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Për të gjithë vullnetarët dhe anëtarët e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, periudha maj-gusht ka qenë e ngarkuar 
me veprimtari të ndryshme në ndihmë të me nevoj-

tarëve në numër në rritje për shkak të tërmetit të vitit të 
kaluar dhe pandemisë COVID-19, por dhe për shkak të 
kalendarit të ngjeshur të veprimtarive.

Nuk është asnjëherë përsëritje të flasësh për 8 Majin, 
Ditën Botërore të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe, si një ditë e veçantë për të gjithë anëtarët dhe 
vullnetarët e Kryqit të Kuq dhe për të gjithë dashamirësit 
e lëvizjes më të madhe humanitare në botë. Në këtë 
ditë të shënuar, Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar,  
z. Ylli Alushi dhe Sekretari i Përgjithshëm z. Artur Katuçi 
përshëndetën me anë të një letre të dedikuar, anëtarët 
dhe vullnetarët e Kryqit të Kuq Shqiptar, dashamirësit 
dhe kontribuuesit e veprimtarive humanitare të shoqatës 
në ndihmë të njerëzve në nevojë. 

Nevojat për gjak në këtë periudhë pandemie kanë 
qenë në rritje. Nën sloganin "Dhuro gjak dhe bëje botën 
më të shëndetshme", nga të gjitha degët u ndërmor një 
fushatë e dendur promocionale për dhurimin vullnetar 
pa pagesë të gjakut. Fushata e dhurimit vullnetar të gja-
kut u përmbyll me organizimin e një seance të dhurimit 
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të gjakut për publikun e gjerë në ambientet e Muzeut 
Historik Kombëtar. 

Në qershor filloi shpërndarja e parave për 1100 
familje të prekura nga tërmeti, në zbatim të Projektit 
“Mbështetje financiare për familjet e prekura nga tër-
meti i datës 26 nëntor 2019”, në kuadër të Apelit të 
Kryqit të Kuq Shqiptar dhe Federatës Ndërkombëtare 
të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. 

Dhe në fund le të përkujtojmë 22 Gushtin 1864, 
ditën e lindjes së humanizmit modern, që mori jetë me 
firmosjen e Konventës së Parë të Gjenevës. Është dita 
që shënon një revolucion të vërtetë të lindur në fushën 
e betejës së Solferinos, që u bë frymëzimi i Henry Du-
nant, themeluesit të Kryqit të Kuq që çoi në firmosjen 
më 1864, të “Konventës së Gjenevës për përmirësimin e 
fatit të ushtarit të plagosur në fushën e betejës. “

Janë këto vetëm disa nga veprimtaritë e kësaj peri-
udhe, për organizimin e të cilave falënderojmë nga 
zemra vullnetarët dhe anëtarët e shoqatës për kontribu-
tin në realizimin e tyre. 

Nga Redaksia
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Lëvizjet e mëdha sociale, përpos 
ndryshimeve të mëdha në aspek-
tin material, janë shoqëruar dhe 

me ndryshime të mëdha në aspektin 
shpirtëror. Nevoja e njeriut për të 
ndryshuar mjedisin ku jetonte, për 
të përmirësuar kushtet e jetesës e për 
ta jetuar jetën në mënyrë më dinji-
toze të mundshme, gjithmonë ka 
pasjellë dhe ndryshimin e mendë-
sisë dhe këndvështrimit mbi jetën, 
duke e përsosur atë më tej në aspe-
ktin shpirtëror. 

Nëse i kthehemi kohës kur u kri-
jua Kryqi i Kuq, kur pikënisje pati 
momentet e pas betejës së përgjak-
shme të Solferinos në vitin 1859 dhe 
materializimin e arriti me organi zi-
min e mbledhjes së delegateve nga 
16 shtete të Europës dhe miratimin 
në fund të saj të konventës se Gjene-
vës së vitit 1863 dhe të analizojmë 
si kohështrirjen e përpjekjeve që 
kishin nisur për krijimin e Kryqi të 
Kuq dhe rolin e aktorëve që e kuro-
rëzuan me sukses këtë nismë, gjejmë 
argumentim lidhur me përfun dimin 
e sipërpërmendur. 

Henry Dunant, themeluesi i Kry-
qit të Kuq, pati meritën që ishte i 
pari që inicioi dhe përpunoi idenë e 

krijimit të Kryqit të Kuq dhe ndër-
mori veprime që rrallë kush do i kish 
bërë, por nëse aktorë të tjerë nuk do 
t’i bashkoheshin dhe mbështesnin 
atë, si dhe mjedisi nuk do të ishte 
mbështetës, mirëpritës e përkrahës, 
do të ishte njëlloj sikur ai të hidhte 
farën e grurit në tokë të shkretë. 

Po të mos kish filluar ndryshimi i 
pasqyrimit të ndryshimeve socia le në 
mbarë shoqëritë europiane të kohës, 
nëpërmjet ndryshimit të botëkup-
timit të tyre mbi  jetën dhe shoqërinë, 
nëpërmjet pasqyrimit në ndërgjegjen 
e tyre të ndjenjës së humanizmit, si 
pjesë përbërëse e ndërgjegjes sociale, 
do të ishte mjaft e vështirë, në mos e 
pamundur që Kryqi i Kuq të krijohej.

Ideja që përcillte slogani i Kry-
qit të Kuq “Inter armas caritas” u 
përqafua dhe u bë i pranueshëm në 
momentin kur politikëbërësit euro-
piane ishin ndërgjegjësuar dhe rritur 
shpirtërisht, duke u shndërruar në 
një tokë të begatë për farën e Kryqit 
të Kuq që po hidhej për t’u mbje-
llë. Dhe fara mbiu dhe që nga ajo 
kohë, lëvizja e Kryqit të Kuq njeh 
vetëm zhvillim duke u shndërruar 
në një histori suksesi. Kjo tregonte 
që veprimi humanitar i Kryqit të 
Kuq po shoqërohej me shfaqen e 
humanizmit si element shpirtëror 
i shoqërive europiane dhe si pjese 
përbërëse e vetë këtij zhvillimi. Kjo 
është arsyeja pse sot, Kryqi i Kuq i 
jep rëndësi të madhe jo vetëm vep-
rimit të tij humanitar, i cili në fakt 
është bartësi më konkret i shfaqjes 
së ndjenjës së humanizmit por dhe 
punës konkrete me synim rritjen 
e ndërgjegjësimit të njerëzve me 
ndjenjën e humanizmit, si një as-
pekt i emancipimit dhe përparimit 
shpirtëror të shoqërisë. Për këtë ar-
sye, shoqata e Kryqit të Kuq Shqiptar 

(KKSH), krahas realizimit të veprim-
tarive të saj humanitare në favor të 
shtresave në nevojë, i kushton rendë-
si dhe shtatë Parimeve Themelore të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, 
(Lëvizja) të cilat në krye të radhës 
kanë Humanizmin, si dhe të vlerave 
që promovojnë krijimin e një paqe 
të qëndrueshme.

Janë pikërisht këto parime, zba-
timi me korrektesë i të cilave i kanë 
lejuar Lëvizjes përhapjen e saj në 192 
shtete të botës ku shoqatat kombëtare 
të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së 
Kuqe janë krijuar, të mbështetura e 
njohura nga qeveritë përkatëse, të 
cilat veprojnë në mënyrë aktive për 
të ndihmuar shtresat në nevojë 

Vlen të sjellim në vëmendje fak-
tin se KK u krijua dhe u njoh si ndih-
mës i pushtetit publik për çështjet 
humanitare. Është i njohur fakti se 
përballimi i situatave të fatkeqësive 
që vijnë nga veprimi i njerëzve apo 
i dukurive natyrore është detyrim i 
qeverive. Pikërisht në momente të 
tilla KK ofron kontributin e tij për 
të ndihmuar në lehtësimin e vuaj-
tjeve të tyre më nevojtarët. Themi 
“kontribut” pasi nevojat mund të 
jenë jashtëzakonisht të mëdha dhe 
në kësi rastesh ka vend edhe për 
kontributin e aktorëve të tjerë, qoftë 
vendas apo dhe të huaj. 

Kjo është arsyeja pse me zhvi-
llimin e elementit shpirtëror të hu-
manizmit, në shoqëritë e vendeve 
të ndryshme u krijuan premisat dhe 
më pas lindën dhe u zhvilluan dhe 
aktorë të tjerë të shoqërisë civile, të 
cilët ofronin kontributin e tyre hu-
manitar në plotësimin e nevojave të 
nevojtarëve. Aktorë të tillë, në var-
tësi të vendit, donatorëve dhe kapa-
citeteve të tyre kanë njohur shtrirje 

Përtej misionit
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të madhe, duke pasur aktivitet në 
mjaft vende të ndryshme. Me aktorë 
të tillë KK ka gjetur ngaherë gjuhën 
e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit 
përderisa gjithmonë ka ekzistuar një 
qëllim i përbashkët për të arritur dhe 
asgjë për të ndarë.

Kryqi i Kuq asnjëherë nuk e ka 
parë prezencën e shoqatave të sho-
që risë civile si garë ndërmjet njëra 
tjetrës. Nëse flitet për garë, ajo ka 
qenë vetëm një, gara për lehtësimin 
e vuajtjeve të nevojtarëve dhe në këtë 
aspekt ka gjithmonë vend për kon-
tributin e të gjithëve, përfshi dhe 
individë të thjeshtë.  

Sidoqoftë është e nevojshme të 
bëjmë të njohur faktin se për shumë 
arsye, Kryqi i Kuq nuk mund të iden-
tifikohet me shoqatat humanitare të 
shoqërisë civile. Ndonëse  i bashkon 
qëllimi humanitar, ato kanë dallime 
jo vetëm të karakterit Institu cional, 
organizativ, strukturor e juridik por 
dhe në shtrirjen e gjerë të misionit 
që ka Kryqi i Kuq, në perceptimin 
e publikut për rolin e tij, në besimin 
që ka arritur të krijojë në qarqet zyr-
tare dhe në masën e gjerë të popull-
sisë, e cila vështirë se mund të ketë 
pasur rast pa qenë, në një mënyrë, 
kohë e mjedis të caktuar, dëshmitare 
e aksionit të Kryqi i Kuq. 

Përpos këtyre dallimeve, Kryqi i 
Kuq udhëhiqet në çdo hap të punës 
se tij nga shtatë  Parimet Themelore 
që janë: Humanizmi, Paanësia, Neu-
traliteti, Pavarësia, Shërbimi vullne-
tar, Uniteti dhe Universaliteti. Nga 
ana tjetër, rreth 14 milion vullne-
tarë të trajnuar në mbarë botën nga 
ana e shoqatave të Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënsës së Kuqe janë në 
gatishmëri dhe veprojnë çdo ditë, 
duke formësuar atë arritje që asnjë 
strukturë e shoqërisë civile nuk ka 
mundur t’a arrijë. Në vendin tonë 
Kryqi i Kuq ka shtrirje e prezencë 
të aktiviteteve të tij në 38 bashki të 
vendit, ku po kaq këshilla degësh 
janë të ngritura dhe funksionoj-
në sipas rregullave të shoqatës e të 

standardizuara ndërkombëtarisht, 
ka mbi 2500 vullnetarë, ka mjedise 
të përshtatshme për ushtrimin e 
veprimtarisë humanitare në mbarë 
vendin, ka të miratuar një numër 
dokumentesh që përbëjnë bazën 
juridike të veprimtarive saj, ka një 
sistem të përshtatshëm monitorimi 
që i lejon identifikimin në kohë të të 
metave dhe mangësive dhe mundë-
suar ndreqjen e tyre, duke rritur 
kështu transparencën tek donatorët, 
tek nevojtarët dhe kushdo tjetër.

Po ashtu, veprimi humanitar i 
KKSH gjatë këtij viti shënon një tjetër 
dallim të shoqatës sonë në raport me 
strukturat e tjera të sho qërisë civile 
që veprojnë në vend. Sho qata gjatë 
këtij viti ka kontri buar në lehtësimin 
e vuajtjeve të nevoj tarëve të tërmetit 
të nëntorit të vitit të kaluar si dhe në 
përgjigjen ndaj pasojave të pande-
misë në vend, pa lënë mënjanë aktivi-
tetin e përvitshëm të planifikuar më 
herët, kur mundësitë e kanë lejuar 
atë. Gjatë këtij viti janë ndihmuar 
1100 familje duke u shpërndarë për 
6 muaj nga rreth 50 mijë lekë (të 
reja) në muaj, janë ndihmuar 13 500 
familje me pako ushqimore mujore, 
janë ndih muar strukturat mjekësore 

në vend me pajisje të ndryshme spita-
lore si, tavolinë operacioni, pajisje 
oksi gjenuese etj., për të përballuar 
nevojat në përpjekjet anti Covid-19, 
janë shpërndarë maska mbrojtëse 
në mjaft raste, është vazhduar gjatë 
gjithë kohës me informacione dhe 
këshilla për situatën ndaj Covid-it 
nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mje-
dise të ndryshme.

Këto të dhëna shërbejnë për të ar-
gumentuar faktin që KKSH, si pjesë 
e Lëvizjes, ka mundur të shndërro-
het në një aktor të rëndësishëm në 
ndryshimin humanitar të realitetit të 
vendit tonë, jo vetëm në kontributin 
material por dhe në rritjen e sensi-
bilizimin e publikut me ndjenjën e 
humanizmit si një element përbërës 
i ndërgjegjes shpirtërore të mbarë 
shoqërisë, duke kontribuar në pro-
movimin e një paqe të qëndrueshme 
në vend. Pra, duke realizuar misio-
nin e tij, KKSH kontribuon njëkohë-
sisht edhe përtej këtij misioni, duke 
u shndërruar në një promovues aktiv 
i lartësimit të mëtejshëm shpirtëror 
të shoqërisë.

Magj. Ylli Alushi
Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar
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Ai pedalon ngadalë por pa u 
nda luar asnjë çast. Sytë i lëviz 
pa pushim dhe duke u luhatur 

majtas djathtas në majë të biçikletës, 
ashtu bën edhe me buzëqeshjen që 
herë i ndizet e herë i fiket, duke he-
tuar larg e larg, grumbullin e vogël 
të njerëzve të mbledhur përreth të 
rinjve me uniforma të Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Përshëndetjes së vullne-
tarëve që e njohin, i përgjigjet me 
buzëqeshje të përmbajtur dhe me 
sytë që i ndrijnë për një fraksion 
sekonde. Pastaj duket sikur zhytet 
përsëri në mendimet që e bëjnë 
dyshues ndaj gjithë asaj skene të 
pabesueshme për të... E megjithëse 
“skena” është e përsëritur vazhdi-
misht prej disa muajsh dhe nuk 
është aspak ëndërr, ai rri gati mbi 
biçikletë që t’u grahë këmbëve sa të 

Që prej tërmetit të 26 nëntorit 2019 që shkaktoi 51 viktima dhe 913 të plagosur, Kryqi 

i Kuq Shqiptar ka vazhduar me operacionin për të ndihmuar familjet më në nevojë të 

dëmtuara nga kjo tragjedi. Me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të shoqatave të 

Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, ai ka shpërndarë gjatë tre muajve të verës,  

141 milion lekë (të reja) për 1.100 familje çdo muaj.

Një ndihmë ndryshe nga herët e tjera

mundet për t’u larguar sa më shpejt 
nëse e gjitha kjo nuk është veçse një 
lojë a një tallje. Vetëm kur e thërra-
sin në emër, buzëqeshja fiksohet më 
në fund pas fytyrës dhe ai firmos, 
merr çekun bankar, falënderon me 
një zë që s’kuptohet dhe largohet 
në heshtje, por me një rrezatim kë-
naqësie që i qëndron më gjatë në 
fytyrë dhe që shpërndahet ngrohtë 
te të gjithë njerëzit me uniformën e 
Kryqit të Kuq. 

Në Apelin për ndihmë që Kry-
qi i Kuq Shqiptar lëshoi së bashku 
me Federatën Ndërkombëtare të 
shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe për të 
mbështetur operacionin në ndih-
më të familjeve më në nevojë të 
dëmtu ara nga tërmeti tragjik i 26 
nëntorit të vitit të kaluar, u vendos 
që pas fazës së parë të shpërndarjes 
së mate rialeve të emergjencës (çad-
ra, ush qime, veshmbathje, mate-
riale higjienike, enë kuzhine etj), 
të ofrohej mbështetje në të holla në 
fazën e dytë. Nuk është e lehtë të 
përshkru ash në mënyrë të përmble-
dhur, një nga operacionet më të 
mëdha të ndihmës financiare të 
ndërmarrë nga Kryqi i Kuq Shqip-
tar në bashkëpunim me Federatën 
ndërkombëtare në këto vitet e fun-
dit. Aq më tepër në kontekstin e një 
tragjedie si ai që pasoi tërmetin e 
26 nëntorit 2019. Shumë punë dhe 

shumë emocione, shumë trishtim 
dhe shumë mobilizim, shumë anga-
zhim dhe shumë lodhje. Mirënjohje 
gjithashtu. Mirënjohje të thellë për 
donatorët, që nga njerëzit e thjeshtë e 
deri te qeveritë e ndryshme që mbu-
luan aspekte të veçanta të Apelit, 
mirënjohje pa fund për vullnetarët 
e mrekullueshëm që mundësuan 
realizimin e të gjitha aktiviteteve të 
Apelit! 

Për vullnetarët që japin nga vetja 
për të ndihmuar të tjerët, mirënjoh ja 
është si ushqimi i përditshëm, është 
ajo lloj energjie e domosdoshme që 
karikon fuqitë e shpirtit për të vazh-
duar edhe kur kushtet e anga zhimit 
të tyre vullnetar, janë të rrezikshme 
ose të vështira. Madje kur kanë troki-
tur për herë të parë në derën e Kryqit 
të Kuq Shqiptar, shumica e vullne-
tarëve e kanë përfytyruar mirën-
johjen në formën e buzëqeshjes së 
njerëzve që po ndih mohen, të cilët 
nuk pushojnë së falënderuari kur 
marrin mbështetje. Nganjëherë re-
aliteti nuk është gjithmonë bujar dhe 
njerëzit vulnerabël kanë problema-
tika të tilla që vullnetari me përvojë i 
mirëkupton dhe mësohet të gjejë as-
pekte të tjera ku ta marrë kënaqësinë 
e veprës së mirë që bën. 

Kur u vendos për ndihmën në të 
holla të familjeve më në nevojë dhe 
të prekura nga tërmeti, nuk mund të 
themi se nuk ishim të ndërgjegjshëm 
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për vështirësinë e një ndërmarrjeje 
të tillë. Shumë shqetësime na e tra-
zonin kënaqësinë e suksesit të arri-
tur nga mbështetja e plotë e Apelit 
dhe sigurisht që ishim të lumtur 
për njerëzit, të cilët do të përfitonin 
nga kjo formë asistence, më dinji-
toze se ajo e mallrave dhe shumë 
më e dobishme për një familje që 
kish humbur gjithçka nga tërmeti. 
Por në fakt, ishim të preokupuar për 
një mijë e një arsye që merren lehtë 
me mend në kontek stin e shoqërisë 
shqip tare dhe të vështirësive të kri-
juara pas shembjes së mijëra bane-
save. Mirëpo nuk hezituam aspak 
dhe iu futëm menjëherë pu-
nës për organizimin e një 
aksi oni të tillë vetëm për hir 
të avantazheve që kjo formë 
mbështetjeje, paraqiste për 
njerëzit në nevojë. 

Shqetësimin kryesor që 
e ndamë me kolegët tanë të 
Federatës Ndër kom bëtare, e 
kishim për të gjetur mënyrën 
më të për shtatshme për 
përzgjedhjen e njerëzve më 
në nevojë, për të shmangur 
sa më shumë abuzimin me listat e 
përfituesve që është edhe sfida krye-
sore në raste operacionesh të kësaj 
madhësie. Për këtë insistuam që 
sistemi i hartimit të listave të për-
fituesve, të ishte “i digjitalizuar”, me 
qëllim që të eliminonim në maksi-
mum, subjekti vizmin në vlerësimin 
e vulnerabili tetit. Prandaj adoptuam 
një proces përzgjedhës më të gjatë 
dhe më të sofistikuar se parashikimi. 

Ekspertët e Federatës ndërtuan 
një sistem kompjuterik, (një soft-
ware), nëpërmjet të cilit të gjitha 
familjet e listave zyrtare të auto-
riteteve, u intervistuan, u dokumen-
tuan dhe u klasifikuan në bazë të 
pikësimit të sistemit, për t’u listuar 
po nga sistemi, nga familja më e 
varfër tek ajo më pak e varfër. Me au-
toritetet në nivel qendror dhe lokal u 
punua për të pasur listat e familjeve 
me banesa të dëmtuara në termat 

“DS4” dhe “DS5” që do të thotë të 
pabanueshme, dhe që kishin njëko-
hësisht karakteristika të tjera më 
specifike që i shndërronin në familje 
me më shumë nevoja humanitare se 
të tjerat (për shembull familje të var-
fra, me asistencë sociale, me prindër 
të pa punësuar, me invalidë në gjirin 
e tyre, etj.)

Si fillim parashikohej që mbë-
shtetja financiare të përfshinte 700 
familje në një muaj (për një periudhë 
3 mujore), shifër që me mbulimin e 
menjëhershëm të Apelit për ndihmë 
dhe me donacionet e mbledhura nga 
Kryqi i Kuq Shqiptar, u rrit në 1.100 

familje për gjashtë muaj. Vullnetarët 
e Kryqit të Kuq Shqiptar nuk vlerë-
suan derë më derë 20% të listave të 
dorëzuara nga autoritetet vendore 
dhe qendrore, as 30% të listave, as 
50% të listave, por 100% të tyre, pra 
mbi 1.600 familje u intervistuan, u 
dokumentuan dhe u regjistruan në 
sistemin on line që ishte i hapur nga 
Ishmi, Thumana e Baldushku deri 
në Tiranë, Budapest e Gjenevë. 

Sigurisht që nuk ka sistem per-
fekt dhe nevoja i bën njerëzit që 
të fshehin gjëra, ndërsa zyrtarët 
të gjendur nën trysni, bëjnë edhe 
gabime, pa dashje ose me dashje. 
Në dispozicion të qytetarëve u vu 
një linjë telefoni falas për t’u sqaruar, 
për të paraqitur ankesa dhe për të 
kërkuar intervistim dhe regjistrim 
në sistem. Është fakt është që në të 
tre raundet e përfunduara deri tani 
të mbështetjes financiare, Kryqi i 

Kuq Shqiptar vazhdimisht i rishikoi 
të gjitha pakënaqësitë, sinjalizimet 
dhe rastet e dyshimta në momentin 
e dorëzimit të çeqeve. 1.100 familjet 
e përzgjedhura, janë ndihmuar gjatë 
muajve qershor, korrik dhe gusht, 
me një vlerë totale prej rreth 1 mili-
ard e gjysmë lekë “të vjetra” (të vjetra 
për “lehtësi kujtese”) ose zyrtarisht 
në shifrën e 141,032,000 lekëve. 

Kjo shpërndarja u realizua me 
çeqe të lëshuara nga Kryqi i Kuq 
Shqiptar për 1.100 familjet e kuali-
fikuara nga sistemi, në bashkëpu-
nim me Raiffeisen Bank. Në ditët e 
shpërndarjes, vullnetarët dhe punon-

jësit e shoqatës i pajisnin me 
çeqe përfituesit, në stenda të 
impro vizuara përballë degëve 
të Rai ffeisen Bank, në Du-
rrës, Fushë Krujë, Krujë, Laç,  
Tiranë, Kamëz, Shijak e Vorë 
dhe pastaj i orientonin për 
në bankë ku trajto heshin 
me përparësi nga punonjë-
sit e bankës. Të cilat kishin 
surpriza të ndryshme nga kjo 
eksperiencë e re me Kryqin 
e Kuq dhe me këta klientë të 

rinj të bankës. Si atëherë kur finan-
cierja e Kryqit të Kuq Shqiptar u 
afrua pranë sportelit në bankë për 
të tërhequr bllokun e ri të çeqeve për 
shpërndarjen e radhës të të hollave 
për familjet e dëmtuara nga tërmeti 
dhe një zonjë që po përfundonte 
punë në sportel, nuk pushonte së 
falënderuari. Ajo kishte thyer një 
çek dhe duke tundur tufën e lekëve 
në dorë, i tregonte me lot në sy, pu-
nonjëses që i shërbeu se pa ato para, 
do ta kishte pasur aq të vështirë ta 
mbyllte muajin sa nuk e imagjinonte 
dot! Si do t’ia kish bërë pa to? Ku na 
pa ky Kryqi i Kuq, ku na gjeti? Dhe 
vazhdonte të fliste teksa largohej, 
duke i lënë dy gratë e tjera, andej 
dhe këndej sportelit, të përlotura 
gjithashtu. 

Artur Katuçi
Sekretar i Përgjithshëm
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Mund të duket si diçka ab-
surde diskutimi në kohën 
e sotme për vullnetarizmin 

dhe njeriun vullnetar, nga që duket 
sikur jetojmë në një shoqëri ku 
gjithçka “lëviz” ose bëhet vetëm me 
shpër blim. Në të vërtetë nuk është 
kështu. Shoqëria shqiptare në çdo 
kohë ka patur njerëz me vullnet të 
lirë për të kontribuar për të mirën 
dhe në mbështjetje të “tjetrit” apo të 

Vullnetarizmi dhe fytyra 
humane e shoqërisë!

kauzave të përbashkëta të shoqërisë. 
Edhe sot ka vullnetarë që ofrojnë 

contribute humane në mbështetje të 
njerëzve në nevojë apo për realizi-
min e shumë aspekteve të jetës ko-
munitare. Janë neveritëse ndjenjat e 
njeriut egoist, që si kërmill mbyllet 
në guackën e ngushtë të interesave të 
veta dhe nuk të dijë se çfarë ndodh 
përtej interesave të tij. 

Ka përditë akte vullnetarizmi që 
kryejnë të rinj e të moshuar. Herë 
për të ndihmuar njerëzit e goditur 
nga fatkeqësitë sikurse ishte tërmeti 
i 26 nëntorit të vitit të kaluar apo në 
situatë të mbështetjes së njerëzve të 
moshuar, duke u ofruar shërbime 
mbështetëse në shtëpi apo në ko-
munitet. 

Kështu që qëndrimet pezhorative 
apo refuzuese ndaj vullnetarizmit, 
që i ndeshim rëndom në deformi-
met që ka marrë jeta urbane dhe 
lidh jet komunitare, e kanë buri-
min në deformimin absurd të kësaj 
ndjenje në të kaluarën, e cila i hoqi 

vullnetarizmit sensin vullnetar dhe 
shpirtin human, duke e kthyer atë 
në një lloj bezidie sociale, në punë 
pa ndjenjë më shumë si një angari 
e detyruar. 

Ne kemi nevojë ta ushqejmë ri-
gja   llërimin e vullnetarizmit si një 
an gazhim i ndërgjgjshëm i qytetarit 
të gatshëm për të “dhënë” për të 
tjerët, sepse ai është mjeti që mund të 
përdoret për të prodhuar në shoqëri 
më shumë solidaritet, humanizëm 
dhe ndjenja të qarta komunitare. Në 
kohën e sotme është duke u zgjeruar 
ideja, konceptimi më i përgjithshëm 
dhe gama e vullnetarizmit, shërbi-
meve vullnetare në të cilat përfshihet 
një nomenklaturë të gjërë veprim-
tarish me përfitime individuale, so-
ciale, komunitare e publike.

Edhe kur mbështesim kauza 
qytetare, kur mbjellim pemë, ndih-
mojmë të moshuar të vetmuar e pa 
përkrahje, shpërndajmë ndihma për 
familje në nevojë apo në situate fat-
keqësie, veprimi që kryejmë është 
një sjellje individuale por me peshë 
sociale, të cilën njerëzit e zbatojnë 
me vullnet të lirë, pa detyrim, jo 
me synimin për përfitime materiale 
personale. Në të gjithë format e saj 
si ndihmë reciproke, filantropi ose 
bamirësi, etj. 

Besoj se duhet të luftojmë për një 
koncept më të gjërë urban si për vull-
netarizmin ashtu edhe për njeriun 
që është “vullnetar i vetëdijshëm” që 
ofron kontributet personale. Vullne-
tarizmi është një komponent thelbë-
sor i jetës qytetare, instrument efikas 
me të cilin shoqëritë e sotme zgjidhin 
mjaft probleme që kanë të bëjnë me 
të mirën private apo publike. 
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Nuk ka sferë të jetës ku nuk duhet 
vullnetari dhe ndjenja e vullne ta-
rizmit. Në të gjitha sferat e jetës 
duhet të ndihet, të gjitha moshat 
nga fëmijet deri tek të moshuarit 
duhet të jenë të përfshirë në fushata 

të përditësuara, për përmirësime të 
kushteve ambientale të jetës urbane, 
në shërbimet e trafikut të fëmijëve, 
të kujdesit social për të moshuarit 
dhe njerëzit në nevojë. Nuk ka fushë 
të “huaj” apo objekt të ndaluar për 

vullnenarizëm dhe domosdoshmë-
rinë e të vullnetarëve. 

Në të gjitha rastet vullnetarizmi 
është “çelësi” me të cilin mund të 
zgjidhim ato probleme që nuk mund 
ti zgjidhim as veç e veç, as vetëm 
me ndihmën apo përgjegjësinë soci-
ale të shtetit. Vullnetarizmi është 
“gjeneratori” i cili në se do e “vëmë 
në punë” ashtu sikurse duhet, do 
të prodhojmë më shumë kapital 
social. Kapitalin social e krijojnë 
vullnetarët. Burim i tij i vetëm është 
vullne tarizmi. 

Shoqëria jonë është në moment 
kur ka shumë nevojë për këtë kapi-
tal që gjenerohet nga vullnetarët 
dhe vullnetarizmi, i cili ka mundësi, 
forcë që të krijojë dhe bashkojë një 
“rrjedhë gjigande” energjish që janë 
të shëndetshme, të mira, të dobishme 
për të gjithë qytetarët shqiptarë.

Por që të bëhen këto gjëra, që 
vullnetarizmi të bëhet një “limfë so-
ciale” që të rrjedh në harmoni me 
nevojat tona, na duhen më shumë 
njerëz që e kanë vullnetarizmin në 
gjak. Për këta njerëz kemi shumë 
nevojë. Ata duhen nderuar, sepse 
vullnetarët janë njerëz që ndihen 
të lumtur, jo kur janë të dobishëm 
vetëm për vete, por në të njëjtën 
kohë edhe për shoqërinë.

Gëzim Tushi
Sociolog, Mjeshtër i Madh

Gëzim Tushi, sociolog, i dekoruar me titullin Mjeshtër i Madh
Studiues, politolog dhe sociolog me kontribute të qenësishme në 

zhvillimin kulturor dhe emancipimin e shoqërisë shqiptare.
Ka punuar për një kohë të gjatë pranë Shërbimit Social Shtetëror, në 

pozicione drejtuese, duke qenë një nga aktorët kryesorë të aplikimit dhe 
zbatimit të modeleve dhe praktikave më të mira në shërbimin social për 
fëmijë, të moshuar, persona me aftësi ndryshe dhe njerëzit në nevojë. 
Është bashkautor të hartimin e Standardeve të Shërbimit Social në 
institucionet e përkujdesit. 

Ka qenë bashkëpunëtor në krijimin e Qendrës “Emmanuel” me 
Qeverinë Italiane për trajtimin psikosocial të përdoruesve të drogës 

dhe ka kontribut të njohur në krijimin e Universitetit të Pedagogjisë së 
Specializuar, në bashkëpunim me Universitetin e Lozanës në Zvicër. Është 
trajnuar nëpërmjet studimeve dhe njohjes së përvojave më të mira në 
ShBA, Turqi, Britaninë e Madhe, Zvicër, Skoci, Maqedoni, Rumani, Bullgari, 
Itali, Ceki, Hungari, Slloveni, Serbi, Irlandë.

Pedagog i brendshëm dhe i jashtëm në Universitetin Marin Barleti, 
Universitetin e Tiranës ne Fakultetin e Shkencave Sociale në degët Punë 
sociale dhe Filozofi. I njohur në publik në trajtimin e problemeve sociale 
në TV kombëtare e lokale. I pranishëm në shtypin e ditës ku ka botuar mbi 
1500 artikuj profesional për probleme psikosociale të shoqërisë. Ka botuar 
20 vëllime në fushë të politologjisë dhe sociologjisë.
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Jeta ngjan me detin. Kështu si deti 
mund të jetë edhe jeta e indivi-
dëve, e komuniteteve të veçanta 

apo e kombeve. Herë e qetë dhe e 
paqtë dhe herë me dallgë të vogla, që 
kanë bukurinë e vet, e herë me dallgë 
të mëdha, apo shumë të mëdha, që 
rrezikojnë normalitetin, shëndetin 
dhe vetë jetën. 

Në vitin 1990, mbas shpërbërjes 
së një regjimi të dështuar ideologji-
kisht dhe ekonomikisht, i cili kishte 
patur paturpësinë, injorancën dhe 
ligësinë, për të pezulluar veprimta-
rinë e Kryqin e Kuq të vendit të vet, 
rilindi organizata e Kryqit të Kuq 
Shqiptar (KKSH) me vizionin dhe 
pretendimin për të kontribuuar me 
të gjitha forcat për përmirësimin e 
situatës së rënduar të popullit tonë. 
Bazuar në traditën para mbylljes 
së tij dhe në Parimet themelore të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe 
me energji të reja dhe me ndihmën 
e Federatës ndërkombëtare e Shoqa-
tave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhë-
nës së Kuqe (FNKK&GjK), vullne-
tarë nga të gjitha shtresat e popullsisë 
dhe intelektualë të shquar, filluan të 
organizoheshin, të kornizonin qëlli-
met dhe objektivat e KKSH, për të 
përballuar situatën e krijuar dhe për 
të ndihmuar në shumë aspekte për 
përmirësimin e jetës dhe shëndetit 
të grupeve vunerabël, të cilat nuk 
ishin të paktë në ato vite. Ndihmat 
ushqimore, veshmbathjet, materi-
alet higjenike etj. ishin përparësi e 
ndihmesës që u realizua në atë peri-
udhë. Një tjetër përparësi ishin traj-
ni met intensive të vullnetarëve, të të 
punësuarve, të personelit mjekësor 
anë e mban vendit, etj. 

Kjo ishte emergjenca e parë civi-
le, me të cilën u përballë KKSH, si 

Ndihma e Parë në emergjencë

një aktor i rëndësishëm kontribues 
në vitet 90.

Nën drejtimin dhe orientimet e 
Këshillit Drejtues dhe Presidentit të 
KKSH, si organi më i lartë politik 
bërës e vendimmarrës, u organi-
zuan programet e shoqatës ku rol 
parësor kishte dhe ka ai i përgatitjes 
dhe ndërhyrjes në raste katastro-
fash, i përforcuar nga programet 
e rinisë dhe vullnetarëve, sociale, 
të shëndetit, të ndihmës së parë, të 
promocionit të dhurimit vullnetar e 
pa pagesë të gjakut, i informacionit. 
Secili prej tyre me detyra e role të 
mirë përcaktuara, me veprimtari të 
shumëllojshme në ndihmë të indivi-
dëve dhe grupeve në nevojë në kohë 
të qetë dhe me detyra specifike në 
raste emergjencash sipas llojit të 
katastrofës.

Vit pas viti, e katastrofë pas kata-
strofe KKSH u rrit, u zhvillua dhe 
vullnetarët e të punësuarit e tij fituan 
eksperiencë. Ndodhi herë më të vo-
gla e herë më të mëdha, të karakte-
rit natyror, si përmbytje, tërmete, 
rrëshqitje tokash, zjarre dhe të kara-

kterit shoqëror si ajo e 1997 dhe kriza 
kosovare kanë prekur vendin tonë. 

Të gjitha emergjencat, në shka-
llë më të vogël apo më të madhe, 
veç dëmtimit fizik, lëkundin edhe 
shëndetin mendor dhe emocional 
të indi vidëve dhe komunitetit. Në 
çdo katastrofë, prishet, thyhet dhe 
deformohet për pak kohë ose për 
më shumë kohë normaliteti jetësor, 
ku veç të tjerave rrezikohet shëndeti 
i njerëzve dhe krijohet mundësia për 
shfaqen e epidemive. Përpa rësi në 
aspektin shëndetësor merr, furni-
zi mi i njerëzve me ushqimet dhe 
ujë të pij shëm dhe zbatimi i një sërë 
masash higjieno-sanitare, në ruajte 
dhe në mbrojtje të shëndetit ku le të 
cekim vetëm nja dy prej tyre. si p.sh.:

Në përmbytje, ngordhin shpendë 
dhe bagëti, kontaminohen ujërat 
mbitokësor e nëntokësor, lagen e 
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myken ushqimet në banesa, duke u 
bërë të pa përdorshme e kështu me 
rradhë, gjë që kërkon informimin 
e popullsisë, për masat higjieno-
sanitare që duhen të zbatojnë për t’u 
mbrojtur. Në emergjenca të tjera, si 
kriza kosovare me grumbullime të 
mëdha të popullatës, veç si më sipër, 
kujdesi shëndetësor përfshin masa 
të diferencuara higjieno-sanitare e 
furnizime materialesh higjienike e 
ushqimore, për gratë shtatzëna, fosh-
njat e fëmijët e vegjël, të moshu arit, të 
sëmurët kronikë e kështu me radhë.

Bazuar në studime dhe të dhënat 
në kohë për katastrofat e ndodhura 
në mënyrë përsëritëse në zona të 
caktuara në vendin tonë, një punë e 
jashtëzakonshme informuese është 
bërë që këto komunitete të jenë të 
përgatitura paraprakisht për qëndri-
met dhe masat higjieno-sanitare e 
shëndetësore që duhen ndërmarr, 
para, gjatë dhe pas katastrofave për-
katëse.

Tërmetet e muajit Shtator dhe 
Nëntor 2019 dhe pandemia e Co-
vid-19 krijuan emergjenca të më-
dha kombëtare, të vështira për t’u 
përba lluar në shumë aspekte. Për-
sëri, KKSH, tërësisht i mobilizuar, 
u anga zhua me tërë kapacite tet e 
tij, vullnetarë dhe të punësuar, për 
të ofruar përkrahje morale dhe 
ngrohtësi njerëzore, mbështetje 
psi kologjike, ndihmë të parë, pako 
ushqimore me standarde të larta, 
veshmbathje, krevate, dyshek e 
batanije, informacione të shkruara 
si dhe ndihmë monetare, etj., si kon-
tribut i përbashkët i FNKK&GjK-së, 
shoqatave simotrave dhe vetë Kryqit 
të Kuq Shqiptar. 

Ja vlen të përmendet, dhe nuk 
është hiç mungesë modestie, e 
vërteta ndriçuese e përkushtimit, 
përgjegjshmërisë, palodhshmërisë, 
humanizmit të spikatur dhe profe-
sionalizmit me të cilën veprojnë 
dhe kontribuojnë vullnetarët dhe 
të punësuarit e KKSH në favor të 
grupeve të prekura nga katastrofat. 

Në KKSH nga të punësuarit është 
i fshirë me dëshirë dhe nuk njihet 
kufiri ku mbaron puna e ku fillon 
vullnetarizmi dhe nga vullnetarët 
anasjelltas. Kjo, mbase nga që të pu-
nësuarit përgjithësisht përzgjidhen 
prej vullnetarëve tepër të përkush-
tuar, të aftë e kontribuues.

Por, le të themi dy fjalë për emer-
gjencën e fundit të pandemisë së 
Covid-19. 

Shumë është shkruar dhe shumë 
është folur dhe vazhdon të flitet, 
për mënyrën e infektimit për masat 
mbrojtëse, për trajtimin, e pasojat e 
të tjera të koronavirusit. Infektue-
shmëria varet nga ekspozimi, viru-
lenca dhe agresiviteti i virusit; 
imuniteti i individit, dhe njëlloj për-
puthshmërie.

Ka thënie e kundërthënie, ka 
akoma të panjohura, por në mënyrë 
modeste mund të themi që masat 
mbrojtëse, si p.sh. mbajtja e maskës, 
higjiena personale dhe distancimi 
social, veçse i mbrojnë individët 
për pak kohë apo për shumë kohë, 
vlejnë edhe si një kontribut, për të 
ndihmuar sistemin shëndetësor që 
mos të pësojë kolaps, dhe kjo tregon 
përgjegjshmëri.

Shpesh dëgjohet që brenda një 
familje sëmuren dy apo tre pjesëtarë 
dhe një apo dy të tjerë në kontakt 
të ngushtë me të tjerët, pra me fa-
miljen nuk sëmuren, po ashtu indi-
vidë me sëmundje shoqëruese apo 
në moshë shumë të vjetër të infek-

tuar me Co vid-19 e fitojnë betejën 
dhe të tjerë më të rinj dhe pa së-
mundje shoqëruese e humbasin. Një 
shpjegim për sa më sipër mund të 
jetë në mënyrë figurative, një farë 
“përqafimi dashuror”, si në rastin 
e merimangës “vejusha e zezë” me 
partnerin e saj, dhe si deduksion 
logjik përputhshmëria e përbërjes 
fiziko-kimike dhe antigjenike e viru-
sit me organizmat e individëve të 
caktuar, njëlloj, për analogji inverse, 
si në transplantimin e organeve, ku 
për mos t’u flakur transplanti nga 
organizmi pritës, përputhja duhet 
të jetë e plotë. 

Sa më sipër është vetëm një kënd-
vështrim, sepse në mbështetje të të 
infektuarve punojnë e luftojnë një 
personel i tërë shëndetësor, mjek, 
infermier e personel ndihmës, në 
Qendrat Shëndetësore e spitale, të 
cilët të pajisur me medikamente 
e aparatura, lehtësojnë vuajtjen, 
zvogëlojnë rrezikun dhe shpëtojnë 
jetën e të sëmurëve me Covid 19.

Anë e mbanë botës ekipe shken-
cëtarësh po i gëzohen progresit të 
bërë për realizimin e vaksinave dhe 
duket se janë në hapat e fundit. Dalja 
e vaksinave adekuate do jetë ndih-
mesë e madhe dhe me kalimin e ko-
hës edhe kjo pandemi do i përkasë 
së kaluarës.

Armand Pambuku
Ish-Koordinator i Programit të Shëndetit  

në Kryqin e Kuq Shqiptar
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Shërbimi i Kërkimit 
– një histori 150 vjeçare!

Frédéric Joli zëdhënësi i Komiteti 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK)

Më 30 gusht kremtohet Dita 
Ndër  kombëtare e Personave të shpa-
llur të zhdukur. E shpallur filli misht 
për të promovuar fatin e vikti mave 
të forcave ushtarake të zhdukura, 
qëllimi i saj është zgjeruar dhe për 
ata persona që ndodhen diku në 
botë në pamundësi për të komuni-
kuar me të afërtit e tyre për shkak 
të luftës, katastrofave apo dhe nga 
emigracioni i detyruar. Ky mision 
kërkimi dhe i rivendosjes së lidhjeve 
familjare (RLF) është arritur të kri-
johet dhe të realizohet për herë të 
parë nga Komiteti Ndërkombëtar i 
Kryqit të Kuq (KNKK) dhe shoqa-
tat kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe 150 vjet më 
parë!

Rivendosja e lidhjeve familjare 
(RLF) ka nisur në Berlin në vitin 
1869…

“Kërkesa e parë për krijimin e 
një Agjencie Kërkimi është bërë në 
Konferencën e dytë ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq që u mbajt në Berlin 
më 1869.” Shpjegon Daniel Palmiéri, 
historian i KNKK-së. Në këtë konfe-
rencë, pjesëmarrësit vendosën që “në 
rast lufte, Komiteti Ndërkombëtar i 
Kryqit të Kuq do të bënte kujdes që 
të formonte, në një vend që ai do ta 
përzgjidhte si të përshtatshëm, një 
zyrë për korrespondencën dhe mble
dhjen e të dhënave, që do të lehtësonin 
në këtë mënyrë shkëmbimin e infor
macionit ndërmjet komiteteve (sot 
Shoqatat kombëtare të Kryqit të Kuq) 
dhe dhënien e ndihmës për këtë.”

I pari që konceptoi dhe vuri në 
jetë Shërbimin e Kërkimit me që-
llim rivendosjen e lidhjeve familjare 
(RLF) është Kryqi i Kuq Francez, 
kjo, falë aftësive organizative dhe 
ushtarake të njërit prej anëtareve më 

të dalluar të tij, Kontit de 
Madre… Ky shërbim u 
realizua në vitin 1870.

Konti i Madre, është 
iniciatori dhe krijuesi 
i RLF

Realizimi i Shër-
bimit të Rivendosjes 
së Lidhjeve Familjare 
daton që nga Lufta 
Franko-Prusiane, 150 
vjet më parë. Autori i 
saj është Konti Adol-
phe de Madre (1813-
1894).

Jemi në Nëntor 
1870 në Paris. Dy 
muaj më parë, Na-
poleoni III u mund 

në Sedan nga William I, Perandori 
i Gjermanisë, të cilit ai, Napoleoni, 
i kishte shpallur luftë në korrik të 
atij viti. Shumë pjesëtar të ushtrisë 
franceze dhe drej tues të saj u burgo-
sën. Peran doria u dorëzua në 2 Shta-
tor të atij viti. 

Konti Adolphe de Madre, është 
në origjinën e Zyrës së parë të 
Kër     kimit për perso nat e zhdukur. 
Anëtar i Shoqatës së Ndih mës për 
ushtarët e plagosur, me fjalë të tjera, 
i Kryqit të Kuq Francez, që në atë 
kohë kishte vetëm 6 vjet që ishte kri-
juar, - është ai që studioi dhe orga-
nizoi një sistemi që lejonte fami ljet 
të merr nin kontak me të dashu-
rit e tyre të zhdukur në konflikt. 
Po kështu, projekti kërkonte që të 
plago surit, francez apo gjerman të 
merrnin kontakt dhe të infor monin 
familjet për gjendjen e tyre. Ideja 
ishte e thjesht, por zbatimi në prak-
tikë i ndërlikuar. Konti de Madre, do 
të përcaktonte drejtimet kryesore të 
punës së Shërbimit të Kërkimit. Këto 
drejtime janë akoma mbizotëruese 
në rrjetin e gjurmimit të KNKK-së 
dhe të mbi 190 shoqatave kombëtare 
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe më mbarë botën. 

Një raport 150-vjeçar, gjithnjë i 
rëndësishëm

Më 16 nëntor 1870, Konti de 
Madre paraqiti para Komitetit Qen-
dror të Kryqit të Kuq Francez një 
raport me titull: "Organizimi i zyrës 
përgjegjëse për sigurimin e informa
cionit mbi fatin e ushtarëve të plago
sur, të vrarë ose të burgosur dhe ven
dosjen e korrespodencës me familjet e 
tyre”  Titulli i thotë të gjitha. Autori 
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i këtij raporti përshkruan pikë për 
pikë metodën, vështirësitë, infor-
macionin për familjet, kërkimet e pa-
suksesshme, etj. Ky raport është edhe 
sot, një dokument me mjaft vlerë, 
pasi mbetet në qendër të çështjeve 
aktuale që trajton ky shërbim.

Këtu më poshtë është një faksi-
mile e fletës së parë të informacionit 
të hartuar nga Konti de Madre, në të 
cilën parashikon kartat e regjistri-
mit të të burgosurve dhe mesazhet e 
Kryqit të Kuq (MKK), mjaft aktuale 
dhe në veprim edhe sot.

Kjo është hyrja e raportit të parë 
për shërbimin e kërkimit: Ashtu siç edhe përmendet në Rezo-

lutën XVI të Konferencës së 25-të 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 

dhe Gjysmëhënës së Kuqe, e cila njeh “për-
gjegjësinë e Lëvizjes Ndërkombëtare të 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe për 
të ndihmuar në rivendosjen apo mbaj tjen e 
kontakteve ndërmjet anëtarëve të familjeve 
të ndara si pasojë e një konflikti të arma-
tosur, tensioni apo fatkeqësie natyrore”, 
shoqatat kombëtare luajnë një rol të rëndë-
sishëm në rrjetin mbarë botëror për kërkim 
dhe bashkimin e familjeve, për sa kohë do 
të ekzistojë nevoja për kërkim, një periudhë 
kjo e cila mund të zgjasë dhe pas mbarimit 
të konfliktit apo fatkeqësisë natyrore.

Për më shumë se gjysmë shekulli, 
familja shqiptare ka qenë e kërcënuar nga 
faktorë të ndryshëm si p.sh. regjimi komu-
nist, eksodet masive të refugjatëve, zhven-
dosja e popullsisë, turbullira të brendshme, 
konflikte në shtetet fqinjë dhe krizave eko-
nomike, pasojat e të cilave akoma ndjehen, 
të cilat kanë detyruar shumë shqiptarë të 
lënë vendin e tyre dhe të ndahen nga të 
afërmit. Njerëzit në Shqipëri kanë lidhje 
familjare që i lidhin ata me kombet në të 
gjithë botën. Kurdoherë që komunikimi 
dhe lidhjet familjare ndërpriten në çfarëdo 
rrethane shqetësimi për fatin e të dashurve 
kthehet në një dëm të fuqishëm emocional 
për familjarët

Shërbimi i Kërkimit i Kryqit të Kuq 
Shqip tar u riaktivizua në vitin 1991 në për-
gjigje të një eksodi masiv të popullsisë drejt 
vendeve të tjerë, fill pas rënies së sistemit 
komunist. Në vitin 2001, pas eksodit masiv 

të shkaktuar nga kriza koso vare, shërbimi 
i kërkimit do të njihte një riorganizim të 
plotë të tij, me ndihmën e Kryqit të Kuq 
Amerikan dhe Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq.  

Kryqi i Kuq Shqiptar si pjesë e Lëviz  -
jes Ndërkombëtare të KK dhe GJK ka 
përgjegjësinë të rikthejë qetësinë shpir-
tërore për familjet që kanë humbur të afër-
mit e tyre, duke ri-vendosur lidhjet famil-
jare, duke transmetuar mesazhe midis të 
afërmve që nuk kanë asnjë mënyrë tjetër 
për të komunikuar, duke ndihmuar në ri-
bashkimin e anëtarëve të familjes dhe duke 
ndihmuar familjet të gjejnë ndihmë shtesë 
që ata kanë nevojë.

Pika më e fortë e Lëvizjes së Kryqit të 
Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, në Shër-
bimin e Kërkimit dhe Rivendosjes së Lidh-
jeve familjare është rrjeti mbarë botëror 
i Shoqatave Kombëtare të KK dhe Gj, që 
funksionon mbi të njëjtat parime dhe 
metoda pune në çdo vend, pavarësisht nga 
statusi i atyre që kanë nevojë. (robër lufte, 
civilë të internuar, komuniteti vendas, refu-
gjatë, azil kërkues, etj.).

Zyra e Kërkimit e Kryqit të Kuq Shqiptar 
bashkëpunon me më shume se 40 Shoqata 
simotra të Kryqit të Kuq dhe Gjysmë hënës 
së Kuqe në të gjithë botën dhe është pjesë 
e Rrjetit Ndërkombëtar të Kërkimit të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 
dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Nga Zhaneta Kala
Koordinatore e shërbimit 

të kërkimit të KKSh.

Shërbimi i kërkimit i Kryqit të Kuq Shqiptar

Përktheu:  Zamir Muça 
Koordinator për 

Marrëdhëniet me Publikun

Zotërinj,
Më 18 gusht, me kërkesën time, 

më autorizuat të shkoja së bashku me 

shtatë persona, njëri prej të cilëve fliste 

gjuhën gjermane, në tre spitale ushtarake 

në Paris, për të hartuar një listë të të 

plagosurve që ndodheshin atje, për t’u 

informuar prej secilit prej tyre, për 

emrin dhe adresën e një të afërmi apo 

miku me të cilin ai dëshironte të vihej 

në kontakt, për të gjetur se cilat ishin 

nevojat ose dëshirat e tyre të veçanta, 

dhe veçanërisht, nëse ata kërkonin për 

t’u dërguar, deri në rehabilitimin e tyre 

pranë familjes apo një vendstrehimi 

ushtarak më pranë tyre. Kjo vizitë u bë të 

nesërmen dhe shkaktoi gëzim të madh në 

zemrat e mbrojtësve tanë të guximshëm.

Ne nuk gjetëm asnjë gjerman në këto 

spitale.
Informacioni, i mbledhur nga secilit 

prej të plagosurve, u regjistrua në fisha 

të veçanta kartoni, të së njëjtës madhësi, 

për t’u klasifikuar më vonë, me qëllim 

krijimin e zyrës së informacionit, për të 

cilën kam nderin t'ju raportoj (...).
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Reiko Yamada në atë kohë vetëm 11 
vjeç në klasën e gjashtë, ishte në orën 
e mësimit duke mësuar me shokët 
e shkollës se si mund të ecej në një 
rrugë në semaforë, kur një aeroplan 
luftarak amerikan hodhi bombën e 
parë bërthamore mbi qytetin e saj 
të lindjes, qytetin e Hiroshimas në 
Japoninë perëndimore.

Shkolla fillore Koi ishte më pak 
se 3 kilometra larg epiqendrës së 
shpërthimit, atje ku 64 kilogramë 
Uranium -235 shpërtheu rreth 580 
metra lartësi nga tokë. Ajo kujton 
shpërthimin e fuqishëm të një drite 
mjaft të fortë, dhe përflakjen e shpi-
nës nga nxehtësia, ndërsa nxitonin 
drejt një strehimi aty pranë.

Ndryshe nga rreth 70,000 njerëz 
që vdiqën menjëherë atë mëngjes 
- dhe 70,000 që vuajtën plagët e 
tmerrshme në ditët dhe vitet që pa-
suan - Yamada mbijetoi. Ajo është 
një hibakusha, kështu do të thirre-
shin në Japoni të mbijetuarit e bom-
bave atomike të hedhura në Hiroshi-
ma më 6 gusht të vitit 1945, dhe në 
Nagasaki, tre ditë më vonë. Si shumë 
të mbijetuar, Yamada ka udhëtuar 
shumë në Japoni dhe jashtë saj për të 
biseduar me publikun dhe nxënësit e 
shkollave për përvojën e jetuar dhe 
shpresën e saj për një botë pa armë 
bërthamore.

"Duke qenë se kam përjetuar 
një ngjarje të tillë të tmerrshme kur 
isha vetëm 11 vjeç, dua që ta ndaj atë 
eksperiencë me sa më shumë njerëz," 
thotë ajo. "Në të njëjtën kohë dua që 
njerëzit të kuptojnë situatën në të 

cilët jetojnë të mbijetuarit, trupat e 
të cilëve janë shkatërruar përditë, 
pak nga pak. "Unë dua që njerëzit në 
të gjithë botën të ndajnë sëbashku 
me ne shpresën tona për elimini-
min e armëve bërthamore. Kështu 
e shoh rolin tim si një hibakusha." 
Shton Reiko Yamada, një nga të mbi-
jetuarat në Hiroshima

Shpresa për një botë të qëndrueshme, 
një botë pa armë bërthamore

Dy sulmet bërthamore ndaj Japo-
nisë në ditët e fundit të Luftës së 
Dytë Botërore vunë në lëvizje një 
garë armatimi të ethshme në fushën 
bërthamore ndërmjet Shteteve të 
Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. 
Dy superfuqitë zhvilluan arsenale 
të mëdha armësh, mijëra herë më 
shkatërruese sesa ato të përdorura 
në Japoni. Bomba më e madhe në 
arsenalin bërthamor të Amerikës 
sot është B83, që sipas shkencëtarëve 
që studiojnë ndikimet e armëve 
bërthamore, ka një ngarkesë shpër-

Të mbijetuarit e bombës 
atomike: është koha për të 
ndaluar armët bërthamore 

N g a  N i c k  J o n e ,  g a z e t a r  i  l i r ë  m e  q e n d ë r  n ë  T o k i o .

75 vjet pasi dy bomba atomike 
pothuajse fshinë tërësisht 
Hiroshimën dhe Nagasakin, 
të mbijetuarit e tyre, si Reiko 
Yamada nuk reshtin për asnjë 
çast së ngrituri zërin me qëllim 
që bota të shpëtojë nga armët 
bërthamore.

Reiko Yamada (e treta nga e majta, me fustan 
të bardhë) ishte vetën 11 vjeç kur arma e parë 
bërthamore u hodh mbi qytetin e saj të lindjes 
Hiroshima, Japoni.



1 52 0 2 0  |  N R .  8 0

thyese rreth 80 herë më të madhe 
se bombat atomike të epokës së 
Hiroshimës, 

"Nga bombardimet e Hiroshimas 
dhe Nagasakit, u vranë pa dallim 
shumë njerëz dhe u shkatërruan 
qytetet," thotë Yamada. "Armët 
bërthamore të kohës së sotme, 
shumë më të fuqishme se ato, kanë 
aftësinë të fshijnë çdo lloj të ardhme 
për jetën e njeriut dhe planetit."

Ndërsa numri i armëve atomike 
në botë ka rënë, nga 70,000 në kul-
min e tyre në mesin e viteve '80 në 
rreth 13.400 sot (arsenal ky i vetëm 
nëntë shteteve), ndërsa rreziku që 
përbën dhe vetëm një shpërthim 
është akoma mjaft aktual dhe i vër-
tetë, theksoi Peter Maurer, Presi-
dent i Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq (KNKK), në fillim të 
këtij viti." Traktatet për të zvogëluar 
arsenalet bërthamore dhe rrezikun 
e përhapjes së tyre po braktisen, 
lloje të reja armësh bërthamore po 
prodhohen, ndërkohë që bëhen kër-
cënime serioze," tha ai.

Aq e vërtetë është kjo sa shpër-
thimi i një prej armëve bërthamore 
të sotme do të rezultonte jo vetëm 

në vdekje dhe shkatërrim në shkallë 
të gjerë, por në një katastrofë shumë 
komplekse dhe të rrezikshme për 
të cilën asnjë grup qeveritar, orga-
nizatash humanitare apo sisteme 
mjekësore emergjence nuk do të 
mund ta përballonin.

Traktati mbi Ndalimin e Armëve Bër
thamore

Prandaj, e vetmja përgjigje e vlef-
shme humanitare është të sigurohe-
mi që këto armë të mund të mos për-
doren më. Ky shqetësim me pasoja 
masive humanitare të çdo përdorimi 
modern të armëve bërthamore ka 
nxitur grupe hibakusha-sh, ndër të 
cilat Lëvizjen Ndërkombëtare të 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe dhe organizatave si Fu shata 
Ndërkombëtare për Ndalimin e 
Armëve Bërthamore (FNNAB) 
për të bërë fushatë për ndalimin e të 
gjitha armëve të tilla.

Për këto arsye, të gjitha këto 
organizata po punojnë për të 
bërë presion akoma më të madh 

ndaj vendeve të ndryshme për të 
mbështetur Traktatin për Ndalimin 
e Armëve Bërthamore, traktat ky që 
u miratua nga 122 vende anëtare të 
OKB më 7 korrik 2017. "Ne po pu-
nojmë pa u lodhur për të mbledhur 
akoma më shumë shtete nënshkrues 
të këtij traktat – çfarë dhe kërkohet 
nga hibakusha – gjë që ka bërë që 
deri tani 40 vende ta kenë ratifikuar 
këtë traktat," thotë Yamada. Ajo 
thotë se nuk e di nëse do të arrij të 
shohë traktatin të hyjë në fuqi gjatë 
jetës së saj, por kjo nuk do ta ndalojë 
atë të vazhdojë të tregojë historinë e 
saj nga ajo ditë vere, 75 vjet më parë.

"Mesazhi i shkruar në memoria-
lin e Hiroshimës thotë:  "Le të prehen 
në paqe këtu të gjithë shpirtrat, sepse 
ne nuk do ta përsërisim të keqen," 
"Shpresoj dhe lutem që dita e paqes 
pa armë bërthamore të vijë së shpejti, 
në mënyrë që shpirtrat e viktimave 
që vdiqën në agoni dhe të cilët nuk 
e kuptuan pse u vranë, më në fund 
mund të pushojnë në paqe." thotë 
Yamada.

Fotografi ajrore të marra para dhe pas hedhjes së 
bombës atomike në Hiroshima më 6 gusht 1945.

Si shumë që mbijetuan nga bombardimet bërthamore të Hiroshimas dhe Nagasakit, 86-vjeçarja Reiko 
Yamada dëshiron të shohë armët bërthamore plotësisht të ndaluara.
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Mjekësia në vendin tonë ka 
ndjekur historinë e zhvilli-
mit të shtetit shqiptar. Duke 

qenë një udhëkalim ku kryqëzo-
heshin linjat e Perëndimit dhe të 
Lindjes, Shqipëria ka qenë shpesh 
shesh betejash ndërmjet ushtrive të 
shteteve të ndryshme. 

Nevojat, veçanërisht në fushën 
e shëndetësisë, ishin të mëdha në 
një vend në të cilin mungonte auto-
riteti shtetëror. Sigurisht që ushtritë e 
ndryshme kishin me vete dhe repar-
tet e tyre të shëndetësisë që merre-
shin me përkujdesjen e ushtarëve të 
plagosur në fushën e betejës, por këtu 
nuk mund të flasin për një organizim 
të sektorit të shëndetësisë që të kishte 
në vëmendje popullsinë e vendit. 

Me krijimin e shtetit shqiptar 
në vitin 1912 në qeverinë e krijuar 
nga Ismail Qemali, për shumë arsye 
Shëndetësia nuk ishte një sektor i 
veçantë. Ismail Qemali caktoi Dhi-
mitër Beratin, që mbulonte shtypin 
që të merrej dhe me problemet shën-
detësore. 

Fillimet e shtetit shqiptar,  
shërbimi shëndetësor dhe Kryqi i Kuq

Shumë shpejt kjo qeveri do të lar-
gohej dhe vendin e saj do ta merrte 
Qeveria e Princ Vidit. Caktimi i 
Princ Vidit në fronin mbretëror të 
Shqi përisë bëri që ai paraprakisht 
të merrte disa masa që janë për t’u 
vlerësuar në këtë fushë përpara se 
të shkonte vetë në Durrës. Ai dër-
goi në Shqipëri një mjek (Doktorin 
Berg hausen) që kishte për mision 
që të vaksinonte popullsinë e vendit 
kundra malarjes. Kjo masë higjiene 
dukej se ishte shumë e nevojshme në 
një vend mjaft të prapambetur. 

Kishte lindur kështu nevoja për 
një organizim serioz shëndetësor 
që në një mënyrë u konkretizua me 
ngritjen dhe organizimin e spitalit 
“Mbretnesha Sofija”, me personel 
civil – ushtarak dhe motra sanitare 
të huaja, si dhe me një ambulancë 
aneks po e këtij spitali në kodrat e 
qytetit përballë portit. 

Më 1914, Qeveria e krijuar nga 
Princ Vidi, ndërtoi një strukturë 
të re, duke ia besuar shëndetësinë 
Ministrit të Arsimit Mihal Turtulli. 

Ndërsa Dr. Ruzhdi Pobrati i ftuar 
të jepte kontributin e ti në fushën 
e shëndetësisë pas ardhjes së Princ 
Vidit dhe shpalljes së Durrësit krye-
qytet kreu detyrën e Drejtorit të 
Përgjithshëm të Shëndetësisë të kësaj 
qeverie. Kjo tregon se nga qeveria e 
asaj kohe u bë një punë e mirë për 
instalimin e një shërbimi mje kësor 
profesional dhe dinjitoz për shtetin 
e brishtë dhe jetëshkurtër të kësaj 
periudhe. Një kontribut të vlefshëm 
ka dhënë dhe personeli mjekësor 
holandez që ka ndihmuar për trajti-
min e pacientëve të shumtë të spitalit 
mbretëror, që ishte hapur në Durrës 
nga austriakët.

Ndër mjekët e shquar që dhanë 
kon tributin e tyre në këtë periudhë 
tejet të vështirë ishin mjeku, Fah-
ri Rashid Gorani (1881-1944) me 
ori gjinë nga Gjilani që shërbeu si 
këshill tar mjekësor pranë qeverisë së 
Vidit. Gorani ka qenë dhe Kryetar i 
Kryqit të Kuq Shqiptar në vitet 1932-
1934, Dr. Zihni Starja (1871-1916), 
me origjinë nga Kolonja që ka shër-
byer në spitalin “Mbretnesha Sofija” 
dhe Dr. Ethem Bakalli (1865-1945) i 
diplomuar në Stamboll, me origjinë 
nga Struga që ka kryer detyrën e 
inspek torit sanitar. 

Në fushën e shëndetësisë në qeve-
rinë e Princ Vidit ka kontribuar dhe 
Dr. Ibrahim Temo i cili u emëruar 
Drejtor i përkohshëm i Shëndetë-
sisë. Ai dha kontribut në hartimin 
e një programi për zhvillimin e 
shëndetësisë në Shqipëri dhe për 
luftimin e malaries. Ibrahim Themo 
ka ardhur për herë të parë në Shqi-
përi nga Rumania në vitin 1914, në 
krye të një delegacioni të Kryqit të 
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Kuq. Në këtë periudhë u konsolidua 
edhe shërbimi i parë spitalor serioz 
i shtetit shqiptar.

Koha e sundimit të princit aus-
triak është pikërisht periudha kur u 
konsolidua shërbimi i parë spitalor 
serioz i shtetit shqiptar. Pas rënies 
së qeverisë dhe nisjes së Luftës së 
Parë Botërore shëndetësia nuk njo-
hu zhvi llim dhe strukturë të veçantë. 

Edith Durham dhe Amelia Goden
Kontributin e tyre të vlerësuar në 

fushën e shëndetësisë në këtë peri-
udhë e kanë dhënë dhe dy zonja të 
shquara: Edith Durham dhe barone-
sha bavareze, Amelia Goden, mike e 
ngushtë e Eqerem Bej Vlorës, të cilat 
dhanë ndihmesën e tyre në spitalin 
ushtarak të qytetit. Ato kanë dhënë 
ndihmesën e tyre dhe drejtpërdrejt 
në fushën e betejës në vijën e parë 
të frontit siç ishte rasti i vrasjes së 
kolonelit Tomson që u ndihmua nga 
këto dy zonja. 

Kryqi i Kuq në periudhën e Princ Vidit
Krahas masave të marra për të 

or ga nizuar sistemin shëndetësor si 
në krijimin e organizmave shënde-
tësore shtetërore ashtu dhe ngritjen 
e strukturave spitalore për qytetarët 
dhe jo vetëm, qeveria e Princ Vidit 
tre goi vëmendjen e nevojshme për 
Kryqin e Kuq për të dhënë mundësi-
në e organizimit të kësaj shoqate. 

Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e 
Kuqe ishin shenja jo të panjohu-
ra për popullsinë vendase. Në atë 
kohë, dhe veçanërisht gjatë luftërave 
ballkanike, në vend kishin funksio-
nuar njësitë e Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe të ushtrive 
të huaja që ndodheshin për qëlli-
met e tyre në vend dhe jo vetëm të 
cilat krahas ndihmës së ushtarit të 
plagosur dhe të sëmurë në fushën 
e betejës, kanë dhënë ndihmesën e 
tyre në përkujdesjen shëndetësore 
ndaj popullsisë vendase për raste të 
veçanta të sëmundjeve, por dhe ato 
të sëmundjeve ngjitëse duke orga-
nizuar vaksinimin e kësaj popullsie.

Një mision i tillë ishte misioni i 
organizuara nga Kryqi i Kuq Zvice-
ran në Durrës në vitin 1913. Ky misi-
on ishte i organizuar në të njëjtën 
kohë me misionet e kësaj organizate 
në Serbi, Mali i Zi, Turqi Bullgari. 

Nga shkrimet e dëshmitarëve 
të kohës mësohet se “Në rrethinat 

e qytetit nga disa mjekë shqiptarë, 
ishte ngritur një qendër e Kryqit 
të Kuq, të cilët ndihmoheshin nga 
të huajt dhe disa qytetarë të shko-
lluar. Disa italianë po bënin punë 
të mirë në mes të të plagosurve. E 
në fakt Kryqi i Kuq Shqiptar duhet 
të quhet vërtet Ylli i Kuq sepse ky 
është simboli i pranuar nga qeveria, 
pasi dhe Kryqi edhe Gjysmëhëna 
ishin kundërshtuar nga një pjesë e 
popullsisë apo tjetra. 

Ndërkohë që në një korrespon-
dencë në vitin 1920 ndërmjet Selisë 
së Princ Vidit – i cili nuk hoqi asnjë-
herë dorë nga froni, dhe Komitetit 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq flitet 
për përpjekjet e qeverisë në mër-
gim të Princ Vidit për organizimin 
e Kryqit të Kuq Shqiptar. Ja tekstu-
alisht çfarë thuhet në një nga këto 
letra: “Dua t’ju tregoj dhe për fak-
tin që ka patur një përpjekje që në 
vitin 1914 për organizimin e Kry-
qit të Kuq Shqiptar, përpjekje që u 
ndal për shkak të luftës botërore. 
Duke marrë në konsideratë shqip-
tarët muslyman, emri i tij nuk ishte 
“Kryqi i Kuq” por “Ylli i Kuq”.

I mbetet kohës dhe kërkimeve 
në arkiva që të hidhet dritë e plotë 
në këto fakte të rëndësishme për 
historinë e Kryqit të Kuq Shqiptar 
(Shoqata është themeluar më 4 tetor 
1921), për më tepër dhe për emrin 
që është kërkuar t’i jepet në atë kohë 
“Ylli i Kuq Shqiptar”.

Zamir Muça
Koordinator për 

marrëdhënie me publikun

Princ Vidi dërgon një mjek në Shqipëri para ardhjes së tij.

Edith Durham, në vijën e parë të mbrojtjes.
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8 Maj 

8 Maji është Dita Botërore e Kryqit të 
Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Si e 
tillë ajo është një ditë e veçantë për të 
gjithë anëtarët dhe vullnetarët e Kry qit 
të Kuq dhe për të gjithë dashamirësit 
e lëvizjes më të madhe humanitare në 
botë. Në këtë ditë të shënuar, Presi-
denti i Kryqit të Kuq Shqiptar, z. Ylli 
Alushi dhe Sekretari i Përgjithshëm 
z. Artur Katuçi përshëndetën me anë 
të një letre të dedikuar, anëtarët dhe 
vullnetarët e Kryqit të Kuq Shqiptar, 
dashamirësit dhe kontribuuesit e ve-
primtarive huma nitare të shoqatës në 
ndihmë të njerëzve në nevojë. 

12 Maj 

Gjysmëhëna e Kuqe Turke ndihmoi 
Kryqin e Kuq Shqiptar me materiale 
mbrojtëse ndaj COVID-19. Në aero-
portin e Rinasit, u organizua ceremo-
nia e pritjes së një sasie prej 1.3 tonësh 
materiale mbrojtëse që Gjysmëhëna e 
Kuqe Turke i akordon Kryqit të Kuq 
Shqiptar për t’i përdorur në mbrojte të 
vullnetarëve dhe të personelit të saj në 
realizimin e veprimtarive humanitare 
në ndihmë të shtresave më në nevojë. 

18 Maj 

Një bashkëpunim mjaft i mirë i Kry-
qit të Kuq Shqiptar, Dega Lushnje 
me Bankën e Gjakut të këtij qyteti, 
solli realizimin me sukses të një se-
ance dhurimi gjaku në Kompaninë 
e përpunimit të qumështit "Lufra". 
Seanca u realizua falë gatishmërisë 
së drejtuesve të kësaj kompania për 
të dhënë kontributin e tyre në këtë 
fushë si dhe të punonjësve të saj që 

u treguan të gatshëm për të dhuruar 
gjak për fëmijët talasemikë. 

12 Qershor 

Në vijim të masave të marra nga Kryqi 
i Kuq Shqiptar në zbutjen e pasojave 
sociale dhe ekonomike të krijuara 
nga pandemia, vazhdon shpërndarja 
e ndihmave ushqimore për familjet 
në nevojë nga degët e Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Një nga këto degë është 
dhe ajo e Kryqit të Kuq Kukës e cila 
ka shpërndarë 100 pako ushqimore 
familjare mujore të mundësuara nga 
Fondacioni Coca - Cola dhe 50 pako 
ushqimore për familjet në nevojë me 
mbështetjen e Gjysmëhënës së Kuqe 
të Katarit. 

16 Qershor 

Përfundoi me sukses fushata e dhuri-
mit vullnetar të gjakut, e organizuar 
nga Kryqi i Kuq Shqiptar me rastin e 14 
Qershorit, Ditës Botërore të Dhu ruesve 
të Gjakut. Me sloganin e përcaktuar 
nga Organizata Botërore e Shënde-
tësisë ishte "Dhuro gjak dhe bëje botën 
më të shëndetshme" të shumta ishin 
veprimtaritë promocionale dhe sean-
cat e dhurimit të organizuara. 

23 Qershor 

Kryqi i Kuq Shqiptar po zbaton Pro-
jektin “Mbështetje financiare për 
familjet e prekura nga tërmeti i datës 
26 nëntor 2019” me mbështetjen e 
Federatës Ndërkombëtare të Shoqa-
tave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhë-
nës së Kuqe. Përfundoi faza e parë 
e mbështetjes financiare për 1100 
familje. 

18 Korrik 

Përfundon kursi i formimit për 16 
trajnerë të Mbështetjes Psikosociale 
organizuar nga Programi Social i 
Kryqit të Kuq Shqiptar. Mbështetja 
Psikosociale është një pjesë integrale 
e përgjigjes humanitare që Kryqi Kuq 
Shqiptar është duke ofruar, jo vetëm 
në mbështetje të familjeve të prekura 
nga tërmeti, por dhe për shumë indi-
vidë të tjerë në nevojë! 

7 Gusht 

Në përgjigje të situatës së krijuar, 
Kryqi i Kuq Shqiptar reagoi duke 
realizuar në fund të muajit mars një 
shpërndarje ushqimore për 1000 
familjet më në nevojë të prekura nga 
pandemia Covid-19, duke vënë në 
përdorim fondin e emergjencës të 
vetë shoqatës. Në ndjekje të situatës 
së krijuar, në periudhën prill - maj 
u realizua një shpërndarje për 2000 
familje më në nevojë, të prekura nga 
pandemia, me mbështetjen e Fonda-
cionit Coca-Cola. 

22 Gusht 

22 Gusht është dita e lindjes së hu-
manizmit modern, që mori jetë 
me firmosjen e Konventës së Parë 
të Gjenevës. Është dita që shënon 
një revolucion të vërtetë që lindi në 
fushën e betejës së Solferinos, falë 
grave të jashtëzakonshme të Castil-
iones, që u bënë frymëzimi i Henry 
Dunant, themeluesit të Kryqit të Kuq 
që çoi në firmosjen më 22 Gusht të 
vitit 1864, të “Konventës së Gjenevës 
për përmirësimin e fatit të ushtarit të 
plagosur në fushën e betejës.

Nga veprimtaritë e Kryqit të Kuq 
Shqiptar në periudhën maj-gusht 2020
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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 huma-
nitar për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e 
viktimave të luftës dhe të dhunës së brend-
shme si dhe për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai 
drejton dhe koordinon aktivitetet ndërkom-
bëtare të ndihmës së gjithë Lëvizjes, në situ-
atat e konflikteve. Përpiqet gjithashtu që të 
parandalojë vuaj tjen njerëzore nëpërmjet 
promovimit dhe sigurimit të zbatimit të së 
drejtës dhe parimeve humanitare univer-
sale. 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 Shqip-
tar që nga viti 1923, i përkushtohet sipas 
Parimeve themelore të Lëvizjes Ndërkom-
bëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe, frymëzimit, favorizimit dhe promo-
vimit të aktiviteteve humanitare të zhvillu-
ara prej Shoqatave Kombëtare me qëllim 
përmirësimin e gjendjes së njerëzve më 
në nevojë. E themeluar më 1919, Federata 
Ndërkombëtare drejton dhe koordinon ndih-
mën 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 forcojë 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 qëlli-
met dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe 
në 191 vende të botës. Ato për mbushin në 
vendet e tyre respektive, rolin e ndihmësit 
të pushtetit publik për gjithçka lidhet me 
çështjet humanitare dhe kryejnë veprim-
tari në fusha të tilla si: ndihma në rastet e 
katastrofave, shërbimet në sektorin e shën-
detit 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



NGA ARKIVAT E KOHËS

Shkëmbimi i mesazheve të Kryqit të Kuq.


