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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 
veprimtarisë së vet humanitare, njerëzit 
më në nevojë duke mobilizuar forcën e 
humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Katastrofa e përmbytjeve e goditi përsëri Shkodrën, për herë të dytë brenda një viti. 
Reshjet e dhjetorit qenë të tilla që shkaktuan dëme në toka dhe shtëpi nën ujë, më 
shumë se ato të janarit të këtij viti. Kryqi i Kuq Shqiptar që e konsideron përgatitjen 

dhe përgjigjen për rastet e katastrofave, përparësi të përparësive, u mobilizua menjëherë 
dhe vuri në dispozicion të operacionit në ndihmë të banorëve të dëmtuar, të gjitha 
kapacitetet e tij njerëzore dhe materiale. Një vlerë të jashtëzakonshme i dhanë aksionit 
të Kryqit të Kuq Shqiptar, donatorët e ndyshëm që kontributin e tyre për Shkodrën, e 
materializuan nëpërmjet operacionit të shoqatës tonë. Në faqet e këtij numri të Revistës, 
do të gjeni informacion të bollshëm për zhvillimin e shpërndarjes humanitare për familjet 
më të dëmtuara, një listë të donatorëve si dhe një intervistë me prefektin e qarkut Shkodër, 
njëherazi edhe kryetar i komisionit të emergjencave.

Por Revista ndalet kësaj here edhe në ngjarje dhe tema të tjera veç angazhimit kundër katastrofës në Shkodër. Kështu për shem
bull, gjejnë pasqyrim në të, dy aktivitete të rëndësishme të Presidentit të Kryqit të Kuq Shqiptar prof.dr.Shyqyri Subashi: së pari, 
takimi me Presidentitn e Republikës, shkëlqesinë e tij zotin Bamir Topi dhe së dyti, pjesëmarrja në krye të delegacionit të Federatës 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq, në mbledhjen e dhjetë të shteteve pjesëmarrëse në Konventën e Otavës. 

Ndërsa në lidhje me periudhën e festave të fund vitit, në Revistë do të mund të lexoni një shkrim rreth një turi bamirësie që 
vullnetarë të Kryqit të Kuq dhe të kompanisë Vodafone ndërmorrën në institucione të ndryshme sociale në Tiranë dhe Shkodër 
për të festuar Vitn e Ri me fëmijë dhe të moshuar në nevojë.

Perspektiva gjinore në të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare, trajtohet në një përmbledhje të shkurtër të një takimi ndërkombëtar 
të ekspertëve të çështjeve gjinore dhe të ligjit të luftës, të mbledhur për herë të parë në lidhje më këtë problematikë.
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Në fokus

Shkodra 
përsëri
Shumë shkruam e folëm për përmbytjet e muajit janar 2009 në Shkodër. E pra 

fati u kish rezervuar këtyre banorëve një tjetër përmbytje edhe më të madhe në 
dhjetor. Si përherë dhe në përmbushje të misionit që i ka vënë vetes, Kryqi i 

Kuq Shqiptar u mobilizua për të bërë maksimumin e vet për t’u ardhur në ndihmë 
njerëzve të prekur nga kjo fatkeqësi. Për realizimin e kësaj ndihme, përveç kapaciteteve 
të tij njerëzore, materiale e financiare, Kryqi i Kuq Shqiptar pati mbështetjen edhe 
të një numri të konsiderueshëm donatorësh që ia shumëfishuan fushën e veprimit 
humanitar dhe kohëzgjatjen e tij. 

Në emër të Kryqit të Kuq Shqiptar dhe në në emër të përfituesve, falenderojmë 
nga zemra donatorët që kontribuan për përgjigjen e Kryqit të Kuq kundër kësaj 
katastrofe:

	 1)	 Federata	Ndërkombëtare	e	Shoqatave	të	Kryqit	të	Kuq	dhe	të	Gjysmëhënës	së	Kuqe	
në	vlerën	e	rreth	195.000	frangave	zvicerane.

	 2)	 Kryqi	i	Kuq	Spanjoll	dhe	Qeveria	Spanjolle	me	donacione	në	natyrë:	9.750	batanije,	
3.000	kite	higjienike,	3.000	sete	kuzhine	me	një	vlerë	rreth	150.000	EURO.	

	 3)	 Gjysmëhëna	e	Kuqe	Turke	me	donacione	në	natyrë:	150	çadra,	1.000	batanije	dhe	
400	pako	ushqimore	me	një	vlerë	rreth	100.000	USD.	

	 4)	 Fondacioni	Soros	me	100.000	USD.	

	 5)	 Qeveria	e	Shteteve	të	Bashkuara	të	Amerikës	nëpërmjet	USAID	me	50.000	USD.

	 6)	 Kryqi	i	Kuq	Italian	me	30.000	EURO.

	 7)	 Kryqi	i	Kuq	Kinez	me	20.000	USD.

	 8)	 Fondacioni	Vodafone	Albania	me	15.000	EURO.	

	 9)	 Kisha	e	Jezu	Krishtit	të	shenjtorëve	të	ditëve	të	mëvonshme	me	ushqime	për	500	
familje	me	një	vlerë	rreth	20.000	USD.

	 10)	 Gjysmëhëna	e	Kuqe	e	Emirateve	të	Bashkuara	Arabe	me	15.000	USD.

Mirënjohja jonë e thellë lidhet jo vetëm me kontributin e drejtpërdrejtë të donatorëve 
për përfituesit, por edhe me besimin e treguar ndaj shoqatës sonë.

Prof.Dr. Shyqyri Subashi
President

Ambasadori amerikan duke deklaruar 
shumën prej 50,000USD për KKSH-në. 

Ambasadori kinez dorëzon çekun 
prej 20,000 USD për KKSH-në. 

Zv. Ambasadori spanjoll duke asistuar 
në një nga shpërndarjet e KKSH-së. 

Përfaqësuesi i Gjysmëhënës së Kuqe 
Turke i dorëzon ndihmat KKSH-së. 
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Dëshirojmë të sjellim në vëmendje 
të kujtdo e të përsëritim se përga
titja për raste katastrofash është një 

proces që kërkon të punohet në mënyrë të 
vazhdueshme në çdo kohë të vitit dhe nga 
të gjithë pa përjashtim. Kjo merr kuptim 
edhe më të plotë sidomos për zona shumë 
të ekspozuara nga rreziqet natyrore siç 
është ultësira e Nënshkodrës në lidhje me 
fenomenin e përmbytjes. Bashkë me degën 
e Kryqit të Kuq Shkodër po punonim për 
organizimin e aktiviteteve që i përkisnin 
fazës së kthimit në normalitet të jetës së 
një komuniteti, pas përmbytjes që kishte 
ndodhur në këtë fillim viti. 

Nga vlerësimi që dega Shkodër bëri 
për reagimin gjatë saj, doli se shoqata e 
Kryqit të Kuq Shqiptar duhet të punonte 
më shumë me komunitetet nëpër komuna 
duke bashkëbiseduar me ta për rreziqet, 
për mjedisin dhe higjienën, ndikimin 
dhe grupet apo shtëpitë më të rrezikuara, 
ndihma e parë dhe aspekte të tjera, faktorë 
shumë të rëndësishëm për të minimizuar 
pasojat në rastet kur nuk kemi mundësi 
ta parandalojmë një katastrofë. Natyrisht 
kjo e kombinuar dhe me një avokati më 
konsistente tek strukturat qeveritare dhe 
donatorët potencialë për investime e 
plane afatgjata .

Aktiviteti i radhës ishte trajnimi i përfa

qësuesve, burra dhe gra, nga komunat e 
prefekturës Shkodër. Së bashku po bënim 
organizimin e takimeve ndërgjegjësuese 
me komunitetet e tyre për zvogëlimin 
e rreziqeve nga katastrofat me fokus të 
veçantë për përmbytjen si rreziku më 
kërcënues dhe i shpeshtë. Po në funksion 
të sensibilizimit, përgatitëm edhe një 
fletëpalosje me mesazhe të thjeshta për 
56 rreziqet më të shpeshta. 

E ndërsa po diskutonim e organizonim 
këto punë, në nëntordhjetor u gjendëm 
sërish me një situatë emergjente përmby
tjeje, madje përmasat e saj në këtë fund 
viti, ishin 30% më të mëdha në aspektin 
e shtrirjes gjeografike dhe të zonave të 
prekura, me rreth 15 mijë të evakuuar 
dhe 3.500 shtëpi të përmbytura apo të 
rrethuara nga uji. 

Dhe kur ndodh emergjenca, përgjigjja 
ndaj saj është prioritet i prioriteteve të 
Kryqit të Kuq Shqiptar, duke kaluar 
në një gjendje gatishmërie të të gjitha 
strukturave të shoqatës, të zgjedhur dhe 
drejtues, të punësuar dhe vullnetarë të 
skuadrave të dizastrës jo vetëm në degën 
e Kryqit të Kuq Shkodër, por edhe në Seli 
dhe në të gjitha degët e tjera të shoqatës 
anembanë vendit. 

Operacioni i Kryqit të Kuq Shqiptar 
për të ndihmuar personat e evakuuar dhe 

të akomoduar nëpër qendra kolektive 
(familjet rome dhe të tjerë) si dhe famil
jet e përmbytura, kishte filluar. Natyrisht 
që kësaj radhe ndiheshim më të sigurt 
e profesionalë në ndërhyrjen tonë sepse 
kishim aleatë edhe:

• Përgatitjet paraprake të shoqatës, në 
Seli dhe degë, eksperiencën e grum
bulluar në operacionin e mëpar
shëm. 

• Bashkëpunimin shumë të mirë me 
strukturat e pushtetit vendor dhe 
ato në nivel qendror. 

• Donatorët tradicionalë dhe dasha
mirësit e shoqatës, të cilët kontribuan 
me mallra dhe të holla.

• Mediat televizive e cila gjen gjith
monë mundësi për të pasqyruar akti
vitetet e shoqatës.

Dhe së fundi rritja e kapaciteteve nje
rëzore të Kryqit të Kuq Shqiptar me vull
netarë të rinj nga zonat e përmbytura, ka 
lehtësuar jo vetëm shpërndarjen në terren 
të ndihmave, por sidomos trajtimin e 
familjeve të prekura jo vetëm si përfitues 
në nevojë, por si njerëz me dinjitet.

Fatos Xhengo
Koordinator i programit për përgatitjen dhe 
përgjigjen në raste katastrofash

Përgjigjja ndaj katastrofave, 
përparësi e përparësive e 
Kryqit të Kuq Shqiptar

Përgatitja për raste katastrofash është një 
proces që kërkon të punohet në mënyrë të 
vazhdueshme nga të gjithë dhe në çdo kohë.
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Masat e marra nga Kryqi i Kuq Shqiptar:

	U lëshua një apel publik për të kërkuar 
solidaritetin e të gjithë popullit shqiptar, 
qytetarëve, kompanive të biznesit, institu
cioneve etj, në mbështetje të kapaciteteve 
të shoqatës për të ndihmuar personat e 
prekur nga kjo katastrofë. Një apel për 
ndihmë iu drejtua gjithashtu Federatës 
Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe. 
Në përgjigje të tij, Federata miratoi, nga 
fondet DREF (fonde për katastrofat), një 
shume prej 195 mijë CHF.
	Dega Shkodër mobilizoi vullne
tarët, të zgjedhurit, stafin dhe anëtarët e 
skuadrës së dizastrës (rreth 50 vullnetarë) 
në përgjigje të emergjencës së krijuar. 
	Është marrë pjesë rregullisht në mble
dhjet e komisionit të emergjencës në pre
fekturën Shkodër, në të cilin Kryqi i Kuq 
është anëtar.
	Në bashkëpunim me Komisionin e 
Emergjencës dhe me kërkesën e tyre u 
ndihmuan që në fillim të emergjencës me 
një pako ndihme 110 familje në Obot. 
Po ashtu prej datës 4 dhjetor e në vazh
dim çdo ditë janë ndihmuar me ushqi
me të gatshme dhe ujë 128 familje rome 
(440 persona) të strehuar në Repartin 

	Shpërndarja ka qenë si më poshtë:Ushtarak Rrenc. Për këtë komunitet dhe 
për familjet e tjera të akomoduar nëpër 
nëpër qendra kolektive në Shkodër, janë 
shpërndarë gjithashtu 900 batanije dhe 
600 kite higjienike 
	Komisioni i Emergjencës në Prefek
turën Shkodër, i caktoi shoqatës zonat 
në të cilat do të ndihmojë me shpërndar
jen e 2.000 racioneve standard: Lagjet 
Ajasëm, Baçallëk, Shirokë dhe Zogaj të 
qytetit Shkodër si dhe komunat Dajç 
dhe Ana e Malit. Ky operacion ka filluar 
prej datës 14 dhjetor me shpërndarjen në 
lagjet Ajasëm për 157 familje dhe në Ana 
e Malit me 65 familje. 
	Bazuar në një ndjekje në vazhdimësi 
të situatës së përkeqësuar si pasojë e motit 
dhe në rrethe të tjera, dhe mundësuar me 
kapacitetet e vetë shoqatës, janë ndihmuar 
gjithashtu 335 familje në rrethe të ndry
shme të vendit, të cilat janë prekur nga 
përmbytjet apo rrëshqitjet e tokës. Kështu 
janë shpërndarë ndihma për 100 familje 
në Fushë Krujë, 70 familje në Lezhë, 70 
familje në Tiranë, 38 familje në Berat, 23 
familje në Burrel, 14 familje në Librazhd, 
10 familje në Kuçovë dhe 10 familje në 
Dibër.

Ajasem / Bashkia Shkodër 157 familje
Gorice / Ana e malit 65 familje
Bahçallëk / Bashkia Shkodër 160 familje
Bahçallëk / Bashkia Shkodër 181 familje
Ajasem / Bashkia Shkodër 11 familje
Gallube / ana e malit 8 familje
Darragjat / Komuna Dajç 100 familje
Oblike (poshtme) / ana e malit 65 familje
Samrisht / Komuna Dajç 100 familje
Shirq / Komuna Dajç 100 familje
Shirq / Komuna Dajç 100 familje
Mali jushit / Komuna Bushat 100 familje
Oblike(qendër) / ana e malit 66 familje
Liria / bashkia Shkodër 90 familje
Rrushkull / Komuna Dajç  100 familje
Obot / ana e malit 115 familje
Shiroke/ Kashkia Shkodër  27 familje
Rrenc / komuniteti rom 158 familje
Dajç / Komuna Dajç 200 familje
Belaj / Komuna Dajç 77 familje
Mushan Komuna daic 100 familje
Totali 2100 familje
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Nga pasqyrimi në organet e Lëvizjes 
ndërkombëtare të operacionit të Kryqit të Kuq 
Shqiptar në ndihmë të banorëve të përmbytur
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Me Prefektin e Qarkut Shkodër, z. Maxhid Cungu, njëherazi edhe 
kryetar i komisionit të emergjencave civile të Qarkut Shkodër

Pas përmbytjes së muajit janar 2009, 
si e përjetuat si kryetar i Komisionit 
të Emergjencave Civile të qarkut, por 
edhe si qytetar shkodran, përmbytjen 
e dytë në dhjetor?

Prefekti Cungu—Situata e krijuar në 
muajin dhjetor si rezultat i përmbytjes 
në qarkun Shkodër kishte një shtrirje prej 
rreth 14000 ha, pra rreth 3000 ha më 
shumë se në janar 2010, për pasojë edhe 
dëmtimet ishin më të rënda, krahasuar 
me përmbytjet e muajit janar. 

Megjithatë falë një përkushtimi shumë 
të madh të të gjitha strukturave vendore 
por mbi të gjitha të mbështetjes së 
menjëhershme që dha Qeveria Qendrore 
me kujdesin e drejtpërdrejtë të Kryemi
nistrit i cili u angazhua në mënyrë të 
vazhdueshme gjatë gjithë periudhës 
në Shkodër, kjo situatë u përballua me 
sukses. 

Prioriteti absolut në momentin fille
star të situatës ishte shpëtimi i jetëve 
njerëzore. Fakti që këtu nuk pati asnjë 
rast me humbje të jetës flet për një punë 
shumë të mirë dhe për organizim korrekt 
të menaxhimit të situatës. Për përballimin 
e saj ndihmoi padyshim edhe eksperienca 
e krijuar gjatë janarit 2010.

Gjatë gjithë situatës së përmbytjes, 
pranë Prefekturës u përqendrua Komiteti 
Ndërministror i Emergjencave i krijuar 
me VKM posaçërisht për përballimin e 
situatës në Shkodër i cili mori vendime 
të rëndësishme që kishin të bënin me 
menaxhimin e gjendjes si evakuimi i 
njerëzve nga zonat e rrezikuara, dhënia 
e ndihmës në ushqime dhe materiale të 

ndryshme jetësore, përforcimin e pritave 
dhe argjinaturave, sigurimin e shëndetit 
dhe higjienës, etj., të cilat zbatoheshin nga 
institucionet dhe njësitë vendore, anëtarë 
të Komisionit të Emergjencave. Një rol 
të rëndësishëm kishin edhe Drejtoria e 
Përgjithshme e Emergjencave, Drejtoria 
e Rezervave, si dhe Qendrat Operacionale 
të Ushtrisë e Policisë të instaluara pranë 
Shtabit të Emergjencave. 

Natyrisht, strukturat shtetërore patën 
një mbështetje dhe bashkëpunim shumë 
të madh me komunitetin e banorëve të 
zonave të përmbytura. 

 
Si e vlerësoni bashkëpunimin me Kry-
qin e Kuq Shqiptar dhe kontributin e 
tij në ndihmë të banorëve të dëmtuar 
nga fatkeqësia natyrore ?

Prefekti Cungu—Organizata e Kryqit 
të Kuq është një partner i përhershëm 
i Komisionit të Emergjencave Civile të 
Qarkut Shkodër. Ajo ka dhënë një ndih
mesë të vazhdueshme sidomos në peri
udhën apo në situatën e përmbytjeve 
këtu.

Duke pasur një profil të besueshëm 
dhe njëkohësisht të afirmuar si dhënëse e 

ndihmës në rastet e fatkeqësive natyrore 
Kryqi i Kuq, ka qenë ndërmjetës në shumë 
raste me donatorët e ndryshëm ndërkom
bëtarë, të cilët kanë ndihmuar për përba
llimin e situatave të tilla në Shkodër me 
ushqime, veshmbathje, medikamente dhe 
materiale të ndryshme jetësore.

 
Si paraqitet gjendja aktualisht dhe 
cilat janë veprimet e Komisionit të 
Emergjencave Civile për përmirësimin 
e saj ?

Prefekti Cungu— Aktualisht tani është 
faza e vlerësimit të dëmeve të shkaktuara 
si dhe përmbyllja punimeve të projekteve 
të emergjencës për rehabilitimin e objek
teve të ndryshme të dëmtuara.

Grupet e punës të udhëhequra nga 
përfaqësuesit e ministrive po punojnë në 
terren për vlerësimin e dëmeve dhe shumë 
shpejt do të përgatisin procedurat që do të 
përcillen nga Këshilli i Qarkut Shkodër në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjen
cave Civile për të bërë të mundur ndih
mën financiare që do të akordojë Qeveria 
për familjet dhe subjektet e përmbytura 
si dhe për rehabilitimin e objekteve 
publike.
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Presidenti i Republikës së Shqipërisë 
zoti Bamir Topi pret 

Presidenti i Republikës, Prof. Dr. 
Bamir Topi priti në Presidencë, në 
datën 7 dhjetor 2010, Presidentin e 

Kryqit të Kuq Shqiptar, Prof. Dr. Shyqyri 
Subashi, i cili shoqërohej në këtë takim 
nga Sekretari i Përgjithshëm zoti Zamir 
Muça. Në këtë takim u diskutuan situata 
e krijuar nga reshjet e shumta të ndodhura 
në muajin dhjetor në zonën verilindore, 
roli e kontributi i Kryqit të Kuq Shqip
tar në përballimin me sukses të situatës 
së krijuar, si dhe disa aspekte të tjera të 
veprimtarisë së shoqatës. 

Presidenti i Republikës u informua 
nga Presidenti i Kryqit të Kuq Shqip
tar për veprimtarinë dhe kontributin që 
Kryqi i Kuq Shqiptar ka dhënë në vazh
dimësi në fushën e përgatitjes dhe përba
llimit të katastrofave dhe ndihmën që kjo 

organizatë po jep në ndihmë të banorëve 
të prekur nga përmbytjet e shkaktuara 
nga reshjet e shumta, kryesisht në pjesën 
veriperëndimore të vendit si dhe për masat 
që janë marrë për furnizimin me ushqime 
dhe veshmbathje, projektet në fushën e 
shëndetit dhe ato të asistencën psiko
sociale në ndihmë të të gjitha familjeve 
në nevojë. 

Kryetari i Shtetit shprehu gatishmëri
në e tij të plotë, personale dhe institucio
nale, për rritjen e më tejshme të bashkë
punimit dhe koordinimin në mbështetje 
të veprimtarisë vullnetare e humanitare 
dhe rritjes së ndjeshmërisë e solidaritetit 
njerëzor. 

Në takim u diskutua gjithashtu për 
veprimtaritë që Kryqi i Kuq Shqiptar po 
ndërmerr për përkujtimin e 90 vjetorit të 

themelimit të tij. Nisur nga rëndësia që ka 
kjo datë për shoqatën dhe më gjerë, Presi
denti Topi u angazhua për një mbështetje 
të plotë të veprimtarisë së Kryqit të Kuq 
Shqiptar në kuadër të festimeve që do të 
organizohen gjatë vitit 2011.

Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar 
falënderoi Presidentin Topi për pritjen 
e ngrohtë që iu rezervua si dhe e sigu
roi atë se Kryqi i Kuq Shqiptar do të 
vazhdojë të kryejë me profesionalizëm 
dhe përkushtim të plotë, misionin e tij 
humanitar bashkëpunimit të me të gjithë 
partnerët  brenda dhe jashtë vendit, gjith
një në respektim të Parimeve të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe.

Presidentin e Kryqit të Kuq Shqiptar, 
zotin Shyqyri Subashi 
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Strategjia për një 
shëndet të mirë 
dhe jetëgjatësi

Rubrika e shëndetit

(Vijon nga numri i kaluar)

Në këtë shkrim jepen vetëm drejti
met e përgjithshme të vëmendjes 
që duhet të kenë qytetarët dhe të 

kujdesit që ata duhet të tregojnë për jetë
gjatësinë e tyre. Këtë shtjellim të përgjith
shëm e kemi quajtur “strategji” të shën
detit dhe jetëgjatësisë. Ajo përbëhet nga 
12 pika të përfshira në tre grupe:

Hiqni zakonet destruktive të jetës. 
Bëhet fjalë për të shmangur disa vese, 
të cilat dëmtojnë shëndetin dhe shkur-
tojnë jetën:

1. Mos pini duhan dhe në qoftë 
se e pini lëreni atë. Kjo është gjëja më 
e mirë që mund të bëni për shëndetin 
dhe jetëgjatësinë tuaj. Duhani favorizon 
zhvillimin e shumë sëmundjeve, sidomos 
ato të zemrës dhe mushkërive, të cilat të 
gjitha mund të shërbejnë për të shkurtuar 
jetëgjatësinë. 

2. Mos pini ose pini sa më pak alkool. 
Alkooli jep dëmtime të theksuara në 
shumë inde dhe organe të organizmit të 
njeriut. Një gotë verë (për gratë) ose edhe 
dy (për burrat) mund t’ju bëjnë mirë. Më 
shumë nuk duhet të pini. Në qoftë se në 
“banesën” e mendjes futen tre gota alkool 
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atëherë mendja vetë duhet të dalë jashtë 
dhe ju, më pastaj, do të veproni pa të.

3. Mos zbatoni regjim të çrregullt 
të jetës. Për të funksionuar normalisht, 
organizmi i njeriu, krahas aktiviteteve 
fizike dhe mendore ka nevojë, madje 
domosdoshmëri edhe për pushim e 
gjumë. Pushimi dhe gjumi nevojitet 
për të meremetuar qelizat dhe për të 
çlodhur zemrën. Trupi dhe mendja, për 
të qëndruar të shëndetshëm, kanë nevojë 
për pushim dhe gjumë. 

Përdorni regjim dietik korrekt dhe 
suplementet e nevojshme ushqimore, 
vitaminike dhe minerale.

4. Përjashtoni yndyrat e ngopura sido
mos yndyrat e tipit omega3. hani më pak 
ose aspak mish të kuq (mish të bagëtive); 
më pak ëmbëlsira dhe akullore; konsu
moni më shumë karbohidrate komplekse 
si grurë dhe nënprodukte të tij, fruta dhe 
perime; hani sa më shumë peshk. Yndyrat 
që gjenden në peshkun salmon, në pesh
kun skumbri dhe në sardele ndihmojnë 
për të mbrojtur qelizat e trupit të njeriut 
nga veprimi dëmtues i molekulave të 
radikaleve të lira të oksigjenit, të cilat 
konsiderohen si lëndë që ndikojnë shumë 
në plakjen e njeriut.

5. Mos hani sasi të madhe ushqi
mesh. Studimet shkencore kanë treguar 
se kufizimi i marrjes së kalorive në masën 
30% e zgjat jetën dhe e bën atë më pak 
të tensionuar. 

6. Bëni kujdes kur merrni hormone. 
Sot këshillohen të përdoren shumë barna 
kundra pleqërisë, mjaft prej të cilave 
thelbësisht janë hormone. Për veprimet 
dhe pasojat e barnave të tilla ka shumë 
mendime dhe të dhëna kundrathënëse, 
prandaj në përdorimin e hormoneve 
duhet të bërë shumë kujdes.

7. Mos përdorni shumë suplemente 
ushqimore, vitamina dhe minerale. 
Shpeshherë kemi të bëjmë me një “keqush
qyerje nga mbi përdorimi” i gjërave që 
nuk duhen përdorur. 

Ushtroni trupin, imagjinatën dhe 
zgjedhjet (alternativat) tuaja.

8. Rishikoni vizionin tuaj për moshën 
e vjetër. Në një studim të kohëve të fundit 

është treguar se ata që kishin një vizion 
pozitiv për moshimin jetuan 7 vjet më 
shumë se të tjerët, që nuk e kishin një 
vizion të tillë.

9. Hiqeni, nga jeta juaj, ndjenjën e 
të qenurit fajtor. Laura Berman Forgang, 
autore e librit “Të jetosh jetën më të mirë”, 
thotë: “Njeriu duhet të ketë mendime të 
së ardhmes. Ndjenja e fajit dhe keqardhjes 
janë pjesë e së kaluarës. Të përfshihesh 
vazhdimisht në veprime dhe të ndryshosh 
gjithnjë është një mënyrë shumë e mirë 
për të mbetur i ri”. 

10. Mos kini frikë për të bërë ndry
shime të mëdha në jetën tuaj. Kurrë nuk 
është vonë për të bërë një ndryshim të 
rëndësishëm jetësor, për të lëvizur, për 
të ndryshuar karrierën, për të ndërruar 
banimin, etj. 

11. Kurrë nuk duhet menduar dhe 
aq më tepër nuk duhet thënë se ju jeni 
shumë i vjetër. Në mjaft raste duhen 
marrë vendime për ndryshime të mëdha. 
Ata e shëndoshin jetën ashtu si operacio
net plastike shërojnë plagët dhe mbyllin 
defektet. Megjithatë duhet kujdes në 
marrjen e vendimeve dhe në kryerjen e 
ndryshimeve. Jeta nuk duhet dhe nuk 
mund të ndryshojë brenda një nate. 

12. Kurrë mos u pensiononi. Naty
risht kjo është një e thënë gjysmë me 
shaka, sepse të gjithë do të dalin dikur 

në pension. Megjithatë, në shprehjen 
kurrë mos u pensiononi, gjendet një e 
vërtetë e madhe. E vërteta është se, edhe 
në pension, njeriu duhet dhe mund të 
jetë gjithnjë në aktivitet dhe gjithnjë të 
merret me ndonjë punë. Qëndrimi pasiv 
i jep pensionit pamje të ngjashme me 
një sëmundje që pareshtur thellohet dhe 
keqësohet.

Marrë nga libri “Si të jetojmë 100 vjet” i prof.dr. 
Shyqyri Subashit.
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Të festojmë 
së bashku

aktivitete sociale

Tur bamirësie me rastin e  
vitit të ri në jetimore dhe azile

Kryqi i Kuq Shqiptar së bashku me 
fondacionin Vodafone Albania 
(Vodafone Albania Foundation), 

organizoi një tur bamirësie në prag të 
festave të fund vitit, duke u ndalur në 
disa nga institucionet e shtëpive të fëmi
jës si edhe të atyre të të moshuarve, për 
të ndarë me ta urime, momente festive 
si dhe dhurata të përgatitura me shumë 
dashuri për ta, nga vullnetarët e Kryqit 
të Kuq. 

Ky tur kishte për qëllim krijimin e 
një mjedisi familjar dhe festiv brenda dhe 
jashtë institucioneve rezidenciale, duke 
stimuluar dhe inkurajuar integritetin e 
fëmijëve dhe të të moshuarve si dhe duke 
përmirësuar sadopak mirëqenien e tyre 
emocionale, sidomos gjatë festave të fund 
vitit, gjatë së cilës mungesa e njerëzve të 
dashur ndihet më tepër. 

Gjithashtu, ky tur u konceptua si një 
mënyrë ndërgjegjësimi duke përfshirë në 
këto aktivitete, personazhe të njohur të 
fushës politike apo sociale, medias, vull
netarë dhe punonjës nga të dyja organi
zatat për të qenë sa më afër njerëzve të 
cilët janë në nevojë, për të kuptuar në të 
njëjtën kohë, problemet e shumta që kanë 
këto kategori. 
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Itinerari i turit nisi në datën 20 dhje
tor me 35 fëmijët e shtëpisë “Zyber Hallu
lli” në Tiranë, ku përmes një atmosfere 
festive, vullnetarë të Kryqit të Kuq dhe 
të Vodafonit festuan me fëmijët e këtij 
institucioni. Më pas, të martën më datë 
21 dhjetor, turi vijoi te shkolla “Luigj 
Gurakuqi” për të festuar me 100 fëmijët 
me nevoja speciale. Një surprizë e kënd
shme ishte koncerti i përgatitur nga vetë 
fëmijët për të na përshëndetur për festat 
e fund vitit. Në mes të festës, vullnetarët 
e Kryqit të Kuq dhe Vodafonit shpërn
danë dhuratat e përgatitura posaçërisht 
për ta. 

Në ditën e tretë, turi vijoi në qytetin 
e Shkodrës, fillimisht tek 48 vogëlushët 
e shtëpisë së fëmijës me të cilët e gjithë 
skuadra e ardhur nga Tirana, ndanë emo
cione të veçanta, ndërsa fëmijët gëzonin 
për dhuratat si dhe për festën e organizuar 
për ta. Më pas u vazhdua me festën te fëmi
jët e moshës shkollore. Aty një program 
artistik i përgatitur nga vetë nxënësit, i 
impresionoi të gjithë të pranishmit. Stra
tegjia që ndiqte ky institucion për integ
rimin e fëmijëve pas mbarimit të shkollës 
realizohej nëpërmjet kurseve të ndryshme 
profesionale për fëmijët e klasave të larta, 
në mënyrë që ata të mund kishin një 
profesion pas mbarimit të shkollës dhe si 
rrjedhojë, ta kishin me të lehtë integrimin 
e tyre në tregun e punës. Për me tepër, për 
disa nxënës të cilët e kishin kaluar moshën 
18 vjeç, shkolla kishte vënë në dispozi
cion një apartament ku ata e organizonin 
vetë jetën e tyre, ndanin përgjegjësitë dhe 
detyrimet si pjesëtarë të një familjeje. 

Takimi i fundit u zhvillua me 72 të 
moshuar të azilit të Shkodrës. Dega lokale 
e kryqit të Kuq Shkodër me ndihmën e 
vullnetarëve, ishte munduar të krijonte një 
ambient festiv, shoqëruar me një koktej 
për të moshuarit. Dhuratat e përgatitura 
u shpërndanë për të gjithë, duke shkuar 
edhe në dhomat e atyre të cilët nuk mund 
të merrnin dot pjesë në festë për shkak të 
pamundësisë fizike. 

Megjithatë, pavarësisht atmosferës së 
krijuar, nuk mund të mos kujtoj me trish
tim të ftohtin e të gjitha ambienteve ku 
qëndronin të moshuarit. Kushtet fizike të 
kësaj qendre ishin gati të mjerueshme dhe 
të gjithë ndjemë pikëllim. 

Atmosferën festive të këtij turi e përje
tuam për herë të fundit në datën 28 dhje
tor në azilin e të moshuarve në Tiranë. Në 

festë mori pjesë edhe Presidenti i Repub
likës i shoqëruar nga Presidenti i Kryqit 
të Kuq Shqiptar, duke e kthyer kështu 
atë në një ngjarje të veçantë. Prof. Dr. 
Shyqyri Subashi i garantoi të moshuarit se 
ashtu si në të shkuarën, edhe në vijimësi 
përkujdesja dhe mbështetja e Kryqit të 
Kuq Shqiptar do të jetë gjithmonë prezent 
dhe në rritje për ta. 

Pjesë e këtij turneu ishin dhe famil
jet e prekur nga përmbytjet e ndodhura 
gjatë muajit dhjetor në Shkodër. Rreth 
50 fëmijë romë të evakuuar nga shtëpitë 
e tyre dhe të strehuar në qendrat kolek
tive dhe 100 familje të përmbytura, 
morën dhurata për festat e fund vitit për 
të krijuar një atmosferë festive edhe për 
ta, duke harruar për pak fatkeqësinë që i 
kish goditur. 

Padyshim i gjithë ky aktivitet i rëndë
sishëm nuk do të mund të realizohej pa 
mbështetjen e vazhdueshme të Fonda
cionit Vodafone Albania, i cili është 
kthyer tashmë në një partner shumë të 
rëndësishëm në mbështetjen e projekteve 
sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë. 
Një falënderim i veçantë shkon për të 
gjithë skuadrën e kompanisë Vodafone, 
e cila ishte pjesë e pandarë gjatë gjithë 
aktiviteteve të këtij turi bamirësie. 

Zhaneta Kala
Koordinatore e programit social 

T E T O R  -  D H j E T O R  2 0 1 0  |  N R .  4 8 1 �



Shqipëria kishte presidencën e Mble
dhjes së Dhjetë të Shteteve Pjesëma
rrëse në Konventën për eliminimin 

e minave anti njeri që u mbajt nga data 
29 nëntor deri më 3 dhjetor 2010, në 
Gjenevë. 

Në këtë mbledhje mori pjesë edhe 
një delegacion i Federatës Ndërkombë
tare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe, i kryesuar nga 
prof. dr. Shyqyri Subashi, president i 
Kryqit të Kuq Shqiptar. Në nëntor të vitit 
të kaluar, Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit 
të Kuq miratoi në Këshillin e saj të Dele
gatëve, një strategji në lidhje me aksionin 
kundër minave, armëve dhe municioneve 
të pashpërthyera, me qëllim zvogëlimin 
e pasojave të tyre ndaj civilëve. Në vijim 
të saj, po forcohet bashkëpunimi brenda 
Lëvizjes dhe jashtë saj për t’iu përgjigjur 
me efikasitet, pasojave humanitare që këto 
armë shkaktojnë në komunitete të ndry

Kryqi i Kuq–faktor i 
rëndësishëm për sensibilizimin 
kundër minave dhe 
municioneve të pashpërthyera

Nga aktivitetet ndërkombëtare

Një delegacion i Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe i kryesuar nga presidenti i Kryqit 
të Kuq Shqiptar, mori pjesë në Mbledhjen e Dhjetë të Shteteve 
Pjesëmarrëse në Konventën për eliminimin e minave anti njeri.
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shme. Profesor Subashi bëri një deklaratë 
në emër të këtij delegacioni, në të cilën 
theksoi qëndrimin e Federatës Ndërkom
bëtare në lidhje me çështjen e minave dhe 
të municioneve të paplasura.

Mbledhja e Dhjetë e Shteteve Pjesëma
rrëse në Konventën për eliminimin e 
minave anti njeri është vazhdim i Konfe
rencës së Otavës (34 dhjetor 1997) gjatë 
së cilës 121 shtete firmosën Konventën që 
mban emrin e konferencës. Ajo shënon 
në mënyrë të pakundërshtueshme një 
etapë madhore në rrugën për eliminimin 
e minave anti njeri. Konventa fikson një 
normë të qartë dhe të thjeshtë të ndalimit 
të plotë të këtyre minave. Në më pak se 
dhjetë vjet që prej nënshkrimit të saj, 37 
milionë mina anti njeri janë shkatërruar 
nga shtetet anëtare. 

Konventa për eliminimin e minave anti 
njeri ose siç njihet ndryshe si Konventa e 
Otavës, është një lloj hallke lidhëze ndër
mjet çarmatimit, të drejtës humanitare 
dhe ndihmës për zhvillim. Ajo kombinon 
dy seri dispozitash:

1. Në fushën e çarmatimit, Konventa 
e Otavës vë normën e ndalimit të plotë 

të përdorimit të minave anti njeri duke 
i detyruar shtetet pjesëtare që ta shkatë
rrojnë plotësisht tërësinë e minave anti 
njeri të magazinuara ose të ndërtuara në 
territorin e tyre.

2. Në fushën humanitare dhe në atë të 
ndihmës për zhvillim, Konventa e Otavës 
përmban dispozita që synojnë të forcojnë 
bashkëpunimin dhe asistencën ndërkom
bëtare për çminimin dhe për ndihmën 
kundrejt viktimave. 

Pjesëmarrja e delegacionit të Federatës 
Ndërkombëtare në Mbledhjen e Dhjetë 
të Shteteve Pjesëmarrëse, lidhej pikërisht 
me aspektin humanitar të Konventës. 
Në fjalën e tij në emër të delegacionit të 
Federatës ndërkombëtare të shoqatave 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe, Presidenti i Kryqit të Kuq Shqip
tar bëri një përmbledhje të punës dhe të 
arritjeve të shënuara nga shoqatat e Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe në 
këtë fushë. Pasi përmendi shembuj të 
rezultateve konkrete të arritura nga Kryqi 
i Kuq Kolumbian, Kryqi i Kuq Kambo
xhian, Kryqi i Kuq Australian dhe Kryqi 
i Kuq Norvegjez, Profesor Subashi u ndal 

në punën e Kryqit të Kuq Shqiptar në 
projektin e sensibilizimit kundër minave 
dhe municioneve të paplasura që zhvi
llohet në bashkëpunim me Komitetin 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Vetëm 
gjatë këtij viti janë prodhuar 15.000 
fletëpalosje dhe janë shpërndarë në fsha
trat më të thella, rreth 9.000 prej tyre. 
Po ashtu 1.000 çanta të ndihmës së parë 
janë prodhuar dhe janë shpërndarë në 
të gjitha degët e Kryqit të Kuq Shqip
tar, së bashku me një informacion mbi 
rrezikun e armëve dhe të municioneve 
të pashpërthyera. I gjithë ky aktivitet i 
Kryqit të Kuq Shqiptar bëhet në koor
dinim me autoritetet shtetërore shqiptare 
dhe në veçanti me Komitetin Shqiptar 
të Veprimit kundër Minave (AMAE). 
Profesor Subashi theksoi se vetëm bashkë
punimi i të gjithë faktorëve do të jepte 
rezultatin e dëshiruar në eliminimin e 
pasojave që lidhen me minat dhe municio
net e pashpërthyera.

Mbledhja e Njëmbëdhjetë e Shteteve 
Pjesëmarrëse, do të zhvillohet në nëntor 
të vitit të ardhshëm në Phnom Penh të 
Kamboxhias.
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Në tetor 2007, me ftesë të Ministrisë 
së Jashtme Suedeze, u zhvillua në 
Stokholm një takim ndërkombëtar 

ekspertësh, i pari i këtij lloji, për të 
ekzaminuar perspektivën gjinore në të 
Drejtën ndërkombëtare humanitare. 
Qëllimi i takimit u bë i qartë që në ftesën 
e nënshkruar nga titullari i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme Suedeze “ky nuk është 
një takim për të folur për gratë dhe luftën, 
ky takim është për një temë krejt tjetër, 
është për të folur për përkatësinë gjinore 
dhe ligjin ndërkombëtar humanitar”. 

Kjo kujtesë se “përkatësia gjinore 
gender, nuk është vetëm për gratë”, 
meriton reflektim. Për shumë profesio
nistë të angazhuar në zbatimin e së drejtës 
ndërkombëtare humanitare, në dhënien 
e ndihmës humanitare dhe në hartimin 
e politikave në këtë fushë, shpesh termi 
“përkatësi gjinore” është i njëjtë me 
nevojat e grave. Por duhet thënë se në 
kontekstin e një mjedisi kompleks në të 
cilin ndodh një konflikt i armatosur dhe 
sfidave në rritje që po kalojnë kultura 
të ndryshme lidhur me rolin e burrave 
dhe grave, aplikimi më i gjerë i termit 
përkatësi gjinore është i nevojshëm për 
të siguruar një aplikim më të mirë të së 
drejtës ndërkombëtare humanitare, e cila 

Perspektiva gjinore dhe 
e drejta ndërkombëtare 
humanitare

Perspektiva gjinore:
përfshin vlerësimin e ndikimit që ka te gratë dhe te burrat, një veprim i caktuar 

(legjislacion, strategji, plane, programe apo politika në të gjitha fushat dhe në 

të gjitha nivelet…). Perspektiva gjinore hedh dritë mbi ndikimin e përkatësisë 

gjinore në mundësitë që u jepen njerëzve, rolet sociale dhe ndërveprimin. Ajo 

përfshin 2 dimensione: dimensionin material dhe atë ideologjik. I pari lidhet 

me eliminimin e shfaqjeve të pabarazisë gjinore, i dyti nënkupton një përqasje 

transformuese që përpiqet të shkojë te rrënjët e pabarazisë gjinore. 

Përkatësia gjinore/gender: 
u referohet atributeve shoqërore që mësohen ose përfitohen si anëtar i një ko-

muniteti të caktuar. Ngaqë këto atribute janë sjellje të mësuara, ato mund të 

ndryshojnë me kalimin e kohës dhe variojnë në kultura të ndryshme. 

Rolet gjinore
u referohen a. rolit prodhues (punës në shkëmbim të të ardhurave), b. rolit ri-

prodhues (riprodhimi biologjik: lindjes së qënieve njerëzore dhe rolit riprodhues 

social: kujdesi për fëmijët, të moshuarit, gatimi, larja, pastrimi, etj) c. rolit ko-

munitar (pjesëmarrja në jetën komunitare).
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do t’u japë mbrojtje të gjithëve. Trajtimi 
i burrave dhe i grave si kategori fikse, të 
pandryshueshme, mund të përjashtojë 
përvojat e atyre njerëzve që nuk përpu
then plotësisht me hamendsimet se si 
duhet të sillet “burri” dhe “gruaja”. 

Dokumenti i hartuar në këtë takim “E 
drejta Ndërkombëtare Humanitare dhe 
përkatësia gjinore” ka shërbyer si bazë 
për shkrimin e artikujve dhe studimeve 
të tjera në ketë fushë si dhe për rritjen e 
ndërgjegjësimit dhe diskutimeve lidhur 
me ketë temë.

Më poshtë, po japim një përmbledhje 
të shkurtër të këtij dokumenti. 

Gjatë 15 viteve të fundit, studiues 
feministë të fushës ligjore kanë ngri
tur shqetësimet e tyre lidhur me çësh
tjet gjinore, në veçanti me trajtimin e 
kësaj çështjeje në instrumentet kryesorë 
ligjorë që trajtojnë dhunën seksuale si 
dhe me mungesën historike të dënimit 
të përdhunimit si krim lufte. 

Fokusi ditët e sotme ka qenë në pozi
cionin e gruas në shoqëri dhe ndikimit të 
veçantë që ka konflikti në jetën e gruas. 
Konventat e Gjenevës dhe Protokollet 
Shtesë i referohen shpesh faktit që ligji 
humanitar bazohet në barazinë e mbroj
tjes. Megjithatë, disa studiues kanë argu
mentuar se shoqëritë nuk i trajtojnë 
gratë dhe burrat njësoj, si pasojë impakti 
i konflikteve të armatosura nuk është i 
njëjtë për gratë dhe burrat. Konfliktet e 
armatosura kanë tendencën të përforcoj
në pabarazitë ekzistuese në shoqëri. Nga 
ana tjetër, situata të kësaj natyre mund të 
krijojnë mundësi të reja sociale për gratë 
të paktën përgjatë kohës së zhvillimit të 
konfliktit. 

Në dekadën e fundit, jurisprudenca e 
dy gjykatave adhoc të krimeve ndërkom
bëtare (për ishJugosllavinë dhe Ruandën) 
kanë konfirmuar se përdhunimi dhe 
forma të tjera të dhunës seksuale, janë 
krime lufte, krime kundër njerëzimit 
dhe madje genocide në rrethana të caktu
ara. Për më tepër përkufizimi i krimeve 
seksuale që gjendet në Statutin e Gjykatës 

së Krimeve dhe gjykatave “hibride” si ajo 
e Kamboxhias dhe Sierra Leones (që e 
përfshijnë këtë çështje brenda mandatit të 
tyre) është një përkufizim i gjerë. Ndërsa 
çështje të tjera si elementët e krimit të 
përdhunimit dhe koncepti i “miratimit” 
gjatë konflikteve të armatosura, kërkojnë 
më shumë reflektim. Traktatet moderne 
dhe precedentët ligjor konfirmojnë qartë 
se përdhunimi është krim lufte. 

Shqetësimet e ngritura lidhur me 
“vendosjen” dhe referencën për krime të 
tilla si përdhunimi brenda Konventave 
të Gjenevës (për shembull Neni 27 i 
Konventës 4 të Gjenevës që e vë theksin 
te “nderi i gruas”) duket se kanë gjetur disi 
përgjigje në Protokollet Shtesë të 1977ës. 
Të dy Protokollet përdorin termin 
“dinjitet” kur i referohen krimeve seksuale 
dhe janë aq të gjera në përkufizim sa të 
mos limitojnë këto shkelje ekskluzivisht 
për gratë. 

Ndryshimi i rolit të grave është një 
çështje që duhet analizuar. Gratë nuk janë 
vetëm viktima të konflikteve të armato
sura, por ato gjithashtu marrin pjesë 
në këto konflikte dhe madje mund të 
jenë dhe autore të krimeve të luftës. Në 
shumë vende në botë, përgjegjësitë sociale 
të burrave dhe grave kanë pësuar ndry
shime. Në disa mjedise burrat janë më të 
përfshirë në kujdesin e fëmijëve dhe gratë 
marrin pjesë aktive në konflikt. Arsyet për 
ketë mund të jenë zgjedhjet personale ose 
rrethana të veçanta. Pavarësisht këtyre 

ndryshimeve, është e rëndësishme që të 
rikonsiderohet vlera e akteve mbrojtëse 
për gratë që gjenden në ligjin humanitar 
ndërkombëtar. 

Një numër dispozitash në Konventat 
e Gjenevës dhe Protokollet Shtesë lidhen 
me ndryshimet biologjike të burrave dhe 
grave, si për shembull në nenet ku flitet 
për gratë shtatzëna dhe nënat që ushqej
në me gji (Neni 89 në Konventën 4 të 
Gjenevës). Megjithatë, në raste të tjera, si 
për shembull dispozitat të cilat ndalojnë 
ekzekutimin e grave me fëmijë të vegjël, 
duket sikur këto dispozita kanë lidhje me 
fëmijën, jo me gruan (Neni 6(4) Proto
kolli Shtesë II). A do të aplikoheshin këto 
dispozita për një burrë që kujdeset për 
një fëmijë? 

Një çështje e rëndësishme është dhe 
mungesa e diskutimit dhe një baze ligjore 
që lidhet me krimet seksuale ndaj burrave. 
Gratë nuk janë të vetmet viktima për
dhunimi gjatë konflikteve të armatosura, 
e megjithatë pak vëmendje i është kush
tuar implikimeve praktike dhe ligjore të 
këtij krimi të urryer. 

Një kuptim më i plotë i konceptit 
“grupe vulnerabël” që nuk bazohet në 
këndvështrimet tradicionale të burrave 
dhe grave, por në reflektimin e ndikimit të 
konflikteve të armatosura në komunitet, 
e forcon kapacitetin e ligjit ndërkom
bëtar humanitar për të dhënë mbrojtjen 
e përshtatshme dhe të nevojshme. 
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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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gjatë turit të bamirësisë me fëmijët me nevoja speciale.
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