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Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1923. Që nga ai vit është 

anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar 

deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Sipas nenit 

1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti 

Shqiptar më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Konventave të Gjenevës 

të 12 gushtit 1949 - ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 

1957 - dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - ratifikuar nga 

Republika e Shqipërisë më 16 qershor 1993. Ai është ndihmës i organeve 

të pushtetit për çështjet humanitare në mbarë vendin.

V I Z I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një 

shoqatë humanitare e zhvilluar, që punon 

për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të 

njerëzve në nevojë, në përputhje me parimet 

themelore të Lëvizjes.

M I S I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet 

vepri m tarisë së vet humanitare, njerëzit 

më në nevojë duke mobilizuar forcën e 

humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Zakonisht janë të paktë njerëzit që e njohin “lidhjen” e Kryqit të Kuq me luftën. Një 
nga drejtimet e punës për përhapjen e vlerave humanitare të Kryqit të Kuq, konsiston 

në promovimin e historisë së tij. Dhe gjithashtu në promovimin e së drejtës ndërkombëtare 
humanitare. Të gjitha këto të çojnë në atë kontribut special që Kryqi i Kuq ka për mbrojtjen 
e dinjitetit të njeriut edhe gjatë konflikteve të armatosura. Artikulli i presidentit 
të Kryqit të Kuq Shqiptar prof.dr.Shyqyri Subashit e vë theksin në këtë aspekt 
të veprimtarisë së Kryqit të Kuq, duke nënvizuar se sot e drejta ndërkombëtare 
humanitare që lindi me shtysën e Kryqit të Kuq, mbron ata që nuk marrin pjesë 
direkt në një konflikt ose që kanë dalë jashtë luftimit për arsye sëmundjeje, plagosjeje 
ose burgosjeje.  

Për ta plotësuar më mirë njohjen e Kryqit të Kuq si një Lëvizje humanitare me interesa të larmishme, në këtë numër do të gjeni një 
intervistë të presidentit të Federatës ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe z.Tadateru Konoé. 
Sfidat e së ardhmes për mbrojtjen e njerëzve më vulnerabël në kohë lufte apo paqeje, janë në qendër të shqetësimit humanitar të 
drejtuesit kryesor të njërës prej përbërësve të rëndësishme të Lëvizjes sonë.  

Nuk do të mungojnë në këtë numër edhe rubrikat e njohura si ajo e shëndetit me një shpjegim mbi “epidemiologjine e hepatiteve 
virale”, apo rubrika tjetër që i kushtohet veprimtarisë së degëve ku kemi veçuar përkujtimin e 91 vjetorit të shoqatës sonë nga 
dega Kamzë.

Revista i kushton vëmendje edhe një projekti të ri të financuar me fonde të Bashkimit Europian, i cili rrit kontributin e Kryqit 
të Kuq Shqiptar për promovimin e dhurimit vullnetar e falas të gjakut. 
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Editorial
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Prof. Dr. Shyqyri Subashi

Le të mundohemi ta përcaktojmë që 
në fillim domethënien që duhet të 
përthithim nga titulli kryesor i këtij 
numri të Revistës “Kryqi i Kuq dhe 
Lufta”. Në vështrimin e parë duket 
se Kryqi i Kuq, kjo lëvizje mbarë 
botërore, humanitare e krejtësisht 
paqësore, nuk ka të bëjë fare me 
luftërat dhe tragjizmin e makabrite-
tin e tyre. Në të vërtetë e për  fat të 
keq, historia shumëshekullore e botës 
ka treguar se luftërat, me tërë pasojat 
e tyre negative për humbjen e jetëve 
njerëzore, jo vetëm ndër luftëtarët në 
fushëbetejat, por edhe ndër civilët 
(përfshirë të sëmurë, fëmijë, pleq 
e gra), kanë qenë dhe janë të pra-
nishme, madje edhe në ditët e sotme, 

KrYQI I KUQ 
LINDI Në LUFtë  
KUNDër PaSOjaVE LUFtëS

në pjesë të ndryshme të saj. Statistikat 
e ndryshme të tronditin e madje të 
shokojnë me numrin e madh të hum-
bjes së jetëve njerëzore dhe të plagos-
jeve të shumta, si pasojë e të cilave 
krijohet një numër i madh i shkallëve 
të ndryshme të gjymtimeve fizike të 
njerëzve. Këta bilance e kanë bërë 
shumicën e njerëzimit të jetë pacifiste 
dhe të dëshirojë shumë që të mos 
ketë luftëra. Por për fat të keq deri 
sot kjo nuk ka qenë e mundur. Në 
këto kushte ka marrë jetë “filozofia 
humanitare” e Kryqit të Kuq , e cila 
mund të formulohet si më poshtë: 
Përderisa luftërat janë praktikisht 
të pa pashmangshme, atëherë le të 
përpiqemi që t’i bëjmë ato më pak 
të dhimbshme për njerëzit, d.m.th. 
me më pak humbje, dëmtime e 
dhimbje njerëzore. Tërë kjo “filo-
zofi” përmblidhet në atë që mund 
të thuhet: “mjaft më, edhe luftërat 
kanë kufij!”. 

Në këndvështrimin praktik kjo që u 
tha mund të përkthehet me shpre-
hjen se një sërë  veprimesh janë dhe 
duhet të mbeten të ndaluara në çdo 
kohë dhe në çdo vend, çfarëdo qoftë 
ai. Konkretisht të ndaluara duhet të 
mbeten: dhuna mbi jetën dhe per-
sonin, në veçanti vrasjet e të gjitha 
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llojeve, gjymtimi, trajtimi mizor dhe 
tortura; marrja e pengjeve; cenimi i 
dinjitetit personal, në veçanti trajtimi 
poshtërues dhe degradues i njerëzve; 
dënimi dhe ekzekutimi pa aktgjykim 
të dalë nga gjykata e rregullt, duke 
dhënë të gjitha garancitë juridike; të 
plagosurit dhe të sëmurët duhen të 
mblidhen dhe duhet kujdesur për ta.

Në të vërtetë ideja fillestare e krijimit 
të Kryqit të Kuq ka lindur nga lufta. 
Historia është kështu: Henry Du-
nant, një biznesmen nga Gjeneva, 
u bë rastësisht dëshmitar i gjendjes 
pas betejës së Solferinos në Itali, në 
vitin 1859. Ai u trondit thellë kur 
pa shumë ushtarë të plagosur që pas 
betejës, ishin braktisur në fatin e tyre. 
Shumë prej tyre mund të shpëtonin 
prej vdekjes në qoftë se do t’u je-
pej ndihmë e nevojshme mjekësore. 
Mirëpo personeli sanitar që dispono-
nin ushtritë në atë kohë, ishte shumë 
më i vogël se sa nevojitej. Dunant 
bëri ç’mundi për t’u përkujdesur për 
të plagosurit atje, por edhe kjo  nuk 
mjaftoi. Pas kthimit në Gjenevë ai 
shkroi librin e mirënjohur “Një 
kujtim nga Solferino”, në të cilin 
formuloi dy propozime themelore, 
zbatimi i të cilëve praktikisht shënon, 
edhe lindjen e idesë së Kryqit të Kuq 
dhe formimin e tij.

Propozimi i parë   ishte që në çdo 
vend të krijohej një shoqatë, e cila do 
të punonte për të trajnuar, që në kohë 
paqeje, vullnetarë për të ndihmuar 
personelin mjekësor të forcave të 
armatosura që do të përdoreshin në 
rast se do të shpërthente lufta. Shoqa-
tat e krijuara më vonë në zbatim të 
këtij propozimi u quajtën shoqata të 
Kryqit të Kuq ose të Gjysmëhënës 
së Kuqe. Sot, më shumë se 150 vjet 
më vonë, në të gjithë botën, janë kri-
juar tashmë një shoqatë kombëtare e 
Kryqit të Kuq ose e Gjysmëhënës së 

Kuqe në 187 vende. Ato numërojnë 
me miliona vullnetarë të trajnuar prej 
tyre në dhënien e ndihmave humani-
tare ndaj grupeve më nevojtare.

Propozimin i dytë i Henri Dunant 
ishte që shtetet e ndryshme të botës 
duhet të hartonin dhe të pranonin 
disa rregulla që do të zbatoheshin në 
të gjitha konfliktet e armatosura që 
do të shpërthenin. Këto rregulla do 
t’u siguronin vullnetarëve mundësi që 
të futeshin në zonat e luftimit dhe të 
jepnin ndihmë mjekësore në mënyrë 
që të mbronin jetën e luftëtarëve. Në 
zbatim të propozimit të dytë në vitin 
1864 u bë marrëveshja e parë, e cila 
u bë e njohur me emrin Konventa e 
Parë e Gjenevës. Pas saj u bënë edhe 
një sërë marrëveshjesh në këtë fushë 
që formojnë atë që përmbledhtazi 
njihet me emrin e Drejta Ndërkom-
bëtare Humanitare. Çështja është 
që njerëzit duhet të njihen me këto 
të drejta, të edukohen në mënyrë 
që t’i bëjnë pjesë të formimit të tyre 
për të mundur më pas, të reagojnë 
në përputhje me to! Përgjegjësia për 
njohjen e shtetasve me detyrimet që 
rrjedhin prej së drejtës ndërkom-
bëtare humanitare, bie mbi qeveritë 
e vendeve të ndryshme. Shtete palë të 
Konventave të Gjenevës kanë detyri-
min si në kohë paqeje ashtu edhe në 
kohë lufte, t’i përhapin njohuritë për 
të drejtën ndërkombëtare humani-
tare sa më gjerë që të jetë e mundur, 
duke përfshirë edhe popullsinë civile, 
dhe mundësisht edhe përfshirjen e 
studimit të saj, në sistemin arsimor.

Identifikimi me lehtësi i personave 
që japin ose marrin ndihmë në kohë 
lufte me qëllim që të mbrohen prej 
palëve në konflikt, është   jetik. Për 
këtë arsye u vendos që të përdorej e 
njëjta shenjë mbrojtëse dhe identifi-
kuese nga të gjitha vendet dhe në të 
gjitha konfliktet: një kryq i kuq mbi 
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një fushë të bardhë. Prej kësaj em-
bleme morën më vonë edhe emrin 
shoqatat e ndihmës, ato u quajtën 
shoqata të Kryqit të Kuq. Rrjedha 
e historisë e desh që vendet e botës 
arabe dhe të besimit mysliman ta 
zëvendësonin atë me një simbol 
tjetër: një Gjysmëhënë e Kuqe në një 
fushë të bardhë. Të dyja kanë real-
isht, të njëjtin qëllim dhe të njëjtën 
vlerë, pra janë të barasvlershme. Që 
të dyja ato shprehin neutralitetin dhe 
paanësinë, parime të domosdoshme 
këto për të siguruar besimin e të 
gjithë luftëtarëve dhe të gjithë vikti-
mave dhe për t’u lejuar mbajtësve të 
emblemave, të identifikohen dhe të 
ndihmojnë viktimat në vendin ku ato 
janë goditur. 

Këto emblema kanë pra dy funksione 
kryesore: 

Funksioni i parë i emblemave është 
indikativ, çka do të thotë që em-
blema shërben për të treguar se në një 
vend të caktuar gjenden formacione 

të Kryqit të Kuq ose institucione që, 
sipas ligjit, u është vënë kjo emblemë, 
si p.sh. institucionet shëndetësore, 
autoambulancat ne kohë lufte, spit-
alet ushtarake fushore, skuadrat e 
ndihmës mjekësore në fushëbeteja 
etj.

Funksioni i dytë i emblemave është 
difensiv, çka do të thotë që në këtë 
këndvështrim emblema shërben për 
të treguar se atje ku vendoset em-
blema e Kryqit të Kuq nuk duhet 
goditur nga formacionet ushtarake. 
Në deduksion kjo do të thotë se em-
blema ushtron funksionin mbrojtës 
(difensiv).

Me kalimin e viteve, Konventa e Parë 
e Gjenevës u zgjerua për t’iu përshta-
tur nevojave që lindin në luftërat 
moderne. U nënshkruan njëra pas 
tjetrës edhe tri Konventa të tjera, 
kështu që tërë këto Konventa, që u ri-
shikuan dhe u nënshkruan nga poth-
uajse të gjitha shtetet e globit, njihen 
si katër Konventat e Gjenevës të vitit 

1949. Më 1977 u miratuan Protokol-
let shtesë për të plotësuar Konventat 
e Gjenevës, duke u dhënë kështu një 
mbrojtje më të gjerë viktimave të 
konflikteve, si ndërkombëtare ashtu 
dhe atyre lokale. Thelbi i Konventave 
dhe Protokolleve shtesë të Gjenevës, 
është mbrojtja e dinjitetit të njeriut, 
dinjitet që duhet të respektohet në 
çdo kohë. Kjo duhet bërë pa asnjë 
lloj diskriminimi për të zbutur vuajt-
jet e atyre të cilët nuk marrin pjesë 
direkt në konflikt ose që kanë dalë 
jashtë luftimit për arsye sëmundjeje, 
plagosjeje ose burgosjeje.

Roli dhe kontributi i Kryqit të Kuq 
në luftë përbën në fakt, ndryshimin 
thelbësor që ekziston ndërmjet Kry-
qit të Kuq dhe shoqatave të tjera jo 
qeveritare të shumta që krijohen dhe 
veprojnë në vendet e ndryshme të 
botës demokratike.

Prof.Dr. Shyqyri SubaSHi
President i KKSH-së
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SI TË BËJMË QË RREGULLAT E 
LUFTËS TË RESPEKTOHEN?

Nga Louise Arbour1

Zbatimi i së drejtës ndërkombëtare humanitare (DNH) ka njohur fate të ndryshme gjatë dy 
dekadave të fundit.

Krijimi i institucioneve ndërkombëtare të ngarkuara me respektimin e nocionit të përgjegjësisë penale 
individuale për krime lufte – që nga Gjykatat speciale për Ruandën dhe për ish-Jugosllavinë deri te gjykata 
speciale për Sierra Leonen dhe Gjykatën penale ndërkombëtare (GJPN) – ushqeu shpresën, në fund të 
viteve ’90, që po dukej të hapej një erë e re në zbatimin e ligjeve të luftës.

Ky optimizëm u ftoh disi nga reagimi ndërkombëtar në lidhje me atentatet terroriste të 11 shtatorit 
2001. Përbuzja e normave themelore si ndalimi absolut i torturës, shënoi të mënyrë të pamohueshme një 
zmbrapsje në zbatimin e DNH-së, në të njëjtën shkallë si rivënia në pikëpyetje e parimeve fort të lashta 
të rregullave të luftës siç është dallimi ndërmjet civilëve dhe luftëtarëve dhe kërkesa e proporcionalitetit në 
kundërpërgjigjen ushtarake.

Disa pohuan se në kontekstin e luftës kundër  terrorizmit dhe të luftimit asimetrik, ligjet e luftimit 
tradicional, të konceptuara fillimisht për t’u zbatuar në konfliktet ndërmjet shteteve, ngjanin të vjetruara. 
Një nga shembujt më domethënës të dekadës së kaluar, ndodhi më 2009, në muajt e fundit të luftës 
civile në Sri Lanka, kur vullneti i qeverisë për të asgjësuar rebelimin e Tigrave tumul, e çoi ushtrinë në 
bombardime të verbra që shkaktuan me dhjetëra mijëra të vdekur nga popullsia civile.

Megjithatë dekada e fundit nuk ka njohur vetëm dështime. Në mënyrë paradoksale, përbuzja e së 
drejtës e mprehu më shumë vetëdijen që kemi për ekzistencën e saj. Mjediset ushtarake dhe drejtuesit 
politikë, por edhe publiku i gjerë gjithashtu, janë më të ndjeshëm ndaj së drejtës ndërkombëtare 
humanitare dhe kërkesave të saj. Madje konstatohet që në disa konflikte po rriten përpjekjet për ta 
respektuar më mirë ligjin. 

Duhet që për të shkuar përpara, të mbështetemi në këto arritje duke u munduar të nxjerrim një 
konsensus të ri për këto norma. Konsensusi inkurajon respektin e vullnetshëm që është edhe më shumë 
efikas sesa detyrimi për zbatim. I takon Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq që të luajë rolin drejtues 
për të ruajtur integritetin e normave të së drejtës humanitare, por edhe për t’i modernizuar ato gjithashtu. 
Shoqëria civile si dhe mjediset universitare janë gjithnjë e më shumë të pranishëm në këto debate.

Përpjekjet duhet të çojnë në forcimin e efikasitetit të mekanizmave të zbatimit, me një vrull të ri për 
ta bërë GJPN, një organ me të vërtetë universal. Efikasiteti i gjykatës rrjedh prej legjitimitetit të saj, por 
ky është i vështirë për t’u arritur kur secili bërtet për politizim dhe anshmëri.

Thirrje gjithë bon sens janë lëshuar gjithashtu në favor të krijimit të një organi kontrolli botëror. Ideja 
e hedhur mes të tjerëve edhe nga Charli Carpenter, specialist amerikan dhe profesor i asociuar i shkencave 
politike, do të ishte për të krijuar një institucion që do të bënte për të drejtën ndërkombëtare humanitare, 
atë që bën Agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike për mos përhapjen e armëve bërthamore apo 
Organizata botërore e shëndetësisë në fushën mjekësore si autoritet i pavarur, i aftë të hetojë në terren 
në rast të shkeljes së hamendësuar të DNH-së. Do të ishte një mënyrë për të përqendruar dhe për të 
profesionalizuar iniciativat që janë shtuar gjatë viteve të fundit për të mbledhur fakte dhe për të hetuar, me 
rezultate nganjëherë të pamjaftueshme.

Objektivi përfundimtar mbetet natyrisht, parandalimi i konflikteve të armatosura. Angazhimi 
politik, prania humanitare dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut kanë të gjithë një rol për të luajtur për të 
zvogëluar pasojat vdekjeprurëse të luftës. Sidoqoftë, për sa kohë që luftërat do të bëjnë kërdinë, zbatimi 
i rregullave me karakter universal në lidhje me zhvillimin e luftës, do të mbetet një sfidë sa domethënëse 
aq edhe jetike.

Marrë nga “Kryqi i Kuq Gjysmëhëna e Kuqe”, revistë e Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, rubrika 

“tribunë e lirë”, numri 3, 2011
Përktheu: A. Katuçi

1Ish komisare e lartë e Kombeve të 
Bashkuara për të drejtat e njeriut, ish-
gjykatëse në Gjykatën e lartë të Kanadasë, 
Louise Arbour është aktualisht presidente e 
International Crisis Group.



Në fokus

VuLLNETaR i  LiNDuR 
iNTERViSTË me Tadateru Konoé, 
President i Federatës Ndërkombëtare të shoqatave të  
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe

i thellë që e ndante të majtën nga e 
djathta; jashtë shpërthenin luftëra. 
E megjithatë, edhe në këtë kon-
tekst, Lëvizja e Kryqit të Kuq dhe e 
Gjysmëhënës së Kuqe gjendej gjith-
kund, gjithmonë aktive e pa marrë 
anë; në atë moment u ndjeva vërtet i 
tërhequr prej saj.

A ju kujtohet se kur e ndjetë për 
herë të parë dëshirën për t’u  

bërë vullnetar?

Në Japoni, Kryqi i Kuq ka një rëndësi 
të veçantë meqenëse vendi ynë pas 
Luftës së dytë Botërore, nuk kishte 
marrëdhënie diplomatike më disa 
shtete. Shoqata e Kryqit të Kuq 
japonez luante shpesh një rol kyç 
në negociata, në vend të qeverisë, 
për të rregulluar pasojat humanitare 
të mosmarrëveshjeve me këto vend. 
Për më tepër, duke qenë se babai im 
birësues, kishte punuar me Kryqin e 
Kuq pas luftës, organizata ishte bërë 
familjare në jetën time. 

Me kthimin në Japoni pas studimeve 
jashtë, udhëtova në shumë vende ku 

antagonizmi lindje-perëndim ishte 
në kulm dhe konfliktet e armatosura 
po bënin kërdinë. Me t’u kthyer ven-
dosa të bëhem vullnetar i shoqatës 
kombëtare në pritje që të gjeja një 
punë. Nuk doja të punoja për shoqa-
tën kombëtare sepse paga ishte e ulët, 
por babai që e njihte organizatën, 
më inkurajoi që të mos e hiqja këtë 
mundësi si punë me kohë të plotë 
(Megjithëse nga ana tjetër nuk më 
propozoi që të ma plotësonte ai vetë 
rrogën time!).

A kanë ndryshuar këndvështrimi 
dhe motivimi juaj tani që jeni  

në krye të Federatës?

Gjithmonë kam menduar se 
ndërmjet kombeve, popujve, feve 
dhe forcave shoqërore të kundërta, 
gjinden interesa të përbashkëta, 
ndër të cilat, në radhë të parë është 
ideali humanitar. Ajo që më motivon 
gjithmonë është ideja që edhe nëse 
ideali humanitar, paqja universale do 
të ishin utopi, atëherë përse të mos 
punojmë për këtë ëndërr për aq kohë 
sa ajo ekziston? Ajo për çfarë shpresoj 

Që prej 1964-s, datë e anëtarësimit të tij në shoqatën e Kryqit të Kuq 
Japonez, Tadateru Konoé ia ka kushtuar jetën e vet, Lëvizjes. Për më 
shumë se 45 vjet – nga të cilat 8 në sekretariatin e Federatës në Gjenevë 
-, i është dashur që të veprojë për pothuajse ndaj të gjitha konflikteve, 
katastrofave natyrore dhe krizave shëndetësore të kohës së tij. Në prill 
të vitit 2005, bëhet president i shoqatës së Kryqit të Kuq Japonez; në të 
njëjtin vit zgjidhet zëvendës president i Federatës. President u zgjodh në 
nëntor 2009. Revista “Kryqi i Kuq, Gjysmëhëna e Kuqe” i mori interv-
istën e mëposhtme për ta pyetur mbi motivimin e tij dhe vizionin për të 
ardhmen e Lëvizjes.

Keni lindur në të njëjtën ditë si 
Henri Dynanti, çka ka bërë që të 
shpreheni se “keni lindur për t’i 

shërbyer Kryqit të Kuq”. Cili  
ishte motivimi juaj kur u bëtë  

vullnetar i Kryqit të Kuq?

Kur isha i vogël, thjesht dija që 
ditëlindja ime korrespondonte me 
Ditën botërore të Kryqit të Kuq. Më 
vonë e mësova se kush ishte Dynanti. 
Veç kësaj, 8 maji shënon gjithashtu 
edhe tregtimin e shishes së parë të 
Coca-Cola-s dhe dyshoj që kjo gjë do 
të më kishte shërbyer më shumë për të 
rritur vlerësimin e shokëve për mua. 
Në fakt e zbulova rastësisht se me 
çfarë merrej konkretisht Kryqi i Kuq, 
në sajë të një libri fotogazetaresk. Ai 
përmbante një raport special mbi 
Kryqin e Kuq dhe u preka shumë nga 
kjo organizatë që bënte një punë të 
admirueshme, madje edhe në mes të 
luftës. Më pas e ndoqa më nga afër 
veprimtarinë e Lëvizjes.

Të gjitha studimet e mia i për-
fundova gjatë luftës së ftohtë; atëherë 
gjithçka ishte në funksion të ide-
ologjisë. Në Japoni ishte një hendek 
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më shumë është të arrij dialogun, 
pajtimin dhe solidaritetin në gjirin e 
Lëvizjes.

Në çfarë ka ndryshuar lëvizja  
në rrjedhën e viteve?

Shpirti humanitar i Lëvizjes nuk ka 
ndryshuar që prej 150 vitesh. Çka ka 
ndryshuar gjatë viteve të fundit, është 
konteksti i veprimit humanitar. Ky 
i fundit ngjall një interes shumë të 
madh në rast konflikti ose katastrofe, 
qoftë një problem ekologjik, lëvizje 
popullsie, kujdesi shëndetësor, 
mbrojtje sociale ose varfërie. Mirëpo 
çfarëdo që të bëjmë, po bëhet gjithnjë 
e më e vështirë që të dallohemi nga 
aktorët e tjerë; konkurrenca është 
më e madhe dhe nuk shquhet më se 
çfarë është në gjendje që ta bëjë vetëm 
Lëvizja.  

Forca e Lëvizjes qëndron në rrje-
tin botëror të Shoqatave kombëtare, 
të njohura si ndihmëse të pushtetit 
publik dhe aktive në një gamë të gjerë 
fushash në shkallë lokale, kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Kemi tri avan-
tazhe që s’kanë shoqe: sinergjia që 
çlirohet nga bashkimi i veprimtarive 

të ndryshme, shkalla e veprimit tonë 
dhe forca e rrjetit tonë. Vetëm kur i 
shfrytëzojmë të trija këto avantazhe, 
Lëvizja mund ta realizojë me të vërtetë 
potencialin e vet. 

Tërmeti në Haiti është shembulli 
më i freskët. Edhe atëherë kur situ-
ata e sigurisë dhe shkatërrimi total i 
shërbimeve publike dukeshin sikur 
përjashtonin çdo lloj veprimtarie për 
ndihmë, shoqata kombëtare e Kryqit 
të Kuq Haitian, në sajë të besimit që 
ajo kishte ngjallur pranë popullsisë 
dhe qeverisë nëpërmjet veprimtarisë 
së vet vullnetare në zemër të komu-
niteteve, mundi të vepronte dhe ta 
tejkalonte vetveten. Shoqatat e tjera 
kombëtare të Amerikës dhe gjetiu, e 
mbështetën. Një solidaritet i tillë jep 
frytet e veta. 

Folët për nevojën që Federata 
të bëhej më e bashkuar dhe më 

efikase. Si arrihet kjo?

Së pari shpesh ne nuk e dimë se 
ç’bëjnë shoqatat kombëtare. Si mund 
të krijohen partneritete efikase në 
këto kushte, si të japim apo të marrim 
ndihmë?  Thelbësore për mua është 
të dimë kush jemi. Kur fillojmë op-
eracione ndihme të nivelit ndërkom-
bëtar, nëse shoqatat kombëtare vepro-
jnë të veçuara, secila sipas metodave të 
veta, nëse aktivitetet nuk mbështeten 
në koordinim të mjaftueshëm, dub-
limet e punëve dhe harxhimet e kota 
do të jenë të paevitueshme dhe ne s’do 
të arrijmë të japim një vizion global të 
aktiviteteve të Lëvizjes, as të fitojmë në 
konkurrencën ndërkombëtare.

Marrë nga “Kryqi i Kuq Gjysmëhëna e 
Kuqe”, revistë e Lëvizjes ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 

Kuqe, numri 1, 2010
Përktheu: A. Katuçi
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bESS-Y, Një PrOjEKt I rI  
Për DHUrIMIN VULLNEtar të GjaKUt

spektuar autonomitë dhe identitetet  
e gjithë secilit vend pjesëmarrës. Në 
anglisht ky projekt titullohet “Blood 
Ethical for Social Capital and Safet-
Y”, duke u njohur prej inicialeve si 
projekti  “BESS-Y”.

Projekti po zbatohet nga Kryqi i 
Kuq Shqiptar dhe Ministria e Shën-
detësisë në 6 rrethe: Tiranë, Durrës, 
Vlorë, Fier, Lezhë dhe Shkodër.  Peri-
udha e zbatimit është nga muaji mars 
2011 deri më 31 Gusht 2013. Vendet 
e tjera pjesëmarrëse në këtë projekt 
janë Italia, Sllovenia dhe Kroacia. 

Objektivi kryesor i projektit është 
krijimi i  një rrjeti të qëndrueshëm 
në zonën e Adriatikut  me politikë-
bërës, OJQ- dhe ofrues të kujdesit 
shëndetësor të përfshirë në dhurim-

in e gjakut në mënyrë që të japë një 
përgjigje të përbashkët efektive për 
problemet e pamjaftueshmërisë dhe 
sigurinë e gjakut të dhuruar, duke re-
spektuar autonomitë dhe identitetet 
respektive. 

Objektivat specifike janë: 

-Të identifikohet një model optimal 
për dhurimin e mbledhjen e gjakut si 
në aspektin social ashtu dhe atë eko-
nomik, duke marrë parasysh efektin 
mbi kapitalin social.

-Të përgatiten kritere të përbash-
këta për dhuruesit që  kalojnë kufi-
jtë nëpërmjet realizimit të Kartës së 
dhuruesit.

-Të rritet numri dhe mbajtja e dhur-

Në kuadër të programeve të bashkë-
punimit ndërkufitar të ofruar nga In-
strumenti i  Ndihmës së Para Aderimit 
(IPA)  në mbështetje të vendeve 
kandidate dhe kandidate potenciale, 
financuar nga Bashkimi Europian, 
Shqipëria është palë në disa projekte 
të tilla ndërmjet të cilave, edhe ai i të 
ashtuquajturit Cross Border Coopera-
tion / Adriatik program 2007-2013 
(IPA CBC). Bëhet fjalë, në një gjuhë 
më të thjeshtë, për një nga projek-
tet ndërkufitare mes Shqipërisë dhe 
vendeve anëtare të Bashkimit Ev-
ropian përreth Adriatikut dhe më 
konkretisht për një projekt bashkë-
punimi ndërkufitar që synon t’u japë 
një përgjigje të përbashkët efektive 
problemeve të mungesës dhe të sig-
urisë së gjakut të dhuruar, duke  re-
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uesve vullnetarë, pa pagesë të gjakut.

-Të përgatiten fushata promovimi 
të përbashkëta evropiane, me syn-
im rritjen e numrit të dhuruesve të 
gjakut nëpërmjet ndërgjegjësimit 
mbi çështjet e sigurisë së gjakut të 
dhuruesit potencialë dhe të forco-
het partneriteti mes organizatave 
joqeveritare, politikë-bërësve dhe 
institucioneve të transfuzionit të 
gjakut në nivel vendor, kombëtare 
e rajonal.

-Të ofrohet mundësia në ndërtimin 
e kapaciteteve për politikë-bërësit, 
institucionet e kujdesit shëndetësor 
dhe organizatat joqeveritare të përf-
shira në dhurimin dhe mbledhjen e 
gjakut nëpërmjet shkëmbimit të in-
formacionit, aktiviteteve trajnuese 
dhe seminareve.

-Përgatitja e një qasje të përbash-
kët dhe marrje informacioni mbi 
produktin e “kapitalit shoqëror” të 

dhurimit të gjakut.

aktivitetet për real-
izimin e objektivave 
janë të shumta në 
koordinim me 
partnerët si mbled-
hja dhe analiza e praktikave më të 
mira; studim mbi kapitalin social 
që gjenerohet nga dhurimi i gjakut; 
identifikimi i modeleve dhe i instru-
menteve më funksionalë për moni-
torimin dhe vlerësimin e efikasitetit 
dhe sigurisë së sistemit të dhurimit 
të gjakut; përgatitja e një modeli të 
përbashkët komunikimi për pro-
movimin e dhurimit të gjakut; për-
gatitja e një sistemi të integruar in-
formacioni lidhur me menaxhimin e 
dhuruesve të gjakut; përgatitja e një 
faqe website që të shërbejë si  bazë 
njohurish dhe qendër ekspertize; zh-
villimi i aktiviteteve trajnuese lidhur 
me cilësinë dhe sigurinë e dhurim-
it të gjakut dhe krijimi i një rrjeti 
kompetent në mbështetje të qeverive 

kombëtare dhe rajonale.

Si përfundim projekti do të forcojë 
partneritetin ndërmjet organizatave 
të ndryshme, institucioneve politik-
bërëse dhe qendrave të Shërbimit 
të Transfuzionit të Gjakut në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar me 
qëllim që të promovohen politika të 
përbashkëta lidhur me promovimin e  
solidaritetit dhe kulturën e dhurimit 
vullnetar të gjakut. 

arjana DELjaNa
Koordinatore e programit për 
dhurimin vullnetar të gjakut 
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Shkaktari
Burimi i 
infeks. Ku gjendet Rruga e transmetimit

Sa kohë gjendet në 
organizëm?  Koha  e 

infektueshmërisë.

Periudha e 
shfaqjes së 

sëmundjes nga 
futja e virusit në 

organizëm

Mbijetesa       
viruseve.

Virusi A  Njeriu Në feçe Orale-fekale

E shkurtër,  
infektueshmëri deri  

18 ditë pas daljes së 
Verdhëzës.

15-60  ditë

Ujë i  pijshëm
Tre javë ujëra të 

zeza.
Rezistent ndaj 

klorit.

Virusi B  Njeriu
Në gjak dhe 

lëngjet e 
organizmit.

- Nëpërmjet gjakut 
(transfuzione,  

injeksione, shpime të 
lëkurës) 

-Seksuale
-Nga nëna tek fëmija

Shumë kohë para 
shfaqjes.

E zgjatur deri në  
kronicizim.

HBsAg  + janë  
potencialisht infektues

30-120  ditë

Shumë kohë 
në kuagulat e 

gjakut.
Reziston në 

zierje.

Virusi C Njeriu
Në gjak dhe 

lëngjet e 
organizmit.

-Nëpërmjet gjakut 
(transfuzione,  

injeksione, shpime  
të lëkurës)
-Seksuale

-Nga nëna tek fëmija

E zgjatur.
 

Infektueshmëria një 
 javë para shfaqjes së  

shenjave

30-45  ditë

Shumë kohë
Ne kuagulat e 

gjakut.
Temperatura e 

vlimit e  
shkatërron

Virusi D  Njeriu
Në gjak dhe 

lëngjet e 
organizmit.

-Nëpërmjet gjakut 
(transfuzione,  

injeksione, shpime  
të lëkurës)
-Seksuale

-Nga nëna te fëmija

E zgjatur.
 

Infektueshmëria një  
javë para shfaqjes së 

shenjave

30-45  ditë Si Virusi C

Virusi E Njeriu Në feçe Orale-fekale E  shkurtër 15-21  ditë Si Virusi  A

EPIDEMIOLOGJIA E  
HEPATITEVE VIRALE

Hepatiti  Viral është një infeksion i përgjithshëm i qelizave të mëlçisë që shoqërohet me ndryshime të qelizave të këtij 
organi dhe me shkatërrimin e tyre (nekrozë).

Shkaktarët e kësaj sëmundjeje janë viruset A, B, C, D,  E, F dhe G, por ekzistojnë edhe viruse të tjerë. Tek ne  janë 
të pranishëm viruset A, B dhe C.

Më poshtë po përshkruajmë disa karakteristika të tyre:
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Hepatiti A jep shpërthime epidemike dhe ka karakter stinor veçanërisht vjeshtë - dimër, por dhe pas reshjeve gjë e 
cila lidhet me ndotjet e ujit të pijshëm. Në periudhën tjetër shfaqen raste sporadike.
Hepatiti B shfaqet me raste sporadike dhe është prezent gjatë gjithë vitit.

MASAT  PARANDALUESE

A-Të përgjithshme:

1-   Informimi i publikut për shkaktarët, rrugët e marrjes  dhe për rrjedhojë masat që duhen marrë.
2-   Sigurimi i ujit të pijshëm, higjienikisht të pastër brenda standardeve.
3-   Shëndoshja e mjediseve ku rëndësi merr tërheqja në kohë e mbeturinave,  dezinfektimi dhe dezinfektimi i  

vendgrumbullimeve të tyre. Lufta kundër vektorëve, veçanërisht mizave.
4-   Vaksinimi i popullatës  (veçanërisht i fëmijëve që në momentin e lindjes për hepatit B dhe mbi 2 vjeç për 

hepatitin A)

B-Të veçanta:

1-   Evidentimi i rasteve.
2-   Izolimi i të sëmurit në spital ose në banesë.
3-   Dezinfektimi i mjediseve të ekskrementeve, kjo për hepatitin A.
4-   Aplikimi i injeksioneve dhe i shpimeve të sigurta të lëkurës dhe indeve.
5-   Seks i mbrojtur  (përdorimi i kondomit).
6-   Përdorimi vetjak i furçave të dhëmbëve, mjeteve të rrojës, peshqirëve.

Në vendin tonë,  në bazë kalendarit kombëtar të vaksinimit disponohet vetëm vaksina kundër Hepatitit B, ndërsa 
vaksina kundër Hepatitit A gjendet në farmacitë e rrjetit privat.

Halil  STANA
Mjek, anëtar i Këshillit Drejtues të KKSH-së
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Degët e Kryqit të Kuq Shqiptar në veprim

Bij të një populli zemërartë

Ora shënon 16.00. Lajmërimet 
për 91-vjetorin e Kryqit të Kuq 
Shqiptar janë për në orën 17.00. 
Me shpejtësinë që karakterizon të 
rinjtë, ngjitin shkallët e godinës  ku 
do të zhvillohet veprimtaria, Denisi, 
Sidorela, Sonila. Ata e stolisin zyrën 
me trëndafila. Me ardhjen edhe të 
Oltit, Borës, Gentjanit, Seitit …, 
salla po bëhej  më e bukur. Trëndafilat 
lëshonin erën e këndshme, kurse 
tullumbacet me Kryqin e Kuq, i 
jepnin zyrës atmosferën festive. 
Disa nga vullnetarët, me uniformat 
e Kryqit të Kuq, i jepnin “dorën” e 
fundit punëve të mbetura.

Mikëpritësit dhe orgnizatorët falën-
deronin  të ftuarit e shumtë, tako-
heshin me vullnetarët e Kryqit të 
Kuq. Disa, të tjerë, bënin anëtarësi-
min, vendosnin logon e njohur të 
Kryqit të Kuq në gjokset e të ftuarve..

Stendat e radhitura në mure, trego-

nin varg veprimtarish të kryera. Ja 
tek duken në fotot e shumta nxënësit 
e gjimnazit “Ibrahim Rugova” . Në 
një nga stendat ata janë duke dhënë  
ndihmën e  parë. Në vijim stenda të 
shumta, të larmishme... 

-Edhe unë kam marrë pjesë në shër-
bimin komunitar dhe duhet të jem 
patjetër  -thotë e sigurt Blerta.

-I gjeta fotot tona, – thirri gjithë 
kënaqësi Sonja.

Brezit të ri, iu shtuan dhe brezat më 
të rritur: Tonini, Shefkiu, Vironi, Mi-
moza, Tafili, Hyseni, Mirela, Ndoci të 
cilëve u uronte mirëseardhjen kryetari 
i degës z. Abaz Brahimi.

-Titi, e pashë sallën të modeluar 
shumë këndshëm për festë,  - kom-
plimentoi mësuese Sonja, e cila, si 
dhe disa të tjerë, vinin për herë të 
parë në atë sallë.

Në festë kanë ardhur nxënës, mësues, 
drejtorë shkollash që e nderojnë degën 
e Kryqit të Kuq për herë të parë. Festa 
vazhdon me trokitje gotash me urime.

Në krah të djathtë të sallës, Ermali 
zbaton “rregullat e shkollës” dhe merr 
leje për të thënë diçka.

-Ne jemi në festë dhe duhet të këmbe-
jmë dijet tona për Kryqin e Kuq. Unë 
kam dëshirë të tregoj për themelue-
sin e Kryqit të Kuq, për biznesmenin 
zviceran Henri Dunant, i cili në vitin 
1859, rastësisht ndodhi në betejën e 
Solferinos dhe i tmerruar nga tmerret 
e luftës, shkroi një libër “Në kujtim 
të Solferinos”, ku hodhi dy idetë që i 
dhanë jetë Kryqit të Kuq.

-Nuk mund të rrimë pa thënë diçka 
dhe për Kryqin e Kuq Shqiptar,  - tha 
vullnetar Astriti dhe vijoi: -Fill 9 vjet 
pas shpalljes së Pavarësisë, u theme-
lua Kryqi i Kuq Shqiptar më 4 tetor 
1921.

 -Gëzuar ditëlindjen ! - gumëzhijnë 
zëra në  sallë.

 -Në vitin 1922, botohet revista e parë 
e KKSH-së dhe më 1923 njihet zyr-
tarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i 
Kryqit të Kuq. Në 1969 detyrohet të 
ndërpresë veprimtarinë për ta rifilluar 
në 1991.

-Unë dëshiroj të recitoj një poezi që 
e kam bërë vetë, –u dëgjua zëri i Jo-
landës.

Pas saj mësues Zefi që ka qenë emi-
grant në Greqi, sjell përvojat e hu-
manizmit e të vullnetarizmit midis 
emigrantëve në udhëtim, parime 
këto që e rritin njerëzimin, duke e 
bërë më human.
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Kështu vijoi veprimtaria. Me fjalë 
zemre, këngë e recitime fëmijësh e të 
rinjsh. Dhe, në qendër të gjithçkaje 
u shpreh dashuria për njeriun, 
dashuria për jetën, respekt i veçantë 
për Kryqin e Kuq dhe ata njerëz 
shpirtmëdhenj që e krijuan atë.

Petrit XHAJA
Sekretar i degës së Kryqit të Kuq 
Kamzë
                         

-Me leje, me leje ! –u pa Hamdiu që 
lëvizi nga vendi. –Unë nuk e kam 
ndjerë veten më mirë se atë ditë kur 
klasa kontribuoi për të ndihmuar një 
nxënëse me prindër të sapo divorcu-
ar. Këtë gëzim e pashë edhe tek nxë-
nësit, por, më shumë ndjeva gëzimin 
e asaj nxënëse  9 – vjeçare, ku dukej 
sikur thoshte;  “ Sa shokë e shoqe të 
mirë që kam!”

E mori fjalën edhe gjysh Hasani, më 
i moshuari, por edhe shumë aktiv në 
veprimtaritë e Kryqit të Kuq.

-Jam shumë i gëzuar që ndodhem në 
këtë festë dhe falenderoj degën e Ka-
mzës e vullnetarët  e saj, që na janë 
gjendur gjithmonë pranë ne të mosh-
uarve. Ju uroj suksese më të mëdha 
për t’ia lehtësuar jetën komunitetit të 
Kamzës.

Shumë vullnetarë falenderuan me 
buzëqeshje, me trokitje gotash dhe 
me shikime mirënjohëse.

Pastaj u çua edhe shkrimtari Viron 
Kona, njëherazi  punonjës i Min-
istrisë së Arsimit dhe Shkencës. Të 
rinjtë e njohën dhe buzëqeshën. 
E njihnin shkrimtarin dhe kishin 

biseduar shpesh herë  për veprat e 
tij.

-Kam ardhur si vullnetar i Kryqit të 
Kuq, - nisi ai dhe vazhdoi: - Mendoj 
se kjo veprimtari paraprin veprim-
taritë  e 100 - vjetorit të Pavarësisë. E 
nderon vendin tonë fakti që,  vetëm 9 
vjet pas Pavarësisë, Shqipëria u përf-
shi në Kryqin e Kuq. - Pastaj, duke 
hedhur vështrimin nëpër sallë, ai tha: 
- Ka kaq shumë njerëz në këtë sallë, 
ka shumë edhe jashtë saj. Kjo sallë 
kaq e bukur, është e pasur me qin-
dra fotografi që tregojnë veprimtaritë 
tuaja të larmishme. Cilido mbetet 
i emocionuar kur i shikon. Kjo flet 
shumë.  Kryqi Kuq është i madh, 
është gjithëpërfshirës, është i paan-
shëm. Ai është i anshëm vetëm me 
jetën, me detyrën për të ndihmuar 
njerëzit në nevojë. Kjo e bën të 
veçantë Kryqin e Kuq. Shoqata juaj, 
është nga më të njohurat në Tiranë 
e Shqipëri, por,  zëri juaj ka shkuar 
nëpërmjet mediave, edhe nëpër botë. 
Me të drejtë, sepse këtu drejtojnë dhe 
aktivizohen njerëz të mirë, me botë 
dhe shpirt të pasur, human, bij të një 
populli zemërartë...
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Kronikë aktivitetesh

K o n k u r s i  K o m b ë t a r  
i  N d i h m ë s  s ë  P a r ë

Me qëllim që të forcohen 
kapacitetet e shoqatës në 

veprimtaritë e Ndihmës së Parë, u 
zhvillua më 26 maj 2012 Konkursi 
Kombëtar i Ndihmës së Parë. 
Shoqata ka fituar një përvojë të mirë 
dhe ky aktivitet është bërë tashmë 
tradicional. Konkursi ka disa nivele 
përpara se të mbahet në kryeqytet 
finalja e madhe ndërmjet ekipeve më 
të mira. Në të gjitha nivelet konkursi 
u organizua në bazë të një planifikimi 
të detajuar dhe në përgjithësi u mbajt 
në ambiente publike në qendër 
të qyteteve. Takimi final u mbajt 
në ambientet e parkut të Liqenit 
artificial të Tiranës me pjesëmarrjen 

e 9 skuadrave. Pas përfundimit, në 
vend të parë doli ekipi i degës Tiranë, 
në të dytin ekipi i degës Lushnjë dhe 
vendin e tretë e zuri dega Shkodër. 

Një aktivitet tjetër i rëndësishëm i 
Programit të Ndihmës së parë është  
zhvillimi i projektit “Ndihma e Parë në 
plazhet publike” në 8 degë bregdetare 
(Durrës, Shkodër, Vlorë, Lezhë, Fier, 
Laç, Kavajë dhe Pogradec), ku janë 
angazhuar 65 vullnetarë për dhënien 
e ndihmës së parë për publikun në 
rast nevoje, por edhe për të bërë 
një ndërgjegjësim më të madh për 
rëndësinë e njohurive të ndihmës 
së parë dhe për dhe shpërndarjen e 

10.000 fletë volanteve me këshilla për 
pushime të sigurta për pushuesit. 

Ndërkaq më 8 shtator u përkujtua 
Dita botërore e Ndihmës së Parë 
e cila praktikisht u kthye në një 
demonstrim publik të gjesteve të 
ndihmës së parë në rrugë, sheshe 
dhe ambient të tjera publike. Tema 
e demonstrimeve ishte “ndihma e 
parë për sigurinë rrugore” dhe për 
këtë arsye  aktivitetet u zhvilluan 
në bashkëpunim me bashkëpunim 
me Drejtoritë Rajonale të Policisë 
Rrugore, Drejtoritë e Shëndetit 
Publik dhe Drejtoritë Rajonale të 
Arsimit.
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Përgatitja 
dhe ndërhyrja 

në raste 
katastrofash

Kur vendi dhe shoqata nuk përballen 
me katastrofa qoftë lokale, qoftë 
kombëtare. veprimtaritë e programit 
të përgatitjes dhe të ndërhyrjes në 
raste katastrofash përqendrohen në 
përgatitjen e strukturave të shoqatës 
për raste katastrofash nëpërmjet 
rritjes së kapaciteteve të tyre në dy 
drejtime: 

- Trajnim;  

- Organizim takimesh 
sensibilizuese me 
komunitetin për rreziqet  
nga katastrofat. 

Procesi i konsolidimit të skuadrave 
të vullnetarëve po zhvillohet këtë vit 
në 28 degë me qëllim zëvendësimin e 
vullnetarëve të larguar dhe trajnimin e 
të rinjve. Skuadrat sipas kategorive të 
degëve variojnë nga 25-35 vullnetarë, 
ndërsa dega Tiranë ka 54 vullnetarë. 
Këtij qëllimi i shërbyen tri seminaret 
rajonale të mbajtura në Shkodër, në 
Tiranë dhe në Fier. Krahas temës 
së mirë menaxhimit të një situate 
emergjente në nivel dege, në këto 
seminare u trajtua dhe roli avokues 
i vetë degëve pranë institucioneve 
vendore dhe më gjerë. Në seminare 
morën pjesë 108 persona, sekretarë 
dege, koordinatorë e vullnetarë të 
fushës së shëndetit, të ndihmës së 
parë, etj.

Ndërkohë që kanë vazhduar 
veprimtaritë sensibilizuese në 17 
degë për rreziqet me komunitetet 
përkatëse. Janë zhvilluar gjithsej 16 
takime në komuna dhe shkolla me 
rreth 600 pjesëmarrës. 

Veprimtari në 
fushën sociale
Në fushën sociale vëmendja është 
përqendruar në realizimin sipas 
planifikimit të projekteve tashmë 
tradicionale të shoqatës që kanë 
në fokus plotësimin e disa prej 
nevojave bazë të njerëzve më në 
nevojë dhe përmirësimin e gjendjes 
së tyre sociale. Një prej tyre, projekti 
“Integrimi i gruas në tregun e punës”, 
zhvillohet në degët Berat, Lezhë, 
Korçë dhe Shkodër me mbështetjen 
e Kryqit të Kuq Italian. Përfituese 
të kurseve 4-mujore të zhvilluara 
kanë qenë 240 gra në nevojë. Në 
përfundim të projektit janë punësuar 
34 gra në Korçë, 21 në Shkodër, 33 në 
Lezhë dhe 60 gra në Berat, që në total 
përbëjnë rreth 62 % të përfituesve të 
projektit. Të gjitha përfitueset janë 
pajisur me certifikatë të njohur nga 
ministria përkatëse. 

Nga aspekti social, ky projekt është 
shumë i dobishëm pasi merr në 
konsideratë një nevojë jetike siç është 
“punësimi” për një nga grupet më 
në nevojë, atë të grave në vështirësi 
duke i ndihmuar ato paralelisht të 
përmirësojnë ndjeshëm situatën 
e tyre social- ekonomike. Por nga 
ana e qëndrueshmërisë financiare, 
pavarësisht nga rezultatet e mira të 
arritura, mbetet një nga projektet 
që shpeshherë vuan mungesën e 
fondeve për shkak të kostove të 
konsiderueshme operacionale. 

Në projektin “Riintegrimi i fëmijëve” 
në shkolla dhe institucione, bazuar 
në kalendarin e veprimtarive social-
edukative për fëmijë në komunitet 
dhe në institucionet rezidenciale, janë 
kryer aktivitete në degët Tiranë (rreth 
450 fëmijë në institucione sociale 
shtetërore, shkolla dhe komunitet), 
Gjirokastër (30 fëmije jetim në 
qendrën sociale), Fier (projekte 
edukative për 50 fëmijë), Elbasan 

(30 fëmijë), Lezhë mbështetje për 
80 fëmijë me aftësi të kufizuar dhe 
Rom, Berat (200 fëmijë) dhe Korçë 
30 fëmijë (mbështetje për kopshtin e 
fëmijëve Rom). 

Në muajt qershor-korrik 2012 janë 
organizuar kampe verore në degët 
Lezhë, Vlorë dhe Korçë, kryesisht për 
fëmije jetimë dhe në vështirësi. Rreth 
130 fëmijë morën pjesë në aktivitete 
social-edukative si edhe argëtuese 
të organizuara në këto kampe me 
ndihmën e vullnetarëve dhe të 
mësueseve të projektit. 

Në kuadër të festave të fëmijëve si 
20 maj (dita e fëmijëve jetim) dhe 
1 qershori janë zhvilluar aktivitete 
sensibilizuese dhe argëtuese, si dhe 
shpërndarje dhuratash për fëmijë 
në degët Tiranë, Lezhë, Shkodër, 
Berat, Gjirokastër Elbasan, Përmet, 
Tepelenë, Korçë, Kavajë. 



Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq 

Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 

(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) si organizatë e paanshme, neutrale dhe 
e pavarur, ka misionin e posaçëm humanitar 
për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e viktimave 
të luftës dhe të dhunës së brendshme si dhe 
për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai drejton dhe 
koordinon aktivitetet ndërkombëtare të ndihmës 
së gjithë Lëvizjes, në situatat e konflikteve. 
Përpiqet gjithashtu që të parandalojë vuajtjen 
njerëzore nëpërmjet promovimit dhe forcimit të 
së drejtës dhe parimeve humanitare universale. 
I krijuar më 1863, KNKK-ja është në origjinë të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe. Ai e ka njohur Kryqin e Kuq 
Shqiptar, në vitin 1923.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
anëtar i së cilës është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar 
që nga viti 1923, i përkushtohet sipas Parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtaretë Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, frymëzimit, 
favorizimit dhe promovimit të aktiviteteve 
humanitare të zhvilluara prej Shoqatave 
Kombëtare me qëllim përmirësimin e gjendjes 
së njerëzve më në nevojë. E themeluar më 1919, 
Federata Ndërkombëtare drejton dhe koordinon 
ndihmën ndërkombëtare të Lëvizjes për viktimat 
e katastrofave natyrore apo teknologjike, 
për refugjatët dhe për rastet e situatave të 
jashtëzakonshme shëndetsore. Ajo inkurajon 
bashkëpunimin mes Shoqatave Kombëtare dhe 
përpiqet që të formojë kapacitetin e tyre për 
realizimin e programeve efikase në fushat e 
përgatitjes për ndërhyrje në raste katastrofash, 
shëndetit dhe ndihmës sociale.

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe (një prej të cilave është 
dhe Kryqi i Kuq Shqiptar) vënë në jetë qëllimet 
dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në 186 vende të 
botës. Ato përmbushin atje rolin e ndihmësve të 
pushtetit publikpër gjithçka që lidhet me çështjet 
humanitare dhe kryejnë veprimtari në fusha të tilla 
si: ndihma në rastet e katastrofave, shërbimet në 
sektorin e shëndetit dhe ndihma sociale. Në raste 
lufte ato i japin ndihma popullsisë civile të prekur 
prej saj dhe u ofrojnë mbështetje shërbimeve 
shëndetsore të ushtrisë.

Të gjithë përbërësit e Lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:

humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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In this issue

“...Të përzgjidhesha për të marrë pjesë në një kamp veror që organizohej nga një shoqatë si Kryqi 
i Kuq Shqiptar, ishte një kënaqësi e veçantë dhe një përgjegjësi e madhe sepse në një farë mënyre, 
bëheshe “ambasadore” e rrethit tënd. Por ajo çka e bëri edhe më të veçantë  këtë kamp për mua, ishte 
fakti se festova ditëlindjen time, më saktë 18-vjetorin, së bashku me 16 miqtë e rinj nga qytete të 
ndryshme të Shqipërisë. Ishte një ditëlindje ndryshe nga ato që isha mësuar të festoja në shoqërinë 
e të afërmve apo të rrethit të ngushtë shoqëror, por ishte një ditëlindje që do të mbetet unike dhe e 
papërsëritshme, ashtu si ky kamp...”

Gledisa Faslliu - dega Burrel

KAMPI  VEROR PËR TË RINJ VULLNETARË 
3 – 7 shtator 2012, DURRËS

K o r r i K  -  S h t a t o r  2 0 1 2  |  N r .  5 5 1 9



Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe e Gjysmëhënës së Kuqe fitoi medaljen 
e Princit të Asturias për bashkëpunimin ndërkombëtar për vitin 2012. 


