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URREJTJA NË SHIFRA

Sipas rezultateve të sondazhit të vitit 2018 nga Grupi i Bankës Botërore për përvo-

jat jetësore të personave LGBTI në Evropën Juglindore Rezultatet e sondazhit të
vitit 2018 nga Grupi i Bankës Botërore për përvojat jetësore të personave LGBTI në
Evropën Juglindore, që u zhvillua në bashkëpunim me Ipsos, ERA dhe the Williams
Institute UCLA School of Law (Shkolla e Drejtësisë):

Më shumë se

Më shumë se
More than

Më shumë se

e personave në rajon
konsiderojnë se të jesh
LGBTI është sëmundje.

e personave LGBTI në
rajon kanë vuajtur nga
ndonjë formë e ngacmimit.

e personave LGBTI në
rajon kanë vuajtur nga
dhuna ﬁzike.

60%

Më shumë se

Më shumë se

e personave LGBTI në
rajon janë përballur
me diskriminim.

e personave në rajon
janë të mendimit se
personat LGBTI janë
kriminelë.
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50%
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Në vitin 2017, Komiteti i Helsinkit në Maqedoninë e
Veriut regjistroi 18 raste të krimit të urrejtjes të kryera
në bazë të identitetit seksual ose gjinor të viktimës.

raste

Në vitin 2018, Coalition Margins dhe Qendra për
Mbështetjen e LGBTI dokumentuan 19 raste të gjuhës
së urrejtjes në media dhe rrjete sociale, 16 raste të
gjuhës së urrejtjes në hapësirat publike, përfshirë
kërcënime dhe shantazh të motivuara nga urrejtja dhe
23 raste të krimeve të dhunshme të urrejtjes, përfshirë
dhunë ﬁzike, përdhunim dhe grabitje.

raste

297
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Numri i rasteve të gjuhës së urrejtjes të raportuara nga
OJQ-të e LGBTI në vitin 2019 arriti në 297 raste, nga të
cilët 154 aktivitete rreth Paradën e Krenarisë, ndërkohë
që numri aktual i pretenduar ishte edhe më i lartë.
Krimet e dokumentuara të urrejtjes arrinin në 66, përfshirë dhunë ﬁzike (40), dhunë verbale dhe psikologjike
(16) dhe dhunë në familje (3).

raste

Raporti i fundit nga Instituti për Hulumtime Sociale (ISF) në Shqipëri
tregonte se dy herë më shumë persona LGBTI ishin shënjestra të diskriminimit dhe
përjashtimit në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë. Sipas raportit, shumica e atyre
që ishin shënjestra të gjuhës së urrejtjes, shënjestroheshin online, në seksionin e
komenteve në Facebook dhe/ose Instagram.

SFIDAT

(Mos)njohja e gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes si të tilla (rrethana të
rënda) nga gjyqtarët dhe prokurorët.
Mungesa e aftësive dhe / ose njohurive për të njohur në mënyrë efektive kualiﬁkimin
e krimit si rrethanë e rëndë rrjedh kryesisht nga sistemi i dobët gjyqësor dhe prokurorial
që duhet të forcohet.
Mungesa e vullnetit politik për zbatimin e vazhdueshëm të legjislacionit dhe ndjekjen e plotë të çështjeve.
Gjuha e urrejtjes kundër personave LGBTI vjen nga personazhet politikë dhe
publik, si në media ashtu edhe në rrjetet sociale, me pak ose aspak bindje pavarësisht
raportimeve të rregullta nga shoqëria civile.
Legjislacioni i gjuhës së urrejtjes, i cili ekziston vetëm në disa pjesë të Ballkanit
Perëndimor, nuk po zbatohet në mënyrë efektive.
Gjuha e urrejtjes nuk është liri e shprehjes!
Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të shprehur ide që mund të konsiderohen
si kritike, sulmuese, fyese ose kontraverse. Megjithatë, liria e shprehjes nuk
është absolute dhe, në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut, Shtetet mund të sanksionojnë ose edhe të parandalojnë
të gjitha format e shprehjes që përhapin, nxisin, nxisin ose justiﬁkojnë urrejtjen
bazuar në intolerancë.
Sipas Rekomandimit të Politikave të Përgjithshme të ECRI Nr. 15 për
të luftuar Gjuhën e Urrejtjes, “gjuha e urrejtjes” nënkupton avokimin,
nxitjen ose shtytjen në çfarëdo forme të denigrimit, urrejtjes ose përgojimit të një personi ose grupi personash, si dhe çdo ngacmim, fyerje, stereotip
negativ, stigmatizim ose kërcënim në lidhje me atë person ose grup personash
dhe justiﬁkimi i të gjitha llojeve të mësipërme të shprehjes, mbi baza të "racës",
ngjyrës, prejardhjes, origjinës kombëtare ose etnike, moshës, paaftësisë,
gjuhës, fesë ose besimit, seksit, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual dhe karakteristikave të tjera personale ose statusit.

PRAKTIKAT E MIRA

Në vitin 2019, për herë të parë, Prokuroria në
Kosovë* inicoi (sipas detyrës zyrtare) një rast
kundër një zyrtari të Ministrisë së Drejtëisë mbi
bazën e gjuhës së urrejtjes kundër personave LGBTI.

Në vitin 2019, në Mal të Zi u ngritën më shumë se
100 akuza për gjuhë të urrejtjes dhe abuzim
verbal online, pas monitorimit të komenteve në
media sociale, që është pjesë e rregullt e punës së
LGBT Forum Progres.

Për të adresuar diskriminimin sistematik dhe gjuhën e urrejtjes kundër personave
LGBTI, në shkurt 2019, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) në
Maqedoninë e Veriut nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Frontin Subversiv
për të implementuar një projekt 3-vjeçar për fuqizimin e kapaciteteve për zyrtarët
shtetërore. Për këtë qëllim dhe në bashkëpunim me Frontin Subversiv dhe OJQ të
tjera të LGBTI, MPMS nisi trajnime për rritjen e vetëdijësimit me zyrtarë shtetërorë
dhe shërbyes civilë në sektorët e kujdesit shëndetësor, punësimit, gjyqësorit, zbatimit
të ligjit, arsimit dhe medias. Deri më sot, 325 zyrtarë shtetërorë nga 40 institucione
shtetërore dhe 42 komuna lokale janë përfshirë në këto sesione trajnimi.

RRUGA PËRPARA

Legjislacioni dhe politikat që rregullojnë gjuhën e urrejtjes, përfshirë mbi baza të
identitetit seksual dhe gjinor, duhet të përmirësohen në të gjithë Ballkanin Perëndimor.
Autoritetet në të gjithë Ballkanin Perëndimor duhet të vazhdojnë me përpjekjet
për fuqizim të kapaciteteve për të adresuar diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes, të
përshtatur për sektorë speciﬁkë, sikurse policia, prokuroria dhe gjyqësori.

* Ky përcaktim nuk paragjykon pozicionin mbi statusin dhe është në përputhje me RKSOKB 1244 dhe
Opinionin e GJND-së mbi Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.
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Kjo fletushkë informative është prodhuar me mbështejen financiare të Bashkimit
Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të
merren si pasqyrim i opinionit zyrtar të asnjërës palë.

