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Të arsimosh një mashkull do të thotë të arsimosh një person; të arsimosh një 

femër, do të thotë të arsimosh një shoqëri 

Gandi 

Në ditët tona, gratë po kalojnë nga mbështetja që u bënin bashkëshortëve të tyre në forca 

aktive gjinore të lëvizjes së shoqërisë. Përfshirja e grave në politikë, drejtim-administrim, 

shkencë, art, kulturë dhe ekonomi ka krijuar frymëmarrje më të gjerë dhe pozitivitet në 

shoqëri. Roli i tyre në familje sot është i dyfishtë dhe nuk konceptohet vetëm si kontributi 

kryesor në mirërritjen e fëmijëve dhe ekonominë e familjes. Në shumicën e vendeve 

demokratike, vajzat dhe gratë kanë përparësi në edukim. Vlerësohen arritjet e tyre akademike 

edhe në fushat që deri dje shiheshin si domene të burrave, si për shembull në mjekësi, 

shkenca kompjuterike, arkitekturë etj). Përqindja e grave të arsimuara që ekspozohen ndaj 

dhunës shihet të jetë në shifra shumë të ulta, krahasuar me ato më pak të arsimuara. Slogani 

udhëheqës: Ti mund të më dhunosh fizikisht mua, por jo arsimimin tim. Përqindja e 

grave të arsimuara, të organizuara në shoqata dhe punë vullnetare shihet të jetë më e lartë se 

ajo e burrave të arsimuar, fakt që flet për një përfshirje më efektive të tyre në jetën sociale 

Arsyet e dhunës 

 Kultura e dhunës në shumë shoqëri bashkëkohore; 

 Rritja dhe edukimi i gabuar i djemve në familje; 

 Mungesa e arsimimit dhe e vendeve të punës krijojnë për gratë varësi ekonomike që 

çojnë drejt pranimit të dhunës; 

 Mungesa e shërbimeve të nevojshme sociale; 

 Mosndergjegjësimi i shoqërisë dhe i administratës vendore për dëmet që sjell dhuna 

kundër grave jo vetëm në mikrosistem, por edhe në makrosistem…..  

Llojet e dhunës që ushtrohen ndaj grave dhe vajzave 

 Dhuna fizike 

 Dhuna emocionale dhe psikologjike 



 Dhuna seksuale 

 Dhuna ekonomike 

 Cyber dhuna 

Vihet rë një mungesë raportimesh e dhunës, kryesisht si:  

 çështje kulturore 

 frika 

 varësia ekonomike 

 pasojat e dhunës kundër gruas  

Viktimat, të cilat jo vetëm bëhen objekt i krimit nga të afërmit e tyre, por i çojnë gratë dhe 

vajzat drejt akteve të dëshpëruara si vetvrasja. Fëmijë që rriten me modelin e dhunës dhe që në 

pothuajse 80 % te rasteve bëhen në të ardhmen e tyre përdorues të dhunës në familje. Një shoqëri 

që kultivon në qelizën fillestare të saj kulturën e dhunës. Shtimi i sëmundjeve të shëndetit 

mendor te gratë dhe vajzat (depresioni, ankthi, stresi etj).  

Edukimi dhe lufta kundër dhunës ndaj grave në shkollë 

 Tekstet shkollore (barazia gjinore, respekti dhe toleranca ndaj gjinisë femërore) 

 Mësimdhënia duhet të përfshijë çështjen e dhunës kundër grave jo vetëm në spektrin e 

lëndëve tradicionale si Edukatë shoqërore apo qytetare, sociologji, por shumë më gjerë. 

 Edukimi i barazisë gjinore mundësohet nëpërmjet integrimit të çështjes në të gjitha lëndët 

mësimore si matematikë (dhënia e statistikave për përdorimin e dhunës ndaj grave në vend), 

histori dhe shkencë (roli i grave në këto hapësira) etj.  

Veprimtari ekstrakurrikulare 

 Studime rasti në komunitet; 

 Angazhime në shoqatat lokale të grave ; 

 Biseda me forcat e rendit për krimet e dhunshme kundër grave; 

 Njohja me jetëshkrimet e grave të suksesshme në jetën e vendit (histori, art, kulturë, 

shkencë, ekonomi, etj); 

 Organizimi i konferencave dhe takimeve kundra dhunës ndaj grave 

 Trajnimi i të gjitha mësueseve mbi temën e dhunës, pavarësisht lëndës që japin mësim; 



 Bashkëpunim me psikologët shkollorë për krijimin e rrjeteve efikase në luftën kundër 

dhunës ndaj grave dhe vajzave; 

 Identifikim i nxënësve që janë pjesë e familjeve problematike dhe puna individuale me 

ta; 

 Krijimi i hapësirave të nevojshme të shërbimit psikologjik mbi këtë tematikë  

 


