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Dhuna në familje është një nga shqetësimet kryesore të shoqërisë shqiptare, pasi
çdo vit raportet tregojnë një numër të lartë dhune, kryesisht ndaj grave dhe vajzave.
Pandemia e krijuar nga Covid-19, e cila solli shumë probleme në jetën e gjithësecilit
prej nesh, nuk e lehtësoi aspak situatën, përkundrazi e përkeqësoi atë.
Statistikat e strukturave përgjegjëse shtretërore dhe organizatat të cilat trajtojnë
problemet e dhunës në familje, ngrenë shqetësimin për këtë fenomen, i cili mesa
duket është i pranishëm në shumë familje, qofshin rurale apo urbane, pa ndasi
gjeografike.
Dhuna në familje është një fenomen që ka shtrirje në të gjithë Republikën e
Shqipërisë, ku sipas një raporti të “Qendrës Aleancës Gjinore për Zhvillim” rastet më
të larta i shënon Bashkia Tiranë, ndjekur nga Durrësi.
Gjatë vitit 2020, në Tiranë janë shënuar 1120 raste, ndërsa Puka është një ndër
qytetet me rastet më të ulta të denoncimit të dhunës, me vetëm 3 të tilla përgjatë këtij
viti.
Gjatë periudhës së pandemisë (2020)
sipas raportit të GADC-së nga
gjykatat janë dhënë rreth 2689 urdhër
mbrojtje në 14 qytetet të Shqipërisë
(Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Kamëz,
Korçë, Kurbin, Lezhë, Pogradec,
Pukë, Sarandë, Shkodër, Tiranë,
Vlorë).
Në një vështrim krahasues vihet re se përgjatë periudhës së pandemisë Covid-19 ka
një ulje të raportimeve për dhunë në familje në të gjitha bashkitë apo edhe në rang
kombëtar në lidhje më dhunën me bazë gjinore apo në marrëdhëniet familjare. Por
nga ana tjeter ka nje rritje te madhe të rasteve të raportuara pranë Linjës Kombëtare
të Këshillimit për Gra e Vajza. Ky numer është më i madh edhe në krahasim me
raportimet e dhunës dhe kërkesat për UM/UMM pranë komisariateve të policisë apo
vendimeve në gjykata.
Sipas raportit të vitit 2020 të publikuar nga “Linja e Këshillimit për gra dhe vajza”
gjatë pandemisë, e dhunuara dhe dhunuesi janë detyruar te jetojnë nën të njëjtën
strehë pavarësisht se ligji në fuqi në raste të tilla, detyron dhunuesin që të largohet
nga banesa. Kjo dukuri ka rritur jo vetëm dhunën fizike por edhe atë psikologjike, e
cila raportohet në 49% te rasteve të trajtuara nga Linja e Këshillimit. Gjatë 2020, vit i
cili shënoi dhe kulmin e pandemisë, në Linjën e Këshillimit janë regjistruar rreth 6567
telefonata, ose 60% më shumë telefonata se një vit më parë (2019).

Sipas raportimit të Linjës së Këshillimit, ndër arsyet kryesore që të dhunuarit
mendojnë se kanë qenë shkaktar të dhunës gjate pandemisë janë: ankthi për të
ardhmen; paqëndrueshmëria ekonomike; kujdesi shëndetësor etj. Mosha e grave
dhe vajzave që kanë denoncuar dhunën në familje varion nga 25-67 vjeç, ku vërehet
se moshat e reja shënojnë numrin më të lartë të denoncimit.
Problemet me dhunën seksuale gjatë pandemisë gjithashtu kanë qenë në shifra të
larta krahasur me vitet e tjera, siç raportohet nga “Qendra Lilium”. Kjo qendër e cila
funksionon që prej vitit 2018, raporton gjithsej 75 raste dhune (2018-2021), ndër të
cilat, 36 raste janë raportuar gjatë periudhës së pandemisë (mars 2020-prill 2021).
Ajo që vërehet nga të dhënat e qendrës që trajtonë viktimat e dhunës seksuale është
se krahas grave dhe vajzave të dhunuara seksualisht (64 raste), ka edhe 11 burra
dhe djem që janë trajtuar për këtë fenomen. Qendra Lilium ofron ndihmë nga 24/72
orë përmesë një grupi multifunksional të përbërë nga mjekë gjinekologë, psikiatër,
pediatër, psikologë klinik, punonjës social, infermierë etj.
“Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje”, e njohur ndryshe
si “Streha”, është një institucion shtetëror në varësi të Shërbimit Social Shtetëror. Kjo
qendër funksionon në bazë të standardeve, procedurave dhe politikave të MSHMS
sipas legjislacionit për sistemin e mbrojtjes shoqërore.
Gjatë periudhës së pandemisë nga Streha janë trajtuar 70 raste të dhunës në familje.
Të dhënat nga ky institucion raportojnë për një numër të lartë të fëmijëve të cilët kanë
marrë shërbim. Gjatë vitit 2020 e në vijim rreth 42 fëmijë, 1 i mitur i pashoqëruar nga
prindërit dhe 28 gra dhe vajza janë trajtuar pranë kësaj qendre.
Edhe në vitet e mëparshme, në këtë
qendër janë referuar nga policia,
njësitë vendore, qendrat shëndetësore
apo
kërkesë-paditë
për
urdhër
mbrojtje, raste të larta të dhunës në
familje. Shërbimet që të dhunuarit
marrin pranë “Strehës” janë shërbimet
bazë (ushqim, veshje, strehim të
përkohshëm);
asistencë
ligjore,
asistencë mjekësore, edukim arsimor
për fëmijët; kualifikime dhe trajnime
profesionale/punësime, referim për riintegrim etj.

Nga informacionet zyrtare pranë Policisë së Shtetit gjatë periudhës mars 2020-prill
2021, janë evidentuar dhe trajtuar gjithsej 5603 raste të dhunës dhe 8 vrasje në
familje, nga të cilat 5 janë gra.
Në vendin tonë Kodi Penal e sanksionon me burg ushtrimin e dhunës në familje, i cili
varion nga 1-5 vite burg, por pavarësisht kësaj, rastet e dhunës mbeten në shifra të
larta.
Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe të denoncojnë rastet e dhunës qofshin ato
psikologjike apo fizike, për më shumë kur ajo ndodh në marrëdhënit familjare. Gratë
dhe vajzat kryesisht, të cilat janë pre e dhunës, duhet të gjejnë guximin dhe të
denoncojnë çdo padrejtësi që bëhet në kurriz të tyre, pavarësisht se dhunuesi mund
të jetë bashkëshorti, bashkëjetuesi, babai apo vëllai. Kush të rreh nuk të do!

Ky artikull vjen në kuadër të projektit “Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OShC-të
për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj
grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e saj të Veprimit” i cili financohet nga
Bashkimi Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women

Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi vetëm e autores, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht
pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Un Women.

