
 

  

                                                           

NGACMIMI SEKSUAL DHE LLOJET E TJERA TË DHUNËS
ME BAZË GJINORE NË HAPËSIRAT PUBLIKE NË SHQIPËRI,2019

BASHKIA KORÇË

250 intervista me gra dhe vajza të ndara ndërmjet 
Qendrës, Zonës 17 and Zonës 4

Një grup i fokusuar me gra dhe vajza

Gjashtë vëzhgime të strukturuara dhe një inspektim i 
sigurisë në rrugë*
(*Vëzhgimet e strukturuara janë vëzhgimet e një zone, me ndihmën e listave të 
kontrollit, për të vlerësuar kushtet e saj në aspekte të ndryshme. Inspektimi i sigurisë 
kryhen nga një grup grash dhe vajzat në një zonë të caktuar për të vlerësuar, me 
ndihmën e udhëzimeve dhe listat kontrolluese, atë që i bën ata të ndihen të pasigurt 
dhe se si mund të përmirësohet një zonë.)

Siguria në Lagje dhe Siguria Personale  
Pavarësisht mendimit të përgjithshëm që 
ndriçimi në Korçë është i mirë, kur u pyetën se 
cilët faktorë kontribuojnë te ndjenja e pasigurisë 
në rrugë, më shumë se gjysma e të anketuarave 
përmendën “ndriçimin e dobët”. Në Zonën 4, 
pothuajse 2 në 3 të anketuara përmendën 
ndriçimin si një faktor që kontribuon të ndjenja e 
pasigurisë.

Pothuajse 2 nga 3 të anketuara nga të tria lagjet shprehen që burrat/djemtë që shpërndajnë apo konsumojnë drogë ose 
alkool, konsiderohen si faktorë që i bëjnë gratë dhe vajzat të ndihen të pasigurta (63 për qind). Zona 4 është zona ku kjo 
problematikë është më e rëndë (72 për qind). Për më tepër, grupe burrash/djemsh që enden nëpër rrugë në Zonën 4 
duket që kontribuojnë konsiderueshëm te ndjenja e pasigurisë në lagje (79 për qind).

Megjithëse situata e përgjithshme e ndriçimit është e “mirë”, 
ajo perceptohet si “jo mjaftueshëm e mirë” në disa zona të 
lagjeve, sa për të krijuar ndjenjën e sigurisë për gratë dhe 
vajzat në Korçë. 
Pavarësisht patrullimit të shpeshtë, mungesa e 
punonjëseve/punonjësve të policisë së efektshme apo 
shenjave të dukshme të rajonit të policisë konsiderohet si një 
problematikë që kontribuon te ndjenja e pasigurisë në lagjet 
nga më shumë se gjysma e të anketuarave.

   Zona 17, Qendër, Zona 4
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Cilët nga këto faktorë ndikojnë në pasigurinë tuaj në këtë lagje?
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Fajësimi i viktimës duket të jetë një problem tjetër në 
Korçë, me 1 në 4 të anketuar që “pajtohen pjesërisht” 
me deklaratën “Vajzat/gratë që ngacmohen ose 
abuzohen seksualisht, provokojnë vetë” (26 për qind). 
(figura në të djathtë).

Rreth 3 nga 4 të anketuara mendojnë se gratë dhe vajzat kanë frikë t’i afrohen policisë, dhe më shumë se gjysma 
e të anketuarave besojnë se viktimat kanë shumë turp ose frikë se njerëzit do t’i gjykojnë ato dhe familjet e tyre. 
Duket se të pasurit frikë për t’iu afruar policisë është një çështje problematike, veçanërisht në Zonën 17 dhe në 
Qendër (e përmendur nga 88 dhe 84 për qind e të anketuarave përkatësisht). 

Rekomandime kyçe për Bashkinë Korçë
 

 



 

 

Nevojitet ndërhyrje urgjente për përmirësimin e sistemit të 
ndriçimit, si edhe për t’u siguruar që ky sistem menaxhohet siç 
duhet përgjatë gjithë vitit. Është e nevojshme që t’i jepet 
përparësi e menjëhershme ndërhyrjes në disa rrugë, si p.sh.: 
Ish Zonës Industriale, parkut “Vangjush Mio”, bulevardit “Fan 
Noli”, si edhe rrugës “Aspasi Gjino”. 

Infrastruktura e transportit publik ka nevojë urgjente për 
zgjerim dhe përmirësim në Korçë. Të dhënat e këtij studimi 
tregojnë se një numër i konsiderueshëm i grave dhe vajzave 
nuk e përdorin transportin publik për shkak të mungesës së 
linjave të autobusëve në shumë zona 

Për sa i përket dhunës ndaj grave,  duke qenë se Bashkia e 
Korçës është institucioni kryesor përgjegjës në nivel vendor 
për koordinimin e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit 
kundër Dhunës në Familje, ajo duhet t’i kërkojë policisë rritjen 
e nivelit të kontrolleve dhe patrullimit në të gjitha lagjet e 
qytetit dhe jo vetëm në lagjet kryesore. Patrullimet duhet të 
jenë më të shpeshta gjatë mbrëmjes dhe orëve të vona të 
natës.

 


 
 

Informacione për shërbimet ekzistuese, si edhe 
numrat e tyre të kontaktit duhet të shpërndahen në 
të gjithë qytetin, veçanërisht në stacionet e 
autobusit, në klinikat shëndetësore dhe në shkolla. 
OJF-të e specializuara (edhe pse të pakta në numër) 
duhet të bashkëpunojnë me institucionet 
shtetërore për këtë qëllim. Ndërkohë, ato duhet të 
përmirësojnë marrëdhëniet me publikun dhe të 
sigurojnë që shërbimet e tyre do të jenë të 
disponueshme dhe të aksesueshme për të gjitha 
grupet e viktimave, pavarësisht karakteristikave të 
tyre personale, si: mosha, aftësia e kufizuar, varësia 
dhe orientimi seksual. 

Ndihma dhe Raportimi

Bashkia e Korçës duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme 
për alokimin dhe/ose sigurimin e buxhetit për aktivitetet e 
ngritjes së kapaciteteve, të fokusuara veçanërisht tek 
administratorët(et) vendorë(e) të të gjitha njësive 
administrative (siç planifikohet në Planin e Veprimit për 
Barazinë Gjinore 2018-2020). Këto aktivitete duhet të 
fokusohen edhe tek ngacmimi dhe dhuna seksuale, si edhe tek 
identifikimi, referimi dhe regjistrimi i këtyre rasteve. Vëmendje 
e veçantë duhet t’i kushtohet shmangies së stereotipeve 
gjinore dhe paragjykimit të viktimave, sidomos nga Policia. 

Mbi 90 për qind e të anketuarave nga të 
tria lagjet e Korçës nuk janë të informuara 
që ekziston linja kombëtare e ndihmës në 
numrin 116 117, ku viktimat e ngacmimit 
ose dhunës seksuale mund të telefonojnë 
për ndihmë. Shumica e tyre gjithashtu nuk 
janë në dijeni të shërbimeve që ofrojnë 
ndihmë.

“Vajzat/gratë që ngacmohen ose 
abuzohen seksualisht, provokojnë vetë” 

Nga të gjithë të 
anketuarat në Qendër
2% pajtohen fuqimisht 
dhe 17% pajtohen 
pjesërisht

Nga të gjithë të 
anketuarat e Zonës 4
1% pajtohen fuqimisht 
dhe 12% pajtohen 
pjesërisht

Nga të gjithë të 
anketuarat e Zonës 17
0% pajtohen fuqimisht 
dhe 48% pajtohen 
pjesërisht


