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"Shoqëria shqiptare duket se është në kërkim 
të një identiteti të ri. Po tregojmë se jemi më 
të ndjeshëm ndaj shkeljes së të drejtave tona, 
më të ndjeshëm ndaj politikave qeveritare që 
bien ndesh me interesat tona. Më shkoqur, ne 
po kërkojmë të ushtrojmë pushtetin tonë, sa 
përmes votës, aq edhe përmes formave të tjera 
të reagimit publik". Kështu e nis deklaratën 
e tij për "Shëndet Plus" Mentor Kikia, ndër-
sa shpreh mendimin për dhunën ndaj gruas. 
"Reagimi qytetar që çoi në tërheqjen e qever-
isë nga një vendim i mundshëm për shkatër-
rimin e armëve kimike të Sirisë në Shqipëri, 
ishte një pikë e rëndësishme kthese e vetëdijes 
qytetare shqiptare dhe një provë e lindjes së 
mentalitetit të ri shoqëror, kryesisht në mes-
in e të rinjve. 
Këto radhë i dedikohen, në fakt, një qëndri-
mi publik kundër dhunës ndaj grave dhe në 
dukje kjo që thashë më lart nuk ka lidhje. 

Edi Rama - 
Kryeministër 
i Shqipërisë

“Duhet të zgjojmë shoqërinë shqiptare nga indifer-
entizmi dhe t’i themi stop dhunës në familje gratë 
parlamentare socialiste, në bashkëpunim me sho-
qatat civile në mbrojtje të të drejtave të gruas dhe 
familjes, kanë përgatitur një paketë projektesh, që 
do të përfshihet në programin tonë, me qëllim luftën 
ndaj këtij fenomeni". 

Jozefina Topalli - 
Deputete e PD-së
Dhuna ndaj grave, kjo formë 

e skllavërisë moderne nuk njeh kufij. Kjo plagë 
e tmerrshme globale, edhe e këtij shekulli, është 
sjellja kriminale më e pakuptimte. Sa nëna, motra, 
vajza, gra sot nuk janë më për shkak të dhunës? Sa 
të tjera jetojnë çdo ditë me dridhërimën e frikën e 
jetës? Shoqëria duhet të reagojë. Shoqëria duhet të 
ngrihet, të rinjtë duhet të ngrihen për nënat e tyre.

Eglantina Gjermeni 
– Ministre e 
Zhvillimit Urban 
dhe Turizmit 

Dhuna ndaj gruas dhe dhuna në familje është një 
nga plagët e shoqërisë shqiptare. Kompleksiteti i 
këtij problemi kërkon që përpjekjet tona të jenë 
të përbashkëta dhe të koordinuara në familje, në 
shkollë, në komunitet. Të gjithë bashkë mund të 
kontribuojmë për t'i dhënë fund këtij fenomeni! 
Vetëm ligjet nuk e ndalojnë dot dhunën, por të 
gjithë bashkë ne mundemi!

Erion Veliaj - 
Ministër i 
Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë

Burrat të parët të ndalin dhunën. S'ka as burrni e as 
trimëri ai që ngre dorë mbi një vajzë a grua! Unë si burrë, 
si djalë, si mashkull, si vëlla, si partner, bëj një thirrje të 
gjithë meshkujve të Shqipërisë, se nuk ka asnjë shenjë 
burrërie në dhunën ndaj kujtdo, sidomos ndaj nënave, 
motrave, partnereve, vajzave që rrethojnë jetën tonë.

Ban Ki Mon -  
Sekretari i 
përgjithshëm i 
OKB-së

“I mirëpres të gjithë zërat që kërkojnë t'i japin fund 
dhunës, që një në tre femra përjeton në jetën e saj. 
I përgëzoj liderët që po kontribuojnë për të forcuar 
ligjin dhe të ndërrojnë mentalitet. U jam mirën-
johës heronjve në mbarë botën që ndihmojnë vik-
timat e dhunës, dhe bëhen nismëtar të ndryshimit”

Ilir Meta - 
Kryetar 
parlamenti

“Dhuna është një fenomen që duhet të menaxhohet 
duke u kufizuar. Viti 2013 është shpallur si viti i luftës 
kundër dhunës në familje. Duhet të bëhet më shumë në 
drejtim të sensibilizimit në instancat më të larta dhe në 
hartimin e një pakete ligjore. Gjithashtu jam dakord për 
reformimin e kodit të familjes dhe kodit penal.

Prof. Dr. Rexhep Qosja
 “Dhuna ndaj grave është fatkeqësi e madhe për familjen në të cilën ndodh, dhe në shoqërinë në 
të cilën jeton ajo familje. Dhunën ndaj grave e ushtrojnë sidomos meshkuj të mjerë, qyqarë, të 
cilët mjerimin e vet e tregojnë më shpesh aty ku është më e lehtë: ndaj të dobëtit! Në shtetin e së 
drejtës, që ne ende na mungon, këta mjeranë që ushtrojnë dhunë ndaj grave, ndëshkohen rëndë".

Mentor Kikia: Të gjithë 
jemi të barabartë!

Kundër dhunës
Suplementi

"Vetëdija dhe ndërgjegja jonë shoqërore, në riformatim e sipër, duhet të përfshijë 
edhe një “element” shumë të rëndësishëm: atë të respektit ndaj femrës"

Por e solla këtë tendencë të re të shoqërisë, 
për të kujtuar se vetëdija dhe ndërgjegja jo-
në shoqërore, në riformatim e sipër, duhet të 
përfshijë edhe një “element” shumë të rëndë-
sishëm: atë të respektit ndaj femrës. Askush 
nuk numëroi se sa ishin djem apo vajza, burra 
apo gra, ata që kontribuan në reagimin qytetar 
për armët kimike. Por unë pashë plot vajza 
të reja që rrëmbyen mikrofonin dhe ngritën 
zërin fort për një kauzë që ata mendonin se 
ishte e drejtë. 
Pashë shumë vajza e gra që e kaluan natën 
jashtë, bashkë me burra e djem, në bulevardin 
e Tiranës. Ato demonstruan fuqinë e tyre, si 
të barabarta në luftën për një kauzë dhe kon-
tribuese të fuqishme të saj.
Kur flasim për dhunën ndaj gruas dhe femrës në 
tërësi, shpesh u referohemi statistikave për num-
rin e vrasjeve, numrin e grave që kërkojnë urdhër 
mbrojtjeje në gjykata, numrin e padive që bëhen 

e më pas tërhiqen si pasojë e presioneve etj etj. 
Dhe këto shifra ende na dëshmojnë se jemi një 
mjedis mashkullor i dhunshëm, një mjedis ku 
burri ende mendon se ka të drejta pronësie mbi 
gruan dhe ajo është një shërbëtore e tij. 
Por në këto radhë nuk dua të ndalem shumë tek 
këto statistika dhe ky realitet, fatkeqësisht ende 
brutal. Por tek ajo që nisa që në fillim. Fryma e 
re që dua të besoj se po injektohet në shoqëri-
në tonë. Një frymë që do të bëjë shoqërinë jo 
vetëm më të ndjeshme ndaj problemeve të saj, 
por edhe më civile, duke lënë pas patriarka-
lizmin mesjetar. Dhe unë u bëj thirrje, së pari 
femrave, të ngrenë zërin e tyre kur shikojnë se 
u vendosin kufij se deri ku e kanë lirinë e tyre. 
Sikurse u bëj thirrje të gjithë burrave e djemve 
që të bashkojnë zërin e tyre me atë të femrave, 
pasi të gjithë jemi të barabartë, të gjithë kemi të 
njëjtat të drejta e të njëjta përgjegjësi në vendin 
dhe për vendin ku jetojmë."

Projekti “Së bashku për një familje të shëndetshme, pa dhunë në familje” po zbatohet me 
mbështetjen e UNDP, UN Women dhe fonde të Qeverisë Suedeze nga Shoqata “Together For Life”
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Dhuna në familje po paraqitet si një ndër problemet 
më shqetësuese dhe delikate të shoqërisë shqiptare. 
Raportimet për rritjen e frikshme të numrit të krimeve 
dhe viktimave të dhunës në familje dëshmojnë për një 
nevojë urgjente për informim, ndërgjegjësim dhe vep-
rime të koordinuara për të parandaluar këtë fenomen. 
Projekti ynë në formatin e një Gazete-Revistë synon 
të informojë dhe ndërgjegjësojë gratë dhe burrat për 
pasojat që shkakton dhuna në familje, duke theksuar 
se insitucioni i familjes po rrezikohet nga një dhu-
në e paprecedentë e burrave mbi gratë, prindërve 
ndaj fëmijëve dhe dhuna që ushtrohet shpesh tek të 
moshuarit. Dhe, në fakt, në Shqipëri slogani i këtij 
viti ishte "Djemtë dhe burrat, pjesë e zgjidhjes. Tre-
goni që jeni kundër dhunës"
“Shëndet Plus”, e vetmja gazetë në treg që trajton 
problemet shëndetësore, psikologjike dhe sociale të 
shoqërisë, do të publikojë përgjatë fushatës kundër 
dhunës në familje një suplement ku do të përfshi-
hen artikuj, prononcime, mesazhe ndërgjegjësuese 

dhe paketa informative me fokus parandalimin 
dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunën 
në  familje.
Suplementi do të përmbajë:
Intervista me psikologë, ku do të shpjegohen pasojat 
negative që sjell dhuna në familje, ndikimi në shën-
detin mendor të fëmijëve, grave dhe burrave. Titujt 
e intervistave do të përcjellin njëkohësisht mesazhe 
kundër dhunës në familje.
Informacion për referimin e rasteve të dhunës në 
familje, ku duhet të drejtohen gratë për të shpëtuar 
nga dhuna në familje. Paketa informative do të 
ketë informacion dhe për shërbimet që ofrohen 
për viktimat e dhunës në Tiranë, Vlorë, Gjirokastër 
dhe në Durrës. 
Në mesazhet sensibilizuese do të përfshihen edhe 
gazetarë lokalë- korrespondentë të mediave kom-
bëtare, futbollistë, mjekë, mësues. 
Përgjatë 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës 
ndaj grave, fushatës globale që drejtohet nga 

Kombet e Bashkuara, suplementi (gazeta) do 
të shpërndahet falas në Qendrat e Këshillim-
it të Gruas pranë materniteteve Vlorë, Tiranë, 
Durrës dhe Gjirokastër. 
Gjithashtu, gazeta “Shëndet Plus” do të shpërn-
dahet falas për djemtë dhe burrat, të cilët krye-
jnë vizita mjekësore pranë shërbimit të An-
drologjisë në Polikinikën Qendrore të Tiranës 
dhe në shërbimet e Urologjisë pranë spitaleve: 
Vlorë, Durrës dhe Gjirokastër.
Projekti përfshin dhe një seancë trajnimi me gazetarët 
dhe reporterët që mbulojnë kronikën e zezë dhe 
çështjet sociale në bashkitë: Tiranë, Vlorë, Durrës 
dhe Gjirokastër. Trajnimi me gazetarët do të foku-
sohet në raportimet profesionale për të adresuar më 
mirë çështjet e dhunës në familje dhe për të përcjellë 
mesazhe që adresohen kryesisht për burrat, pasi 
rëndom në media burrat dhunues bëhen “heronj”.
Suplementi do të aksesohet online në këtë adresë: 
shëndeti.com.al 

1 në 3 gra 
dhunohen
Vetëm gjatë vitit të kaluar, 24 gra 
u vranë nga të afërmit e tyre duke 
shënuar një numër rekord. Të 
dhënat nga policia gjithashtu trego-
jnë për një numër të madh të grave 
që kryejnë denoncime

Aishe Thartori
Figura e femrës vjen ende në kujtesë vetëm 
në kuadrin e ditëve ose javëve sensibilizue-
se të dhunës ndaj tyre. Në të vërtetë gratë 
dhe vajzat shqiptare dënohen me harresënë 
pjesën më të madhe të vitit. Realiteti i hid-
hur shqiptar tregon se një ndër tre gra dhu-
nohen (raport i Amnisty International). 
Statistikat e bëra publike folën një vit më 
parë për 24 gra e vajza të vrara. 
16 ditët e aktiviteteve kundër dhunës me 
bazë gjinore, nga 25 nëntori - 10 dhje-
tor, bënë thirrje për eliminimin e të gjitha 
formave të dhunës kundër grave dhe e 
ftuan shoqërinë shqiptare dhe komunitetin 
ndërkombëtar që të marrin masa kundër 
saj.
Fushata përfaqësoi një mundësi për të 
rritur vëmendjen për dhunën me bazë 
gjinore në nivele lokale, rajonale dhe 
globale. Ndaj edhe këtë vit në Shqipëri 
slogani ishte "Djemtë dhe burrat, pjesë 
e zgjidhjes. Tregoni që jeni kundër 
dhunës".
Statistikat e reja zyrtare treguan një rritje 
të nivelit të dhunës ndaj grave në Shqipëri 
nga 56% në vitin 2007 në 59.4% në vi-
tin 2013, me 53% të grave që vazhdojnë 
ta kenë dhunën përditshmëri të tyre. Re-
zulton se mbi 80% e rasteve të abuzimit 
fillojnë që në tre vitet e para të martesës 
dhe shumë prej grave rrëfejnë se kanë 
kaluar vite të tëra në një marrëdhënie të 
dhunshme. Në fakt, vetëm 8,4% e grave 
përpiqen të kërkojnë ndihmë nga autorite-
tet, megjithëse ky numër është rritur po 
të krahasohet me vitin 2007 ku shumi-
ca kërkonin ndihmë vetëm te familja ose 
miqtë. 
Gratë me edukim të ulët (66.7%), ato që 
nuk punojnë (64.2%), gratë në zonat ru-
rale (2 nga 3) dhe gratë pas lindjes së 
fëmijëve ishin më të rrezikuara nga dhuna 
në familje. Gratë u pyetën gjithashtu lid-
hur me ekspozimin e fëmijëve ndaj dhu-
nës. Ato që pranuan se fëmijët e tyre ishin 
ndikuar nga dhuna (14%) pranuan se në 
86.4% të rasteve fëmijët kanë qenë dësh-
mitarë të dhunës në familje, 42.8% thanë 
se dhuna në familje ka shkaktuar prob-
leme në mësimnxënie tek fëmijët e tyre, 
31.2% raportuan se fëmijët e tyre jetonin 
me frikë, 19,2% thanë se fëmijët e tyre 
ishin lënduar apo plagosur nga dhuna në 
familje dhe 5.5% raportuan se fëmijët 
ishin larguar nga shtëpia për të jetuar me 
të afërmit për shkak të dhunës në familje.
16 ditët e aktiviteteve të cilat sollën 
një interes të lartë të publikut u organi-
zuan nga UN Women dhe UNDP në 
bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë dhe organizatave 
joqeveritare.

Së  bashku për një familje të 
shëndetshme, pa dhunë

Fushata 25 nëntor - 10 dhjetor rriti vëmendjen për dhunën me bazë gjinore në 
nivele lokale, rajonale dhe globale. Në Shqipëri slogani i këtij viti ishte "Djemtë 

dhe burrat, pjesë e zgjidhjes. Tregoni që jeni kundër dhunës"

Djemtë dhe burrat, pjesë e zgjidhjes - Tregoni se jeni kundër dhunës
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Konstitucionalistja Aurela Anastasi në një pron-
oncim të dhënë për gazetën "Shëndet Plus" po-
hon se deri më tani ka pasur një angazhim seri-
oz të institucioneve që janë pjesë e autoriteteve 
kundër dhunës në familje. Sipas saj, procesi 
është ende në vijim dhe për pasojë ka vend për 
përmirësime. Për Anastasin, një pikë e rëndë-
sishme fokusi mbetet angazhimi dhe përmirësimi 
i bashkëpunimit midis aktorëve shtetërore dhe 
shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtarinë e tyre, 
në mbrojtje të viktimave të dhunës. 

Cilat janë masat ligjore që ndërmerren për 
mbrojtjen e gruas nga dhuna?
Në dhjetëvjeçarin e fundit janë rritur mjetet lig-
jore për mbrojtjen e gruas nga dhuna, si në pro-
cesin civil edhe në atë penal. Kështu p.sh., në 
procesin civil, është duke u zbatuar ligji “Për ma-
sa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i cili 
ka hyrë në fuqi në vitin 2007, kurse në procesin 
penal kanë filluar të zbatohen dispozitat e reja 
kundër dhunës në familje, që u shtuan në Kodin 
Penal, dy vitet e fundit. Këto mundësi që ofro-
hen nga legjislacioni, duhet të zbatohen me ko-
rrektësi dhe efektivitet nga organet kompetente. 

Deri më tani a ka pasur një zbatueshmëri të 
saktë të ligjit? 
Aktualisht mund të flasim për një angazhim se-
rioz të institucioneve që janë pjesë e autoriteteve 
kundër dhunës në familje të parashikuar nga ligji. 
Por ky proces është në vijim dhe ka nevojë për 
përmirësime. Kështu p.sh., një aspekt shumë i 
rëndësishëm mbetet forcimi dhe përmirësimi i 
bashkëpunimit të njësive kundër dhunës pranë 
policisë së shtetit, me organizatat jofitimprurëse 
që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mbrojtjen e 
viktimave të dhunës. 
Vetëm referimi i ndërsjellë midis tyre bën të 
mundur që viktima të marrë të gjitha shërbi-
met, të gjithë informacionin, si dhe të mbrohet 
nga një avokat, pasi shpesh ajo mbetet e vetme 
në korridoret e gjykatës dhe e ka të pamundur 
të mbrohet. Këto raste kanë përfunduar pa një 
urdhër mbrojtje dhe kanë rritur numrin e pushi-
meve të gjykimit.

Çfarë duhet ndryshuar apo modifikuar sipas 
jush, në ligjin aktual për dhunën ndaj grave?
Zbatimi i ligjit “Për masa ndaj dhunës në mar-
rëdhëniet familjare” dhe i Vendimit të Këshillit 
të Ministrave për mekanizmin e referimit kundër 
dhunës në familje, ka nxjerrë në pah një sërë 
problemesh dhe natyrisht ka pasur diskutime 
në lidhje me një përmirësim të mundshëm të 
tij. Kështu p.sh., ka specialistë që mendojnë se 
ligji duhet të autorizojë fillimisht policinë për 
të nxjerrë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes 
dhe më tej, gjykata të ketë një rol verifikues e 
kontrollues mbi këta urdhra. Disa të tjerë men-
dojnë se rrethi i subjekteve të personave famil-
jarë duhet të zgjerohet dhe të hiqen kufizimet në 
lidhje me mbrojtjen e tyre. 
P.sh., propozohet që të përfitojnë mbrojtje nga 
ky ligj edhe personat që kanë lidhje dashurie ose 
lidhje fejese me dhunuesit. Ka edhe një ndryshim 
tjetër për të cilin biem dakord të gjithë, në lidhje 
me të drejtën për strehim të viktimave të dhunës. 
Aktualisht kjo e drejtë u përket vetëm grave që 
kanë një Urdhër të Menjëhershëm Mbrojtjeje 
ose një Urdhër mbrojtjeje nga Gjykata. 
Ndërkohë, në praktikë, ka mjaft raste kur gratë 
e dhunuara kanë nevojë për strehim edhe në 
momentet e para të ushtrimit të dhunës, ndërsa 
ende gjykata nuk e ka nxjerrë urdhrin e mbro-
jtjes, pra në momentin kur ato denoncojnë dhu-
nën. Për më tepër, ka mjaft raste në praktikë, kur 
gjykata vonon për të përfunduar procesin edhe 
tej afatit të parashikuar nga ligji.   

Nëpërmjet ligjeve të posaçme që dënojnë 
dhunën, a është arritur të frenohet disi ky 
fenomen? 
Jemi shumë të bindur që parashikimet e posaçme 
ligjore kundër dhunës në familje kanë sjellë re-
zultat pozitiv. Kemi një rritje të rasteve të den-
oncimit të dhunës në familje dhe një përqindje 
të lartë të urdhrave të mbrojtjes që zbatohen. 
Por forcimi i bashkëpunimit midis aktorëve 
shtetërore dhe shoqërisë civile për zbatimin e 
akteve, do të shpinte në rritjen e rezultateve për 
parandalimin e dhunës, sepse në fund të fundit, 
i gjithë qëllimi ynë mbetet parandalimi i saj. 

Sipas psikologes, Orjola Plaku, dhuna është një 
fenomen tepër i pranishëm në një shoqëri patriarkale 
siç e jona. Të trashëguarit e një kulture maskiliste ku 
mashkulli është dominues, shpeshherë bëhet shkak i 
dhunës në familje. Kjo dhunë, sipas psikologes Plaku, 
shfaqet në forma dhe përmasa të mëdha sidomos në 
zonat rurale ku ka mungesë informacioni dhe faktori 
i nënshtrimit është edhe më i madh.

Sa e pranishme është dhuna 
në shoqërinë shqiptare?
Dhuna është një fenomen që ndeshet shpesh në sho-
qërinë shqiptare. Nuk i referohem thjesht dhunës 
fizike, por edhe asaj psikologjike. Fillimisht, lind 
nevoja për të përcaktuar termin dhunë fizike. Kjo 
nënkupton rrahje në mënyrë sistematike të personit 
tjetër, duke dhunuar të drejtën dhe personalitetin e 
tij. Dhuna ndeshet brenda familjes dhe bëhet shkak  
i fundit në një marrëdhënie. 
Në zonat rurale gjendet në nivele më të larta, pasi 
mungesa e informacionit dhe faktori "nënshtrim" tek 
gruaja mbizotëron, ndërsa përsa i përket metropolit, 
përballja me institucionet dhe kërkimi i ndihmës 
bëhet në mënyrë më të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë 
nga vetë gruaja.

Cilët janë faktorët që çojnë drejt ushtrimit të 
dhunës dhe në çfarë formash shfaqet?
Kultura jonë është tepër maskiliste dhe më tepër 
favorizuese dhe mbështetëse ndaj kësaj gjinie. 
Psikologjikisht ndodh që mashkulli duhet të ndihet 
dominant ndaj një femre, nevoja patologjike për të 
mbizotëruar në një marrëdhënie shfaqet dukshëm tek 
meshkujt shqiptarë. Faktorët që nxisin dhunën janë të 
shumtë, ndër këto faktori kryesor është ai ekonomik, 
pastaj xhelozia në çift apo mospërshtatja me njëri –
tjetrin. Dhuna ndaj gjinisë femërore mund të shfaqet 
ne dy forma: dhunë fizike e cila paraqitet në formën 
e shkuljes së flokëve, shenjave në trup nga goditja 
dhe në formën e dhunës psikologjike, e cila shprehet 
nëpërmjet ofendimit të vazhdueshëm të partneres, 

Psikologia: Ekonomia, shkak 
kryesor për dhunën ndaj gruas

Dhuna në familje, Anastasi: 
Janë forcuar ligjet për mbrojtje

Dhuna në familje ndikon negativisht edhe në 
zhvillimin psiko-emocional të fëmijës, duke shkaktuar 
probleme në funksionimin e përditshëm të tij

Propozohet që të përfitojnë mbrojtje nga ky ligj edhe 
personat që kanë lidhje dashurie ose lidhje fejese me 
dhunuesit. Duhen ndryshime dhe në të drejtën për strehim

mungesës së respektit ndaj rolit të gruas, xhelozisë 
së theksuar, violencës dhe agresionit në komunikim.

Si reflektohet kjo dhunë tek personat 
që e përjetojnë?
Individët e dhunuar paraqesin vetëvlerësim të ulët 
dhe kanë pasiguri të theksuar për të vepruar. Ndjen-
jat e inferioritet janë mbizotëruese tek ta. Përjetimet 
e forta psikologjike edhe emocionale shkaktojnë 
tek femrat edhe tentativa vetëvrasjeje dhe nivele të 
moderuara të depresionit.

Po në familje, konkretisht fëmijët a dëmtohen në 
një ambient të tillë të dhunshëm?
Fëmijët janë faturuesit e dështimit të një marrëdhënie 
prindërore. Përpos problemeve emocionale që ata 
mbartin, ku evidentohet mungesa e ngrohtësisë famil-
jare, ata do të jenë të prirur gjithashtu për të ndërtuar 
marrëdhënie të pasigurta edhe në të ardhmen. 
Mjedisi i dhunshëm ndikon negativisht në zhvil-
limin psiko-emocional të fëmijës, duke shkaktuar 
probleme në funksionimin e përditshëm, duke ulur 
nivelin e kënaqësisë gjatë lojës, duke induktuar doza 
të forta negativiteti duke e parë kështu botën në një 
këndvështrim tjetër.

Cila është mënyra për të bërë një çift të reflektojë 
mbi sjelljen e tyre?
Nuk ka ndonjë formulë magjike për të pasur një 
marrëdhënie të shëndetshme në çift. Debatet në çift 
janë edhe konstruktive dhe shërbejnë për të pasur 
dinamikë brenda marrëdhënies. Mendoj se çiftet 
duhet të zhvillojnë një partneritet të vetëdijshëm, 
ku të mund të reflektojnë duke parë anën pozitive 
dhe negative të një marrëdhënieje. Nëse një mar-
rëdhënie ka përfunduar dhe ka arritur në atë pikë 
që bashkëshortja dhunohet, gjykoj se ka mbaruar 
si bashkëjetesë pasi mbart me mijëra konflikte si të 
brendshme, ashtu edhe të jashtme. Martesën nuk e 
mban dot gjallë një fëmijë. Duhet të jetë pikërisht 
çifti që funksionon normalisht.
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Aishe Thartori
Nëpërmjet kërcimit ata shfaqin ndjesitë e brendshme 
për artin dhe të bukurën. Nga shpirti i tyre  janë ngji-
zur qindra shpirtra të tjerë personazhesh apo rolesh 
të interpretuara prej tyre. Partnerë në punë dhe në 
jetë. Janë rritur së bashku fizikisht, shpirtërisht dhe 
profesionalisht. Nuk mund të mos flasësh për njërin, 
duke lënë mënjanë tjetrin. Tashmë çifti Enada Hox-
ha dhe Gerdi Vaso janë pjesë e pandashme dhe e 
rëndësishme në siparet e sallave ku bëhet “show”. 
Balerinët e parë të Teatrit të Operas dhe të Baletit i 
sheh gjithmonë energjike dhe të palodhur në punën e 
tyre. Të kontaktuar nga gazeta “Shëndet Plus” për të 
mësuar më shumë rreth lidhjes së tyre përtej baletit, 
të dy nën një zë nuk hezitojnë të pohojnë se familja 
vjen përpara gjithçkaje. E teksa Enada rrëfehet për të 
dashurit e zemrës, nuk mund të mos perceptosh nën 
zë, dashurinë dhe admirimin e thellë kundrejt familjes 
së saj. Ndërsa flet për bashkëshortin, ajo shndërro-
het në një çupëlinë dhe, duke i ripërjetuar ndjenjat, 
tregon për vitet e kaluara bashkë më të . Së fundmi, 
jetës së tyre i ka dhënë një ngjyresë të veçantë edhe 
ardhja në jetë e djalit të tyre. 

Si do ta cilësoje marrëdhënien tënde me Gerdin?
Ndihem me fat që marrëdhënia jonë mund të quhet 
në kuptimin e plotë të fjalës një marrëdhënie e shën-
doshë. Kjo vlen falë kulturës në familje, pasi të dy 
jemi rritur nga familje ku nuk ka pasur vend për fjalë 
apo vepra të shëmtuara. Jemi rritur me një edukatë të 
jashtëzakonshme me respektin ndaj prindërve, ndaj 
njerëzve që na rrethojnë dhe ndaj shoqërisë. 
Ne nuk jemi gjë tjetër veçse pasqyrimi i familjeve 
nga vijmë. Për mua kanë qenë një shembull mjaft 
pozitiv prindërit e mi. Por mund të them me bindje 
që isha me fat, pasi dhe tek Gerdi gjeta një familje 
po aq të mirë sa e imja. I ati i Gerdit ishte i dashuruar 
marrëzisht pas gruas së tij. Kështu që duke u rritur 
në një familje me edukatë dhe kulturë, larg veseve 
të këqija, pa diskutim që ndikon edhe në familjen që 
ti do krijosh në të ardhmen. 
Falë këtyre shembujve pozitivë dhe kësaj kulture të 
mirë të marrë në familje, sot unë kam një familje të 
mrekullueshme. Unë dhe Gerdi mundohemi të tre-
gohemi tepër të kujdesshëm në atë çka diskutojmë 
apo në atë çka bëjmë në sy të djalit, pasi kjo do të 
jetë kultura që ai do të marrë dhe më pas do ta refle-
ktojë në shoqëri. Shoh që dashur pa dashur ai fillon 

Enada Hoxha dhe Gerdi 
Vaso: "Familja, mbi gjithçka"

Një familje është diçka ku njerëzit mësojnë nga njëri-tjetri, japin për njëri-tjetrin në mënyrë që 
ajo të jetë vendi ku gjen qetësinë e kërkuar dhe ku mbizotëron shpresa për të ardhmen

Kundër dhunës
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Cili është perceptimi juaj për dhunën në 
familje 
dhe mesazhi sensibilizues në kuadër të 
këtij fakti?

Enada Hoxha: 
Vitet e fundit jo vetëm në Shqipëri, por dhe 
në botë, shikoj që ka një përhapje të gjerë të 
dhunës në familje. Kjo është diçka e pakon-
ceptueshme dhe e padurueshme jo vetëm 
për ata që preken nga afër, por edhe për ne 
që e dëgjojmë. Mua më duket madje shumë 
e çuditshme diçka e tillë. Unë nuk arrij ta 
perceptoj dhe ta kuptoj sesi dy njerëz të cilët 
lidhin jetën bashkë dhe krijojnë një familje, 
të dhunohen kaq rëndë me njëri-tjetrin, qoftë 
nga ana verbale, qoftë edhe nga ajo fizike. 
Ndoshta diskutimet në shoqëri do të munden 
të sensibilizojnë disi njerëzit rreth këtij 
fenomeni dhe në këtë mënyrë të gjithë ata që 
janë të prekur nga dhuna, të mund të kërko-
jnë ndihmë. 
Ajo çka do doja të theksoja me zë të lartë 
është: “Të mbizotërojë dashuria në familje, 
midis çiftit dhe në shoqëri, sepse mendoj 
që tek kjo e fundit e ka zanafillën dhuna. 
Në qoftë se ti rritesh në një shoqëri të shën-
doshë, padiskutim që edhe jeta më vonë 
do të jetë vërtet më e mirë. Kështu që sa 
më shumë dashuri dhuroni, o njerëz, sa më 
shumë mirësi, jetoni bukur dhe qëndroni 
larg dhunës”.

Gerdi Vaso:  
Mendoj që jo vetëm unë, por  çdokush si 
njëri intelektual, si njeri që e ka përzemër 
dhe vlerëson familjen, është absolutisht 
kundër dhunës në familje. Familja është 
gjëja më e shtrenjtë, gjëja me e rëndësishme 
që duhet ruajtur në jetë dhe duhet mbajtur 
fort. Pa familjen askush nuk mund të jetë 
diçka në jetë. Uroj që ne të gjithë si shoqëri, 
si komb, të jemi shumë më të civilizuar, 
të kuptohemi edhe më mirë për të pasur si 
rrjedhojë një jetë sa më të bukur dhe të lum-
tur. Duke qenë se jemi në prag fundviti, uroj 
që viti tjetër të jetë një vit edhe më pozitiv 
dhe i mbarë për të gjithë shqiptarët. 

të imitojë ato çka them unë apo Gerdi. Sigurisht që 
ka marrë diçka nga ne, ndonjë ves jo shumë të për-
shtatshëm për mua, për shembull, mënyrën sesi sil-
let Gerdi në shoqëri, duke qenë se djali po rritet edhe 
në gjirin tonë të punës ka përthithur ndonjë fjalë më 
tepër që ai thotë në shoqëri. Sigurisht që mua nuk 
më vjen mirë, sepse fëmija dihet që është si sfungjer 
dhe thith vazhdimisht çdo gjë që shikon dhe dëgjon. 
Megjithatë, mundohemi të jemi tepër të kujdesshëm 
në atë çka veprojmë dhe themi. 

A ka ndryshuar marrëdhënia juaj ndër vite? 
Marrëdhënia jonë sigurisht që ka ndryshuar ndër 
vite, por ky ka qenë një ndryshim pozitiv për marrëd-
hënien tonë. Me kalimin e viteve jemi pjekur edhe 
më shumë. Çdo gjë e shohim në një tjetër kënd-
vështrim. Mundohemi gjithmonë të respektojmë 
hapësirat dhe dëshirat e njëri-tjetrit. Jemi kryesisht 
dy natyra të ndryshme. Mua më pëlqen shumë të 
qëndroj në familje, ndërsa Gerdit të qëndrojë në 
shoqëri, të dalë. Më parë këto gjëra i pranoja me 
vështirësi, sepse dëshiroja që Gerdi të ishte gjatë 
gjithë kohës me mua. Tani kam kuptuar që ai ka 
nevojë edhe për hapësirën e tij, që të qëndrojë 
me shokët e të tjera e të tjera. Në momentin që 
u fut në mes ky respektim i hapësirave të gjith-
secilit, unë shoh që marrëdhënia jonë sa vjen e 
bëhet më e shëndoshë, më  e qetë dhe më e bukur 
njëkohësisht.

Cili është më i kujdesshëm në çift? 
Mendoj që jam unë. Madje mendoj që ndoshta të 
gjitha femrat janë pak më shumë të kujdesshme 
ndaj partnerit, ndaj familjes. Djemtë i marrin më 
lehtë angazhimet dhe janë, për mendimin tim, disi 
më të shkujdesur në atë çka mendojnë, thonë dhe 
bëjnë. Personalisht përpiqem shumë që për shem-
bull dhe një fotografi që Gerdi mund të nxjerrë në 
rrjetin social të "facebook"-ut qoftë kjo e tij per-
sonale apo në çift, unë e shoh si përgjegjësi më 
vete, duke menduar nëse duhet nxjerrë apo jo. Ni-
sur nga këto gjëra të vogla që unë i jap vlerë, dua 
të dal aty që për të ruajtur imazhin dhe për të qenë 
në sytë e njerëzve sa më mirë, unë kujdesem deri 
në detaje në mënyrë që nëpërmjet asaj çka bëjmë, 

Dashuria 
nuk e njeh 
dhunën

të tregojmë që ka kulturë në çdo gjë që bëjmë. 

Cilat janë gjërat që vlerësoni më shumë tek 
njëri-tjetri? 
Gerdi është një tip shumë social. Në natyrën e tij 
është tepër pozitiv, tepër i dashur me njerëzit, ka 
një humor të spikatur që i bën shpeshherë njerëzit 
për vete. Është shumë i dhënë të japë maksimumin 
dhe të bëjë shumë për të tjerët. Ndërsa unë jam 
më racionale, i shoh gjërat me thellë, mbaj një lloj 
distance me të gjithë dhe kjo më bën që të mos 
gaboj shpesh, pothuajse asnjëherë. 
Ndërsa Gerdit i qëllon që dashje pa dashje t'i ndo-
dhin gjëra që nuk i ka parashikuar, është i dhënë 
pas të tërëve, ndoshta e zgjeron shoqërinë më 
shumë seç duhet, jep më shumë seç duhet dhe kjo 
është ajo çka na bën të jemi komplet të ndryshëm 
dhe kjo sjell ndonjëherë edhe debate në çift. 
Madje, ndonjëherë debati bëhet edhe më i gjerë saqë 
futet në mes hatërmbetja. Megjithatë, Gerdi është 
natyrë shumë tolerante. Unë në gjithë këto vite kam 
marrë pakëz prej tij duke u bërë pak më shumë toler-
ante. Pa tolerancë në mes, një çift nuk ka jetëgjatësi. 

Puna dhe familje janë dy angazhime të mëdha 
në jetë. Si keni arritur të ruani balancën mes 
tyre? Pa cenuar kohën e njërës apo tjetrës?
Mendoj se ato çifte që vërtet kanë një punë të 
mirë dhe e duan atë çka bëjnë, pa diskutim që e 
gjejnë kohën për të dyja si për punën, ashtu edhe 
për familjen. Pavarësisht se e dua punën që bëj 
me gjithë shpirt, sigurisht që familja vjen e para. 
Ndodh shpeshherë kur jam në punë, të gjendem 
duke menduar se çfarë po bën djali apo si është dhe 
pres me padurim momentin që të shkoj në shtëpi 
pranë tij dhe familjes në mënyrë që t'i përkushto-
hem. Familja është vendi ku unë ndjehem më 
mirë dhe ndiej ngrohtësinë më të madhe. 

Sa ka ndryshuar jeta juaj me ardhjen e 
djalit? 
Ardhja e një fëmije në jetë ndryshon shumë 
gjëra. Sigurisht, ke një motiv më shumë për të 
jetuar. Në qoftë se deri dje lumturoheshe prej 
punës, pavarësisht streseve dhe problemeve 
që lindnin gjatë saj, në momentin që je nënë, 
mjafton të kujtosh djalin dhe çdo gjë ndryshon. 
Ai është një shpresë me vete. Në momentin që 
shkoj në shtëpi, qetësohem, harroj çdo gjë dhe 
humbas në përqafimet e tij. Një puthje e tij më 
ngroh shpirtin dhe më bën të harroj çdo stres gjatë 
punës. Nuk ka lumturi më të madhe teksa e shoh 
sesi gëzohet kur kthehem: “Erdhi mami!” . Këto 
janë momente që njeriu i ndjen dhe nuk gjen fjalët 
e duhura për t'i përshkruar. 

Duke mbetur tek hapësira e  familjes , sa të 
ndihmon  Gerdi në shtëpi? 
Nëse ti i kërkon ndihmë, ai patjetër që të ndihmon, 
pasi është i dhënë për gjithçka. Natyrisht që duke 
ia njohur natyrën, Gerdi pasi vjen nga puna, gjen 
qetësinë dhe kënaqësinë në gjëra të vogla si  të 
shohë sport (pasi është shumë i dhënë pas sportit) 
apo të shohë filma me aksion. Kjo është mënyra e 
tij për t’u çlodhur dhe unë ia respektoj këto gjëra. 
Ndodh shpesh që kur jam e lodhur dhe i kërkoj 
të më sjellë diçka ose të më gatuajë diçka,  ai e 
prish “rehatinë e tij” dhe e bën pa diskutimin më 
të vogël. Këto janë përkëdhelje të miat në një-
farë mënyre. 

Të qenët partnerë në punë dhe në jetë si ka 
ndikuar në marrëdhënien tuaj? 
Nuk ka ndryshuar asgjë. Është e njëjta marrëd-
hënie që ka qenë në punë, sa e mirë aq edhe stresu-
ese. Vitet e fundit ndoshta jemi qetësuar pakëz në 
këtë aspekt, sepse debatet më parë ishin edhe më 
të shpeshta, ndoshta ndonjëherë edhe teproheshin, 
ndërsa tani mjafton një shikim për t'u kuptuar ose 
ndoshta një shtrembërim i fytyrës për të kuptuar 
që jemi të acaruar me njëri-tjetrin. Kjo përsa i për-
ket pjesës së punës. 
Ndërsa në shtëpi nuk ndodh asgjë e tillë, pasi situ-
ata është shumë e qetë. Sigurisht ndodh që mund 
të diskutohet për gjëra që kanë lidhje me familjen, 
por këto janë diskutime që ndodhin normalisht në 
jetën familjare të çdo familjeje. 

Kundër dhunës


