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HYRJE 

 
Operazione Colomba, Korpusi Jo i Dhunshëm i Paqes së Shoqatës Komuniteti Papa Xhovani XXIII, 
është një përvojë e hapur për të gjithë ata që besojnë në forcën e jodhunës dhe të pajtimit, si mjete për 
të kthyer të vërtetën dhe drejtësinë, në optikën e zgjidhjes së konflikteve të armatosura dhe për të 
ndërtuar një paqe të qëndrueshme. 
Vullnetarët e Operazione Colomba-s zhvillojnë ndërhyrje civile ndërkombëtare në zona konflikti të 
armatosur nëpërmjet veprave të peacekeeping, peacemaking e peacebuilding jo të dhunshëm. Peacekeeping-u civil 
jo i dhunshëm dhe popullor realizohet nëpërmjet ndërhyrjes jo të dhunshme, shoqërimit jo të 
armatosur, monitorimit dhe denoncimit të dhunimeve të të drejtave të njeriut. Ai përdoret si mjet për të 
ulur përdorimin e dhunës. Në këtë mënyrë veprimet e peacekeeping-ut arrijnë të mbrojnë popullatën 
civile. Operazione Colomba ka bërë veprime peacemaking-u përmes veprave informale për të 
mbështetur proceset e ndërmjetësimit. Afrimi dhe ndërtimi i dialogut mes përfaqësuesve të 
institucioneve lokale ka qenë objektivi kryesor i peacemaking-ut të realizuar nga Operazione Colomba. 
Veprimet e peacebuilding-ut përqendrohen kryesisht në: rindërtimin shoqëror dhe politik të 
institucioneve lokale; mbrojtjen e të drejtave njerëzore; përmirësimin e standarteve të jetës nëpërmjet 
networking-ut me organizata të tjera ndërkombëtare; shndërrimin ndërtues të konfliktit nëpërmjet 
pajtimit. 
Modaliteti i ndërhyrjes së Operazione Colomba-s bazohet kryesisht në katër shtylla: 

1. Bashkëndarja e drejtpërdrejtë e situatave të rrezikut dhe të vështirësive që viktimat e konfliktit 
jetojnë gjatë luftës në kampet e refugjatëve, në shtëpitë e kërcënuara apo të rrethuara, në çadra 
apo në struktura gjysmë të shkatërruara në optikën e uljes së nivelit të tensionit dhe të krijimit 
të një marrëdhënieje të thellë besimi me popullatën lokale. 

2. Jodhuna e kuptuar si mjet ndërtues për zgjidhjen e konflikteve me qëllim ndërprerjen e ciklit të 
dhunës së ndezur prej konfliktit të armatosur dhe gjetjen e zgjidhjeve për një paqe të 
qëndrueshme, duke qenë se rrjedh prej analizës së shkaqeve të vërteta të konfliktit. 

3. Afërsia e njëjtë apo neutraliteti me palët në konflikt, që shfaqet në aplikimin e bashkëndarjes së 
drejtpërdrejtë me të gjithë aktorët e përfshirë. 

4. Pajtimi për realizimin e proceseve të zgjidhjes së konflikteve, që sjellin vendosjen e një paqeje të 
qëndrueshme, duke qenë se bazohet në tejkalimin e shkaqeve të konfliktit dhe sidomos në 
afrimin e palëve në luftë. 

 
Në Shqipëri, Operazione Colomba garanton një prani fikse në zonën e Shkodrës nga muaji mars 2010 
dhe një herë në muaj në zonën e Tropojës nga muaji tetor 2010. Objektivi kryesor i Operazione 
Colomba-s është lufta ndaj fenomenit të gjakmarrjes dhe tejkalimi i tij. Për të arritur këtë objektiv, 
vullnetarët e Korpusit Jo të Dhunshëm së Paqes realizojnë:  

 rrugëtime për tejkalimin e zemërimit dhe të dhimbjes që provojnë pjesëtarët e familjeve viktima 
të fenomenit në fjalë; 

 rrugëtime për ndërmjetësimin dhe faljen mes familjeve në konflikt me qëllim pajtimin e tyre; 
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 shoqërime jo të dhunshme për të garantuar një liri më të madhe lëvizjeje dhe për të mundësuar 
marrjen e mjekimit për ata që rrezikojnë të pësojnë gjakmarrjen; 

 fushata sensibilizimi dhe veprime jo të dhunshme (manifestime, marshime, nënshkrim të 
apeleve, etj.) ndaj shoqërisë civile shqiptare, institucioneve shqiptare dhe institucioneve 
ndërkombëtare që synojnë: përhapjen e një kulture jo të dhunshme të bazuar në respektimin e 
të drejtave njerëzore; garantimin e zbatimit të ligjeve që rregullojnë rastet e gjakmarrjes; 
përdorimin e masave të efektshme për të luftuar këtë fenomen; krijimin e një procesi për pajtim 
kombëtar, që të përfshijë të gjithë aktorët socialë dhe që të favorizojë përdorimin e drejtësisë 
përtërirëse;  

 tryeza të rrumbullakëta, takime publike dhe networking-e me shoqata të tjera që punojnë mbi 
temën e gjakmarrjes për t’u garantuar viktimave të fenomenit pasjen e mundësive edukative dhe 
krijuese dhe për t’i përfshirë shoqatat e shoqërinë civile shqiptare në optikën e gjetjes së 
zgjidhjeve për problemin në fjalë; 

 monitorim dhe mbledhje të të dhënave mbi përhapjen numerike dhe gjeografike të fenomenit 
për të pasur një njohje gjithnjë e më të detajuar dhe të përditësuar të problemit. 

 
Duke pasur parasysh mënyrën e ndërhyrjes jo të dhunshme të sipërcituar, këto veprimtari realizohen si 
me ata që kanë lidhje gjaku me atë që ka bërë gjakmarrje, ashtu edhe me personat që i përkasin 
bërthamave familjare, që kanë pësuar vdekje për shkak të fenomenit dhe që, si rrjedhojë, duhet të 
vendosin nëse duan të hakmerren apo jo. Në fakt, vullnetarët e Operazione Colomba-s vizitojnë çdo 
ditë familje në konflikt. Jeta në kontakt me ta u mundëson vullnetarëve që të bashkëndajnë vështirësitë 
dhe rreziqet, duke përforcuar besueshmërinë dhe besimin në punën e Operazione Colomba-s. 
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HYRJE 

 
Çdo vit Operazione Colomba organizon fushata sensibilizuese kombëtare me qëllim që të bashkojë dhe 
të kanalizojë përpjekjet e shoqërisë civile dhe të institucioneve kombëtare në luftën kundër këtij 
fenomeni. 
Mes këtyre fushatave kujtojmë ngjarjen e mbledhjes së firmave të quajtur “5000 firma për jetën”, 
zhvilluar në vitin 20131, dhe marshimin për paqen të quajtur “Një popull lëviz për paqen, kundër 
gjakmarrjes” realizuar në vitin 20142.  
Gjatë ngjarjes së parë, gati 6.000 qytetarë shqiptarë kanë nënshkruar një peticion, duke u angazhuar që 
të mos përdorin dhunën në rast konflikti dhe duke kërkuar mbështetjen e institucioneve në luftën 
kundër fenomenit në fjalë. Fushata e mbledhjes së firmave është realizuar në një hark kohor prej gjashtë 
muajsh duke përfshirë zonat e Shkodrës, të Malësisë së Madhe, të Lezhës, të Laçit dhe të Tiranës. 
Pjesëmarrja e popullatës lokale ka mundësuar krijimin e një dialogu mbi fenomenin e gjakmarrjes dhe 
mbi mundësinë për të gjetur një zgjedhje për këtë plagë të rëndë. 
Nisma e dytë është zhvilluar në: Bajram Curri, Fushë-Arrëz, Pukë, Laç Vau Dejes, Shkodër, Kallmet, 
Lezhë, Laç, Mamurras, Fushë Krujë, Tiranë. Gjatë kësaj ngjarjeje, më shumë se 10.000 qytetarë 
shqiptarë janë sensibilizuar mbi temën e gjakmarrjes, të paqes dhe të respektit të të drejtave njerëzore 
përmes dëshmive publike të atyre që kanë zgjedhur të pajtohen në kontekste të ndryshme konfliktuale 
botërore, përveç atij shqiptar. Po ashtu, brenda vetëm 10 ditëve, gati 2.700 qytetarë shqiptarë kanë 
nënshkruar një apel, nga njëra anë, duke u kërkuar institucioneve garancinë e sigurisë së dënimit dhe 
zbatimin e ligjit nr. 9389 të datës 04/05/2005, që parashikon krijimin dhe funksionimin e Këshillit të 
Koordinimit për luftën kundër gjakmarrjes; nga ana tjetër, duke u angazhuar në ndërtimin e një 
shoqërie të bazuar në mbarështimin jo të dhunshëm të konflikteve dhe në nxitjen e një procesi pajtimi 
kombëtar. Pjesëmarrja e fortë e qytetarisë dhe e përfaqësuesve të saj në këto ngjarje kanë treguar 
dëshirën e një ndryshimi real ndaj kësaj praktike që vazhdon të dhunojë të drejtat themelore të njeriut, 
mes të cilëve, e para ndër të gjitha, e Drejta për Jetën.3.  
Këtë vit, Fushata e sensibilizimit të shoqërisë civile shqiptare dhe e institucioneve shqiptare për 
tejkalimin e fenomenit të gjakmarrjes është zhvilluar prej Operazione Colomba-s duke u nisur prej 
njëkohëshmërisë me Zgjedhjet Administrative të vitit 2015. Operazione Colomba ka vendosur t’u bëjë 
të gjithë kandidatëve të çdo force politike, në të gjithë Shqipërinë, disa pyetje mbi temën e fenomenit të 
gjakmarrjes. Qëllimi i kësaj nisme ka qenë ai që të nxisë te përfaqësuesit e ardhshëm të popullatës civile 
një angazhim konkret që të çrrënjosë këtë praktikë, siç është kërkuar prej një pjese të mirë të qytetarëve 
shqiptarë në rastet e sipërpërmendura. 

                                                 
1 Shih Dokumentin “Fushata 5000 firma për jetën” dorëzuar në tetor 2013 prej Shoqatës Komuniteti Papa Xhovani 

XXIII – Operazione Colomba 

2 Shih Dokumentin “Raport, MARSHIMI për PAQEN në SHQIPËRI – Një popull lëviz për paqen, kundër 

gjakmarrjes” dorëzuar në tetor 2014 prej Shoqatës Komuniteti Papa Xhovani XXIII – Operazione Colomba 

3 Shih “Dokument përshkrimi mbi fenomenin e 'hakmarrjes' dhe të 'gjakmarrjes' për sensibilizimin e institucioneve 

shqiptare dhe atyre ndërkombëtare” redaktuar në tetor 2014 nga Operazione Colomba dhe dorëzuar në shkurt-mars 

2015 
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1. Përshkrimi i Fushatës “Një popull kundër gjakmarrjes” 
 
Zgjedhjet Administrative kanë përbërë kornizën ideale për realizimin e Fushatës së sensibilizimit kundër 
gjakmarrjes të këtij viti. E drejta për votë është tipike për çdo demokraci, ashtu si detyra për të votuar u 
mundëson qytetarëve së një Vendi të forcojnë Shtetin e të Drejtës. Në Shqipëri, tranzicioni për 
vendosjen e një Shteti demokratik është në rrugë e sipër dhe jo pa vështirësi. Ushtrimi i votës është një 
mjet për përshpejtimin e këtij procesi në momentin kur bëhet me transparencë dhe duke respektuar 
ligjet në fuqi. Në shoqërinë shqiptare, besimi mes qytetarëve dhe Shtetit nuk është krijuar ende dhe ka 
nevojë që të mbështetet me veprime konkrete, si nga ana e popullatës, ashtu edhe nga ana e 
përfaqësuesve të saj. Lufta ndaj fenomenit të gjakmarrjes kërkon, mes ndërhyrjeve të panumërta që 
mund të bëhen, një bashkëpunim të ngushtë mes shoqërisë civile dhe institucioneve4. Pikërisht për këtë 
Fushata e këtij viti është zhvilluar në këtë optikë. Në fakt, pyetësori mbi temën e fenomenit të 
gjakmarrjes, dërguar të gjithë kandidatëve të partive të ndryshme politike, ka pasur si qëllim që t’i shtyjë 
përfaqësuesit e ardhshëm që të interesohen për këtë fenomen në popullatën ku kanë paraqitur 
kandidaturën dhe që të kuptojnë se çfarë perceptimi ka kjo popullatë për gjakmarrjen 5 . Po ashtu, 
nëpërmjet përgjigjeve të pyetësorit, çdo kandidat ka pasur mundësi t’u tregojë qytetarëve angazhimin e 
vet për t’iu kundërvënë dhe për të përmbajtur këtë fenomen që, në zona të ndryshme të Shqipërisë, 
ende sot është arsye vdekjeje, dhimbjeje, dhune, frike dhe paqëndrueshmërie. 
Ndërsa për sa u përket qytetarëve, Fushata ka parashikuar realizimin e disa manifestimeve që synojnë 
nxitjen e kësaj ngjarjeje dhe që popullata të pyesë veten se cilat mund të jenë masat e përshtatshme për 
ta përmbajtur dhe, pak nga pak, për ta çrrënjosur fenomenin. 

 

 

1.1 Objektiva të nismës 
 
Fushata përfshihet në strategjinë e jodhunës të Operazione Colomba-s, që synon tejkalimin e fenomenit 
të gjakmarrjes. Brenda kësaj ndërhyrjeje, sensibilizimi i shoqërisë civile dhe i institucioneve shqiptare 
mbi fenomenin mishëron një mjet të rëndësishëm për të vazhduar arritjen e makro-objektivave si p.sh. 
atë të lindjes së një bashkëpunimi dhe të një bashkëveprimi mes qytetarëve dhe Shtetit, me synim 
kundërshtimin e këtij fenomeni. 
Në këtë kornizë, Fushata ka kërkuar veçanërisht: 
- kundërshtimin e fenomenit, duke e bërë atë më të dukshëm për të nxitur një vetëdijësim më të madh 
të institucioneve ndaj ekzistencës, shtrirjes, zhvillimit dhe efekteve negative të këtij fenomeni,  
- nxitjen e popullsisë civile që, duke u mbështetur tek e drejta e saj ligjitime, t’u kërkojë përfaqësuesve të 
saj një qëndrim në lidhje me këtë fenomen dhe të përdorë strategji që synojnë çrrënjosjen e tij; 

                                                 
4 Shih Paragrafi 1, 2, 4 të “Dokument përshkrimi mbi fenomenin e 'hakmarrjes' dhe të 'gjakmarrjes' për sensibilizimin 

e institucioneve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare” redaktuar në tetor 2014 nga Operazione Colomba dhe dorëzuar 

në shkurt-mars 2015 

5 Shih Shtojcën 
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- shtytjen e institucioneve që ta pranojnë fenomenin në fjalë dhe të aktivizohen për realizimin e 
veprimeve jo të dhunshme, që shkojnë në drejtim të tejkalimit të gjakmarrjes. 
 
Po ashtu, Fushata është në vijim të të gjitha fushatave të tjera të sensibilizimit kombëtar të organizuara 
vitet e mëparshme, meqë është kërkuar, përmes pyetësorit, që të ushtrohet një presion pozitiv ndaj 
përfaqësuesve institucionalë me qëllim që ligji nr. 9389 i datës 04/05/2005, që parashikon krijimin dhe 
funksionimin e Këshillit të Koordinimit për luftën kundër gjakmarrjes, të implementohet. 
Më në përgjithësi, veprimtaria e sensibilizimit ka dashur të përgjegjësojë institucionet, Shtetin dhe 
qytetarët: për ekzistencën e fenomenit dhe për faktin se ai, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo, përfshin 
krejt bashkësinë; për dhunimet e të drejtave të njeriut që fenomeni sjell me vete; për aftësinë për t’ia 
dalë mbanë dhe për t’i kanalizuar burimet dhe energjitë në dispozicion për zgjidhjen e problemit në fjalë. 

 

 

1.2 Realizimi i ngjarjes 
 
Fushata është zhvilluar në dy momente të ndryshme: faza e parë nga data 9 maj 2015 deri më 8 korrik 
2015; faza e dytë nga data 9 korrik 2015 deri me 30 shtator 2015.  
Gjatë fazës së parë, vullnetarët e Operazione Colomba-s kanë organizuar Fushatën duke u dërguar, 
nëpërmjet postës, të gjithë kandidatëve, disa letra që përmbanin: shpjegimin e detajuar të ngjarjes6, 
pyetjet në lidhje me fenomenin 7  dhe reportin e vitit 2015 me titull “Dokument përshkrimi mbi 
fenomenin e 'hakmarrjes' dhe të 'gjakmarrjes' për sensibilizimin e institucioneve shqiptare dhe atyre 
ndërkombëtare”, bazuar në analizën e të dhënave të mbledhura nga Operazione Colomba duke filluar 
prej vitit 20108. Përgjigjet e kandidatëve janë mbledhur përgjithësisht përmes postës apo email-it. Po 
ashtu, në disa prej zonave ku kjo problematikë është më e përhapur (Shkodër, Tiranë, Tropojë), 
vullnetarët janë përpjekur t’u bëjnë pyetje kandidatëve nëpërmjet regjistrimit të një interviste videoje. 
Çdo kandidat është kontaktuar me email, me postë dhe, ku ka qenë e mundur, edhe me telefon. Në këtë 
kuptim, përpjekja për të vendosur një kontakt të drejtpërdrejtë me kandidatët është finalizuar me 
paraqitjen e Shoqatës dhe të nismës për të nxitur një bashkëpunim nëpërmjet mbledhjes së përgjigjeve 
të pyetësorit. 
Të gjitha përgjigjet që janë marrë janë publikuar pak nga pak në sitin në vijim:  
www.kundergjakmarrjes.org 
Në këtë mënyrë, është bërë e mundur që të publikohen informacionet mbi përhapjen e fenomenit që 
përfaqësuesit e ardhshëm institucionalë kanë dhe sidomos mbi angazhimin e marrë prej kandidatëve për 
të vënë në veprim strategji ndërtuese në luftë kundër fenomenit të gjakmarrjes. 

                                                 
6 Paraqitja e fushatës: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/category/fushata/paraqitja-e-

fushates/ 

7 Pyetje drejtuar kryetarëve të bashkive: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pyetje-per-

kryetaret-e-bashkise/ 

8 Report trevjeçar - Dokument përshkrimi mbi fenomenin e 'hakmarrjes' dhe të 'gjakmarrjes' për sensibilizimin e 
institucioneve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/category/raport/raporti-trevjecar/ 

http://www.kundergjakmarrjes.org/
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Publikimi i përgjigjeve të kandidatëve për detyrën e kryetarit të Bashkisë ka pasur një qëllim të dyfishtë: 
nga njëra anë, atë që të favorizojë te kandidatët konkretizimin e angazhimit të marrë në letër kur të 
zgjidhen; nga ana tjetër atë që t’i shtyjë kandidatët që të përgjigjen duke treguar haptazi pozicionin e tyre 
mbi fenomenin. Në fund, përpjekja për të përfshirë kandidatët, përtej çdo përkatësie politike, ka qenë 
një mënyrë për të treguar se sa fenomeni i gjakmarrjes, si problem transversal i shoqërisë shqiptare, 
është një çështje urgjente që kërkon ndërhyrjen e të gjitha autoriteteve institucionale, pavarësisht 
përkatësisë politike. 
Deklaratat publike, të bëra nga kandidatët në lidhje me fenomenin e gjakmarrjes, janë përzgjedhur dhe 
publikuar në sitin e Fushatës 9 , duke konsultuar gazetat më të mëdha dhe më të rëndësishme të 
Shqipërisë. 
Pas zgjedhjeve të datës 21 qershor 2015 është vendosur që t’i kushtohet një tjetër kohë marrjes së 
përgjigjeve të kandidatëve dhe plotësimit të pyetësorit nga ana e kryetarëve të rinj. Për këtë arsye, më 9 
korrik 2015 vullnetarët u kanë dërguar sërish një letër të gjithë kryetarëve të sapozgjedhur të Bashkive, 
për të nxitur përgjigjet e pyetësorit të atyre që ende nuk i kishin dhënë dhe për të kërkuar në këtë 
mënyrë përfshirjen e tyre të drejtpërdrejtë në luftën kundër fenomenit10. 
Edhe në këtë rast të gjitha përgjigjet, pak nga pak që janë marrë me email apo me postë, janë publikuar 
në sitin e Fushatës. Në këtë kuptim, kërkimi i kontaktit të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e bashkive ka 
qenë edhe më i rëndësishëm në këtë fazë të ngjarjes, pikërisht për të filluar një bashkëpunim që 
mbështet një strategji afatgjatë për t’iu kundërvënë fenomenit.  
Fushata është mbyllur më 30 shtator dhe, në lidhje me këtë, vullnetarët kanë dërguar në fund të gushtit 
një letër të fundit që përmban pyetësorin për të nxitur dhënien e përgjigjeve 11. Kjo letër e fundit 
sensibilizuese informonte këto kryetarë për faktin që rezultatet e Fushatës do të ishin bërë të njohura 
dhe do t’u dërgoheshin organizatave ndërkombëtare, si Bashkimit Evropian, Këshillit për të Drejtat e 
Njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në 
Evropë, dhe institucioneve shqiptare si Presidentit të Republikës, Kryeministrit, Ministrave, Parlamentit 
dhe Avokatit të Popullit. 
Fushata pastaj është përhapur në disa social network-e kryesore: facebook e twitter12. Kjo zgjedhje me siguri 
ka rritur shikueshmërinë e nismës ndaj publikut, duke lehtësuar krijimin e një kontakti me kandidatët 
dhe me shoqërinë civile. Për më shumë, përdorimi i social network-eve, si mjet përhapës i Fushatës, ka 
nxitur qarkullimin e opinionit mbi temën e gjakmarrjes dhe mbi ndërhyrje të mundshme që lehtësojnë 
tejkalimin, por ka kërkuar edhe të mbështesë ndërveprimin mes qytetarëve dhe përfaqësuesve të saj se 
ç’masa mund të rezultojnë më të efektshme për çrrënjosjen e fenomenit? 
Kurse në lidhje me përfshirjen e drejtpërdrejtë të popullatës lokale në Fushatë, është e nevojshme të 

                                                 
9 Lajme nga fushata: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/category/fushata/paraqitja-e-

fushates/  

10 Pyetje drejtuar kryetarëve të bashkive: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pyetje-per-

kryetaret-e-bashkise/ 

11 Dërgimi i tretë i pyetësorit: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/dergimi-i-trete-i-

pyetesorit/ 

12 Faqja facebook e fushatës: Një-Popull-Lëviz-Për-Paqen-Kundër-Gjakmarrjes; profili twitter i Operazione Colomba-

s i përdorur edhe për fushatën: OpColombaApg23 
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theksohet se manifestimet mujore, të realizuara, tashmë prej 5 vitesh, nga Operazione Colomba në 
Bashkinë e Shkodrës kanë qenë rast për të nxitur ngjarjen dhe për të pyetur shoqërinë civile në lidhje 
me këtë gjë. Përgjithësisht aktiviteti i sensibilizimit mbi fenomenin, zhvilluar nëpërmjet këtij mjeti, i 
drejtohet popullatës që i përket zonës më shumë të prekur prej fenomenit me qëllim që: të përhapë një 
kulturë jo të dhunshme bazuar në respektimin e të drejtave njerëzore; të krijojë një presion pozitiv 
shoqëror, që të mund të përhapë vlera të bazuara në mjete të virtytshme për zgjidhjen e konflikteve, si 
pajtimi dhe falja; të mbështesë krijimin në Shqipëri të një lëvizjeje popullore që nxit kulturën e jetës, të 
respektimit të tjetrit dhe të pajtimit dhe që sensibilizon institucionet lokale me qëllim që të garantojnë 
respektimin dhe përhapjen e normave që i kundërvihen fenomenit të gjakmarrjes. 
Duke u nisur prej kësaj hyrjeje, manifestimi i datës 12 qershor 2015 ka qenë momenti në të cilin 
popullata lokale ka mundur t’u shprehë sugjerimet e veta kandidatëve në zgjedhje se si mund të 
tejkalohet fenomeni apo se si mund të ndërmerren veprime që synojnë përmbajtjen dhe zhdukjen e 
fenomenit. 
Me këtë rast, vullnetarët e Operazione Colomba-s u kanë kërkuar qytatarëve që t’u drejtohen 
drejtpërdrejtë kandidatëve, duke u dhënë atyre një këshillë për të ndalur fenomenin e gjakmarrjes. 
Kalimtarët kanë shkruar një mesazh, duke e futur brenda një kutie simbolike votimesh, dhe shumë vetë 
kanë zgjedhur të fotografohen me një letër në dorë drejtuar kandidatëve mbi të cilën ishte shkruar: 
“Unë jam kundër gjakmarrjes... po ti?”13. Përgjithësisht janë mbledhur rreth 60 mesazhe që përmbajnë 
këshilla të dobishme për kandidatët dhe për kryetarët e ardhshëm të bashkive për të luftuar fenomenin 
e gjakmarrjes14.  
Mes tyre po citojmë disa më të rëndësishme:  
- investim në një kulturë të bazuar në elemente pozitive të një kulture të thellë, siç është falja dhe 
pajtimi; 
- burime më të mëdha të përqendruara në zhvillimin e edukimit dhe të sistemit të arsimit; 
- përhapje e një kulture të bazuar në respektimin e jetës; 
- garanci për zbatimin e ligjeve dhe forcimin e Shtetit të së Drejtës; 
- zhvillimin e shërbimeve sociale; 
- një prani më e madhe shoqatash që bashkëpunojnë për ta luftuar këtë fenomen; 
- një përqendrim përpjekjesh në luftë kundër korrupsionit brenda sistemit juridik; 
- një investim më i madh në krijimin e vendeve të punës dhe në rritjen e mirëqenies; 
- shtim i veprimtarive që synojnë parandalimin e fenomenit. 
 
Pikërisht për të rritur përhapjen dhe pjesëmarrjen e Fushatës, edhe gjatë manifestimeve të mëvonshme 
është sponsorizuar kjo nismë15. 

 

                                                 
13 Manifestimi 12 qershor 2015: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/manifestimi-i-12-

qershorit-2015-2/ 

14 Manifestimi i datës 12 qershor 2015 – mesazhe dhe këshilla: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/manifestimi-i-12-qershorit-2015-mesazhet-dhe-

keshillet/ 

15 Manifestime: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/category/manifestime/ 
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2. Rezultatet e Fushatës: përpunimi i të dhënave 
 

 

2.1 Faza e parë e Fushatës  
 
Në lidhje me fazën e parë të Fushatës16, kandidatët që i janë përgjigjur pyetësorit kanë qenë 7/162, prej 
te cilave 3 përgjigje janë marrë me anë të facebook-ut, 3 me postë elektronike dhe 1 nëpërmjet një video-
interviste. Kandidatët që i janë përgjigjur pyetësorit, 3 janë kandidatë për bashkitë e jugut të Shqipërisë, 
3 të tjerë për bashkitë e qendrës dhe 1 për veriun. Mes tyre, numërohen 4 kandidatë meshkuj dhe 3 
kandidate femra. 
Analiza e përgjigjeve ka treguar një shpërndarje të ndryshme gjeografike të fenomenit mes veriut dhe 
jugut të vendit. Në fakt, 5 kandidatë kanë deklaruar se fenomeni nuk ekziston në qarkun e tyre, ndërsa 2 
kandidatë theksojnë se fenomeni ekziston në zonën ku ata janë kandiduar. Në veçanti, kandidati 
Kastriot Gurra, i Partisë Socialiste të Shqipërisë për bashkinë e Librazhdit, është përgjigjur, nëpërmjet 
facebook-ut, duke vënë në dukje se në atë zonë nuk ka asnjë rast17. Edhe kandidatja e pavarur Alma Qatip 
Golemaj për bashkinë e Selenicës është përgjigjur, nëpërmjet facebook-ut, duke pranuar rëndësinë 
themelore të luftës kundër këtij fenomeni, por duke vënë në dukje se ai nuk ekziston në Selenicë18. Në 
fund, Luiza Mandi, kandidate e Partisë Socialiste të Shqipërisë për bashkinë e Libohovës, edhe ajo është 
përgjigur përmes facebook-ut, duke pranuar se nuk i ka kompetencat për të plotësuar pyetësorin, meqë 
fenomeni, sipas saj, nuk ekziston në zonën ku ka vendosur të kandidohet19. 
Diana Mile, kandidate e Lëvizjes Socialiste për Integrim për Bashkinë e Pogradecit, e ka plotësuar 
pyetësorin në mënyrë të plotë. Kandidatja ka deklaruar se në Pogradec nuk janë regjistruar dhe as 
denoncuar raste gjakmarrjeje, edhe pse ka specifikuar papranueshmërinë e fenomenit në zona të tjera të 
Vendit. Po ashtu, përfaqësuesja ka njohur urgjencën e zbatimit të ligjit për krijimin e një Këshilli të 
Koordinimit kundër gjakmarrjes20. Kandidati i Partisë Kristian-Demokrate të Shqipërisë për Bashkinë e 
Tiranës, Dhimitër Muslia, ka pohuar se fenomeni nuk ekziston në qytetin e Tiranës dhe që rastet që 
kanë ndodhur u duhen veshur të gjitha personave që vijnë prej zonës së Shkodrës dhe të Tropojës. 
Pastaj kandidati, duke iu përgjigjur këtij pyetësori, ka pranuar se edhe në zonën periferike të Tiranës, në 
veçanti në Kamëz, ka disa raste gjakmarrjeje. Në fund, Dhimitër Muslia ka folur mbi rëndësinë e 
parandalimit të gjakmarrjes; zbatimin e ligjeve ekzistuese, siç është ligji nr. 9389 i datës 4 maj 2005; 

                                                 
16 Faza e aprë e fushatës: 

 para-zgjedhje: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/category/fushata/para-zgjedhjeve/ 

17 Përgjigjja e kandidatit Kastriot Hasan Gurra për Bashkinë e Librazhdit: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/kastriot-gurra-ps/ 

18 Përgjigjja e kandidates Alma Qatip Golemaj për Bashkinë e Selenicës: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/alma-qatip-golemaj-e-pavarur/ 

19 Përgjigjja e kandidates Luiza Petro Mandi për Bashkinë e Libohovës: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigja-e-kandidates-luiza-petro-mandi-te-

partise-aleanca-per-shqiperine-europiane-ase-partia-socialiste-e-shqiperise-ps-per-bashkine-e-libohoves/ 

20 Përgjigjja e kandidates Diana Thoma Mile për Bashkinë e Pogradecit: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/diana-thoma-mile-lsi/ 
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bashkëpunimin dhe koordinimin me entet që punojnë për të kundërshtuar fenomenin në zonën ku ai 
është i pranishëm21. 
Ata që kanë vënë në dukje ekzistencën e fenomenit kanë qenë dy kandidatë: Vullnet Elbasani, kandidat 
i Partisë “Lëvizja Demokratike për Vlerat, Mirëqenie, Progres” për Bashkinë e Shkodrës, dhe Florian 
Qama, kandidat i Partisë Demokratike të Shqipërisë për Bashkinë e Poliçanit. Kandidati i Shkodrës ka 
dashur të saktësojë që zona e Shkodrës i përgjigjet zonës më të goditur prej fenomenit në fjalë, i cili 
shfaqet në ngujimin e një numri të lartë të familjeve të përfshira. Kandidati mendon se shtrirja e 
fenomenit ka lidhje me mendësinë e popullatës. Problematika të tjera të vëna në dukje janë koordinimi i 
pamjaftueshëm mes institucioneve, ekonomike dhe kulturore, dhe mungesa e zbatimit të ligjeve në 
rastin kur kodi penal parashikon dënimet më të larta. Prej të dhënave zyrtare të sjella nga kandidati në 
përgjigjet e pyetësorit, rezultojnë 200 familje të ngujuara në zonën e Shkodrës të regjistruara deri në 
fund të vitit 2014. 
Kandidati po ashtu ka propozuar, mes zgjidhjeve, një ndërhyrje të koordinuar mes administratës 
publike dhe enteve në territor, që synon çrrënjosjen e shkaqeve të fenomenit të sipërcitur, brenda 
funksionimit të Këshillit të Koordinimit në luftën kundër gjakmarrjes22. Edhe Florian Qama ka pranuar 
ekzistencën e fenomenit të “gjakmarrjes23” dhe të “hakmarrjes”24 në krejt pasojat e saj më të rënda, në 
zonën e tij. Kandidati e ka përqendruar vëmendjen mbi efektet negative që fenomeni mbart, në veçanti 
ndaj fëmijëve dhe të vegjëlve, që vuajnë situatën e ngujimit. Në këtë kuptim, kandidati ka theksuar 
praninë në Poliçan të një qendre që merret me trajtimin e minorenëve të goditur nga fenomeni në 
nivelin edukativ, të arsimimit dhe për sa i përket mbrojtjes së tyre nga ana e forcave të policisë. 
Kandidati i Poliçanit sheh investimin në formimin shkollor, nëpërmjet përhapjes së një kulture paqeje, 
një zgjidhje të mundshme afatgjatë të këtij problemi25.   
Praktikisht të gjithë kandidatët, që i janë përgjigjur pyetësorit në mënyrë të detajuar, kanë theksuar se 
popullata e percepton fenomenin në mënyrë negative, shqetësuese dhe të patolerueshme, duke parë 
nevojën e zhdukjes së tij për të favorizuar zhvillimin e shoqërisë. Disa prej tyre kanë edhe cituar se kodi 
penal shqiptar është modifikuar, duke vendosur dënime më të ashpra për atë që bën krime që lidhen me 
gjakmarrjen. 

 

 

                                                 
21 Përgjigjja e kandidatit Dhimitër Zef Muslia për Bashkinë e Tiranës: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/dhimiter-zef-muslia-pkd/ 

22 Përgjigjja e kandidatit Vullnet Xhevdet Elbasani për Bashkinë e Shkodrës: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/vullnet-xhevdet-elbasani-ldvmg/ 

23 Fjalë për fjalë “marrje gjaku”,shih Paragrafi 1 i “Dokument përshkrimi mbi fenomenin e 'hakmarrjes' dhe të 

'gjakmarrjes' për sensibilizimin e institucioneve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare” redaktuar në tetor 2014 nga 

Operazione Colomba dhe dorëzuar në shkurt-mars 2015 

24 Shih “Dokument përshkrimi mbi fenomenit e 'hakmarrjes' dhe të 'gjakmarrjes' për sensibilizimin e institucioneve 

shqiptare dhe atyre ndërkombëtare” redaktuar në tetor 2014 nga Operazione Colomba dhe dorëzuar në shkurt-mars 

2015 

25 Përgjigjja e kandidatit Florian Abedin Qama për Bashkinë e Poliçanit: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/florian-abedin-qama-pd/ 
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2.2 Faza e dytë e Fushatës 
 
Për sa i përket fazës së dytë të Fushatës26, përgjigjet e kryetarëve të zgjedhur janë 24/61, prej të cilëve 
më shumë se gjysma janë marrë me postë dhe pjesa tjetër me email. Mes tyre, njëra ka ardhur si me 
postë, ashtu edhe më postë. Nuk është marrë asnjë përgjigje nëpërmjet social network-ut. 10 përgjigje janë 
dhënë nga kryetarë që përfaqësojnë bashkësi që i përkasin zonës së jugut të Shqipërisë, 12 nga 
përfaqësues të bashkive që i përkasin zonës qendrore të Shqipërisë dhe 2 nga kryetarë që janë zëdhënës 
të bashkive të zonës veriore të Vendit. Prej 24 përgjigjeve të marra, 6 prej tyre janë dërguar nga kryetare 
dhe 18 nga kryetarë bashkie. 
Janë telegrafuar përgjigjet e marra prej këtyre përfaqësuesve: kryetarit të Poliçanit, të Partisë Socialiste të 
Shqipërisë, Adriatik Zotkajt; kryetarit të Skraparit, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Nesim Barjam 
Spahiut; kryetarit të Dropullit, të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Ahilea Deçkat; kryetarit të 
Tepelenës, të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Tërmet Peçit; kryetarit të Pogradecit, të Partisë 
Demokratike të Shqipërisë, Eduart Kaprit; kryetarit të Delvinës, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, 
Rigels Balilit; kryetarit të Librazhdit, të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Kastriot Gurrat; kryetarit të 
Pustecit, të Partisë Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian, Edmond Themelkos; kryetarit të 
Kuçovës, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Selfo Kapllanit. Ata kanë deklaruar se fenomeni nuk 
ekziston apo se nuk është denoncuar dhe as nuk janë regjistruar raste të këtij lloji në qarqet që 
përfaqësojnë27.  
Përfaqësuesja e bashkisë së Libohovës, Luiza Mandi, edhe pse i ishte përgjigjur pyetësorit më përpara 
shkurtimisht, si kandidate në zgjedhje për Partinë Socialiste të Shqipërisë, u është përgjigjur pyetjeve 
edhe në cilësinë e kryetares. Në fakt, përfaqësuesja ka ritheksuar mungesën e fenomenit në zonën ku 

                                                 
26 Faza e dytë e fushatës: pas-zgjedhje: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/category/fushata/pas-zgjedhjeve/ 

27 Kryetari i Poliçanit Adriatik Zotkaj:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/kryetari-i-bashkise-se-policanit-pergjigj/;  

 Kryetari i Skraparit Nesim Barjam Spahiu: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigja-e-kryetarit-te-bashkise-se-skraparit/; 

 Kryetarja e Dropullit Ahilea Deçka:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/reagimi-i-kryetarit-te-dropullit/;  

 Kryetari i Tepelenës Tërmet Peçi:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-tepelene-mbi-

fenomenin-e-gjakmarrjes/;  

 Kryetari i Pogradecit Eduart Kapri:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-se-pogradecit/; 

Kryetari i Delvinës Rigels Balili:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-se-delvine/; 

Kryetari i Librazhdit Kastriot Gurra:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-librazhd/; 

Kryetari i Pustecit Edmond Themelko:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-bashkise-pustec/; Kryetari i 

Kuçovës Selfo Kapllani:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-se-kucoves/ 
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ajo është zgjedhur, duke vënë në dukje rëndësinë e dhënies së vëmendjes së nevojshme rasteve 
konfliktuale, në veçanti, për shkak të pronësisë apo të mosmarrëveshjeve familjare28. Edhe kryetari i 
Maliqit, Gëzim Topçiu, i Partisë Socialiste të Shqipërisë, i është përgjigjur pyetësorit duke pohuar se 
fenomeni i gjakmarrjes nuk është i përhapur në zonën e tij, por duke vënë në dukje nevojën për t’iu 
kundërvënë nëpërmjet zbatimit të ligjeve dhe krijimit të një organi përkatës, si Këshilli i Koordinimit që 
është parashikuar prej ligjit nr. 9389 të datës 04/05/200529.  
Po ashtu, kryetari i Roskovecit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Majlinda Bufi, dhe përfaqësuesi i 
Devollit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Bledjon Nallbati, kanë theksuar mungesën e fenomenit 
në zonën që përfaqësojnë, por duke emfatizuar nevojën për t’i kushtuar gjithnjë e më shumë burime 
parandalimit të tij30. 
Kurse kryetarët e Himarës, Jorgo Goro, dhe të Konispolit, Shuaip Beqiri, të dy përfaqësues të Partisë 
Socialiste të Shqipërisë, edhe pse kanë pohuar mungesën e përhapjes së fenomenit në zonat gjeografike 
të tyre, nuk përjashtojnë që në të ardhmen ajo mund të zërë rrënjë sidomos në rastin kur migrimi i 
brendshëm bën që qytetarët e veriut të transferohen në jug të Vendit31. 
Në fund, përfaqësuesit e bashkive të Beratit, Petrit Sinaj, i Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe të 
Gramshit, Luljeta Dollani, e Partisë Socialiste të Shqipërisë, kanë vënë në dukje se dënimi publik i 
fenomenit nga ana e shoqërisë civile dhe bashkëveprimi mes institucioneve kanë përcaktuar mungesën 
e rasteve të gjakmarrjes në qarqet e tyre32. 
Kryetarët e Korçës dhe të Patosit, respektivisht Sotiraq Filo e Rajmonda Balilaj, të dy të Partisë 
Socialiste të Shqipërisë, kanë dhënë përgjigje më të plota. Nëse, nga njëra anë, të dy kanë vënë në dukje 
mungesën e përhapjes së fenomenit dhe mungesën e një regjistri zyrtar të këtyre rasteve, nga ana tjetër, 
kanë kërkuar të ofrojnë disa udhëzime të dobishme për tejkalimin e fenomenit, duke qenë të gatshëm 
për bashkëpunime të ardhshme33. Mes udhëzimeve të ofruara po citojmë idenë e forcimit të besimit të 

                                                 
28 Përgjigje e Kryetares së Libohovës, Luiza Mandi: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetarja-e-bashkise-se-libohoves/ 

29 Përgjigje e Kryetarit të Maliqit, Gëzim Ali Topçiu: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-e-kryetarit-te-bashkise-maliq-mbi-

fenomenin-e-gjakmarrjes/ 

30 Kryetarja e Roskovecit Majlinda Bufi:  

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetarja-e-bashkise-roskovec/; 

Kryetari i Devollit Bledjon Tomor Nallbati: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-devoll/. 

31 Kryetari i Himarës Jorgo Sokrat Goro: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigja-

nga-kryetari-i-bashkise-himare/;  

 Kryetari i Konispolit Shuaip Beqiri: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-

nga-kryetari-i-bashkise-konispol-mbi-fenomenin-e-gjakmarrjes/. 

32 Kryetari i Beratit Petrit Sinaj: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-

kryetari-i-bashkise-berat/;  

 Kryetarja e Gramshit Luljeta Kalem Dollani: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigja-e-kryetarit-te-bashkise-gramsh/ 

33 Kryetari i Korçës, Sotiraq Filo: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-e-

kryetarit-te-bashkise-se-korces/;  

 Kryetarja e Patosit Rajmonda Balilaj: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigja-e-

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-roskovec/#more-3635
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/le-risposte-del-sindaco-di-himarele-risposte-del-sindaco-di-himare-sul-fenomeno-delle-vendette-di-sangue/#more-3276
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-berat/#more-3059
http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/risposte-del-sindaco-di-korca/#more-2477
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qytetarëve ndaj administratës, nëpërmjet zbatimit të ligjeve, dhe të trajtimit të çështjes në nivel 
kombëtar nëpërmjet angazhimit të një grupi ekspertësh. Në lidhje me zbatimin e ligjit për krijimin e një 
Këshilli të Koordinimit në luftë kundër gjakmarrjes, kryetari i Korçës ka theksuar rëndësinë e krijimit të 
strukturave ad hoc për realizimin e këtij objektivi; ndërsa kryetari i Patosit ka rinovuar angazhimin e tij 
që të marrë pjesë në platformë, duke ndjekur modelitetet me të cilat Këshilli do të koordinojë veprimet 
e administratës lokale. 
Është deklaruar prania e fenomenit në zonën e Shkodrës, të Fushë-Arrëzit, të Urës Vajgurore, të 
Shijakut dhe të Peqinit. Kryetarja e Shkodrës, Voltana Ademi, eksponente e Partisë Demokratike të 
Shqipërisë, ka theksuar ekzistencën e fenomenit dhe gjerësinë e tij në zonën periferike dhe urbane, duke 
pranuar se ajo është një sfidë kulturore dhe sociale për administratën lokale34. Përfaqësuesi i bashkisë së 
Fushë-Arrëzit, Fran Tuci i Partisë Socialiste të Shqipërisë, ka pranuar ekzistencën e fenomenit, në 
veçanti në 6 raste të lidhura me të, duke identifikuar në investimin për zhvillimin lokal rrugën për 
tejkalimin e problemit35. Kryetarja e Urës Vajgurore, Juliana Memaj e Partisë Socialiste të Shqipërisë, ka 
bërë një kërkim për t’iu përgjigjur në mënyrë të thelluar dhe kompetente pyetësorit. 
Prej kërkimit ka dalë që, nëse në të kaluarën vrasjet për gjakmarrje kanë qenë më shumë se 20, 
aktualisht nuk janë regjistruar raste në zonat e saj. Kryetarja ka pranuar se ato zona janë subjekte të 
njëfarë mendësie që të çon në atë që karakterizon fenomenin. Në këtë kuptim, kryetarja e Urës 
Vajgurore ka konstatuar se ky lokalitet mund të jetë subjekt në rrisk për t’u prekur prej këtij fenomeni. 
Kryetarja ka theksuar rëndësinë e krijimit të grupeve të punës, që t’u mundësojë institucioneve të hyjnë 
në familjet e përfshira në këtë fenomen, në mënyrë që të studiojën strategji të përshtatshme për t’iu 
kundërvënë, duke u nisur nga njohja e atij personi që i vuan pasojat në vetën e parë36. Përfaqësuesi i 
Shijakit, Ardian Kokomani i Partisë Socialiste të Shqipërisë, ka identifikuar ekzistencën e rreth 10-20 
rasteve të gjakmarrjes në zonën e koordinuar prej tij, duke deklaruar bashkëveprimin e frytshëm me 
Policinë e Shtetit, Prefekturën dhe Shërbimet Sociale në luftën kundër kësaj praktike 37 . Kryetari i 
Peqinit, Saimir Hasalla i Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ka vënë në dukje praninë e fenomenit, në 
veçanti të hakmarrjes38, duke dalluar në zbatimin e ligjeve dhe në koordinimin mes shoqërisë civile, 
institucioneve dhe Policisë dy mjete të efektshme për rregullimin e këtij fenomeni39. 
Të gjithë kryetarët dhe të gjithë kandidatët, që kanë kontaktuar Operazione Colomba-n gjatë zhvillimit 
të Fushatës, kanë shprehur njohje dhe vlerësim në lidhje me veprimtaritë e realizuara. Në veçanti, i 

                                                                                                                                                                  
kryetares-se-bashkise-te-patos/ 

34 Përgjigjet e Kryetares së Shkodrës Voltana Ademi: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetarja-e-bashkise-shkoder/ 

35 Përgjigjet e Kryetarit të Fushë-Arrëzit Fran Tuçi: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-e-kryetarit-te-bashkise-fushe-arrez/ 

36 Përgjigjet e Kryetares së Urës Vajgurore Juliana Flamur Memaj: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetarja-e-bashkise-ure-vajgurore/ 

37 Përgjigjet e Kryetarit të Shijakut Ardian Kokomani: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-shijak/ 

38 Shih Shënimet 23 e 24 

39 Përgjigjet e Kryetarit të Peqinit Saimir Hasalla: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetari-i-bashkise-peqin-mbi-

fenomenin-e-gjakmarrjes/ 
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është dhënë mbështetje e gjerë zbatimit të ligjit të vitit 2005 për krijimin e Këshillit të Koordinimit 
kundër gjakmarrjes, ashtu si edhe bashkëpunimeve të ardhshme. 

 

 
2.Veprimi në nivel mediatik 
 
Në nivel mediatik, social network-ët kanë qenë të dobishëm për të përhapur Fushatën dhe për të rritur 
numrin e kontakteve me kandidatët, me kryetarët dhe me publikun e interesuar. Po ashtu, këto mjete 
kanë mundësuar përqendrimin e vëmendjes mbi fenomenin e gjakmarrjes, duke shtuar përhapjen e 
informacioneve, duke lehtësuar vetëdijen mbi dëmshmërinë e tij dhe duke nxitur angazhimin për të 
gjetur rrugë që mundësojnë eleminimin e tij. 
Në këtë perspektivë, është e nevojshme të sqarohet që, përveç 3 përgjigjeve marrë përmes facebook-ut, 
kanë ardhur edhe disa mbështetje ndaj Fushatës, por që nuk janë vërtetuar në plotësimin e pyetësorit. 
Në këtë kuptim, shënohen dy episode që kanë të bëjnë me dy kandidatë meshkuj, njëri nga zona 
qendrore dhe tjetri nga zona e veriut të Shqipërisë. I pari ka ardhur përpara zgjedhjeve dhe ka pasur si 
protagonist Erion Veliajn, kandidat i Partisë Socialiste të Shqipërisë për bashkinë e Tiranës. Kandidati 
ka shprehur mirënjohje ndaj Fushatës së sensibilizimit nëpërmjet social twitter-it, por pa i dhënë përgjigje 
asnjë pyetjeje të pyetësorit40. 
I dyti ka qenë një koment i publikuar nga Dik Rasim Spata, kandidat i Partisë për Bashkimi për të 
Drejtat e Njeriut për Bashkinë e Peshkopisë (Dibër), në faqen facebook të Fushatës. Kandidati ka 
deklaruar angazhimin e tij në luftën kundër fenomenit, nëpërmjet zbatimit të rreptë të ligjeve, në rast se 
do të zgjidhej kryetar41. Pas këtij komenti, Kandidati Dik Rasim Spata nuk u është përgjigjur pyetjeve të 
tjera të pyetësorit. 
Këto mbështetje janë vlerësuar, por, në të njëjtën kohë, duke parë se nuk ka pasur përgjigje të tjera në 
lidhje me pyetësorin, kemi pyetur veten nëse kandidatët nuk i kanë bërë këto komente në social media 
vetëm me qëllim që të bëjnë reklamë për veten e vet gjatë fushatës elektorale. 

 
 
2.4 Reflektime mbi rezultatet 
 
Para së gjithash, vihet re numri i ulët i përgjigjeve ndaj pyetësorit të plotësuar nga kandidatët. Fakti që 
në fazën e parë të Fushatës kanë ardhur vetëm 7/162 pyetësorë të dërguar është një e dhënë e 
rëndësishme. 
Në fazën e dytë të Fushatës, përgjigjet kanë qenë fillimisht 8 dhe, vetëm pas dërgimit të letrës së tretë, 
janë bërë 16, për një total prej 24 përgjigjesh nga ana e kryetarëve, mbi një total prej 61 të tillë. 
Interpretimi që vullnetarët e Operazione Colomba-s u kanë bërë këtyre të dhënave, nga njëra anë mund 

                                                 
40 Erion Veliaj: http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/nje-kandidat-per-tiranen-kushton-

vemendje-fushaten-tone-2/ 

41 Përgjigjja e kandidatit Dik Rasim Spata për Bashkinë e Peshkopisë (Dibër): 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/dik-rasim-spata-pbdnj/ 
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të vënë në dukje një nivel interesimi mesatar-të ulët në lidhje me fenomenin nga ana e autoriteteve, nga 
ana tjetër, vështirësinë për të kuptuar se cila mund të jetë mënyra më e mirë për ta trajtuar dhe për ta 
zhdukur këtë fenomen. 
Një tjetër e dhënë e rëndësishme ka të bëjë me prejardhjen e përgjigjeve. Pjesa më e madhe e 
përgjigjeve të marra, në fakt, vjen prej kandidatëve apo kryetarëve të zonave të qendrës dhe të jugut të 
Shqipërisë. Prej informacioneve të marra, do të dukej se fenomeni është pak i përhapur në jug dhe i 
pranishëm, edhe pak i praktikuar, në qendër. Si rrjedhojë, mund të mendohet se përgjigjja ndaj 
pyetësorit nga ana e kandidatëve të jugut dhe të qendrës është lehtësuar pikërisht nga prania apo 
mungesa apo nga përhapja e ulët e fenomenit në këto zona. 
Po ashtu është e nevojshme të theksohet se si disa kryetarë kanë vënë në dukje praninë, në zonën që ata 
përfaqësojnë, të mendësisë tipike të fenomenit, duke vlerësuar kështu karakterin e tij shkatërrues dhe të 
rrezikshëm. 
Përkundrazi duke njohur gjerësinë e fenomenit në zonën e veriut të vendit, duhet theksuar fakti se 
vetëm dy përfaqësues të kësaj zone kanë plotësuar pyetësorin dhe që, mes këtyre, përgjigjja e kryetares 
së Shkodrës, që konsiderohet si njëra prej lokaliteteve më të mëdha të goditura prej fenomenit të 
gjakmarrjes42, ka kthyer përgjigje pas shumë nxitjesh43.  
Për sa i përket krahasimit të të dhënave të mbledhura në fazën e parë të Fushatës dhe atyre të 
mbledhura në fazën e dytë, mund të nxirren disa përfundime. Duke iu referuar përgjigjeve të marra, 
konstatohet një shtim i dukshëm i numrit të përgjigjeve të marra në fazën e dytë në krahasim me të 
parën. Në fakt, duke krahasuar të dhënat gjejmë se në fazën e parë raporti mes numrit të përgjigjeve 
mbi totalin e kandidatëve të pyetur ka qenë 7 mbi 162 (7/162 = 0,042); ndërsa në fazën e dytë raporti 
ka qenë 24 mbi 61 (24/61 = 0,393). Në përqindje, në fazën e parë të ngjarjes, përgjigjet përbënin 4,32%; 
ndërsa në fazën e dytë përgjigjet përbënin 39,34%. Ky shtim mund të interpretohet në dy mënyra. 
Përpara së gjithash, vihet re një marrje më e madhe e përgjegjësisë ndaj luftën kundër këtij fenomeni, 
dhënë nga serioziteti dhe zyrtaria që një detyrë publike, si ajo e të qenit kryetar bashkie, kërkon. Në 
mbështetje të kësaj hipoteze është e nevojshme të vihet në dukje se, nëse gjatë fushatës elektorale 
kandidatët i kanë kontaktuar vullnetarët nëpërmjet rrjeteve sociale për t’iu përgjigjur pyetësorit, pas 
zgjedhjeve kanali i rrjetit social, si mjet për t’iu përgjigjur pyetjeve mbi fenomenin, është lënë krejtësisht 
mënjanë. Një tjetër element që mbështet këtë interpretim ka të bëjë me analizën e përgjigjes së kryetares 
së Libohovës që, në cilësinë e kandidates, i ka dhënë një përgjigje të përgjithshme pyetësorit nëpërmjet 
social network facebook-ut44; ndërsa, në cilësinë e kryetares, u ka dhënë një përgjigje më të detajuar dhe 
formale pyetjeve45. 
Në vend të dytë, pjesa më e madhe e përgjigjeve të kryetarëve janë marrë pas dërgimit nga ana e 
Operazione Colomba-s së një letre të tretë nxitëse në të cilën është thënë se rezultatet e Fushatës, pra 

                                                 
42 Shih Shënimi 3 

43 Nxitje kryetares së Shkodrës Voltana Ademi dhe përgjigjet e saj 

44 Përgjigjja e kandidates Luiza Petro Mandi për Bashkinë e Libohovës: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigja-e-kandidates-luiza-petro-mandi-te-

partise-aleanca-per-shqiperine-europiane-ase-partia-socialiste-e-shqiperise-ps-per-bashkine-e-libohoves/ 

45 Përgjigjja e kryetares së Libohovës Luiza Petro Mandi: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/pergjigjet-nga-kryetarja-e-bashkise-se-libohoves/ 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/it/lopinione-di-keti-bazhdari-candidata-del-partito-socialista-per-il-comune-di-scutari-sul-fenomeno-della-vendetta-di-sangue-durante-unintervista/#more-1547
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përgjigjet dhe jo përgjigjet e marra, do t’u dërgoheshin të gjitha autoriteteve kombëtare (mes të cilëve 
Presidentit të Republikës, Kryeministrit, Ministrave, përfaqësuesve të Parlamentit, Avokatit të Popullit) 
dhe institucioneve ndërkombëtare (si Bashkimit Evropian, Organizatës për Sigurimin dhe 
Bashkëpunimin në Evropë, Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë)46. 
Pra, mund të arrihet në përfundimin se supervizionimi nga ana e organizatave të jashtme apo 
autoriteteve lokale ka shërbyer si katalizator në marrjen pjesë në këtë ngjarje. 
Gjithmonë duke iu referuar krahasimit të të dhënave të mbledhura në fazën e parë dhe të dytë të 
Fushatës, shënohet një mospërputhje e fortë mes përgjigjes së dhënë nga Florian Qama, kandidat i 
Partisë Demokratike të  Shqipërisë për bashkinë e Poliçanit, përpara datës 21 qershor 2015 dhe asaj të 
Adriatik Zotkaj, kryetarit të ri të Poliçanit për Partinë Socialiste të Shqipërisë. I pari e ka vënë qartësisht 
në dukje përhapjen e fenomenit të “gjakmarrjes” dhe të “hakmarrjes”47 në zonën e Poliçanit, kurse i dyti 
ka deklaruar se fenomeni nuk ekziston në atë zonë48. 
Prej përmbajtjes së përgjigjeve të dhëna prej përfaqësuesve mund të vihet re një reflektim tjetër i 
rëndësishëm. Në fazën e parë, ata që kanë deklaruar ekzistencën e fenomenit në zonën ku janë 
kandiduar e kanë bërë duke iu referuar në mënyrë të veçantë ngujimit të fëmijëve dhe të familjeve të 
përfshira49. Në fazën e dytë, disa përgjigje të kryetarëve kanë theksuar se sa ky fenomen është i rrënjosur, 
edhe për shkak të mendësisë prej nga ku rrjedh, dhe, pra, sa ka nevojë për një ndërhyrje 
shumëdimensionale nga ana e institucioneve dhe e shoqërisë civile. 
Në lidhje me këtë, përvoja e Operazione Colomba-s, gjatë këtyre pesë viteve ndërhyrjeje jo të 
dhunshme mbi këtë problem, tregon se gjakmarrja është një fenomen kompleks, që mund të arrijë të 
përfshijë krejt bërthamat familjare për breza të tërë, duke ndryshuar krejtësisht gjendjen e tyre të jetesës. 
Pikërisht sepse fenomeni është lidhur me një seri shkaqesh dhe bashkëshkaqesh – me mungesën e 
zbatimit të ligjeve dhe sigurinë e dënimit; mendësinë; mungesën e koordinimit mes strukturave 
kompetente; nivelin ekonomik, arsimor dhe kulturor të popullatës – duhet të trajtohet në të gjitha anët. 
Për shembull, vëmendja kushtuar prej shoqërisë dhe institucioneve familjes që ka pësuar një/disa 
vdekje për shkaqe të lidhura me gjakmarrjen duhet të jetë të paktën në përputhje me atë që u jepet atyre 
që rrezikojnë jetën e tyre për krimin e kryer prej një të afërmi të tyre. Në fakt, afërsia e atyre që kanë 
pësuar humbjen e një të dashuri të tyre dhe mundësinë për të kanalizuar vuajtjen dhe zemërimin e 
provuar në mënyrë jo të dhunshme favorizon parandalimin e akteve të tjera të gjakmarrjes, duke ulur 
kështu tensionin mes palëve. 

 

                                                 
46 Dërgimi i tretë i pyetësorit 

47 Shih Paragrafi 2.1 i reportit; përgjigjja e kandidatit Florian Abedin Qama për Bashkinë e Poliçanit: 

http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/florian-abedin-qama-pd/ 

48 Përgjigjja e kryetarit të Poliçanit Adriatik Zotkaj: 

 http://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/sq/kryetari-i-bashkise-se-policanit-pergjigj/ 

49 Shih “Dokument përshkrimi mbi fenomenin e 'hakmarrjes' dhe të 'gjakmarrjes' për sensibilizimin e institucioneve 

shqiptare dhe atyre ndërkombëtare” redaktuar në tetor 2014 nga Operazione Colomba dhe dorëzuar në shkurt-mars 

2015 
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3. Përfundime: angazhimi në luftën kundër fenomet dhe perspektivat për të 
ardhmen 
 
Fushata e sensibilizimit e organizuar këtë vit është në vazhdim të veprimtarive të sensibilizimit të 
realizuara në shkallë kombëtare vitet e mëparshme dhe dëshiron të ndërtojë apo të lehtësojë 
bashkëpunimin mes enteve kompetente me qëllim që të bëhen hapa konkretë në luftën kundër 
fenomenit. Në fakt, Fushata është çuar përpara me një optikë afatgjatë. Pra, ka qenë themelore ideja për 
të vazhduar realizimin e proceseve advocacy për të ndikuar politikat publike në luftën kundër fenomenit. 
Në këtë kuptim, pyetja e tretë e pyetësorit ka pasur një rëndësi kyç për t’i shtyrë institucionet kah 
implementimi i ligjit nr. 9389 të datë 04/05/2005, për të krijuar Këshillin e Koordinimit për luftën 
kundër gjakmarrjes, siç është parashikuar edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian të datës 30 prill 
201550. Fushata ka dashur të krijojë një presion pozitiv për t’i shtyrë autoritetet vendore që të marrin një 
angazhim konkret në hartimin e strategjive që lehtësojnë tejkalimin e fenomenit. 
Pak a shumë, të gjithë kryetarët, përfshi edhe ata që nuk janë përgjigjur dhe në veçanti ata që kanë 
deklaruar mosekzistencën e fenomenit në zonën e tyre, do të marrin informacione të detajuara për 
rastet e “gjakmarrjes”51 dhe të “hakmarrjes”52, që ndodhen në zonën e tyre, për të cilat Operazione 
Colomba është në dijeni. Bashkëndarja e të dhënave të mbledhura nga Operazione Colomba me 
institucionet synon përgjegjësimin dhe krijimin e një lidhjeje të drejtpërdrejtë me familjet e goditura nga 
fenomeni. Në fakt, prej disa përgjigjeve vihet re një mangësi që, sipas vullnetarëve të Operazione 
Colomba-s, vë në dukje se nuk duhet të zhvlerësohet kompleksiteti i fenomenit. Mungesa e denoncimit 
të rasteve të gjakmarrjes nga ana e qytetarëve, ashtu si edhe mungesa e regjistrimit të tyre, nuk do të 
thotë se fenomeni nuk ekziston, por thekson sërish urgjencën për të krijuar zgjidhje ndërtuese që 
synojnë rikthimin e besimit mes qytetarëve dhe administratës lokale si element i domosdoshëm për të 
luftuar problemin. Pra, këshillohet që të vazhdohet të ndiqet siti i Fushatës në parapamje të 
përditësimeve dhe të konkretizimit të aktiviteteve të tjera53. 
Ngjarja është mbyllur zyrtarisht më 30 shtator 2015 dhe ky relacion do t’u dërgohet të gjitha 
institucioneve politike dhe fetare shqiptare në nivel kombëtar dhe vendor; organizatave kryesore 
ndërkombëtare dhe evropiane; përfaqësive më të rëndësishme të Shtetit në tokën shqiptare, si 
Ambasadat. 
Operazione Colomba ripërtërin me besim gatishmërinë e vet për të bashkëpunuar me institucionet dhe 
me shoqërinë civile për hartimin e një strategjie afatgjatë, të adresuar për të zhdukur fenomenin e 
gjakmarrjes, duke ripërtërirë angazhimin e saj në luftën për tejkalimin e këtij problemi. 

                                                 
50 Shih European Parliament resolution of 30 April 2015 on the 2014 Progress Report on Albania, pika 23, fq. 28 

51 Shih Shënimi 23 

52 Shih Shënimi 24 

53 www.kundergjakmarrjes.org 



 

Operazione Colomba - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  - www. op e ra z ion eco lomb a . i t  –  

www.k u n d e rg j ak mar r j es . or g  

t e l :  +3 5 5  6 9  4 0 07 2 83  -  +3 5 5  6 9  4 00 7 28 4  -  E -ma i l :  op e ra z ion ec o lo mb a .a l@ap g2 3 .o rg  

18 

SHTOJCË 

 
 

Pyetje për kandidatët për kryetarë bashkie 
 
1. Cila është përhapja e fenomenit të gjakmarrjes dhe të hakmarrjes në territorin ku ju jeni kandiduar? 

 Si perceptohet fenomeni prej popullatës? 

 Sa raste ka në bashkinë/qarkun ku ju jeni Kryetar/e i/e Bashkisë? 

 A ka bashkëpunim mes administratës dhe enteve të tjera në territor? 
 
2. Konkretisht, çfarë hapash do të bëni për çrrënjosjen e plotë të fenomenit të gjakmarrjes dhe të 
hakmarrjes, duke iu referuar në mënyrë specifike territorit të komunës/qarkut ku ju jeni kandiduar? 
 
3. Më 4 maj 2005 ka dalë Ligji nr. 9389, i cili ende nuk është zbatuar plotësisht, pasi mungojnë 
rregulloret zbatuese prej anës së Ekzekutivit. Çfarë keni ndër mend t’i kërkoni Ekzekutivit Shqiptar për 
zbatimin e këtij mjeti ligjor? 
 
 
 
 

Pyetje për kryetarët e bashkisë 
 

 
1. Cila është përhapja e fenomenit të gjakmarrjes dhe të hakmarrjes në territorin ku ju jeni Kryetar/e i/e 
Bashkisë? 

a. Si perceptohet fenomeni prej popullatës? 
b. Sa raste ka në komunën/qarkun ku ju jeni Kryetar/e i/e Bashkisë? 
c. A ka bashkëpunim mes administratës dhe enteve të tjera në territorin ku ju jeni Kryetar/e i/e 
Bashkisë? 

 
2. Konkretisht, çfarë hapash do të bëni për çrrënjosjen e plotë të fenomenit të gjakmarrjes dhe të 
hakmarrjes, duke iu referuar në mënyrë specifike territorit të bashkisë/qarkut ku ju jeni Kryetar/e i/e 
Bashkisë? 
 
3. Më 4 maj 2005 ka dalë Ligji nr. 9389, i cili ende nuk është zbatuar plotësisht, pasi mungojnë 
rregulloret zbatuese prej anës së Ekzekutivit. Çfarë keni ndër mend t’i kërkoni Ekzekutivit Shqiptar për 
zbatimin e këtij mjeti ligjor? 


