqës për ta,  

Dashuria romantike
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por marrëdhënia e re e ngushtë është krejtësisht e ndryshme nga ajo që kanë 
praktikuar deri tani. Një lidhje romantike nuk është si çdo lloj tjetër lidhje e 
ngushtë - miqësia dhe dashuria për anëtarët e familjes. Krijimi dhe zhvillimi i 
një lidhjeje dashurie me një person tjetër tërheqës është një përvojë e re dhe 
më komplekse, e cila nxjerr në pah një sërë karakteristikash, si: imazhi për 
veten dhe vetëbesimi, pjekuria emocionale, aftësitë komunikuese, toleranca 
ndaj diversitetit, besimi, besnikëria dhe të ngjashme. Por tashmë në vitet e 
mëvonshme të adoleshencës, tërheqja si pjesa më dominuese e lidhjeve të 
dashurisë fillon t’i lërë vendin intimitetit dhe besnikëria mund të ndërtohet, 
pra të sigurohet që dashuria (lidhja) të zgjasë. 

Dashuria është një ndjenjë delikate, e cila duhet të ushqehet nëse do të 
zgjasë gjatë. Nëse nuk i kushtohet kohë dhe vëmendje e mjaftueshme, nëse 
gjërat që janë të rëndësishme për njerëzit në lidhje ndryshojnë dhe ata 
nuk mund të pajtohen, nëse afërsia, tërheqja apo besnikëria humbet, nëse 
dashuria nuk kthehet, atëherë ajo mund të ndalet. Të gjithë mund të kenë një 
përvojë të tillë, sepse secili mund të ndryshojë veten, dhe dashuria varet nga 
ndryshimi i personit tjetër. 

Ndonjëherë xhelozia mund të jetë një faktor për të rrezikuar dashurinë. 
Xhelozia është ndjenja se marrëdhënia me personin tjetër është në rrezik 
nga diçka reale ose joreale (p.sh. përkushtimi për një hobi, një person tjetër, 
familjen, miqtë), pra ka zili, posesivitet, cenueshmëri, zemërim dhe mllef.  
Ndjenja të tilla mund të zgjidhen në mënyrë paqësore (nëpërmjet bisedës), 
por ato gjithashtu mund të çojnë në frikësim, dhunë, kontroll ose sjellje 
manipuluese. Atëherë nuk është më dashuri, por shprehje e pushtetit mbi 
tjetrin. Nuk është e pazakontë që njëri partner të abuzojë me pushtetin për 
të bërë gjëra që shkelin të drejtat njerëzore të partnerit tjetër, madje mund 
të çojnë në dëmtime serioze - emocionale ose fizike. 

Një problem i veçantë në lidhjet romantike të adoleshentëve është ndarja. 
Ndonjëherë të dyja palët e kuptojnë se është fundi i dashurisë së ndërsjellë, 
dhe ndonjëherë vetëm një. Është një ndjenjë e dhimbshme dhe e vështirë 
humbjeje, gjendje për të cilën jo më kot thuhet se është dikush me zemër të 
thyer. Atëherë është e nevojshme, veçanërisht nëse fjala është për adoles-
hent, të jepet mbështetje në mënyrë që personi të rikuperohet ngadalë dhe 
të kuptojë se dashuria sjell lumturi të vërtetë vetëm nëse është e ndërsjellë 
dhe se ka mundësi të dashurohet me dikë tjetër. Çdo përvojë në dashuri, 
qoftë e qëndrueshme apo e pafund, na mëson të duam dhe të jemi të dashur.
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Shumë të rritur i karakterizojnë lidhjet romantike adoleshente si jetëshkurtra 
dhe sipërfaqësore. Ndonjëherë ky pretendim është i vërtetë, pasi shumica e 
lidhjeve të adoleshentëve zgjasin vetëm disa javë ose muaj dhe nuk ka gjasa  
të kenë thellësinë dhe kompleksitetin që karakterizon lidhjet afatgjata që  
krijohen më vonë në jetë.

Në të njëjtën kohë, karakterizimi i këtyre lidhjeve vetëm si sipërfaqësore 
është problematik, pasi ato mund të luajnë një rol qendror në jetën e  
adoleshentit. Lidhjet janë ndër temat më të rëndësishme në bisedat rinore. 
Ato mund të jenë shkaku i emocioneve të forta pozitive ose negative,  
shumë më tepër sesa marrëdhëniet me miqtë, prindërit apo marrëdhëniet  
në shkollë. 

Lidhjet romantike të adoleshentëve luajnë një rol të rëndësishëm në formim-
in e drejtimit të zhvillimit gjatë adoleshencës. Kur të rinjtë hyjnë në një lidhje 
romantike, ata përjetojnë sjellje të panjohura, eksperimentojnë me sjellje 
të ndryshme dhe fitojnë aftësi të reja. Ata duhet të kuptojnë këto përvoja të 
reja, shpesh befasuese. Të rinjtë kalojnë shumë kohë duke menduar dhe folur 
për këto lidhje romantike dhe për të dashurin/të dashurën e tyre. 
 
Ndonjëherë ata interpretojnë mendërisht disa skenarë hipotetikë me part-
nerë romantikë (ëndërrim gjatë ditës), duke përdorur përvojat e kaluara në 
lidhje për të marrë me mend përgjigjet e tyre ose përgjigjet e partnerëve ndaj 
një situate të caktuar. Marrëdhëniet në vetë lidhjet ndryshojnë nga personi në 
person. Për shembull, të përballur me një problem të vështirë familjar, disa 
adoleshentë do t’i drejtohen partnerit të tyre dhe do të kërkojnë mbështetje 
dhe udhëzime prej tij. Një pjesë tjetër e adoleshentëve do ta mbajnë prob-
lemin për vete sepse mendojnë se partneri i tyre do të mendojë se problemi 
është i parëndësishëm. Të rinjtë shpesh kanë turp të jenë të sinqertë dhe të 
hapur me partnerët e tyre nga frika e dënimit ose refuzimit. Të tjerët mund 
të mos e ndajnë problemin me partnerin e tyre sepse mendojnë se ai ose ajo 
nuk do të jetë në gjendje të ndihmojë [4].

Mendimet e adoleshentëve për dashurinë romantike nuk janë identike me ato 
të rriturve. Mendimi i hershëm për romancat shpesh idealizohet dhe lidhet 
me disa stereotipa mediatike. Për shembull, shumë adoleshentë pretendojnë 
se janë të dashuruar, edhe pse kanë folur pak ose aspak me simpatinë e tyre. 
Adoleshentët i shohin këto lidhje si mundësi për argëtim, eksperimente  
seksuale ose për të fituar status në shoqëri [5]. Por ato mund të shihen edhe 
si një lloj përgatitjeje për lidhje romantike të partnerit në periudhën pas a 
doleshencës. Lidhjet romantike, megjithatë, janë shumë të ndryshme në 

LIDHJET ROMANTIKE NË ADOLESHENCË
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natyrë (ndërmjet kulturave të ndryshme, por edhe brenda së njëjtës kulturë) 
dhe secili individ i përjeton ato ndryshe. 

Biseda e hapur i bën lidhjet më argëtuese dhe të kënaqshme; sidomos kur të 
dy partnerët flasin për nevojat e njëri-tjetrit për shëndetin fizik, emocional, 
mendor dhe seksual. Nuk mund të pritet që partneri të dijë se çfarë dëshiron 
dhe ka nevojë tjetri, nëse nuk thuhet publikisht. Askush nga ne nuk mund të 
lexojë mendime. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të jeni të hapur 
ndaj nevojave dhe pritshmërive tuaja dhe t’i shprehni ato qartë. 

Në një lidhje romantike është shumë e rëndësishme të flitet hapur për  
çështje që lidhen me seksin dhe shëndetin seksual. Vendimi për të bërë seks 
varet tërësisht nga individi dhe secili ka të drejtë të thotë “jo” nëse pason 
diçka e pakëndshme. Ka shumë mënyra për të shprehur dashurinë, jo vetëm 
seksin. Nëse një person vendos të bëhet seksualisht aktiv, ka disa gjëra për të 
cilat duhet të flasë. 

Ndonëse të folurit për seksin mund të duket paksa e frikshme, shumë të rinj 
zbulojnë se kur kanë guximin të flasin për të, partneri e vlerëson atë.  
Ka shumë mundësi që edhe ai/ajo të ketë pasur guximin të flasë për këtë. 
Është në rregull të jesh nervoz - kjo tregon se ajo që po bëhet është e  
rëndësishme. Temat që mund të diskutohen janë të ndryshme: infeksionet 
seksualisht të transmetueshme, seksi i sigurt, kufijtë se ku mund të shkojë 
partneri [6].

Kur të rinjtë mendojnë se çfarë e bën një lidhje të mirë, ata duhet të  
përgjigjen nëse lidhja i ka shtatë cilësitë e mëposhtme:

• Respekti i ndërsjellë. Respekt do të thotë që çdo person e vlerëson  
partnerin e tij dhe i kupton kufijtë e tij/saj. 

• Besimi. Xhelozia është një emocion i natyrshëm. Por është e rëndësishme 
se si reagon një person kur është xheloz. Dy persona nuk mund të kenë 
një lidhje të shëndetshme nëse nuk i besojnë njëri-tjetrit. 

• Ndershmëria. Ajo shkon paralelisht me besimin, sepse është e vështirë t’i 
besosh dikujt nëse ai/ajo nuk është i sinqertë. 

• Mbështetja. Partneri duhet të japë mbështetje dhe jo vetëm në momente 
të vështira. Në lidhje të shëndetshme, partneri duhet të jetë një sup për 
të qarë në situata të vështira, por edhe të jetë i pranishëm në momente të 
mira. 
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• Barazia. Lidhjet shpesh përkeqësohen kur fillon një luftë për pushtet, kur 
njëri partner pret të jetë gjithmonë pas të tij/saj dhe nuk merr parasysh 
nevojat dhe kërkesat e tjetrit. 

• Identitete të veçanta (autonomi). Në një lidhje të shëndetshme, të gjithë 
duhet të bëjnë kompromise. Por kjo nuk do të thotë se partnerët duhet 
të humbasin identitetin e tyre. Para fillimit të lidhjes, secili prej part-
nerëve kishte jetën e tij (familjen, miqtë, interesat, hobi) dhe kjo nuk 
duhet të ndryshojë. Askush nuk duhet të pretendojë se i pëlqen diçka që 
nuk i pëlqen, ose të heqë dorë nga miqtë ose aktivitetet që i pëlqejnë. Ju 
gjithashtu duhet të zhvilloni interesa të reja, të bëni miq të rinj. 

• Komunikim i mire. Shpesh e hasim shprehjen “burrat dhe gratë nuk e fla-
sin të njëjtën gjuhë”. Por është e rëndësishme që të gjithë të pyesin part-
nerin nëse nuk është i sigurt se çfarë mendon dhe të flasin sinqerisht dhe 
hapur, në mënyrë që të shmangen problemet e komunikimit. Asnjëherë 
nuk duhet të heshtni nga frika se partneri nuk do të dojë ta dëgjojë [7].

Një nga çështjet kryesore në lidhjet e adoleshentëve është nëse duhet të 
bëni seks apo jo. Presioni për të bërë seks, veçanërisht në këtë moshë, mund 
të drejtohet tek të dyja gjinitë, por është më i shpeshtë tek femrat, për  
shkak të pritshmërive dhe trajtimeve të ndryshme sociale që u imponohen 
kur bëhet fjalë për seksin. Ndërkohë që meshkujt mendohet se janë “burra 
të vërtetë” sa më shumë që bëjnë seks, femrat pritet të jenë shumë më të 
rezervuara dhe më të përmbajtura. 

Ka arsye të ndryshme pse dikush mund të mos dëshirojë të bëjë seks. Cilado 
qoftë arsyeja, pavarësisht se si i duket dikujt, ajo duhet të respektohet dhe të 
veprohet në përputhje me rrethanat. Personi ka të drejtë të vendosë se çfarë 
të bëjë me veten e tij në përputhje me frikën, pasiguritë, besimet, ndjenjat 
dhe situatat e tij aktuale. 

Është e rëndësishme të mendohet nëse duhet të ketë seks për shkak të  
ndjenjës së rehatisë, sigurisë, vullnetarizmit, kënaqësisë dhe mbrojtjes së 
shëndetit tuaj. Të gjithë duhet të angazhohen në aktivitet seksual me një  
person tjetër vullnetarisht dhe lirisht (me pëlqimin e plotë të lirë dhe të  
informuar), dhe jo për shkak të përmbushjes së pritshmërive të bashkë-
moshatarëve, për shkak të imitimit të disa idhujve mediatikë ose për shkak  
të pritshmërive të partnerit. Secili ka të drejtë të japë ose të mos pranojë 

LIDHJET E ADOLESHENTËVE DHE  
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marrëdhëniet seksuale, dhe në të njëjtën kohë secili ka përgjegjësi të  
respektojë vendimin e tjetrit. Vendimi i tjetrit mësohet më së miri përmes 
bisedës së sinqertë dhe ato aftësi komunikuese dhe komoditeti për t’i  
udhëhequr fitohen nga pjekuria, por edhe nga përvoja. 

Pasojat e seksit për shkak të stresit mund të jenë të rënda: ndjenja e  
pasigurisë, faji, izolimi, depresioni, lëndimi fizik, shtatzënia e paplanifikuar, 
infeksioni HIV dhe IST të tjera, etj. Të rinjtë shpesh pyesin se cila është mosha 
ideale në të cilën këshillohet të filloni të bëni seks. Nëse shikoni literaturën, 
do të shihni se në vendet perëndimore mosha mesatare për marrëdhëniet e 
para seksuale në të dyja gjinitë është 17 vjeç, dhe në moshën 15 vjeç rreth 
16% e të rinjve fillojnë të kryejnë aktivitete seksuale [8]. Kjo nuk do të thotë 
se mosha e treguar është më e përshtatshme, thjesht sepse është pothua-
jse e pamundur të përcaktohet dhe të vlejë për të gjithë. Edhe pse autorë të 
ndryshëm kanë mendime të ndryshme, për shkak të pjekurisë emocionale, 
fizike dhe sociale dhe për shkak të pasojave ligjore, mosha 18 vjeç konsidero-
het nga disa si kufiri më i ulët i moshës. Por ky qëndrim mund të jetë edhe 
problematik, sepse për shkak të dallimeve të shumta individuale, për disa kjo 
mund të jetë një moshë e vonë, e për disa e parakohshme. Prandaj, përgjig-
ja më e mirë për këtë pyetje është vendimi subjektiv i çdo individi bazuar në 
disa kritere të rëndësishme: gatishmëria emocionale (nëse dëshiron të kryejë 
marrëdhënie seksuale), pjekuria sociale (gatishmëria për t’u përballur në 
mënyrë konstruktive me efektet anësore të mundshme të kryerjes së seksit, 
si p.sh. shtatzënia e paplanifikuar ose IST), aftësia fizike dhe, në fund të fun-
dit, pasja e një partneri të përshtatshëm. Në çdo rast, më shpesh kumtohen 
pasojat negative dhe se sa ato pozitive nga hyrja në marrëdhënie seksuale në 
adoleshencë, veçanërisht kur bëhet fjalë për vajzat [9/10]. 

Një arsye e shëndetshme për të kryer marrëdhënie seksuale, pas së cilës 
qëndron një dëshirë e vërtetë, autentike, është qëllimi për të dhënë dhe 
marrë kënaqësi, për të mësuar për seksualitetin dhe ndjenjat e veta, për  
të shprehur intimitet, lidhje dhe dashuri, e ndjekur nga gatishmëria për  
t’u përgjigjur ndaj të gjitha sfidave që mund të sjellë përfshirja në  
marrëdhënie seksuale.
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• Një rrezik i mundshëm në punëtorinë “Lidhjet e dashurisë adoleshente” 
është të krijohet përshtypja se gjithmonë vetëm sjellja e njërit partner 
është arsyeja që lidhja të jetë jo cilësore. Edukatori/ja mund të theksojë 
se skenarët që po luhen janë episode të një vazhdimësie më të gjatë dhe 
se diskutimi do t’u referohet vetëm atyre episodeve. 

• Në të gjitha punëtoritë e kësaj njësie tematike, mund të paraqiten shumë 
përvoja personale, vetjake apo të tjera. Nëse ndodh një gjë e tillë,  
edukatori/ja mund të përpiqet të kërkojë neutralizimin - mos  
përmendjen e emrave, bisedën në vetë të tretë, etj. 

• Punëtoria “A duhet të qëndroj apo të largohem?” mund të jetë gjithashtu 
një sfidë emocionale për disa pjesëmarrës. Edukatorët duhet të jenë të 
kujdesshëm se ku të vendosin kufirin midis xhelozisë së pranueshme dhe 
manifestimeve të saj si dhunë në marrëdhëniet intime, veçanërisht pasi 
adoleshentët priren ta shohin atë si një “shenjë dashurie”.

“Terren i rrëshqitshëm”

Të dhëna relevante

Partnerët romantikë mund të jenë një burim mbështetjeje për shumë  
adoleshentë [12].

Nxënësit e shkollave të mesme shpenzojnë 5-8 orë në javë duke menduar për 
partnerin e tyre aktual ose të mundshëm të dashurisë [11].

Përvojat e lidhjeve romantike në adoleshencë mund të ndikojnë në natyrën e 
lidhjeve të ngushta të mëvonshme, duke përfshirë martesat [13].

Rezultatet e një studimi të kryer në Kroaci tregojnë se mesatarisht 93.1% 
e adoleshentëve kanë kryer një formë të dhunës në marrëdhënie. Ndërsa 
46,9% e të rinjve thanë se kishin kryer të paktën një formë të dhunës fizike  
në gjashtë muajt e fundit, 27,2% kishin kryer një formë të dhunës seksuale 
dhe 93,3% kishin kryer dhunë psikologjike në një lidhje. Në një studim të  
ngjashëm të kryer në të njëjtin vend, xhelozia u raportua si shkaku i dhunës 
në 57% të anketuarve [14].
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Hulumtimet në fushën e psikologjisë së dashurisë kanë treguar pa mëdyshje 
se respekti, i cili është një nga komponentët më të rëndësishëm të një 
marrëdhënieje dashurie, rritet në mënyrë ciklike. Domethënë, nëse njëri 
prej partnerëve tregon respekt, kjo krijon një ndjenjë besimi dhe sigurie tek 
partneri tjetër dhe e stimulon atë që ta respektojë më shumë partnerin e  
tij/saj [15].

Ka prova të shumta se mungesa e dashurisë, veçanërisht në fëmijërinë e 
hershme, mund të kontribuojë në shumë çrregullime emocionale. Mënyra  
se si e marrim dashurinë nga njerëz të rëndësishëm në fëmijërinë e hershme 
paracakton kryesisht aftësinë për të dhënë dhe marrë dashuri edhe në lidhjet 
romantike [16].

Me Studimin për sjelljen lidhur me shëndetin te fëmijët e moshës shkollore 
(11, 13 dhe 15) u konstatua se në shumicën e vendeve evropiane, djemtë 
kishin më shumë gjasa se vajzat të raportonin se bënin seks në moshën 15 
vjeçare ose më herët. Prevalenca e marrëdhënieve seksuale është më e  
larta tek djemtë në Evropën Lindore dhe në Ballkan, me gjithashtu dispropor-
cionin më të lartë gjinor të djemve kundrejt vajzave prej 12:1. Sipas autorëve,  
prevalenca e lartë e përvojave seksuale dhe disproporcioni i lartë gjinor tek 
djemtë - vajzat, si në bashkësinë etnike shqiptare ashtu edhe në atë ma-
qedonase në Maqedoni, është një fakt shqetësues që tregon për dallime të 
mëdha në kulturë dhe lirinë e shprehjes mes djemve dhe vajzave lidhur  
me seksualitetin [17].

• Lidhjet romantike të adoleshentëve luajnë një rol të rëndësishëm në 
formimin e personalitetit të adoleshentëve. 

• Në një lidhje romantike është shumë e rëndësishme të flisni hapur për të 
gjitha çështjet. 

• Aftësitë e mira komunikuese, ndjeshmëria, çiltërsia, barazia dhe 
ndershmëria përmirësojnë cilësinë e lidhjes dhe mundësojnë shmangien  
e situatave të padëshiruara si dhuna në lidhje apo agresioni nga partneri.

Mesazhet kryesore të punëtorisë  
“Lidhjet e dashurisë adoleshente”
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• Të vendosësh nëse do të bësh seks apo jo në adoleshencë nuk është e  
lehtë. Ndodh shpesh që motivet për të bërë seks të jenë problematike – 
që nga përmbushja e pritshmërive të mjedisit (bashkëmoshatarëve) deri  
te përmbushja e pritshmërive të partnerit. 

• Të gjithë duhet të hynë në aktivitet seksual me një person tjetër  
vullnetarisht dhe lirisht (me pëlqim të plotë të lirë dhe të informuar). 

• Secili ka të drejtën të japë pëlqim për marrëdhënie seksuale, dhe në të 
njëjtën kohë secili ka përgjegjësinë për të respektuar vendimin e tjetrit. 
Përderisa ka marrëveshje, vullnetarizëm dhe siguri mes personit që kryen 
marrëdhënie seksuale, çdo sjellje seksuale është e pranueshme. 
 
Çfarë nënkuptohet me dhënien e pëlqimit seksual? 
 
Dhënia e pëlqimit për marrëdhënie seksuale i referohet aftësisë së çdo 
individi për të bërë një zgjedhje nëse ai ose ajo dëshiron ose jo të përf-
shihet në aktivitet seksual. Aktiviteti seksual nuk nënkupton vetëm kup-
timin e tij më të ngushtë, i cili përfshin penetrimin vaginal, oral ose anal, 
por shumë më i gjerë - nënkupton një gamë të gjerë aktivitetesh që kanë 
rëndësi seksuale, duke përfshirë prekjen me konotacione seksuale. 
 
Çfarë do të thotë detyrim në aktivitetin seksual? 
 
Kjo ndodh kur një personi i bëhet presion për t’u përfshirë në aktivitet 
seksual (gjithashtu kuptohet në një kuptim më të gjerë) kundër vullnetit 
dhe dëshirës së tij/saj. Mënyra se si ushtrohet presioni mund të ndryshojë 
nga forma më brutale e dhunës fizike ose kërcënimi me dhunë fizike, deri 
te forma shumë më delikate që nuk përfshijnë përdorimin e forcës fizike 
(si shantazhi, manipulimi emocional, frikësimi, etj. ).

Mesazhet kryesore të punëtorisë  
“Lidhjet adoleshente dhe seksi”
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• Çdo lidhje është e veçantë dhe në secilën prej tyre partnerët mund të 
gjenden në një situatë për të menduar nëse do të qëndrojnë në lidhje  
apo jo. 

• Ndonjëherë, edhe pse është relativisht e rrallë, lidhja “prishet” në bazë 
të mosinteresimit reciprok ose vendimi të ndërsjellë që, për ndonjë arsye, 
lidhja duhet të përfundojë. Zakonisht iniciativa, gjegjësisht vendimi për të 
ndërprerë, që mund të jetë shumë i vështirë, është vetëm i njëanshëm.  

• Vendimi nëse do të qëndroni në një lidhje apo do të largoheni nuk duhet 
të merret fare nëse në të ka elemente të përsëritura dhune, pra është më 
mirë të largoheni. 

• Është shumë e rëndësishme që të gjithë të kenë një të rritur tek i cili 
mund të mbështeten nëse përjetojnë dhunë në lidhje, në mënyrë që të 
parandalojnë përshkallëzimin e mëtejshëm. Ka institucione që janë  
përgjegjëse për të ndihmuar viktimat e dhunës në lidhje, edhe kur ato  
janë adoleshente, si për shembull qendra të ndryshme të shëndetit 
mendor të rinjve. Në shkollë mund të ndihmojnë persona të shërbimit 
pedagogjik-psikologjik dhe jashtë tij qendrat e shëndetit mendor.

Mesazhet kryesore të punëtorisë  
“Të qëndroj apo të largohem?”
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Punëtoria 1
Lidhjet e dashurisë adoleshente

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet të:
• dijë se në lloje të ndryshme lidhjesh, dhe veçanërisht në partneritet,  

sjellje të caktuara çojnë në përmirësimin e marrëdhënieve dhe të tjera  
në përkeqësim;

• ndërgjegjësohen se komunikimi i hapur dhe i sinqertë është një element  
i domosdoshëm për ndërtimin e marrëdhënieve të mira;

• ndërtojë një qëndrim pozitiv ndaj bisedës së hapur për problemet dhe 
nevojat, në vend që t’i shpërfill ato.

Materialet:
• fleta e punës për pjesëmarrësit: “Lidhjet e dashurisë adoleshente”;
• fletë e punës për edukatorin/en: “Lidhjet e dashurisë adoleshente”;
• fleta dhe stilolapsa/lapsa.

Pjesëmarrësit ndahen në grupe me 4-5 anëtarë dhe secili merr një skenar  
të ndryshëm nga fleta e punës për pjesëmarrësit. Në varësi të kohës në  
dispozicion dhe madhësisë së grupit, edukatori/ja mund të zgjedhë, për 
shembull, vetëm 3 skenarë dhe t’i ndajë pjesëmarrësit në 6 grupe (dy grupe 
kanë të njëjtin skenar dhe 4 nuk punojnë), ose, në 5 grupe, kështu që në 2 
nuk punohet, ose punojnë të shtatë. 

Pjesëmarrësve u jepen udhëzime të lexojnë skenarin, ta diskutojnë në grup 
dhe të thonë: 1) çfarë nuk shkon me lidhjen dhe 2) si duhet të veprojë secili 
prej aktorëve për ta bërë lidhjen më funksionale. Kur të mbarojnë, secili nga 
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grupet zgjedh se kush do ta lexojë skenarin me zë të lartë dhe do të thotë se 
për çfarë folën. Më pas edukatori /ja u jep mundësinë të tjerëve, nëse kanë 
diçka për të shtuar ose kanë një këndvështrim tjetër të situatës. Për çdo  
skenar, edukatori/ja bën një përmbledhje duke shkruar cilësitë e lidhjes, 
sikur janë thënë nga grupi.

Diskutim/ligjëratë e shkurtër

1. A ishte e lehtë negociata në grup? A kishte ndonjë dallim midis  
meshkujve dhe femrave? Cila është arsyeja për këtë?

2. Cilat procedura çojnë në ruajtjen e lidhjeve?
3. Cilat janë pasojat e një marrëdhënie të keqe me partnerët tanë?  

Dhe çfarë kur kemi të mira?
4. A janë lidhjet të tilla që gjithmonë mund të veçojmë vetëm një nga  

partnerët si përgjegjës për marrëdhënien e keqe? Çfarë ndodh  
më shpesh?

5. Cilat cilësi janë të nevojshme për të siguruar një marrëdhënie të mirë  
në lidhje?

Konkluzioni

Lidhjet cilësore janë ato që bazohen në zgjedhjen e ndërsjellë të lirë dhe ato 
që i lejojnë të dy partnerët të përjetojnë kryesisht ndjenja pozitive dhe të 
promovojnë mirëqenien personale. Marrëdhënie të tilla bazohen në kujdesin, 
ndershmërinë, çiltërsinë dhe respektin reciprok. Është mirë kur partnerët / 
miqtë / anëtarët e familjes komunikojnë hapur, i besojnë njëri-tjetrit, marrin 
vendime të përbashkëta dhe, nëse është e nevojshme, bëjnë kompromise kur 
ka mosmarrëveshje interesash. Është shumë e rëndësishme që të gjithë të 
jenë përgjegjës për veprimet e tyre. Lidhjet cilësore rezultojnë në përfitime 
për zhvillimin e personalitetit, të tilla si ato për shëndetin psikologjik, rritjen e 
arritjeve akademike dhe lidhjet dhe marrëdhëniet e suksesshme si të persona 
të rritur. 

Rëndësia e lidhjeve miqësore në adoleshencë është gjithashtu e madhe dhe 
ndonjëherë vihen para lidhjeve romantike. Është shumë e rëndësishme të 
vendosni një ekuilibër për të siguruar që miqësitë të mos vuajnë për shkak  
të lidhjeve, dhe anasjelltas. 
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Aktiviteti përmbyllës

Secilit prej pjesëmarrësve i kërkohet të shkruajë cilësitë që ata/do të donin 
të admironin te partneri i tyre (ekzistues ose imagjinar). Ata që dëshirojnë 
mund ta ngjitin letrën e tyre në “murin e partneritetit të mirë” në mënyrë që 
të tjerët ta shohin atë.

Lidhjet romantike në adoleshencë janë një burim intimiteti dhe shoqërimi. 
Megjithëse lidhjet romantike në adoleshencën e hershme dhe të mesme 
 janë relativisht jetëshkurtra, për adoleshentin mesatar ato janë shumë 
të rëndësishme, pasi partnerët romantikë mund të jenë burimi kryesor i 
mbështetjes për shumicën e adoleshentëve. Lidhja mund të jetë një burim 
emocionesh të forta. Shumica e këtyre emocioneve janë pozitive, por  
shumë janë gjithashtu negative, duke sugjeruar se lidhjet romantike të  
adoleshentëve ndonjëherë mund të jenë burim stresi. Në të njëjtën kohë, 
stresi shoqërohet më së shpeshti me gatishmërinë e pamjaftueshme për  
të folur hapur për problemet, nevojën për të imponuar pushtet dhe për të 
“zgjidhur” konfliktet në mënyrë të dhunshme. 

Konsiderohet se cilësitë më të rëndësishme që e bëjnë partneritetin të  
qëndrueshëm dhe cilësor janë respekti i ndërsjellë, besimi, ndershmëria, 
gjegjësisht ndershmëria (përmes së cilës ndërtohet besimi), përkrahja,  
barazia, pra barazia, e cila bazohet në raporte të fuqisë së barabartë, dhe 
toleranca ndaj identiteteve të veçanta. Në një lidhje të shëndetshme, të 
gjithë duhet të bëjnë kompromise. Por kjo nuk do të thotë se partnerët  
duhet të humbasin identitetin e tyre. Askush nuk duhet të pretendojë se i 
pëlqen diçka që nuk i pëlqen ose të heqë dorë plotësisht nga miqtë ose  
aktivitetet që i pëlqejnë. Gjithashtu duhet të zhvillohen interesa të reja, të 
njoftohen miq të rinj.

Të gjitha lidhjet, edhe ato adoleshente, janë një grup kompleks ndërvep-
rimesh, në të cilat pritshmëritë, tiparet e personalitetit të partnerëve dhe 
mënyra e komunikimit të tyre luajnë një rol të rëndësishëm. Ndaj, edhe pse 
në një lidhje që shkon keq në pamje të parë duket se njëri prej partnerëve 
ka të drejtë dhe tjetri gabim, zakonisht nuk është kështu, ose mund të jetë 
kështu vetëm në situata të caktuara. Sigurisht, edhe pse ka përjashtime, më 
shpesh përgjegjësia për cilësinë e marrëdhënies është e përbashkët.
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Reflektimi 

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Lidhjet e dashurisë adoleshente”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

“Djalë xheloz” 

Maria pranon të shkojë të premten në kinema me shoqen e saj. Disa orë më vonë, 
Kalini, i dashuri i saj, e pyet nëse dëshiron të shkojnë në koncert të grupit të njohur të 
premten mbrëma. Maria shpjegon se ajo tashmë ka pranuar të dalë me shoqen e saj, 
për çka ai shpërthen dhe fillon ta akuzojë se nuk e do dhe se dalja me shoqen e saj 
është një justifikim për të parë ish të dashurin e saj. Kur Maria i kujtoi se edhe ai del 
vetëm me shokët e tij, ai u përgjigj menjëherë se ata nuk janë njësoj dhe se ai si  
burrë duhet të ketë shokë dhe se dalin vetëm në një bastore, ku ka vetëm burra.  
I nervozuar, pasi e kërcënoi se nëse do të dilte me shoqen e saj, do të ndahej  
menjëherë me të dhe do t’u thoshte të gjithëve se ajo nuk ishte e mirë për asgjë,  
i mbylli telefonin dhe nuk iu përgjigj telefonatave të mëtejshme.

“Ndryshimi”

Maja dhe Ogneni janë 16 vjeç dhe prej shtatë muajsh janë në një lidhje. Ogneni nuk  
ka më ndërmend ta presë Majën që të vendosë se kur do të bëjnë më në fund seks  
“të vërtetë”. Është mërzitur vetëm nga puthjet dhe mbajtja e duarve dhe planifikon 
t’ia thotë këtë së shpejti. Fatmirësisht Lela e telefonon në celularin e tij, për të cilën  
prej ca kohësh ndjen se “e pëlqen”. Ajo nuk e fsheh këtë dhe i sugjeron hapur të  
shikojnë një film romantik së bashku. Ogneni e telefonon Majën, flet ngjirur dhe i  
shpjegon se nuk do të mund të dalë apo ta ftojë në shtëpi sepse është i sëmurë. 
Ndërkohë fton Lelën tek ai duke i lënë të kuptohet se është ndarë me Majën.  
E shqetësuar, Maja shfaqet para derës me një qese me limonë dhe kupton se  
Ogneni nuk është as i sëmurë dhe as i vetëm. Mes lotësh ajo fillon t’i bërtasë Lelës 
dhe ta kërcënojë se do të bëjë skandale të tilla nga të cilat nuk do të mund të  
shpëtojë për një kohë të gjatë.

FLETA E PUNËS: LIDHJET E DASHURISË ADOLESHENTE
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“E pamundur të kënaqet”

Alberti dhe Nora janë në lidhje prej një viti. Alberti është i dashuruar si kurrë më parë 
dhe bën gjithçka për të kënaqur Norën. I vetmi problem që e shqetëson është se 
Nora duhet të ketë gjithmonë të drejtë dhe nuk ka aspak nevojë të shqetësohet për 
pritshmëritë apo dëshirat e tij. Ata pranojnë të dalin dhe biseda e tyre kthehet në një 
sërë sugjerimesh të pafundme nga Alberti dhe ankesa nga Nora. Ajo nuk kujdeset  
nëse e ofendon. Një pjesë e bisedës së tyre duket kështu:

  Аlberti: Diell, a dëshiron të vish tek unë sonte për të parë një film?
  Nora: Jam mërzitur më me ato filmat dhe përqafimet e tua, unë kot që blej grim 

dhe rroba?
  Аlberti: Epo, të thërrasim edhe të tjerë? 

Nora: Uaa, budalla... Cilët të tjerët, Mikin dhe Sonjën janë të tjerët? A duhet të 
vishem për ata???

 Аlberti: Unë e propozova këtë sepse më tha që nuk ke pasur para kohët e fundit, 
ndaj nuk duhet të japim për pije...

 Nora: Po ti çfarë mashkulli je nëse nuk i gjen?
      Аlberti: Hmmm, pra do të shkojmë në “Exit”?
  Nora: Çfarë? Te ato facat që bëjnë si xhazerë?...  

Etj.
 

“Disiplina” 

Jovani dhe Maria janë në lidhje prej disa muajsh. Jovani është “çmendur” pas Marisë, 
ai ende nuk mund ta besojë që një vajzë kaq e bukur pranoi të ishte e tij. Ai e di që 
duhet të jetë i rreptë me një femër për ta vlerësuar, por thjesht zemra nuk do. Çdo 
ditë i dërgon mesazhe, e pret para gjimnazit kur të mbarojnë mësimet vetëm për ta 
parë, i blen arusha, lepurusha e gjëra të ngjashme, e dëgjon gjithë ditën për gjëra që 
as nuk i interesojnë. Por ai gjithashtu e ka të veten unë dhe nuk mund ta kuptojë pse 
Maria nuk dëshiron të bëjë një kompromis të arsyeshëm. Për shembull, dje bëri një 
skandal për të qindtën herë duke i kërkuar që të vishej më normalisht dhe jo gjysma 
e qytetit t’i shikonte të brendshmet. Para ca ditësh qau dhe e kërcënoi se nuk do ta 
shihte më nëse do t’i kërkonte të kontrollonte sërish celularin. Sot po mendon t’i japë 
një ultimatum. Nëse nuk rregullohet pak marrëdhënia, të qetësohet, të tregohet e 
sjellshme, ka një adut për disiplinën. Ai do t’i kujtojë sa foto “nudo” ka dhe ku do të 
përfundojnë së shpejti…Pastaj le të fotografohet lirisht dhe le të shëtisë si të dojë  
e veshur.
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“Një gjysmë vjetor jashtë vendit”

Bojani është nxënës i shkëlqyer në vitin e tretë dhe ka ambicie të larta. E dashura e  
tij Sara nuk e ka problem këtë, pasi ndërsa ai i është përkushtuar mësimit, ajo ka  
kohë të shoqërohet dhe të merret me sport. Por kur mësoi se Bojani kishte aplikuar 
për një bursë një semestrale në SHBA dhe e kishte marrë atë, “i plasi filmi” dhe ajo  
vendosi ta ndahet. Për të është e pakuptueshme që dikush mund të vendosë “ftohtë” 
të jetë mijëra kilometra larg në gjysmë viti, madje edhe t’i gëzohet kësaj. Në vend që 
ta përgëzojë, i dërgoj mesazh ndarjeje. Bojani, i shtangur dhe i thyer nga lëvizja, as që 
u përpoq të pyeste se për çfarë bëhej fjalë.

“Lufta e internetit”

Sanja dhe Luka janë në lidhje që në vitin e parë, ndërsa tani kanë në plan të festojnë  
së bashku maturën. Luka ka kuptuar se Sanja ka regjistruar dhe postuar në internet 
dhjetë video me këshilla grimi dhe fitnesi dhe pa mundur të dukej si dikush, i inatosur 
si rrëqebulli, e kërcënoi se nëse nuk i tërhiqte menjëherë, jo vetëm që do të  
ndaheshin, por ai do të gjente një mënyrë që ajo të pendohet shumë që e ka  
“poshtëruar” ashtu. Menjëherë e ka thirrur dhe i ka bërtitur: Sanja, a ke mendje,  
çfarë mendon me këtë video? Do ta tregoj unë influenseren-minfluenseren, a do që  
t’i tërheqësh maniakët? Të marr vesh nga të tjerët, gomar të më bëjnë? Për këtë,  
Sanja e kërcënoi se do “t’ia kthente dyfish” dhe se nuk kishte ndërmend të tërhiqej 
pasi kishte duruar prej kohësh “pëlqimet” e të njëjtave vajza që postonin video pa  
arritur ta detyrojë t’i tërheqë.

“Gjaku nuk është ujë”

Violeta dhe Arbeni janë në lidhje prej një viti. Arbeni e vlerëson faktin që Violeta është 
e lidhur me familjen e saj, ndaj nuk arrin të kuptojë tekat e saj lidhur me motrën e tij. 
Ditën e djeshme ajo “iu vërsul” befas se i ka ardhur në majë të kokë nga fakti që motra 
është më e rëndësishme se gjithçka dhe se nuk do të pranojë të dalë me të çdo ditë. 
Disi iu prish gjithçka, sepse motra e tij flet shumë mirë për Violetën. Tani rezulton se ai 
duhet të zgjedhë mes të dyjave, dhe i do të dyja. Sot ai do të shkojë t’i tregojë Violetës 
se sa egoiste është për të bërë kërkesa të tilla. Nëse nuk mund të jenë vazhdimisht  
me motrën e tij, e cila është kaq e bukur, edhe ai do t’ia ndalojë Violetës ta takojë 
familjen çdo të diele, kur mblidhen për drekë në vilë dhe t’i bëjë skena para se ajo  
të shkojë atje. Le të shohë sa i dhemb për familjen e saj!

FLETA E PUNËS: LIDHJET E DASHURISË ADOLESHENTE
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“Lidhjet e dashurisë adoleshente”

Fleta e punës për edukatorin/en:

“Djalë xheloz” – Shkelen parimet e identitetit (autonomisë), besimit, barazisë, respektit  
reciprok.

Kalini e kufizon lirinë e Marias, e akuzon atë në bazë të supozimeve dhe e kërcënon atë.  
Sigurisht, ai ka të drejtë të përfundojë lidhjen nëse nuk është i kënaqur me asnjë aspekt të 
marrëdhënies, por kërcënimi i degradimit publik të Marisë është shumë problematik.

“Ndryshimi” – Janë shkelur parimet e ndershmërisë dhe respektit. 

Ognen ka të drejtë të marrë një vendim për të filluar një lidhje të re nëse nuk është i kënaqur 
me lidhjen në të cilën ndodhet. Por ai nuk e shtron hapur problemin që ka, por tenton të “lu-
ajë në dy karriget”, e njëkohësisht tregohet i pasinqertë me Majën dhe Lelën. Ashtu siç ndodh 
zakonisht në situata të tilla, Maja inatin e drejton në mënyrë të pajustifikueshme te Lela, e cila 
as nuk e di se çfarë ka ndodhur mes tyre.

“Disiplina” – Shkelen parimet e besimit, respektit dhe barazisë.

Në këtë skenar ka potencial për një lidhje të bazuar në dhunë. Aktet e dhunshme shpesh  
racionalizohen me xhelozinë, të paraprirë nga “bombardimi me dashuri”, ashtu siç e bën  
Jovani. Në këtë rast ai mendon vetëm për kërcënimin duke postuar foto intime, por nëse  
e realizon kërcënimin, tashmë është flamur i kuq për Marinë të largohet nga lidhja. 

“E pamundur të kënaqet” - Shkelen parimet e ndershmërisë dhe respektit dhe barazisë.

Nora ka një pritje të pajustifikuar në lidhje që vetëm dëshirat e saj të plotësohen dhe vetëm 
nevojat e saja. Me këtë qëndrim pengon barazinë e partneritetit. Bile kjo edhe në afat të 
shkurtër nëse nuk e shqetëson Albertin, ajo të paktën mund të bënte një deklaratë konkrete, 
në vend që ta shante.

“Një gjysmë vjetor jashtë vendit”– Shkelen parimet e mbështetjes dhe komunikimit.

Nga partneri pritet të ofrojë mbështetje për nevoja të rëndësishme dhe jo vetëm në  
momente të vështira. Në lidhjet e shëndetshme diskutohen dyshimet dhe frika. Ndërprerja  
e paarsyeshme është e përshtatshme vetëm në rastet e dhunës ose tradhtisë së parimeve  
të dakorduara paraprakisht.

“Lufta e internetit” – Shkelen parimet e besimit, respektit dhe komunikimit. 

Si Sanja ashtu edhe Luka nuk i besojnë sa duhet njëri-tjetrit. Luka nuk i ka kuptuar kufijtë e 
Sanjës dhe Sanja në vend që të përpiqej t’i shpjegonte siç duhet, ia kthen “me kënaqësi”.  

FLETA E PUNËS: LIDHJET E DASHURISË ADOLESHENTE
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Gjëja më e keqe në këtë skenar është se nuk ka komunikim se si të kapërcehen ndjenjat e  
këqija, por bëhen kërcënime që nuk janë të mira për askënd.

“Gjaku nuk është ujë” – Shkelen parimet e respektit dhe barazisë reciproke.

Arbeni nuk e kupton nevojën legjitime të Violetës për të qëndruar edhe vetëm, e jo   vetëm  
me motrën e tij, dhe Arbeni i vendos gjërat “bardh e zi” dhe i “zgjidh” me kërcënime. Nëse 
Violeta do t’ia ndalonte kontaktin me motrën e tij, atëherë ajo do të shkelte parimin e  
autonomisë, në një mënyrë shumë problematike.
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Punëtoria 2: 
Lidhjet adoleshente dhe seksi

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• dijë disa lloje të presioneve për marrëdhënie seksuale, të cilat vijnë  

nga burime të ndryshme;
• ketë afinitete t’u kundërvihet presioneve për të pasur marrëdhënie  

seksuale;
• ndërtoj qëndrim negativ për zgjidhjen e presionit për të pasur  

marrëdhënie seksuale;
• zhvilloj respektim të qëndrimit të partnerit/partneres për (mos) pasje  

të marrëdhënies seksuale;
• dijë se cilat janë motive adekuate e cilat joadekuate për të pasur dhe  

të mos pasur marrëdhënie seksuale;
• dijë cila është mënyra të zbulohet nëse partneri/partnerja sinqerisht dhe 

me vullnet të lirë dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale.

Materialet:
• fleta e punës për pjesëmarrësit: “Letër forumit Të rinjtë për të rinjtë”;
• fleta e punës për pjesëmarrësit: “Presione për të pasur marrëdhënie  

seksuale dhe shkaqet për të mos pasur marrëdhënie seksuale”;
• pajisje për shkrim;
• topa të vegjël.

Të gjithë ndahen në grupe të vogla me nga 5-6 anëtarë, kështu që çdo grupi 
i jepet nga një pjesë e fletës së punës për pjesëmarrësit: “Letër forumit Të 
rinjtë për të rinjtë”, i cili përmban tekst drejtuar bashkëmoshatarëve në një 
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forum të paramenduar për diskutim. Grupi, fillimisht duhet ta lexoj tekstin me 
kujdes, dhe pastaj në fletën t’u përgjigjet disa çështjeve. a) a ka ose nuk ka 
presion për të pasur marrëdhënie seksuale dhe nëse ka, me çka ka të bëjë,si 
bëhet presioni për të pasur marrëdhënie seksuale, pavarësisht se kush e kri-
jon (vet personi, një person tjetër i cili është në lidhje, shoqëria, prindërit...), 
përkatësisht, nëse nuk ka – cilat janë shkaqet për një gjë të këtillë; b) cili 
është shkaku për pasje/mospasje të marrëdhënies seksuale tek personi që e 
shkruan letrën; dhe c) çfarë këshille do të jepnit, i cila do të nënkuptoj re-
fuzimin e presionit dhe respektimin e shkakut për mospasjen e marrëdhënies 
seksuale të personit që e ka shkruar letrën ose pranimi që të fillojnë me mar-
rëdhënie seksuale nëse një presion të këtillë nuk ka. Si ndihmë për këtë, çdo 
grupi i jepet edhe një kopje nga fleta e punës për pjesëmarrësit:  
“Presione për të pasur marrëdhënie seksuale dhe shkaqet për mospasje/ 
pasje të marrëdhënies seksuale, ku mund të identifikohen përgjigjet e 
kërkuara për tri kërkesat e para. Edukatori, sipas vlerësimit të kohës në  
dispozicion dhe përkatësisë së grupit,  mund të zgjedh cilat nga letrat do  
t’i adresojë.Kur të gjitha grupet do të jenë gati, atëherë çdo grup e lexon  
tekstin para grupeve të tjera të cilin e ka punuar dhe përgjigjet e dhëna.

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. Si e kuptuat se ndonjë personi i është bërë presion? Ku mund të ndodhin 
situata të këtilla (vetëm në lidhje ose edhe në martesë)?

2. Sa janë të arsyeshme presionet e theksuara?
3. Sa janë të arsyeshme shkaqet që dikush të vendos të mos ketë  

marrëdhënie seksuale?
4. A kanë meshkujt dhe femrat influencë të njëjtë në lidhjet seksuale? Pse? 

Pse femrat më shpesh drejtohen për ndihmë?
5. Deri në ç’pasoja mund të çoj pranimi i marrëdhënies seksuale pas  

presionit?
6. Si dikush ta dijë se partneri/ja e tij/saj me të vërtetë dëshiron të ketë 

marrëdhënie seksuale?
7. Cilat janë shkaqet përkatëse që dikush të ketë marrëdhënie seksuale, në 

vend të presionit?



Konkluzioni

Ekzistojnë lloje të ndryshme të presioneve me të cilat ndonjë person mund 
të tentoj ta detyroj për marrëdhënie seksuale një person tjetër. Cilado qoftë 
mënyrë e sjelljes me të cilën personi tjetër vendoset në situatë të mos ndihet 
këndshëm, në presion kundër vullnetit të vet dhe pa rrugëdalje është situatë 
e krijimit të presionit dhe paraqet dhunë (pavarësisht nëse përdoret forcë 
fizike ose psikike). Kjo mund të ndodhë në lidhje dhe jashtë lidhjes, por edhe 
në martesë. Në raste të këtilla viktima asnjëherë nuk është fajtore, edhe pse 
mund të vuaj pasoja të ndryshme – nga ndjenja e pakëndshme deri në frikë të 
madhe, trishtim, hidhërim, lëndim dhe pasoja ndaj shëndetit fizik. 

Asnjëri nga llojet e presioneve të theksuara nuk është i arsyeshëm, as për  
nga përmbajtja dhe as për nga e drejta që t’i bëhet dikujt. Pëlqimi për të  
pasur marrëdhënie seksuale një herë i dhënë nuk do të thotë se vlen edhe 
për radhën tjetër kur personi mund të mendojë ose të ndihet ndryshe.
Nga ana tjetër, besimi se burrat çdoherë duan dhe mund të kenë mar-
rëdhënie seksuale është i pasaktë dhe tejet rëndues për të njëjtit.  
Të bindësh dikë që nuk ka rrezik shëndetësor për transmetimin e sëmundjes 
ose mundësi për shtatzëni të padëshiruar gjatë marrëdhënies seksuale,  
ndërsa gjatë kësaj të mos sigurohen të gjitha kushtet për këtë, është një 
mendim pa i marrë parasysh pasojat e mundshme të parikuperueshme. 

Shqetësimi fizik, i cili mund të paraqitet për shkak të mospasjes së  
marrëdhënies seksuale, aspak nuk duhet të jetë pretekst që dikush tjetër  
të detyrohet në marrëdhënie seksuale. Shqetësimi i këtillë është afatshkurtër 
dhe pa pasoja, për dallim nga detyrimi, i cili mund të ketë pasoja serioze.  
Frika për humbjen e partnerit/partneres nuk është shkak adekuat për të 
pasur akt seksual, veçanërisht nëse partneri/partnerja këtë ua sugjeron 
me vetëdije. Presioni që të merret vendim i shpejtë dhe i pa evitueshëm, 
po ashtu, e mohon të drejtën personi të mos e dijë për çka të hamendëso-
het. Kërkesa që dashuria të dëshmohet me marrëdhënie seksuale nuk është 
ndonjë provë bindëse, madje edhe me detyrim, meqë ekziston marrëdhënia 
seksuale pa dashuri dhe e kundërta. Pritshmëritë e mjedisit për të pasur 
marrëdhënie seksuale për shkak të obligimit pastaj të lidhin martesë, e  
rrënojnë të drejtën që personi ta ndryshojë mendimin. Gjykimi nga bashkë-
moshatarët (shoqëria) për shkak të (mos) ekzistimit siç e bën shumica është 
presion i madh për të qenë “njëri nga ata” dhe të merret vendim jo autentik,  
i cili nuk korrespondon me pikëpamjet dhe ndjenjat personale, kështu që 
edhe ky nuk është shkak i mirë për të pasur marrëdhënie seksuale.
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Bindja se marrëdhënia seksuale është e detyrueshme në martesë dhe nuk 
varet nga dëshira personale e dhunës, meqë marrëdhënia seksuale nuk duhet 
të jetë rezultat i detyrës, por – pikërisht e kundërta – e dëshirës. Mendimi 
se turpi vetëm e kamuflon dëshirën e vërtetë për marrëdhënie seksuale dhe 
se me këmbëngulje do të arrihet deri te rezultati i dëshiruar veçanërisht i 
adresohet grave dhe i trajton si persona që nuk mund të thonë “jo” dhe të 
cilat janë “lehtësisht të përpunueshme” me insistim pak më të madh. Nga 
ana tjetër, ryshfetet me të mira materiale për të pasur marrëdhënie seksuale 
është varfërim i skajshëm emocional i aktit seksual dhe është njëlloj eksplo-
atimi seksual.

Njëri nga shkaqet më të rëndësishëm të shëndosh për të pasur marrëdhënie 
seksuale, pas të cilëve qëndron e vërteta, dëshira autentike, është dëshira të 
jepet dhe të merret kënaqësi, të mësohet seksualiteti personal për ndjenjat 
personale, të shprehet intimiteti, lidhja dhe dashuria.

Aktiviteti përfundimtar

Рефлексија

Të gjithë qëndrojnë në rreth. Fillon njëri, i cili mban një top të vogël në dorë. 
Fillimisht e tregon emrin e vet, pastaj emrin e atij/asaj të cilit ia jep topin, 
dhe pastaj ia jep topin. Të njëjtën e bën edhe ai që e pranon topin, me atë që 
topin ia jep dikujt tjetër dhe pastaj me radhë u jepet një top tjetër i ri, kështu 
derisa të kaloj tek të gjithë. Por pas topit të katërt, edukatori/edukatorja në 
lojë fusin edhe një top, të cilin ia jep cilitdo qoftë, i cili po ashtu, sipas parim-
it të njëjtë, i jepet njëri tjetrit deri në fund. Qëllimi është të luajnë me kujdes, 
por mjaftueshëm shpejtë, ndërsa të dy topat të mos përplasen për asnjë 
çast.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Letër forumit Të rinjtë për rinjtë”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Ju lutem për një këshillë urgjente, meqë tanimë nuk e di se si të veproj! Me të 
dashurin tim jemi bashkë disa muaj dhe jemi në rregull – argëtohemi, dalim bashkë, 
madje si edhe gjithë të tjerët të moshës tonë. Por, gjatë disa takimeve të fundit,  
ai filloi të më tregoj se nuk mund më të duroj dhe se është koha e fundit të kemi  
marrëdhënie seksuale. Më thotë se është shumë i shqetësuar se do të pëlcas dhe se 
ka shqetësime të padurueshme meqë nuk ka marrëdhënie seksuale. Dje më tha edhe 
se ka filluar të dyshojë në dashurinë time ndaj tij, meqë nëse e dua me të vërtetë, 
tanimë do të kishim marrëdhënie seksuale! Nuk dua t’i shkaktoj probleme, por me të 
vërtetë nuk e di si të veproj... Ditëve të fundit fillova të sajoj shkaqe të ndryshme pse 
nuk mund të dal, vetëm e vetëm të mos i dëgjoj fjalët e njëjta... Me atë ndihem mirë, 
dua të jem në lidhje, por akoma nuk jam e përgatitur të kem marrëdhënie seksuale, 
meqë mendoj se jemi akoma shumë të rinj, kështu që kisha dashur së paku deri në 
vitin e ardhshëm të jetë kështu. Nuk e di si t’ia them që të mos dëshpërohet... 

Përshëndetje, 
Mila

A është Mila nën presion për të pasur marrëdhënie seksuale?

Nëse është, cilat janë presionet?

Nëse është, cilat janë shkaqet për mospasje seks?

Nëse nuk është, cilat janë shkaqet për të pasur seks?

Përshëndetje Mila,

FLETA E PUNËS: LETËR FORUMIT TË RINJTË PËR TË RINJTË
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Shpresën e fundit e kam tek ti, meqë tanimë nuk e di me kë të bisedojë... Që para një 
viti jam në lidhje me të dashurin dhe tani për tani jemi mirë. Nuk e di se ç’të të them, 
ndoshta edhe ty mund të duket jonormale, por, krahas faktit që ndihem mirë me atë 
dhe kemi marrëdhënie seksuale, nuk e di a dëshiroj të vazhdojmë me këtë. Problemi 
qëndron aty se unë dhe ai nuk duam gjëra të njëjta dhe në të njëjtën kohë. Dje, për 
shembull, derisa ishim në dhomën e tij, ndërsa prindërit i kishte në shtëpi dhe shiko-
nin televizor në dhomën e ndenjes, unë e refuzova sepse mendoja se nuk është mirë 
të kemi seks, bile edhe me derën e kyçur të dhomës.  Atij i plasi filmi, dhe më tha: 
“Aman, vendos më njëherë çka do!  Deri kur kështu”?  Me të mitë nuk jam edhe aq e 
afërt kështu që në shtëpi nuk e çel muhabetin për këto tema, ndërsa kur ua shpjegova 
shoqeve dhe kur u kërkova mendim, ato njëzëri më thanë: “Epo çka do ti” Tipi është 
“top”, ndërsa ti -  je hutaqe e paparë!  Nëse njëherë ke thënë PO, mos mendon se 
duhet vazhdimisht të pyes dhe të presë. Edhe dy-tre refuzime dhe do të lërë!”  
A ka ndonjë ndihmë për mua?

Një Sanjë e pavendosur  

A është Sanja nën presion për të pasur marrëdhënie seksuale?

Nëse është, cilat janë presionet?

Nëse është, cilat janë shkaqet për mospasje seks?

Nëse nuk është, cilat janë shkaqet për të pasur seks?

Përshëndetje Sanja,

FLETA E PUNËS: LETËR FORUMIT TË RINJTË PËR TË RINJTË
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Rregullisht lexoj në forum dhe e shoh se ka shumë persona që drejtohen për ndihmë... 
Të dashurën e kam zemër dhe shumë e dua! Pajtohemi shumë mirë për shumë punë. 
Mirëpo, edhe unë hasa në një problem, dhe dua të pyes, meqë fillova të shqetësohem 
se diçka me mua nuk është në rregull... Para disa ditësh familjarët e saj shkuan në  
udhëtim dhe ajo më ftoi tek ajo në shtëpi...Shkova dhe – ç’të shoh: kishte ndezur 
 qirinj, ishte pispillosur, kishte përgatitur ushqime... Çdo gjë ishte në rregull dhe u 
kënaqa derisa nuk më tha se dëshiron të kemi marrëdhënie seksuale... Kukuuuu...  
Do të fundosesha në tokë... Në ato çaste as që më shkonte mendja për një gjë të 
tillë... I thash diçka, por edhe vet nuk e di se çka, kurse ajo më fundosi kur më tha: 
“Еееее, unë të mendoja për burrë të vërtetë – çdoherë i përgatitur për pasion!”.  
E mblodha vetveten dhe shkova në shtëpi... Jam i thyer pas kësaj që ndodhi...  
Nuk mundesha kundër vetvetes, ndërsa nga ana tjetër, si mundej të mos dua, kur e 
dashura ime është një super gocë, madje edhe me të vërtetë e dua... Nuk e di  
se ç’ndodhi me mua... Kam frikë të mos më përsëritet, nuk e di a është çdo gjë në 
rregull me mua.... Ndërsa e shoh nëpër filma asnjëherë nuk është ashtu – Atje, të 
gjithë në moshën time, çdoherë janë “pro”! A ka ndonjë ilaç për mua?

Emili
A është Emili nën presion për të pasur marrëdhënie seksuale? 

Nëse është, cilat janë presionet?

Nëse është, cilat janë shkaqet për mospasje seks?

Nëse nuk është, cilat janë shkaqet për të pasur seks?

Përshëndetje Emil,

FLETA E PUNËS: LETËR FORUMIT TË RINJTË PËR TË RINJTË
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Ja, përfundimisht vendosa të shkruaj... Nuk e di si të ta sqaroj jam shumë konfuze... 
Kam të dashur me të cilin jemi në lidhje saktësisht nëntë muaj e 17 ditë. Ndihem 
shumë mirë me të, por ka edhe disa gjëra të cilat gjithnjë e më shumë më mundojnë... 
Ai është fraer në qytetin tonë, kështu që të gjithë e dinë se jemi në lidhje... Por, për 
dallim nga unë, që jam nga një familje e varfër, ai është nga një familje e pasur dhe 
çdoherë ka shumë para, kështu që kur dalim zakonisht paguan ai, ndërsa as që do të 
dëgjojë kur ndonjëherë insistoj të paguaj unë. Dje, madje edhe u fjalosëm për këtë, 
ndërsa unë u përpoqa t’i tregoj se kjo punë më krijon shqetësime, por më kot...  
Ai në fund vetëm buzëqeshi dhe tha: “Pse mërzitesh... Një ditë do të paguash edhe 
ti... Por top-tanë!”. Më ofendoi shumë...... E di shumë mirë për çka mendon...  
Nuk e di si të pozicionohem meqë me të vërtetë ndihem borxhli, ndërsa e di se do  
të ndihet shumë i lumtur nëse fillojmë me “atë” punë... Nga ana tjetër, vazhdimisht 
 i ngjiten vajza dhe mezi presin të më heq qafe... dhe ta kapin ato... Ai është i vetëdi-
jshëm për këtë, madje ka filluar edhe të lazdrohet dhe më thotë kinse në lojë: “Ti mos 
i mërzit – nëse jo ti ka kush! Presin në radhë për mua!” Të ta them të drejtën, kam 
frikë të mos e humbas... Ndërsa, për këtë tjetrën turpërohem dhe akoma nuk jam e 
përgatitur të lirohem deri në atë masë... Të lutem, më ndihmo meqë nuk e di cilën 
rrugë ta marr...

Paraprakisht ju falënderohem, 
Ajteni

A është Ajteni nën presion për të pasur marrëdhënie seksuale?  

Nëse është, cilat janë presionet?

Nëse është, cilat janë shkaqet për mospasje seks?

Nëse nuk është, cilat janë shkaqet për të pasur seks?

Përshëndetje Ajten,

FLETA E PUNËS: LETËR FORUMIT TË RINJTË PËR TË RINJTË
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Më ndihmoni, ju lutem! Jam dëshpëruar... Nuk e di se a do t’ia dal, por do të 
përpiqem disi të ta sqaroj se cili është problemi im... Atëherë, tanimë një kohë kam 
të dashur dhe punët na shkojnë mirë... Në të vërtetë, thënë me fjalë të tjera, mirë 
na shkonte deri kohë më parë... Bëhet fjalë për atë se filluam të jemi më intim... 
Por, ama, akoma nuk kemi pasur marrëdhënie seksuale në kuptimin e vërtetë - deri 
në fund, dhe ky është problemi kryesor. Puna është se unë kam frik të mos mbetem 
shtatzënë ose të mos sëmurem, kështu që sa të fillojmë - unë e ndërroj mendjen dhe 
e ndërpres. Fillimisht i them duhet të shkojmë tek mjeku të bëjmë kontroll dhe të 
këshillohemi për të përdorur ndonjë mbrojtje, mirëpo ai vazhdimisht refuzon, madje 
as që do të dëgjoj për këtë dhe më bind se nuk ka shanse të ndodhë ndonjë marrëzi, 
ndërsa nëse kam insistuar kaq shumë – atëherë të shkoj vet dhe të bëjë kontrolle tek 
mjeku!!! Ta zëmë se unë vet do të shkoj, por çfarë dobie nëse nuk kontrollohet edhe 
ai se a është i shëndoshë, ndërsa unë nga ta di gjendjen e atij?! Ai më garanton se nuk 
do të mbes shtatzënë dhe se nuk është i sëmurë, po ku ta di... Madje nuk e di a kam 
besim të plotë tek ai dhe a e kemi lidhjen në atë stad, edhe pse jemi kaq kohë në 
 lidhje... Nga ana tjetër, nga të tjerë mësova se ç’mendon ai për mua – se jam e 
turpshme dhe nëse do të ishte këmbëngulës, herë do kurdo, do të lëshojë pe meqë 
garant edhe unë dua... Ç’të bëjë më ndihmo menjëherë!

Një Esma e frikësuar 
 

A është Esma nën presion për të pasur marrëdhënie seksuale? 

Nëse është, cilat janë presionet?

Nëse është, cilat janë shkaqet për mospasje seks?

Nëse nuk është, cilat janë shkaqet për të pasur seks?

Përshëndetje Esma,

FLETA E PUNËS: LETËR FORUMIT TË RINJTË PËR TË RINJTË



165

“Presione për të pasur marrëdhënie seksuale 
dhe shkaqet për të pasur/mos pasur 
marrëdhënie seksuale”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Shkaqe për mospasje të marrëdhënies seksuale

1. Ndjenja e turpit, shqetësimit, intimitetit të pamjaftueshëm. 
2. Mungesë e ndjenjës së unitetit dhe besimit.
3. Mos dashja për të pasur marrëdhënie seksuale pa ndonjë shkak konkret. 
4. Frikë nga shtatzënia dhe IST.
5. Bindja se mosha nuk është adekuate.
6. Sistemi i vlerave dhe bindjeve, i cili e imponon mospasjen e marrëdhënies seksuale  

para martesës. 
7. Mungesë e kënaqësisë ose stresit të përjetuar në përvojën paraprake seksuale.
8. Gjendje e lodhjes/shqetësimit/hidhërimit/sëmundjes.
9. Mëdyshje se a dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale. 
10. Frika nga gjykimi i prindërve ose mjedisit.

Presionet për të pasur marrëdhënie seksuale

1. Bindja se pëlqimi i dhënë një herë vlen për çdo herë në të ardhmen.
2. Bindja se burrat çdoherë duan dhe munden të kenë marrëdhënie seksuale.
3. Bindja, pa fakte, se nuk ka rrezik shëndetësor ose mundësi për shtatzëni të padëshiruar.
4. Teprimi me ankesat për shqetësimin fizik për shkak të mospasjes marrëdhënie seksuale.
5. Kërcënimi se do ta humbas partnerin/partneren.
6. Kërcënimi dhe keqtrajtimi fizik/psikik.
7. Presioni të merret vendim i qartë ose i shpejtë.
8. Kërkesa që dashuria të dëshmohet me marrëdhënie seksuale. 
9. Pritshmëritë e mjedisit për martesë.
10. Gjykim ose përqeshje nga shoqëria.
11. Besimi se marrëdhënia seksuale është e detyrueshme në martesë dhe nuk varet nga  

dëshira personale.
12. Mendimi se turpi vetëm e kamuflon dëshirën e vërtetë për marrëdhënie seksuale dhe se me 

këmbëngulje do të arrihet deri në rezultatin e dëshiruar.
13. Ryshfeti me të mira materiale për të pasur marrëdhënie seksuale.

Shkaqe për të pasur marrëdhënie seksuale

1. Ndjenjë e mirë, intimiteti, shqetësimi seksual.  
2. Ndjejnë e unitetit dhe besimit.
3. Bindja se mosha, partneri, vendi dhe koha janë adekuat.
4. Të qenit i/e dashuruar dhe joshja ndaj partnerit/partneres dhe mungesa e frikës nga gjykimi i 

prindërve ose i mjedisit, nga IST dhe nga shtatzënia e padëshiruar.
5. Dëshirë e ndërsjellë për t’i analizuar aspektet e seksualitetit.  
6. Kur partnerët bashkërisht do të vendosin të kenë fëmijë.

FLETA E PUNËS: PRESIONE PËR TË PASUR MARRËDHËNIE SEKSUALE 
DHE SHKAQET PËR TË PASUR/MOS PASUR MARRËDHËNIE SEKSUALE
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Punëtoria 3: 
Të qëndroj ose të largohem

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet të:
• mund të njohë format e dhunës në lidhjet adoleshente;
• diskutojë rolin e normave gjinore në manifestimin dhe përjetimin e  

dhunës në lidhje;
• ndërtojë qëndrim se lidhjet e dhunshme duhet të ndërpriten përpara  

se dhuna të përshkallëzohet.

Materialet:
• Fletë e punës për edukatorin/en: “QËNDROJ, RISHQYRTOJ, LARGOHEM”;
• tre fletë formati A4 - në njërën shkruan QËNDROJ, në tjetrën RISHQYR-

TOJ; dhe në të tretën LARGOHEM;
• fletë e punës për pjesëmarrësit: “Pyetësor - SA JAM seksi – sensitiv/e – 

i/e sigurt?”;
• letër / tabelë;
• pajisje për shkrim.

Pjesëmarrësit qëndrojnë në rreth. Një vullnetar fillon duke treguar (me fytyrë 
dhe trup) se si ndihet. Të tjerët duhet të marrin me mend emocionet e tij/
saj. Pasi emocioni “gjendet”, të gjithë duartrokasin, e pastaj vijon tjetri në 
rreth të tregojë një emocion. Të gjithë nxënësit renditen me radhë në atë rol. 
Nxënësve u jepen instrukcione që të përpiqen të mos i përsërisin emocionet 
e treguara më parë.



04

167Punëtoria 3

04

Aktiviteti kryesor 1

Në tre vende të ndryshme të klasës, në mur ose në dysheme, ngjiten tre letra 
të formatit A4 mbi të cilat shkruhet: QËNDROJ, RISHQYRTOJ dhe LARGOHEM. 

Edukatori/ja shpjegon se secili duhet të vendosë se çfarë të bëjë nëse  
partneri në lidhje, qoftë real apo i imagjinuar, sillet ndaj mënyrave se si ai/ajo 
do t’i lexojë. Prandaj, duhet të qëndrojë aty ku është ngjitur një nga tre  
“vendimet”: qëndrimi në marrëdhënie, rishqyrtimi ose largimi.

Diskutimi 1

1. A ishte vendimi i vështirë?
2. A kishte situata në të cilat pothuajse të gjithë vendosën të qëndronin apo 

të largoheshin? Kush janë ata? Cili grup sjelljesh kishte pajtueshmëri më 
të madhe për të qëndruar apo jo në marrëdhënie? Cila është arsyeja për 
këtë?

3. A kishte dallime në mënyrën se si mendojnë djemtë dhe si mendojnë va-
jzat në grupe? Ku ishin dallimet? Çfarë ka të bëjë me këtë?

4. Në realitet, a është zakonisht i lehtë vendimi për të braktisur lidhjen? 
Çfarë e bën të vështirë për të? Çfarë e bën më të lehtë?

5. A i keni të njohura sjelljet e tilla në lidhjet adoleshente? Si mendojnë  
zakonisht adoleshentët për ato? Si sillen? Kush është më shpesh në rolin  
e dhunuesit? Cila është arsyeja për këtë?

6. Po nëse ndarja nuk ndihmon? Kujt mund t’i drejtohemi?
7. Cilat janë pasojat për të rinjtë nga ekspozimi ndaj dhunës në lidhjet  

adoleshente?
8. Si mund t’i grupojmë sjelljet e dhunshme sipas formës?
9. Çfarë mund të bëjmë për të minimizuar dhunën në lidhjet tona  

adoleshente?

14   Последните три прашања се наменети за повозрасните групи. На пониските возрасти може да се 
дискутираат според проценка на едукаторите. 
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Konkluzioni 1

Çdo lidhje është e veçantë dhe në secilën prej tyre partnerët mund të  
gjenden në një situatë për të menduar nëse do të qëndrojnë apo jo në  
lidhje. Ndonjëherë, edhe pse është relativisht e rrallë, lidhja “prishet” bazuar 
në mosinteresimin reciprok ose vendimin e ndërsjellë që për ndonjë arsye 
lidhja duhet të përfundojë. Zakonisht iniciativa, gjegjësisht vendimi për të 
ndërprerë, që mund të jetë shumë i vështirë, është vetëm i njëanshëm. 

Marrja e vendimit për ta braktisur një lidhje është zakonisht e vështirë, e 
lodhshme, me ri mendim dhe dhënien e “një shans tjetër”. Kjo veçanërisht 
vlen për lidhjet që kanë zgjatur më shumë ose që kanë emocione të forta. 
Gjithmonë duhet pasur parasysh se çështja nëse duhet të qëndrosh në një 
lidhje apo të largohesh nga ajo nuk duhet bërë nëse në lidhje ka elemente  
të përsëritura dhune. Atëherë largimi është i vetmi vendim i mirë. Flitet 
shumë pak për dhunën e adoleshentëve dhe është e vështirë për të rinjtë 
ta njohin. Nga njëra anë, të rinjtë në atë moshë shpesh lihen të mbështeten 
në burime të paverifikuara dhe jo të besueshme për atë që është normale 
dhe e pranueshme në një lidhje dhe çfarë jo, dhe nga ana tjetër, ata shpesh 
janë shumë të dashuruar ose të pasigurt. Prandaj dhuna në këto lidhje ndodh 
shumë shpesh, tolerohet nga shumë njerëz dhe pasojat nuk janë aspak naive. 
Një nga grackat e identifikimit të asaj që është e dhunshme dhe çfarë jo,  
qëndron në besimin e shumë njerëzve se në bazën e dhunës qëndron  
dashuria e madhe ose frika nga braktisja. Pra, sjelljet që janë forma të  
rënda të dhunës emocionale (psikologjike), si dhe fizike e seksuale  
tolerohen dhe romantizohen në mënyrë të pajustifikueshme. 

Kjo është shqetësuese sepse kjo situatë shpeshherë ka pasoja serioze  
afatshkurtra si ankthi, çrregullime në ushqim, ulje të arritjeve shkollore, ulje 
të vetëbesimit, por edhe pasoja afatgjata, si prishja afatgjatë e imazhit për 
veten apo shëndetit fizik dhe integriteti, veçanërisht nëse lidhja përfshin  
përdorimin e forcës. Kështu, në lidhjet e dhunshme, rreziku i shtatzënisë  
së paplanifikuar dhe IST-ve, përfshirë HIV, tentativat për vetëvrasje dhe  
abuzimin me substanca psikotrope, është disa herë më i lartë. 

Rolet gjinore janë një përcaktues i rëndësishëm nëse dikush rrezikon të 
kryejë apo të jetë viktimë e dhunës tek adoleshentët. Më shpesh në rolin e 
viktimës janë vajzat dhe veçanërisht ato që identifikohen me rolin femëror. 
Djemtë që identifikohen me rolin e mashkullit kanë mundësinë më të madhe 
për ta gjetur veten në rolin e ngacmuesve. 
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Edhe pse çdo lidhje është unike, ka disa karakteristika të përbashkëta që 
mbrojnë nga dhuna. Parandalimi më i mirë i dhunës në marrëdhënie është  
komunikimi i mirë, respekti dhe emocionet pozitive ndaj partnerit, pra të 
gjitha të ashtuquajturat cilësi të lidhjeve që u diskutuan, si dhe shmangia e 
respektimit të ngurtë të idealeve gjinore, pasi shumë prej tyre mbështesin 
dhunën. Është shumë e rëndësishme që të gjithë të kenë një të rritur tek i 
cili mund të mbështeten nëse përjetojnë dhunë në lidhje, në mënyrë që të 
parandalojnë që ajo të përshkallëzohet më tej. Ka institucione që janë  
përgjegjëse për të ndihmuar viktimat e dhunës në lidhje, edhe kur ato janë 
adoleshente, si për shembull qendra të ndryshme të shëndetit mendor të 
rinjve. Në shkollë mund të ndihmojnë personat e shërbimit pedagogjik- 
psikologjik dhe jashtë saj qendrat e shëndetit mendor.

Aktiviteti kryesor 2

Shënim: Rekomandohet që ky aktivitet të realizohet, nëse ka kohe,  
prej moshës 16+.

Edukatori/ja shpjegon se ne shpesh nuk jemi të vetëdijshëm se si sjellja jonë 
kontribuon në atë se si do të jetë lidhja. Më pas ai u thotë pjesëmarrësve 
se ka “test” nga i cili, nëse përgjigjet sinqerisht, ata do të zbulojnë se sa 
“seksi-smart dhe të sigurt” janë partnerët (tre S, ose “3 S”). I jep të gjithëve 
që duan të dinë (për t’u testuar) një formular për të plotësuar në mënyrë 
anonime. Pra, që në fillim shpjegohet se rezultatin do ta dinë vetëm ata dhe 
se listën e përgjigjeve do ta marrin me vete. 

Pasi shpërndahen listat, mbahet llogari që të gjithë të kenë privatësi në  
përgjigje. Lihen maksimun 5-6 minuta, më pas shkruhet në tabelë sistemi 
 i pikëve (0,5 për “nuk jam i/e sigurt”, 2 për “pajtohem” dhe 0 për “nuk  
pajtohem”) dhe kërkohet që secili individualisht ta llogarite rezultatin.  
Pasi të gjithë t’i kenë llogaritur tre rezultatet (një për çdo S), shkruhet në 
tabelë kuptimi i pikëve:
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Pyetje prej
1 deri 4  
SEKSI

Pyetje prej
5 deri 8

SENSITIV/E

Pyetje prej 
9 deri 12

I/E SIGURT

7-8
SHUMËSEKSI

7-8
SHUMË

SENSITIV/E

7-8
SHUMË I/E 

SIGURT

5-6
SEKSI

5-6
SENSITIV/E

5-6
I/E SIGURT

3-4
PAK

SEKSI

3-4
PAK

SENSITIV

3-4
PAK I/E
SIGURT

0-2
Akoma jo 

seksi

0-2
Akoma jo 

sensitive/e

0-2
Akoma 

i/e pasigurt

Diskutimi 2

1. A jeni befasuar nga rezultati?
2. Nëse të njëjtat përgjigje do të jepeshin nga partneri juaj real apo i  

mundshëm, a do të ishit të kënaqur me përgjigjet? Nëse JO, pse jo?
3. Pse është e rëndësishme të jemi “3 S” për partnerin?
4. A ka gjëra të tjera që janë të rëndësishme? Si i zbulojmë?
5. Pse është e rëndësishme të dimë se si jemi?

Konkluzioni 2

Shumica dërrmuese e njerëzve duan një partner që është i sigurt, sensitiv 
(i ndjeshëm) ndaj nevojave tona dhe nuk ushtron presion / dhunë, dhe në 
të njëjtën kohë është “seksi”, pra mund të shijojë shumë manifestime të 
ndryshme të seksualitetit dhe më gjerë nga ajo që kuptohet si përkufizim 
i ngushtë i marrëdhënies seksuale (marrëdhënie që nënkupton penetrim). 
Në këtë kuptim, reciprociteti është i rëndësishëm dhe kjo është arsyeja pse 
është mirë që të gjithë të punojnë në përmirësimin e “3 C-ve” të tyre. 

Sigurisht, këta nuk janë të vetmit faktorë të rëndësishëm për një lidhje  
të suksesshme. Ka shumë të tjera, si qëndrime të përbashkëta, interesa, 
shumë tipare të personalitetit që mund të jenë ose jo të pajtueshme, si dhe 
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faktorë kontekstualë. Të gjitha këto gjëra mësohen dhe negociohen më  
së miri përmes komunikimit të hapur. Prandaj, një nga detyrat themelore  
të kujtdo që dëshiron të ketë një marrëdhënie të shëndetshme dhe të  
suksesshme është të njohë veten dhe nevojat e tij dhe të përpiqet t’i  
shprehë ato hapur. Gjithashtu nuk është më pak e rëndësishme të  
punojmë me veten për të qenë sa më “3 C”.
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“Qëndroj, rishQyrtoj, largohem”

Fleta e punës për edukatorin/en

ÇFARË DO TË KISHE BËRË NËSE E DASHURA/I DASHURI…

Të dërgon SMS duke të uruar natën e mirë.

Vazhdimisht të akuzon se flirton me të tjerë

Ankohet se vishesh në një mënyrë të caktuar me qëllimin për të joshur.

Ta ndalon t’i kontaktosh personat nga seksi i kundërt.

Vazhdimisht të kontrollon ku je dhe të ndjek, si dhe përpiqet të ta  

kontrollojë telefonin.

Të mbështet në vendimet dhe interesat e tua. 

Zemërohet pse  shihesh me shoqet/shokët.

Vazhdimisht zemërohet, të bërtet, bën drama dhe kërcënohet se do të godasë.

Përpiqet të dëgjojë dhe të kuptojë.

Refuzon të përdorë mbrojtje nga shtatzënia e paplanifikuar.

Të godet dhe të gjuan me objekte.

Kërcënohet se do të ndahet nga ty nëse diçka nuk është sipas dëshirës së tij/saj.

Kërkon mënyra të kaloni më shumë kohë bashkë.

Të ofendon në prezencën e tjerëve.

Të bën presion të keni marrëdhënie seksuale kur nuk dëshiron.

Të tradhton me të tjerë/a.

Planifikon që bashkë t’i kaloni pushimet verore.

Kërcënohet se do t’i shkatërrojë gjërat personale, si telefonin,  

kompjuterin, rrobat.

Kërcënohet se do të thotë gjëra të këqija për ty nëse ndaheni.

Bën gjithçka që të ndjehesh i/e pasigurt në vete, që ai/ajo të dominojë  

në lidhje.

Ngul këmbë që të bisedoni hapur.

Me kujdes i dëgjon fantazitë e tua seksuale.

Gjatë çdo përpjekje që të ndaheni, kërcënohet se do të bëjë vetëvrasje.

Bën presion që të bëni aktivitete seksuale prej të cilave ke neveri.

Bën marrëveshje me ty se si ta kaloni bashkërish kohën e lirë.

Q

R

R

L*

L*

Q

R/L

L*

Q
L*

L*
R/L

Q

L

L*

R/L
Q

L

L

L

Q
Q
L
L*

Q

SJELLJET Kategoria

FLETA E PUNËS: QËNDROJ, RISHQYRTOJ, LARGOHEM



173

“PYETËSORI – SA JAM seksi – sensitiv/e – 
 i/e sigurt?”

Fleta e punës për pjesëmarrësin:

FUSHA QË VLEN PËR TY SHËNOJE ME X

Pajtohem Nuk jam 
i/e sigurt

Nuk 
pajtohem

1.   Është vërtet interesante për mua të eksploroj mënyra 
të tjera për të bërë seks me partnerin/en, përveç asaj 
që quhet “seksi i vërtetë”.

2.   Mund të imagjinoj shumë gjëra “seksi” që mund t’i 
bëjmë me partnerin/en që nuk janë marrëdhënie 
seksuale.

3.   Besoj se mund të mundësoj kënaqësi dhe të shijoj 
gjëra që nuk janë vetëm marrëdhënie seksuale.

4.   Për mua, të bësh dashuri është shumë më tepër  
sesa thjesht të bësh seks.

5.   Nuk e kam problem të pres marrëdhënien e parë  
seksuale me partnerin/en derisa të jemi të gatshëm  
të dy.

7.   Dua ta njoh mirë partnerin/en para se të kemi seks 
me atë.

8.   Nuk do të bëja seks me dikë që e di se është me një 
partner/e tjetër.

6.   Mendoj se vendimi për të pasur seks është serioz.

Gjithsej

Gjithsej

Gjithsej

9.   Bisedoj (do të kisha biseduar) me partnerin/en  
për të përdorur prezervativ para se të fillojmë  
me aktivitet seksuale.

10. Nuk do të kisha seks pa prezervativ.

11. Do të isha testuar për HIV ose infektimet tjera  
seksualisht të transmetueshme.

12. Dëshiroj të kem një partner/e, jo më shumë në të 
njëjtën kohë.

FLETA E PUNËS: PYETËSORI – SA JAM SEKSI –  
SENSITIV/E – I/E SIGURT?
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Është e zakonshme që kënaqësia seksuale dhe dashuria të jenë të lidhura.  
Për shumicën e njerëzve kënaqësia seksuale është më e madhe kur e  
përjetojnë me partner/e  me të cilin kanë ndjenja dashurie, madje është  
e paimagjinueshme për ta pa pasur ndjenja dashurie, por ky nuk është  
rregull. Kënaqësia seksuale mund të arrihet me një person që nuk ndjen 

KËNAQËSIA SEKSUALE

Seksualiteti
Përvoja e seksualitetit, për sa i përket asaj që është e dëshirueshme dhe e 
padëshirueshme, çfarë është “seksi” dhe çfarë është e palejueshme apo e 
shëmtuar, ndikohet fuqishëm nga kultura. Çdo kulturë ka normat e veta se 
cila sjellje konsiderohet “normale”, d.m.th. e pranueshme dhe e pritshme 
në lidhje me mënyrën se si shprehet seksualiteti. Ekzistojnë praktika të 
ndryshme tradicionale në fushën e seksualitetit që janë përcjellë ndër bre-
za dhe që pasqyrojnë qëndrimet, besimet dhe vlerat e asaj kulture, si dhe 
praktika të ndryshme moderne që janë rezultat i ndikimeve globale, mediave 
masive dhe dukurive sociale të tjera.

Disa praktika kulturore që qëndrojnë në themel të pabarazisë gjinore, 
veçanërisht në pikëpamje të grave dhe vajzave, mund të jenë kërcënuese dhe 
madje të dëmshme, veçanërisht pasi ato fshihen pas mbulesës së traditave 
popullore ose ritualeve fetare. Disa nga këto praktika dhe pritje janë pady-
shim agresive dhe njihen si të dëmshme (për shembull, gjymtimi i gjenital 
femëror), por disa prej tyre (siç është tradita e mbajtjes së virgjërisë para 
martesës që vlen vetëm për vajzat, ose ndalimi i grave që të vendosin vetë 
nëse të lindë, ose deklarimi i cikleve menstruale për kohë kur gratë janë të 
papastra ose të pa tolerueshme), për shumicën nuk janë aq të dukshme dhe 
pranohen si diçka që kuptohet.

Ndonjëherë normat e mjedisit bien ndesh me vlerat individuale dhe të  
rinjtë sfidohen, nga njëra anë, të kuptojnë normat ekzistuese në komunitet, 
dhe nga ana tjetër, t’i konsiderojnë ato në mënyrë kritike. Pritshmëritë dhe 
standardet në mjedisin më të gjerë dhe më të ngushtë ndryshojnë me kalimin 
e kohës dhe të rriturit dhe të rinjtë nuk kanë të njëjtat pritshmëri dhe përvoja 
të “normalitetit”. Praktikat kulturore gjithnjë e më të dëmshme njihen dhe 
rregullohen me ligj, por është veçanërisht e rëndësishme që ato të mbështe-
sin dialogun dhe analizën e hapur përmes prizmit të drejtave të njeriut,  
individualitetit, pëlqimit dhe njohurive shkencore.

SEKSUALITETI DHE KULTURA
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dashuri, ashtu si brenda një marrëdhënie dashurie mund të ketë një mungesë 
afatshkurtër ose afatgjatë të kënaqësisë seksuale. 

Të folurit për dëshirën dhe eksitimin seksual në shumë kultura, e veçanër-
isht në tonat, shpesh shkakton siklet dhe turp, sepse ato lidhen me mite të 
ndryshme. Madje, ndodh që nga mjedisi të vijnë shumë informacione dhe 
mesazhe të pasakta, që nën ndikimin e tyre njerëzit të jenë nën presion të 
fortë dhe të ndërtojnë pritshmëri të pamundura nga vetja apo të tjerët në 
lidhje me ta, ose i shtypin ose i mohojnë. Materialet pornografike, të cilat 
janë në dispozicion të të rinjve edhe para se të kenë ndonjë përvojë seksuale 
personale, kanë një efekt veçanërisht të keq në krijimin e pritshmërive të 
tilla jorealiste. Për më tepër, në skenat pornografike, gratë shpesh abuzohen, 
rrihen, degradohen, poshtërohen dhe thuajse gjithmonë vihen në një 
pozitë inferiore. Është dokumentuar se një pornografi e tillë stimulon  
dhunën seksuale. 

Në varësi të gjinisë, këto mesazhe shpesh janë të ndryshme në përmbajt-
je. Në qarqet patriarkale, mbizotëron mendimi se seksualiteti i burrave dhe 
grave është krejtësisht i ndryshëm, kështu që burrat ndërtojnë imazhin se  
ata duhet të duan gjithmonë dhe të jenë në gjendje të bëjnë seks, se kanë  
një të drejtë më të madhe për të përjetuar kënaqësi seksuale dhe për gratë 
se nuk duhet të shfaqin dëshirën e tyre seksuale, sepse është shenjë  
imoraliteti, madje edhe se nuk duan të bëjnë seks, etj. Ose, për shembull, 
është e njohur që një grua që ka më shumë se një partner perceptohet si 
promiskuitet, ndryshe nga burrat, të cilët vlerësohen dhe preferohen në  
mjedis nëse kanë më shumë se një partner. 

Dëshira seksuale është një dukuri krejtësisht normale, pavarësisht se çfarë 
gjini është. Ajo përjetohet si rezultat i stimujve të ndryshëm: preferencat 
personale, përvoja jetësore, normat kulturore. Mund t’i drejtohet njërit prej 
sekseve (të kundërta ose të njëjta) ose të dy sekseve. Dëshira seksuale mund 
të zgjasë deri në pleqëri, të ketë nivele të ndryshueshme gjatë gjithë jetës 
dhe, në periudha të shkurtra kohore, të jetë e ndryshme si për vetë personin 
ashtu edhe midis partnerëve, pavarësisht se kush është aktualisht më i lartë/
më i ulët, në varësi të faktorëve të ndryshëm (fizik: nivelet e hormoneve , 
alkool, sëmundje; emocionale: respekt, mirëkuptim në marrëdhënie, frikë, 
vuajtje nga dhuna seksuale; sociale: mungesë privatësie, nervozizëm, turp, 
pritshmëri për të dëshiruar për të bërë seks dhe kur nuk dëshirohet vërtet, 
edukim që është e turpshme të shprehesh seksualiteti, etj.). Dëshira  
seksuale mund ose nuk mund të shkojë krah për krah me dashurinë (për 
shembull, dëshira seksuale për dikë që mezi e njihni). Dëshira seksuale nuk 
është e njëjtë me përgjigjen fizike (mund të keni ereksion pa dëshirë seksuale 
dhe anasjelltas). Dëshira seksuale mundet, por nuk duhet të lidhet me  
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aktivitetin seksual (mund të bëni seks, por edhe nuk është patjetër).
Ka dallime midis njerëzve në lidhje me atë që u shkakton atyre kënaqësi  
seksuale, e cila nuk duhet të lidhet vetëm me kryerjen e marrëdhënieve  
seksuale gjenitale (ndoshta përmes: prekjes ose prekjes së një tjetri,  
fantazimit, bisedës, leximit, shikimit të një filmi, përkëdheljes, puthjes). 
 Nuk ka vetëm një mënyrë të drejtë për ta përjetuar atë, por është e  
rëndësishme që partnerët të komunikojnë për atë temë, për njohje më të 
lehtë seksuale dhe të jenë në gjendje t’i japin vetes kënaqësinë e duhur 
seksuale. Është e një rëndësie të veçantë që të mos ketë lëndim, që të jetë 
shprehje e marrëveshjes së ndërsjellë. Çdo dëshirë seksuale nuk duhet të 
përfundojë me përjetimin e kënaqësisë seksuale, por të gjithë duhet të 
përpiqen për kënaqësinë seksuale edhe të partnerit. 

Kulmi i kënaqësisë seksuale quhet orgazmë. Më pas shfaqet një ndjenjë 
euforie, e ndjekur nga disa ngjarje tipike në trup, si: tkurrja e pavullnetshme 
e muskujve, rritja e disa hormoneve ose sekretimi i lëngjeve. Endorfinat që 
prodhohen në tru dhe që reduktojnë ndjenjën e dhimbjes janë përgjegjëse 
për të na bërë të ndihemi mirë dhe janë pjesërisht përgjegjëse për të pasur 
një orgazmë. Por presioni për të pasur një orgazëm me çdo kusht mund të 
zvogëlojë kënaqësinë seksuale dhe ta bëjë atë të vështirë ose të pamundur. 
Jo çdo marrëdhënie seksuale duhet të shoqërohet me një orgazmë, as nuk 
duhet të kryejë marrëdhënie seksuale për të përjetuar një orgazmë.

Masturbim nënkupton prekjen e pjesëve të ndryshme të trupit, veçanërisht 
organeve gjenitale, që zakonisht e kryen vetë personi, për të përjetuar  
kënaqësi seksuale. Prekja e organeve gjenitale mund të shihet si një pjesë 
integrale e zhvillimit normal mendor tek fëmijët shumë të vegjël (3-6 vjeç)  
kur ata eksplorojnë trupin e tyre dhe zbulojnë se prekja e pjesëve të caktuara 
u sjell atyre ndjesi të veçanta për shkak të serisë së mbaresave nervore në to. 
Gjatë kësaj periudhe, nëpërmjet edukimit të prindërve, ata duhet të mësojnë 
se nuk është diçka e ndaluar, se është normale, por është diçka që nuk prak-
tikohet në publik, por është pjesë e privatësisë. Për shfaqjen e masturbimit të 
vërtetë që është i motivuar seksualisht mund të flitet edhe gjatë pubertetit, 
sepse atëherë ka një rritje të madhe të hormoneve dhe nevojën për lirimin 
e energjisë seksuale, kështu që ky aktivitet është më i zakonshëm dhe më i 
sofistikuar.
Masturbimi është i pranishëm jo vetëm tek të rinjtë por edhe tek të moshua-
rit, madje edhe tek të moshuarit, ndaj e gjithë kjo e bën atë ndoshta formën 
më të zakonshme të aktivitetit seksual në botë. Nuk mund të thuhet se është 
një fenomen specifik vetëm për një grup njerëzish, sepse praktikohet nga 
njerëz pa dallim moshe, orientimi seksual, arsimimi, vendbanimi, profesioni, 

Masturbimi (vetëkënaqësia)
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Ka lloje të ndryshme presionesh që mund t’ju detyrojnë të bëni seks me një 
person tjetër. Çdo sjellje që e vendos personin tjetër në një situatë ku ai 
ndihet i pakëndshëm, i detyruar të bëjë diçka kundër vullnetit të tij dhe pa 
zgjedhje, janë situata të krijimit të presionit dhe përfaqësojnë dhunë (qoftë 
përdorimi i forcës fizike apo mendore). Mund të ndodhë brenda dhe jashtë 
një lidhjeje, por edhe në martesë. Në situata të tilla asnjëherë nuk ka faj  
viktima (personi që i bëhet presion), i cili nën ndikimin e presioneve të tilla 
mund të ndjejë siklet të lehtë dhe në disa raste mund të përshkallëzohet në 
frikë të fortë, trishtim, zemërim dhe lëndim emocional. Asnjë lloj presioni për 
marrëdhënie seksuale nuk justifikohet, as nga përmbajtja e as nga e drejta 
për t’iu drejtuar dikujt, për shembull: 

• pasi të jepet pëlqimi për marrëdhënie seksuale nuk duhet të jetë  
e vlefshme për herën tjetër, kur personi mund të mendojë ose të  
ndihet ndryshe; 

• pasi marrëdhënia seksuale mund të ndërpritet në çdo kohë pas  
shfaqjes së saj (pasi të jepet pëlqimi fillestar nuk do të thotë se 

Akti seksual si presion

statusi martesor e të ngjashme. Sipas shpeshtësisë së praktikës, disa e  
bëjnë shumë shpesh, e disa shumë rrallë, ose nuk e bëjnë fare për arsye  
të ndryshme (për shembull, besime) ose për mungesë dëshire. Frekuenca e 
praktikimit të saj mund të ndryshojë gjatë gjithë jetës, si dhe në situata të 
ndryshme jetësore.

Megjithëse është kaq i përhapur, ka shumë mite rreth masturbimit që 
përpiqen të frikësojnë statusin e tij në një aktivitet seksual të shëndetshëm 
që është një pjesë e rëndësishme e vetë njohjes seksuale të njerëzve dhe 
shprehjes seksuale. Disa nga të pavërtetat më të zakonshme që lidhen me 
këtë aktivitet janë se shkakton puçrra, qime në pëllëmbë, homoseksualitet, 
shtatzëni, pamundësi për të bërë seks me partnerin, madje edhe “tharje të 
shtyllës kurrizore”. Kontribut në ekzistencën e të pavërtetave të tilla është  
se shumë rrallë flitet hapur, dhe ndjenja e turpit dhe madje edhe fajit për 
shkak të praktikimit të tij shpesh shprehet fuqishëm, sidomos tek të rinjtë. 
Masturbimi është më i pranueshëm shoqërisht për djemtë sesa për vajzat,  
gjë që është ende një temë tabu edhe për vajzat. 

Masturbimi mund të shihet si problem vetëm nëse bëhet në mënyrë obsesive, 
nëse personi nuk mund të fokusohet në asgjë tjetër, nëse për shkak të kësaj 
nuk mund të kryejë aktivitetet e tij të përditshme dhe nëse e praktikon atë 
në publik.
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vendimi nuk duhet të ndryshohet); 

• besimi se burrat gjithmonë duan dhe mund të bëjnë seks është i pasaktë 
dhe jashtëzakonisht i rëndë për ta;  

• bindja e tjetrit se nuk ka rrezik shëndetësor për t’u sëmurur ose mundësi 
për shtatzëni të paplanifikuar gjatë marrëdhënieve seksuale, pa pasur 
fakte përkatëse, është të menduarit pa marrë parasysh pasojat e 
mundshme të gjera; 

• jo rehatia fizike, e cila mund të ndodhë për shkak të mungesës së mar-
rëdhënieve seksuale, nuk duhet të jetë fare justifikim për marrëdhënie 
seksuale të detyruara, sepse është jetëshkurtër dhe pa pasoja; 

• kërcënimi dhe ngacmimi fizik/psikologjik për kryerjen e marrëdhënieve 
seksuale është sulm i drejtpërdrejtë ndaj personit dhe integritetit të  
tij/saj;  

• presioni për të marrë një vendim të shpejtë për të bërë seks i mohon  
personit të drejtën të mos dijë se çfarë dëshiron dhe të hezitojë se si  
të veprojë; 

• kërkesa për të vërtetuar dashurinë me marrëdhënie seksuale nuk është 
aspak provë relevante nëse është e detyruar, sepse ka marrëdhënie  
seksuale pa dashuri dhe anasjelltas; 

• pritshmëritë e mjedisit për të bërë seks për shkak të detyrimit për t’u 
martuar më pas, cenojnë të drejtën e personit për të ndryshuar mendje; 

• dënimi nga bashkëmoshatarët për (mos)sjelljen si shumica në lidhje 
me kryerjen/mos bërjen e seksit është një presion i madh për të qenë 
“një prej tyre” dhe për të marrë një vendim jo autentik që nuk i ndjek 
pikëpamjet dhe ndjenjat personale;

•  
besimi se marrëdhënia seksuale është e detyrueshme në martesë dhe 
se ajo nuk varet nga dëshira personale është dhunë, sepse marrëdhënia 
seksuale nuk duhet të jetë rezultat i detyrës, por - krejt e kundërta - e 
dëshirës;  

• ideja se turpi fsheh vetëm dëshirën e vërtetë për marrëdhënie seksuale 
dhe se rezultati i dëshiruar do të arrihet me këmbëngulje, u drejtohet 
veçanërisht grave dhe i trajton ato si njerëz që nuk mund të thonë “jo” 
dhe që “manipulohen lehtësisht” me pak më shumë përpjekje; 
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• ryshfeti me gjëra materiale për të bërë seks është një varfërim ekstrem 
emocional i aktit seksual 

Ka arsye të ndryshme pse dikush mund të mos dëshirojë të bëjë seks. Cilado 
qoftë arsyeja, pavarësisht se si i duket dikujt, ajo duhet të respektohet dhe  
të veprohet. Çdo person ka të drejtë të vendosë se çfarë të bëjë me veten 
e tij dhe të jetë në përputhje me frikën, pasiguritë, besimet, ndjenjat dhe 
gjendjen e tij aktuale. 
 
Presioni për marrëdhënie seksuale mund të drejtohet ndaj të dy sekseve,  
por më i shpeshtë është te femra, për shkak të pritjeve dhe trajtimeve  
të ndryshme sociale që i imponohen këtij seksi kur bëhet fjalë për  
marrëdhëniet seksuale. 

Pasojat e seksit për shkak të stresit mund të jenë serioze: ndjenja e  
pasigurisë, izolimi, depresioni, lëndimi fizik, shtatzënia e paplanifikuar,  
infeksioni HIV dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme etj. 

Është e rëndësishme të mendoni se kur të filloni aktivitetin seksual apo nëse 
do të bëni seks fare, pikërisht për shkak të ndjenjës së rehatisë, sigurisë, 
vullnetarizmit, kënaqësisë, mbrojtjes së shëndetit tuaj. Të gjithë duhet të 
angazhohen në aktivitet seksual me një person tjetër vullnetarisht dhe lirisht 
(me pëlqim të plotë të lirë dhe të informuar). Secili ka të drejtën e pëlqimit 
për marrëdhënie seksuale, dhe në të njëjtën kohë secili ka përgjegjësinë për 
të respektuar vendimin e tjetrit. Vendimi i tjetrit mësohet më së miri përmes 
bisedës së sinqertë dhe ato aftësi komunikuese dhe komoditeti për t’i  
udhëhequr fitohen me pjekurinë.

Pëlqimi seksual është termi kyç për të kuptuar ndryshimin midis seksit  
vullnetar dhe seksit si detyrim ose dhunë. Çfarë nënkuptohet me pëlqimin 
seksual? Pëlqimi seksual do të thotë pranim i vetëdijshëm dhe i informuar  
për t’u përfshirë në çdo formë të aktivitetit seksual.
Për ta bërë këtë, është e rëndësishme të merren parasysh të gjithë  
elementet e listuar:

• Jepet lirisht - pa asnjë presion nga pasojat e mundshme që u shpjeguan; 

• Entuziast - me kënaqësi, jo sepse kështu pritet, edhe nëse pritshmëritë 
burojnë nga normat kulturore/gjinore; 

• Konkret - duhet të jepet pëlqimi për çdo aktivitet seksual konkret - di-
kush mund të pajtohet me penetrimin vaginal, por jo penetrimin anal, etj.; 
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• I informuar - bazuar në njohjen e kushteve (p.sh. me ose pa prezervativ, 
për cilat aktivitete etj.); 

• E kthyeshme - mund të tërhiqet në çdo kohë, edhe nëse aktiviteti ka fillu-
ar; 

• Autonome - jepet në bazë të vetëvlerësimit dhe vullnetit, jo një herë e 
përgjithmonë. 

Është e rëndësishme që pjesëmarrësit në trajnim të theksojnë se të miturit 
mbi 14 vjeç mund të japin pëlqimin seksual vetëm për të miturit dhe jo për  
të rriturit, veçanërisht jo kur ka disa dallime në pushtet. Ligji penal përcakton 
kufirin e moshës që kërkohet për të dhënë pëlqimin për marrëdhënie  
seksuale në mënyrë që të mbrohen të miturit e rinj nga shfrytëzimi seksual. 
Çdo akt seksual ndaj një personi nën moshën 14 vjeç është sulm seksual ndaj 
të miturit, sepse personi nuk ka mbushur një moshë të caktuar dhe është 
ligjërisht i paaftë për të dhënë pëlqimin për marrëdhënie seksuale.  
Edhe nëse i mituri ka hyrë në marrëdhënie seksuale vullnetarisht, akti nuk 
konsiderohet i vullnetshëm.

Të dhëna relevante
Në një analizë etnologjike-antropologjike u arrit në përfundimin se modeli 
ideal (dashuror) i zonës së ekzaminuar nënkuptonte fshehjen e ndjenjave 
të dashurisë së të rinjve dhe zgjedhja e bashkëshortit  të jetë me dëshirë 
të prindërve (edhe pse kishte përjashtime). Emocionet e dashurisë ishin në 
sferën e shpirtërores, ndërsa emocionet trupore, sidomos te vajza, duhej të 
fshiheshin ose të shfaqeshin sadopak, përndryshe kishte një dënim [1].

15  За да се запомнат, направени се во вид на акростих (СЕКИРА). Во оригиналот се FRIES (пржени 
компирчиња). Ова приспособување на македонски е направено од Н. Кениг. Приспособувањето на 
албански јазик (AKRILE) го направи С. Балажи. 

Në një përmbledhje shteruese të hulumtimit që ka studiuar faktorët që  
ndikojnë në kënaqësinë seksuale tek gratë, faktorët e hulumtimit janë  
grupuar në katër kategori - faktorë demografikë, pato-fiziologjikë, psikolog-
jikë dhe socio-kulturorë. Dallimet në rezultatet e hulumtimit sugjerojnë se 
analiza e faktorëve që ndikojnë në kënaqësinë seksuale tek gratë duhet të 
konsiderohet në suaza të kontekstit socio-kulturor, besimeve fetare dhe  
qëndrimeve personale [2].

Një nga autorët më të njohur në fushën e psikologjisë, mjeku austriak  
Sigmund Freud, e quajti dëshirën seksuale “libido”. Ai e sheh libidon si forcën 
kryesore lëvizëse të pavetëdijshme për të gjitha aktivitetet njerëzore.
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Pesëdhjetë për qind e adoleshentëve në SHBA ndjenin presion në  
marrëdhëniet e tyre për të bërë seks [3].

Dyzet e pesë për qind e vajzave në SHBA njohin një shoqe apo  
bashkëmoshatare që i është bërë presion për të bërë seks [4].

Gati gjysma e të gjithë sulmuesve seksualë të rritur kryen sulmin e tyre  
të parë seksual para moshës 18 vjeçare [5].

Dyzet e dy për qind e vajzave në SHBA nën moshën 15-vjeçare raportuan  
se kishin kryer marrëdhënien e tyre të parë seksuale si të pavullnetshme [6].

Masturbimi e redukton stresin dhe çliron endorfinë, d.m.th. hormonet e  
kënaqësisë që ndikojnë në relaksim më të madh [7].

Gjithsej 53% e meshkujve dhe 25% e femrave thanë se kishin masturbuar për 
herë të parë në moshën 11-13 vjeç, 5% e meshkujve dhe 11% e femrave nuk 
kishin masturbuar kurrë. Përafërsisht 85% e meshkujve dhe 45% e femrave 
që jetojnë me një partner seksual thonë se kanë masturbuar vitin e fundit. 
Rreth 61.2% e meshkujve dhe 46.5% e femrave të moshës 60-69 vjeç thanë 
se kishin masturbuar vitin e fundit [8].

• Edukatori gjatë realizimit të dy punëtorive mund të përballet me të 
 qeshura ose shprehje të tjera të shqetësimit nga tema. Një nga  
strategjitë më të mira është të theksohet se nuk ishte e lehtë të flitej  
në grupe të tjera, por se ishte shumë e rëndësishme të bëhet kjo. 

• Në këto punëtori edukatori duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të mos 
lejojë pjesëmarrësit të fillojnë të thirren në përvoja personale, pasi ai  
nuk do të jetë në gjendje të kontrollojë pasojat e hapjeve të tilla jashtë 
trajnimit. Kjo duhet të bëhet sapo të fillojë diskutimi, si një paralajmërim  
i përgjithshëm. 

• Nëse pyetet se kur të fillojë aktiviteti seksual, edukatori/ja nuk duhet të 
përpiqet të tregojë një moshë specifike, por të shpjegojë të gjitha gjërat 
që duhet të merren parasysh përpara se të merret ai vendim.

“Terren i rrëshqitshëm”
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• Rolin kryesor në përcaktimin e përshtatshmërisë, nëse sjellja i drejtohet 
dikujt, ka faktori i pëlqimit, së bashku me moshën, pjekurinë, pra  
dallimet në pushtet dhe duhet pasur parasysh konteksti dhe shpesh  
normat kulturore. 

• Kur një person është i mitur dhe një tjetër i rritur, i mituri nuk mund  
të japë pëlqimin. 

• Në adoleshencë, është shumë e rëndësishme që të keni të paktën një të 
rritur të besuar në shkollë ose në shtëpi, të cilit adoleshenti juaj mund t’i 
drejtohet për ndihmë kur ai ose ajo mendon se është abuzuar seksualisht, 
veçanërisht kur është serioz, ose kur përsëritet.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Semafori”

• Ekzistojnë lloje të ndryshme presionesh që një person mund të  
përdorë për të kryer marrëdhënie seksuale me një person tjetër dhe  
ato nuk janë thjesht detyrim fizik - përkundrazi, ato zakonisht janë të 
natyrës emocionale.

• Dëshira seksuale është një dukuri krejtësisht normale, pavarësisht se  
çfarë seksi është. 

• Ka dallime mes njerëzve për atë që u shkakton kënaqësi seksuale, e  
cila nuk ka pse të lidhet vetëm me marrëdhëniet seksuale në organet 
gjenitale. Gjëja më e rëndësishme është që partnerët të flasin për këtë,  
të marrin pëlqimin reciprok dhe të mos lëndohen.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Marrëdhënie seksuale – po ose jo?”

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Marrëdhënia seksuale si dëshirë  
dhe kënaqësi”
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• Seksualiteti është pjesë e natyrshme dhe e shëndetshme e jetës së  
njeriut, që nga lindja deri në vdekje, dhe shprehet përmes një sërë  
përvojash dhe sjelljesh. Nuk mund ta reduktojmë seksualitetin vetëm  
në seks. 

• Zgjedhjet e shëndetshme seksuale nuk bazohen në turpin dhe shmangien, 
por në ndërgjegjësimin e duhur, në besimin se të gjithë kanë të drejta dhe 
përgjegjësi të barabarta përsa i përket seksualitetit, në kujdesin për veten 
dhe shëndetin dhe mirëqenien e të gjithëve me të cilët ndër veprojmë, 
për ekzistimin e pëlqimit të ndërsjellë dhe mungesën e diskriminimit  
dhe dhunës.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Rrathët e seksualitetit”

• Ka arsye të ndryshme pse dikush mund të mos dëshirojë të bëjë seks. 
Cilado qoftë arsyeja, pavarësisht se si i duket dikujt, ajo duhet të  
respektohet dhe të veprohet. 

• Presioni për të bërë seks mund të drejtohet tek të dy sekset, por është 
më i zakonshëm tek femrat. 

• Pasojat e kryerjes së seksit për shkak të presionit mund të jenë të 
tmerrshme dhe viktima e vuan atë, megjithëse nuk është faji i saj.
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Punëtoria 1
Semafori

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• jetë në gjendje të gjykojë në mënyrë kritike për shkallën e vullnetarizmit 

përkundër detyrimit për marrëdhënie seksuale;
• jetë në gjendje ta vlerësojë përshtatshmërinë e sjelljeve të ndryshme  

seksuale, duke marrë parasysh më shumë kritere: konteksti, mosha,  
fuqia, pëlqimi  dhe efekti mbi mirëqenien;

• mund të reagojë në situata kur shkelet e drejta e privatësisë dhe  
integritetit trupor.

Materialet:
• fletë e punës për nxënësit: “Përcaktoje dritën e semaforit”;
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Drita e semaforit”;
• letër/tabela 
• pajisje për shkrim.

Nxënësit qëndrojnë në një rreth, paraprakisht të ndarë në çifte. Çiftet  
shikojnë njëri-tjetrin. Edukatori/edukatorja jep udhëzime se secili çift ka për 
detyrë ta bindë partnerin/partneren që ta “ndryshojë mendimin” në mënyrë 
që njëri prej çiftit të thotë vetëm “Po” (ose: “Duhet” dhe tjetri vetëm: “JO” 
(ose: “Nuk kam pse”). Asnjë fjalë ose frazë tjetër nuk mund të përdoret, 
ndërsa format e tjera të komunikimit mund të përdoren, si për shembull 
ngritja e zërit, ndryshimi i shprehjes së fytyrës, bërja e gjesteve, duke zënë 
hapësirë, etj. Pas një minute, rolet ndryshojnë.

13+
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Pastaj, mund të diskutohen pyetjet që vijojnë: 

1. Si u ndjetë në rolin tuaj?
2. Çfarë ishte më e lehtë, të thuhet “Po” (“Duhet”) ose “Jo” (Nuk kam pse”)?
3. A pati sukses dikush ta bindë dikë që ta ndryshojë mendimin?

Aktiviteti kryesor17

Nxënësit ndahen në pesë-gjashtë grupe të vogla. Secili grup merr një  
fletë pune: “Përcaktoje dritën e semaforit”. Atyre ju jepen udhëzime që t’i 
lexojnë situatat, t’i diskutojnë ato dhe të përcaktojnë për secilën prej tyre 
nëse semafori i përshtatshmërisë do të ndizet në të gjelbër, të verdhë, të 
kuqe ose të zezë. Gjithashtu lejohet që të mos arrihet marrëveshje mes 
anëtarëve të grupit. Shpjegimet për ngjyrat shkruhen në tabelë: 

• E GJELBËR – sjellje normale, e pranueshme, e cila nuk bën dëm dhe e  
cila i përshtatet kontekstit.

• E VERDHË – sjellje e cila ka elemente, që do të thotë potencial, për  
lëndim/dëm.

• E KUQE – sjellje e dëmshme, e cila përmban elemente të detyrimit,  
mungesë e pëlqimit të qartë të personit të cilit i drejtohet sjellja, ose  
qëllimi për të shkaktuar lëndim fizik ose psikologjik.

• E ZEZË – sjellje tejet e papranueshme, me lëndim/dëm të qartë psikologjik 
ose fizik ose mungesë e pëlqimit të dhënë nga ana e personit, kujt i  
drejtohet sjellja. 

Pasi të kenë përfunduar të gjitha grupet, Edukatori/edukatorja fton një  
vullnetar nga cilido qoftë grup për ta lexuar rastin e parë. Pastaj, të gjitha 
grupet me radhë deklarojnë me cilën ngjyrë/ngjyra semafori do të ndizet  
për këtë sjellje dhe japin një shpjegim pse. Edukatori/edukatorja e drejton 
diskutimin përmes nën-pyetjeve të ofruara më poshtë, ndërsa si ndihmë  
për marrjen e përgjigjeve të sakta shërbehet me fletën e punës: “Drita e 
semaforit”. Pastaj, një anëtar nga një grup tjetër e lexon rastin e dytë dhe 
sipas të njëjtës formë aktiviteti kryhet deri në fund për të gjitha rastet në 
mënyrë që secili prej grupeve të fillojë nga e para dy herë. Gjatë deklaratave 
të grupeve, sipas mundësive të ofruara nga rastet, Edukatori/edukatorja 
i shkruan kriteret në tabelë dhe i shpjegon ato. Është e pëlqyeshme që  
Edukatori/edukatorja të bëjë edhe nën pyetje të përshtatshme se si do të 
ishte drita nëse disa nga kushtet ndryshonin, për të kontrolluar nëse kriteret 
janë kuptuar. Për shembull, në rastin 1,  mund të pyesë se si do të ishte  
drita nëse Arbëri nuk masturbon vetë në shtëpi, por në oborrin e shkollës 
para nxënësve të tjerë.

17   Frymëzuar nga “sistemi i flamurit senssoa” - mund të gjendet në https://www.rutgers.international/pro-
grammes/sensoa-flag-system) për të identifikuar sjelljet seksuale të pranueshme dhe të papranueshme të 
bazuara në prova.

Punëtoria 1
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Diskutimi

1. Çfarë kishte rëndësi më të madhe për të përcaktuar nëse një sjellje ishte 
e pranueshme dhe në çfarë mase?

2. Çfarë roli luajti mosha e pjesëmarrësve në raste?
3. Çfarë roli kishte nëse personi të cilit/cilës i drejtohej sjellja e dëshironte 

të njëjtën gjë?
4. A mund të jepet dritë pa marrë parasysh këtë informacion dhe kontekstin 

e përgjithshëm?
5. Si ndikoi pëlqimi i supozuar ose i qartë për një sjellje të veçantë në  

ndarjen e dritës? A ka situata në të cilat nuk mund të jepet pëlqimi?
6. Si ndikoi shkalla e dhunës (d.m.th. prishja e mirëqenies së personit të  

cilit/cilës i drejtohej sjellja) mbi ndarjen e dritës?
7. A mund ta injorojmë rolin e barazisë, domethënë ndryshimet në fuqi në 

përcaktimin nëse një sjellje është e pranueshme apo jo?
8. Si reagojnë njerëzit zakonisht kur dikush ndaj tyre manifeston një sjellje  

të papërshtatshme seksuale? Pse kjo është ashtu? Si është më mirë  
të reagosh?

Shënim: Nëse edukatori/ja vlerëson se është më e përshtatshme, mund t’i 
ndajë skenarët dhe të zgjedhë cilit grup të pjesëmarrësve do t’ua ndajë. 

Konkluzioni

Nëse një sjellje seksuale është e përshtatshme ose jo, varet nga një numër 
faktorësh që ndërthuren. Rol kryesor në përcaktimin e përshtatshmërisë, 
nëse sjellja i drejtohet dikujt, e ka faktori i pëlqimit, së bashku me moshën, 
pjekurinë, pra dallimet në fuqi. Është e rëndësishme të mbani mend se në 
situatat kur një person është i mitur dhe një tjetër është i rritur, i mituri nuk 
mund të japë pëlqimin. Prandaj, rasti i mësuesit që puth nxënësen pa dyshim 
merr një dritë të zezë. Gjithashtu, pëlqimi nuk mund të jepet në rastet kur 
nuk mund të gjykohet me vetëdije, për shembull, në dehje, nën ndikimin e 
substancave psikotrope ose në një çrregullim më serioz mendor, për këtë  
arsye edhe rasti i vajzës për shkak të dehjes as nuk e di që ajo ishte e  
detyruar të bënte seks merr një dritë të zezë.
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Pa dyshim, dritë të gjelbër kanë ato sjellje që janë tipike për të rriturit, në të 
cilat nuk ka dallime në fuqi dhe nuk përfshijnë shkaktimin e lëndimit/dëmti-
mit emocional ndaj tjetrit. Për shembull, në adoleshencë, shumë vajza  
dashurohen me burra të moshuar përreth tyre, ose në ndonjë figurë të 
famshme publike dhe fantazojnë se si do të ishte të ishin së bashku, si në 
rastin e Danicës. 

Për shembull, nuk është gjithmonë e lehtë të vendoset nëse drita është,  
për shembull, e verdhë ose e gjelbër, e verdhë ose e kuqe, sepse ndonjëherë 
konteksti është vendimtar. Kështu, për shembull, nëse një grup djemsh të 
rinj marrin pjesë vullnetarisht në lojën “zhveshje”, e cila është tipike për atë 
periudhë zhvillimi, dhe e bëjnë këtë pa qenë në gjendje të shihen/filmohen, 
drita do të jetë e gjelbër. Nëse ekziston mundësia që ato të shihen nga dikush 
tjetër, drita do të jetë e verdhë dhe mund të jetë e kuqe nëse dikush në grup 
detyrohet të marrë pjesë pa dashur, por edhe e zezë, për shembull, nëse 
dikush ka bërë një regjistrim dhe e ka postuar në mediat sociale (mungesa e 
mundësisë së pëlqimit dhe rrezikut për mirëqenien).  

Fuqia luan një rol tjetër shumë të rëndësishëm, kështu që sa herë që ka 
ndryshime në pushtet, është e vështirë të flasësh për pjesëmarrje plotësisht 
vullnetare në një situatë seksuale. Ndonjëherë dallimet në fuqi janë mezi të 
dukshme - për shembull, burrat e moshuar zakonisht kanë më shumë fuqi 
sesa gratë edhe kur janë bashkëmoshatarë, dhe nganjëherë këto dallime janë 
të mëdha. Për shembull, në rastin e djalit të cilin e lanë nëna e tij, ekziston 
një ndryshim i dukshëm në fuqi që krijon papërshtatshmëri të situatës së 
kombinuar me papërshtatshmërinë e moshës dhe të padëshirueshme. Në 
mënyrë të ngjashme, vajzat rrallë kundërshtojnë sjelljen e padëshiruar nga 
burrat e moshuar në publik (fishkëllimë, të prekurit, kërcënim) edhe pse ato 
janë gjithashtu të papërshtatshme për shkak të mungesës së pëlqimit dhe 
ndryshimeve në fuqi, bile edhe të mirëqenies. 

Sjelljet të cilat nuk kanë dritë të gjelbër duhet të parandalohen, të ndalen, 
ndërsa ato me dritë të zezë edhe të paraqiten te personat/organet kom-
petente. Fatkeqësisht, nuk reagohet në mënyrë adekuate ndaj sjelljeve të 
papërshtatshme seksuale. Shpesh, ata që janë të ekspozuar ndaj sjelljes së 
papërshtatshme të njerëzve të tjerë kanë turp ose frikë të kundërshtojnë  
ose të kërkojnë ndihmë, gjegjësisht dalje. Arsyeja më e zakonshme për këtë 
janë ndryshimet në fuqi, pamundësia për të njohur papërshtatshmërinë, 
atribuimi i pajustifikuar i fajit vetes ose mosnjohja e të drejtave dhe  
mundësive për të reaguar. Në vitet e adoleshencës, është shumë e  
rëndësishme të kemi të paktën një të rritur të besuar në shkollë ose në shtë-
pi, të cilit mund t’i drejtohemi për ndihmë kur ndiejmë se kemi qenë  
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të ekspozuar ndaj sjelljeve të papërshtatshme seksuale, veçanërisht kur është 
serioze, ose kur përsëritet.

Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Pjesëmarrësit qëndrojnë në rreth. Edukatori/edukatorja i ndan nxënësit në 
çifte dhe ju jep udhëzime që çdo çift të mendojnë një fjali, me të cilën do ta 
emëronin fushatën për luftë kundër abuzimit homofobik në shkollë. Pastaj, 
njëri prej çiftit e prezanton, ndërsa të tjerët duartrokasin që ta mbështesin.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë? 
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?



“Përcaktoje dritën e semaforit”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Rasti 1. Arbëri, 13 vjeç, kalon shumë kohë vetëm në dhomën e tij të gjumit, të mbyllur, 
duke parë fotografi të vajzave të zhveshura. Kur nëna e tij troket në derë, ai me  
nervozizëm i thotë asaj të largohet. Pothuajse çdo ditë ai i lë pizhamet në shportën  
për rroba të ndyra...

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e Arbrit?

Rasti 2. Danica, në moshën 17-vjeçare, është e dashuruar “deri në vesh” në fqinjin e saj 
të ri, i cili është 20 vjet më i madh se ajo. Çdo ditë ajo fantazon se sa bukur do të ishte 
të ishim së bashku.

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e Danicës?

Rasti 3. Xhabiri është 25 vjeç dhe e konsideron veten një burrë tërheqës. Ai kënaqet kur 
qëndron në autobus, në turmë që të qëndrojë pas një vajze më të re dhe ta preke me 
trupin. 
  
SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e Xhabirit?

Rasti 4. Milani është 11 vjeç dhe është mjaft i aftë që të lahet vetë. Nëna e tij këm-
bëngul që ajo ta bëjë këtë sepse ajo di më mirë se si të ruajë higjienën dhe e “kursen” 
banjën nga rrëmujat e panevojshme. 

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e nënës së Milanit?

Rasti 5. Mihaela është adoleshente të cilës i pëlqen të rrijë lakuriq para kompjuterit kur 
dërgon mesazhe në rrjetet sociale. 

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e Mihaelës?

Rasti 6. Në dhomën e zhveshjes, pas orëve të edukimit fizik, Nenadi vëren se një nga 
shokët e tij të klasës po e shikon ndërsa ai po zhvishet. Kjo ka vazhduar për disa muaj, 
pavarësisht nga fakti se Nenadi përpiqet të largohet nga vështrimi i tij ose t’ia bëjë me 
dije se është jashtëzakonisht e pakëndshme për të.
 
SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e shokut të klasës  
të Nenadit?

FLETA E PUNËS: PËRCAKTOJE DRITËN E SEMAFORIT
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Rasti 7. Profesori i edukimit fizik është i bukur dhe simpatik, kështu që shumë vajza në 
gjimnaz ku ai ligjëron fantazojnë për të. Sot ai e ftoi Sanelën nga viti i parë për kafe në 
shtëpinë e tij, për të diskutuar mundësitë për karrierën e saj sportive. Ai nuk u habit 
fare që Sanela nuk i rezistoi puthjeve të tij. 

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e profesorit të  
edukimit fizik?

Rasti 8. Adela është një vajzë 19-vjeçare. Kohët e fundit ajo po përballet me shumë 
probleme, të cilat po përpiqet t’i “zgjidhë” duke pirë alkool. Toni, i cili nuk ka guximin 
t’i afrohet dhe është vërtet i dashuruar me të, pas një nga dehjet e saja e mori atë në 
shtëpi dhe bëri seks shumë lehtë. Adela as nuk e dinte se çfarë ndodhi të nesërmen.

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e Tonit?

Rasti 9. Mira është 4 vjeçe dhe ndonjëherë di ta puthë në gojë vëllain e saj, tri vjet më të 
vjetër, që t’ia shprehë dashurinë.

SEMAFORI I PRANUESHMËRISË: cila dritë ndriçon për sjelljen e Mirës?



“Drita e semaforit”

Fleta e punës për edukatorin/edukatoren:

Kriteret për vendimin:

PËLQIM I NDËRSJELLË, ME VULLNET TË LIRË (nëse ka dy ose më shumë palë)
Ekziston: nëse jepet verbalisht ose përmes sjelljes (nuk ka pakënaqësi).
Nuk ekziston: nëse njëra nga palët është e pakënaqur ose supozohet se do të ishte e 
pakënaqur nëse mundet.

BARAZIA NË FUQI
Ekziston: të dy palët kanë fuqi të barabartë sociale ose fizike.
Nuk ekziston: pala të cilës i drejtohet veprimi, për shkak të disa karakteristikave (mosha, 
pozicioni social, seksi, gjinia ose roli) ka më pak fuqi, për shembull, një nxënës kundrejt 
një arsimtari.

VETRESPEKTIMI, MIRËQENIA EMOCIONALE, JO DHUNA
Ekziston: asnjë prej nxënësve nuk është ekspozuar ndaj rrezikut prej ndjenjës së tur-
pit, parehatisë ose degradimit. Nuk ekziston: njëri prej nxënësve është nën rrezik ose 
kërcënim të drejtpërdrejtë të ndjehet keq lidhur me veten, ekziston përdorimi i forcës.

MOSHA (stadium i zhvilluar ose mosha e rritur)
E përshtatshme: pala të cilës i drejtohet sjellja është e moshës madhore ose sjellja 
e personit të rritur është tipike për moshën, ndërsa nuk është lënduar askush.E papër-
shtatshme: pala të cilës i drejtohet sjellja është e moshës së mitur ose sjellja nuk është 
tipike për moshën.

KONTEKSTI, RRETHANAT
E përshtatshme: rrethanat nuk e mundësojnë një sjellje të caktuar, për shembull, 
ka hapësirë private për intimitet. E papërshtatshme: konteksti për veprim për mënyrën 
e dhënë është problematik.

FLETA E PUNËS: DRITA E SEMAFORIT
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Rasti 1. Arbëri, 13 vjeç, kalon shumë kohë vetëm në dhomën e tij të gjumit, të mbyllur, duke 
parë fotografi të vajzave të zhveshura. Kur nëna e tij troket në derë, ai me nervozizëm i thotë 
asaj të largohet. Pothuajse çdo ditë ai i lë pizhamet në shportën për rroba të ndyra...

Drita: e gjelbër – sjellja është tipike për moshën, rrethanat gjegjësisht konteksti është i  
përshtatshëm, pasi që është privat dhe nuk ka dëm për mirëqenien. Kriteret tjera janë  
irrelevante për rastin.

Rasti 2. Danica, në moshën 17-vjeçare, është e dashuruar “deri në vesh” në fqinjin e saj të ri, 
i cili është 20 vjet më i madh se ajo. Çdo ditë ajo fantazon se sa bukur do të ishte të ishim së 
bashku.

Drita: e gjelbër – sjellje është e përshtatshme për moshën, konteksti është i përshtatshëm, 
pasi që sjellja ka të bëjë me fantazitë dhe nuk ka dëm për mirëqenien. Edhe pse ka mundësi 
të duket se ekziston rrezik nga dallimet në fuqi, për shkak të kontekstit këto dallime nuk kanë 
rëndësi. Kërkesa për pëlqim nuk mund të aplikohet në këtë rast.

Rasti 3. Xhabiri është 25 vjeç dhe e konsideron veten një burrë tërheqës. Ai kënaqet kur qën-
dron në autobus, në turmë që të qëndrojë pas një vajze më të re dhe ta preke me trupin.

Drita: e kuqe – mungon pëlqimi dhe ekziston mundësi që ndonjë prej vajzave të përjetojë nd-
jenjë të pakëndshme serioze emocionale dhe konteksti nuk është i përshtatshëm. Në mënyrë 
implicite, ekzistojnë dallime në fuqi. Mosha në këtë rast është irrelevante. 

Rasti 4. Milani është 11 vjeç dhe është mjaft i aftë që të lahet vetë. Nëna e tij këmbëngul 
që ajo ta bëjë këtë sepse ajo di më mirë se si të ruajë higjienën dhe e “kursen” banjën nga 
rrëmujat e panevojshme.

Drita: e verdhë/e kuqe – për shkak të mundësisë se nuk ka forcë t’i kundërvihet (dallimi në 
fuqi), ndërsa të vuajë emocionalisht, si dhe për shkak të mungesës së supozuar të pëlqimit 
të kërkuar/dhënë, kjo sjellje nuk është e përshtatshme. Po ashtu, konteksti imponon papër-
shtatshmëri – Milani mund të lahet vetë, ndera në kulturën tonë nënat i lajnë fëmijët deri në 
moshën parashkollore.

Rasti 5. Mihaela është adoleshente të cilës i pëlqen të rrijë lakuriq para kompjuterit kur dër-
gon mesazhe në rrjetet sociale.

Drita: e verdhë, për shkak të mundësisë, për shembull, kamera të jetë e ndezur, ose lakuriqë-
sia e saj të jetë problem për dikë nga familja, gjegjësisht e gjelbër, nëse konteksti është privat, 



sepse sjellja nuk dëmton dhe nuk nënkupton kërkimin e pëlqimit në kontekstin e dhënë. 
 

Rasti 6. Në dhomën e zhveshjes, pas orëve të edukimit fizik, Nenadi vëren se një nga shokët e 
tij të klasës po e shikon ndërsa ai po zhvishet. Kjo ka vazhduar për disa muaj, pavarësisht nga 
fakti se Nenadi përpiqet të largohet nga vështrimi i tij ose t’ia bëjë me dije se është jashtëza-
konisht e pakëndshme për të.

Drita: e verdhë/e kuqe – Nuk ka dallime të qarta në fuqinë ose papërshtatshmëria e moshës, 
por për shkak të mungesës implicite të pëlqimit dhe dëmit për mirëqenies së Nenadit, sjellja 
merr një dritë të verdhë (nëse Nenadi shpejt e përballon) gjegjësisht dritë të kuqe (nëse zgjat 
ose nëse shkakton më shumë ankth te Nenadi).

Rasti 7. Profesori i edukimit fizik është i bukur dhe simpatik, kështu që shumë vajza në gjim-
naz ku ai ligjëron fantazojnë për të. Sot ai e ftoi Sanelën nga viti i parë për kafe në shtëpinë e 
tij, për të diskutuar mundësitë për karrierën e saj sportive. Ai nuk u habit fare që Sanela nuk i 
rezistoi puthjeve të tij.

Drita: e zezë – në këtë rast ka dallime të theksuara të fuqisë dhe mungesa e mundësisë për 
të dhënë pëlqimin për shkak të moshës së nxënëses. Moskundërshtimi i saj nuk ka ndonjë 
rëndësi në zvogëlimin e papërshtatshmërisë. Rasti paraqet vepër penale.

Rasti 8. Adela është një vajzë 19-vjeçare. Kohët e fundit ajo po përballet me shumë prob-
leme, të cilat po përpiqet t’i “zgjidhë” duke pirë alkool. Toni, i cili nuk ka guximin t’i afrohet 
dhe është vërtet i dashuruar me të, pas një nga dehjet e saja e mori atë në shtëpi dhe bëri 
seks shumë lehtë. Adela as nuk e dinte se çfarë ndodhi të nesërmen.

Drita: e zezë – pavarësisht nga fakti që Adela është e rritur dhe ndoshta nuk ka dhënë rezis-
tencë, fakti që ajo nuk ishte në gjendje të japë pëlqim, e bën situatën jashtëzakonisht të 
papërshtatshme. Rasti paraqet vepër penale.

Rasti 9. Mira është 4 vjeçe dhe ndonjëherë di ta puthë në gojë vëllain e saj, tri vjet më të 
vjetër, që t’ia shprehë dashurinë.

Drita: e gjelbër – për shkak të moshës së Mirës, kjo sjellje nuk paraqet problem.

FLETA E PUNËS: DRITA E SEMAFORIT
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Punëtoria 2 
Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe  
kënaqësi

Цели

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• dijë çfarë është dëshira seksuale dhe cilët faktor ndikojnë në atë;
• dijë çfarë është kënaqësia seksuale, si arrihet dhe cilët faktorë ndikojnë 

në atë; 
• njohë ekzistimin e miteve të ndryshme rreth dëshirës dhe kënaqësisë 

seksuale;
• dijë t’i kundërvihet ndikimit të dëmshëm të informatave të gabuara  

lidhur me dëshirën dhe kënaqësinë seksuale; 
• ndërtojë një qëndrim pozitiv për barazi mes sekseve lidhur me dëshirën 

dhe kënaqësinë seksuale.

Materialet:
• fletë e punës për pjesëmarrësit: “Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe 

kënaqësi” (13-15 dhe 16-19);18

• fletë e punës për pjesëmarrësit: “Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe 
kënaqësi – përgjigje”;19

• gërshërë;
• pajisje për shkrim.

18;19  E adapruar nga: (2010). It`s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexu-
al- ity, Gender, HIV, and Human Rights Education. New York: Population Council Inc. fq. 59-61, 67-69.

Aktiviteti kryesor

Para se të fillojë aktiviteti edukatori/edukatorja i pretë në shirita të gjitha 
deklaratat veçmas nga fleta e punës për nxënësit: “Marrëdhënia seksuale si 
dëshirë dhe kënaqësi”, i përzien dhe i kthen mbrapsht.



Të gjithë ndahen në gjashtë grupe. Pesë prej tyre tërheqin katër fleta me 
zgjedhje të rastësishme nga fleta e punës, ndërsa njëri grup e përfaqëson 
komisionin dhe grupit i jepet fleta e punës për pjesëmarrësit: “Marrëdhënia 
seksuale si dëshirë dhe kënaqësi – përgjigje”. Detyra e secilit prej pesë  
grupeve është që së pari bashkarish t’u përgjigjen çdo pohimi të tërhequr 
nëse mendon se është i saktë ose jo i saktë, ndërsa detyra e komisionit është, 
që duke ndenjur më larg grupeve tjera, t’i lexojë në vete të gjitha deklaratat 
bashkë me sqarimet e dhëna për çdo pohim. 

Kur të gjithë të jenë gati, fillon grupi i parë i cili e ka tërhequr deklaratën e 
parë, e lexon me zë dhe tregon si është përgjigjur. Pastaj komisioni e lexon 
përgjigjen e saktë dhe arsyetimin. Pastaj vijon grupi me pohimin e ardhshëm 
dhe kështu me radhë deri sa të lexohen të gjitha deklaratat.
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Diskutimi/Ligjëratë e shkurtër

1. Si u ndjetë derisa përgjigjeshit ndaj pohimeve? Pse?
2. Për cilat thënie në fillim menduat se janë të vërteta, e pastaj doli se  

janë mite?
3. Po dëshira seksuale, pavarësisht nga seksi: a mund të jetë e pranishme 

gjatë gjithë jetës? A është gjithmonë në nivel të njëjtë? Çfarë mund të  
ndikojë në atë? A lidhet domosdoshmërish me ndjenjën e dashurisë apo 
me të bërit seks?

4. Po me kënaqësinë seksuale: a duhet të vijojë pas çdo eksistimi seksual? 
 A mund të arrihet vetëm në një mënyrë? Çfarë është e rëndësishme që  
të arrihet kënaqësi e ndërsjellë mes pjesëmarrësve në atë akt?

5. Cilat mesazhe i jep mjedisi për dëshirën dhe kënaqësinë seksuale te 
meshkujt dhe femrat? Si ndikon kjo te lidhjet? Pse për këto gjëra marrim 
mesazhe të ndryshme për meshkujt dhe femrat dhe a duhet të jetë  
kështu?

6. Pse është e rëndësishme të kemi informata të sakta për këto gjëra?  
Si mund të ndikojnë informatat e pasakta mbi vetëvlerësimin tuaj dhe  
për seksualitetin tuaj?
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Konkluzioni

Të flasësh për dëshirën dhe eksitimin seksual shpesh shkakton ndjenjë të 
pakëndshme dhe turp sepse mite të ndryshme shoqërohen me ato. Ndodh 
shpesh që shumë informata dhe mesazhe të pasakta vijnë nga mjedisi,  
kështu që nën ndikimin e tyre njerëzit janë nën presion të fortë dhe  
ndërtojnë pritje të pamundura nga vetja ose nga të tjerët lidhur me ato  
ose i shtypin ose i mohojnë ato. 

Varësisht nga ajo se cilit seks i përkasin, këto mesazhe shpesh janë të 
ndryshme dhe të pasakta në përmbajtjen e tyre, kështu që për meshkujt ata 
ndërtojnë një imazh që ata gjithmonë duan dhe mund të kenë marrëdhënie 
seksuale, se ata kanë një të drejtë më të madhe për të përjetuar kënaqësi 
seksuale, ndërsa për femrat se ato nuk duhet ta tregojnë dëshirën e tyre  
seksuale, sepse është një sinjal i imoralitetit, bile se ato nuk dëshirojnë  
të kenë marrëdhënie seksuale, etj. Të dy sekset vuajnë nga presioni i  
mesazheve të tilla, por veçanërisht vajzat dhe gratë. 

Dëshira seksuale është një dukuri krejtësisht normale, pa marrë parasysh se 
çfarë seksi është. Dëshira seksuale mund të zgjasë deri në pleqëri, të ketë 
nivele të ndryshueshme gjatë gjithë jetës dhe për periudha të shkurtra ko-
hore, të jetë e ndryshme tek vetë personi dhe midis partnerëve pavarësisht 
se kush është aktualisht më i lartë / më i ulët, varësisht nga faktorët e ndry-
shëm (fizik: niveli e hormoneve, alkooli, sëmundjet; emocionale: respekti, 
mirëkuptimi në një marrëdhënie, frika, vuajtje nga dhuna seksuale; sociale: 
mungesa e privatësisë, nervozizmi, turpi, pritjet e dëshirës për të bërë seks 
dhe kur realisht nuk kërkohet - veçanërisht e shprehur te meshkujt, edukimi 
se është e turpshme ta shprehësh – e shprehur sidomos te femrat). Dëshira 
seksuale mund të shkojë ose jo bashkë me dashurinë (për shembull, dëshira 
seksuale për dikë që vështirë se e njihni).  

Dëshira seksuale mund, por nuk duhet të shoqërohet me aktivitetin seksual 
(mund të keni marrëdhënie seksuale, por edhe nuk do të thotë). 

Ekzistojnë dallime midis njerëzve për atë çfarë u shkakton atyre kënaqësi 
seksuale, e cila nuk ka pse të ketë lidhje vetëm me kryerjen e marrëdhënieve 
seksuale gjenitale (mund të jetë gjithashtu përmes: prekjes së vetes ose 
prekjes nga një tjetër, fantazimit, bisedës, leximit, shikimit të një filmi, 
përkëdheljes, puthjes). Nuk ka vetëm një mënyrë të drejtë për ta përjetuar 
atë, por ajo që është e rëndësishme është që partnerët të komunikojnë në 
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lidhje me këtë temë për ta bërë më të lehtë të njohin njëri-tjetrin seksualisht 
dhe të jenë në gjendje të ofrojnë kënaqësi të përshtatshme seksuale.  
Këtu është me rëndësi të veçantë që të mos ketë dëmtime dhe të jetë  
shprehje e marrëveshjes së ndërsjellë. Çdo dëshirë seksuale nuk ka pse të 
përfundojë me përjetimin e kënaqësisë seksuale. Të gjithë duhet të përpiqen 
për kënaqësinë seksuale edhe të partnerit të tyre.

Aktiviteti përfundimtar

Reflektimi

Të gjithë ndahen në grupe prej tetë anëtarëve, e kështu anëtarët e dy gupeve 
ulen përballë njëri-tjetrit (në distancë prej 1,5 metra), duke krijuar dy rreshta 
paralele. Në secilin rresht la nga një karrige më shumë sesa ka anëtarë dhe 
është vendosur që nga fillimi. Në shenjën e dhënë, ai që është ulur afër  
karriges së zbrazët, e ngre me duar (pa u ngritur nga karrigia ku është ulur) 
dhe ia jep atij që është ulur afër tij, e ky vazhdon më tutje derisa të arrijë  
deri te i fundit, i cili e zbret afër vetes dhe ulet në atë. Në atë çast të gjithë 
zhvendosen për një vend dhe karrigia ku ishte ulur i parë, tani mbetet e 
zbrazët. Tani ajo karrige pasohet në të njëjtën mënyrë dhe vazhdohet më 
tutje derisa ai që e ka filluar aktivitetin përsëri të gjendet në pozitën fillestare. 
Fituesi është grupi i cili i pari do t’i transferojë të gjitha karriget.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe kënaqësi” 
(13-15)

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

1. Pjesa më e madhe e femrave nuk dëshirojnë të kenë marrëdhënies seksuale.

2. Nëse të paraqitet dëshirë për marrëdhënie seksuale, atëherë do të duhet ta kesh.

3. Pritjet nga mjedisi se femrat nuk duhet të dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale 
mund të ndikojë mbi nivelin e dëshirës së tyre seksuale.

4. Nëse një mashkull ka ereksion, kjo do të thotë se ai dëshiron të ketë marrëdhënie 
seksuale; nëse vagjina te femra është e lagur, kjo do të thotë se ajo dëshiron të ketë 
marrëdhënie seksuale.

5. Disa gra dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale më shumë sesa dëshirojnë  
partnerët e tyre.

6. Të gjithë djemtë bëjnë tradhti, sepse janë shumë më të interesuar për marrëdhënie 
seksuale sesa vajzat.

7. Te dëshira seksuale mund të ndikojë frika nga shtatzënia ose frika e marrjes së një 
sëmundje seksualisht të transmetueshme.

8. Niveli i dëshirës seksuale ndryshon te të gjithë me kalimin e kohës dhe në rrethana 
të ndryshme.

9. Nëse je mashkull, atëherë gjatë gjithë kohës do të dëshirosh të kesh marrëdhënie 
seksuale.

10. Shumica e të moshuarve akoma ndjejnë dëshirë seksuale.

11. Nëse gjatë aktit seksual mashkulli nuk ka ereksion, do të thotë se nuk i pëlqen  
personi me të cilin është.

12. Disa ilaçe mund të ndikojnë mbi dëshirën seksuale.

13. Mund të ndjehet dëshirë seksuale edhe ndaj dikujt ndaj të cilit nuk ndjeni dashuri.

14. Nëse dëshironi të keni marrëdhënie seksuale, atëherë do të eksitohesh seksualisht 
në mënyrë të pashmangshme.

15. Njerëzit mund të bëjnë dashuri dhe të përjetojnë orgazëm pa pasur marrëdhënie 
seksuale.

16. Mënyra më e lehtë për të kënaqur partnerin/en tuaj seksualisht është të flisni me të 
për atë që dëshiron dhe çfarë e bën atë të ndihet mirë.

17. Një grua që dëshiron shumë të bëjë seks, nuk mund të jetë besnike.

18.  Ekziston vetëm një mënyrë e drejtë për të kënaqur dëshirën seksuale.

19.  Kulmi i kënaqësisë seksuale quhet orgazëm .

20. Gjatë çdo marrëdhënie seksuale duhet të përjetohet orgazme.
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“Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe kënaqësi” 
(16-19)

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

1. Pjesa më e madhe e femrave nuk dëshirojnë të kenë marrëdhënies seksuale.

2.  Nëse të paraqitet dëshirë për marrëdhënie seksuale, atëherë do të duhet ta kesh.

3. Pritjet nga mjedisi se femrat nuk duhet të dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale 
mund të ndikojë mbi nivelin e dëshirës së tyre seksuale.

4. Nëse një mashkull ka ereksion, kjo do të thotë se ai dëshiron të ketë marrëdhënie 
seksuale; nëse vagjina te femra është e lagur, kjo do të thotë se ajo dëshiron të 
ketë marrëdhënie seksuale.

5. Disa gra dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale më shumë sesa dëshirojnë  
partnerët e tyre.

6. Të gjithë djemtë bëjnë tradhti, sepse janë shumë më të interesuar për marrëdhënie 
seksuale sesa vajzat.

7. Personat me dëshirë më të ulët të shprehur seksuale nuk mund të kenë jetë të 
kënaqur seksuale

8. Niveli i dëshirës seksuale ndryshon te të gjithë me kalimin e kohës dhe në rrethana 
të ndryshme.

9. Personat me aftësi të kufizuara nuk mund të kenë jetë të kënaqur seksuale.

10. Shumica e të moshuarve akoma ndjejnë dëshirë seksuale.

11. Dëshira dhe kënaqësia seksuale është nën ndikim të madh të normave gjinore.

12. Disa ilaçe mund të ndikojnë mbi zvogëlimin e dëshirës seksuale.

13. Mund të ndjehet dëshirë seksuale edhe ndaj dikujt ndaj të cilit nuk ndjeni dashuri.

14. Dëshira seksuale mund të nxitet me të a.q. afrodiziakë – luleshtrydhe, midhje, 
mjalti, arrat etj.

15. Njerëzit mund të bëjnë dashuri dhe të përjetojnë orgazëm pa pasur marrëdhënie 
seksuale.

16. Mënyra më e lehtë për të kënaqur partnerin/en tuaj seksualisht është të flisni me 
të për atë që dëshiron dhe çfarë e bën atë të ndihet mirë.

17. Të shikosh pornografi gjithmonë ndihmon në përmirësimin e jetës seksuale.

18. Ekziston vetëm një mënyrë e drejtë për të kënaqur dëshirën seksuale.

19. Kulmi i kënaqësisë seksuale quhet orgazëm .

20. Gjatë çdo marrëdhënie seksuale duhet të përjetohet orgazme.

FLETA E PUNËS: MARRËDHËNIA SEKSUALE SI  
DËSHIRË DHE KËNAQËSI
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“Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe kënaqësi” 
(13-15)

Fleta e punës për edukatorin/en:

1. Pjesa më e madhe e femrave nuk dëshirojnë të kenë  
marrëdhënies seksuale. 
Pjesa më e madhe e femrave dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale, por 
nëse nuk kënaqen nga ai, atëherë mund ta humbin interesin për atë. 

2. Nëse të paraqitet dëshirë për marrëdhënie seksuale, atëherë do të duhet 
ta kesh. 
Dëshira seksuale nuk do të thotë të shpie drejt aktivitetit seksual, pasi që 
njerëzit mund të kënaqen vetëm me atë se janë të eksituar. 

3. Pritjet nga mjedisi se femrat nuk duhet të dëshirojnë të kenë marrëdhënie 
seksuale mund të ndikojë mbi nivelin e dëshirës së tyre seksuale.  
Pritjet nga mjedisi mund të ndikojnë mbi dëshirën për të pasur  
marrëdhënie seksuale, por nëse femra mendon se nuk duhet të ketë  
marrëdhënie seksuale, atëherë ajo mund ta shtypë ose ta mohojë  
dëshirën e saj. 

4. Nëse një mashkull ka ereksion, kjo do të thotë se ai dëshiron të ketë  
marrëdhënie seksuale; nëse vagjina te femra është e lagur, kjo do të thotë 
se ajo dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale. 
Ereksioni dhe lagja mund të paraqiten edhe pa shkak ose nga shkaqe që 
nuk kanë lidhje me dëshirën seksuale. Për shembull, shumica e meshkujve 
në mëngjes zgjohen me ereksion pasi që fshikëza e urinës është e plotë. 
Ose, djemtë-adoleshentë shpesh kanë ereksione spontane të cilat nuk kanë 
lidhje me dëshirën dhe eksitimin seksual. 

5. Disa gra dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale më shumë sesa  
dëshirojnë partnerët e tyre. 
Niveli i dëshirës seksuale varet nga rrethanat dhe është i ndryshëm te  
persona të ndryshëm. Te disa vajza, ose në periudha të caktuar të jetës, 
gruaja mund të dëshirojë të ketë seks më shumë se sa partneri i saj,  
dhe anasjelltas.  

6. Të gjithë djemtë bëjnë tradhti, sepse janë shumë më të interesuar për  
marrëdhënie seksuale sesa vajzat. 
Jo të gjithë djemtë bëjnë tradhti dhe as ka dëshmi të fuqishme se ata më 
shumë dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale sesa vajzat. Ata vetëm janë 
më të lirë në shprehjen e dëshirës dhe e pranojnë këtë, për shkak se  
mjedisi e pranon këtë më shumë. 

7. Te dëshira seksuale mund të ndikojë frika nga shtatzënia ose frika e marrjes 
së një sëmundje seksualisht të transmetueshme. 
Gjendje të ndryshme emocionale, për shembull si frika, mund të ndikojnë 
mbi dëshirën seksuale. 

P

P

P

P

S  

S  

S  

FLETA E PUNËS: MARRËDHËNIA SEKSUALE SI  
DËSHIRË DHE KËNAQËSI



P

S

P

S

P 

S 

S

8. Niveli i dëshirës seksuale ndryshon te të gjithë me kalimin e kohës dhe në 
rrethana të ndryshme. 
Niveli “normal” i dëshirës seksuale mund të jetë i ndryshëm. Mbi atë 
mund të ndikojnë faktorët fizik (niveli i hormoneve, alkooli, sëmundja), 
emocionale (respekti, mirëkuptimi në një marrëdhënie, frika, vuajtje nga 
dhuna seksuale) dhe ato social (mungesa e privatësisë, nervozizmi, turpi, 
pritjet e dëshirës për të bërë seks dhe kur realisht nuk kërkohet, edukimi 
se është e turpshme ta shprehësh). Nëse niveli i dëshirës seksuale paraqet 
problem për burrin ose gruan, mund të kërkohet ndihmë prej mjekut.  

9. Nëse je mashkull, atëherë gjatë gjithë kohës do të dëshirosh të kesh  
marrëdhënie seksuale. 
Meshkujt nuk dëshirojnë të kenë vazhdimisht marrëdhënie seksuale.  
Në të vërtetë, si të gjithë njerëzit, edhe ata e përjetojnë ndryshimin e 
dëshirës seksuale. 

10. Shumica e të moshuarve akoma ndjejnë dëshirë seksuale. 
Dëshira seksuale mund të zvogëlohet me kalimin e viteve, e veçanërisht 
nëse të moshuarit dënohen nga mjedisi për këtë. Por, kjo nuk do të thotë 
se në pleqëri dëshira humbet tërësisht. Shumë njerëz përjetojnë ndonjë 
dëshirë të caktuar seksuale gjatë gjithë jetës së tyre. 

11. Nëse gjatë aktit seksual mashkulli nuk ka ereksion, do të thotë se nuk i 
pëlqen personi me të cilin është. 
Mashkulli mund të mos ketë ereksion gjatë marrëdhënies seksuale për 
shumë shkaqe: gjendja shëndetësore (për shembull, diabet ose sëmundje 
të zemrës), përdorimi i substancave psikotropike ose faktorëve emocional 
(për shembull, shqetësimi a do të jenë të “suksesshëm”, frika, zemërimi 
ndaj partnerit ose ndaj ndonjë personi tjetër etj.).  

12. Disa ilaçe mund të ndikojnë mbi dëshirën seksuale. 
Me të vërtetë, disa ilaçe ndikojnë në zvogëlimin e dëshirës seksuale,  
ndërsa mjeku rrallë herë flet lidhur me këtë me pacientin e vet. Nëse 
paraqitet shqetësim për shkak të dëshirës seksuale, duhet të konsultohet 
mjeku ose farmacisti.  

13. Mund të ndjehet dëshirë seksuale edhe ndaj dikujt ndaj të cilit nuk  
ndjeni dashuri. 
Dëshira seksuale dhe dashuria shpesh përzihen. Dikush mund të  
dashurohet, por të mos dojë të ketë marrëdhënie seksuale me atë dhe 
anasjelltas – të duhet që të kesh marrëdhënie seksuale me dikë ndaj të  
cilit nuk ndjen dashuri. 
 

14. Nëse dëshironi të keni marrëdhënie seksuale, atëherë do të eksitohesh 
seksualisht në mënyrë të pashmangshme. 
Disa njerëz duan të kenë marrëdhënie seksuale, por nuk eksitohen  
seksualisht. Kjo mund t’i ndodhë secilit dhe nuk është diçka që duhet  
të shkaktojë shqetësim
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15. Njerëzit mund të bëjnë dashuri dhe të përjetojnë orgazëm pa pasur  
marrëdhënie seksuale. 
Të bësh dashuri mund të ketë sjellje të ndryshme (përkëdhelja, puthja, ma-
sazhi, stimulimi me dorë) dhe gjatë kësaj mund të përjetohet orgazëm dhe 
pa pasur marrëdhënie seksuale. 

16. Mënyra më e lehtë për të kënaqur partnerin/en tuaj seksualisht është të 
flisni me të për atë që dëshiron dhe çfarë e bën atë të ndihet mirë. 
Secili i ka dëshirat e veta kur është fjala për ekstimin seksual, dhe në vend 
që të mendoj, është shumë më e thjeshtë dhe më e sigurt të pyesni part-
nerin se çfarë dëshiron, d.m.th. çfarë i shkakton atij /asaj kënaqësi. Komu-
nikimi është një faktor i rëndësishëm për një marrëdhënie të mirë seksuale 
dhe që do të jetë për kënaqësinë e ndërsjellë. 

17. Një grua që dëshiron shumë të bëjë seks, nuk mund të jetë besnike. 
Dëshira seksuale është e natyrshme edhe për meshkujt edhe për femrat 
dhe kjo nuk ka të bëjë me besnikërinë. Ky mendim synon të bëjë që gratë  
të mos dëshirojnë të bëjnë seks dhe bën dallimin midis tyre dhe burrave  
të cilët, nga ana tjetër, pa të drejtë pritet që gjithmonë të dëshirojnë të  
bëjnë seks. Kjo bën që shumë gra dhe vajza të mos jenë në gjendje të  
shijojnë seksin. 

18. Ekziston vetëm një mënyrë e drejtë për të kënaqur dëshirën seksuale. 
Te persona të ndryshëm gjëra të ndryshme mund të sjellin deri te kënaqë-
sia seksuale. Kënaqësia seksuale mund të arrihet duke e prekur veten ose 
duke u prekur nga dikush tjetër, fantazimi, të folurit, leximi, shikimi i filmit, 
përkëdhelja, puthja, kontakti gjenital. Nuk ka mënyrë të drejt ose të gabuar 
për ta përjetuar kënaqësinë seksuale, nëse gjatë kësaj nuk ka lëndim dhe 
nëse në atë mënyrë kanë dhënë pëlqim ata që marrin pjesë në këtë.  

19. Kulmi i kënaqësisë seksuale quhet orgazëm. 
Gjatë orgazmës vjen deri te ndjenja e lumturisë, tkurrje të pavullnetshme të 
muskujve, sekretim i lëngjeve, d.m.th. derdhje me spermatozoid tek burrat 
dhe lagështim i organeve gjenitale te gratë. Endorfina (hormonet) që prod-
hohen në tru dhe që e zvogëlojnë ndjenjën e dhimbjes, janë përgjegjëse për 
t’u ndjerë mirë dhe pjesërisht janë përgjegjëse për përjetimin e orgazmës. 

20. Gjatë çdo marrëdhënie seksuale duhet të përjetohet orgazme. 
Presioni për të pasur orgazëm mund ta zvogëlojë kënaqësinë seksuale dhe 
ta bëjë përjetimin e tij të vështirë ose të pamundur. Nuk do të thotë që çdo 
marrëdhënie seksuale të jetë e përcjellë me orgazëm, e as nuk duhet të 
kesh marrëdhënie seksuale që të përjetohet orgazma.
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“Marrëdhënia seksuale si dëshirë dhe kënaqësi” 
(16-19)

Fleta e punës për edukatorin/en:

1. Pjesa më e madhe e femrave nuk dëshirojnë të kenë marrëdhënies  
seksuale. 
Pjesa më e madhe e femrave dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale, por 
nëse nuk kënaqen nga ai, atëherë mund ta humbin interesin për atë. 

2. Nëse të paraqitet dëshirë për marrëdhënie seksuale, atëherë do të duhet  
ta kesh.   
Dëshira seksuale nuk do të thotë të shpie drejt aktivitetit seksual, pasi që 
njerëzit mund të kënaqen vetëm me atë se janë të eksituar. 

3. Pritjet nga mjedisi se femrat nuk duhet të dëshirojnë të kenë marrëdhënie 
seksuale mund të ndikojë mbi nivelin e dëshirës së tyre seksuale.  
Pritjet nga mjedisi mund të ndikojnë mbi dëshirën për të pasur  
marrëdhënie seksuale, por nëse femra mendon se nuk duhet të ketë 
 marrëdhënie seksuale, atëherë ajo mund ta shtypë ose ta mohojë   
dëshirën e saj. 

4. Nëse një mashkull ka ereksion, kjo do të thotë se ai dëshiron të ketë  
marrëdhënie seksuale; nëse vagjina te femra është e lagur, kjo do të thotë 
se ajo dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale. 
Ereksioni dhe lagja mund të paraqiten edhe pa shkak ose nga shkaqe që 
nuk kanë lidhje me dëshirën seksuale. Për shembull, shumica e meshkujve 
në mëngjes zgjohen me ereksion pasi që fshikëza e urinës është e plotë. 
Ose, djemtë-adoleshentë shpesh kanë ereksione spontane të cilat nuk kanë 
lidhje me dëshirën dhe eksitimin seksual. 

5. Disa gra dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale më shumë sesa  
dëshirojnë partnerët e tyre. 
Niveli i dëshirës seksuale varet nga rrethanat dhe është i ndryshëm te  
persona të ndryshëm. Te disa vajza, ose në periudha të caktuar të jetës, 
gruaja mund të dëshirojë të ketë seks më shumë se sa partneri i saj,  
dhe anasjelltas.  

6. Të gjithë djemtë bëjnë tradhti, sepse janë shumë më të interesuar për  
marrëdhënie seksuale sesa vajzat. 
Jo të gjithë djemtë bëjnë tradhti dhe as ka dëshmi të fuqishme se ata më 
shumë dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale sesa vajzat. Ata vetëm janë 
më të lirë në shprehjen e dëshirës dhe e pranojnë këtë, për shkak se mjedi-
si e pranon këtë më shumë. 
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7. Personat me dëshirë më të ulët të shprehur seksuale nuk mund të kenë 
jetë të kënaqur seksuale. 
Shumë faktorë luajnë rol në kënaqësinë seksuale dhe shpeshtia e  
marrëdhënieve seksuale dhe niveli i dëshirës nuk janë ato kryesore.  
Një faktor më i rëndësishëm sesa niveli i dëshirës seksuale në vetvete, 
është pajtueshmëria e partnerëve në këtë drejtim, apo qëndrimi i tyre  
ndaj mospërputhjes së mundshme. 

8. Niveli i dëshirës seksuale ndryshon te të gjithë me kalimin e kohës dhe në 
rrethana të ndryshme. 
Niveli “normal” i dëshirës seksuale mund të jetë i ndryshëm. Mbi atë  
mund të ndikojnë faktorët fizik (niveli i hormoneve, alkooli, sëmundja), 
emocionale (respekti, mirëkuptimi në një marrëdhënie, frika, vuajtje nga 
dhuna seksuale) dhe ato social (mungesa e privatësisë, nervozizmi, turpi, 
pritjet e dëshirës për të bërë seks dhe kur realisht nuk kërkohet, edukimi 
se është e turpshme ta shprehësh). Nëse niveli i dëshirës seksuale paraqet 
problem për burrin ose gruan, mund të kërkohet ndihmë prej mjekut.  

9. Personat me aftësi të kufizuara nuk mund të kenë jetë të kënaqur seksuale.
Edhe pse këta persona kanë nevojë për më shumë mbështetje për të arritur 
një jetë seksuale të kënaqshme, veçanërisht në fushën e paragjykimeve që 
lidhen me ta, nuk është e vërtetë që ata nuk mund të kenë një jetë seksuale 
të kënaqshme dhe të plotësuar. 

10. Shumica e të moshuarve akoma ndjejnë dëshirë seksuale. 
Dëshira seksuale mund të zvogëlohet me kalimin e viteve, e veçanërisht 
nëse të moshuarit dënohen nga mjedisi për këtë. Por, kjo nuk do të thotë 
se në pleqëri dëshira humbet tërësisht. Shumë njerëz përjetojnë ndonjë 
dëshirë të caktuar seksuale gjatë gjithë jetës së tyre. 

11. Dëshira dhe kënaqësia seksuale është nën ndikim të madh të  
normave gjinore. 
Po, në mënyra të ndryshme, nga mënyra se si rregullohet dëshira  
seksuale deri tek ajo që konsiderohet sjellje seksuale e pranueshme dhe 
e papranueshme dhe si manifestohet kënaqësia seksuale. Një shprehje e 
saktësisë së kësaj deklarate është fakti se dihet shumë pak për kënaqësinë 
seksuale të femrave. 

12. Disa ilaçe mund të ndikojnë mbi dëshirën seksuale. 
Me të vërtetë, disa ilaçe ndikojnë në zvogëlimin e dëshirës seksuale,  
ndërsa mjeku rrallë herë flet lidhur me këtë me pacientin e vet. Nëse 
paraqitet shqetësim për shkak të dëshirës seksuale, duhet të konsultohet 
mjeku ose farmacisti.  

13. Mund të ndjehet dëshirë seksuale edhe ndaj dikujt ndaj të cilit nuk  
ndjeni dashuri. 
Dëshira seksuale dhe dashuria shpesh përzihen. Dikush mund të dashuro-
het, por të mos dojë të ketë marrëdhënie seksuale me atë dhe anasjelltas 
– të duhet që të kesh marrëdhënie seksuale me dikë ndaj të cilit nuk ndjen 
dashuri. 
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14. Dëshira seksuale mund të nxitet me të a.q. afrodiziakë – luleshtrydhe, 
midhje, mjalti, arrat etj. 
Të gjitha hulumtimet e deritanishme flasin se ushqimi i ekuilibruar dhe 
i shëndetshëm ka një efekt shumë më të madh si “afrodiziak” sesa çdo 
ushqim specifik rreth të cilit ndërtohen mite, se ai ka aftësinë të stimulojë 
dëshirën seksuale përmes një përbërësi specifik. 

15. Njerëzit mund të bëjnë dashuri dhe të përjetojnë orgazëm pa pasur  
marrëdhënie seksuale. 
Të bësh dashuri mund të ketë sjellje të ndryshme (përkëdhelja, puthja,  
masazhi, stimulimi me dorë) dhe gjatë kësaj mund të përjetohet orgazëm 
dhe pa pasur marrëdhënie seksuale. 

16. Mënyra më e lehtë për të kënaqur partnerin/en tuaj seksualisht është të 
flisni me të për atë që dëshiron dhe çfarë e bën atë të ndihet mirë. 
Secili i ka dëshirat e veta kur është fjala për ekstimin seksual, dhe në  
vend që të mendoj, është shumë më e thjeshtë dhe më e sigurt të pyesni 
partnerin se çfarë dëshiron, d.m.th. çfarë i shkakton atij /asaj kënaqësi. 
Komunikimi është një faktor i rëndësishëm për një marrëdhënie të mirë 
seksuale dhe që do të jetë për kënaqësinë e ndërsjellë. 

17. Të shikosh pornografi gjithmonë ndihmon në përmirësimin e jetës seksuale.
Se si shikimi i pornografisë do të ndikojë në jetën tuaj seksuale varet nga 
shumë faktorë - çfarë lloj pornografie është, sa dhe si përdoret, cili është 
qëndrimi i partnerit tuaj për të, etj. Hulumtimet tregojnë për shumë rreziqe 
që fshihen në pornografi, veçanërisht nëse ajo është e dhunshme dhe de-
graduese, nëse zgjat më shumë, në një moshë më të re dhe nëse partneri 
nuk e di për këtë ose nuk e pranon. Pornografia mund të ketë një efekt 
stimulues vetëm në kushte të caktuara përdorimi. 

18. Ekziston vetëm një mënyrë e drejtë për të kënaqur dëshirën seksuale. 
Te persona të ndryshëm gjëra të ndryshme mund të sjellin deri te kënaqë-
sia seksuale. Kënaqësia seksuale mund të arrihet duke e prekur veten ose 
duke u prekur nga dikush tjetër, fantazimi, të folurit, leximi, shikimi i filmit, 
përkëdhelja, puthja, kontakti gjenital. Nuk ka mënyrë të drejt ose të gabuar 
për ta përjetuar kënaqësinë seksuale, nëse gjatë kësaj nuk ka lëndim dhe 
nëse në atë mënyrë kanë dhënë pëlqim ata që marrin pjesë në këtë.  

19. Kulmi i kënaqësisë seksuale quhet orgazëm. 
Gjatë orgazmës vjen deri te ndjenja e lumturisë, tkurrje të pavullnetshme të 
muskujve, sekretim i lëngjeve, d.m.th. derdhje me spermatozoid tek burrat 
dhe lagështim i organeve gjenitale te gratë. Endorfina (hormonet) që prod-
hohen në tru dhe që e zvogëlojnë ndjenjën e dhimbjes, janë përgjegjëse për 
t’u ndjerë mirë dhe pjesërisht janë përgjegjëse për përjetimin e orgazmës. 

20. Gjatë çdo marrëdhënie seksuale duhet të përjetohet orgazmë. 
Presioni për të pasur orgazëm mund ta zvogëlojë kënaqësinë seksuale dhe 
ta bëjë përjetimin e tij të vështirë ose të pamundur. Nuk do të thotë që çdo 
marrëdhënie seksuale të jetë e përcjellë me orgazëm, e as nuk duhet të 
kesh marrëdhënie seksuale që të përjetohet orgazma.

FLETA E PUNËS: MARRËDHËNIA SEKSUALE SI  
DËSHIRË DHE KËNAQËSI



05

207Punëtoria 3

05

13+

Punëtoria 3
Marrëdhënie seksuale  - po ose jo?

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor 1

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• njohë disa kushte që ndikojnë në kryerjen e marrëdhënies seksuale  

të dëshirueshme, të sigurt dhe që jep kënaqësi; 
• dijë se mes njerëzve dhe gjatë jetës ekzistojnë dallime rreth asaj se cilat 

kushte më shumë ndikojnë në vendimmarrjen për të pasur marrëdhënie 
seksuale ose jo, dhe ato mund të jenë të ndryshme për meshkujt dhe 
femrat;

• kuptojë se gatishmëria për aktivitet seksual është proces që ndryshon dhe 
piqet;

• ndërtojë qëndrim se të dy partnerët janë përgjegjës për krijimin e 
kushteve të tilla.

Materialet:
• fleta e punës për nxënësit: “Marrëdhënie seksuale – po ose jo?”20

• gërshërë.

Të gjithë janë të ndarë në grupe të vogla (nga 4-5 anëtarë) dhe secili grup 
merr një komplet kartelash që janë prerë më parë nga fleta e punës për 
pjesëmarrësit: “Marrëdhënie seksuale - po apo jo?” Shpjegohet se kartelat 
përmbajnë disa gjëra që janë të rëndësishme që marrëdhëniet seksuale të 
jenë të dëshirueshme, të sjellin kënaqësi dhe të jenë të sigurta për ata që 
marrin pjesë në të.

Së pari, secili grup duhet të pajtohet dhe t’i rregullojë kartelat e veta në 

19  E adaptuar nga:(2010). It`s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, 
Gender, HIV, and Human Rights Education. New York: Population Council Inc. стр. 92-95.
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Diskutimi 1

1. A e kishit të lehtë të pajtoheni në grupet e vogla se si do t’i radhitni  
kartelat? Pse?

2. Sa është e lehtë ose e vështirë në përditshmëri të merrni vendim a duhet 
të keni aktivitet seksual me dikë, i cili do të ishte i dëshiruar, i kënaqshëm 
dhe i sigurt?

3. A mendoni se ka ndonjë kartelë e cila është e parëndësishme? Pse?
4. A mund të ketë dallim mes asaj cilat nga kushtet e përmendura në kartela 

do të ishin të më të rëndësishme për femrat, e cilat për meshkujt? Pse?
5. Kush duhet ta realizojë përmbajtjen e kartelave: njëri partneri apo të dy? 

Pse? 
6. Çfarë mendoni, nëse pas një kohe përsëri i radhitni kartelat e njëjta, a do 

t’i radhitnin njëlloj? Pse?

formën e një “diamanti”, sipas asaj sa është e rëndësishme ajo që u është 
shkruar për të vendosur që të kryejnë marrëdhënie seksuale. Kështu, ato dy 
kartela që ata i konsiderojnë më të rëndësishme vendosen në krye, pastaj 
poshtë tyre vendosen tre kartela, përmbajtjen e të cilave i konsiderojnë më 
pak të rëndësishme, pastaj pasohen nga pesë kartela me përmbajtje edhe  
më pak të rëndësishme, pastaj tre kartelat e ardhshme sipas të njëjtit kriter 
dhe, në fund, vendosen dy kartelat e fundit përmbajtjen e të cilave grupi i 
konsideron si më të parëndësishme në lidhje me kartelat e ofruara.

Skema për renditjen e “diamantit”:

Pas përfundimit të radhitjes së “diamantit”, secili grup zgjedh një përfaqë-
sues i cili ua prezanton grupeve të tjera vetëm ato dy kartela që grupi i tij 
vendosi t’i vendosë në pjesën e sipërme dhe të poshtme të “diamantit” dhe 
shpjegon shkurtimisht pse grupi bëri e ka bërë këtë zgjedhje.
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Konkluzioni 1

Marrëdhëniet seksuale që përjetohen nga të dy partnerët si të dëshirueshme, 
të sigurta dhe si burim i kënaqësisë janë ato që i afrojnë dhe e pasurojnë 
jetën e tyre. Për të arritur këtë, është e nevojshme të plotësohen sa më 
shumë kushte të shkruara në kartelat e fletës së punës, nga të dy partnerët. 
Në jetën e përditshme nuk është e lehtë të marrësh një vendim për të kryer 
marrëdhënie seksuale me dikë, sepse jo të gjitha kushtet e mësipërme  
sigurohen gjithmonë sa duhet. Përmbajtja e të gjitha kartelave është e  
rëndësishme, por secila, individualisht, në një periudhë të caktuar, i jep pak 
a shumë rëndësi secilës prej tyre, kështu që ka dallime midis njerëzve, si 
dhe te vetë personi gjatë kohës se cilave gjëra u jep përparësi. Mund të ketë 
një ndryshim midis meshkujve dhe femrave, se cilit kusht i japin më shumë 
rëndësi, për shkak të pasojave të ndryshme të mundshme nga akti seksual 
mbi ato, si dhe për shkak të ndikimit të mjedisit, i cili ka pritje të ndryshme 
nga të dy sekset lidhur me seksualitetin. Ka rëndësi që partnerët në lidhje  
të kenë liri dhe të nxiten në mënyrë të ndërsjellë në ndarjen e lirë të  
informacioneve lidhur me prioritetet e tyre.

Aktiviteti kryesor 2

Të gjithë mbeten të punojnë në grupet që janë formuar paraprakisht.  
Tani, secili grup nga i njëjti grumbull i kartelave duhet të zgjedhë vetëm dy 
kartela për secilin nga tre personat e mëposhtëm: një mik, një psikolog dhe 
një person që jeton me HIV, të cilët do t’i pasqyrojnë këshillat e tyre për  
adoleshentin rreth asaj që duhet të jetë më e rëndësishmja për të në  
vendimmarrje nëse do të ketë marrëdhënie seksuale. E njëjta kartelë mund 
t’u atribuohet disa njerëzve të ndryshëm prej të cilëve kërkohet këshilla.

Pastaj,  secili grup zgjedh nga një përfaqësues, të cilët u tregojnë të tjerëve 
se cilat kartela i kanë zgjedhur, kështu që të gjitha grupet flasin për mikun, 
pastaj për psikologun e në fund për personin që jeton me HIV.
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Konkluzioni 2

Ashtu si për proceset tjera të njeriut,  ashtu edhe gatishmëria për t’u  
përfshirë në aktivitet seksual piqet. Kjo kërkon zhvillimin e vetë 
 ndërgjegjësimit, pjekjes dhe funksioneve të tjera (përveç fiziologjike),  
si dhe zhvillimi i aftësive të komunikimit. Neglizhimi i disa prej parakushteve 
të rëndësishme për të kryer marrëdhënie seksuale mund ta zvogëlojë  
kënaqësinë ose madje të ketë pasoja shumë të rënda.

Diskutimi 2

1. Cilat kushte nga ato që janë shkruar në kartela mendoni se më shpesh 
injorohen gjatë marrëdhënies së parë seksuale?

2. Ashtu siç piqen funksionet e ndryshme të njeriut, a piqet edhe 
gatishmëria për aktivitetin seksual? Çfarë ndikon mbi këtë?

Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë janë ndarë në çifte dhe vetëm si të tillë, dhe jo individualisht, marrin 
pjesë në aktivitet. Të gjithë çiftet ulen pranë njëri-tjetrit në një rreth, në  
të cilin ka karrige për të gjithë, përveç një çifti që qëndron në qendër të  
rrethit. Në shenjën e dhënë (muzika ndalet, bilbili, përplasje me duart, etj.) 
secili çift duhet të ulet në dy karrige të tjera, ku partnerët duhet të jenë 
pranë njëri-tjetrit, por në të njëjtën kohë edhe çifti që qëndron në qendër  
të rrethit po kërkon një vend për veten. Çifti që do të mbetet pa një karrige 
do të qëndrojë në qendër të rrethit.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Marrëdhënie seksuale – po ose jo?”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

RESPEKTIMI I NDËRSJELLË, 
VEÇANËRISHT RESPEKTIMI I VLERAVE PERSONALE DHE 

TË VLERAVE TË PARTNERIT/PARTNERES 

NDJENJË E NDËRSJELLË E BESIMIT, 
AFËRSISË, INTIMITETIT DHE KUJDESIT

TËRHEQJE 
E NDËRSJELLË SEKSUALE 

DËSHIRË E NDËRSJELLË 
DHE VENDIMMARRJE E PËRBASHKËT 

PËR TË PATUR MARRËDHËNIE SEKSUALE
 

REHATI ME TRUPIN TUAJ

NJOHURI DHE NDARJE E REHATSHME 
ME PARTNERIN/PARTNEREN RRETH ASAJ 

SE ÇFARË ZGJON TE JU KËNAQËSI SEKSUALE, 
DHE PYETJE E REHATSHME 

E PARTNERIT/PARTNERES PËR KËTË 

СTË FOLURIT E REHATSHËM ME 
PARTNERIN/PARTNEREN DHE 

NDARJA E PËRGJEGJËSISË PËR PËRDORIMIN  
E  PERZERVATIVËVE 

DHE/OSE MJETEVE TJERA TË SIGURTA DHE 
EFIKASE PËR PARANDALIMIN 

E SHTATZËNISË SË PADËSHIRUAR DHE IST

FLETA E PUNËS: MARRËDHËNIE SEKSUALE – PO OSE JO?



TË KESH PREZERVATIVË DHE/OSE MJETE TË TJERA
TË SIGURTA DHE EFEKTIVE PËR TË PARANDALUAR

SHTATZËNINË E PAPLANIFIKUAR DHE IST DHE
NJOHURITË SE SI TË PËRDOREN

NJOHURI PËR STATUSIN PERSONAL TË HIV DHE IST
DHE ATË TË PARTNERIT/PARTNERES DHE TË

FOLURI LIRË PËR ATË 

LIRI RECIPROKE PËR TË THËNË SE DËSHIROHET
TË NDËRPRITEN MARRËDHËNIET SEKSUALE NË

ÇDO KOHË 

PRIVATËSIA
(HAPËSIRË DHE KOHË E PËRSHTATSHME) 

MUNGESA E RREZIKUT QË
TË PËRQESHESH
OSE AKUZOHESH

GATISHMËRIA QË TË 
JEPET DHE PRANOHET
KËNAQËSI SEKSUALE 

RESPEKTIMI I TË DREJTËS SË
PARTNERIT/PARTNERES QË MOS T’I BËHET

DIÇKA QË NUK E DËSHIRON

TRAJTIM RECIPROK SI
NJERËZ TË BARABARTË,

E JO VETËM SI TRUPA

FLETA E PUNËS: MARRËDHËNIE SEKSUALE – PO OSE JO?
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Punëtoria 4
Rrathët e seksualitetit

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti hyrës

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• pranojë seksualitetin si pjesë e natyrshme e zhvillimit njerëzor;
• bëjë dallimin mes aspekteve të ndryshme të seksualitetit.

Materialet:
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Rrathët e seksualitetit”;
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Elementet e seksualitetit”;
• fleta e punës për pjesëmarrësit: “Elementet e seksualitetit”;
• letër me shkrimin: “SENSUALITETI”;
• letër me shkrimin: “INTIMITETI”;
• letër me shkrimin: “IDENTITETI SEKSUAL”;
• letër me shkrimin: “SHËNDETI DHE RIPRODHIMI SEKSUAL”;
• letër me shkrimin: “SEKSUALIZMI”;
• tabelë dhe shkumës;
• pajisje për shkrim;
• marker;
• letër;
• gërshërë;
• shirit ngjitës

Të gjithë pjesëmarrësit ndahen në dy grupe dhe duhet të luajnë volejboll me 
një top imagjinar. Një pjesëmarrës nga njëri grup fillon duke ia kaluar topin 
tek një anëtar i ekipit tjetër, në të njëjtën kohë duke e thënë emrin e tij/
saj. Kur anëtari e pranon topin menjëherë ia kalon një anëtari tjetër të ekipit 
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Aktiviteti kryesor 1 

Edukatori/edukatorja e parashtron pyetjen: “Çfarë është seksualiteti?”  
dhe në të njëjtën kohë e shkruan fjalën në tabelë dhe sipas parimit të 
teknikës së stuhisë së ideve kërkon nga nxënësit t’i thonë asociacionet dhe  
i shkruan në tabelë. Nëse të gjitha asociacionet që i japin kanë të bëjnë 
vetëm me marrëdhënien seksuale, i inkurajon me nën pyetje që të japin  
përgjigje më të larmishme. 

Pasi që të shteren asociacionet, e loçon përgjigjen SEKS dhe e rrumbullakon 
atë. Pastaj anësh shkruan SEKSI dhe SEKSUALITETI dhe e parashtron pyetjen: 
“A janë SEKSI dhe SEKSUALITETI e njëjta gjë?”, e vendos shenjën e barazimit 
dhe pyet se cili term është më i gjerë. Pas përgjigjeve të fituara konstaton  
se SEKSI dhe SEKSUALITETI nuk janë të njëjta dhe e korrigjon shenjën e  
barazimit, duke e shndërruar në shenjë për jo barazim. 

Edukatori/edukatorja e tregon fletën e punës për edukatorin/edukatoren: 
“Rrathët e seksualitetit”, e ngjitë në tabelë dhe shkurt e sqaron duke i 
shfrytëzuar informatat në fletën e punës për edukatorin/edukatoren: 
“Elementet e seksualitetit”. Pastaj nxënësit ndahen në pesë grupe dhe  
secilit grup i jepen të gjitha elementet e veçanta për çdo rreth të  
seksualitetit (paraprakisht të prera në kartela nga fleta e punës për  
nxënësit: “Elementet e seksualitetit”) dhe kërkon nga secili grup që t’i  
caktojnë ato elemente të cilat mendojnë që i takojnë njërit prej rrathëve: 
grupi i parë i elementeve të sensualitetit, i dyti i intimitetit, i treti i identitetit 
seksual, i katërti për shëndetin seksual dhe riprodhimin dhe i pesti për  
seksualizmin. 

Pasi që grupet të përfundojnë me punë, nga një përfaqësues prej çdo grupi i 
lexon elementet që grupi mendon se i takojnë rrethit, që paraprakisht është 
dhënë si detyrë, që ta analizojnë dhe i ngjisin me shirit ngjitës në rrethin 
adekuat nga fleta e punës për mësimdhënësin/mësimdhënësen: “Rrathët e 

kundërshtar dhe e thotë emrin e tij/saj. Loja vazhdon me pasime alternative 
dhe duke e thënë emrin e pjesëmarrësve nga të dy ekipet. Nëse dikush tek  
i cili është drejtuar topi nuk reagon kur i thirret emri – kalon te ekipi  
kundërshtar. Loja zgjat derisa ka interesim. 

Edukatori/edukatorja i inkurajon të luajnë sa më autentikisht, të kërcejnë,  
ta godasin topin etj.
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Diskutimi 1

1. A ishte e lehtë për ju të bini dakord në grupet e vogla se si t’i renditni 
letrat? Pse?

2. Sa e lehtë apo e vështirë është në jetën e përditshme të merret vendim 
nëse do të ketë aktivitet seksual me dikë, që do të ishte i dëshirueshëm,  
i kënaqshëm dhe i sigurt?

3. A mendoni se ka një kartelë që është e parëndësishme? Pse?
4. A mund të ketë dallim se cilat nga kushtet e listuara në kartela janë më të 

rëndësishme për gratë dhe cilat për burrat? Pse?
5. Kush duhet të realizojë përmbajtjen e kartelave: njëri apo të dy partnerët? 

Pse?
6. Çfarë mendoni, nëse pas një kohe i riorganizoni të njëjtat kartela, do t’i 

renditni njëlloj? Pse?

seksualitetit” (ose rreth rrethit nëse nuk ka vend). Pasi që grupet ta për-
fundojnë punën, edukatori/edukatorja bën rezyme dhe i zhvendos (nëse ka 
lidhje jo të përshtatshme) elementet në rrethin adekuat.

Shënim për edukatorin/edukatoren:
Është e rëndësishme që edukatori/edukatorja gjatë sqarimit të elementeve të 
seksualitetit, të përpiqet t’i lidhe informacionet e reja me ato që janë mësu-
ar nga përmbajtjet tjera, t’u freskohen nxënësve njohuritë dhe nëse është e 
nevojshme t’ua sqarojë atë që nuk është e qartë, pa u përpjekur t’i prezanto-
jë si definicione, që nxënësit do të duhej t’i mbajnë mend.

Konkluzioni 1

Baza e seksualitetit është zhvillimi seksual përmes të cilit kalojnë të gjithë 
njerëzit. Seksualiteti është pjesë e natyrshme dhe e shëndetshme e jetës  
së njeriut që nga lindja deri te vdekja, dhe shprehet përmes përjetimeve  
dhe sjelljeve. Është aspekt qendror që nga krijimi i njeriut gjatë gjithë jetës 
dhe mes tjerash e përfshinë seksin, identitetin dhe rolet gjinore, orientimin 
seksual, kënaqësinë, intimitetin dhe riprodhimin. Seksualiteti ndjehet përmes 
përvojës dhe shprehet përmes mendimeve, fantazive, dëshirave, ndjenjave, 
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bindjeve, qëndrimeve, vlerave, sjelljes, praktikave, roleve dhe lidhjeve.  
Megjithatë, ne nuk mund ta reduktojmë seksualitetin vetëm në seks. Është 
shumë më komplekse dhe është pjesë e jetës njerëzore edhe kur seksi në 
kuptimin e ngushtë mungon plotësisht.

Dëshirat dhe fantazitë seksuale janë të pritura dhe janë pjesë normale e  
seksualitetit të çdo njeriu, mund të paraqiten te secili. Ne nuk mund ta 
parandalojmë shfaqjen e ndjenjave, dëshirave dhe fantazive tona, por në  
të njëjtën kohë paraqitja e tyre nuk do të thotë që ato do të plotësohen. 
Dikush që ka dëshirë ose fantazi seksuale edhe vetë të menduarit dhe biseda 
për të njëjtat mund t’i sjelle kënaqësi, pa dëshiruar personi t’i realizojë, ose 
mund të vendose mos ta plotësojë për shkak të kufizimeve tjera (rreziqet, 
pasojat negative, konflikti me normat dhe rregullat, respektimi i të drejtave 
të tjetrit, mungesa e pëlqimit nga pala tjetër etj.) ose ta anulojë përmbush-
jen e dëshirës. Ajo që ne mund ta kontrollojmë lidhur me dëshirat, ndjenjat 
dhe fantazitë tona seksuale është sjellja jonë, d.m.th. vetja jonë, në bazë të 
vendimit që e kemi marrë, duke marrë parasysh një sërë faktorësh, zgjedhim 
nëse dhe në çfarë mënyre do ta realizojmë një dëshirë ose fantazi.

Aktiviteti kryesor 2

Edukatori/edukatorja në dyshemeve vendos pesë fleta ku i ka shkruar emrat 
e pesë rrathëve të seksualitetit – në çdo fletë nga një emër –  
“SEKSUALITETI”, “INTIMITETI”, “IDENTITETI SEKSUAL”, “SHËNDETI DHE 
RIPRODHIMI SEKSUAL” dhe “SEKSUALIZIMI”, në distancë prej dy metrave njëra 
nga tjetra dhe kërkon që të gjithë nxënësit të ngrihen në këmbë dhe të qën-
drojnë nga pak afër rrathëve, të mendojnë për cilën fushë kanë më shumë 
njohuri dhe atje të ndalen. Pastaj Edukatori/edukatorja kërkon nga ata që të 
qëndrojnë te rrethi, tek i cili dëshirojnë më shumë të mësojnë dhe në fund të 
ndalen atje ku nuk ndjehen të rehatshëm që të flasin.

Diskutimi 2

1. 1. Cilat nga këto aspekte të seksualitetit i keni më të njohura? Ku keni 
kuptuar /mësuar për këto?

2. Cili aspekt është më pak i njohur? Pse?



05

217Punëtoria 4

05

Konkluzioni 2

Zakonisht për seksualitetin më së shumti flitet në kontekst të riprodhimit 
seksual dhe shëndetit seksual, e më së paku për sensualitetin dhe për  
kënaqësinë. Njerëzit janë krijesa seksuale dhe shprehja, jeta dhe kënaqësia 
në seksualitet është pjesë pothuaj normale dhe e natyrshme, turpi nga  
seksualiteti dhe kënaqësia seksuale nuk janë. Turpi imponohet nga normat 
dhe pritshmëritë kulturore dhe fetare, nga prezantimi jorealist paradimen-
sional mediatik i seksit dhe seksualitetit, duke shmangur të folurit për  
elementet pozitive të seksualitetit nga frika e nxitjes së të rinjve në sjellje  
të papërgjegjshme seksuale etj.

Të rinjtë kanë të drejtë të marrin informata të duhura dhe me kohë për të 
gjitha aspektet e seksualitetit. Njohuritë dhe biseda e hapur është bazë për 
t’i luftuar seterotipat, paragjykimet, mesazhet joadekuate mediatike lidhur 
me seksualitetin dhe për krijimin e personalitetit, i cili do të mund të bëjë 
zgjedhje të drejta, të shëndetshme seksuale dhe të kënaqet në seksualitetin  
e tij. Zgjedhjet e shëndetshme seksuale bazohen mbi bindjet se të gjithë  
kanë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta në pikëpamje të seksualitetit,  
kujdesit për shëndetin dhe mirëqenien e vet dhe të tjerëve, me të cilët  
ne bashkëveprojmë, pëlqimin e ndërsjellë dhe mungesën e diskriminimit  
dhe dhunës.

Aktiviteti përmbyllës

Të gjithë nxënësit qëndrojnë në këmbë dhe e luajnë lojën “Sallatë prej  
frutave”. Edukatori/edukatorja   duke e dëgjuar melodinë e këngës „Are You 
Sleeping (Brother John)” e këndon këngën (më poshtë) dhe i tregon lëvizjet e 
përshtatshme, ndërsa nxënësit duhet të bëjnë lëvizje sikur vjelin fruta dhe në 
fund sikur e përziejnë sallatën prej frutave.
Edukatori/edukatorja në çdo raund të ri të këngës e shpejton tempin.

3. Cilat mendoni se janë arsyet që ndjeheni të sikletshëm për të biseduar 
për tema të caktuara? Si ndikon kjo ndjenjë e pakëndshme mbi nevojën që 
të informoheni, të shkëmbeni mendime dhe të pyesni?

4. Çfarë bëni që të merrni informata përkatëse? Pse ka rëndësi që të kemi 
informata përkatëse dhe të bisedojmë hapur për tema të ndryshme?
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Reflektimi

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?

Sha-lq-ir-i, (mbledhja e shalqirit me duart poshtë) х 2
Mo-lla, (vjelja e mollëve me duart në lartësoi të supeve) х 2
Ba-na-ne, ba-na, ba-na-ne, (vjelja e bananeve me duart e ngritura lartë) х 2
Sallatë prej frutave (duart në ije dhe lëvizje të tërthorta me ijet) х 2
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“Rrathët e seksualitetit”

Fleta e punës për edukatorin/en:

SEKSUALIZIMI

IDENTITETI  
SEKSUAL

INTIMITETI

SENSUALITETI

SHËNDETI  
SEKSUAL  

DHE  
RIPRODHUES
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“Elementet e seksualitetit”

Fleta e punës për edukatorin/en:

Intimiteti Intimiteti ka të bëjë me lidhjen emocionale të intimitetit të 
ndërsjellë që kemi me të tjerët. Çdo qenie njerëzore ka aftësinë 
dhe nevojën për të qenë emocionalisht pranë një qenieje tjetër 
njerëzore dhe për ta pasur atë afërsi reciproke. Intimiteti është 
i rëndësishëm në shumë marrëdhënie dhe në disa marrëdhënie 
mund të shoqërohet me sjellje seksuale. 

Intimiteti përfshin: 

Kujdesi - vigjilencë, dhembshuri dhe ndjeshmëri. 

Ndarja - shkëmbim i ndjenjave, përvojave, qëndrimeve, vlerave, 
shqetësimeve të sinqerta. 

Pëlqimi ose dashuria - një lidhje emocionale me dikë të cilit i  
besojmë. 

Reciprociteti - investim i barabartë nga të dyja palët. 

Marrja e rrezikut emocional – sinqeriteti dhe çiltërsia në ndarjen 
e ndjenjave dhe infromatave personale në mënyrë që të krijohet 
intimiteti. Kjo hapje mbart gjithmonë me vete një rrezik të caktuar 
refuzimi ose mungesë të njëjtave ndjenja nga ana tjetër. 

Cenueshmëria - pjesë integrale e intimitetit, mundësia për t’u 
lënduar me dashje ose pa dashje emocionalisht.

Sensualiteti ka të bëjë me atë se si ndihemi për trupin tonë,  
sa pranojmë dhe shijojmë kënaqësitë që i marrim dhe u japim  
të tjerëve nëpërmjet tij. Ai përfshin mënyrat në të cilat ne  
përjetojmë kënaqësinë përmes trupit dhe shqisave tona si  
një përgjigje fizike ndaj stimujve dhe përmes emocioneve dhe 
fantazive tona. 

Sensualiteti përfshin: 

Imazhi për trupin - qëndrimet dhe ndjenjat në lidhje me pamjen 
dhe funksionet e trupit tonë. Një ndjenjë kënaqësie nga pamja 
juaj, një ndjenjë atraktiviteti dhe krenarie. 

Kënaqësia shqisore - përjetimi i kënaqësisë dhe lehtësimi nga 
tensioni seksual duke i prekur pjesë të caktuara të trupit. Njerëzit 

Sensualiteti
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gjithashtu mund të përjetojnë kënaqësi shqisore përmes shqisave 
të tyre të shijes, prekjes, shikimit, dëgjimit dhe nuhatjes.

Nevoja për prekje, përkëdhelje - nevoja që njerëzit të preken  
dhe të mbahen në një mënyrë të kujdesshme dhe të dashur.  
Për disa njerëz është më e theksuar, për disa më pak - nuk është  
e njëjtë me prekjet që shkaktojnë eksitimin seksual. 

Fantazitë seksuale – janë pjesë normale dhe e pritshme e  
sensualitetit njerëzor. Truri ynë na lejon të përjetojmë kënaqësi 
përmes fantazive seksuale rreth sjelljeve dhe përvojave të  
caktuara. Kjo nuk do të thotë se ata mbajnë imperativin për  
të vepruar sipas tyre. 

Eksitimi seksual - përgjigja e trupit tonë ndaj stimulimit seksual. 
Rrethi i përgjigjes seksuale përfshin 4 faza - eksitimin, platonë,  
orgazmën dhe rezolutën. Mund të ndodhë në botën reale, në 
imagjinatën tonë ose në ëndërr, ne mund të emocionohemi kur 
prekim vetë zonat tona erogjene ose kur partneri ynë i prek ato. 

Tërheqja seksuale - ndjenja e tërheqjes ka të bëjë me fizikun dhe 
mund të përfshijë aspektin seksual. Kjo i bën njerëzit të duan të 
puthin personin që duan ose ta ndjejnë atë në një mënyrë tjetër 
prekëse. Rënia në dashuri bazohet në këtë ndjenjë (ndjenjë pa-
sioni, eksitim, tërheqje seksuale).

Shëndeti dhe riprodhimi seksual i referohet procedurave që lid-
hen me riprodhimin dhe ruajtjen e shëndetit gjenital. 

Shëndeti dhe riprodhimi seksual përfshin: 

Vlerat dhe qëndrimet - për sjelljen seksuale, për riprodhimin,  
për tema për shëndetin seksual, përdorimin e kontraceptivëve, 
abortin, shtatzëninë, lindjen e fëmijës. 

Marrëdhëniet seksuale - janë sjellje seksuale që mund të  
shkaktojnë kënaqësi seksuale dhe të çojnë në shtatzëni.  
Marrëdhëniet seksuale zakonisht nënkuptojnë depërtimin e  
penisit në vagjinë, por përveç atyre vagjinale, ekzistojnë edhe  
lloje të tjera të marrëdhënieve seksuale - anale dhe orale. 

Karakteristikat anatomike dhe fiziologjike të organeve seksuale 
dhe riprodhuese - trupi mashkullor dhe femëror dhe si funksion-
ojnë ato trupa në mënyrë seksuale. Këtu përfshihet njohja e kon-
tracepsionit – përdorimi i metodave, mjeteve dhe teknikave për  
të parandaluar shtatzënitë e paplanifikuara dhe infeksionet  

Shëndeti dhe 
riprodhimi 
seksual
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seksualisht të transmetueshme. 

Riprodhimi seksual - procesi i konceptimit, shtatzënisë, lindjes së 
fëmijës dhe rikuperimit pas lindjes.
Informacione të sakta rreth riprodhimit - si funksionojnë sistemet 
riprodhuese të meshkujve dhe femrave dhe si paraqiten infeksio-
net seksualisht të transmetueshme.
 

Identiteti seksual është identifikimi personal i çdo personi për atë 
se kush është dhe çfarë është në aspektin seksual. 

Identiteti seksual përfshin: 

Seksi biologjik - përcaktohet nga karakteristikat tona të lindura, 
biologjike. Ajo përcaktohet nga kromozome të ndryshme seksuale, 
struktura e organeve gjenitale dhe nivelet e ndryshme të hormon-
eve të caktuara. 

Identiteti gjinor - ndjenja jonë e brendshme nëse jemi  
mashkull apo femër. Për disa njerëz identiteti gjinor është në  
përputhshmëri me seksin, por për disa nuk është, dhe kjo është 
në rregull. 

Rolet gjinore - sjelljet dhe aktivitetet tipike për meshkujt, pra për 
femrat. Ka shumë rregulla dhe pritshmëri çfarë duhet dhe mund 
të bëjnë meshkujt dhe çfarë bëjnë femrat, të cilat nuk kanë të  
bëjnë fare me strukturën e trupit dhe specifikën e tyre. Rolet 
gjinore ndikohen shumë nga feja, raca, familja, media. 

Stereotipat gjinore - stereotipat për njerëzit sipas gjinisë së tyre. 
Besimet se burrat janë më të zgjuar se gratë, se gratë janë të  
mira në rritjen e fëmijëve, gratë janë emocionale, burrat janë  
të guximshëm. 

Orientimi seksual – ka të bëjë me atë nëse një person ndihet  
kryesisht i tërhequr nga njerëzit e të njëjtit seks (orientimi  
homoseksual), nga seksi i kundërt (orientimi heteroseksual) ose 
nga të dy sekset (orientimi biseksual). Përveç këtyre tre, shumë 
orientime të tjera seksuale janë të përcaktuara dhe të gjitha  
janë normale.

Identiteti  
seksual
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Seksualizimi është përdorimi i seksit ose seksualitetit për të  
ndikuar, manipuluar dhe kontrolluar njerëzit e tjerë. 

Seksualizimi i referohet një game të gjerë aktivitetesh - nga  
manipulimet e padëmshme si flirtimi, deri te dhuna ekstreme si 
sulmi seksual. Askush nuk mund të shfrytëzojë askënd seksualisht.
 
Seksualizimi përfshin: 

Flirtimi - sjellje relativisht e padëmshme, por mund të përdoret 
për manipulim dhe në këtë mënyrë të shkaktojë turp dhe  
poshtërim. 

Joshje - sjellje përmes së cilës përmes manipulimit inkurajohet  
një person për marrëdhënieve seksuale ose sjellje në kundërshtim 
me vlerat e tij. 

Dhuna Seksuale - sisa lloje të ndryshme të agresionit seksual, duke 
filluar nga shakatë e padëshiruara me konotacione seksuale dhe 
“joshje” të padëshiruar deri te përdhunimi. 

Dhunimi - një formë brutale e dhunës që është përdorimi i forcës 
fizike për të kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën dhe pëlqimin 
e viktimës. 

Incesti - kontakt seksual i detyruar nga një person që ka lidhje 
farefisnore me viktimën (gjak ose martesë).

Seksualizmi
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Dhuna
Një nga përkufizimet më të pranuara, bazuar në idenë e të drejtave të njeriut, 
ofrohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Më së shumti i referohet 
dhe lind nga nevoja për të përcaktuar dhunën në kuptimin e shëndetit të  
njeriut, të kuptuar si një tërësi e mirëqenies fizike, psikologjike dhe sociale.
dhe thotë [1]: 

DHUNA është çdo përdorim i qëllimshëm i forcës fizike ose pushtetit, i cili 
mund të jetë real ose në formën e një kërcënimi të drejtuar ndaj vetes, një 
personi tjetër ose një grupi ose komuniteti dhe që përfundon (ose ka gjasa  
të përfundojë) me lëndim fizik, me vdekje, me dëmtime psikologjike, me  
çrregullime zhvillimore ose privim. Duke pasur parasysh kompleksitetin e  
këtij përkufizimi, këtu do të theksohen elementët më të rëndësishëm të tij. 

1. Ekspertët besojnë se një nga tiparet kryesore të sjelljes së dhunshme është 
qëllimi i dhunuesit për të shkaktuar ndonjë lëndim apo dëm. Kjo lind nga 
nevoja për të bërë dallimin midis sjelljeve që rezultojnë në lëndime që janë 
aksidentale (të tilla si lëndime aksidentale me makinë) nga ato që bëhen për 
të shkaktuar dhimbje fizike ose emocionale.

2. Përkufizimi e bën të qartë se dhuna mund të jetë fizike, mendore  
(emocionale) dhe në formën e privimit (p.sh. nga ushqimi, nga edukimi).  
Edhe pse kjo nuk bëhet në këtë përkufizim, shpeshherë, për shkak të  
kompleksitetit dhe pasojave, dhuna seksuale shquhet si një lloj i veçantë, 
i cili mund të jetë vetëm psikologjik, ose një ndërthurje mendore dhe fizike.

3. Sipas kujt i drejtohet dhuna mund të ndryshojë nga e drejtuar nga vetvetja, 
tek një person dhe tek një grup njerëzish. Dhuna seksuale është një formë që 
nuk mund të shfaqet kurrë si vetë-agresion.

4. Dhuna mund të ketë pasoja që janë menjëherë të dukshme (vdekje, plagë, 
mavijosje), por edhe ato që ndodhin vonë dhe nuk perceptohen lehtë (siç 
janë çrregullimet e zhvillimit). Edhe nëse nuk ka pasoja, një veprim mund të 
konsiderohet i dhunshëm për shkak të mundësisë për ta shkaktuar atë. 
 
Dhuna seksuale mund të marrë shumë forma. Forma më brutale është sig-
urisht sulmi seksual (përdhunimi), i cili mund të kryhet në një viktimë të 
vetme ose në shkallë masive. Jo më pak serioz është shfrytëzimi seksual, 
i cili gjithashtu ka një gamë të gjerë variacionesh. Varianti më i përhapur i 
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dhunës seksuale në adoleshencë është sigurisht ngacmimi seksual, i cili ka 
edhe “llojet dhe nëntipat” e tij: bullizmi kibernetik, bullizmi homofobik,  
bullizmi nga bashkëmoshatarët etj. Sajber ngacmimi seksual është një formë 
që karakterizohet nga agresioni përmes rrjeteve sociale, SMS dhe emaileve 
(ka një punëtori të veçantë për këtë). Ngacmimi homofobik, nga ana tjetër, 
është ngacmim seksual, viktima të cilit janë njerëz të cilët bashkëmoshatarët 
e tyre i konsiderojnë (të justifikuar ose të pabazuar) si të orientuar  
jo-heteroseksualisht ose që deklarohen në atë mënyrë. Këtu dhuna kryhet 
pikërisht për shkak dhe në lidhje me orientimin e tyre seksual të supozuar 
apo real.

Në shumë vende, ngacmimi seksual është trajtuar për dekada si një formë 
diskriminimi bazuar në dhunën me bazë gjinore. Pavarësisht historisë relativ-
isht të gjatë të trajtimit të këtij problemi, është ende problematike gjetja e 
një përkufizimi të vetëm që do të mbulonte të gjitha format përmes të cilave 
ai manifestohet.  
 
Elementet e mëposhtme janë të përbashkëta për të gjitha përkufizimet që 
mund të gjenden në literaturë: 

• viktima/t që vuajnë ngacmimet e perceptojnë sjelljen e dhunuesit si diçka 
të pakëndshme;

• sjellja e dhunuesit bëhet me qëllimin për t’i shkaktuar lëndim emocional21 
viktimës/ve, d.m.th. për ta nënçmuar atë ose për të krijuar një atmosferë 
armiqësore në mjedis për viktimën ose për shumë;

• një lëndim emocional që ka të bëjë me seksualitetin ose seksin e viktimës;
• viktima shpesh është në pozitë t’u varur nga dhunuesi ose nuk është në 

gjendje të japë pëlqimin e informuar. 

Nëse marrim parasysh të gjithë elementët që janë baza e ngacmimit seksual, 
del qartë se ai lidhet me seksualitetin vetëm sepse përdoret për të shprehur 
agresionin, pra qëllimin për të shkaktuar lëndim. Kjo është shumë e  
rëndësishme të mbahet mend për të dalluar ngacmimin seksual nga miklimi,  
e cila në adoleshencë shpesh shfaqet në mënyra të ngjashme me disa forma 
të ngacmimit seksual.

Ngacmimi seksual është një formë dominimi, jo kënaqësi seksuale. Nuk mund 
të konsiderohet miklim, sepse karakteristika themelore e ngacmimit është 
se viktima e përjeton sjelljen e ngacmuesit si të padëshirueshme. Prandaj, 
përpara se çdo sjellje të deklarohet si ngacmim seksual, është e nevojshme 
të merret parasysh këndvështrimi i viktimës. Nëse ndonjë sjellje që ka natyrë 
seksuale (d.m.th., i referohet seksualitetit ose lidhet me një pjesë intime të 
krimit ose lidhet me seksin) është e pakëndshme për viktimën, dhe autori i 

20  Lëndimi fizik nuk është përjashtuar, por nuk është tipik.
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nënshtrohet njohurive (jo domosdoshmërish me gojë), ose nëse shqetësi-
mi nënkuptohet ose nëse viktima nuk është në gjendje të pranojë për shkak 
të moshës kundrejt autoritetit të agresorit, atëherë mund të thuhet se ajo 
po trajtohet si ngacmim seksual. Sipas nenit 10 të Ligjit për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi, ngacmimi seksual është çdo formë e aktit 
të padëshiruar verbal, jo verbal ose fizik të natyrës seksuale, që ka qëllim 
ose pasojë, cenim të dinjitetit ose krijimin e një mjedisi, qasje ose praktikë 
kërcënuese, armiqësore,  poshtëruese ose frikësuese.

Ka disa lloje të ngacmimeve seksuale tipike për një kontekst shkollor dhe 
ndarja bazohet në disa kritere. Varësisht se kush e bën atë, mund të jetë:

1. Ngacmimi seksual i bashkëmoshatarëve (si viktima ashtu edhe agresori 
janë të së njëjtës moshë ose të ngjashme);

2. Ngacmimi seksual mësimdhënës - nxënës, në të cilin agresori është  
mësimdhënës ose i rritur tjetër nga shkolla (pedagog, drejtor etj.),  
ndërsa viktimë është nxënësi ose pjesëmarrësit. 

Sipas asaj se si kryhet, ngacmimi seksual mund të jetë në formë të:

3. Krijimi i një mjedisi armiqësor (për shembull, nëse një grup agresorësh 
pengon lëvizjen e lirë të vajzave nëpër korridore, sepse ato i prekin ose u 
hedhin fjalë);

4. “Shërbimi për shërbim” (për shembull, mësimdhënësi i jep një notë të 
mirë nxënësit ose nxënëses në mënyrë që ai/ajo ta përqafojë lirisht kur  
të dojë);

5. Ngacmime seksuale në internet22,, ose sajber ngacmim seksual (për  
shembull, një nxënës për një shok klase përhap thashetheme në  
Facebook se ata kanë bërë seks). 

Mënyrat se si bëhet kjo mund të ndahen gjithashtu në: verbale (p.sh. përhapja 
e thashethemeve për dikë që lidhet me sjelljen seksuale, komente për pam-
jen fizike - veçanërisht për pjesët intime, duke treguar barcaleta me përm-
bajtje seksuale, duke dërguar SMS ose letra me përmbajtje seksuale), vizuale 
(p.sh. ekspozimi i materialit pornografik kundër vullnetit të viktimës) dhe fizik 
(p.sh., zhveshja e një pjese të rrobave, tërheqja për sytjena, shikimi nën fund, 
shikimi në dhomën e zhveshjes, prekja, shtrëngimi, grushtimi) .

Më shpesh, ngacmimet seksuale ndodhin në formën “një në një”, pra një 
agresor ngacmon një viktimë. Por ka edhe raste kur agresorët janë dy ose 
grup më i madh, dhe viktima është një ose, anasjelltas, një agresor shqetëson 
të gjithë grupin (p.sh. një mësimdhënës tregon barcaleta seksiste në klasë). 
Për më tepër, ngacmimet seksuale nuk duhet të ndodhin gjithmonë mes 

21  Format më të zakonshme të dhunës janë kërcënimet, komentet e pacipë (veçanërisht në bazë të pamjes 
fizike, gjinisë, orientimit seksual ose përkatësisë etnike) në emailet personale ose mesazhet me tekst, përhapja 
e të pavërtetave në rrjetet sociale, ose ndarja e informacionit të natyrës personale, veçanërisht seksuale, 
qoftë verbale apo vizuale.
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njerëzve të sekseve të ndryshme, pa marrë parasysh sa janë viktima dhe sa 
agresorë. 

Të gjitha informacionet se kush mund të kryejë ngacmim seksual dhe kush 
mund të pësojë, përmes shembujve specifikë se çfarë është dhe çfarë nuk 
është ngacmim seksual, paraqitet në një tabelë (shih Shtojcën 3).

Për të plotësuar tablonë se çfarë është ngacmimi seksual, më poshtë do  
të jepen shembuj shtesë, të cilët sipas të dhënave empirike janë më të  
zakonshmet në një kontekst shkollor.

Të gjitha informacionet se kush mund të kryejë ngacmim seksual dhe kush 
mund të pësojë, përmes shembujve specifikë se çfarë është dhe çfarë nuk 
është ngacmim seksual, janë paraqitur në një tabelë (shih Shtojcën 3).

Të rriturit në shkollë NGACMIM SEKSUAL (nxënës/e ose grup i tërë nxënësish) 
kur: 

• pa nevojë d.m.th. i prekin fizikisht pa dëshirë (p.sh.: i puthin, i  
përkëdhelin, i pickojnë, i prekin);

• bëjnë shaka dhe përdorin fjalë me kuptim seksual pa nevojë (p.sh.:  
përdorimi i të sharave, thënia e shakave “pa kripë”);

• u japin atyre komente me kuptim seksual (për shembull: duke kompli-
mentuar pamjen e tyre fizike ose duke komentuar një pjesë të trupit që 
është intime);

• bëjnë pyetje për jetën e tyre intime;
• i ekspozojnë në përmbajtje të natyrës seksuale jashtë një qëllimi të  

caktuar arsimor; 
• bëjnë ndërhyrje në privatësi (i lexojnë SMS ose mesazhe private në  

Facebook, ditarë, etj.);
• përdorin forma të tjera sjelljeje me/ndaj nxënësve, të cilat kanë kuptim 

seksual, dhe që shkaktojnë cenim të dinjitetit të personit dhe/ose krijojnë 
një mjedis armiqësor, kërcënues ose poshtërues;

• i thërrasin shpesh vetëm, pa asnjë justifikim për këtë, e kështu me radhë. 

Bashkëmoshatarët në shkollë NGACMIM SEKSUAL (bashkëmoshatar/e ose 
grup i tërë nxënësish) kur: 

• u shkruajnë dhe/ose dërgojnë mesazhe me kuptim seksual (për shembull: 
email, grafiti);

• përdorin gjeste me kuptim seksual (për shembull: duke treguar gishtin  
e mesit);

• përgjojnë (për shembull: në tualete dhe dhoma të zhveshjes, nën fustan);
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• fotografojnë pjesët e trupit me kuptim seksual;
• bëjnë thashetheme dhe përhapin thashetheme me përmbajtje seksuale 

(për shembull: përgojojnë se kush kë pëlqen, kush ka qenë i dashuri i kujt) 
ose shkruajnë grafite të tilla;

• kërcënojnë se do të përhapin thashetheme me konotacion seksual;
• prekin, veçanërisht pjesët intime të trupit, dhe një prekje e tillë është e 

padëshirueshme;
• bëjnë komente fyese me përmbajtje seksuale etj. 

Ngacmimet seksuale në shkollat   e mjedisit tonë, sidomos nëse janë  
bashkëmoshatarë, trajtohen si një gjë relativisht banale. Nga njëra anë, as 
pjesëmarrësit dhe as mësimdhënësit nuk janë mjaftueshëm të informuar,  
dhe nga ana tjetër nuk ka mekanizma adekuat mbrojtës. Por një sërë të 
dhënash sugjerojnë se ngacmimi seksual nuk është aspak naiv dhe ka pasoja 
shëndetësore. Janë identifikuar disa pasoja psikologjike dhe psikosomatike 
të përvojave të përsëritura me ngacmimet seksuale: depresioni, humbja e 
oreksit, çrregullimet e gjumit, ulja e vetëvlerësimit dhe ndjenja e frikës dhe 
turpit, por edhe reduktimi i suksesit në shkollë dhe i kënaqësisë në shkollë [2]. 

Intensiteti i pasojave lidhet me përsëritjen e ekspozimit ndaj ngacmimit [3], 
pra sa më gjatë të zgjasë aq më të mëdha janë mundësitë për të prishur 
mirëqenien.

Një nga pasojat më pak të studiuara, që meriton vëmendje të veçantë, është 
përbrendësimi (pranimi) i mesazheve të përcjella nga ngacmimet, të cilat 
luajnë një rol afatgjatë në identitetin psikoseksual të viktimave. Konsiderohet 
se në një mjedis ku tolerohet ngacmimi seksual, d.m.th. në të cilin të rriturit 
besojnë se komentimi (kryesisht) i gjoksit apo vitheve të femrave, prekjeve të 
padëshiruara apo emrave ofendues është i pashmangshëm, fëmijët (sidomos 
vajzat) mësojnë se ajo që po u ndodh është normale dhe e inkorporojnë si 
pjesë e termit që do të thotë të jesh femër [4].

Ngacmimi seksual mund të ndryshojë në vëllim dhe intensitet.
Nuk përjashtohet, në kontekstin shkollor, që të ndodhin format më të rënda 
të dhunës seksuale, si sulmi seksual (përdhunim dhe tentativë përdhunimi, 
joshje, kënaqësi seksuale para nxënësit/es, etj.).
 
Sipas Udhëzimit për veprim në raste të dhunës në shkollë, të publikuar nga 
MASH23 në vitin 2020: 

• të gjithë janë të detyruar të raportojnë dhunën ose dyshimin për dhunë  
në shkollë;

• mësimdhënësit, shërbimet profesionale dhe drejtorët e shkollave janë  

232 <http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/07/.pdf>
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të detyruar të monitorojnë sjelljen e nxënësve dhe të identifikojnë 
dhunën;

• drejtori duhet të caktojë një person kontakti (zakonisht një psikolog) 
të cilit do t’i raportohet dhuna, si dhe mundësinë për të raportuar në 
mënyrë anonime;

• shkolla është e detyruar të marrë masat e duhura për parandalimin e 
dhunës dhe ofrimin e ndihmës psikosociale dhe, nëse është e nevo-
jshme, ta raportojë rastin në Qendrën për çështje sociale.

Ka shumë mite për përdhunimin, të cilat pranohen jo vetëm në mjedisin tonë, 
por edhe në shoqëri që konsiderohen më pak patriarkale. Quhen mite sepse 
në thelb janë keqkuptime që trajtohen si fakte. Vetë termi daton në vitet 
1980 dhe i referohet besimeve, stereotipave dhe paragjykimeve të pasakta 
për përdhunimin, viktimat e përdhunimit dhe përdhunuesit, të cilat janë të 
përhapura.

Funksioni kryesor i miteve për përdhunimin është të kontribuojnë në  
zhvendosjen e përgjegjësisë për dhunën seksuale mbi viktimat dhe në uljen  
e seriozitetit me të cilin duhet trajtuar reagimi ndaj këtij fenomeni.

Mitet e përdhunimit shpesh çojnë në vendosjen e dënimeve të parëndë-
sishme apo edhe të pafajësisë nga gjyqtarët për shkelësit seksual.  
Përveç kësaj, ato kontribuojnë në ruajtjen e vlerave patriarkale dhe në  
disproporcionin e madh të pushtetit mes dy gjinive, mbi të cilat, në thelb, 
bazohen të gjitha format e dhunës seksuale. Është interesant fakti se mitet 
lidhur me përdhunimin ekzistojnë kur viktimat janë gra/vajza, por edhe kur 
janë meshkuj/djem. Për shembull, një nga mitet më të zakonshme për  
viktimat meshkuj është se burrat mund të mbrohen lehtësisht, kështu që 
vetëm djemtë më të rinj mund të jenë viktima të përdhunimit të vërtetë,  
ose që burrat/djemtë përdhunohen vetëm nga burra homoseksualë.

Miti: Përdhunimi është pasojë e dëshirës seksuale të pakontrolluar. Është një 
lloj krimi nga pasioni.
Faktet: Shumica e përdhunuesve në fakt kanë partnerë seksualë, kështu që 
nuk është vetëm çështja për të hequr qafe tensionin seksual. Kënaqësia nga 
përdhunimi lidhet në fakt me ndjenjën e çlirimit nga zemërimi/agresioni apo 
fitimi i ndjenjës së epërsisë dhe aftësisë për të kontrolluar tjetrin.

Mitet për përdhunimin

Mitet më të përhapura për përdhunimin përkundër  
fakteve [4, 5]
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Miti: Përdhunimi nuk u ndodh vajzave apo grave “të mira” sepse nuk shkojnë 
në vende ku nuk janë të mbrojtura dhe nuk vishen në mënyrë provokuese.
Faktet: Ky besim shpesh dëgjohet dhe shërben për një qëllim të mirë për ta 
parandaluar atë. Por kjo është më shumë një mashtrim sesa një fakt. Shumica 
dërrmuese e përdhunimeve nuk kryhen në fakt nga të panjohur, por nga të 
njohur të viktimës, aq sa natën dhe ditën, dhe më shpesh në shtëpinë e dikujt 
sesa në një vend të fshehtë. Kjo do të thotë se sjellja e viktimës ka shumë pak 
lidhje me dhunën e ushtruar ndaj saj.
Të dhënat e marra nga qendrat e shumta të asistencës ndaj viktimave trego-
jnë se mënyra e veshjes dhe pamja e jashtme nuk ka lidhje me zgjedhjen e 
përdhunuesve që do të jenë viktima. Viktimat mund të vishen në mënyrë 
modeste dhe të bëhen sërish viktima.

Miti: Përdhunimi nuk mund t’i ndodhë të gjithëve. Viktimat janë kryesisht 
vajza të reja dhe tërheqëse.
Faktet: Statistikat nga sondazhet, qendrat e ndihmës për viktimat dhe rapor-
tet e policisë tregojnë se nuk ka moshë, klasë, përkatësi etnike, race apo 
niveli arsimor që garanton se një person nuk mund të sulmohet seksualisht. 
Është e vërtetë që vajzat e reja janë në rrezik më të madh, por nuk janë të 
vetmet që mund të përdhunohen.

Miti: Nuk mund të flitet për përdhunim nëse dhunuesi nuk përdor armë ose 
forcë fizike për të arritur qëllimin e tij.
Faktet: Përdhunimi mund të ndodhë edhe nën kërcënime verbale (për shem-
bull, për humbjen e një pune, për të dëmtuar viktimën ose familjen e saj, 
etj.). Gjithashtu, më të shpeshta janë dhunimet në të cilat viktima është e 
dehur apo e droguar (ka edhe të ashtuquajturat “droga për përdhunim”), ku 
dhunuesi nuk ka pse të përdorë fare forcë, sepse viktima nuk mund të rezis-
tojë. I njëjti është rasti kur viktima të dhunës seksuale janë individë që nuk 
mund të kujdesen për veten dhe të marrin vendime për shkak të llojeve të 
ndryshme të paaftësisë intelektuale.

Miti: Përdhunuesit janë “tipa kriminalë” ose të sëmurë mendorë dhe krye-
sisht i përkasin shtresave të ulëta shoqërore.
Faktet: Në mesin e përdhunuesve ka njerëz të gjitha profesioneve, ekstro-
vertë dhe introvertë, të pasur dhe të varfër, të martuar dhe me fëmijë. Hu-
lumtimet tregojnë se vetëm një përqindje e parëndësishme e autorëve të 
këtij akti të dhunshëm kanë çrregullime mendore ose probleme emocionale. 
E përbashkëta e të gjithëve është mënyra se si e shprehin nevojën për domin-
im dhe zemërim – përmes keqdashjes, duke u shkaktuar viktimave dhimbje 
emocionale dhe fizike. Nevoja për pushtet, nevoja për kontroll dhe zemërimi 
janë motivet kryesore të përdhunimit, dhe seksualiteti është vetëm një 
mënyrë për t’i shprehur ato.
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Të dhëna relevante
Të pyetur se ku i kanë përjetuar më shpesh ngacmimet seksuale, të rinjtë  
nga SHBA, ku më së shumti studiohet ky fenomen, thonë se është shkolla. 
Rreth 85% e të anketuarve thonë se përvojat e tyre me ngacmimet seksuale 
kanë ndodhur në shkollën ku ata mësojnë. Pothuajse gjysma e popullsisë së 
përgjithshme shkollore (48%) kishte të paktën një përvojë të ngacmimit  
seksual. Ky studim konfirmon se vajzat janë viktima më të shpeshta, por edhe 
se ato vuajnë pasoja më të mëdha shëndetësore si pasojë e dhunës [6].

Puna në terren e kryer nga viti 2007 deri në vitin 2011 për nevojat e projektit 
të UNICEF-it “Shkolla sipas përmasave të fëmijës” tregoi se nxënësit e klasave 
të larta të shkollave fillore në vendin tonë janë shumë pak të gatshëm të flasin 
për ngacmimet seksuale të kryera nga mësimdhënësit e tyre. Nëpërmjet  
diskutimeve në fokus grupe, ata konfirmuan se shkollat   nuk janë vendi më  
i sigurt për ngacmimet seksuale nga të rriturit. Edhe pse vetëm një numër  
i vogël mësimdhënësish e bëjnë këtë, zakonisht prek një numër të  
madh nxënësish.

Ngacmimi seksual nga bashkëmoshatarët fillon në shkollat   fillore dhe  
vazhdon deri në nivelet e mëtejshme të arsimit. Rezultatet e një sondazhi 
fillestar të kryer në vendin tonë thonë se: (a) vajzat janë viktima më të  
zakonshme se djemtë në pesë nga nëntë format e anketuara të ngacmimeve 
seksuale - gjeste me kuptim seksual (63%  kundrejt 22%), komente për  
pamjen. (61%  kundrejt 37%), përhapja e gënjeshtrave lidhur me intimitetin 
(72%  kundrejt 60%), kontakti fizik (47%  kundrejt 17%) dhe ekspozimi ndaj 
shakave me përmbajtje seksuale (45%  kundrejt 32%); (b) përqindja e vajzave 
që janë ngacmuar në mënyrë të përsëritur është më e lartë se përqindja e 
djemve me të njëjtën përvojë [7].

Në një situatë veçanërisht të vështirë, për shkak të normave gjinore, janë 
djemtë që vuajnë ngacmimet seksuale. Ata kanë një problem edhe më të 
madh për ta raportuar, krahasuar me vajzat.

Sipas ekspertëve, një në pesë ose një në shtatë gra (në varësi të vendit ku 
jeton) është viktimë e përdhunimit gjatë gjithë jetës. Edhe pse të zakonshme, 
përdhunimet raportohen rrallë. Një nga arsyet pse një pjesë e madhe e  
përdhunimeve nuk raportohen janë mitet e përhapura, të cilat e bëjnë  
viktimën të ndihet përgjegjëse ose fajtore për atë që ka ndodhur.
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Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të vitit 2002 [1], 
11.6 % e grave në Republikën Çeke, 6 % në Shqipëri dhe 2 % në Hungari  
janë përgjigjur pozitivisht në pyetjen: “A keni përjetuar sulme seksuale në 
pesë vitet e fundit?” . Konsiderohet se në vendin tonë, njëlloj si në atë r 
ajon të anketuar, viktimat janë të prira për heshtje, edhe kur bëhet fjalë  
për sondazhe anonime.

Vlerësohet se në trafikun e përgjithshëm të internetit në faqet pornografike, 
fëmijët marrin pjesë me 20-30 %. Brenda një viti, mesatarisht, një në pesë 
fëmijë mori një propozim seksual në internet, dhe vetëm një e katërta e tyre 
u tha prindërve të tyre [8].

Psikologët që kanë hulumtuar perceptimin e ngacmimit seksual “ballë  
për ballë”, në krahasim me atë që ndodh në hapësirën kibernetike,  
zbulojnë se komentet plot urrejtje ndaj grave, si dhe pseudonimet seksuale 
apo propozimet seksuale në internet, gratë i perceptojnë si më kërcënuese 
se ato “live” [9]. Besohet se arsyet për këtë qëndrojnë në faktin se në  
eter agresori është i padukshëm, dhe nga ana tjetër, është vazhdimisht i 
pranishëm, si dhe fakti që të dhënat kanë qëndrueshmërinë e tyre përballë 
deklaratave gojore.

Hulumtimi [10] mbi shëndetin e adoleshentëve i kryer në vendin tonë  
tregoi se:

• djemtë LGBT kanë katër herë më shumë gjasa të ekspozohen ndaj  
dhunës fizike dhe dy herë më shumë emocionale në shtëpi sesa  
bashkëmoshatarët e tyre heteroseksualë;

• pothuajse një e treta (30 %) e djemve LGBT janë viktima të bullizmit  
kibernetik, tre herë më shumë se bashkëmoshatarët e tyre  
heteroseksualë.

• Nëse në punëtorinë “Ngacmimi seksual në shkollë” punohet në skenarin 
e Rastit 3, dhe ndoshta nëse nuk do të ishte kështu, pjesëmarrësit mund 
t’i referohen faktit që Jana gjithashtu ngacmohet seksualisht për shkak të 
veshjes “provokuese” (ose sjelljes, çfarëdo qoftë) ose të paktën pasi vish-
et ashtu, atëherë “e kërkon vetë”. Dy gjëra duhen sqaruar në këtë drejtim: 
1. A mund të konsiderohet viktima përgjegjëse për ngacmimin; dhe 2. Cili 
është ndryshimi midis ngacmimit dhe eksitimit. Ja se si mund të zgjidhet 
ky paragjykim:

“Terren i rrëshqitshëm”
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• Jo vetëm të rinjtë, por edhe të rriturit priren të fajësojnë viktimën, ose 
të paktën pjesërisht, për atë që i ndodh asaj kur bëhet fjalë për dhunën 
seksuale. Ka shumë arsye pse bëhet kjo (injoranca, nevoja për të besuar 
se nuk mund t’u ndodhë të “mirëve”, apo nevoja për të ruajtur dominimin 
mashkullor), por cilado qoftë arsyeja, nuk ka asnjë justifikim. Nëse kjo 
ndodh, duhet shfrytëzuar rasti për të argumentuar se viktima nuk mund 
të mbahet përgjegjëse për vendosjen në një pozicion të tillë (mund të jetë 
e mundur të flitet për rrezik). Kjo për shkak se të ashtuquajturat sjellje të 
rrezikshme (veshja “provokuese”, ecja vetëm etj.) nuk është e dhunshme, 
dhe ngacmimi seksual është gjithmonë dhunë, d.m.th. bëhet me qëllimin 
për t’i shkaktuar lëndime ose duke përdorur ndonjë fuqi ndaj dikujt për t’i 
imponuar të bëjë diçka kundër vullnetit të tij. 

• Në rast se të tjerët duket se janë tërheqës seksualisht, ai/ajo nuk  
përfshihet në ngacmim seksual, sepse nuk ka asnjë element të qëllimit 
për të dëmtuar ose për të shfrytëzuar seksualisht dikë. Me fjalë të tjera, 
Jana mund të ngacmojë seksualisht dikë (me ose pa dashje), por nuk 
ngacmon (abuzon), pra nuk shkakton lëndime emocionale (poshtërim, 
frikësim, shantazh etj.). Nga ana tjetër, nuk mund të objektivizohet  
kërkesa që dikush të vishet “denjësisht” apo “provokues”, që dëgjohet 
shpesh kur justifikohet ngacmimi seksual. Për disa, mosprovokimi mund  
të përkufizohet nga gjatësia e fundit ose pantallonave, por për disa  
mund të jetë gjerësia e bluzës ose nëse ndonjë pjesë e trupit është e 
ekspozuar apo jo ose, në fund të fundit, mënyra se si dikush i mbyll sytë 
ose mban gotën. Atëherë mund të argumentohet se kërkesa për veshje 
“të përshtatshme” është vetëm një justifikim, sepse në kulturat ku vajzat 
vishen “nga koka te këmbët”, ngacmimet seksuale ndodhin më shpesh 
në formën më brutale. Pjesëmarrësit mund të pyesin veten nëse mund të 
imagjinojnë një situatë në të cilën një djalë me pamjen apo veshjen e tij 
fizike provokon vajzat që të ngacmohen seksualisht dhe sa gjasa duket që 
një gjë e tillë të ndodhë. 

• Një tjetër skenar kritik për këtë punëtori është Rasti 5 (16–19). Ndodh 
shpesh që ngacmimet seksuale të kryera nga të rriturit ndaj të miturve 
dhe adoleshentëve të mos perceptohen si dhunë, sepse, mbase  
realisht, dhe ndoshta jo, viktima është “kënaqur” në atë. Në këtë rast 
është e vështirë të përcaktohet nëse mësimdhënësi ka ndërmend apo  
nuk ka ndërmend të lëndojë. Megjithatë, pavarësisht nga qëllimet e tij, 
apo edhe nga ndjenjat e Tanjës, të cilat mund të jenë për momentin  
pozitive, ajo që po bën mësimdhënësi përmban elementin kryesor të 
sjelljes së tij që identifikohet si ngacmim seksual: ekspozimi ndaj situatave 
me ngjyrë seksuale (josh) një të mitur nën moshë madhore për të dhënë 
pëlqimin e informuar (vullnetar). Pamundësia për të dhënë pëlqimin me 
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vetëdije të plotë për pasojat e bën agresorin agresor dhe pasojat e  
supozuara ose reale të pranimit të propozimeve të tilla nga një autoritet  
e bëjnë viktimën viktimë. Në mënyrë të ngjashme, pavarësisht se Arta nga 
Rasti 9 (16–19) është e rritur, fuqia dhe pozita e autoritetit të mësim-
dhënësit, për sa kohë ajo është nxënëse në shkollë, vë në dyshim pëlqimin 
e nxënësit. Ajo thjesht nuk mund të shprehë pëlqimin e lirë dhe për këtë 
arsye çdo përpjekje për intimitet përbën dhunë seksuale. Përderisa ka një 
ndryshim në pozicionin e pushtetit për shkak të rolit në të cilin  
ndodhen (mësimdhënës- nxënës, epror - vartës), nuk mund të thuhet  
JO qartë dhe lirisht dhe të shprehet vullneti i lirë. Çdo përpjekje e tillë për 
intimitet është pikërisht për shkak të dhunës seksuale dhe sjelljes  
së papranueshme. 

• Në rastet nga punëtoria “Ngacmimi seksual në shkollë” ku agresori dhe 
viktima janë të njëjtit seks, pjesëmarrësit mund të kenë vështirësi në 
njohjen e ngacmimit seksual, ndër të tjera, sepse konotacioni seksual  
nuk është plotësisht i qartë. Diskutimi duhet të çojë në indikacionin se 
ngacmimi seksual i të njëjtit seks mund të mos ketë asnjë lidhje me  
homoseksualitetin nga asnjëra anë, por është thjesht një manifestim i 
dominimit të viktimës, si në raste të tjera. Kur bëhet fjalë për përmba-
jtjen seksuale të aktiviteteve, ajo kuptohet në kontekstin më të gjerë të 
mundshëm (i referohet intimitetit dhe trupit në përgjithësi). Për shembull, 
Antonio konsiderohet viktimë sepse mësimdhënësi e komenton pamjen e 
tij dhe mbi të gjitha i atribuon karakteristika fizike “femërore”. Në mënyrë 
të ngjashme, Miki është viktimë sepse pjesët intime të tij ekspozohen para 
të tjerëve (edhe pse jo pa rroba), dhe pseudonimi që “fiton” nuk është 
shumë lajkatar. 

• Kur parashtrohet pyetja nr. 4 në diskutimin në këtë punëtori,  
pjesëmarrësve në punëtori duhet t’u kërkohet paraprakisht të jenë të  
matur dhe të mos përmendin emra kur tregojnë shembuj. 

• Në punëtorinë “Çfarë do të thoshe TI?”, edukatori/ja mund të përballet 
me një sërë deklaratash stereotipike, duke filluar nga përdhunimi si  
një “strategji e kuptueshme” për sigurimin e seksit, tek viktimat që  
manipulojnë dhe deklarojnë situata të dhunshme që nuk janë të tilla,  
ose që ata vetë e “provokojnë”. Bartja e përgjegjësisë te viktimat mund  
të kompensohet në mënyrën e shpjeguar më sipër (shih pikën 1) dhe  
duke iu referuar faktit që statistikat tregojnë se më së shumti 2-3 %  
e rasteve të raportuara të përdhunimeve janë false. 

• E njëjta punëtori mund të shkaktojë shumë ankth tek individët.  
Nëse edukatori/ja vëren një gjë të tillë, ai/ajo duhet të gjejë një  
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mënyrë i vetëm dhe me maturi t’i drejtohet atij personi dhe t’i ofrojë një 
person kontakti për mbështetje profesionale. Gjithashtu është mirë që në 
fund të punëtorisë të renditen të gjithë personat/institucionet ku mund 
të kërkohet ndihmë - shërbimi pedagogjik-psikologjik, një person të cilit i 
besoni, një psikolog në qendrën rinore ”Dëshiroj të dijë” etj.

• Ngacmimi seksual është një formë e dhunës seksuale shumë e zakonshme 
në mjedisin shkollor dhe jo vetëm në mjedisin tonë. 

• Mund të shfaqet në forma të ndryshme, ndaj është e rëndësishme të dini 
se si ta njihni dhe ta trajtoni atë. 

• Elementet kryesore që e karakterizojnë ngacmimin seksual janë:  
synimi për t’i shkaktuar lëndim emocional viktimës, natyra seksuale e 
ndërveprimit dhe mosgatishmëria e asaj që i drejtohet viktimës nga  
vetë ajo. 

• Për shkak se ngacmimi seksual mund të ketë pasoja të rënda për  
shëndetin dhe suksesin në shkollë, ai nuk duhet të injorohet. Veçanërisht 
me ashpërsi, pikërisht për shkak të pasojave, duhet të jetë përgjigja ndaj 
ngacmimeve të përsëritura të një viktime (ose grupi), ngacmimi homofobik 
dhe ngacmimi seksual në internet.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Ngacmimi seksual në shkollë”

• Ka një sërë besimesh rreth përdhunimit që ia zhvendosin plotësisht ose 
pjesërisht viktimës fajin (përgjegjësinë) për dhunën, duke kontribuar  
kështu në viktimizimin e dyfishtë, ose duke reduktuar përgjegjësinë e  
autorit të dhunës seksuale. 

• Këto besime janë të pavërteta dhe për këtë arsye quhen mite. Ato  
kontribuojnë ndjeshëm në parandalimin e raportimit të këtij lloji të krimit.

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Semafori”
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• Në vitet e adoleshencës, ngacmimi homofobik është shumë i zakonshëm. 

• Djemtë janë një objektiv më i zakonshëm i ngacmimeve homofobike dhe 
vajzat nuk kursehen. 

• Të qenit viktimë e dhunës homofobike, veçanërisht nëse përsëritet, mund 
të sjellë dëm afatgjatë. 

• Ashtu si format e tjera të dhunës, edhe kjo duhet të ndëshkohe

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Bullingu homofobik”

Referencat:

[1] World Report on Violence and Health (2002). World Health Organization.  
<http:// www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/wrvh1/en/>
[2] Huerta, М., Cortina, L. M., Pang, Y. S., Torges, S. M. and Margley, V. M. (2006). Sex 
and Power in the Academy: Modeling Sexual Harassment in the Lives of College Women. 
Per- sonality and Social Psychology Bulletin. vol. 32/5, pp. 616-628.
[3] Kopels, S., & Dupper, D. R. (1999). School-based peer sexual harassment.  
Child Wel- fare, 78, pp. 435-460.
[4] Kenig, N. (2011). Dhuna: perspektiva gjinore. Shkup: Fakulteti Filozofik.
[5] Hockett, Ј. Smith, S., Klausing, C. and Saucier, S. (2016). “Rape Myth Consistency 
and Gender Differences in Perceiving Rape Victims: A Meta-analysis”. Violence Against 
Wom- en. 22 (2): 139–167. doi:10.1177/1077801215607359
[6]. American Association of University Women [AAUW]. (2016). Crossing the Line Sexual 
Harassment at School. Washington, DC: AAUW.
[7]. Kenig, N. (2009). Vajzat “provokuese” dhe djemtë e “pandjeshëm”: Ngacmimi seksual 
i bashkëmoshatarëve dhe krijimi i armosferës së pabarabartë gjinore në shkollat fillore. 
Shkrim për politikën sociale, Fridrich Ebert Foundation, 2/3, fq. 232–245.
[8] Shumadieva, I. (2012). Udhëzues për TIK të Metamorfozis. Sigurt në Internet. 
Shkup: Fondacioni Metamorfozis.
[9] Biber, J. K., Doverspike, D., Baznik, D., Cober, A., & Ritter, B. A. (2002). Sexual  
ha- rassment in Оnline Communications: Effects of Gender and Discourse Medium,  
Cyber Psychology and Behavior 5, 33-42.
[10] Qostarova-Unkovska, L. (2019). Pabarazia në shëndet dhe të drejtat e LGBT – të 
rinjtë e moshës 13 dhe 15 vjeç në Maqedoninë e Veriut, Shkup: Margjinat.



06

13+

Punëtoria 1
Ngacmimi seksual në shkollë

Qëllimet

Materialet

Aktiviteti kryesor24

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet të:
• të njohë elementet kryesore të ngacmimit seksual; 
• dijë se cilat sjellje janë dhe cilat nuk janë ngacmime seksuale, nëse man-

ifestohen nga një mësimdhënës/i rritur në shkollë apo nga një bashkë-
moshatar;

• dijë se ngacmimi seksual dënohet, sepse përbën diskriminim në bazë 
gjinore;

• informohet për mënyrat se si mund t’i rezistojë ngacmimeve seksuale në 
shkollë;

• ndërtojë një qëndrim negativ ndaj ngacmimeve seksuale.

Materialet:
• Fletë e punës për pjesëmarrësit (për secilin grup na dy skenarë  

të ndryshëm);
• Fletë pune për edukatorin/en.

Edukatori/ja duhet të zgjedhë cilin nga dymbëdhjetë skenarët i  
konsideron më të përshtatshëm për punë në secilin grup të caktuar,  
për shembull, bazuar në disa njohuri paraprake (informata se shpesh ka  
ngacmim në atë shkollë mbi bazë të orientimit të supozuar homoseksual  
të dikujt ose thashethemet se një mësimdhënës po ngacmon seksualisht). 
Është e dëshirueshme që të zgjidhen skenarë sa më të ndryshëm sipas  
kritereve të mësipërme.

24  Idea për strukturën e punëtorisë është marrë nga: Anderson, Ј., Brown, G., Evans, J., Sankovich, E. and 
Sims, J. (2009). Sexual Harassment: Prevention in the Schools – A Facilitators Manual and Curriculum. Enola: 
The Pennsylvania Coalition Against Rape.
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Pjesëmarrësit ndahen në grupe të përziera, të ndryshme sipas seksit, prej 
katër deri në pesë anëtarë, kështu që gjithsej përftohen gjashtë grupe. Duke 
pasur parasysh se në fakt mund të diskutohen rreth gjashtë skenarë, dy grupe 
marrin të njëjtat çifte skenarësh. Për shembull, grupet 1 dhe 2 do të merrnin 
të njëjtat skenarë (të themi, rastet 5 dhe 6), grupet 3 dhe 4 - një çift tjetër 
(për shembull, rastet 1 dhe 2), e kështu me radhë.

Përpara se të shpërndahen skenarët, pjesëmarrësit udhëzohen t’i lexojnë 
ato, të bien dakord se si t’u përgjigjen të gjitha pyetjeve më poshtë dhe  
të zgjedhin një nga grupi për të thënë se çfarë u diskutua dhe cilat janë  
përgjigjet e tyre. Atyre u jepen pesë minuta për të lexuar skenarët dhe për  
të rënë dakord për përgjigjet.

Në 10 minutat e mbetura jepen përgjigjet. Së pari fillon grupi që do të 
paraqitet vetë dhe më pas thirret ai që ka të njëjtat skenarë dhe kështu
vazhdon derisa të deklarohen të gjashtë grupet. Përpara se të fillojë  
prezantimi, pjesëmarrësve u kërkohet vetëm të dëgjojnë, pa diskutuar  
për përgjigjet e të tjerëve, sepse diskutimi do të vijojë pasi të gjithë të  
kenë dhënë përgjigjet.

Diskutimi/Ligjëratë e shkurtër

1. Si vendosët nëse ndonjë sjellje është ngacmim seksual?
2. Si vendosët se kush është viktima dhe kush e ngacmon?
3. A ishte më e vështirë për ndonjë nga grupet të jepte përgjigje? Per cilin? 

Pse?
4. A keni dëgjuar për shembuj të ngjashëm që kanë ndodhur në shkollën 

tuaj?
5. Si e dimë nëse diçka është ngacmim seksual apo jo?
6. Si përfunduan?
7. Si duhet të përfundojnë?
8. Çfarë mund të bëhet që të reduktohen zhvillime të tilla?

Konkluzioni

Elementet kryesore që e karakterizojnë ngacmimin seksual janë: qëllimi për 
të shkaktuar lëndim emocional ndaj viktimës, natyra seksuale e ndërveprimit 
dhe ngurrimi i asaj që i drejtohet vetë viktimës (d.m.th., pamundësia e  
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Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë qëndrojnë në rreth. Një pjesëmarrës, i cili paraqitet vullnetar, duhet 
t’i thotë anës së tij të majtë: I/E dashur, a më do? Personi të cilit i drejtohet 
pyetja duhet të përgjigjet: “Po, i/e dashur, të dua shumë, por nuk guxoj të 
buzëqesh”, ndërkohë që përpiqet të mos tregojë dhëmbët e tij/saj. Të gjithë 
vazhdojnë në të njëjtën mënyrë derisa të arrihet te ai që e ka nisur.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?

viktimës për të dhënë pëlqimin për shkak të moshës). Pakënaqësia është 
elementi që bën dallimin e rëndësishëm midis ngacmimit seksual dhe lajkave 
ose sjelljeve seksuale të pranuara reciprokisht. Duhet mbajtur mend se ngac-
mimi seksual bëhet për të treguar epërsi ndaj viktimës ose për ta kontrolluar/
shfrytëzuar, fyer ose poshtëruar atë, dhe jo për ndonjë kënaqësi reciproke. 
Pikërisht për shkak se ngacmimi seksual ka pasoja negative për viktimat,  
të gjithë duhet të dinë ta njohin atë, në mënyrë që të marrin masa për ta 
luftuar atë.

Në çdo shkollë duhet të ketë një person përgjegjës të caktuar nga drejtori,  
të cilit mund t’i raportohet ngacmimi seksual. Nëse nuk i besoni atij  
personi, raportimi mund të jetë anonim, te drejtori ose te një mësimdhënës 
që e konsideroni të besueshëm dhe të ndjeshëm ndaj temës. Strategjia e 
pritjes që dhuna të kalojë “vetë” shpesh rezulton e papërshtatshme, sepse 
dhunuesi/dhunuesit marrin një lloj konfirmimi se viktima është e frikësuar 
dhe do të vuajë.
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RASTI 1
Antonio ka problem me mbipeshën, ndaj shpeshherë është edhe shënjestër e komenteve  
të zhurmshme nga të tjerët. Në orën e edukatës fizike mësimdhënësi duke dashur ta  
motivonte për të vrapuar u tha të gjithëve: Lëviz ore Antonio, sa i madh je, i ke lëshuar cicat  
si grua! Duhet të vraposh dy herë më shpejt se të tjerët, jo të zvarritesh. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 2
Jana ndonjëherë vjen në shkollë e veshur, si të thuash, “gjysmë e zhveshur” - me një dekolte 
të thellë, një bluzë të ngushtë dhe një fund të shkurtër. Të gjithë djemtë e klasës mendojnë se 
kjo vërtet i “çmend”. Sa herë që kalon nëpër korridor gjatë pushimeve, Johani, Ljubeja dhe 
Srgjani e shikojnë nga prapa dhe me pantomimë tregojnë se sa të madh e ka gjoksin dhe të 
pasmet e saja. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

 
RASTI 3
Gjatë një ekskursioni njëditor të organizuar nga shkolla, Ratkoja për t’i bërë të tjerët të  
qeshin, ia tërheq nga prapa deri në gjunjë tutat e Mikit. I gjithë autobusi mund të shihte se  
ai kishte veshur të brendshme të bardha. Që atëherë e quanin Miki-brekushi. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 4
Mila dhe Luka mësojnë në gjimnazin e njëjtë. Ata ishin në lidhje për shtatë muaj. Pasi u ndanë, 
e gjithë klasa tha se Luka i “ka qerasur” shokët e tij me foto nudo të Milës, për të rifituar 
vetëbesimin. Mila nuk beson, deklaron se nuk ka foto të tilla, por prej tre ditësh nuk dëshiron 
të shkojë as në mësime. Ditën e djeshme ai i ka dërguar mesazh Lukës se do të bëjë çfarë të 
dojë, vetëm të pushojë me kërcënimet, sepse nuk duronte dot. Ajo mendoi, ndoshta nëse 
pajtohen dhe i afrohet, do të mund të shohë nëse ka vërtet ndonjë fotografi dhe t’i fshijë ato. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 5
Gjatë një ekskursioni të organizuar nga shkolla, Stefani dhe Gorani arritën t’i ngjitnin  
Milanit në shpinë një afishe me shkrimin “Pederast krenar” dhe me të cilën ai eci gjithë  
ditën pa e ditur.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 6
Mësuesi i artit figurativ e nis çdo mësim me një shaka për “bjondet”, pas së cilës vazhdon të 
komentojë se sa të zgjuara mund të jenë femrat kur duan të arrijnë një qëllim, apo sa mund 
t’i “mashtrojnë” meshkujt.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

Fleta e punës për nxënësit (13-15)
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RASTI 7
Marta është një vajzë që të gjithë në shkollë mendojnë se është shumë e bukur, por që “sillet 
si e lartë” dhe bëhet e paarritshme. Një grup prej pesë vajzash vendosën ta “zbrisnin” pak.  
E kanë filmuar në vende të ndryshme përreth shkollës dhe kanë montuar një video në të cilën 
gjoja ajo kërkon dikë të pasur në këmbim të virgjërisë së saj dhe e kanë postuar në rrjet.  
E gjithë shkolla “ulërinte” nga të qeshurat, montimi ishte shumë i mirë. Marta u lëndua shumë 
dhe donte ta raportonte te psikologu, por shoqet e ngushëlluan se po e tepronte, sepse të 
gjithë e shohin që ishte montazh.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 8
Sara është një vajzë modeste me prindër shumë të rreptë. Është e mrekullueshme dhe e 
preferuara e mësimdhënësve. Një ditë më parë ata filluan ta kërkojnë në telefon nga numra  
të panjohur. Nëse ajo përgjigjet, dëgjon marrëzira dhe neveri se sa kushton të jesh me të  
një natë, nëse nuk përgjigjet, merr mesazhe MMS nga organet gjenitale të mashkullit. Për ta 
thënë më butë, ajo është në panik. Ajo e kupton se në klasë ata ia ngulin sytë pas çdo ziles 
shkollore. Së shpejti ajo arrin në përfundimin se duhet të jetë një lloj “komploti”. Në bankë 
gjen një mesazh anonim për të parë profilin e saj. Dhe çfarë të shihni! Në një profil me një 
foto të saj, të cilën nuk e ka bërë vetë, numri i saj me një ofertë që ofron shërbime seksuale 
për para! 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 9
Valentina dhe Mateji, të cilët janë në të njëjtën klasë, ishin në lidhje disa muaj. Pasi u ndanë, 
Mateji nuk e humbi mundësinë për të ndarë në shoqëri disa detaje nga ajo që ata bënë gjatë 
kohës që ishin bashkë, duke përfshirë detaje të jetës së tyre të dashurisë. Kur Valentina me 
zemërim i kërkoi të ndalonte dhe e kërcënoi se do ta denonconte në polici, Mateji e kujtoi 
atë se në celularin e tij kishte selfie që ajo i kishte dërguar kur ishin në lidhje dhe se ai do t’i 
tregonte të gjithë klasës se si dukej në “tanga”.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 10
Arsimtari i matematikës ka ambicie të mëdha që të përgatisë Bojanin, Draganin dhe Artanin  
sa më mirë për garën e radhës komunale. Prandaj i liron çdo ditë nga ora e fundit dhe të  
paktën dy orë punojnë në kabinetin e muzikës. Ai ulet pranë tyre teksa së bashku “djersiten” 
për të arritur një zgjidhje, duke menduar me zë të lartë. Ditën tjetër, sa herë që donte të  
ndihmonte Draganin, kur ai “ngecte”, i vinte dorën në gju dhe e linte aty derisa i kujtohej  
zgjidhja. Më pas, për ta shpërblyer, ajo e përqafon mbi supe dhe e puth në flokë.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?
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RASTI 1
“Do t’u them të gjithëve se dje të shtriva nëse nuk ma jep përsëri!” Dhe jo vetëm kaq, do të 
them që ma ke transmetuar sëmundjen dhe se je lutur për seks anal!” Këto janë mesazhet që 
ka marrë Teuta nga Simoni, edhe pse kanë rënë dakord që nuk do të kishte asnjë lidhje mes 
tyre, sepse ajo ka një të dashur. Simoni ishte mjaft i bindur se as që e kishte menduar dhe se 
kishte një mendim të lartë për të dashurin e saj. Do të jetë fjala kundër fjalës, por kujt do t’i 
besojnë?
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 2
Ana, Leana dhe Monika mësojnë në të njëjtën klasë. Monika konsiderohet një vajzë “më e 
ashpër”, disi e fokusuar në mësim, jo   në argëtim. Të shtunën kanë qenë në një festë te një 
shok i përbashkët dhe kanë kaluar më mirë se kurrë. Kishte edhe pak alkool, por kryesisht 
askush nuk u deh deri në pavetëdije. Të hënën, Ana dhe Lea u treguan të gjithëve në klasë se 
çfarë feste e kishin humbur, veçanërisht pasi mund ta shihnin Monikën për herë të parë duke 
pirë dhe duke i thënë “jo” secilit që donte ta “kape dhe ta puthte”. Mësohet se ata kishin 
edhe foto që mund t’i shpërndanin kur të donin, por vetëm për të veçantët t shoqërisë.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?
 

RASTI 3
Në orën e historisë, Mirsadi dhe Leoni shikojnë në celularët e tyre, duke qeshur dhe duke 
pëshpëritur diçka, dhe më pas, qëllimisht, me zë mjaft të lartë sa që të dëgjojë Angela, e cila 
ishte ulur pas tyre, komentojnë fotot e saj në Instagram në gjuhën më vulgare. Kur ajo u tha 
atyre se kjo që po bënin ishte e neveritshme, Mirsadi iu përgjigj asaj: “Zoti na ruajt, sikur ty 
nuk të vjen mirë që gjysma e klasës ‘i b…’ kur të shohin. Pse poston fotografi nëse nuk  
dëshiron të t’i shohim, a?” 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 4
Angelina i dërgon vazhdimisht mesazhe Leos duke e inkurajuar se i pëlqen. Kështu e trajton 
zakonisht gjatë pushimit, por gjithçka është disi ngrohtë-ftohtë. Edhe do edhe nuk do. Leoja 
është nervoz çdo ditë. Kur i afrohet mjaftueshëm, bën sikur janë thjesht shokë, kur largohet, 
e “bombardon” menjëherë me pëlqime, komente, ia mbyll syrin e të ngjashme. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

Fleta e punës për nxënësit (16-19)
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RASTI 5
 Tanja mëson në vitin e parë në shkollën e mesme të muzikës “Shopen”. Arsimtari i ri i gjuhës 
maqedonase, jo vetëm i ri, por edhe shumë simpatik, e fton vazhdimisht privatisht për të 
diskutuar për hartimet e saja, pasi e konsideron të talentuar. Kur mbeten vetëm, nuk e hum-
bet rastin të bëjë disa komente se sa e bukur dhe e pjekur është për moshën e saj, duke e 
krahasuar me heroina të ndryshme të romaneve të njohur. Sado që i pëlqen, Tanja largohet 
gjithmonë e hutuar dhe e turpëruar.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan? 
 
 
RASTI 6
Aleksandri është nxënësi më i mirë në klasë. Ai flet dy gjuhë të huaja, merr çmime nga  
garat e fizikës, i njeh kompjuterët, ndërsa së fundmi arsimtari i muzikës i ka sugjeruar që të 
ushtrojnë solo këndim, sepse është i talentuar në muzikë. Për shkak të këtyre angazhimeve,  
ai nuk mund të dalë shumë shpesh e aq më pak të kalojë kohë me një vajzë. Shoku i tij i 
bankës, Jovica, bazuar në të gjitha këto “vlerësoi” se Aleksandar është homoseksual. Për ta 
vërtetuar këtë, ai u tha disa personave se gjoja e kishte parë duke u kapur për dore me fqinjin 
e tij. Brenda pak ditësh e gjithë shkolla u “zbukurua” me mbishkrime ku shkruhej: “Aleksandri 
është pederast” dhe shokët sa që e mendonin të shoqëroheshin me të, madje as ta pyesnin 
nëse mund t’i kopjonin detyrat e shtëpisë.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 7
Maja është një vajzë e tërhequr, që rrallëherë merr iniciativën për t’u shoqëruar, por  
asnjëherë nuk refuzon të shkojë diku nëse e ftojnë. Ndonëse nuk ka probleme me  
mësimdhënësit, së fundmi i ka tmerruar mendimi për të shkuar në shkollë, pasi Sonja  
dhe Ermira nuk e lejojnë të ecë normalisht nëpër korridor. Sa herë që shkon nga një kabinet 
në tjetrën apo është në pushim, i dalin përballë dhe, duke kaluar, i prekin gjoksin gjoja rastë-
sisht dhe i bëjnë me shenja njëra-tjetrës, me të qeshura, se sa “e mirë” dhe “hot” është.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

 
RASTI 8
Në një ndeshje hendbolli në shkollë, skuadra e Minës e mposhti bindshëm skuadrën kundër-
shtare, në të cilën luajnë të pesë vajzat më cool të gjimnazit. “Fajtori” kryesor për këtë ishte 
Mina, me 5 gola. Edhe pse ajo priste të bëhej yll pas asaj ndeshjeje, që atëherë gjërat kanë 
ecur në drejtim të kundërt. Pesë vajzat filluan të bënin video në të cilat e imitonin, duke 
lënë të kuptohet se ishte lezbike, madje dikur ishte e dashura e një arsimtari të edukatës 
fizike. Numri i shikimeve po rritet dhe ajo nuk mund t’u bëjë asgjë - emri i saj nuk përmendet 
askund dhe është e qartë se për kë e ka fjalën. Ajo u përpoq t’u thoshte se do t’i raporton-
te, por ato vetëm qeshën. Njëra prej tyre tha: “Je e mirë për gola, por jo për logjikë - ku ke 
dëgjuar moj që po flasim për ju?”

A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?
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RASTI 9
Arta është në vitin e katërt të shkollës së mesme, së fundmi ka mbushur 18 vjet. Ajo u habit 
që arsimtari i muzikës, i cili e drejtonte korin në të cilin ajo këndonte deri vitin e kaluar, mori 
vesh për ditëlindjen e saj dhe i dërgoi një kartolinë elektronike urimi me fjalë shumë të  
bukura – “Gëzuar ditëlindjen, bilbil i mrekullueshëm”. Ajo e falënderoi atë dhe i shkroi me  
kujdes se urimi do të thoshte shumë për të. Sot një tjetër “surprizë”. Ajo ka marrë një  
SMS nga ai ku shkruante: “Të pres në zyrë që të merremi vesh për diçka”. Rrugës për në  
kabinet ajo mendoi të refuzonte të këndonte përsëri, por mbeti pa fjalë kur dëgjoi pse e  
thirri. Këto ishin fjalët e tij: “Shiko, Arta, tani që nuk të jap mësim më dhe kur je e rritur,  
nuk ka më pengesa mes nesh. Prita dhe prita. Ta ndërpresim këtë mundim, lidhja jonë është  
e veçantë dhe nuk duhet të humbasim rastin. Nuk ka një kimi të tillë as në film!”
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?

RASTI 10
Aleku është një djalë me ten dhe flokë të ndritshme deri tek supet. Alekut i pëlqejnë flokët e 
gjata dhe vendos t’i mbajë, pavarësisht se një grup djemsh të klasës së tij kanë filluar ta sha 
jnë dhe ta dhunojnë fizikisht çdo ditë, duke e quajtur vajzë, kryesisht për shkak të flokëve  
të tij të gjatë. E gjithë klasa dëshmoi për ngacmimin dhe një pjesë e mësimdhënësve  janë 
informuar për atë. Dhuna ndaj Alekut vijon edhe në muajt në vijim. Ajo arrin kulmin me 
bullizmin (pështyrë, fyerje, grushte, zhveshje) nga një grup djemsh ndaj Alekut në një nga  
tualetet e shkollës.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? Pse? Kush e bën atë? Kush vuan?
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Fleta e punës për edukatorin/en

RASTI 1
Antonio ka problem me mbipeshën, ndaj shpeshherë është edhe shënjestër e komenteve të 
zhurmshme nga të tjerët. Në orën e edukatës fizike mësimdhënësi duke dashur ta motivon-
te për të vrapuar u tha të gjithëve: Lëviz ore Antonio, sa i madh je, i ke lëshuar cicat si grua! 
Duhet të vraposh dy herë më shpejt se të tjerët, jo të zvarritesh.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e  
mkomentit+padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Mësimdhënësi Kush vuan? Antonio

RASTI 2
Jana ndonjëherë vjen në shkollë e veshur, si të thuash, “gjysmë e zhveshur” - me një dekolte 
të thellë, një bluzë të ngushtë dhe një fund të shkurtër. Të gjithë djemtë e klasës mendojnë se 
kjo vërtet i “çmend”. Sa herë që kalon nëpër korridor gjatë pushimeve, Johani, Ljubeja dhe 
Srgjani e shikojnë nga prapa dhe me pantomimë tregojnë se sa të madh e ka gjoksin dhe të 
pasmet e saja.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e  
gjesteve+ padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Johani, Lubeja dhe Srgjani Kush vuan? Jana

RASTI 3
Gjatë një ekskursioni njëditor të organizuar nga shkolla, Ratkoja për t’i bërë të tjerët të qesh-
in, ia tërheq nga prapa deri në gjunjë tutat e Mikit. I gjithë autobusi mund të shihte se ai 
kishte veshur të brendshme të bardha. Që atëherë e quanin Miki-brekushi.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, ekspozimi i pjesëve të 
trupit që është intim+, padëshirueshmëri

RASTI 4
Mila dhe Luka mësojnë në gjimnazin e njëjtë. Ata ishin në lidhje për shtatë muaj. Pasi u ndanë, 
e gjithë klasa tha se Luka i “ka qerasur” shokët e tij me foto nudo të Milës, për të rifituar 
vetëbesimin. Mila nuk beson, deklaron se nuk ka foto të tilla, por prej tre ditësh nuk dëshiron 
të shkojë as në mësime. Ditën e djeshme ai i ka dërguar mesazh Lukës se do të bëjë çfarë të 
dojë, vetëm të pushojë me kërcënimet, sepse nuk duronte dot. Ajo mendoi, ndoshta nëse 
pajtohen dhe i afrohet, do të mund të shohë nëse ka vërtet ndonjë fotografi dhe t’i fshijë ato. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, kërcënimi për ekspozimin e 
pjesës intime+, padëshirueshmëri Kush e bën atë? Luka Kush vuan? Mila

RASTI 5
Gjatë një ekskursioni të organizuar nga shkolla, Stefani dhe Gorani arritën t’i ngjitnin Milanit 
në shpinë një afishe me shkrimin “Pederast krenar” dhe me të cilën ai eci gjithë ditën pa  
e ditur.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale+, 
padëshirueshmëri Kush e bën atë? Stefani dhe Gorani Kush vuan? Milani

RASTI 6
Mësuesi i artit figurativ e nis çdo mësim me një shaka për “bjondet”, pas së cilës vazhdon të 
komentojë se sa të zgjuara mund të jenë femrat kur duan të arrijnë një qëllim, apo sa mund 
t’i “mashtrojnë” meshkujt. 
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, shakatë janë sek-
siste (të orientuara kundër femrave/homoseksualëve) ose me përmbajtje seksuale+, 
padëshirueshmëri (krijohet atmosferë armiqësore) Kush e bën atë? Mësimdhënësi Kush 
vuan? Të gjithë pjesëmarrësit/veçanërisht nxënëset, të cilat e njohin veten te shakatë.
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RASTI 7
Marta është një vajzë që të gjithë në shkollë mendojnë se është shumë e bukur, por që “sillet 
si e lartë” dhe bëhet e paarritshme. Një grup prej pesë vajzash vendosën ta “zbrisnin” pak. E 
kanë filmuar në vende të ndryshme përreth shkollës dhe kanë montuar një video në të cilën 
gjoja ajo kërkon dikë të pasur në këmbim të virgjërisë së saj dhe e kanë postuar në rrjet. E 
gjithë shkolla “ulërinte” nga të qeshurat, montimi ishte shumë i mirë. Marta u lëndua shumë 
dhe donte ta raportonte te psikologu, por shoqet e ngushëlluan se po e tepronte, sepse të 
gjithë e shohin që ishte montazh.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale+, 
padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Grupi i pesë vajzave dhe gjithë të tjerët të cilët iu  
bashkëngjitën të qeshurave Kush vuan? Marta

RASTI 8
Sara është një vajzë modeste me prindër shumë të rreptë. Është e mrekullueshme dhe e 
preferuara e mësimdhënësve. Një ditë më parë ata filluan ta kërkojnë në telefon nga numra 
të panjohur. Nëse ajo përgjigjet, dëgjon marrëzira dhe neveri se sa kushton të jesh me të një 
natë, nëse nuk përgjigjet, merr mesazhe MMS nga organet gjenitale të mashkullit. Për ta  
thënë më butë, ajo është në panik. Ajo e kupton se në klasë ata ia ngulin sytë pas çdo ziles 
shkollore. Së shpejti ajo arrin në përfundimin se duhet të jetë një lloj “komploti”. Në bankë 
gjen një mesazh anonim për të parë profilin e saj. Dhe çfarë të shihni! Në një profil me një 
foto të saj, të cilën nuk e ka bërë vetë, numri i saj me një ofertë që ofron shërbime seksuale 
për para!
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale+, 
padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? I/e panjohur Kush vuan? Sara 

RASTI 9
Valentina dhe Mateji, të cilët janë në të njëjtën klasë, ishin në lidhje disa muaj. Pasi u ndanë, 
Mateji nuk e humbi mundësinë për të ndarë në shoqëri disa detaje nga ajo që ata bënë gjatë 
kohës që ishin bashkë, duke përfshirë detaje të jetës së tyre të dashurisë. Kur Valentina me 
zemërim i kërkoi të ndalonte dhe e kërcënoi se do ta denonconte në polici, Mateji e kujtoi 
atë se në celularin e tij kishte selfie që ajo i kishte dërguar kur ishin në lidhje dhe se ai do t’i 
tregonte të gjithë klasës se si dukej në “tanga”.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e  
mesazheve dhe kërcënimet+ padëshirueshmëri Kush e bën atë? Mateji Kush vuan? Valentina

RASTI 10
Arsimtari i matematikës ka ambicie të mëdha që të përgatisë Bojanin, Draganin dhe Artanin sa 
më mirë për garën e radhës komunale. Prandaj i liron çdo ditë nga ora e fundit dhe të paktën 
dy orë punojnë në kabinetin e muzikës. Ai ulet pranë tyre teksa së bashku “djersiten” për të 
arritur një zgjidhje, duke menduar me zë të lartë. Ditën tjetër, sa herë që donte të ndihmon-
te Draganin, kur ai “ngecte”, i vinte dorën në gju dhe e linte aty derisa i kujtohej zgjidhja. Më 
pas, për ta shpërblyer, ajo e përqafon mbi supe dhe e puth në flokë.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Prekje intime+, padëshirueshmëri Kush e bën 
atë? Arsimtari Kush vuan? Dragani

FLETA E PUNËS



Fleta e punës për edukatorin/en

RASTI 1
“Do t’u them të gjithëve se dje të shtriva nëse nuk ma jep përsëri!” Dhe jo vetëm kaq, do të 
them që ma ke transmetuar sëmundjen dhe se je lutur për seks anal!” Këto janë mesazhet që 
ka marrë Teuta nga Simoni, edhe pse kanë rënë dakord që nuk do të kishte asnjë lidhje mes 
tyre, sepse ajo ka një të dashur. Simoni ishte mjaft i bindur se as që e kishte menduar dhe 
se kishte një mendim të lartë për të dashurin e saj. Do të jetë fjala kundër fjalës, por kujt  
do t’i besojnë?
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, kërcënimi i natyrës  
seksuale+, padëshirueshmëri Kush e bën atë? Simoni Kush vuan? Teuta 

RASTI 2
Ana, Leana dhe Monika mësojnë në të njëjtën klasë. Monika konsiderohet një vajzë “më e  
ashpër”, disi e fokusuar në mësim, jo   në argëtim. Të shtunën kanë qenë në një festë te një 
shok i përbashkët dhe kanë kaluar më mirë se kurrë. Kishte edhe pak alkool, por kryesisht 
askush nuk u deh deri në pavetëdije. Të hënën, Ana dhe Lea u treguan të gjithëve në klasë se 
çfarë feste e kishin humbur, veçanërisht pasi mund ta shihnin Monikën për herë të parë duke 
pirë dhe duke i thënë “jo” secilit që donte ta “kape dhe ta puthte”. Mësohet se ata kishin 
edhe foto që mund t’i shpërndanin kur të donin, por vetëm për të veçantët t shoqërisë.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e 
thashethemeve+ padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Ana dhe Leana Kush vuan? Monika 

RASTI 3
Në orën e historisë, Mirsadi dhe Leoni shikojnë në celularët e tyre, duke qeshur dhe duke 
pëshpëritur diçka, dhe më pas, qëllimisht, me zë mjaft të lartë sa që të dëgjojë Angela, e cila 
ishte ulur pas tyre, komentojnë fotot e saj në Instagram në gjuhën më vulgare. Kur ajo u tha 
atyre se kjo që po bënin ishte e neveritshme, Mirsadi iu përgjigj asaj: “Zoti na ruajt, sikur ty 
nuk të vjen mirë që gjysma e klasës ‘i b…’ kur të shohin. Pse poston fotografi nëse nuk  
dëshiron të t’i shohim, a?”
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e  
komenteve+ padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Mirsadi dhe Leoni Kush vuan? Angela

RASTI 4
Angelina i dërgon vazhdimisht mesazhe Leos duke e inkurajuar se i pëlqen. Kështu e trajton 
zakonisht gjatë pushimit, por gjithçka është disi ngrohtë-ftohtë. Edhe do edhe nuk do. Leoja 
është nervoz çdo ditë. Kur i afrohet mjaftueshëm, bën sikur janë thjesht shokë, kur largohet, 
e “bombardon” menjëherë me pëlqime, komente, ia mbyll syrin e të ngjashme.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e me-
sazheve dhe kërcënimeve+, padëshirueshmëri 

RASTI 5
Tanja mëson në vitin e parë në shkollën e mesme të muzikës “Shopen”. Arsimtari i ri i gjuhës 
maqedonase, jo vetëm i ri, por edhe shumë simpatik, e fton vazhdimisht privatisht për të 
diskutuar për hartimet e saja, pasi e konsideron të talentuar. Kur mbeten vetëm, nuk e hum-
bet rastin të bëjë disa komente se sa e bukur dhe e pjekur është për moshën e saj, duke e 
krahasuar me heroina të ndryshme të romaneve të njohur. Sado që i pëlqen, Tanja largohet 
gjithmonë e hutuar dhe e turpëruar.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Pamundësi për pëlqim+, përmbajtje intime e 
komplimenteve Kush e bën atë? Arsimtari Kush vuan? Tanja
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RASTI 6
Aleksandri është nxënësi më i mirë në klasë. Ai flet dy gjuhë të huaja, merr çmime nga garat 
e fizikës, i njeh kompjuterët, ndërsa së fundmi arsimtari i muzikës i ka sugjeruar që të ush-
trojnë solo këndim, sepse është i talentuar në muzikë. Për shkak të këtyre angazhimeve, ai 
nuk mund të dalë shumë shpesh e aq më pak të kalojë kohë me një vajzë. Shoku i tij i bankës, 
Jovica, bazuar në të gjitha këto “vlerësoi” se Aleksandar është homoseksual. Për ta vërtet-
uar këtë, ai u tha disa personave se gjoja e kishte parë duke u kapur për dore me fqinjin e 
tij. Brenda pak ditësh e gjithë shkolla u “zbukurua” me mbishkrime ku shkruhej: “Aleksandri 
është pederast” dhe shokët sa që e mendonin të shoqëroheshin me të, madje as ta pyesnin 
nëse mund t’i kopjonin detyrat e shtëpisë.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e 
thashethemeve+, padëshirueshmëri Kush e bën atë? Jovica, autorët e mbishkrimeve dhe të 
gjithë që e izolojnë Kush vuan? Aleksandri 

RASTI 7
Maja është një vajzë e tërhequr, që rrallëherë merr iniciativën për t’u shoqëruar, por asn-
jëherë nuk refuzon të shkojë diku nëse e ftojnë. Ndonëse nuk ka probleme me mësim-
dhënësit, së fundmi i ka tmerruar mendimi për të shkuar në shkollë, pasi Sonja dhe Ermira 
nuk e lejojnë të ecë normalisht nëpër korridor. Sa herë që shkon nga një kabinet në tjetrën 
apo është në pushim, i dalin përballë dhe, duke kaluar, i prekin gjoksin gjoja rastësisht dhe i 
bëjnë me shenja njëra-tjetrës, me të qeshura, se sa “e mirë” dhe “hot” është.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, prekje intime, përmbajtje 
seksuale e mimikave+, padëshirueshmëri Kush e bën atë? Sonja dhe Ermira Kush vuan? Maja 

RASTI 8
Në një ndeshje hendbolli në shkollë, skuadra e Minës e mposhti bindshëm skuadrën kundër-
shtare, në të cilën luajnë të pesë vajzat më cool të gjimnazit. “Fajtori” kryesor për këtë ishte 
Mina, me 5 gola. Edhe pse ajo priste të bëhej yll pas asaj ndeshjeje, që atëherë gjërat kanë 
ecur në drejtim të kundërt. Pesë vajzat filluan të bënin video në të cilat e imitonin, duke 
lënë të kuptohet se ishte lezbike, madje dikur ishte e dashura e një arsimtari të edukatës 
fizike. Numri i shikimeve po rritet dhe ajo nuk mund t’u bëjë asgjë - emri i saj nuk përmendet 
askund dhe është e qartë se për kë e ka fjalën. Ajo u përpoq t’u thoshte se do t’i raporton-
te, por ato vetëm qeshën. Njëra prej tyre tha: “Je e mirë për gola, por jo për logjikë - ku ke 
dëgjuar moj që po flasim për ju?”
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e 
 incizimeve+, padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Pesë vajzat Kush vuan? Mina

RASTI 9
Arta është në vitin e katërt të shkollës së mesme, së fundmi ka mbushur 18 vjet. Ajo u habit 
që arsimtari i muzikës, i cili e drejtonte korin në të cilin ajo këndonte deri vitin e kaluar, mori 
vesh për ditëlindjen e saj dhe i dërgoi një kartolinë elektronike urimi me fjalë shumë të buku-
ra – “Gëzuar ditëlindjen, bilbil i mrekullueshëm”. Ajo e falënderoi atë dhe i shkroi me kujdes 
se urimi do të thoshte shumë për të. Sot një tjetër “surprizë”. Ajo ka marrë një SMS nga ai ku 
shkruante: “Të pres në zyrë që të merremi vesh për diçka”. Rrugës për në kabinet ajo mendoi 
të refuzonte të këndonte përsëri, por mbeti pa fjalë kur dëgjoi pse e thirri. Këto ishin fjalët 
e tij: “Shiko, Arta, tani që nuk të jap mësim më dhe kur je e rritur, nuk ka më pengesa mes 
nesh. Prita dhe prita. Ta ndërpresim këtë mundim, lidhja jonë është e veçantë dhe nuk duhet 
të humbasim rastin. Nuk ka një kimi të tillë as në film!”
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Ftesa ka përmbajtje seksuale, ndërsa ai është në 
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pozitë të autoritetit Kush e bën atë? Arsimtari Kush vuan? Arta

RASTI 10
Aleku është një djalë me ten dhe flokë të ndritshme deri tek supet. Alekut i pëlqejnë flokët e 
gjata dhe vendos t’i mbajë, pavarësisht se një grup djemsh të klasës së tij kanë filluar ta sha-
jnë dhe ta dhunojnë fizikisht çdo ditë, duke e quajtur vajzë, kryesisht për shkak të flokëve të 
tij të gjatë. E gjithë klasa dëshmoi për ngacmimin dhe një pjesë e mësimdhënësve  janë infor-
muar për atë. Dhuna ndaj Alekut vijon edhe në muajt në vijim. Ajo arrin kulmin me bullizmin 
(pështyrë, fyerje, grushte, zhveshje) nga një grup djemsh ndaj Alekut në një nga tualetet e 
shkollës.
A ka ngacmim seksual në këtë rast? PO Pse? Qëllimi për lëndim+, përmbajtje seksuale e agre-
sionit+, padëshirueshmëri+ Kush e bën atë? Grupi i djemve
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Punëtoria 2
Çfarë do thoshe TI? 

Qëllimet

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet që të:

• dijë për mashtrimet lidhur me përdhunimin, për disa rreziqe që e  
rrisin mundësinë për tu bërë viktimë e dhunës seksuale, por gjithashtu  
që askush nuk është imun ndaj këtij lloji të dhunë;

• ndërtojë një qëndrim pozitiv ndaj të drejtës së çdo individi të rritur për 
të vendosur nëse duhet të merret me aktivitete seksuale, si dhe qëndrim 
negativ ndaj paragjykimeve lidhur me sjelljen e viktimave dhe/ose natyrën 
e agresionit seksual;

• jetë në gjendje të gjykojë në mënyrë kritike për përgjegjësinë lidhur 
me dhunën seksuale dhe të jetë në gjendje të mbrojë veten në mënyrë 
adekuate nga disa prej veprimeve të rrezikshme që i bëjnë njerëzit viktima 
të mundshme të dhunës seksuale.

Materialet:
• fleta e punës për nxënësit: “Çfarë do thoshe ti?”
• pajisje për shkrim;
• shirit ngjitës;
• shishe, fletore ose ndonjë objekt tjetër i vogël

Aktiviteti hyrës

Të gjithë qëndrojnë në një rreth. Fillon i pari me atë që e përfundon fjalinë 
që vijon: “Marr ... (e thotë një objekt), shtoj... (thotë diçka tjetër) dhe kjo 
bëhet... (tregon se si duket produkti përfundimtar)”. Për shembull, “Marr një 
laps, i shtoj një top dhe bëhet njeri”.
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Aktiviteti kryesor

Të gjithë ndahen në grupe të vogla dhe secili grup merr gjashtë fotografi nga 
fleta e punës për nxënësit: “Çfarë do thoshe ti?”, me detyrë që t’i diskutojnë 
ato dhe për të rënë dakord për atë çfarë do thoshin anëtarët tjerë nëse  
do të ishin në vend të bashkëbiseduesit dhe ta shkruajnë këtë në re.  
Edukatori/edukatorja u shpjegon atyre se nga ata nuk pritet të japin një  
përgjigje të saktë, më të mirë ose më origjinale, por përgjigje të tillë që do  
të tipike.

Pasi që secili grup do të bie dakord dhe do ta shkruajë tekstin, nga një  
anëtar i zgjedhur nga grupet i ngjitë fotografitë në mur, duke i lexuar  
përgjigjet e grupit.

Diskutimi

1. A ishte e lehtë/vështirë t’u përgjigjeni deklaratave të personazhit nga  
fotografitë?

2. A kishte shumë dallime në grup? Lidhur me çka? A kishte ndryshime mes 
djemve dhe vajzave në përgjigjet tyre? Si?

3. A keni dëgjuar ndonjëherë deklarata të këtilla ose të ngjashme? Prej kujt 
më shpesh?

4. Çfarë është e përbashkët për situatat 1 dhe 2? Ku kërkohet faji për atë  
që ka ndodhur? A është kjo e justifikuar? Si do të reagonin viktimat kur 
shumica e njerëzve do ta pohonin këtë? 

5. Çfarë mendoni për situatën 3? A do të kishte justifikim për djalin këtu? Si 
do të reagonte vajza kur me të vërtetë do të mendonte se meshkujt nuk 
mund të përmbahen nga dashuria e tepërt? Si do të ndjeheshe ajo nëse i 
nënshtrohej kërcënimit? 

6. Çfarë mendoni për situatën 4? Detyrimi a duhet të bëhet me armë dhe  
me  rrahje? Si mund të bëhet ndryshe?

7. Çfarë është e ngjashme mes situatave 5 dhe 6?  A janë të vërteta këto  
pohime? A keni dëgjuar për raste ku viktimat e përdhunimit  kanë qenë 
edhe të tjerë, e jo vetëm vajza dhe gra të reja?

8. Çfarë mund të bëhet që të parandalohet mundësia që dikush të bëhet 
viktimë e përdhunimit? Çfarë do të kishin mundur të bëjnë vajzat, e çfarë 
djemtë?

24   Адаптирано од: Hodžić, A., Bjelić, N. i Cesar, S. (2000). Spol i rod pod povećalom. Zagreb: CESI.
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Konkluzioni

Në të gjitha rastet kur nuk ka pëlqim seksual nga të dy palët, personi që nuk 
ka dhënë pëlqimin dhe është i detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale është 
viktimë e dhunës seksuale e njohur si përdhunim. Askush nuk është plotësisht 
i mbrojtur nga mundësia e të qenit viktimë, prandaj duhet të mendohet për 
mënyrat më të mira për t’u mbrojtur nga rreziqet.

Mes njerëzve ka keqkuptime lidhur me përdhunimin, të cilat janë shumë të 
dëmshme, kryesisht sepse viktima vuan për shkak tyre dhe shpesh nuk e 
paraqet përdhunimin ose nuk mund të mbrohet në mënyrë adekuate. Këto 
keqkuptime janë veçanërisht të përhapura mes burrave/djemve dhe i prekin 
gratë/vajzat, pasi ato kanë shumë më shumë gjasa të përdhunohen (të paktën 
90 për qind e rasteve).

Një nga mitet më të zakonshëm është se viktima e ka shkaktuar përdhun-
imin me sjelljen e saj (për shembull, ajo ishte seksi, ecte natën ose e ka ftuar 
abuzuesin në shtëpi - si në situatat 1 dhe 2). Edhe pse në disa situata sjellja 
mund të kontribuojë për rrezikun, kjo nuk e bën viktimën përgjegjëse për 
dhunën. Fajin për dhunën e ka vetëm autori i veprës.

Një mashtrim tjetër i tillë është se përdhunimi bëhet sepse abuzuesi ka pasur 
një dëshirë seksuale shumë të fortë dhe nuk mund ta ndalonte veten (situata 
3). As dëshira nuk është justifikim për një sjellje të tillë, e as nuk është e  
vërtetë që njerëzit dhunohen nga “pasioni”. Përdhunimi është vetëm dhunë 
dhe asgjë tjetër.

Njerëzit shpesh thonë se përdhunimi mund të kryhet vetëm nëse përdhunue-
si ka armë ose e rrah viktimën (situata 4), e cila nuk është e vërtetë, sepse 
njëlloj mund të detyrohet edhe me shantazh, kërcënimi etj. Gjithashtu  
mashtrim është se vetëm gratë më të reja dhe më tërheqëse mund të jenë 
viktima të përdhunimit. Viktimë mund të jenë çdokush – edhe fëmijët,  
edhe djemtë/burrat dhe gratë/burrat të moshuar, heteroseksualët dhe  
homoseksualët.

Disa nga masat që mund të merren për të parandaluar mundësinë të bëhemi 
viktimë e përdhunimit janë të kujdesemi lidhur me atë me cilin mbetemi 
vetëm, të përpiqemi të sigurojmë shoqërim kur lëvizim në vende të shkreta 
dhe të ngjashme. Disa gra dhe vajza mbajnë spërkatje të ndryshme që pa-
mundësojnë përkohësisht sulmuesin. Natyrisht, kjo nuk do të thotë që nëse 
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ndodh përdhunimi apo tentativa për përdhunim, viktima duhet të fajësohet 
për mos marrjen e masave paraprake, pasi kjo nuk është as e mundur dhe 
as e justifikuar në çdo situatë. Faji për një sulm seksual është gjithmonë mbi 
autorin, jo mbi viktimën. Dhuna seksuale paraqitet në polici. Nëse ka sulm 
trupor, është mirë që paraprakisht të bëhet një ekzaminim mjekësor i cili do 
të sigurojë rehabilitim dhe prova. Gjithashtu është e dobishme të telefononi 
linjat SOS për mbrojtje nga dhuna, të cilat mund të japin këshilla dhe të  
ofrojnë mbrojtje ligjore dhe psiko-sociale.

Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë qëndrojnë në një rreth. Edukatori/edukatorja merr një objekt më  
të vogël që i gjendet afër dorës (shishe, fletore ose të ngjashme) dhe jep  
udhëzime, një nga një, secili të marre nga një objekt në dorë, të mendoje  
diçka dhe të thotë çfarë do të bëjë me atë, e që do të ishte e bukur. Gjatë 
kësaj, duhet të mbahet llogari që mos të përsëritet ajo që është thënë më 
parë. Edukatori/edukatorja fillon i pari/e para duke dhënë shembull (për 
shembull, ta “përkëdhelë” objektin, t’i buzëqeshe ose t’i japë “kompliment”). 
Objekti rrotullohet në rreth derisa të përfundojnë të gjithë.

Nëse mbetet kohë, në rrethin e dytë mund të jepet udhëzimi, të njëjtën gjë 
që e kanë bërë me objektin, ta bëjnë me nxënësin/nxënësen nga ana e tyre  
e majtë.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Çfarë do thoshe ti”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

FLETA E PUNËS: ÇFARË DO THOSHE TI?

Në gazeta lexova se 
ndonjë vajzë ka  
raportuar dhunim. Po, 
çfarë ka kërkuar vetë  
të shëtisë nat[n në  
pantallona të shkurta?

Merre me mend,  
budallaqja! Thotë se  
e kanë përdhunuar, 
ndërsa e ka ftuar në 
shtëpi! Mbi të gjitha, ai 
ka qenë i dashuri i saj 
pothuaj dy javë!!!

Sa shumë më pëlqen, 
që do të detyroj të  
bëjmë dashuri nëse 
akoma mendohesh 
nëse je e përgatitur!!!



Ajo ka trilluar një 
përrallë vetëm që ta 
dëmtojë! Si mund të 
deklarojë se ka qenë  
e përdhunuar kur ai 
aspak nuk ka pasur 
armë me vete dhe  
nuk e ka rrahur?

Ajo është 65 vjeçe,  
dhe do ta denoncojë 
se e ka përdhunuar!  
Sa qesharake – kush 
do të përdhunonte  
një grua aq të  
moshuar?

Ne, vëlla, të  
paktën jemi të  
sigurt! Askush  
nuk mund të na 
përdhunojë –  
jemi djem!!!

FLETA E PUNËS: ÇFARË DO THOSHE TI?
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Punëtoria 3
Bullingu homofobik

Qëllimet 

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pjesëmarrësi/ja pritet që të:
• di t’i përshkruajë manifestimet dhe pasojat nga format e ndryshme  

të dhunës homofobike;
• është në gjendje të gjykojë në mënyrë kritike për përgjegjësinë lidhur me 

dhunën seksuale në skenarë/situata të dhëna konkrete

Materialet:
• fleta e punës për nxënësit: “Bullingu homofobik”;
• tabelë dhe pajisje për shkrim

Aktiviteti hyrës

Nxënësit janë të ulur në vendet e tyre ose qëndrojnë në një rreth.  
Edukatori/edukatorja sqaron se do t’i thërrasë të ngrihen në këmbë të gjithë 
ata që kanë ndonjë karakteristikë. I lexon deklaratat që vijojnë, duke filluar me 
“Le të ngrihen të gjithë që_______: 
-duan çokollatë
-dëgjojnë muzikë klasike
-kanë mbathur atlete për momentin
-kanë një kafshë shtëpiake
-janë femra
-nuk hanë picë
-frikësohen prej merimangave... 
 
Numri dhe lloji i deklaratave mund ndryshojë varësisht prej nevojave. Pastaj 
mund të vijojë diskutim i shkurtë që të sillet përfundim se në disa mënyra 
jemi unik, për diçka u ngjajmë pak vetave, ndërsa për diçka shumicës/të 
gjithëve.
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Aktiviteti kryesor

Edukatori/rja i pyet nxënësit cilat asociacione i kanë kur e dëgjojnë fjalën 
homofobi dhe i shkruan në tabelë. Pastaj, bashkarish vijnë deri te definicioni 
rreth asaj se çfarë është bullingu homofobik (nuk do të thotë fjalë për fjale): 

Ngacmimi homofobik (bullizmi) është sjellje që ka për qëllim të lëndojë me 
dashje dikë, qoftë emocionalisht apo fizikisht, bazuar në ndjenja ose qëndrime 
negative ndaj lezbikeve, homoseksualëve, biseksualëve ose transgjinorëve. 
Mund t’u drejtohet personave që nuk janë heteroseksualë, por edhe ndaj 
atyre të cilët vetëm supozohet, qoftë kështu ose jo. 

Nxënësit ndahen në 6 grupe dhe secili grup merr nga një fletë pune “Bullingu 
homofobik”. Paraprakisht, ju jepen udhëzime se do të duhet t’i lexojnë rastet 
e përshkruara dhe të përgjigjen përmes diskutimit tre pyetjeve të dhëna në 
listë. Pas dhjetë minutave, fillon grupi i parë dhe prej të gjithëve kërkohet që 
të deklarohen. Pastaj, ndonjë grup tjetër fillon që t’i prezantojë përgjigjet për 
rastin e dytë dhe sipas këtij shembulli, të gjitha radhiten deri në fund.

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. A e kishit të vështirë t’i identifikoni nëse personazhet në tregimet ishin 
viktima të bullingut homofobik? Cili ishte kriteri kryesor?  

2. A ishte për ju informacioni i rëndësishëm nëse personazhet ishin  
homoseksualë apo ose jo? A ka ndonjë që do të ishte absolutisht i 
rezistueshëm ndaj mundësisë për t’u bërë viktimë?

3. Çfarë pasoja mendoni se mund të pësojnë viktimat e bullingut homofobik?
4. Si do të ishte më mirë të veprojnë që të ndërpritet dhuna? 
5. A dini ndonjë shembull nga mjedisi juaj? Kush pëson më shumë – djemtë 

apo vajzat?
6. Sipas jush janë arsyet pse disa nxënës keqtrajtojnë mbi baza homofobike? 

A ka ndonjë lidhje me sensin e tyre të kërcënimit ose nevojën për  
dominim? A ka ndonjë lidhje me idealet e maskulinitetit / feminilitetit?  
A mund të ketë ndonjë lidhje me parandalimin e të qenit viktimë? A luajnë 
një rol mediat dhe rrjetet sociale?

7. Çfarë mund të bëjmë ne lidhur me parandalimin dhe përballje me bul-
lingun homofobik?



06

259Punëtoria 3

06

Konkluzioni

Bullingu homofobik në shkollë është dukuri shumë e shpeshtë. Të gjitha raste 
e përmendura janë një pjesë e vogël e shembujve për dhunën homofobike. 
Ndonjëherë duket se është “vetëm” shaka fëmijërore, veçanërisht nëse ka 
të bëjë vetëm me shprehjen verbale, “shakaja” dhe grafitë. Kohëve të fun-
dit, kjo lloj dhune është përhapur edhe përmes rrjeteve sociale në formën 
e “humorit”, por ka mundësi që ajo të ketë marrë formën e shpërthimeve 
verbale të urrejtjes dhe kërcënimeve. Më në fund, bullingu homofobik mund 
të shfaqet përmes formave të ndryshme të dhunës fizike, nga shtyrja dhe 
pengimi i rrugës, deri tek rrahjet dhe përdorimi i armëve.Cak më i shpeshtë 
e këtij lloj ngacmimi janë djemtë, por nuk kursehen as vajzat. Vlerësohet se 
pothuajse çdokush mund të bëhet viktimë e këtij lloji të dhunës, megjithëse 
disa grupe nxënësish janë në rrezik më të madh. Grupe të tilla janë:  
personat që e deklarojnë veten jo-heteroseksualë, personat me një identitet 
atipik gjinor, personat që supozohet të jenë jo-heteroseksualë, persona  
që kanë miq homoseksualë ose i mbështesin ata hapur. Në adoleshencë,  
bullingu homofobik shihet si një epidemi. Kjo shpjegohet me faktin se në  
këtë periudhë ka ndryshime intensive në lidhje me formimin e identite-
tit gjinor. Kështu, disa adoleshentë përjetojnë pasiguri në këtë proces dhe 
përpiqen ta parandalojnë vetë të bëhen viktima duke ngacmuar vazhdimisht. 
Disa, nga ana tjetër, i “fshehin” fantazitë e tyre që janë të papranueshme për 
ta, ndërsa të tjerë, thjesht nuk kanë dhembshuri për të tjerët dhe dhuna u 
duket interesante. Është vërtetuar se edhe vetë mësimdhënësit, me vetëdi-
je ose pa vetëdije, dinë të krijojnë një atmosferë që është homofobe ose të 
lëndojnë ndonjë nxënës. Ata shpesh e bëjnë këtë duke treguar shaka për 
homoseksualitetin ose duke bërë asociacione të tilla. Edhe më shpesh, klima 
homofobike mbështetet nga mësimdhënësit dhe të rriturit e tjerë në shkollë, 
duke mos reaguar ndaj kësaj forme të dhunës. Cilado qoftë arsyeja, dhuna e 
motivuar nga homofobia është e papranueshme dhe e ndëshkueshme, dhe 
çdo shkollë duhet të bëjë çmos për ta parandaluar atë.

Të jesh viktimë e dhunës homofobike, veçanërisht nëse përsëritet, mund të 
jetë terror i vërtetë për të rinjtë. Disa e humbin vetëbesimin, refuzojnë të 
shkojnë në shkollë, bien në depresion, lëndohen ose madje përpiqen ta  
marrin jetën e tyre. Masat e duhura mund të merren para se pasojat të bëhen 
kaq të rënda. Vetë viktima, si dhe mjedisi që e dëshmon këtë lloj ngacmimi, 
mund të ndihmojë duke e paraqitur te shërbimi pedagogjik psikologjik ose 
tek arsimtari tek i cili kanë besim. Ashtu si format e tjera të dhunës, edhe kjo 
është vepër penale dhe dënohet.
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Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë nxënësit qëndrojnë në një rreth. Edukatori/edukatorja  thotë se në 
duar ka një peshk të artë, i cili plotëson një dëshirë. Ai/ajo e thotë dëshirën 
 e vet dhe ia dorëzon nxënësit/nxënëses afër tij/saj. Nxënësve ju jepen  
udhëzime që mos t’i përsëritin dëshirat e tjerëve, pasi që kështu ato “nuk 
plotësohen”. “Peshku i artë” kalon nga njëri te tjetri.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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Fleta e punës për pjesëmarrësit:

“Bullingu homofobik”

BORO 

Boro është nxënës i klasës së shtatë. Ai është i tërhequr, i pëlqen të lexojë dhe intereso-
het për artin. Prindërit e tij gjithmonë kanë këmbëngulur që ai të jetë i sjellshëm, i kënd-
shëm, modest dhe të ketë veshur rroba të pastra. Sporti nuk ka qenë kurrë pika e tij e 
fortë, por kjo është arsyeja pse ai vizaton si një arkitekt i vërtetë.
Kohëve të fundit, Boro frikësohet çdo ditë të ardhshme në shkollë. Gjithçka filloi në  
fillim të vitit shkollor kur në bankën e tij lexoi se dikush kishte shkruar: “Unë jam Boro, 
pederasti më i madh”. Ai i mbulonte shkarravitjet për çdo ditë, por pastaj pa të ngjashme 
edhe në tualetin e shkollës. Pothuajse çdo ditë të re, ai has në disa grafitë si kjo, në vende 
ku të gjithë mund ta lexojnë - Boro - femër, Boro pederast, Boro-Borkica, kërko një 
shkollë tjetër...

A paraqet bulling homofobik përvoja e Boros?

Pse?

Çfarë mund të bëjë ai?

STOJANKA 

Stojanka është kampion rajonal në karate. Ajo gjithmonë vesh vetëm veshje sportive 
dhe nuk është e interesuar për make-up, take dhe t’i rregullojë flokët. Sporti është më 
i rëndësishëm për të dhe ajo nuk ka shumë interesa të përbashkëta me vajzat në klasën 
e saj. Ajo kryesisht shoqërohet me djem. Kohët e fundit, ajo ka vërejtur se shoqet e saja 
gjithnjë e më shumë po i dërgojnë “shaka” në Facebook në kurriz të lezbikeve. Sikleti 
kulmoi kur arsimtarja e edukimit fizik, duke dashur ta tregojë atë si një shembull pozitiv 
të qëndrueshmërisë, para të gjithëve tha: “Merrni shembull nga Stojanka, ajo është aq e 
fortë, Stojan mund të jetë!”

A paraqet bulling homofobik përvoja e Stojankës?

Pse?

Çfarë mund të bëjë ai?
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FILIPI 

Filipi është 15 vjeç dhe është gjithnjë e më i bindur se atë më shumë e tërheqin djemtë 
sesa vajzat. Për këtë, ai iu besua një shokut të tij më të mirë, duke menduar për 
mbështetje. Prej asaj dite, për gjashtë muaj, askush nga meshkujt e klasës as nuk  
dëshiron të flasë me të. Kur ata luajnë futboll në orën e edukimit fizik, as topin nuk ia 
pasojnë, ndërsa ai ishte golashënuesi më i mirë. Kur ai kalon nëpër korridore, vëren se 
shokët e tij grupohen dhe e përqeshin prapa kurrizit. Në fletore, disa herë me radhë,   
ai gjeti një mesazh me të njëjtin tekst – “Kafshë pederaste, shko shëroje veten, ose 
shpërngulu”!

A paraqet bulling homofobik përvoja e Filipit?

Pse?

Çfarë mund të bëjë ai?

ADMIRI 

Admiri është një djalë i dobët dhe nuk mund të mburret me suksesin në shkollë. Ai 
jeton në një familje me prindër, të cilët mezi sigurojnë të ardhurat dhe që nuk mund ta 
ndihmojnë shumë në të mësuar. Dorën në zemër, ata vështirë se kanë forcë për të ardhur 
edhe në shkollë. Para ca ditësh, Admiri në shkollë kishte veshur xhaketën që e trashëgoi 
nga motra e tij e madhe, sepse familja e tij nuk kishte para që t’i blinte një të re për 
momentin. Ai mendoi se askush nuk do ta vinte re, sepse ishte e zezë dhe me një prerje 
të thjeshtë. Fatkeqësisht, njëra nga vajzat e “zbuloi” atë dhe filloi të komentonte para 
të gjithëve. Në mbrëmje, kur kthehej nga shkolla, shtatë persona nga shkolla, në pritë, e 
pritën, ia bllokuan rrugën dhe e shkelmuan, duke bërtitur se nuk kishte vend për peder-
astë në lagjen e tyre. 

A paraqet bulling homofobik përvoja e Admirit? 

Pse?

Çfarë mund të bëjë ai?
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SONJA

Sonja është 17 vjeç dhe është një nxënëse e shkëlqyeshme. Kohët e fundit, është një  
vajzë me të cilën ajo është shumë e dashuruar. Askush përveç shoqes së saj më të 
mirë nuk e di që ajo është lezbike. Të dielën në mbrëmje, derisa putheshin në park me 
të dashurën e saj, para saj “papritur” doli kujdestarja e klasës duke ecur me qenin. Të 
nesërmen, kujdestarja e filloi orën me një “ligjëratë” rreth asaj se shumë gabime mund 
të bëhen në rini që nuk mund të korrigjohen më vonë, nga rebelimi ose kurioziteti. Disa 
gabime, tha ajo, janë aq të mëdha saqë për shkak të tyre shkon në ferr, duke ia ngulur 
sytë Sonjës.

A paraqet bulling homofobik përvoja e Sonjës?

Pse?

Çfarë mund të bëjë ai?

VOJO

Vojo është një nxënës i shkëlqyeshëm, ndërsa shumica e konsiderojnë atë si “papagall”.  
Ai është i njohur te vajzat, sepse lehtësisht i ndan detyrat e shtëpisë dhe ndihmon në 
mbizotërimin e matematikës. Fatkeqësisht, atij nuk i shkon shumë mirë me djemtë. Në 
dhomën e zhveshjes, një grup prej pesë-gjashtë personash, pothuajse gjithmonë i thonë 
atij se ai “duket si kundërt”, se “ata do t’i gjejnë një të dashur” ose se “ata e kanë parë 
në rreshtin e parë të një parade homoseksuale” dhe se ai duhet të fillojë të përdorë  
tualetin e femrave”. Çdo orë e edukimit fizike është një makth i vërtetë për Vojon. 

A paraqet bulling homofobik përvoja e Vojos? 

Pse?

Çfarë mund të bëjë ai?
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Udhëzues për edukatorët

Aspektet qytetare 
të seksualitetit dhe 
riprodhimit

Të drejtat dhe liritë e njeriut janë vlera universale, të cilat i përkasin çdo  
personi, pavarësisht nga raca, seksi, gjinia, gjuha, feja, opinioni, bindjet  
politike, origjina dhe përkatësia kombëtare dhe shoqërore, aftësia e kufizuar, 
statusi pasuror, orientimi seksual apo çfarëdo kushte tjera. 

Dokumenti më i rëndësishëm që i rregullon të drejtat dhe liritë e  
njeriut është Deklarata universale e kombeve të bashkuara [1]. Parimet  
e mëposhtme zbatohen për të gjitha të drejtat e njeriut:

• universalja dhe patjetërsueshmëria;
• pandashmëria;
• lidhja dhe varësia e ndërsjellë;
• barazia dhe mos diskriminimi;
• pjesëmarrja;
• llogaridhënien dhe sundimin e ligjit.

Koncepti i të drejtave seksuale dhe riprodhuese nuk shkon përtej korpusit të 
drejtave të njeriut të përcaktuara legjislacionin ndërkombëtar. Të drejtat  
seksuale krijohen mbi bazën e një sërë të drejtash që lidhen me seksualitetin, 
të cilat rrjedhin nga e drejta për liri, barazi, privatësi, autonomi, integritet 
dhe dinjitet të gjitha qenieve njerëzore. Kështu, duke qenë se të drejtat s 
eksuale janë të drejta të njeriut, përveç Deklaratës universale, ato mbrohen  
nga një sërë marrëveshjesh dhe dokumentesh ndërkombëtare, të cilat janë 
ratifikuar nga R. e Maqedonisë së Veriut: 

• Pakti ndërkombëtar për të drejtat ekonomike, sociale dhe  
kulturore, 1976;

• Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, 1976;
• Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit  

të grave, 1979;

TË DREJTAT E NJERIUT DHE TË  
DREJTAT SEKSUALE-RIPRODHUESE
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Udhëzues për edukatorët

Të drejtat seksuale nuk janë gjë tjetër veçse të drejta të njeriut që lidhen  
me seksualitetin. Ato janë të drejta të lindura (natyrore), si e drejta për jetën, 
pastaj e drejta e lirisë, e drejta për privatësi, nder, reputacion etj. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme që çdo person, veçanërisht për të rinjtë, të 
jetë në gjendje, para së gjithash, të zbulojë, e më pas të përjetojë dhe s 
hprehë lirisht seksualitetin e tij në një mënyrë pozitive, të kënaqshme dhe  
të sigurt. Të drejtat seksuale dhe riprodhuese lidhen me riprodhimin, si  
dhe me shëndetin riprodhues dhe seksual. Ato mund të përkufizohen si e 
drejta e çdo individi apo partneri (i cili është në bashkësi martesore, bashkësi 
jashtëmartesore apo ndonjë formë tjetër partneriteti intim) për të vendosur 
lirisht për riprodhimin e tyre dhe për të planifikuar lirisht familjen e tij. Këto 
të drejta përcaktojnë liritë themelore të njeriut që lidhen me seksualitetin  
e individit si person, orientimin e tij/saj seksual, identitetin gjinor dhe  
shëndetin seksual. Ato janë një koncept që është pjesë e korpusit të drejtave 
personale dhe përfshin aktivitetin seksual, erotizmin, kënaqësinë, intimitetin 
dhe riprodhimin. Të gjitha këto aspekte të seksualitetit duhet të shprehen 
lirisht, sepse të drejtat seksuale, si të drejta natyrore, janë të  
patjetërsueshme nga vetë personi. 

Të drejtat seksuale njihen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si kyçe për 
sigurimin e shëndetit seksual dhe riprodhues. Ato përfshijnë të drejtën e të 
gjithë personave, të lirë nga detyrimi, diskriminimi dhe dhuna, për:

Neni 1. E drejta për barazi, mbrojtje të barabartë nga ana e ligjit dhe liri nga 
të gjitha format e diskriminimit në bazë të seksit, seksualitetit ose gjinisë; 
rrjedh nga ajo se të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë, dhe për 
këtë arsye seksi, gjinia apo seksualiteti nuk duhet të jenë bazë për trajtim të 
pabarabartë. 

TË DREJTAT SEKSUALE DHE RIPRODHUESE

• Konventa kundër torturës dhe trajtimeve ose ndëshkimeve të tjera  
Mizore, çnjerëzore ose degraduese, 1984;

• Konventa për të drejtat e fëmijës, 1990;
• Programi për veprim të Konferencës ndërkombëtare për popullsinë  

dhe zhvillimin, 1994;
• Platforma për veprim, Konferenca e 4-të botërore për gratë, 1995;
• Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 2008;
• Konventa për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe 

dhunës në familje (Konventa e Stambollit), 2014 dhe të tjera.
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Neni 2. E drejta për pjesëmarrje e të gjithë personave, pa dallim seksi,  
seksualiteti apo gjinie; duke pasur parasysh se të gjithë personat kanë të 
drejtë të marrin pjesë dhe të kenë ndikim në sferën ekonomike, sociale  
dhe kulturore, seksi, gjinia apo seksualiteti nuk duhet të jenë pengesë  
për realizimin e kësaj të drejte. Kjo, në praktikë, do të nënkuptonte, për 
shembull, lejimin e një grupi qytetarësh të një orientimi të caktuar seksual 
të formojnë një organizatë që do të luftonte për të drejtat dhe nevojat  
e tyre.

Neni 3. E drejta për jetën, lirinë, sigurinë personale dhe integritetin trupor; 
kjo nënkupton, ndër të tjera, të drejtën e lirisë nga trajtimi degradues  
pavarësisht nga seksi, mosha, identiteti gjinor, orientimi seksual, statusi 
martesor, statusi HIV/AIDS, por edhe historia seksuale. 

Neni 4. E drejta për privatësi; i referohet të drejtës për lirinë nga cenimi i 
privatësisë, familjes, shtëpisë, korrespondencës ose dokumenteve që  
lidhen me seksualitetin e një personi. Për shembull, kjo e drejtë garanton 
mbrojtjen e të dhënave mjekësore për statusin HIV të njerëzve.
 
Neni 5. E drejta për autonomi personale dhe njohje para ligjit; i referohet të 
drejtës së çdo individi për të vendosur lirisht në fushën e seksualitetit - për 
të zgjedhur një partner, për të kërkuar të realizojë plotësisht potencialin e 
tij seksual dhe të përjetojë kënaqësi, duke respektuar të drejtat e të tjerëve 
dhe duke marrë domosdoshmërish aftësinë zhvillimore të fëmijët .  
Kjo e drejtë, për shembull, në praktikë nënkupton ndalimin e martesës  
së detyruar.  
 
Neni 6. E drejta e lirisë së mendimit, pikëpamjeve dhe shprehjes, dhe e  
drejta për t’u bashkuar; njerëzit kanë të drejtë të shprehin ide për  
seksualitetin, identitetin gjinor dhe orientimin seksual, pavarësisht nga  
normat apo ideologjitë mbizotëruese. 
 
Neni 7. E drejta për shëndet dhe për shfrytëzimin e arritjeve shkencore; 
pavarësisht seksit, gjinisë apo seksualitetit, çdokush ka të drejtë të gëzojë 
standardet më të larta të kujdesit shëndetësor në fushën e seksualitetit.
 
Neni 8. E drejta për arsimim dhe informim; kjo e drejtë i referohet  
disponueshmërisë së informacionit në lidhje me seksualitetin. Është  
shumë e rëndësishme, sepse i referohet të drejtës për edukim seksual.
 
Neni 9. E drejta për të zgjedhur për t’u martuar dhe për të krijuar familje, si 
dhe për të vendosur nëse, kur dhe në çfarë mënyre do të ketë fëmijë. Një 
formë e gëzimit të kësaj të drejte është, për shembull, aksesi në shërbimet 
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e sigurta të abortit që janë lehtësisht të disponueshme për gratë dhe me një 
kosto të përballueshme.

Neni 10. E drejta për llogaridhënie dhe kompensim. Kjo e drejtë lejon, për 
shembull, nëse dikush diskriminohet në bazë të orientimit seksual në vendin e 
punës, të marrë kompensim të drejtë për dëmin e pësuar.

Këto të drejta përcaktohen më gjerësisht në “Deklaratën: të drejtat seksuale 
të Federatës ndërkombëtare për planifikimin e familjes” nga viti 2008 [3].

Shteti, si sistem i organizuar, duhet të krijojë kushte për shprehjen dhe 
gëzimin e lirë të gjitha të drejtave, përfshirë të drejtat seksuale dhe  
riprodhuese. Të drejtat mund të cenohen nga një person ose nga një  
institucion ose organizatë. 

Shembuj të shkeljes të drejtave seksuale ose riprodhuese mund të përfshijnë: 
mos ofrimin e kujdesit shëndetësor sipas kushteve të përcaktuara me ligj për 
shkak të statusit HIV, cenimin e privatësisë së një personi nëpërmjet zbulimit 
publik të informacionit në lidhje me historinë seksuale ose shëndetësore të 
dikujt, diskriminimin në bazë të orientimit seksual gjatë punësimit, detyrimi 
për t’u martuar kundër vullnetit të partnerëve dhe shumë të tjerë. 

Mbrojtja e të gjitha të drejtave, duke përfshirë të drejtat seksuale dhe  
riprodhuese, mund të arrihet duke filluar procedurat para gjykatave  
kombëtare (themelore, apelit, Gjykatës Supreme dhe Gjykatës Kushtetuese), 
para gjykatave ndërkombëtare, si dhe para organeve të tjera që janë pjesë e 
aparatit shtetëror. Këtu do të përmendim organet e ndryshme inspektuese 
(p.sh. Inspektorati shtetëror arsimor, Inspektorati shtetëror sanitar dhe  
shëndetësor) ose komisionet e pavarura shtetërore, si Komisioni për  
mbrojtjen nga diskriminimi, Avokati i Popullit, Komiteti i Gjenevës për të D 
rejtat e Njeriut, Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Strasburg.

Shkelja e të drejtave seksuale dhe riprodhuese dhe 
sistemi i mbrojtjes institucionale
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Të dhëna relevante
Komplikimet gjatë shtatzënisë dhe lindjes, dhuna me bazë gjinore dhe 
vdekshmëria nga SIDA e lidhur me HIV-in janë ndër shkaqet kryesore të 
vdekjes tek të rinjtë në vendet në zhvillim.

Martesa e fëmijëve është ende e përhapur, veçanërisht në vendet më pak të 
zhvilluara, ku 30% e vajzave të moshës 15 deri në 19 vjeç janë të martuara.

Gjysma e të gjitha aborteve të kryera janë të pasigurta dhe kryerja e këtyre 
aborteve në kushte të papërshtatshme përbën një rrezik shumë të lartë për 
shëndetin e grave [4].

Vetëm 34% e të rinjve (24% vajza, 36% djem) në vendet në zhvillim mund t’i 
përgjigjen saktë pesë pyetjeve themelore rreth HIV-it dhe si ta parandalojmë 
atë. Vetëm 11.2% e nxënësve të shkollës së mesme të vitit të parë raportuan 
se kishin mësuar rreth kontraceptivëve oralë në shkollë dhe vetëm 21% për 
mënyrën e përdorimit të prezervativit [5].

Në vendin tonë është dokumentuar një nivel i ulët ndërgjegjësimi për  
përdorimin e kontracepsionit oral; vetëm 1.6% e vajzave nga mosha 15 deri 
në 19 vjeç përdorin kontraceptivë oralë dhe 34% e të rinjve përdorin  
prezervativ. Shtatzënia dhe aborti tek adoleshentët janë tre herë më të larta 
se në Evropë, dhe ka një tendencë e rritjes të klamidias dhe HPV-së (human 
papilloma virus) [6]. Për sa i përket strukturës së moshës, numri i aborteve të 
raportuara në Qendrat e shëndetit publik nuk ka ndryshuar ndjeshëm vitet e 
fundit [7]. Të gjitha të dhënat për ndërgjegjësimin e dobët të rinjve për këto 
çështje flasin për nevojën e promovimit të së drejtës për edukim në sferën e 
seksualitetit dhe riprodhimit.

Maqedonia është një nga vendet me përqindjen më të ulët të homoseksu-
alëve që flasin hapur për orientimin e tyre seksual dhe identitetin gjinor para 
të afërmve të tyre (vetëm 13%) [8]. Por është e rëndësishme të dihet se në 
vitin 2020 Parlamenti i R. të Maqedonisë së Veriut miratoi një Ligj të ri për 
parandalimin e diskriminimit, në të cilin orientimi seksual dhe identiteti gjinor 
njihen si baza të veçanta për mbrojtjen nga diskriminimi. Kështu, mbrojtja e 
personave LGBTI nga diskriminimi merr garanci ligjore!

Asnjë metodë kontracepsioni në vendin tonë nuk mbulohet nga Fondi i Shën-
detësisë dhe gratë paguajnë 100% të çmimit. Shumica nuk mund ta përballo-
jnë këtë, dhe më pas kanë pasoja të rënda, shëndetësore dhe sociale. Vajzat 
më të reja dhe gratë më të varfra janë veçanërisht të prekura.
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Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi i vitit 2019 e njeh OSIGJ 
(orientimi seksual dhe identiteti gjinor) si bazë për diskriminim, gjë që nuk ka 
qenë rast më parë.

Në Kartën e Evropës për trans të drejtat nga viti 2018, të publikuar nga  
OJQ “Transgender”, thotë se njohja ligjore e identitetit gjinor të personave 
transgjinorë nuk është e mundur në shtatë shtete anëtare të Këshillit të  
Evropës (Shqipëri, Andorra, Qipro, Lihtenshtajn, Monako, San Marino dhe  
Maqedoni). Me ndryshimin e Ligjit për gjendjen civile dhe respektimin e  
identitetit gjinor, shteti e njeh imazhin që personi ka për veten dhe respekton 
të drejtën e privatësisë së të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë.

• Një nga pengesat e mundshme që mund të hasin edukatorët në 
punëtorinë “Debatimi” është situata në të cilën pjesëmarrësit nuk 
dëshirojnë të marrin pjesë në një grup të caktuar me shpjegimin se ky 
nuk është qëndrimi i tyre. Edukatorët duhet t’u shpjegojnë atyre se ky 
nuk do të konsiderohet si pozicioni i tyre i caktuar, por se është pjesë 
e punëtorisë dhe më pas ata do të mund të komunikojnë pozicionin e 
tyre të vërtetë. Një shpjegim tjetër i mundshëm është se përmes kësaj 
punëtorie pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të ndiejnë në mënyrë 
autentike se sa negative është përvoja për të marrë një pozicion të 
kundërt me të tyren, vetëm sepse dikush i udhëzon ata (bashkëmosha-
tarët, shkolla, komuniteti, sistemi).

 
Procesi i vendimmarrjes në debate mund të përfundojë në disa mënyra: 

• Njëra palë për të bindur palën tjetër. Kjo ndodh kur pjesëmarrësit në një 
grup bien dakord që grupi tjetër ka argumente më të mira dhe largohen 
nga qëndrimet e tyre fillestare. Edukatori/ja nuk duhet të lejojë që ky 
moment të ndodhë shumë shpejt. Kjo do të parandalohet nga një fletë 
pune që do t’u jepet pjesëmarrësve dhe e cila do të përmbajë të dhëna të 
argumentuara për qëndrimin e atij grupi. 

• Njëra palë lëshon pe, sepse nuk ka vullnet për të mbrojtur qëndrimin e 
vet. Ndonjëherë njerëzit vendosin se nuk kanë energji për të mbrojtur 
pozicionin e tyre dhe vendosin të largohen. Edukatori/ja në këtë situatë, 
nëse vlerëson se debati nuk ka përfunduar, mund t’i qëndrojë pranë ekipit 
që “humb” dhe të ndihmojë në argumentim.

“Terren i rrëshqitshëm”
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• Të dyja palët gjejnë një alternativë të re. Mosmarrëveshjet ndonjëherë 
mund të kapërcehen nga njerëz që ndalojnë së mbrojturi pozicionin e tyre 
dhe kërkojnë një zgjidhje që kënaq të dyja palët. 

• Asnjëra palë nuk po “lëviz” nga pozicioni i saj. Kjo gjendje mund të zgjasë 
për një kohë të gjatë, por në këto rrethana ndërpritet për shkak të ku-
fizimeve kohore (çdo debat zgjat maksimumi 6-7 minuta). 

• Nëse grupi i “jurisë” nuk mund të vendosë se cili prej rezultateve ka ndod-
hur, edukatori/ja mund të ndihmojë duke parashtruar pyetje. Por me sig-
uri do të ndodh rezultati përfundimtar (barazimi), për shkak të kufizimeve 
kohore. 

Sido që të jetë rezultati, pas afatit, edukatori/ja bën thirrje për duartrokitje 
për të dyja palët për mbrojtjen e suksesshme të pozitave. 
 
Nëse edukatori/ja vlerëson se të tria debatet nuk mund të zhvillohen, ai/ajo 
mund të shkojë me dy debate (sipas zgjedhjes së tij/saj), por gjatë shpjegimit 
teorik të drejtave seksuale dhe riprodhuese duhet të renditen dhe shpjego-
hen të gjitha të drejtat e të rinjve nga kjo fushë.

• Kur zhvillohet punëtoria “Tregime të vërteta”, reagimi i pritur nga 
pjesëmarrësit mund të jetë se të gjitha historitë vijnë nga pjesë të tjera  
të botës. Edukatori/ja duhet të theksojë se një pjesë e historive,  
megjithatë, ndodhin në vendet e Bashkimit Evropian dhe se në vendin 
tonë mund të vihen në pikëpyetje shumë nga pyetjet për të drejtat  
seksuale dhe riprodhuese. Shembull janë ndryshimet në Ligjin për abortin. 
Me fjalë të tjera, standardi më i lartë i të drejtave të njeriut nënkupton 
mbrojtje të vazhdueshme, si në ligj ashtu edhe në zbatimin e tij. 

• Në aktivitetin përmbyllës të punëtorisë “Le të flasim për paragjykimet”, 
disa çifte mund të refuzojnë të dalin me një slogan afirmativ. Në atë rast, 
pa asnjë diskutim apo koment, kaloni te çifti tjetër që janë gati të ndajnë 
sloganin.Nëse një çift shqipton një slogan që është në të vërtetë  
homofobik, ose përndryshe fyes, pa komentuar, thoni të gjithë grupit: 
“A keni ndonjë ide se si ta përmirësoni deklaratën duke shprehur qartë 
mbështetjen për diversitetin?”. Nëse grupi hesht, mund t’u sugjeroni 
diçka. Pastaj vazhdoni, pa e dënuar publikisht çiftin për propozimin e një 
deklarate të papërshtatshme.
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• Të drejtat seksuale dhe riprodhuese nuk janë të drejta të reja, por  
janë praktikisht të drejta themelore të njeriut, vetëm ato i referohen  
aspektit seksual dhe riprodhues, të cilat trajtohen si pjesë normale të 
jetës njerëzore. 

• Njerëzit kanë vlera të ndryshme, kështu që dikush mund ose nuk mund  
të pajtohet me një të drejtë seksuale ose riprodhuese të bazuar në  
sistemin e vet të vlerave që dikton nëse kjo e drejtë është e pranueshme 
apo jo; por nuk i jep askujt legjitimitet për t’i hequr të drejtat që janë  
të patjetërsueshme.

• 
• Realizimi më i madh i këtyre të drejtave mund të mundësohet nga më 

shumë biseda për këtë temë në rrethe më të vogla e më të gjera, me 
argumente kundërshtuese, duke njohur pasojat e mundshme negative të 
mos ushtrimit të këtyre të drejtave.

• Kur fjala është për adoleshentët, të drejtat seksuale dhe riprodhuese kanë 
të bëjnë kryesisht me të drejtën për informacion dhe edukim adekuat,  
si dhe akses në shërbimet konfidenciale të shëndetit seksual dhe  
riprodhues, sipas nevojave dhe kapaciteteve të tyre zhvillimore. 

• Një lidhje efektive midis adoleshentëve, si bartës të drejtave, dhe 
 “personave që e kanë për obligim të ndihmojnë në realizimin e të  
drejtave”, mundëson arritjen e  katër parimeve të rëndësishme në  
zhvillimin e të gjithë të rinjve: mbijetesën dhe zhvillimin, mos  

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Vlerat, të drejtat seksuale dhe 
 riprodhuese”

Mesazhi kryesor i punëtorisë  
“Debatimi” dhe “Tregime të vërteta”
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diskriminimin, pjesëmarrjen në vendimmarrje dhe mbështetjen për inte-
resat më të mira të rinjve. 

• Pjesëmarrja e adoleshentëve dhe roli i tyre aktiv në ushtrimin e të dre-
jtave të tyre varet edhe nga mundësitë e disponueshme për të shprehur 
pikëpamjet e tyre. Pjesëmarrja e adoleshentëve bazohet në zhvillimin e 
besimit të tyre në mekanizmat e mbrojtjes institucionale, njohuritë e tyre 
për të drejtat e tyre dhe aftësinë e tyre për të mbrojtur veten e tyre. 

Gjatë zhvillimit të punëtorive mbi këtë temë, rekomandohet që eduka-
torët të ofrojnë disa kopje të Shtojcës 4 - Numrat e telefonit të shërbimeve 
për shëndetin seksual dhe riprodhues - dhe t’i vënë ato në dispozicion të 
pjesëmarrësve duke i ngjitur në një vend publik në dhomë.

• Për shkak të bazës së paarsyeshme të shumë pretendimeve për homo-
seksualitetin, të cilat trajtohen si të vërteta dhe nuk janë, dhe për shkak 
të emocioneve negative që i shoqërojnë këto pikëpamje, atë paraqesin 
paragjykime tipike. 

• Homofobia është baza për diskriminimin ndaj jo heteroseksualëve, i cili 
mund të shfaqet në mënyra të ndryshme - nga emrat nënçmues, talljet, 
dhuna, ndalimet e ndryshme, madje edhe diskriminimi sistemik (ligje që 
janë diskriminuese). 

• Ekspozimi ndaj stigmatizimit dhe diskriminimit rezulton në vuajtje dhe çr-
regullime te jo heteroseksualët: vetëvlerësim i ulët, izolim, përdorim ndaj 
substancave psikoaktive, madje edhe vetëvrasje. 

• Në luftën kundër diskriminimit ndaj pakicave seksuale, të gjithë mund të 
kontribuojnë në mënyra të ndryshme - nga mënyra se si e trajtojnë ho-
moseksualitetin, deri te pjesëmarrja në fushata të ndryshme. Kjo është 
veçanërisht e vërtetë për ata, orientimi i të cilëve është heteroseksual.

Mesazhi kryesor i punëtorisë 
 “Le të flasim për paragjykimet”
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Punëtoria 1
Vlerat, të drejtat seksuale  
dhe riprodhuese

Qëllimet

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• jetë në gjendje t’i njohë dhe t’i përshkruajë vlerat e veta lidhur me  

barazinë, respektin, pranimin dhe tolerancën lidhur me të drejtat  
seksuale dhe riprodhuese, dhe në korrelacion me vlerat e të tjerëve;

• dijë t’i dalloje vlerat grupore individuale dhe dominuese, të cilat  
ndikojnë mbi të drejtat e të tjerëve;

• zhvilloje shkathtësi për identifikim, debati dhe arsyetim të qëndrimeve 
dhe vlerave të veta lidhur me të drejtat seksuale dhe riprodhuese, si dhe 
të drejtat tjera relevante të njeriut (e drejta për shëndetin, arsimin dhe 
informatat, e drejta për zgjedhjen për martesë dhe krijimin e familjes et.).

Materialet:
• fleta e punës për nxënësit: “Vlerat”;
• fleta e punës për edukatorin/edukatoren: “Për ose kundër”27;
• letër ku është shkruar: “PËR”;
• letër ku është shkruar: “KUNDËR”;
• shirit ngjitës; 
• pajisje për shkrim; 
• top i vogël

25    Edukatori/ја mund të zgjedhë se cilat kërkesa do të kalojë, nëse gjykon se koha e punës është e shkurtër.

Aktiviteti kryesor 1

Secili merr një kopje të fletës së punës: Vlerat dhe së pari zgjedh pesë vlera 
(nga ato të ofruara, por ai gjithashtu mund të shkruajë të reja në fushat e 
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Diskutimi 1

1. A i keni zgjedhur vlerat e njëjta ose të ndryshme si më të rëndësishmet në 
grupet e vogla? A ka njerëz që i kanë të gjitha vlerat e njëjta (të njëjta për 
nga lloji dhe hierarkia)?

2. Në përgjithësi, vlerat që i zgjodhët si më të rëndësishme për ju, a janë të 
rëndësishme edhe për të afërmit tuaj (prindërit/kujdestarët dhe miqtë)? 
Pse?

3. Si e ndërtojmë sistemi tonë të vlerave, respektivisht cilat vlera janë më të 
rëndësishme dhe sipas cilës renditje?

4. Këto vlera a ndikojnë në qëndrimet, emocionet dhe sjelljen tonë?  
Si ndikojnë?

5. A mund të keni edhe vlera të ndryshme nga të afërmit tuaj ose nga mjedisi 
ku jetoni? Çfarë ndodh atëherë?

6. Çfarë ndodh nëse rrezikohet ndonjë prej vlerave të cilat i kemi të  
rëndësishme? Si ndjehemi dhe sillemi atëherë?

7. A mund të ndryshojnë vlerat gjatë jetës apo mbeten të njëjta gjatë gjithë 
kohës? Pse disa ndryshojnë, e disa jo?

8. A mund të vërejmë ngjashmëri dhe dallime te vlerat në nivel të gjener-
atave? Çfarë ishte më e rëndësishme për gjeneratat e prindërve/kujde-
starëve, e çfarë për gjeneratën tuaj? A ka ngjashmëri dhe dallime mes 
kulturave të ndryshme?

9. Si mund t’i ndërlidhim këto dallime te vlerat me seksualitetin? 

zbrazëta) që mendon se janë më të rëndësishmet në jetën e tij. Ai pastaj 
 i rendit ata nga 1 në 5 në tabelën vijuese, ku 1 do të thotë vlera më e  
rëndësishme për të dhe 5 më pak e rëndësishme.

Në hapin tjetër, për secilën prej pesë vlerave të renditura, secili person  
tregon duke vendosur një X në njërën nga fushat e ofruara, se sa i  
rëndësishëm mendon se është për prindërit/kujdestarët dhe miqtë e tij  
më të ngushtë (aspak, pak, mesatar, shumë).

Sapo të përfundojnë të gjithë, formohen grupe të vogla, dhe anëtarët në 
secilin prej tyre ndajnë me njëri-tjetrin se si i renditën pesë vlerat e zgjedhu-
ra dhe në përgjithësi, sa domethënie kanë ata për prindërit/kujdestarët dhe 
miqtë e tyre më të ngushtë.
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Konkluzioni 1

Çdo person ka një sistem unik vlerash, d.m.th. cilat gjëra janë të rëndësishme 
për të në jetë (ai i konsideron ato të dëshirueshme, korrekte, të vlefshme) 
dhe sipas cilit rend. Ky sistem vlerash formohet nën ndikimin e përvojës  
personale, vëzhgimit të mjedisit dhe ndikimit të mjedisit, kështu që disa vlera 
të ngjashme gjenden tek njerëzit që janë afër ose i përkasin të njëjtit grup 
në mjedis, pra në shoqëri (anëtarët e së njëjtës familje, shoqëria ose kultura, 
anëtarët e një grupi anëtarët e të cilit kanë të njëjtin interes për diçka ose 
luftojnë për të njëjtin qëllim, etj.). Në të njëjtën kohë, përkatësia në një grup 
të caktuar ndikon në krijimin e vlerave tek dikush, por edhe vlerat tashmë 
ekzistuese tek dikush ndikojnë se cilit grup do t’i përkasë dhe si do t’i zhvillo-
jë më tej ato. Sistemi i vlerave së një personi përcakton se çfarë qëndrimesh 
ai/ajo do të ketë për gjëra të caktuara (të cilat ai/ajo do t’i konsiderojë si të 
mira/jo të mira, jo të pranueshme/të pranueshme), çfarë emocionesh do të 
zgjojnë te personi dhe si do të sillet ndaj tyre (p.sh., nëse në sistemin e vler-
ave të dikujt vlerësohet shumë ndershmëria si një vlerë, ai/ajo do të ketë një 
qëndrim shumë pozitiv ndaj thënies së vërtetës, d.m.th një qëndrim negativ 
kur përballet me dikë që thotë një gënjeshtër, dhe në të njëjtën kohë te ai/
ajo do të nxiten emocione pozitive, d.m.th. negative dhe do të sillet në një 
mënyrë që do të jetë në përputhje me atë vlerë - për shembull, do ta dënojë 
gënjeshtrën ose do të mbështesë shprehjen e së vërtetës në çdo mundësi, 
etj.).

Njerëzit zakonisht reagojnë në mënyrë mbrojtëse ndaj vlerave të tyre. Sa më  
e lartë të renditet një vlerë në sistemin e tyre të vlerës, aq më të forta mund 
të jenë reagimet ndaj mbrojtjes së saj.
Kur një person ka vlera të ndryshme nga një grup i caktuar ose ambienti të 
cilit i përket ose mbijeton, mund të lindin tensione, nevoja për bindje dhe 
presion, refuzime, por edhe qasje konstruktive në të cilat debatohen vlera  
të ndryshme, ata kundërshtojnë argumentet dhe shkaktojnë dilema për 
njerëzit, d.m.th. nevoja për të rishikuar vlerat e tyre ose pozicionin e caktuar 
në sistemin e vlerave të tyre personale. Kështu, sistemi i vlerës së dikujt  
nuk është statik në jetë (disa vlera humbin, të tjera futen të reja, të tjerat 
mbesin të njëjta për gjithë jetën, dhe disa ndryshojnë vetëm pozicionin e  
tyre në sistem - bëhen më pak ose më shumë të rëndësishme), por gjithashtu 
nuk është as aq shumë lehtë i ndryshueshëm kur vijnë vitet e pjekurisë.

Ngjashmëritë, përkatësisht ndryshimet mund të vërehen në vlerat që i  
kultivojnë breza të caktuar për shkak të ekspozimit ndaj përvojave dhe  
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ndikimeve të ndryshme nga mjedisi në periudhën e formimit të tyre.  
Kështu, vlera të tilla si bindja, modestia, mirësia, ndihma janë të rëndësishme 
për brezin e prindërve/kujdestarëve dhe për brezin e sotëm të rinjve - pa-
varësia, karriera, mirëqenia financiare, por mund të vërehet se disa vlera 
mbeten të rëndësishme për të dy brezat (p.sh., ndershmëria, miqësia, etj.).  
E njëjta gjë vlen edhe gjatë krahasimit të kulturave të ndryshme - ng-
jashmëritë mund të shihen në disa vlera që kultivohen në të gjitha ato (p.sh. 
dashuria, familja, miqësia, ndershmëria trajtohen si të drejta kudo), por edhe 
ndryshimet (p.sh. dobia ose modestia nuk vlerësohen kudo). Këto ndryshime 
midis brezave të ndryshëm, pra kulturave, gjithashtu ndikojnë në mënyrën se 
si ata e trajtojnë seksualitetin - për shembull, për disa prej tyre përulësia  
dhe vlerat tradicionale janë të rëndësishme, dhe për të tjerët – diversiteti 
dhe liria.

Aktiviteti kryesor 2

Të gjithë ndalen në mes të klasës. Edukatori/edukatorja shpjegon se do të 
lexojë deklarata të ndryshme nga fleta e punës: Për ose kundër, dhe nxënësit 
do të duhet të qëndrojnë në njërën anë ose në anën tjetër, të cilat janë 
shënuar më parë me: “PËR” ose “KUNDËR”, varësisht nga sa prej tyre pajto-
hen me përmbajtjen e secilës deklaratë individuale (ata mund të qëndrojnë 
në mes të klasës vetëm nëse nuk mund të përcaktohen për njërën nga anët).
Pas pozicionimit të nxënësve pas çdo deklarate, disave prej tyre u kërkohet  
të argumentojnë shkurtimisht qëndrimin e tyre, së pari nga ata që nuk  
pajtohen me thënien (nëse ka), dhe pastaj nga ata që pajtohen me të.  
Edukatori/edukatorja mund të bëjë pyetje shtesë për të sqaruar një  
argument, dhe gjithashtu sa herë që është e nevojshme shprehet se  
deklarata nuk përjashton nevojën për të marrë parasysh aftësitë e ndryshme 
fizike ose njohëse të individëve (p.sh., kërkesa e prindërve/kujdestarëve 
që në mënyrë të barabartë të kujdesen për fëmijët) dhe legjislacioni (p.sh., 
zgjedhja e lirë nëse dhe me kë të kryejmë marrëdhënie seksuale ose martesë 
lidhur me moshën e personave). 

Në fund të aktivitetit, edukatori/edukatorja thotë se deklaratat e lexuara janë 
në fakt një pjesë integrale e të drejtave seksuale dhe riprodhuese të njerëzve 
(nuk janë përfshirë të gjitha këtu), dhe se ata që zgjidhën anën “PËR” në një 
deklaratë, në fakt, zgjodhën respektimin e asaj të drejtë.
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Diskutimi 2

1. Cilat janë të gjitha aspektet e të drejtave seksuale dhe riprodhuese?
2. A janë ato të drejta të veçanta për të drejtat e njeriut apo janë pjesë  

integrale e tyre? 
3. Mbi çfarë baze vendosët nëse jeni dakord ose jo me një deklaratë? Nga i 

morët ato vlera? A janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve? Si?
4. Çfarë do të thotë kur thuhet (në kontekstin e të drejtave seksuale dhe 

riprodhuese): respekt për të tjerët? Toleranca? Mos diskriminimi?  
Drejtësia? Përgjegjësia? Liria?

5. Çfarë përcakton se sa njerëzit në një mjedis të caktuar do t’i gëzojnë këto 
të drejta?

6. Si mund të mundësohet gëzimi më i madh i këtyre të drejtave?

Konkluzioni 2

Të drejtat seksuale dhe riprodhuese nuk janë të drejta të reja, por ato janë 
praktikisht të drejta të njeriut, vetëm që i referohen aspektit seksual dhe 
riprodhues, që trajtohen si pjesë normale të jetës së njeriut. Ato kryesisht 
synojnë të sigurojnë barazi dhe respekt midis sekseve të kundërta, personave 
me orientim seksual të ndryshëm dhe identitetit seksual, si dhe lidhur me 
çështje të tjera që lidhen me seksualitetin dhe riprodhimin (statusi  
shëndetësor, lidhja e një marrëdhënie/martese, kryerja e marrëdhënieve 
seksuale, të kesh ose jo fëmijë, etj.).

Në thelb të këtyre të drejtave qëndron një vlerë e caktuar: respekti për të 
tjerët (nëse nuk ekziston, nuk ka vlerësim të individualitetit dhe dinjitetit 
njerëzor), toleranca (respektimi i diversitetit), jo diskriminimi (të drejta dhe 
mundësi të barabarta për njerëzit, pavarësisht nga karakteristikat e tyre), 
drejtësia (e drejtë trajtimi i të gjithë njerëzve), përgjegjësia (kujdesi për 
 veprimet e veta dhe përpjekjet për të realizuar të drejtat e veta dhe të 
tjerëve), liria (zgjedhja e lirë dhe shprehja e gjërave të ndryshme është një 
pjesë e rëndësishme e dinjitetit njerëzor).

Dikush pajtohet ose nuk pajtohet me një të drejtë seksuale ose riprodhuese 
bazuar në sistemin e vet të vlerave që dikton nëse ajo e drejtë është e  
pranueshme apo jo, dhe ai sistem vlerash ndërtohet mbi një larmi faktorësh 
(përvoja personale, vëzhgimi i mjedisit, ndikimi i mjedisit). Sigurisht, sistemi i 

279Punëtoria 1



07

280Punëtoria 1

07

vlerave siç u tha më lart është subjekt i ndryshimit përballë argumenteve dhe 
përvojave të reja.

Se sa njerëzit në një mjedis të caktuar do t’i gëzojnë këto të drejta, varet 
kryesisht nga vlerat individuale të individëve në të cilat do të hasin, por edhe 
më shumë nga vlerat dominuese të grupit.

Realizimi më i madh i këtyre të drejtave mund të mundësohet prej më  
shumë bisedave mbi këtë temë në qarqe më të vogla dhe më të gjera, duke 
argumentuar kundërshtime, duke njohur pasojat e mundshme negative të 
mos ushtrimit të këtyre të drejtave, përmes edukimit më të madh për  
nevojën e tyre, duke ndërmarrë fushata dhe ngjarje publike në mbështetje  
të këtyre të drejtave, përmes reagimit dhe sanksionimit të duhur kur ato 
shkelen nga vetja ose dikush tjetër (veçanërisht një anëtar i një grupi të  
margjinalizuar), duke kërkuar mbrojtjen e duhur të këtyre të drejtave kur 
është e nevojshme, etj.

Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të gjithë qëndrojnë në një rreth. Njëri fillon duke pasuar një top të vogël  
tek tjetri dhe kështu me radhë derisa të kthehet tek ai që filloi sa më shpejt 
që të jetë e mundur. Aktiviteti përsëritet disa herë dhe koha matet në  
përpjekje për të transferuar me sukses topin sa më shpejt të jetë e  
mundur pa rënë fare në tokë.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Vlerat”

Fletа e punës për pjesëmarrësit:

Nga lista më poshtë, zgjidhni 5 vlerat që ju i konsideroni më të rëndësishme në jetën tuaj. 
Pastaj renditini në tabelën më poshtë duke shkruar së pari atë që e konsideroni më të 
rëndësishme dhe pastaj të tjerat që janë më pak të rëndësishme për ju! Në fushat e zbrazëta 
mund të shkruani edhe vlera të tjera nëse nuk janë përmendur tashmë dhe janë të 
rëndësishme për ju.

• aventurizëm
• siguria
• besnikëri
• edukimi/sjellja 
• e kulturuar 
• kujdes për të tjerët 
• ofrimi i mbështetjes
• disiplinë 
• bamirësi / bujari
• besimi 
• barazi  
• argëtim
• dituri / urtësi 
• këmbëngulje / investim/ 
• përpjekje
• inovacion
• sinqeritet
• karrierë
• dobi
• mirësi
• dashuri
• kuriozitet
• pushtet
• pafajësi
• jo diskriminim
• ndjeshmëri 
• pavarësi 
• paanshmëria

• përgjegjësi 
• e të qenit hapur
• përulësi 
• popullaritet
• bindje
• arritje
• respekti ndaj të tjerëve
• drejtësi
• parashikueshmëri /  

lavdërim 
• miqësi
• pranim
• falje
• diversitet
• простување
• racionalitet
• religjioz
• vendosmëri
• romantik
• vetëbesim
• vetëkontroll
• vetëvlerësim
• familje
• modesti
• liri
• qetësi
• përsosmëri /   

perfkesionizëm 

• bashkëpunim
• ndarje
• stabilitet
• tolerancë
• tradicionalitet
• durim
• zell
• maturi
• dobishmëri
• sukses
• fantazi
• bukuri fizike
• mirëqenie financiare/  

të holla
• guxim
• humor
• ndershmëri
• pastërti
• ndjeshmëri
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vlerat
Sa është e rëndësishme kjo vlerë për 

prindërit/kujdestarët tuaj?
Sa është e rëndësishme kjo vlerë për miqtë  

e tu më të afërm?
aspakaspak pakpak mesatarishtmesatarisht shumëshumë

1.

2.

3.

4.

5.
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Fleta e punës për edukatorin/en

Fletа e punës për edukatorin/en

1. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të jetë i lirë të zgjedhe profesionin e vet  
(për shembull, gratë mund të jenë shofere vinçi dhe burrat – edukatorë në kopshte).

2. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të paguhet në mënyrë të barabartë për të njëjtën 
pozitë pune.

3. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të ndajë përgjegjësinë në shtëpi në mënyrë të 
barabartë (për shembull, gratë mund të lajnë makinën dhe burrat mund të lajnë enët).

4. Çdo fëmijë, pavarësisht nga seksi, duhet të marrë informacion të verifikuar lidhur me jetën 
seksuale dhe riprodhuese, si në shtëpi ashtu edhe në shkollë.

5. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të jetë i lirë të vendose nëse dhe me kë do të jetë 
në lidhje, nëse tjetri është i seksit të njëjtë ose të ndryshëm.

6. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të jetë i lirë të vendose nëse dhe me kë të  
martohet.

7. Çdokush, pavarësisht nga seksi, ka të drejtë të shprehë lirisht dëshirat e tij seksuale dhe 
të eksplorojë seksualitetin e tij nëse nuk rrezikon të tjerët.

8. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të jetë i lirë të vendose nëse dhe me kë të kryejë 
marrëdhënie seksuale dhe nuk duhet të detyrohet me forcë ose nën presion, nëse është 
apo jo në lidhje apo martesë.

9. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të jetë i lirë të vendose nëse do të kenë fëmijë fare, 
sa fëmijë do të ketë, në çfarë mënyre do t’i ketë (natyrshëm, me mbarsim artificial, me 
birësim) dhe kur.

10. Të dy prindërit/kujdestarët janë njësoj përgjegjës për kujdesin ndaj fëmijëve.
11. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të ketë qasje në kontraceptivë (fondet duhet të 

jenë të disponueshme lirisht në dyqane, farmaci, makina shitjeje dhe vende të tjera ku të 
gjithë mund t’i marrin ato në mënyrë të pavarur).

12. Të gjithë, pavarësisht nga seksi, ka të drejtë të insistojnë në përdorimin e mjeteve mbro-
jtëse për HIV dhe infeksioneve të tjera seksualisht të transmetueshme.

13. Çdo grua ka të drejtë të vendosë nëse do të abortojë.
14. Çdokush, pavarësisht nga seksi, duhet të ketë akses në shërbimet e duhura të shëndetit 

seksual dhe riprodhues.
15. Askush nuk duhet të kontrollojë me forcë virgjërinë e vajzës/vajzave.
16. Askush nuk duhet të detyrojë askënd që të bëjë një test për statusin e HIV.
17. Askush nuk duhet të detyrojë askënd që të tregojë rezultatet e shëndetit të tij seksual dhe 

riprodhues.
18. Askush nuk duhet të pengohet të gjejë punë një vajzë/grua që mund të jetë shtatzënë në 

të ardhmen.
19. Askush nuk duhet të ndalojë një vajzë/grua të punësohet që është ose nuk është e martuar.
20. Askush nuk duhet të parandalojë dikë që të punësohet për shkak të orientimit të tij seksual.
21. Askush nuk duhet të parandalojë që dikush të punësohet që është HIV+.
22. Askush nuk duhet të bëjë seks me fëmijë ose t’i përdorë ato për prostitucion ose  

pornografi.
23. Askush, pavarësisht nga seksi ose orientimi seksual, nuk duhet të abuzojë fizikisht ose 

mendërisht askënd.
24. Çdokush ka të drejtë të mbrohet nëse ndonjë nga të drejtat e mësipërme shkelet.
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Punëtoria 2 
Debatimi

Qëllimet

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• njoftohet me të drejtat seksuale dhe riprodhuese të çdo individi;
• fitojë disa njohuri themelore për të qenë në gjendje të njohë shkeljen  

e të drejtave seksuale dhe riprodhuese;
• zhvillojë shkathtësi për debatim dhe për mbrojtjen e qëndrimeve, si dhe 

mënyrat për të marrë vendime të informuara.

Materialet:
• topa në tre ngjyra (mund të bëhen edhe prej letre);
• fleta pune për pjesëmarrësit në debat (për çdo pjesëmarrës në debat  

nga një fletë, që ka të bëjë me grupin e tij/saj).

Aktiviteti kryesor

Pjesëmarrësit ndahen në dy grupe që do të debatojnë dhe një grup  
vëzhguesish, në mënyrë që secili prej pjesëmarrësve të tërheqë një nga topat 
e vendosur në enë. Topat duhet të jenë me TRE ngjyra të ndryshme: gjashtë 
nga njëra, gjashtë nga tjetra dhe numri i të tjerëve varet nga madhësia e 
grupit. Pastaj, me një monedhë vendoset se cila ngjyrë e përfaqësuar nga 
gjashtë topat do të jetë ekipi PRO, dhe cila ekip i KONTRA. Edukatori/ja u 
thotë dy grupeve më të vogla se do të kenë disa debate, ndërsa ai që mbetet 
(me numër më të madh) janë “JURIA”, të cilët duhet të vendosin se cili është 
rezultati i debatit. Rezultatet e mundshme janë që ekipi i PRO ta bindë ekipin 
KONTRA ose anasjelltas, ose se ata kanë arritur një zgjidhje të përbashkët.

16+
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Gjatë debatit, secili prej anëtarëve në grupet që diskutojnë duhet të mbrojnë 
pozicionin e grupit, pavarësisht nga pozicioni i tyre i vërtetë. Edukatori/rja u 
jep fletë pune të ndryshme të dy grupeve dhe ata kanë pesë minuta kohë për 
të menduar se si, d.m.th. me cilat deklarata do të paraqiten në debat. Pastaj 
u thotë se do t’i japë fjalë secilës skuadër, gjatë së cilës do të masë kohën. 
Në fletët e punës do të jepen udhëzime vetëm për pjesëmarrësit, por ata 
vetë do të duhet të japin deklarata të argumentuara.

Secila prej skuadrave mund të argumentojë tre herë nga një minutë. Debati 
fillon me atë që edukatori së pari e lexon rastin me zë të lartë dhe pastaj u 
jep fjalën grupeve në mënyrë alternative. Ai njofton se grupi që do të zgjidhet 
rastësisht (për shembull, me një monedhë) fillon i pari, dhe në debatin tjetër 
rendi ndryshon.

Në debatin e parë, ekipi “PRO” do të synojë të mbrojë deklaratën, ndërsa 
ekipi “KONTRA” do të përpiqet të hedhë poshtë rastin me argumente. Gjatë 
debatit të dytë, ekipet do të ndryshojnë rolet, dhe gjatë debatit të tretë, do 
të vendoset rastësisht se cila skuadër do të jetë në cilën anë.

Qëllimi është që pjesëmarrësit, gjatë Diskutimit/ligjëratë e shkurtër, të njohin 
se për cilën shkelje të një të drejte seksuale ose riprodhuese bëhet fjalë dhe 
të zhvillojnë ndjeshmëri në lidhje me mekanizmat për mbrojtjen e kësaj të 
drejte. Në fund të diskutimit, mund të thirren ata që duan të shprehin pozi-
cionin e tyre të vërtetë, si dhe mënyrën se si do të vepronin nëse kjo e drejtë 
shkelej. Secili diskutim duhet të përfundojë brenda kohës së caktuar (12-15 
min.), pavarësisht nëse njëra palë ka bindur ose jo tjetrën. Pastaj nga JURIA 
kërkohet të shpallin rezultatin e debatit. Edukatori/rja bën thirrje për 
duartrokitje për të gjithë, pavarësisht nga rezultati.

Diskutimi/ligjëratë e shkurtër 

1. Si u ndjetë gjatë diskutimit, cili qëndrim përputhej me qëndrimin tuaj, dhe 
si në situatën tjetër?

2. A ishte lehtë të vendoset se cili ishte rezultati i debatit?
3. A mund ta identifikonit se cila e drejtë është shkelur në rastin e parë? 

Ndërsa cila në të dytin? Cila në të tretin? (Pyetet vetëm nëse punohet).
4. A keni dëgjuar për Deklaratën universale të drejtave të njeriut?
5. A keni të njohur se të drejtat seksuale dhe riprodhuese, po ashtu, janë 

rregulluar me deklaratë? 
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Konkluzioni

Respektimi i të drejtave seksuale dhe riprodhuese buron nga të drejtat tjera 
të njeriut, por në të njëjtën kohë, ai është baza për realizimin e këtyre të  
drejtave, si e drejta për lirinë e shprehjes, e drejta për privatësi, e drejta  
për të vendosur për martesë dhe krijimi i pasardhësve etj. Shprehja e lirë e 
seksualitetit përjashton çdo formë diskriminimi për çfarëdo baze apo dallimi 
i personave në bazë të seksit, moshës, identitetit gjinor, orientimit seksual, 
aftësisë së kufizuar dhe statusit shëndetësor, përfshirë HIV/AIDS.

Të drejtat riprodhuese nënkuptojnë respektimin e privatësisë të çdo individi 
dhe jetën familjare të çdo individi nga ana e të gjithë individëve të tjerë dhe 
nga shteti. Vendimet për riprodhim nuk guxojnë të diskriminohen për asnjë 
arsye. Çdo detyrim ose dhunë në vendimet që kanë të bëjnë me riprodhimin 
është shkelje e të drejtave riprodhuese.

Të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë për të gjithë. Kështu, Konventa për 
të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, e ratifikuar nga R. e Maqedonisë 
së Veriut, thotë qartë se këtyre qytetarëve duhet t’u ofrohet qasje adekuate 
në shërbimet shëndetësore për shëndetin seksual dhe riprodhues.

Një e drejtë tjetër e rëndësishme seksuale është e drejta për të marrë in-
formacion lidhur me seksualitetin. Ajo prek çështjen e të drejtës për edukim 
seksual joformal dhe formal. Të rinjtë (siç janë të miturit) gjithashtu kanë  
disa të drejta të veçanta në fushën e seksualitetit (mbrojtje nga martesa e 
parakohshme dhe të qenit prind ose marrëdhëniet seksuale me një person  
të moshuar).

Që të mund t’i mbrojmë të drejtat tona seksuale, ne duhet t’i njohim ato dhe 
institucionet në dispozicion për t’i mbrojtur ato.

Vijon informim i shkurtër nga ana e edukatorit/es për të drejtat  
seksuale dhe riprodhuese dhe mundësinë për mbrojtjen e tyre përmes 
mekanizmave institucional. 
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Reflektimi

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Debati”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Studim i rastit 1:
EKZAMINIMI GJINEKOLOGJIK I VAJZËS ME PARALIZË CEREBRALE

Tea është një vajzë me paralizë cerebrale. Ajo është 16 vjeçe dhe ka aftësi të shkëlqyera  
intelektuale, por paraliza e vështirëson lëvizjen, ndaj detyrohet të përdorë paterica. Tea ndjen 
nevojën për të vizituar gjinekologun, por gjinekologu i saj familjar, i cili ndodhet afër vendit 
ku ajo jeton, nuk ka pajisje të tilla (karrige speciale gjinekologjike) që do t’i mundësonte një 
ekzaminim të përshtatshëm.

Deklarata: AJO KA TË DREJTË TË MARRE SHËRBIM TE GJINEKLOGU I SAJ FAMILJAR
 
Argumentet për EKIPIN KONTRA

•  Tea mund ta paguajë ekzaminimin në një ordinancë private, ku ka pajisjet e duhura dhe 
karriget e duhura gjinekologjike, nëse nuk i përshtatet vendndodhja e mjekut familjar që 
ka një karrige të veçantë.

• Ligji është i qartë: Tea duhet të zgjedhë një gjinekolog që i përshtatet, kudo që të jetë zyra 
e tij/saj, dhe jo të kërkojë “bukë e gjalpë”.

• Nuk është e mundur në një vend të varfër që të gjithë gjinekologët të ofrojnë shërbime të 
tilla, pra të kenë pajisje që u përshtaten të gjithë personave me aftësi të kufizuar.

Studim i rastit 1:
EKZAMINIMI GJINEKOLOGJIK I VAJZËS ME PARALIZË CEREBRALE
Tea është një vajzë me paralizë cerebrale. Ajo është 16 vjeçe dhe ka aftësi të shkëlqyera 
intelektuale, por paraliza e vështirëson lëvizjen, ndaj detyrohet të përdorë paterica. Tea 
ndjen nevojën për të vizituar gjinekologun, por gjinekologu i saj familjar, i cili ndodhet a 
fër vendit ku ajo jeton, nuk ka pajisje të tilla (karrige speciale gjinekologjike) që do t’i 
mundësonte një ekzaminim të përshtatshëm.

Deklarata: AJO KA TË DREJTË TË MARRE SHËRBIM TE GJINEKLOGU I SAJ FAMILJAR 
 
Argumentet për EKIPIN PRO 

• Tea duhet të kërkojë që kudo të ketë kushte për kryerjen e ekzaminimeve gjinekologjike të 
vajzave me aftësi të kufizuara.

• Tea ka të drejtë të ruajë standardin më të lartë të mundshëm të shëndetit seksual dhe 
aksesit në shërbimet e shëndetit riprodhues, siç përcaktohet në Konventën për të drejtat 
e personave me aftësi të kufizuara.

• Tea duhet të kontaktojë shoqatat që përfaqësojnë të drejtat e personave me aftësi të  
kufizuara fizike, si dhe Inspektoratin sanitar shtetëror dhe të raportojë rastin.

•  
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Studimi i rastit 2: VIZITË PARTNERIT TË SËMURË NË SPITAL

Shabani dhe Simeja janë në një lidhje prej shumë vitesh dhe jetojnë në një banesë të  
përbashkët. Ata të dy nuk kanë prindër të gjallë dhe vëllezërit e motrat e tyre janë  
shpërngulur jashtë vendit. Shabani u sëmur rëndë dhe u shtrua në spital dhe ka nevojë  
për kujdes të vazhdueshëm në spital, për të cilin stafi mjekësor zakonisht nuk ka kohë.  
Simeja iu ofrua menjëherë të ishte me Shabanin dhe të ndihmonte për t’u kujdesur për të 
derisa ai ishte në spital, por spitali nuk pranoi as ta vizitonte, duke i shpjeguar se ai nuk  
ishte anëtar i familjes. 
 
Deklarata: SIMEJA KA TË DREJTË TA VIZITOJË SHABANIN SI PARTNER I TIJ SHUMËVJEÇAR 
DHE I AFËRM I VETËM 
 
Argumentet për EKIPIN KONTRA 

• Nëse duan të vizitohen, Shabani dhe Simeja mund të paguajnë një spital privat, ku mund  
të lejohen vizita të tilla.

• Ligji është i qartë: vizitat në spital në raste të rënda dhe vendimmarrja në rastet e  
ndërgjegjësimit të reduktuar mund të kryhen vetëm nga familjarët. Tash për “Simevcët 
dhe Shabanllarët” nuk ka nevojë të bëjmë përjashtime.

• Të tjerët të shtrirë në dhomë mund të ndihen të parehatshëm kur shohin një burrë që 
kujdeset për një burrë që është partneri i tij. Kjo nuk do të jetë e mirë për shëndetin  
e tyre.

Studimi i rastit 2: VIZITË PARTNERIT TË SËMURË NË SPITAL

Shabani dhe Simeja janë në një lidhje prej shumë vitesh dhe jetojnë në një banesë të  
përbashkët. Ata të dy nuk kanë prindër të gjallë dhe vëllezërit e motrat e tyre janë  
shpërngulur jashtë vendit. Shabani u sëmur rëndë dhe u shtrua në spital dhe ka nevojë  
për kujdes të vazhdueshëm në spital, për të cilin stafi mjekësor zakonisht nuk ka kohë.  
Simeja iu ofrua menjëherë të ishte me Shabanin dhe të ndihmonte për t’u kujdesur për të 
derisa ai ishte në spital, por spitali nuk pranoi as ta vizitonte, duke i shpjeguar se ai nuk  
ishte anëtar i familjes. 

Deklarata: SIMEJA KA TË DREJTË TA VIZITOJË SHABANIN SI PARTNER I TIJ SHUMËVJEÇAR 
DHE I AFËRM I VETËM 

Argumentet për EKIPIN PRO

• Ligjet nuk janë të shkruara në gur dhe ky ligj është jashtëzakonisht diskriminues për  
çiftet homoseksuale.

• Është jashtëzakonisht çnjerëzore t’i privosh të sëmurit të drejtën për të vizituar të  
dashurit, veçanërisht në kushtet kur partneri është i vetmi në dispozicion.

• Në spital sillen në mënyrë absurde – u thonë se kanë nevojë për ndihmë për të ofruar  
kujdes të përhershëm dhe nuk e lejojnë të vijë njeriu më i afërt, vetëm se ligji nuk e njeh  
si të tillë.
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Studimi i rastit 3: KONTRACEPSION FALAS PËR ADOLESHENTËT

Matej dhe Hana janë aktivistë rinor. Ata janë të shokuar nga numri i shtatzënive të mitura  
në Maqedoni. Hulumtimi i tyre i kryer mes të rinjve tregoi se arsyeja kryesore pse ata nuk  
përdorin kontracepsionin e rregullt është kostoja e lartë. Ndaj nisin kërkesën pranë insti-
tucioneve kompetente për sigurimin e mjeteve kontraceptive, në bazë të recetës së mjekut, 
që të jetë në barrë të Fondit për sigurim shëndetësor për shfrytëzuesit nën 19 vjeç.

Deklarata: TË RINJTË KANË TË DREJTË PËR QASJE TE KONTRACEPSIONI FALAS 
 
Argumentet për EKIPIN KONTRA 

• Çfarë guximi! Vendi ynë nuk është aq i pasur sa të mbulojë shpenzimet e jetës seksuale të 
dikujt. Nëse janë mjaft të pjekur për të bërë seks, të rinjtë duhet të jenë mjaft të pjekur 
për të fituar para për kontracepsion.

• Kërkesa dërgon një mesazh të rrezikshëm për të rinjtë se hyrja në marrëdhënie seksuale 
në adoleshencë është aq e dëshirueshme sa këtu shteti do të ndajë para për këtë.

• Frika nga shtatzënia është një pengesë bazë për të rinjtë që të fillojnë të bëjnë seks dhe 
në këtë mënyrë të mbrojnë traditat e mira të kulturës sonë

 
Studimi i rastit 3: KONTRACEPSION FALAS PËR ADOLESHENTËT 

Matej dhe Hana janë aktivistë rinor. Ata janë të shokuar nga numri i shtatzënive të mitura  
në Maqedoni. Hulumtimi i tyre i kryer mes të rinjve tregoi se arsyeja kryesore pse ata nuk  
përdorin kontracepsionin e rregullt është kostoja e lartë. Ndaj nisin kërkesën pranë insti-
tucioneve kompetente për sigurimin e mjeteve kontraceptive, në bazë të recetës së mjekut, 
që të jetë në barrë të Fondit për sigurim shëndetësor për shfrytëzuesit nën 19 vjeç. 

Deklarata: TË RINJTË KANË TË DREJTË PËR QASJE TE KONTRACEPSIONI FALAS
 
Argumentet për EKIPIN PRO

• Në vendet ku ka lehtësime të tilla për akses në kontracepsion, shkalla e shtatzënisë tek të 
miturit është e papërfillshme.

• Barra financiare e shtetit për sigurimin falas të kontracepsionit për adoleshentët është 
dukshëm më e vogël se barra që do të ndodhte nëse ndodh një shtatzëni e paplanifikuar 
(ndërprerja e arsimit të shtatzënisë minorene, komplikime të rënda shëndetësore të nënës 
dhe foshnjës, vdekshmëria foshnjore dhe lehonave, etj.).

• Sigurimi i kontracepsionit falas nuk mund të inkurajojë marrëdhëniet e hershme seksuale, 
përkundrazi, të rinjtë do të jenë më të informuar, e me këtë edhe më të kujdesshëm për 
shëndetin e tyre. Shumë të rinj as nuk dinë mjaftueshëm për kontracepsionin dhe hyjnë  
në përvojat e para seksuale të painformuar dhe të pasigurt.

FLETA E PUNËS: DEBATIMI
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Punëtoria 3
Tregime të vërteta

Qëllimet

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• ijë si marrëdhëniet intime dhe seksualiteti janë ndërlidhur me gëzimin e të 

drejtave të njeriut, gjegjësisht me të drejtat seksuale;
• ndërtojë qëndrim pozitiv ndaj respektit të drejtave seksuale;
• jetë në gjendje t’i njohe situatat e shkeljes të drejtave seksuale dhe të 

reagojë ndaj tyre.

Materialet:
• fletë pune për pjesëmarrësit dhe për edukatorin/en: “Tregime të vërteta”;
• letër;
• gërshërë;
• pajisje për shkrim.

Aktiviteti kryesor

Pjesëmarrësit informohen se ndjekin disa tregime të vërteta që kanë ndodhur 
në pjesë të ndryshme të botës. Të gjithë ndahen në pesë grupe  dhe secili 
grup punon në një tregim të ndryshëm nga fleta e punës për pjesëmarrësit: 
Tregime të vërteta. Edukatori/edukatorja së pari u jep grupeve vetëm pjesën 
e parë të historisë së tyre, ku për detyrë kanë ta lexojnë me kujdes dhe t’u 
përgjigjen pyetjeve më poshtë. Pasi të kenë mbaruar, secili grup e merr 
pjesën e dytë të tregimit, me detyrën për ta lexuar atë dhe për të parë nëse 
do ta ndryshonte mendim për përgjigjet e dhëna në pyetjet e bëra më parë. 
 
Pastaj, përfaqësuesit nga secili grup e lexon para të gjithëve tregimin, në të  
cilin ka punuar grupi i tyre dhe tregojnë se cilat përgjigje i kanë dhënë për 
pyetjet e parashtruara.

16+
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Diskutimi/ligjëratë e shkurtër

1. Çfarë ndjenjash nxitën këto tregime?
2. Cilat të drejta të njeriut janë shkelur? Si mund ta quajmë atë grup të  

drejtave të njeriut?
3. A do të ndryshonte rezultati nëse viktima ishte i pasur/mashkull/ 

heteroseksual?
4. A keni dëgjuar për disa shkelje tjera të drejtave të këtilla në vendin  

tonë ose më gjerë?
5. Çfarë mund të bëhet që të ndalur shkeljen e këtyre të drejtave? Pse është 

kjo e rëndësishme?

Konkluzioni

Të ketë qasje në shërbime dhe informacione konfidenciale dhe të arritshme 
për shëndetin seksual dhe riprodhues, të ketë qasje deri te kontracepsioni 
ose terapia për HIV, të dijë si të mbrohet nga IST, të ketë të drejtën për të 
jetuar lirshëm duke zgjedhur partnerin e tyre seksual, gratë kanë të drejtë të 
vendosin kur të kenë fëmijë dhe sa fëmijë të kenë - janë të drejtat themelore, 
të përditshme të njeriut. Këto të drejta quhen të drejta seksuale dhe janë 
parakusht për qytetarë të kënaqur, të shëndetshëm dhe të lumtur. Në të  
njëjtën kohë, një qasje e tillë ndaj seksualitetit lejon hedhjen poshtë të 
paragjykimeve dhe stereotipave, të cilat shpesh janë shkak i abuzimit,  
dhunës dhe diskriminimit. Realizimi i të drejtave seksuale synon të kapërcejë 
standardet e dyfishta dhe të vendosë barazinë midis djemve dhe vajzave, pra 
midis burrave dhe grave. E drejta për respektimin e jetës private, mes tjerash, 
ka të bëjë me identitetin gjinor, si pjesë e identitetit personal. 

Në vendin tonë, si në mjediset e tjera patriarkale, krimet e urrejtjes dhe dhu-
na e shkaktuar nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe identitetit 
gjinor të njerëzve nuk njihen si të tilla dhe nuk dënohen. Në sistemet juridike 
humane, ku dënimi dukshëm më i lartë dhe më i rëndë dënohet për një akt 
të nxitur nga urrejtja ndaj një grupi të margjinalizuar njerëzish, shteti jep një 
mesazh të qartë se kujdeset dhe se të gjithë qytetarët pa përjashtim janë të 
barabartë dhe të mbrojtur me ligj. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 
thekson qartë se orientimi seksual, si karakteristikë themelore e një personi, 
duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë si kategoritë e racës, etnisë dhe fesë.
Është po aq e rëndësishme të bëhen ndryshime ligjore që do të kriminalizonin 
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gjuhën e urrejtjes bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Një ligj 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut që njeh diskriminimin është Ligji për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, por në legjislacionin tonë ende 
ekzistojnë ligje që në mënyrë të pamjaftueshme ose nuk i njohin personat 
LGBTI+, pra shteti nuk është i barabartë me të gjithë qytetarët e tij.

Aktiviteti përmbyllës 

Reflektimi

Të gjithë qëndrojnë në një rreth. Një nga një, të gjithë prodhojnë ndonjë zë 
me trupin e tyre, ndërsa të tjerët e përsëritin të njëjtën. Stimulohen tinguj që 
paraprakisht nuk janë dëgjuar.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?
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“Tregime të vërteta”

Fleta e punës për pjesëmarrësit:

Tregimi për Altanën

Pjesa e parë:
Altana është rome dhe jeton në kushte për shkak të cilave është identifikuar si me rrezik 
social. Altana ishte shtatzënë dhe gjatë vizitës së fundit të mjekut gjinekolog në qytetin 
ku jeton, u konstatua se fetusi nuk ka rrahje zemre. Ajo menjëherë është transferuar në 
klinikën gjinekologjike dhe obstetrike në Shkup për heqjen e fetusit. Por me të mbërri-
tur në spital, ajo u refuzua me arsyetimin se nuk kishte njeri që të bënte ndërhyrjen për 
momentin, ndaj i thanë të kthehej pas tre ditësh.
 

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?

Tregimi për Altanën

Pjesa e dytë:
Çfarë ndodhi me Altanën? Altana kishte dhimbje të mëdha dhe jeta e saj ishte në rrezik, 
ndaj nëse do të priste 3 ditë me siguri do të merrte sepsë dhe do të vdiste. 
Në agoni, me të gjitha forcat e saj, ajo vendosi t’i drejtohej organizatës joqeveritare 
HERA për ndihmë dhe mbështetje. Altana shoqërohej nga një avokat i kësaj organizate 
dhe pas përpjekjeve dhe presioneve të mëdha, 4 orë më vonë ajo u shtrua në spital në 
gjendje kritike për jetën. Ajo i mbijetoi një ndërhyrjeje të minutës së fundit. Ka edhe  
indikacione serioze se ajo është refuzuar për arsye racore dhe etnike. Institucionet u 
thirrën në përgjegjësi nga ana e organizatave joqeveritare dhe publiku, por rasti mbeti  
i pazgjidhur.



Tregimi për Lakshmi

Pjesa e parë:
Lakshmi është një vajzë e re nga Nepali, e cila u detyrua të martohej kur ishte 12 vjeç 
dhe e cila u abuzua nga burri i saj. Në pamundësi për ta duruar situatën, ajo u kthye në 
shtëpinë e prindërve të saj, por prindërit e saj nuk e pranuan. E lënë vetëm, ajo takoi 
një grua të mirë që donte ta ndihmonte duke i ofruar asaj një punë në një fabrikë. Por, 
ndërsa udhëtonte për në punën e saj të re, u bë e qartë se ajo ishte shitur. Ajo u abuzua 
pasi që nuk pranoi të jetë punëtore seksi. Më vonë ajo tha: “Një vit isha e robëruar në një 
shtëpi publike. Më vonë policia bastisi dhe unë u lirova dhe u ktheva në Nepal. Unë isha 
14 vjeçe”.

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?

 
 
Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?

Tregimi për Lakshmi

Pjesa e dytë:
Çfarë ndodhi me Lakshmi? Pas kthimit të saj, prindërit e saj nuk pranuan ta merrnin në 
shtëpi. Ajo duhej të martohej, por pasi bëri një test për HIV, ajo zbuloi se ishte pozitive. 
Mbeti e paqartë nëse ajo u infektua me virusin derisa ishte e detyruar për punë seksuale, 
apo gjatë martesës së saj të parë.

FLETA E PUNËS: TREGIME TË VËRTETA
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Tregimi për Metju

Pjesa e parë:
Mateu ishte homoseksual dhe student në një universitet në SHBA. Një natë, dy burra,  
të cilët i kishte takuar në një kafene dhe të cilët bënin sikur ishin homoseksualë u ofruan 
ta shpinin në shtëpi. Ata e shpien në një vend larg qytetit, e plaçkitën, e lidhën në një 
gardh, e rrahën brutalisht me armë dhe e torturuan. Pastaj e lanë të vdiste. Metju u gjet 
18 orë më vonë nga një çiklist, i cili fillimisht mendoi se ishte gogol, sepse ishte ende i 
lidhur për gardhin. Metju ishte gjallë, por në koma.

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?

 
Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?

Tregimi për Metju

Pjesa e dytë:
Çfarë ndodhi me Metjun? Koka dhe truri i Metjut kishin plagë serioze, saqë mjekët nuk 
mund të bënin asgjë. Ai kurrë nuk u kthye në vete dhe vdiq pesë ditë më vonë. Vrasësit  
u arrestuan dhe të dy, veçmas, u dënuan me dy burgime të përjetshme radhazi. Historia 
e Metjuit ka ngjallur vëmendje të fuqishme kombëtare ndaj krimit nga urrejtja.  
Në emër të tij i u miratua një ligj që përfshin krime nga urrejtja kundër homoseksualëve 
dhe lezbikeve, si dhe ndaj grave dhe burrave me aftësi të kufizuara. Nëna e Metjuit e 
themeloi Fondacionin “Metju Shepard”, i cili lufton për të zëvendësuar urrejtjen me 
mirëkuptim, dhembshuri dhe pranim përmes arsimit, lobimit dhe punës në terren.



Tregimi për Dhomën publike

Pjesa e parë:
Prej disa vitesh me radhë, në platformën Telegram funksionon një grup i vetë formuar 
 i quajtur Dhoma publike, i cili konsiderohet si shumë i mbrojtur nga censura. Grupi për-
bëhet nga mbi 7000 anëtarë, kryesisht me profile anonime, dhe qëllimi i tij i vetëm është 
të ndajë foto dhe video të vajzave të reja nga Maqedonia, për “argëtim”. Disa nga fotot 
janë marrë nga profilet e mediave sociale, ndërsa të tjerat janë pjesë e një komunikimi 
privat me një ish-partner - asnjë nga materialet nuk është kërkuar apo miratuar  
për t’u shpërndarë publikisht. Mes viktimave të këtij abuzimi janë edhe të mitur.  
Anëtarët e grupit i përdorin profilet kryesisht për komente seksiste, por edhe për thirrje 
dhe ngacmim të vajzave dhe grave, kontaktet e të cilave u gjetën nga grupi. Dhoma  
publike është trajtuar prej kohësh si sekret publik. Edhe pse dihet se ekziston, askush 
nuk merr masa për veprimet e tyre. Në vitin 2021, një vajzë e re regjistroi një video duke 
shpjeguar ferrin që kaloi pasi një foto e saj me rroba banje, e marrë nga një profil në 
Facebook, u vendos në grup pa lejen e saj. Të inkurajuara nga kjo, shtatë vajza të tjera 
raportuan në Byronë e Sigurisë Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme se  
fotografitë e tyre ishin keqpërdorur.

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?

Tregimi për Dhomën publike
 
Pjesa e dytë:
Çfarë ndodhi me Dhomën publike? Nën presionin e publikut, Ministria e Punëve të 
Brendshme mori masa për mbylljen e grupit. Anëtarët e grupit formojnë një grup të ri, 
pasuar nga protesta të organizuara nga disa organizata joqeveritare në vend. Pas kësaj 
MPB-ja bën me dije se ka ndaluar dy organizatorë dhe se rasti është duke u hetuar në 
departamentin e krimit kibernetik. Për shkak të dyshimit se çështja nuk do të marrë  
vendim gjyqësor për gjoja përfshirje të anëtarëve të MPB-së dhe sferës politike,  
protestat vazhdojnë.

FLETA E PUNËS: TREGIME TË VËRTETA
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Tregimi për Personin X

Pjesa e parë:
Personi X është një person transgjinor që ka lindur si femër, por ndjen se gjinia e tij  
nuk përputhet me gjininë me të cilën ka lindur, sepse që në moshë të vogël është ndjerë 
si burrë. Personi X ka paraqitur kërkesë për ndryshimin e emrit dhe mbiemrit në  
Republikën e Maqedonisë dhe MPB-ja e ka aprovuar kërkesën, kështu që personi është 
i regjistruar me emër dhe mbiemër mashkullor, por numri i tij i identitetit ka mbetur me 
numër/shënim që identifikon atë si femër. E vetmja mënyrë për të vërtetuar se ishte 
burrë ishte ekspozimi kundër dëshirës së tij ndaj një trajtimi të komplikuar mjekësor 
duke iu nënshtruar një operacioni për ndryshim gjinie, sepse institucionit kompetent  
nuk i mjaftonte që ai të ndihej djalë.

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?

Pjesa e dytë:
Rasti është paraqitur në Gjykatën administrative të Republikës së Maqedonisë, për  
shkak të shkeljes së të drejtës së privatësisë, por për një kohë të gjatë institucionet kanë 
luajtur pingpong pa zgjidhje. Pas përdorimit të gjitha mjeteve juridike, personi X u ankua 
në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Procesi zgjati rreth 7 vjet, i 
cili ishte vërtet rraskapitës fizikisht dhe mendërisht për personin X, por në fund, Gjykata 
vendosi në favor të tij dhe konstatoi se kuadri ligjor aktual në vend ka mangësi serioze 
dhe zbrazëtira ligjore që kanë çuar në një situatë stresi dhe pasigurie në njohjen e  
identitetit të tij gjinor.



Fleta e punës për edukatorët: “Tregime të vërteta”

“Tregime të vërteta”

Tregimi për Altanën

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?
PO, janë të cenuara. E drejta e shëndetit është shkelur nga shteti dhe institucionet. 
Përveç kësaj, ka indikacione serioze se Altana u refuzua në baza racore dhe etnike, 
që është diskriminim që duhet të jetë subjekt i përgjegjësisë penale (kjo e fundit nuk 
ka nevojë të diskutohet pasi nuk është e drejtë për SHSR - vetëm për informacionin e 
edukatorit).

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?
Spitali, Ministria e Shëndetësisë, Inspektorati shtetëror sanitar shëndetësor, shteti.  
Institucionet u thirrën në përgjegjësi nga organizatat joqeveritare dhe publiku, por 
rasti mbeti i pazgjidhur.

Tregimi për Lakshmi 
 
A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?
Po, e drejta për jetën, lirinë, sigurinë personale dhe integritetin trupor, e drejta për 
autonomi personale dhe njohje para ligjit, sepse ajo ishte e detyruar, keqtrajtuar, nuk 
kishte të drejtë të zgjidhte e të votonte, ndër të tjera ishte e mitur.

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?
Partneri, prindërit dhe gruaja që e shiti.

Tregimi për Metju 

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?
Po, e drejta për jetë, liri, siguri dhe integritet trupor; Metju e pagoi me jetën e  
tij çmimin për homoseksualitetin. 

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?
Dy vrasësit meshkuj ishin përgjegjës. Pas këtij incidenti, u miratua një ligj që njeh 
krimet nga urrejtja, përfshirë ato të homoseksualëve dhe lezbikeve, si dhe të grave dhe 
burrave me aftësi të kufizuara. Mesazhi është se ata që kryejnë një akt të kryer  
me motivin e paragjykimit, urrejtjes apo dënimit, marrin një dënim më të rëndë.

FLETA E PUNËS: TREGIME TË VËRTETA
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Tregimi për Dhomën publike

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?
Po. Është shkelur e drejta e privatësisë. Pjesa më e madhe e fotografive janë private, 
ndërsa ato që janë publike janë keqpërdorur për qëllimet që nuk kanë qenë të  
dedikuara. 

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?
Organizatorët dhe anëtarët e grupit, ata që i kanë dërguar fotografitë. MPB ka  
deklaruar se ka arrestuar dy organizatorët dhe se në sektorin për krim kibernetik po 
hetohet rasti. Për shkak të dyshimeve se rasti nuk do të zgjidhet në gjykatë për shkak 
të involvimit të anëtarëve të MPB-së dhe nga sfera politike, protestat vazhdojnë.

Tregimi për Personin X 

A janë shkelur të drejtat e njeriut në këtë tregim? Pse?
Po, është shkelur e drejta e privatësisë dhe e drejta e autonomisë personale  
dhe e njohjes para ligjit.

Kush është përgjegjës për atë që ka ndodhur?
Përgjegjës janë Drejtoria për udhëheqjen e librave amë, Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë. Rasti është raportuar para Gjykatës  
Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg dhe Gjykata vendosi në favor të 
ankimuesit, personin X.
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Punëtoria 4
Të flasim për paragjykimet

Qëllimet

Materialet

Si rezultat i pjesëmarrjes në punëtori, pritet që pjesëmarrësi/ja të:
• kuptojë se çfarë është homofobia dhe çfarë është heteronormativiteti;
• njeh parimin e barazisë në Deklaratën universale të drejtave të njeriut;
• mund të identifikojë paragjykimet e drejtuara kundër personave me  

orientim jo heteroseksual;
• pranojnë se orientimi seksual nuk duhet të jetë bazë për diskriminim; 
• ndërtojë një qëndrim pozitiv ndaj luftës kundër diskriminimit, veçanërisht 

atij të bazuar në orientimin seksual dhe homofobinë.

Materialet:
• shkumës ose shirit ngjitës së trashë (selotejp);
• dy fletë të formatit A4 – në njërin shkruan PAJTOHEM, ndërsa në tjetrin 

NUK PAJTOHEM.

Aktiviteti kryesor

Pasi sigurohet një dhomë me hapësirë   të mjaftueshme që grupi të lëvizë 
lirshëm, edukatori/ja e “ndan” dhomën në dy pjesë, afërsisht të barabarta, 
duke vizatuar (nëse ka shkumës) ose duke ngjitur (nëse ka shirit të gjerë) një 
vijë. Në njërën pjesë vendos fletën e letrës format A4 ku shkruhet PAJTOHEM 
, dhe në anën tjetër fletën ku shkruhet NUK PAJTOHEM.
Pjesëmarrësit u jepen udhëzime se duhet të dëgjojnë me kujd 
es atë që thotë edukatori/ja dhe se për çdo deklaratë ata do të duhet të  
përcaktojnë nëse janë dakord apo jo dhe, në përputhje me rrethanat, të 
lëvizin në anën e duhur të dhomës. Më pas edukatori/ja lexon thëniet e 
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Diskutimi 

1. A ishte e vështirë të përcaktoheni se në cilën anë të dhomës të qëndroni? 
Te cilat pyetje keni hezituar më shumë? Pse?

2. Për cilën nga pretendimet kishte pajtueshmëri më të madhe, dhe për  
cilën më të ulët? Nga vjen kjo?

3. Mbi çfarë baze vendosët se në cilën anë të dhomës të qëndroni?  
Nga vijnë informacionet mbi bazën e të cilave keni marrë vendimin?

4. Cilat janë pasojat e të besuarit se homoseksualiteti është një sëmundje, 
një modë ose një gjendje që mund të ndryshohet?

5. Si trajtohen njerëzit me homoseksualizëm bazuar në besimin se këto  
pretendime janë të vërteta?

6. Cilat janë pasojat e një trajtimi të tillë? Mund të jepni disa shembuj?
7. A e keni dëgjuar termin homofobi? Çfarë do të thotë?
8. A e keni dëgjuar termin heteronormativitet? Çfarë do të thotë? Çfarë  

lidhje kanë heteronormativiteti dhe paragjykimi dhe diskriminimi ndaj  
homoseksualëve me njëri-tjetrin?

9. Pse është e rëndësishme të respektohen të drejtat e pakicave seksuale 
dhe si ndikon diskriminimi ndaj tyre tek të gjithë?

10. Në çfarë mënyrash mund të kontribuoni në luftën kundër homofobisë dhe 
diskriminimit në bazë të orientimit seksual? A duhet të përfshihen vetëm 
personat jo heteroseksualë? Pse?

mëposhtme dhe pas çdo leximi pret që pjesëmarrësit të vendosen fizikisht  
në dhomë:

1. Homoseksualët mund të identifikohen nga pamja e jashtme.
2. Homoseksualiteti është një lloj “mode” e sjellë nga vendet perëndimore.
3. Homoseksualiteti është një sëmundje.
4. Çdo homoseksual, nëse provon, mund të bëhet heteroseksual.
5. Pothuajse të gjithë homoseksualët janë të infektuar me HIV.
6. Homoseksualët janë njerëz të paqëndrueshëm.
7. Njerëzit me orientim homoseksual nuk mund të jenë prindër të mirë.
8. Homoseksualët sulmojnë fëmijët dhe abuzojnë seksualisht me ta. 

Vërejtje: Për këto mite, edukatorja mund të lexojë më hollësisht në pjesën 
hyrëse të temës së parë.
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Konkluzioni

Shumë qëndrime për njerëzit, orientimi seksual i të cilëve nuk është het-
eroseksual, dhe veçanërisht për meshkujt homoseksualë, janë ndërtuar mbi 
dezinformata, gjysmë të vërteta ose, më shpesh, mbi “fakte” të shtrembëru-
ara qëllimisht. Kështu, për shembull, në mënyrë të paarsyeshme besohet se 
homoseksualiteti është një sëmundje ose çrregullim mendor, pavarësisht 
se më shumë se katër dekada më parë homoseksualiteti u hoq nga klasifi-
kimi i sëmundjeve dhe çrregullimeve mendore dhe konsiderohet një dukuri 
normale, pra një nga variacionet të orientimit seksual. Gjithashtu dëgjohet 
shpesh se orientimi homoseksual është gjoja një modë e “importuar” nga 
vendet perëndimore, gjë që është krejtësisht absurde duke qenë se orien-
timi nuk është çështje zgjedhjeje. Orientimi seksual nuk mund të zgjidhet apo 
imponohet, pra nuk mund të ndryshohet. Ajo mund të shtypet vetëm, por me 
koston e pasojave të rënda psikologjike dhe fizike.
 
Ekzistojnë variacione të ndryshme të orientimit seksual.

Orientimi heteroseksual është më i zakonshmi, por përfaqësimi i të tjerëve, 
mënyra se si ata shfaqen, manifestohen dhe përjetohen, flet në favor të faktit 
se ato nuk mund të trajtohen as si patologjike, as si vendime, por si pjesë 
përbërëse e lindur e personit. Për shkak bazës së paarsyeshme të shumë 
pretendimeve për homoseksualitetin, të cilët trajtohen si të vërteta dhe jo, 
dhe për shkak të emocioneve negative që i shoqërojnë këto pikëpamje, janë 
paragjykime tipike. Paragjykimi bazohet në homofobinë, d.m.th. frika irra-
cionale, antipatia dhe urrejtja ndaj personave me orientim jo heteroseksual. 
Homofobia është baza për diskriminimin ndaj jo heteroseksualëve, i cili mund 
të shfaqet në mënyra të ndryshme – nga emrat nënçmues, talljet, dhuna, 
ndalimet e ndryshme, madje edhe diskriminimi ligjor. 

Ekspozimi ndaj diskriminimit rezulton në një sërë formash vuajtjesh dhe  
çrregullimesh tek jo heteroseksualët: vetëvlerësim i ulët, izolim, përdorim 
ndaj substancave psikoaktive dhe madje edhe vetëvrasje. Duke qenë se  
personat LGBT përbëjnë rreth 5-10% të popullsisë së përgjithshme, kjo do të 
thotë se në mjediset ku homofobia dhe diskriminimi nuk parandalohen apo 
edhe ndëshkohen, një numër i madh njerëzish vihen në rrezik serioz  
për shëndetin.

Konteksti më i gjerë shoqëror që siguron mbizotërimin dhe qëndrueshmërinë 
e paragjykimeve të tilla është heteronormativiteti. Termi duket kompleks 
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Aktiviteti përmbyllës

Reflektimi

Të ndarë në çifte (sipas mundësisë, meshkuj dhe femra), pjesëmarrësit dalin 
me slogane që mund të ndihmojnë në uljen e paragjykimeve dhe diskriminimit 
për çfarëdo baze. Secila dyshe thotë sloganin e tyre kuptimplotë përpara të 
gjithë grupit. Pas çdo slogani, grupi duartroket.

1. Çfarë bëmë sot?
2. Si u ndjetë?
3. Çfarë mësuam?
4. Si mund ta zbatojmë atë që e kemi mësuar në jetën e përditshme?

dhe nuk është e nevojshme të dihet, por vetë fenomeni është i rëndësishëm 
për t’u kuptuar. Heteronormativiteti është një grup nocionesh për gjininë 
dhe orientimin seksual, duke përfshirë faktin se ndarja tradicionale e roleve 
gjinore mashkullore dhe femërore përcaktohet biologjikisht, se i vetmi  
orientim seksual natyral dhe normal është heteroseksual dhe për rrjedhojë 
çdo devijim prej tij paraqet një devijim. Për shkak se këto qëndrime shpesh 
janë të institucionalizuara, pra janë baza e funksionimit të shoqërisë, lidhja 
ndërmjet heteronormativitetit dhe homofobisë është e pazgjidhshme. Këto 
dy dukuri mbështesin dhe përforcojnë njëra-tjetrën. 

Deklarata universale e të drejtave të njeriut thotë se të gjitha qeniet 
njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta. Me fjalë të 
tjera, pavarësisht nga orientimi i tyre seksual, njerëzit janë të barabartë me 
njëri-tjetrin dhe duhet të kenë mundësi të barabarta. Prandaj, diskriminimi 
në bazë të orientimit seksual është shkelje e të drejtave të njeriut. Në luftën 
kundër diskriminimit ndaj pakicave seksuale, të gjithë mund të kontribuojnë 
në mënyra të ndryshme - nga mënyra se si e trajtojnë homoseksualitetin, deri 
te pjesëmarrja në fushata të ndryshme. Kjo është veçanërisht e vërtetë për 
njerëzit, orientimi i të cilëve është heteroseksual.
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Kontaktet e shërbimeve për SHSR

HIV

QENDRAT RINORE PËR SHËNDET SEKSUAL DHE RIPRODHUES

Qendra për këshillim për  
HIV/AIDS pranë Klinikës për  
sëmundje infektive dhe gjendje 
febrile, Shkup

Qendra rinore “Dëshiroj të 
dijë”, Vodno, Shkup

Qendra rinore “Dëshiroj të 
dijë”, Shuto Orizari, Shkup

Poliklinika “Bit-Pazar”,  
Shkup

Instituti për shëndet publik, 
Shkup

02/3228-224

02/3176-950

02/2651-955

02/3134-534 
lok.53

02/3125-044

• Këshillim dhe testim  
për HIV

• Mbështetja e personave  
që jetojnë me HIV

• Ndihmë sociale dhe ligjore

• Këshillim për shëndetin 
seksual dhe riprodhues

• Kontrolle gjinekologjike
• Kontrolle te dermatologu
• Këshillim dhe testim për HIV 

dhe për IST
• Këshillim psikologjik për 

seksualitetin
• Këshillim për parandalimin e 

drogave
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim për shëndetin 
seksual dhe riprodhues

• Kontrolle gjinekologjike
• Kontrolle te dermatologu
• Këshillim dhe testim për HIV 

dhe për IST
• Këshillim psikologjik për 

seksualitetin
• Këshillim për parandalimin  

e drogave
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim  
për HIV

• Këshillim dhe testim 
për HIV

Institucioni Shërbimi Kontakti
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Institucioni Shërbimi Kontakti

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Shkup

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Shtip

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Kumanovë

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Manastir

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Koçanë

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Tetovë

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Prilep

02/3298-667

032/609-157 
032/388-588

031/411-005

047/208-100
лок.116

033/270-688

044/333 499

048/427-475

• Këshillim dhe testim  
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim  
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim  
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim 
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim 
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim 
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim 
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve
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Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Veles

Qendra e parë familjare e HERS

Shelter-qendra, Shkup

Qendra për këshillim të  
fëmijëve dhe prindërve viktima 
të dhunës familjare, Shkup

ESE, Shkup

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Ohër

Qendra për këshillim të rinjve, 
Qendra për shëndet publik, 
Strumicë

043/233-202

02/3290-395

02/2772-400 
070/520-639

02/3214-338

02/5297-166

048/427-475

034/324-495

• Këshillim dhe testim 
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Qendra e parë për këshil-
lim në vend për viktimat-të 
mbijetuara dhe autorëve 
të dhunës me bazë gjinore 
dhe dhunës familjare duke 
përfshirë edhe për fëmijët 
e mitur dhe për anëtarët 
tjerë të cilët janë prekur në 
mënyrë direkte ose indirek-
te nga dhuna.

• Strehimi dhe mbështetja 
psiko-sociale e viktimave të 
dhunës familjare

• 

• Kujdesi dhe këshillimi për 
fëmijët dhe prindërit – vikti-
ma të dhunës familjare

• 

• Këshillim psikologjik për 
dhunën familjare

• 

• Këshillim dhe testim 
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

• Këshillim dhe testim  
për HIV

• Këshillim gjinekologjik
• Caktimi i kontracepsionit 

oral dhe prezervativëve

DHUNA FAMILJARE

SHTOJCA 4:  KONTAKTET E SHËRBIMEVE PËR SHSR 306



307

Institucioni Shërbimi Kontakti

Lidhja e organizatave të grave 
në Maqedoni

Lidhja e organizatave  
të grave në Maqedoni

Qendra e krizës “Shpresa”, 
Shkup

Qendra e krizës “Shpresa”, 
Shkup

SOS-linja për  
dhunën familjare

Женски форум, Тетово

Komiteti i Helsinkit për të  
drejtat e njeriut në RM

Koalicioni për mbrojtjen e  
të drejtave seksuale dhe  
shëndetësore, Shkup

Eho, Shtip

043/212-342

034/611-633

02/3175-516
02/3173-424

15700

15315

15315

02/3119-073
02/3290-469

02/3214-269

032/384-143

• Mbështetje dhe ndihmë lig-
jore pa pagesë për dhunën 
familjare

• SOS linja

• Strehimi dhe mbështetja 
psiko-sociale e viktimave të 
dhunës familjare

• Strehimi dhe mbështetja e 
viktimave të dhunës  
familjare

• SOS-linja për dhunën  
familjare

• Informimi, mbështetja dhe 
udhëzimi i viktimave të 
dhunës familjare

• Informimi, mbështetja dhe 
udhëzimi i viktimave të 
dhunës familjare

• Informimi, mbështetja dhe 
udhëzimi i viktimave të 
dhunës familjare

• Ndihmë ligjore pa pagesë

• Ndihmë ligjore pa pagesë 
për të drejtat seksuale dhe 
shëndetësore

• Ndihmë ligjore pa pagesë

NDIHMA LIGJORE
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Organizata e grave –  
Sveti Nikole

Florens Najtingel,  
Kumanovë

Qendra LGBTI, Shkup

Gej-info linja

032/444-620

031/414-291

02/3256-174

02/3220-851

• Ndihmë ligjore pa pagesë

• Ndihmë ligjore pa pagesë

• Mbështetje dhe këshillim 
për të rinjtë dhe prindërit

• Informacione për  
HIV dhe IST

SHËRBIME PËR LGBTI
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sociale nga Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, ku edhe mbrojti doktor-
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shërbimeve profesionale të shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit dhe 
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dhe Metodi” dhe merr pjesë në fusha të ndryshme si studente aktivist. Si 
edukatore bashkëmoshatare, ajo është përfshirë vullnetarisht 2 vitet e fundit. 
Në qendër të interesit të saj janë temat e dhunës seksuale dhe seksualitetit. 

Angela Iloska është mjeke e diplomuar në mjekësi të përgjithshme, me pesë 
vite përvojë si edukatore e bashkëmoshatarëve në HERA. Në qendër të  
interesit të saj janë temat Shëndeti seksual dhe riprodhues, HIV dhe dhu-
na. Angela është përfaqësuese e të rinjve të HERA-s dhe anëtare e Bordit të 
HERA-s që nga viti 2020. 

Natalia Krstevska është studente në Institutin për edukim special dhe  
rehabilitim në Fakultetin Filozofik të Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi”.  
Ajo ka pesë vjet përvojë si vullnetare në HERA Të rinjtë dhe katër vjet  
përvojë si edukatore e bashkëmoshatarëve në HERA. Punon në të gjitha  
temat që lidhen me edukimin gjithëpërfshirës seksual, SHDSR, dhe ka një in-
teres të veçantë në temat e rehabilitimit dhe risocializimit të  
adoleshentëve dhe të rinjve.

tema të tilla si dhuna në shkollë, bullizmi, dhuna me bazë gjinore dhe edukimi 
seksual në komunitetin e gjerë.
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Teodora Mileska studion për Studime Ndërkombëtare dhe Ndërkulturore në 
Fakultetin Filozofik të Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi”. Ajo ka tre vjet që 
është vullnetare si edukatore e bashkëmoshatarëve. Ajo është e përfshirë në 
mënyrë aktive në punën e “Lagja Seksi” dhe Klubin e Librit Feminist.

Ljupka Trajanovska ka përfunduar studimet universitare për Mbrojtje, paqe 
dhe siguri në Universitetin “Sh. Qirili dhe Metodi” dhe ka një diplomë Master 
në Rod, dhuna dhe konfliktet nga Universiteti i Sussex në Mbretërinë e Bash-
kuar. Ajo është një edukatore e bashkëmoshatarëve në edukimin gjithëpërf-
shirës seksual që nga viti 2016, dhe fokusi i interesit dhe ekspertizës së saj 
është parandalimi i dhunës me bazë gjinore dhe të bashkëmoshatarëve. Ljup-
ka është feministe dhe aktiviste për të drejtat e grave.
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