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NDIKIMI HUMANITAR  
I KRIZËS NË EUROPË



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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Është më se e natyrshme që Revista t’u kushtojë vëmendje çështjeve të ndryshme sociale, të cilat në një 
mënyrë ose tjetër, kërkojnë vëmendjen dhe ndërhyrjen e Kryqit të Kuq. Ky numër përqendrohet te 

një fenomen që prej pesë vitesh ka goditur keqaz botën dhe në veçanti Europën: kriza ekonomike. Një 
temë e tillë është sigurisht mjaft e gjerë, trajtimi i saj nuk mund të pretendohet të jetë kurrë i plotë, 
aq më pak në faqet e botimit tonë modest. Mirëpo nuk mund të mos i falnim pak vëmendje këtij 
problemi kaq të madh të kohës sonë, problem që lidhet drejtpërsëdrejti me fatin e miliona njerëzve 
në nevojë. “Kriza ekonomike” na ka interesuar ta shohim në ndikimin që ajo ka pasur dhe ka në 
rritjen e vulnerabiliteteve dhe si pasojë, edhe në rishikimin e qasjeve dhe të strategjive të shoqatave 
të ndryshme kombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe të Europës, në lidhje me 
rrjedhojat humanitare të saj mbi njerëzit. 

Materialet që përmban ky numër janë publikime të Federatës Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe. Në qendër të tyre gjendet një studim i nisur në vitin 2009 dhe me konkluzione të fillimit të 2013-s, i cili pasi përmbledh shifra 
dhe fakte që vijnë prej ndikimit të krizës ekonomike në jetën e komuniteteve të ndryshme, tregon edhe mobilizimin e shoqatave 
kombëtare në përballimin e nevojave gjithnjë në rritje, duke iu kthyer nganjëherë, atyre aktiviteteve që shoqatat perëndimore i 
kishin “braktisur” dikur në fund të shekullit të kaluar dhe në fillim të këtij shekulli. Ideja është “për të kuptuar më mirë se si rënia 
ekonomike ka ndikuar në nivel shtetesh, komunitetesh dhe familjesh, por dhe gjithashtu për të kuptuar se si kapacitetet e Kryqit të Kuq 
dhe të Gjysmëhënës së Kuqe iu përshtaten sfidave të reja dhe sfidave ekzistuese (të cilat marrin përmasa më të mëdha në kohë krize)”. 

Në një opinion të Sekretarit të Përgjithshëm të Federatës, Bekele Geleta jepet që në titull paradoksi i kohëve moderne me fenomenin 
e polarizimit të shoqërisë: “Uria në një botë bollëku”. Dhe në vazhdim do të gjeni një fjalim të mbajtur në sesionin e 25-të të 
Bordit Drejtues të Federatës Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, nga J. Brian Atwood, 
president i Komitetit të Ndihmës për Zhvillim i OCDE-së dhe ish-administrator i Agjencisë amerikane për zhvillimin ndërkombëtar 
(USAID), për të pasur një analizë nga një ekspert jashtë Lëvizjes, në lidhje me krizën dhe pasojat e saj humanitare.

Në fund pasqyrohen projektet kryesore sociale të Kryqit të Kuq Shqiptar me rezultatet konkrete për periudhën që mbulon ky 
numër i Revistës.
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Federata Ndërkombëtare e shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
lëshon alarmin për situatën dramatike të miliona 
europianëve të prekur nga kriza financiare*

Ndërsa Europa vazhdon të jetë e mbërthy-
er nga recesioni ekonomik, Federata 
Ndërkombëtare e shoqatave të Kryqit 

të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe (FNKK) 
lëshon alarmin për situatën dramatike të 
miliona njerëzve pa punë dhe strehim, të zhytur 
në mjerim dhe pasiguri për shkak të krizës.

Sipas vlerësimeve më të fundit të botuara 
nga Bashkimi Evropian, rreth 26 milionë 
qytetarë të 27 shteteve anëtarë, gjenden sot 
të papunë, ashtu si një numër shumë i madh 
banorësh të pjesës tjetër të Europës dhe të Azisë 
qendrore. Organizatat e Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe (të njohura me emrin 
e shoqatave kombëtare) vënë në dukje që të 
gjitha, një rritje të vazhdueshme të numrit të 
personave që kërkojnë prej tyre mbështetje 
dhe ndihmë. Në 2012 Kryqi i Kuq Spanjoll 
ndihmoi më shumë se 1,3 milionë viktima të 
drejtpërdrejta të krizës ekonomike dhe parashi-
kon që për 2013, t’i zgjerojë programet e ndih-
mës sociale për 300 mijë persona shtesë që 
jetojnë në kushtet e varfërisë së skajshme. Në 
Greqi ku niveli i papunësisë arrin sot 26%, 
Kryqi i Kuq Grek po përballet me një rritje 
spektakolare të numrit të individëve që kanë 
nevojë për ndihmë financiare, ushqimore dhe 
psiko-sociale. Shumë shoqata kombëtare të 
Azisë qendrore numërojnë nga ana e tyre një 
numër shumë të madh qytetarësh që po kthe-
hen nga jashtë për shkak të pamundësisë për 
t’u punësuar atje dhe përballen me papunësinë 
edhe në vendin e tyre.

“Në të gjithë Europën, shoqatat kombëtare 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
po përpiqen t’u përgjigjen nevojave jetësore 

të një numri që rritet pa pushim të njerëzve”, 
pohon Anita Underlin, drejtoreshë e Zonës së 
Europës në FNKK. “Është e rëndësishme të 
theksohet se kriza aktuale ka pasoja dramati-
ke jo vetëm për “të varfrit e rinj” – njerëzit 
e klasës së mesme të privuar nga puna dhe 
ndihma sociale, por ajo acaron edhe më shumë 
vulnerabilitetin e kategorive të pafavorizuara”, 
saktëson ajo.

“Në vendet më të pasura, sistemet e siguri-
meve shoqërore po merren me përballimin e 
degradimit të situatës së përgjithshme dhe me 
të drejtë po përqendrohen në fatin e këtyre “të 
varfërve të rinj”. Por ama nuk duhen harruar 
njerëzit që vuanin nga mjerimi përpara krizës, 
as të varfrit e rinj në vendet ku s’ekzistojnë 
sistemet sigurimeve shoqërore.”

Shoqatat kombëtare janë angazhuar që 
prej pesë vjetësh në përballimin e krizës, por 
përpjekjet e tyre dobësohen seriozisht nga fakti 
që rritja e nevojave shoqërohet nga zvogëlimi i 
burimeve. FNKK po bën një analizë të thellë 
të pasojave sociale dhe humanitare të krizës 
në Europë.

“Ne e dimë që kur gjysma e të rinjve në një 
vend të caktuar nuk gjen punë, pasojat janë 
dramatike jo vetëm në rrafshin financiar, por 
edhe në atë personal. Disa priren të humbin 
besimin në kapacitetet e veta dhe në të ardh-
men në përgjithësi dhe dëshpërimi i heshtur 
mund të marrë forma më agresive me rritjen e 
tensioneve dhe të ksenofobisë. Studimi që po 
ndërmarrim do të na ndihmojë që të përcak-
tojmë nëse mund të bëjmë më shumë dhe 
nëse duhet t’i rishikojmë qasjet dhe programet 
tona”, përfundon Anita Underlin.

* Komunikatë për shtyp e FKKK-së, Gjenevë, 30 janar 2013

Në fokus
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vijon në faqen 6

Ndikimi humanitar 
i krizës në Europë

Informacion 
i përshtatur 
nga Federata 
Ndërkombëtare e 
Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe.
Gjetjet e një studimi që 
të bëjnë të reflektosh1 

Gjërat duhet të shkojnë vërtet keq 
kur një numër gjithnjë e në rritje 
njerëzish u drejtohen degëve lokale 

të Kryqit të Kuq për ndihmë - duke 
përfshirë këtu edhe persona që kurrë nuk 
e kishin menduar se do t’i drejtoheshin 
ndonjëherë një institucioni bamirësie. 
Degët lokale të shoqatave të Kryqit të 
Kuq ose të Gjysmëhënës së Kuqe me 
bazën e tyre të gjerë, të shpërndara kudo, 
janë pa diskutim një barometër i vyer 
socio-ekonomik i kohës. 

Në një studim të fundit që ndërmori 
Federata Ndërkombëtare e shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
për të parë efektet e krizës ekonomike 
në 52 vende të përfshira në zonën e vet 
administrative (që përfshin Europën, 
Azinë Qendrore dhe Kaukazin, e njohur 
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bazohet në një seri intervistash me stafin 
dhe vullnetarët e Shoqatave Kombëtare 
pothuajse në çdo vend të rajonit, të cilët 
pranojnë se një masë e madhe e popullsisë 
së kontinentit po vuan pasoja serioze dhe 
se degët e tyre lokale, po përpiqen për të 
përballuar kërkesat për një asistencë në 
rritje, në një kohë kur dhe vetë burimet e 
tyre financiare janë nën trysni. Ndërkohë 
që angazhimet miliardëshe financiare të 
qeverive për të shpëtuar bankat dhe struk-
tura të tjera financiare, janë të lëvdueshme, 
për fat të keq ka pak fakte që tregojnë të 

si Euro Zonë) jepet një përmbledhje e 
përvojave dhe e perceptimeve të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, duke 
pasur parasysh që shoqatat kombëtare 
kanë avantazhin për të vëzhguar ndry-
shime në vulnerabilitetin dhe nevojat e 
familjeve - me shumë gjasa, shumë më 
shpejt sesa mund të matet saktësisht nga 
metodat statistikore rigoroze. 

Studimi në fjalë i pranon mangësitë 
e informacionit statistikor në vlerësimin 
e ndikimit të krizës dhe nuk pretendon 
se mund ta mbushë këtë boshllëk. Ai 

njëjtin angazhim të këtyre qeverive për 
të zbutur krizën sociale - si për shem-
bull zgjerim i rrjetit të mbrojtjes sociale, 
marrje e masave të posaçme mbrojtëse, 
përshtatje e programeve ekzistuese për 
t’iu përgjigjur vulnerabiliteteve të reja apo 
rritje të buxhetit në sektorin social.

Kriza ka nxjerrë miliona njerëz jashtë 
tregut të punës. Sipas Eurostat (Agjencia 
Europiane e Statistikave) rreth 21.8 milion 
burra dhe gra në Bashkimin Europian 
(BE) janë tani të papunë. Veçanërisht të 
rinjtë ndihen më të pashpresë dhe shfaqin 
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një vulnerabilitet në rritje për shkak të 
mungesës së aksesit në mundësi punësimi. 
Shumë të tjerë kanë humbur vendet e tyre 
të punës në kufijtë me BE dhe përtej tyre. 
Megjithëse ekonomitë në Evropë po tregoj-
në shenja rimëkëmbjeje, përvoja e kaluar 
tregon se për rritjen e punësimit dhe për 
zbutjen e pasojave sociale të krizës, do të 
duhet më shumë kohë. Duke përdorur një 
hamendësim të thjeshtë, mund të thuhet 
se nëse do të llogariteshin familjarët që 
varen nga personat e papunë, deri në 50 
milion qytetarë vetëm në BE, janë aktu-

alisht vulnerabël për shkak të papunësisë, 
pa përfshirë këtu ata që nuk po kërkojnë 
punë. Kjo situatë vë një njollë të madhe 
mbi modelet ekonomike dhe sociale, si 
dhe mbart rrezikun e humbjes së fiti-
meve të nxjerra gjatë periudhave të rritjes 
ekonomike. Nëse nuk ndërmerren masa në 
këtë drejtim, ekziston mundësia e lindjes 
së tensioneve sociale. Megjithatë Kryqi i 
Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe gjykon se 
kjo nuk nënkupton nevojën për programe 
apo përqasje të reja, por beson se shumë 
gjëra mund të arrihen duke modifikuar 
kriteret e përfshirjes për përfituesit, për të 
mundësuar dhënien e asistencës për grupe 
të reja vulnerabël. Shtimi i kapaciteteve 
mund t’u japë kategorive të reja të perso-
nave vulnerabël, akses në mbështetje dhe 
shërbime - jo domosdoshmërisht të kryera 
nga qeveritë, por gjithsesi me mbështetje 
zyrtare, dhe mundësisht duke përfshirë 
partnerë të tjerë ndërkombëtarë. Shumë 
vende ndajnë të njëjtin mendim që “sekto-
ri i vullnetarizmit” ku bën pjesë Kryqi i 
Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe, është kyç 
për të ndihmuar në rimëkëmbjen e komu-
niteteve pas rrënimit nga recensioni. 

Megjithëse Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhë-
na e Kuqe nuk bën pjesë në sektorin finan-
ciar, Shoqatat Kombëtare kanë vëzhguar në 

thellësi origjinën e krizës dhe kanë bërë të 
pamundurën për t’iu përgjigjur kësaj krize 
sa më mirë që është e mundur. Përpjek-
jet e qeverive janë përqendruar kryesisht 
në rimëkëmbjen e sektorit financiar dhe 
stabilizimin e situatës makroekonomike. 
Shumë pak vëmendje u është kushtuar 
pasojave të krizës tek ata që Kryqi i Kuq 
dhe Gjysmëhëna e Kuqe i quan ” perso-
na vulnerabël”, të cilët sipas dëshmive të 
Shoqatave Kombëtare, janë ata që mbajnë 
një pjesë jo proporcionale të ndarjes së 
pasojave të krizës. Shumë pak është bërë 
për të zgjeruar rrjetin e mbrojtjes sociale 
dhe masa të tjera parandaluese, pa folur 
pastaj për adaptimin e atyre ekzistuese 
për të përballuar vulnerabilitetet e reja. 
Kjo është situatë veçanërisht serioze për 
individët dhe familjet në pjesën lindore 
të Europës, ku pavarësisht periudhave 
shumë mira ekonomike në dekadën e 
kaluar, njerëzit kishin më pak kursime 
dhe asete të tjera dhe mbrojtja sociale 
ishte më e dobët. 

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe po 
u përgjigjen nevojave që ato vëzhgojnë 
përmes disa mjeteve, megjithëse vetë 
këto shoqata po përballen me një ulje të 
të ardhurave të tyre, të kombinuar me 
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një rritje të kërkesës për ndihmë. Në këtë 
kontekst, është e qartë që për të evituar 
situata të rritjes së tensionit social, Europa 
duhet të bëjë më tepër për të ndihmuar 
qytetarët e saj. Shoqatat Kombëtare të 
japin përshtypjen e dukshme në anali-
zën e tyre, që këto vulnerabilitete të 
reja (papunësia, borxhi, margjinalizimi) 
nuk do të kurohen brenda një kohe të 
shkurtër, dhe për më tepër nëse neglizho-
hen, ato mund të rëndojnë situatat gati 
të përhershme të dizavantazheve sociale. 
Burimet e vulnerabilitetit të identifikuara 
nga Shoqatat Kombëtare janë të lidhura 
ngushtë me pasojat e tkurrjes ekonomike: 
kryesisht me papunësinë dhe me uljen e 
të ardhurave në familje. Burime të tjera të 
identifikuara janë humbja e të ardhurave 
nga puna e emigrantëve (remitancat) si 
dhe vetë vulnerabiliteti i emigrantëve, 
veçanërisht i atyre pa dokumente, si dhe 
grupe specifike si të moshuarit, minoritetet 
kombëtare apo të rinjtë, të cilët rrezikojnë 
të mbeten jashtë tregut të punës për një 
kohë të gjatë. Në përgjithësi, pasiguria 
financiare sjell një rritje të problemeve që 
lidhen me shëndetin mendor, abuzimin 

me alkoolin dhe probleme të tjera shënde-
tësore pikërisht në kohën e shkurtimeve 
të buxhetit për shëndetësinë, shërbimet 
sociale dhe mbrojtjen sociale. Rënia e akti-
vitetit ekonomik mbart rrezikun e rritjes 
së varfërisë, vulnerabilitetit dhe përjashti-
mit social, e në këtë kontekst kjo do të 
nënkuptonte një humbje të rritjes së fitu-
ar në dekadat e kaluara nga zhvillimi. 
Vulnerabilitetet ekzistuese të ndërlidhura 
me varfërinë, moshën, etninë apo të qenit 
emigrant, e rrisin edhe më tej ndikimin e 
situatës aktuale. 

Tendencat kryesore të vëzhguara: 
• Pothuajse të gjitha Shoqatat Kombë-

tare raportojnë se janë prekur nga 
kriza; 

• Shumë më tepër fokus në asistencën 
brenda vendit;

• Rritje e ndjeshme e ndihmës ushqi-
more;

• Shfaqja e grupeve të reja të vulnera-
bilitetit;

• Përgjigje e mirë nga Shoqatat Kombë-
tare, por edhe ndjenjë frustrimi për 
faktin se nuk mund të bëjnë më 
tepër. 

Shënim

1) Përmbledhja e përgjigjeve të Shoqatave 
Kombëtare ndaj krizës ekonomike është një 
projekt që zbatohet që prej muajit janar 
2013. Më shumë se 40 Shoqata Kombëtare 
kanë dhënë kontribut të vyer në këtë projekt, 
i cili pason rezultatet e raportit të vitit 2009: 
“kriza ekonomike dhe ndikimi humanitar i 
saj në Europë”. Ky projekt lindi nga dëshira 
për të kuptuar më mirë sesi rënia ekonomike 
ka ndikuar në nivel shtetesh, komunitetesh 
dhe familjeje, por dhe gjithashtu për të 
kuptuar sesi kapacitetet e Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe iu përshtaten sfidave 
të reja dhe sfidave ekzistuese (të cilat marrin 
përmasa më të mëdha në kohë krize). Ideja 
është t’u ofrojë Shoqatave Kombëtare mjete 
të përshtatura për të lobuar pranë qeverive të 
tyre lidhur me trajtimin e vulnerabiliteteve 
në rritje për shkak të krizës që ende vazh-
don. Janë përmbledhur disa nga tendencat 
dhe sfidat kryesore gjatë një fushate komu-
nikimi dhe avokatie. Raporti i ri, me raste 
studimore, mesazhe avokatie dhe një video, 
do të prezantohet në shtator të këtij viti.
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GREQIA 
“Rritja e ndjeshme e varfërisë dhe e përjashtimit 
social, ulja e shpenzimeve në sektorin social, 
transferimi i përgjegjësisë për dhënien e kujde
sit shëndetësor nga shteti te kompani private, te 
komuniteti dhe familjet  krijojnë një kontekst të 
vështirë për dhënien e ndihmës humanitare dhe 
zbatimin e projekteve të duhura.” 

VARFËRIA NË SHIFRA: 
Spanja – 21,8% nën nivelin e varfërisë (24,6% 

janë të moshuar) 
Moldavia – 26,000 të papunë, më pak se 10% 

mund të përfitojnë nga benefitet sociale
Franca – rritje me 350,000 i numrit të të 

varfërve që nga 2009-2012.

KUSHTET E PUNËS: 
 Papunësi në rritje, veçanërisht i të rinjve
 Inflacioni më i lartë se shkalla e rritjes së 

pagave 
 Mungesë e remitancave 
 Më pak benefite nga punësimi 
Gjermania – 2,7 milion kontrata afatshkurtra, 

45% e kontratave të reja janë afatshkur-
tra 

Hungaria – 343,000 punëkërkues pa të ardhu-
ra apo përfitime sociale 

Kirgiztan, Armeni, Moldavi – kthim i 
emigrantëve, pa punë, pa remitanca, pa 
përfitime sociale 

KUSHTET E PUNËS: 
 Ulje e financimeve për Kryqin e Kuq dhe 

Gjysmëhënën e Kuqe dhe organizatat jo 
qeveritare në përgjithësi 
 Ulje të buxhetit për përfitimet sociale apo 

ulje në numrin e shërbimeve për shkak të 
rritjes së numrit të përfituesve 
 Masa të rrepta për uljen e shpenzimeve 

QEVERITË: 
 Ulje e financimeve për Kryqin e Kuq dhe 

Gjysmëhënën e Kuqe dhe organizatat jo 
qeveritare në përgjithësi 
 Ulje të buxhetit për përfitimet sociale apo 

ulje në numrin e shërbimeve për shkak të 
rritjes së numrit të përfituesve 
 Masa të rrepta për uljen e shpenzimeve 

PËRGJIGJA E KRYQIT TË KUQ DHE E 
GJYSMËHËNËS SË KUQE
• Rritje e ndihmës ushqimore, mbështetje në 

rritje për të pastrehët (strehëza, kite higjieni-
ke, kujdes shëndetësor), aktivitete sociale, 
kampe, vizita në familje 

NDIHMA USHQIMORE: 
Bullgaria – Ndihma ushqimore nga 235,000 

në 272,000 (2009-2012) 
Rumania – Bankat e ushqimit filluan në 2009, 

tani janë të përfshira 94,000 familje

SHËRBIMET E KËRKUARA: 
 Ndihmë ushqimore - pothuajse gjysma e 

Shoqatave Kombëtare e kanë shtuar si shër-
bim apo e kanë rritur 
 Veshje, këshillim social/këshillim ligjor, 

mbështetje financiare (për energjinë), shër-
bim shëndetësor
 Batanije, materiale higjienike 

FINANCIME: 
Pothuajse të gjitha Shoqatat Kombëtare rapor-
tojnë ulje të financimeve nga qeveria
Republika Ceke, Polonia – ulje të programeve 

për fëmijët 
Austri, Mal i Zi, Hungari – ndërprerje e 

programeve 
Islandë, Holandë – ulje e numrit të të punë-

suarve 

PASOJAT: 
 Më shumë se gjysma e Shoqatave Kombëtare 

i kanë ndërprerë, e kanë ulur numrin e 
programeve ose nuk janë në gjendje të 
përgjigjen;
 më shumë se ¼ raportojnë pakësim të ndih-

mës ndërkombëtare ;
 7 Shoqata Kombëtare raportojnë ulje të 

ndihmës që ato kanë dhënë jashtë vendit ;
 1/3 raportojnë rritje të donacioneve nga 

korporatat dhe individët .

RREZIQET: 
 Pasoja sociale të krizës/papunësi 
 Vetmi
 Dhunë në familje, probleme që lidhen me 

abuzimin 
 Ksenofobi 

BOSNJA HERCEGOVINA: 
“Jemi përballë situatës së shkeljes së Kodit Etik të 
Lëvizjes tonë sepse nuk jemi në gjendje të ndih
mojmë të gjithë ata që kanë nevojë” 

HAPAT/PRITSHMËRIA: 
 Rritje e ndërgjegjësimit, fushata (25) 
 Shkëmbim përvojash (18) 
 Negocim, lobim, ndryshim i politikave (14) 
 Mobilizim i burimeve, zhvillimi i partneri-

teteve (11) 
 Rol ndihmës, ri-pozicionim (9)
 Analizë për çdo vend, mbledhje e të dhënave 

(5)
 Vazhdimësi në dhënien e ndihmës, adaptim 

me situatën (5) 
 Kriza ekonomike të jetë në agjendën e 

Mbledhjeve Statuore (2)
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Uria në një  
botë bollëku

bekele Geleta

Në mes të gamës gjithnjë e më të gjerë 
të problemeve me të cilat ndeshe-
mi, janë të pakta ato që më përndje-

kin aq shumë sa një nga të këqijat më të 
lashta dhe më këmbëngulëset që e godasin 
njerëzimin: uria. Si etiopian e kam njohur 
urinë e tmerrshme të bukës që e goditi 
vendin tim në mes të viteve ’80 dhe i kam 
parë vuajtjet që heqin njerëzit që s’kanë 
asgjë të hanë.

Sot më 2011, më duket tronditëse dhe 
shokuese që në një epokë ku ushqimi është 

gjithkund më i bollshëm, ku rendimentet 
bujqësore janë më të larta se kurrë, ku 
më shumë se 1,5 miliard banorë të plane-
tit konsiderohen si obezë, 925 milionë 
të tjerë të mos kenë mjaftueshëm për të 
ngrënë (ose më shumë se në vitet ’70).

Si pasojë, 15% e popullsisë botërore 
shtrihet të flerë me barkun bosh. Këta nje-
rëz jetojnë kryesisht në zonën e Afrikës 
dhe të Paqësorit, sidomos në nënkonti-
nentin indian dhe në Afrikën subsahari-
ane. Çdo vit 3 milionë fëmijë vdesin nga 

nënushqyerja përpara se të arrijnë moshën 
pesë vjeç.

Duhet të jemi të qartë në fushën 
e terminologjisë: fjala “nënushqyerje” 
e thotë mirë kuptimin e saj. Ndërsa 
“kequshqyerje” mund të lejë për të kuptu-
ar ose më shumë ushqim se ç’nevojitet ose 
shumë më pak ushqim se ç’nevojitet, ose 
thjesht një regjim i çekuilibruar që paraqet 
mungesa vitaminash apo mineralesh. Siç 
duket, sot jemi në prani të kequshqyerjes 
në të gjitha format e saj. 

Prandaj ndërsa rreth një miliard njerëz 
kanë vështirësi të jashtëzakonshme që 
të ushqehen mjaftueshëm, një miliard 
e gjysmë vuajnë nga ana e tyre nga ajo 
që quhet me delikatesë «problem me 
peshën».

Cilido qoftë vendi apo rajoni ku 
jetoni, ka shumë mundësi që ta keni 
konstatuar që çmimi i “shportës së nikoqi-
res” ka fluturuar këto kohë. Në fakt siç e 
nënvizon Raporti ynë mbi katastrofat në 
botë 2011, çmimet botërore të mallrave 
ushqimore e kaluan së fundmi tavanin e 
arritur në 2008-n gjatë krizës që pati sjellë 
turbullira politike në mbarë globin. Për 

Opinion nga Bekele Geleta, Sekretar i Përgjithshëm i Federatës 
Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe. Marrë me shkurtime nga www.ifrc.org, 22 shtator 2011

Opinion
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një pjesë të madhe të banorëve të vendeve 
të pasura, kjo rritje nuk përbën veçse 
një shqetësim që imponon ca riparime 
në buxhetin e familjes. Por në vendet e 
varfra ajo hodhi dhjetëra milionë njerëz 
në kufijtë e mbijetesës së thjeshtë.

Por kjo s’do të thotë që vetë vendet 
e pasura janë të mbrojtura prej urisë. 
Në vitin 2010 Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës shpenzuan rreth 70 miliardë 
dollarë në tollona ushqimorë në favor 
të më shumë se 40 milionë qytetarëve të 
tyre. Për sa i takon Federatës Evropiane 
të Bankave Ushqimore, e cila rikuperon 
tepricat prej industrive dhe prej restorante-
ve me qëllim rishpërndarjen për më të 
varfrit, ajo numëron sot rreth 240 orga-
nizata anëtare në 18 vende të kontinen-
tit. Në një kontekst të tillë, a nuk është 
vërtet shokuese që afërsisht 30% e të 
korrave botërore të humbin çdo vit për 
konsumin? Me siguri që është për të gjithë 
fëmijët të cilëve prindërit u kanë mësuar 
që ta mbarojnë pjatën sepse “është keq ta 
shpërdorosh ushqimin”.

Në vendet e pasura çështja e origji-
nës së ushqimit – ku është prodhuar dhe 
nga kush – është një temë e ndjeshme 
që prej shumë kohësh tashmë. Lëvizja e 
tregtisë së ndershme për shembull, daton 
që prej viteve ’40. Është me vend që të 
interesohemi gjithashtu për debatin në 
lidhje me datat e skadencës, rreptësia 
e të cilave çon në shkatërrimin e sasive 
ushqimore krejtësisht të ngrënshme. Ose 

te insistimi qesharak i supermarketeve për 
të propozuar fruta dhe perime me madhë-
si, formë dhe ngjyrë të njëjtë – një prak-
tikë që i përjashton de facto kultivuesit 
e vegjël prodhimet e të cilëve janë në të 
vërtetë, me cilësi të lartë, por që nuk u 
përgjigjen standardeve të imponuara nga 
“shpërndarësit e mëdhenj”. 

Në një pjesë të mirë si rezultat i krizës 
së 2008-s, lëvruesit e fondeve e kanë rishi-
kuar angazhimin e tyre në sektorin bujqë-
sor. Kështu për shembull shumica e kanë 
hequr kundërshtimin e mëparshëm për 
të financuar mjetet e prodhimit. Pjesa 
e ndihmës së jashtme të qeverive dhe 
agjencive shumëplanëshe për bujqësinë, 
që kishte rënë në 3,4% në total, ka filluar 
sërish së fundmi të ngjitet.

Në një kohë kur shumë vende dona-

tore po i heqin kufizimet që rregullonin 
tradicionalisht ndihmën e tyre ushqi-
more, duke lejuar në këtë mënyrë një 
hapje më të gjerë për blerjet lokale, ideja 
për të shpërndarë ndihma në para në 
kuadër të operacioneve humanitare – në 
vend të ushqimeve të importuara apo 
ndihma materiale të prodhuara në veri 
– po fillon gjithashtu të marrë udhë. Kjo 
formulë kontribuon për të përmirësuar 
fatin e kultivuesve të vegjël duke stimu-
luar kërkesën lokale dhe duke krijuar 
vende pune… 

bekele Geleta 
Sekretar i Përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare 
të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe
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KRIZA E EURO ZONËS DHE 
NDIKIMI I SAJ MBI “NDIHMËN 
PUBLIKE PËR ZHVILLIM” (ODA)1 

analizë

President Konoe, Sekretar i Përgjith-
shëm Geleta, të nderuar anëtarë të 
Bordit Drejtues dhe delegatë,

Faleminderit shumë për ftesën që t’i 
drejtohem sesionit të 25-të2 të Bordit 
Drejtues të Federatës Ndërkombëtare 
të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe.

E admiroj kontributin tuaj në përpjek-
jet humanitare që prej një kohe të gjatë. 
Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe janë 
shpesh në zona krize në të cilat asnjë orga-
nizatë tjetër nuk shkon. Në vitet ’90, kam 
punuar ngushtë me organizatën tuaj në 
Ruanda dhe në Kosovë. Shoqatat tuaja 
janë në çdo cep të globit duke dhënë 
njëherazi kontribut për zhvillimin dhe 
ndihmë për raste katastrofash.

Më kërkuat që të trajtoj një çështje që 
është shumë shqetësuese sot: lidhja ndër-
mjet krizës së euros dhe perspektivat për 
ruajtjen e mbështetjes sonë për zhvilli-
min dhe zvogëlimin e varfërisë nëpërmjet 
Ndihmës Publike për Zhvillim (Official 
Development Assistance - ODA).

Gjendja ekonomike botërore mbetet 
e vështirë. Jemi në një periudhë ndry-
shimesh dhe pasigurie të madhe. Para-
shikimet e OECD3 janë për një rritje të 
dobët në terma afatshkurtër, e ndjekur 
nga një ringritje graduale në vitet në vazh-
dim. Mirëpo nëse nuk jemi të aftë që të 
merremi në mënyrën e duhur me krizën 
e euros, atëherë rrezikojmë rikthimin e 
recesionit global dhe një shok ekonomik 

që mund të ketë një ndikim të jashtëza-
konshëm në tregjet financiare ndërkom-
bëtare. Askush s’është në gjendje të para-
shikojë me siguri se si mund të zgjidhet 
kjo gjë, por pranohet gjerësisht se pasojat 
e saj mund të jenë shkatërrimtare, sido-
mos për vendet më të varfra.

Pavarësisht nga fakti se vendet në zhvi-
llim u përballën me një numër të caktuar 
goditjesh nga jashtë, numri i njerëzve 
në këto vende që jetojnë me më pak se 
1,25 U$D në ditë, ra nga rreth 1,8 mili-
ardë, në 1990, në 1,29 miliardë në vitet 
para 2008-s. Kriza financiare botërore e 
ndërpreu këtë prirje pozitive. Kostoja e 
ushqimit dhe e karburantit si dhe ngrirja 
e linjave të kreditimit, patën një influencë 
negative mbi popullatën vulnerabël dhe 

ngadalësuan ritmin e uljes së varfërisë. 
Megjithatë, edhe me ritme zhvillimi më 
të ngadalta dhe me çështjet e çmimit të 
lëndëve të para me të cilat vendet në zhvi-
llim u përballën, niveli i varfërisë ekstreme 
botërore vazhdoi të ulej, ndonëse me 
ritëm më të avashtë.

Në vitin 2010, niveli i varfërisë 
ra nën gjysmën e vlerës së vet të vitit 
1990. Shënjestra e parë e Objektivave të 

j. brian atwood
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Mijëvjeçarit për Zhvillim4 (OMZH) (të 
përgjysmohet varfëria ekstreme), ndonëse 
në origjinë ishte karakterizuar si objektivi 
më pak realist, u arrit pavarësisht krizës 
globale. 

Ky është lajm shumë i mirë, por s’mund 
të flemë mbi dafina. Jemi gjithmonë të 
sfiduar nga brishtësia që varfëria përfaqë-
son. Një krizë e re financiare botërore 
mund të bëhej shkatërrimtare, sidomos 
nëse kemi më pak burime “ODA” për t’u 
përgjigjur. Kini parasysh se:

• Më shumë se një miliard njerëz 
jetojnë akoma në varfëri ekstreme,

• Ata që e kapërcyen pragun e var-
fërisë prej 1,25 U$D në ditë, janë gjithnjë 
të varfër dhe shumë vulnerabël,

• Ka më pak progres në lidhje me 
nivelin e varfërisë prej 2 U$D (numri 
i njerëzve që jetojnë nën këtë prag u ul 
nga 2.50 miliardë në vetëm 2.47 miliard 
njerëz) dhe

• Ringritja modeste botërore që po 

ndodh sot, vazhdon t’i kufizojë perspek-
tivat e zhvillimit të vendeve në zhvillim, 
veçanërisht të vendeve me të ardhura të 
ulëta. 

…Perspektivat nuk janë të mira 
qëkurse provojmë një presion të madh 
fiskal. Në vitin 2011 konstatuam një 
zvogëlim të ODA neto më 2,7 % në 
terma realë, ndërkohë që shifrat nominalë 
tregonin ende një rritje të vogël.… 

…Ç’duhet bërë? Gjëja më e rëndësi-
shme është t’i gjendet një zgjidhje përke-

qësimit të krizës në Eurozonë. Do të ishte 
esenciale që ekonomitë më të përparuara:

• të rivendosin stabilitetin ekonomik 
dhe financiar. Kjo do të bëhej e mundur 
nëse ata vazhdojnë reformat në sistemin 
bankar botëror,

• të parandalojnë shenja të reja të 
proteksionizmit, duke ruajtur tregjet e 
hapura si një parakusht për rikuperim 
dhe për tregtinë ndërkombëtare, si dhe 
për investimet ndërkombëtare.

• dhe të ruajnë angazhimin për zhvi-
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llim, në mënyrë që ta shohim ODA-n të 
shpëtuar, të financuar nëse dëshironi një 
investim për rritjen ekonomike dhe stabi-
litetin.

Kjo është një çështje e ngutshme dhe 
duhet të jemi shumë të preokupuar për 
implikimet e saj.…

…Jam i shqetësuar sepse do të tundo-
hemi që të kërkojmë prerjen e atyre 
linjave buxhetore që duken si “të lehta. 
Të lehta mbase nga këndvështrimi politik 
i disave, por të lehta nuk do me thënë të 
mençura. 

Ajo që shpresoj është që do ta njohim 
faktin se, duke investuar në vendet në 
zhvillim, ne investojmë në burimet kyçe 
për rritjen e ardhshme botërore – dhe kjo 
do të thotë edhe vetë rritja jonë, ekono-
mitë e përparuara. Ekonomitë tona po 
humbin popullsinë, prandaj kemi nevojë 
për tregje të reja…

…ODA nuk është e gjithë historia 
këtu, por është një pjesë kyçe e saj. Një 
governancë më e mirë dhe një lidership 
i fortë për reformat strukturore janë të 
rëndësishme në mënyrë të barabartë. 
ODA ka qenë një katalizator për ndry-
shimin dhe ka mbushur boshllëqe buxhe-
tore…

…Para pak vitesh, disa shpallën që 
OMZH ishin një dështim. Këto zëra u 
qetësuan nga rezultatet që shohim tani. 
Sot ne kemi sigurinë që objektivi kryesor 
(zvogëlimi përgjysmë i varfërisë absolute) do 
të tejkalohet kollaj. Kina përfaqëson një 
kontribut të shpërpjesëtuar për OMZH, 
por progres është shënuar në të gjitha 
rajonet. Gjatë dy dekadave të fundit, 
kemi parë një progres të zhvillimit në një 
nivel të paprecedentë. Dhe shumë njerëz 
presin progres të mëtejshëm domethënës 

deri më 2015, për arsye të ndryshimit 
ndërmjet bërjes së investimeve dhe matjes 
së rezultatit të tyre.

Kështu që duhet të ndjehemi shumë 
krenarë në drejtim të bashkëpunimit 
për zhvillim në prodhimin e rezultateve 
– edhe nëse e dimë që mund të kishim 
bërë më shumë. 

Ky theks i ri në efikasitetin e zhvi-
llimit do t’u mundësojë partnerëve në 
zhvillim që të marrin në dorë fatin e vet. 
Kjo do të inkurajojë rritjen e sistemeve 
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kombëtare të besueshme për të llogaritur 
burimet dhe për të matur rezultatet. Kjo 
do të lejojë përmirësimin e koordinimit 
dhe kosto më të vogla të transaksioneve. 
Dhe do të na ndihmojë që të racionali-
zojmë një sistem ndërkombëtar që ka 
ardhur i fragmentuar, jo koherent dhe 
inefektiv. 

Shumë prej jush në këtë sallë mund 
të jenë të ndërgjegjshëm në mënyrë të 
trishtuar, për koston e jashtëzakonshme 
që mungesa e aksionit apo fondet e reduk-
tuara shkaktojnë. Kemi parë sa e sa herë 
se si katastrofat natyrore ose konfliktet 
janë shndërruar në katastrofa njerëzore 
dhe kthim pas të zhvillimit masiv. S’kemi 
pasur kurrë para të mjaftueshme dhe vull-
net politik për t’i trajtuar në mënyrën e 
duhur nevojat e zhvillimit, për t’i mbroj-
tur shtetet e dobëta që të mos bien përsëri 
në kaos. Kjo çon në një kosto shumë herë 
më të rritur për përgjigjen ndërkombëtare 
ndaj këtyre krizave. Nëse ju duket kundër 
intuitës, ju kërkoj të shqyrtoni ju lutem, 
dosjen e pesë viteve të fundit. 

Faleminderit. 

j. brian atwood
President i Komitetit të Ndihmës për Zhvillim5 i OCDE-
së. (J. Brian Atwood ka qenë gjithashtu administrator 
i Agjensise amerikane për zhvillimin ndërkombëtar 
(USAID) nga 1993 deri më 1999 gjatë administratës 
së Presidentit Klinton).

Shënime:
1. NDIHMA PUBLIKE PËR ZHVILLIM në 
anglisht Official Development Assistance (ODA) është 
organizëm i organizatës së OECD-së

2. Mbajtur në Gjenevë më 7/6/2012; fjalimi botohet 
me shkurtime.

3. OECD – organizatë që ndihmon qeveritë ndërkom-
bëtare për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe 
të qeverisjes së një ekonomie të përbotshme – inicialet 
në anglisht OECD.

4. Objektivat e Mijëvjeçarit për zhvillim (OMZH) 
përbëhen nga 8 qëllime dhe 18 objektiva për t’u 
arritur deri më 2015. Ato janë adoptuar nga 23 
organizata ndërkombëtare në 192 vende. Bëhet fjalë 
për uljen e varfërisë ekstreme, zvogëlimin e nivelit të 
vdekshmërisë foshnjore, lufta kundër epidemive dhe 
ndërtmi i një partneriteti botëror për zhvillim.

5. Që prej 50 vjetësh tashmë, Komiteti i Ndihmës për 
Zhvillim i OECD-së grupon donatorët kryesorë të botës 
dhe merret me përkufizimin dhe ndjekjen e normave 
ndërkombëtare në fushat kyçe të zhvillimit. Ai ka luaj-
tur rol në hartimin e angazhimeve të mëdha ndërkom-
bëtare, përfshirë Objektivat e Mijëvjeçarit për zhvillim 
dhe Deklaratën e Parisit mbi efikasitetin e ndihmës.
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Kronikë aktivitetesh

Projekte sociale  
të Kryqit të Kuq Shqiptar

veprimtaritë në fushën sociale janë 
aspekti më i prekshëm në jetën e 
përditshme të profilit humanitar të 

Kryqit të Kuq Shqiptar. Ato kanë lidhje 
të drejtpërdrejtë me përfituesit në nevojë 
dhe janë në qendër të vëmendjes së shoqa-
tës. Disa nga projektet kryesore që kanë 
vazhduar me intensitet këto kohë janë: 

Projekti “Qendrat ditore për të moshuar” i cili 
funksionon në 14 degë. Një pjesë e tyre 
mbështeten nga Kryqi i Kuq Gjerman 
dhe një pjesë nga donatorë lokalë. Në këtë 
projekt përfshihet dhe “një vakt falas për 
më nevojtarët” që zhvillohet nga dega e 
Vlorës. Numri i përfituesve në të gjithë 
vendin është 650 të moshuar, ndërkohë që 
ndihmohen në shtëpi edhe 80 të moshuar 
që e kanë të pamundur lëvizjen. 

Problematika e moshës së tretë është 
shumë e gjerë. Qendrat ditore të Kryqit 
të Kuq Shqiptar përmbushin vetëm 
disa nga nevojat e kësaj kategorie siç 
janë shoqërizimi, përkujdesja shëndetë-
sore, pjesëmarrja në aktivitete sociale 
dhe mbështetja ushqimore. Pavarësisht 
se kuadri i projektit është i njëjtë për të 
gjitha degët, jo çdo qendër ditore ofron 
të njëjtat shërbime. Një gjë e tillë kushtë-
zohet nga faktorë të ndryshëm si kapaci-
tetet e degëve, fondet në dispozicion apo 
marrëdhëniet me partnerët lokalë. 

Me rastin e 1 Tetorit, Ditës së të Moshu-
arve u organizuan veprimtari në të gjithë 
vendin. Një sasi këpucësh u shpërnda për 
2.850 të moshuar në të gjitha Shtëpitë 
e të Moshuarve, qendrat ditore, si edhe 

në degët e vogla për përfituesit e moshës 
e tretë. 

Kryqi i Kuq Shqiptar ka qenë pjesë 
e nismës së Komisionit Evropian të vitit 
2012, si viti i Moshimit Aktiv dhe i Soli-
daritetit ndërmjet brezave. Një gjë e tillë 
është mundësuar edhe falë mbështetjes 
së dhënë nga Federata Ndërkombëtare 
e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe në kuadër te projek-
tit të Advokacisë për të Moshuarit. 

Projekti “Integrimi i gruas në tregun e punës” 
zhvillohet në degët Berat, Korçë (me 
mbështetjen e Kryqit të Kuq Gjerman), 
Tiranë, Lezhë dhe Shkodër (me fonde 
lokale). Aktualisht janë 150 përfituese 
të këtij projekti që po kryejnë kurset 
4-mujore të specializuara me qëllim 
punësimin apo vetëpunësimin e tyre. 
Në përfundim të kurseve, përfitueset do 
të pajisen më certifikatë të njohur nga 
ministria përkatëse. Projekti ka treguar 
arritje sepse rreth 50% e përfituesve janë 
punësuar ose vetëpunësuar. Problem për 
këtë projekt mbetet kostoja e lartë, e cila 
shpeshherë është e papërballueshme nga 
degët duke bërë që vazhdimësia e projek-
tit të varet nga mirëkuptimi dhe vullneti 
i donatorëve. 

Projekti me fëmijët në shkolla ose institucione 
rezidenciale ka për qëllim zhvillimin e 
veprimtarive social-edukative në degët 
Tiranë (rreth 450 fëmijë në institucione 
sociale shtetërore, shkolla dhe komunitet), 
Gjirokastër (qendër sociale për 30 fëmijë 

jetimë), Fier (projekte edukative për 50 
fëmijë), Elbasan (30 fëmijë). Nëpërmjet 
tij synohet gjithashtu mbështetje për 
fëmijët me aftësi të kufizuar dhe Rom 
në degët Lezhë (80 fëmijë), Berat (200 
fëmijë), Elbasan (40 fëmijë) dhe Korçë 
(mbështetje për 25 fëmijë të kopshtit të 
fëmijëve Rom). 

Janë organizuar kampe verore në 
degët Korçë, Pogradec dhe Dibër (me 
mbështetjen e World Vision) kryesisht për 
rreth 130 fëmijë jetimë dhe në vështirësi. 

Në fillimin e vitit akademik, janë 
mbështetur me kite shkollore 80 fëmijë 
në vështirësi në degët Korçë, Pogradec 
dhe Krujë. 

Projekti “Mbështetje ushqimore për familjet 
e mëdha dhe në vështirësi ekonomike” mori 
një vlerë të veçantë për festat e fund vitit 
duke ndihmuar në rang vendi, me paketa 
ushqimore dhe veshje, rreth 950 familje 
në kushte të vështira social ekonomike si 
dhe 670 fëmijë në vështirësi (kryesisht 
fëmijë jetimë, fëmijë në institucione 
shtetërore etj). Në muajin dhjetor, dega 
Shkodër ndihmoi me ushqime 30 familje 
me fëmijë të ngujuar ose fëmijë jetimë si 
pasojë e dukurisë së gjakmarrjes. 

Pavarësisht së degët i kanë plotësuar 
kriteret e vendosura në lidhje me këtë 
aktivitet tradicional, numri gjithmonë 
dhe më i madh i kërkesave të njerëzve për 
mbështetje ushqimore, po kthehet në një 
nevojë e cila duhet marrë në konsideratë 
nga Programi Social për të qenë sa më i 
lidhur me nevojat e popullatës. 
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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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Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar Prof. Dr. Shyqyri Subashi përshëndet të pranishmit në ceremoninë e 90 vjetorit
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Grupet e reja vulnerabël:
 

Francë—23% e personave që kanë marrë ndihma, janë 
të punësuar ose pensionistë (75% e tyre shpjegojnë që 
ndihma ushqimore do t’u mundësojë që të paguajnë faturat 
e ndryshme).

Gjermani—1,33 milion persona në marrëdhënie pune, 
kërkojnë trajtime shtesë. 

Itali—mensat sociale, dikur vetëm për të pastrehët dhe 
emigrantët, tani edhe për një profil të ri përfituesish.
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