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“Nëse duam të përshpejtojmë progresin 
global drejt barazisë për personat lesbike, 

gej, biseksualë, transgjinorë dhe interseks, 
bizneset do të duhet  jo vetëm të 

përmbushin përgjegjësitë e tyre në lidhje 
me të drejtat e njeriut, por të kthehen në 

agjentë aktivë të ndryshimit.” 

Zeid Ra’ad Al Hussein 
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut



MESAZH NGA KOMISIONERI I LARTË
Parimet Udhëzuese të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut vendosin 
standarde të qarta për respektimin e të drejtave ndërkombëtare të njeriut në 
sektorin privat.  UN Global Compact ofron një platformë për kompanitë që ato 
t’i zbatojnë këto standarde dhe t’i çojnë edhe më tej në komunitet. 

Këto Standarde të Sjelljes mbështeten si tek Parimet Udhëzuese të OKB-së, 
ashtu edhe në UN Global Compactdhe u ofrojnë orientime kompanive se si të 
përmbushin përgjegjësinë e tyre për të respektuar të drejtat e të gjithëve - 
duke përfshirë në këtë rast, të drejtat e personave lesbike, gej, biseksualë, 
transgjinorë dhe interseks (LGBTI). Përmbushja e këtyre standardeve do të 
thotë t’i trajtosh personat LGBTI me drejtësi në vendin e punës, si dhe ta 
shohësh në të gjitha prizmet praktikën e biznesit  në të gjithë zinxhirin e 
furnizimit për t’u siguruarqë diskriminimi të adresohet në çdo rast që mund të 
shfaqet. Megjithatë, Standardet e Sjelljes e çojnë një hap më tej angazhimin e 
korporatave - duke vënë në pah shumë mundësi që kompanitë kanë për të 
kontribuuar për ndryshime sociale pozitive më gjerë në komunitetet ku 
ushtrojnë aktivitetin e tyre të biznesit. 

Ideja fillestare për hartimin e këtyre Standardeve erdhi nga një panel diskutimi 
ku bëja pjesë në takimin e përvitshëm të Forumit Ekonomik Botëror në Davos 
në vitin 2016. Ishte një pikë kthese në një bisedë që duhet të ishte bërë në fakt 
prej kohësh mes drejtuesve kryesorë të biznesit dhe aktivistëve rreth masave 
praktike që kompanitë mund dhe duhet të marrin për të adresuar 
diskriminimin ndaj personave LGBTI - përtej llojit të diversitetit të brendshëm 
dhe politikave gjithëpërfshirëse që tashmë ekzistojnë në korporata të mëdha, 
sado të rëndësishme që të jenë ato.

Gjatë vitit të kaluar, zyra ime, së bashku me Institutin për të Drejtat e Njeriut 
dhe Biznesin, ka zhvilluar një sërë takimesh konsultative në të gjithë rajonin 
me përfaqësues të biznesit dhe shoqërisë civile në Evropë, Afrikë, Azi dhe 
Amerikë. Dëgjuam përvojat dhe idetë e njerëzve, shumë prej të cilave janë 
pasqyruar në dokumentin mbështetës që keni përpara. U jam mirënjohës të 
gjithë atyre që morën pjesë dhe shumë të tjerëve që kontribuuan 
elektronikisht.

Ndikimi i biznesit mund të përshpejtojë ritmin e ndryshimit. Kompanitë në të 
gjithë botën – të mëdha, të vogla, lokale e shumëkombëshe – kanë mundësinë 
të shfrytëzojnë mjetet dhe marrëdhëniet e tyre me një sërë aktorësh vendas 
për të ndihmuar në lëvizjen drejt një barazie më të madhe për personat LGBTI. 
Ne e dimë nga përvoja se çdo herë që zvogëlohet diskriminimi, përfitojnë të 
gjithë.

Unë i shoh këto Standarde të Sjelljes si një hap përpara për të ndihmuar 
kompanitë që t’i përkthejnë angazhimet e tyre për të drejtat e njeriut në vepra 
praktike në terren dhe si një mundësi të rëndësishme për zgjerimin e rolit të 
biznesit në adresimin e praktikave diskriminuese në vende të ndryshme të 
botës. 

Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, 
shtator 2017
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Në dhjetëvjeçarin e fundit është arritur një përparim i rëndësishëm në shumë 
pjesë të botës në jetët e miliona personave lesbike, gej, biseksualë, 
transeksualë dhe interseks (LGBTI) që kanë përfituar nga një sërë reformash 
ligjore dhe, në disa raste, edhe nga disa ndryshime në qëndrimet sociale. 
Megjithatë, ky përparim ka qenë i pjesshëm dhe i pabarabartë, me përparime 
të mëdha në disa vende dhe me qëndrim në vend në disa komunitete për shkak 
të mungesës së hapave para apo edhe bërjes së hapave mbrapa në disa të tjera. 
Në shtatëdhjetë e tre vende konsiderohen ende vepër penale marrëdhëniet 
konsensuale të të njëjtit seks, shumë pak vende e njohin ligjërisht identitetin e 
personave trans dhe vetëm një numër shumë i vogël vendesh mbrojnë të 
drejtat e personave interseks. 
Në shumicën e vendeve, mbrojtja kundër diskriminimit për shkak të orientimit 
seksual dhe identitetit gjinor është e pamjaftueshme, për të mos thënë më 
shumë. Edhe në vendet që kanë bërë hapa të mëdhenj përpara, personat LGBTI 
hasin pengesa të mëdha, ku studimet tregojnë se probabiliteti është që ata të 
jenë më shumë objekt i bullizmit në shkolla dhe i trajtimit të padrejtë në punë 
dhe t’u mohohet mundësia e përdorimit të shërbimeve bazë më shumë sesa 
popullatës së përgjithshme. 

Kompanitë kanë përgjegjësinë e respektimit të standardeve ndërkombëtare 
të të drejtave të njeriut dhe të marrjes së masave për respektimin e të 
drejtave të njeriut për të gjithë, duke përfshirë edhe të drejtat e personave 
LGBTI. Kjo vlen pavarësisht nga madhësia e kompanisë, struktura, sektori apo 
vendndodhja e saj. Kompanitë kanë gjithashtu mundësi të rëndësishme për të 
nxitur diversitetin dhe një kulturë të respektimit dhe barazisë si në vendin e 
punës, ashtu edhe në komunitetet ku operojnë ato vetë dhe partnerët e tyre të 
biznesit. Shumë firma kanë konstatuar se adresimi aktiv i diskriminimit dhe 
nxitja e diversitetit dhe përfshirjes çon edhe në përfitime ekonomike — 
ndihmon në gjetjen e talenteve të reja, në marrjen e vendimeve më të mira si 
dhe në krijimin e besnikërisë së klientëve dhe investitorëve. 

Në vitin 2000, Shtetet e Bashkuara nisën UN Global Compact, nismën më të 
madhe të përgjegjësisë së korporatave në botë, për t’i inkurajuar kompanitë 
që të respektojnë parimet universale dhe për të kontribuar në një ekonomi 
globale më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse. Një dekadë më vonë, 
në vitin 2011, Këshilli i të Drejtave të Njeriut i OKB-së miratoi Parimet 
Udhëzuese të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, duke konfirmuar se 
çdo biznes mban përgjegjësi për respektimin e të drejtave të njeriut, duke u 
bërë thirrje kompanive të shmangin shkeljen e të drejtave të njeriut dhe të 
adresojnë ndikimet negative te të drejtat e njeriut që ato prekin. Në vitin 2015, 
Vendet Anëtare të OKB-së ranë dakord mbi 17 Objektiva të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm (OZHQ-të) me premtimin “askush të mos mbetet pas”. 
Përmbushja e këtyre qëllimeve, të cilat përfshijnë adresimin e diskriminimit dhe 
margjinalizimit social dhe ekonomik, varet tashmë nga përpjekjet e 
përbashkëta, pra jo thjesht të qeverive, por edhe të shoqërisë civile dhe 
bizneseve.

shumica sapo kanë filluar të merren me këto 
çështje dhe njohuritë dhe praktikat më të 
mira të arritura deri tani mbeten të pakta.
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Njerëzit po bëhen gjithmonë e më të vetëdijshëm për rolin që mund të 
luajnë kompanitë në uljen e diskriminimit dhe në promovimin e diversitetit 
dhe shumë kompani kanë ndërmarrë tashmë hapa për ta përkthyer 
angazhimin e tyre për përfshirjen e personave LGBTI në vepra konkrete. 
Pavarësisht kësaj, shumica e njerëzve sapo kanë filluar të merren me këtë 
çështje dhe njohuritë e grumbulluara dhe praktikat më të mira të arritura 
mbeten të pakta, sidomos në mjedise që janë armiqësore ndaj personave 
LGBTI. Qasja e sektorit të korporatave ka qenë përgjithësisht spontane dhe me 
raste jo e njëtrajtshme. Disa kompani globale bëjnë një punë të mirë me 
promovimin e barazisë për personat LGBTI në vendin e tyre, por jo edhe aq 
mirë jashtë tij. Të tjera mund të arrijnë të ngrenë zërin në mjedise relativisht 
mbështetëse, por qëndrojnë të heshtura në kontekste ku mbrojtja e të drejtave 
të personave LGBTI ose është e dobët ose nuk ekziston fare. Disa kompani kanë 
politika për mbrojtjen e personave lesbike, gej dhe biseksualë, por u mbetet të 
marrin masa për mbrojtjen e personave trans dhe interseks.

Standardet e Sjelljes të përmbledhura më poshtë dhe të paraqitura në 
mënyrë më të hollësishme në këtë dokument mbështetës ofrojnë orientime 
praktike për kompanitë për mënyrën e respektimit dhe mbështetjes së të 
drejtave të personave LGBTI në vendin e punës, në treg dhe në komunitet. 
Ato janë hartuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në 
partneritet me Institutin për të Drejtat e Njeriut dhe Biznesin dhe mbështeten 
në rezultatet e një sërë konsultimesh rajonale të zhvilluara në vitin 2016 dhe 
vitin 2017 në Mumbai, Nju Jork, Kampala dhe Bruksel. Këto standarde janë 
hartuar në mbështetje të kompanive në procesin e rishikimit të politikave dhe 
praktikave të tyre ekzistuese - dhe në hartimin e politikave dhe praktikave të 
reja - për respektimin dhe promovimin e të drejtave të njeriut të personave 
LGBTI. 

Këto standarde bazohen në të drejtën ekzistuese ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut dhe janë në përputhje me Parimet Udhëzuese të OKB-së 
për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut. Ato kanë, gjithashtu, themele të forta 
empirike që mbështeten në shumë prej praktikave të mira që kanë miratuar 
biznese të përgjegjshme. Ato paraqesin masa që kompanitë mund dhe duhet të 
marrin për harmonizimin e politikave dhe praktikave të tyre me standardet 
ekzistuese të të drejtave të njeriut. Ato vlerësojnë nevojën për një përqasje të 
diferencuar dhe me nuanca me bazë diversitetin e konteksteve dhe të 
individëve që janë pjesë e spektrit LGBTI. Përfundimisht, ato kanë për qëllim të 
mbështesin ndërveprimet mes kompanive dhe një game të gjerë aktorësh - që 
nga punonjësit deri tek klientët, furnitorët, aksionarët, komunitetet, qeveritë, 
ligjbërësit dhe sindikatat - për rikonfirmimin e këtyre të drejtave, duke qenë se 
arritja e përparimit në këtë fushë kërkon pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve në 
të gjitha nivelet. 

Këto standarde 
mbështeten në 
të drejtën 
ekzistuese 
ndërkombëtare 
të të drejtave 
të njeriut dhe 
janë në 
përputhje me 
Parimet 
Udhëzuese të 
OKB-së për 
Biznesin dhe të 
Drejtat e 
Njeriut.
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Pesë Standarde

Në çdo kohë
1 Të gjitha bizneset kanë përgjegjësi për respektimin e të drejtave të njeriut - 

duke përfshirë edhe të drejtat e personave LGBTI - në aktivitetin dhe në 
marrëdhëniet e tyre të biznesit. Prej bizneseve pritet që të hartojnë 
politika, të ushtrojnë vigjilencën e duhur dhe, në rastet kur vendimet apo 
aktivitetet e tyre ndikojnë negativisht në gëzimin e të drejtave të njeriut, të 
marrin masa për rikuperimin e pasojave të këtij ndikimi. Përveç kësaj, 
bizneset duhet të ngrenë mekanizma monitorimi dhe komunikimi për 
respektimin prej tyre të standardeve të të drejtave të njeriut. Në rastet kur 
dokumentohen nivele më të larta të shkeljeve të të drejtave të njeriut 
kundër personave LGBTI, duke përfshirë edhe vendet me ligje dhe praktika 
diskriminuese, kompanive u duhet të ushtrojnë vigjilencë të shtuar për të 
garantuar respektimin prej tyre të të drejtave të personave LGBTI. 

Në Vendin e Punës
2 ELIMINIMI I DISKRIMINIMIT. Punonjësit dhe personat e tjerë, me të cilët 

ka lidhje biznesi, kanë të drejtën e mosdiskriminimit. Bizneset duhet të 
marrin masa që të mos ketë asnjë lloj diskriminimi në procesin e rekrutimit, 
punësimit, në kushtet e punës, përfitimet, respektimin e privatësisë dhe në 
adresimin e ngacmimeve.

3 OFRIMI I MBËSHTETJES. Individët LGBTI janë, ndër të tjera, punonjës, 
menaxherë, pronarë biznesesh, klientë dhe anëtarë të komuniteteve dhe 
shumë prej tyre hasin prapëseprapë pengesa të jashtëzakonshme sa i 
përket pranimit dhe përfshirjes së tyre në vendin e punës. Bizneset pritet 
të ofrojnë mjedise pozitive dhe mbështetëse në organizatat e tyre, në 
mënyrë që punonjësit LGBTI të mund të punojnë me dinjitet dhe pa u 
stigmatizuar. Ky standard kërkon që bizneset të shkojnë përtej përfitimeve 
të barabarta dhe të ndërmarrin hapa për të garantuar përfshirjen, duke 
përfshirë edhe adresimin e nevojave specifike të personave LGBTI në 
vendin e punës.

Në treg
4 PARANDALIMI I SHKELJEVE TË TJERA TË TË DREJTAVE TË NJERIUT. 

Bizneset duhet të marrin masa që të mos diskriminojnë furnitorët apo 
distributorët LGBTI apo klientët LGBTI, sa i përket mundësisë së tyre për të 
pasur akses në produktet dhe/ose shërbimet e kompanisë. Përveç kësaj, 
bizneset duhet, gjithashtu, të marrin masa që të mos ketë diskriminim as 
nga partnerët me të cilët ata kanë marrëdhënie biznesi. Në rastet kur një 
partner biznesi diskriminon personat LGBTI, bizneset duhet të shfrytëzojnë 
mundësitë e tyre për të kërkuar parandalimin e atij akti diskriminimi. Kjo 
kërkon të shkohet përtej shmangies së diskriminimit për të adresuar 
çështjet e dhunës, bullizmit, intimidimit, keqtrajtimit, nxitjes së dhunës apo 
abuzimeve të tjera ndaj personave LGBTI, në të cilat një kompani mund të 
përfshihet përmes produkteve, shërbimeve apo marrëdhënieve të tyre të 
biznesit. Kompanitë duhet, gjithashtu, të marrin masa që t’u ofrojnë akses 
klientëve LGBTI në produktet dhe shërbimet e tyre.
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Në Komunitet
5 TË VEPRUARIT NË SFERËN PUBLIKE. Bizneset inkurajohen të përdorin 

mundësitë e tyre për të kontribuar në ndalimin e abuzimeve me të drejtat 
e njeriut në vendet ku ato operojnë. Në këto përpjekje, ato duhet të 
konsultohen ngushtësisht me komunitetet dhe organizatat vendase për të 
identifikuar se çfarë qasjesh konstruktive mund të ndërmerren në 
rrethanat ku kuadri ligjor dhe praktikat ekzistuese janë në shkelje të të 
drejtave të njeriut të personave LGBTI. Në këto hapa mund të përfshihet 
advokimi publik, veprimet e përbashkëta, dialogu social, mbështetja 
financiare dhe mbështetja në natyrë për organizatat që çojnë përpara të 
drejtat e personave LGBTI dhe që kundërshtojnë vlefshmërinë apo 
zbatimin e veprimeve abuzive të qeverive. Kompanive do t’u duhet të 
ushtrojnë një vigjilencë të shtuar për të garantuar respektimin prej tyre të 
të drejtave të personave LGBTI në rastet kur dokumentohen nivele më të 
larta të shkeljeve të të drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe vendet me 
ligje dhe praktika diskriminuese. 

Standardet e përshkruara më sipër kanë për 
qëllim të ofrojnë një sërë standardesh bazë për 
vlerësimin e rolit të bizneseve në adresimin e 
diskriminimit dhe abuzimeve të të drejtave të 
njeriut që lidhen me të dhe që prekin personat 
LGBTI, si dhe të mbështesin praktikat e mira të 
kompanive. Zyra e Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Njeriut i inkurajon kompanitë të 
miratojnë, të përdorin, dhe t’u referohen 
këtyre Standardeve, si dhe të promovojnë 
përdorimin e tyre nga aktorë të tjerë. Ajo 
inkurajon gjithashtu shoqërinë civile dhe 
aktorë të tjerë t’i përdorin këto Standarde si 
një instrument për vlerësimin dhe raportimin 
në lidhje me angazhimet, politikat dhe 
praktikat e kompanive sa u përket të drejtave 
të personave LGBTI. 

5. Act in the public sphere

2. Eliminate discrimination

4. Prevent other human 
rights violations

WORKPLACE

MARKETPLACE

COMMUNITY

1. 
    

Respect human rights 

AT ALL TIMES

3. Provide support
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PESË STANDARDET  
E SJELLJES

5. Të vepruarit në sferën 
publike

2. Eliminimi i diskriminimit

4. Parandalimi i shkeljeve 
të tjera të të drejtave 
të njeriut

VENDI I PUNËS

TREGU

KOMUNITETI

1. 
    

Respektimi i të drejtave 
të njeriut 

NË ÇDO KOHË

3. Ofrimi i mbështetjes
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STANDARDET E SJELLJES PËR 
BIZNESIN PËR ADRESIMIN E 
DISKRIMINIMIT NDAJ PERSONAVE 
LESBIKE, GEJ, BISEKSUALË, 
TRANSGJINORË DHE INTERSEKS



Në çdo kohë 
1 RESPEKTIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT 

Në përputhje me Parimet Udhëzuese të OKB-së 
për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut dhe në 
konsultim me punonjësit dhe me përfaqësuesit e 
tyre dhe me organizatat LGBTI, si dhe me aktorë 
të tjerë të rëndësishëm, kompanitë duhet të 
hartojnë politika dhe procese në raport të drejtë 
me madhësinë e tyre dhe me rrethanat 
përkatëse, për të garantuar respektimin prej tyre 
të të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat 
e personave LGBTI:

a  Angazhimi në nivel politikash: Kompanitë 
duhet të hartojnë politika për përmbushjen e 
përgjegjësive të tyre në respektim të të 
drejtave të njeriut, duke përfshirë shprehimisht 
të drejtat e personave LGBTI.

b  Vigjilenca e Duhur: Kompanitë duhet të 
ushtrojnë vigjilencën e duhur për identifikimin, 
parandalimin, zbutjen dhe marrjen e masave 
për çdo ndikim negativ real ose potencial mbi 
gëzimin e të drejtave të njeriut nga personat 
LGBTI, që ato kanë shkaktuar ose në të cilat 
kanë kontribuar apo që janë të lidhura 
drejtpërdrejt me operacionet, produktet, 
shërbimet dhe marrëdhëniet e tyre të biznesit. 
Vlerësimi i çdo ndikimi të tillë negativ real apo 
potencial duhet të bëhet në konsultim me 
aktorë të rëndësishëm në vendet ku operojnë 
kompanitë, duke përfshirë, në këtë rast, edhe 
organizatat LGBTI. Kompanitë duhet të 
shpjegojnë mënyrën se si adresojnë çdo ndikim 
negativ real apo potencial të identifikuar.

c  Rrugëzgjidhjet: Kompanitë duhet të përpiqen 
të zgjidhin çdo ndikim negativ mbi të drejtat e 
njeriut që mund të kenë shkaktuar ose në të 
cilin mund të kenë kontribuar, duke u 
angazhuar në mënyrë aktive në mekanizmat e 
zgjidhjes vetë ose në bashkëpunim me procese 
të tjera legjitime, duke përfshirë ngritjen dhe 
pjesëmarrjen në mekanizma efikasë për 
shqyrtimin e ankesave për individët ose 
komunitetet e prekura. Këta mekanizma duhet 
të jenë legjitimë, të aksesueshëm, të 
parashikueshëm, të barabartë, transparentë, 
në përputhje me të drejtat, si dhe të krijojnë 
mundësi për të mësuarin e vazhdueshëm dhe 
të bazohen tek  

angazhimi dhe dialogu. Ata nuk duhet të 
përdoren për të minuar rolin e sindikatave 
legjitime në adresimin e mosmarrëveshjeve në 
lidhje me punën dhe as të mos përjashtojnë 
aksesin në mekanizma gjyqësorë ose mekanizma 
të tjerë jogjyqësorë për shqyrtimin e ankesave. 
Kompanitë duhet të marrin masa që mekanizmat 
e shqyrtimit të ankesave të adresojnë çështjet 
specifike që shqetësojnë personat LGBTI. Një 
element thelbësor i mekanizmave solidë të 
ankesave është mbrojtja e sinjalizuesve. 
Kompanitë duhet të shfrytëzojnë mundësitë e 
tyre për të ndikuar dhe për të ndryshuar politikat 
dhe praktikat diskriminuese të partnerëve ose 
furnitorëve të biznesit që diskriminojnë personat 
LGBTI. Në rastet kur këto përpjekje nuk çojnë në 
përmbushjen e standardeve përkatëse, 
kompanitë duhet të marrin në konsideratë dhe të 
vlerësojnë ndikimin që do të kishte ndërprerja e 
marrëdhënieve të biznesit me partnerë apo 
furnitorë të tillë biznesi, me përjashtim të rasteve 
kur kjo në vetvete do të çonte në ndikim negativ 
tek të drejtat e njeriut.

Në Vendin e Punës
2 ELIMINIMI I DISKRIMINIMIT 

Kompanitë nuk duhet të diskriminojnë individët 
apo grupet që mund të jenë punonjës potencialë 
ose punonjës ekzistues, për shkak të orientimit 
të tyre seksual, identitetit gjinor, shprehisë së 
gjinisë apo karakteristikave të tyre seksuale:

a  Punësimi: Kompanitë duhet të punësojnë dhe 
t’i ofrojnë çdo kandidati të njëjtat përfitime, 
paga, mundësi trajnimi ose ngritjeje në detyrë 
pavarësisht nga orientimi i tij seksual, 
identiteti gjinor, shprehja e gjinisë apo 
karakteristikave seksuale, si dhe të përfshijnë 
në njoftimet për vende të lira pune, aty ku 
është e mundur ligjërisht, edhe referenca ndaj 
mosdiskriminimit për këto shkaqe. Kompanitë 
duhet të ndërmarrin hapa për t’u siguruar që 
punonjësit LGBTI  të ndihen plotësisht të 
përfshirë në forcën punëtore dhe që të mos 
ndihen të detyruar të shfaqin apo të fshehin 
identitetin/statusin e tyre brendapërbrenda 
forcës punëtore.1Në këtë aspekt është 
vendimtar roli i nivelit të lartë dhe të mesëm 
drejtues për garantimin e respektimit efikas të 
praktikave të drejtave të rekrutimit.
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b  Ngacmimi dhe diskriminimi:* 
Kompanitë duhet të ndërmarrin hapa aktivë për 
parandalimin, mbrojtjen nga diskriminimi dhe 
për eliminimin e diskriminimit, ngacmimit (jashtë 
apo brenda kompanisë) dhe dhunës ndaj 
individëve LGBTI. Kompanitë duhet të ofrojnë 
procese raportimi për parandalimin dhe 
adresimin e ngacmimeve dhe diskriminimit në 
vendin e punës, duke mbrojtur njëkohësisht nga 
hakmarrja ata që i raportojnë këto abuzime. 
Kompanitë duhet të ndërmarrin hapa për 
mbrojtjen e punonjësve LGBTI nga ngacmimet e 
jashtme, duke identifikuar dhe duke adresuar 
problemet e sigurisë në konsultim me 
punonjësit, duke përfshirë edhe sigurinë e 
punonjësve që udhëtojnë nga shtëpia për në 
punë dhe anasjelltas ose për qëllime pune të 
kompanisë. 

c  Ndërgjegjësimi për diversitetin: Kompanitë 
duhet ta trajnojnë stafin dhe veçanërisht 
drejtuesit për t’i bërë edhe më të ndërgjegjshëm 
rreth shqetësimeve që hasin personat LGBTI në 
lidhje me të drejtat e njeriut dhe të kujdesen që 
ata të njohin përgjegjësitë e tyre në kuadrin e 
politikave të kompanisë për respektimin dhe 
ruajtjen e të drejtave të personave LGBTI, duke 
përfshirë edhe të kolegëve të tyre. Organizatat 
duhet të kujdesen në mënyrë të veçantë që 
politikat dhe praktikat e tyre për ndryshimin e 
pozicioneve të të gjithë stafit (pavarësisht 
orientimeve të tyre seksuale, identitetit gjinor 
apo karakteristikave seksuale) të rrisin 
ndërgjegjësimin për çdo rrezik apo faktor cenues 
të të drejtave të personave LGBTI.

d  Ofrimi i përfitimeve: Kompanitë duhet t’u 
ofrojnë të njëjtat përfitime partnerëve, 
bashkëshortëve, fëmijëve dhe personave të tjerë 
në varësi të anëtarëve të stafit, pavarësisht 
orientimit të tyre seksual, identitetit gjinor dhe 
shprehisë gjinore apo karakteristikave të tyre 
seksuale.

e  Respektimi i privatësisë: Kompanitë duhet të 
respektojnë dhe të mbështesin të drejtat për 
privatësi të të gjithë personave, duke përfshirë 
edhe ruajtjen e fshehtësisë dhe garantimin e 
sigurisë së çdo informacioni në lidhje me 
orientimin seksual, identitetin gjinor, shprehinë 
gjinore apo karakteristikat seksuale të individëve 
dhe mosnxjerrjen e këtyre informacioneve 

te të tretët, duke përfshirë autoritetet, pa 
autorizimin e shprehur të individëve përkatës. 
Kriptimi i të dhënave është vendimtar.

Në përpjekjet e tyre për eliminimin e diskriminimit 
në vendin e punës, kompanitë duhet të kujdesen 
për adresimin e të drejtave specifike të personave 
trans dhe personave interseks në punë. Shtetet 
dhe kompanitë janë të prirura të mbeten mbrapa 
sa u përket këtyre dy komponentëve brenda 
komunitetit LGBTI. 

Kompanitë duhet të miratojnë politika për 
përfshirjen e personave trans, duke përfshirë edhe 
njohjen e identitetit gjinor të punonjësve, 
klientëve dhe aktorëve të tjerë trans në bazë të 
vetë-identifikimit të personit, pavarësisht nëse kjo 
reflektohet apo jo në dokumentet zyrtare. Këtu 
përfshihet edhe hartimi i politikave që i detyrojnë 
punonjësit e kompanive të respektojnë emrin, 
përemrin pronor, termin dhe përkatësinë gjinore 
të përdorur nga vetë personi. 

Kompanitë duhet të miratojnë politika për 
mbështetjen dhe mbrojtjen e të drejtave të 
punonjësve trans që janë në situatë kalimi nga një 
gjini në tjetrën, duke përfshirë ato që lidhen me 
ndryshimin e të dhënave të kompanisë, si dhe t’u 
ofrojë trajnim dhe orientim drejtuesve dhe 
kolegëve në lidhje me identitetin dhe shprehjen e 
gjinisë. 

Kompanitë duhet të marrin masa që ndërhyrjet 
kirurgjikale për konfirmimin e gjinisë, trajtimi dhe 
mbështetja lidhur me të, të mbulohet nga politikat 
e sigurime shëndetësore të kompanisë. Aspekte të 
tjera të rëndësishme të përfshirjes së personave 
trans përfshijnë aksesin e sigurt dhe 
mosdiskriminues në tualete dhe në ambiente të 
tjera të projektuara për vetëm njërin seks për 
personat trans, si dhe kodet jodiskriminuese të 
veshjes. 

Kompanitë duhet të miratojnë politika për 
respektimin e të drejtave të personave interseks 
në punë, duke përfshirë të drejtat në lidhje me 
mundësinë për shërbime personale dhe dhoma 
veshjeje, kode veshjeje, kujdes shëndetësor dhe 
vëmendje mjekësore.  

* Disa prej hapave konkretë që kompanitë mund të marrin në konsideratë janë: analizimi i ekspozimeve ndaj udhëtimeve, hartimi i politikave për 
udhëtimet shtëpi-punë dhe anasjelltas, si dhe edukimi i punonjësve në lidhje me rreziqet ndaj sigurisë. Në raste përjashtimore, kompanitë mund të 
shohin mundësinë e marrjes së masave për shoqërimin me eskortë të punonjësve LGBTI të ekspozuar ndaj rreziqeve.
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3  OFRIMI I MBËSHTETJES 
Përveç politikave për eliminimin e diskriminimit 
dhe shkeljeve të të drejtave të tjera të njeriut, 
kompanitë duhet të ndërmarrin masa pozitive 
proaktive për krijimin e një mjedisi pozitiv dhe 
mbështetës në organizatën e tyre, në mënyrë që 
punonjësit LGBTI  të mund të punojnë me dinjitet. 
Kompanitë duhet të mbështesin përpjekjet e 
punonjësve LGBTI për të krijuar grupet e tyre 
informale të punonjësve dhe për t’u ofruar të 
njëjtat mundësi për aktivitete jashtë pune, siç do 
të vepronin me çdo grup tjetër. Politikat 
pro-LGBTI janë vendimtare, por që ato të jenë 
efikase me qëllim tërheqjen apo mbajtjen në 
punë të punonjësve LGBTI, kompanitë duhet të 
ndërmarrin një qasje proaktive me vizibilitet të 
lartë. 

Në treg
4  PARANDALIMI I SHKELJEVE TË TJERA TË TË 

DREJTAVE TË NJERIUT 
Kompanitë duhet të identifikojnë, të 
parandalojnë dhe të zbusin rreziqet e tjera ndaj 
të drejtave të njeriut të personave LGBTI që 
mund të jenë specifike për industrinë e tyre, për 
kontekstin vendas apo për një sërë partnerësh 
dhe aktorësh të ndryshëm. Edhe në këtë fushë, 
kompanitë duhet t’u ofrojnë punonjësve dhe 
aktorëve të tjerë mundësi për të depozituar në 
mënyrë të sigurt ankesa, ku si personi ndaj të cilit 
depozitohet një ankesë, ashtu edhe ai që e 
depoziton ankesën, të mbeten anonimë. Dhuna, 
tortura dhe keqtrajtimi ndaj personave LGBTI 
është dokumentuar, ndër të tjera, në shkolla, 
klinika dhe spitale, në ambiente burgimi dhe 
paraburgimi, si dhe në kuadrin  e operacioneve të 
sigurisë apo të zbatimit të ligjit, ndërkohë që 
nxitja e urrejtjes dhe dhunës janë dokumentuar 
në sektorin e medias. 

Të gjitha kompanitë dhe veçanërisht ato në 
sektorët e sipërpërmendur ose ato që 
ndërveprojnë me partnerë dhe aktorë në këta 
sektorë duhet të vlerësojnë nëse,

mes operacioneve apo marrëdhënieve të tyre të 
biznesit, shkaktojnë apo kontribuojnë në ushtrimin 
e dhunës, bullizmit, intimidimit, keqtrajtimit, në 
nxitjen e dhunës apo abuzimeve të tjera ndaj 
personave LGBTI, si dhe duhet të marrin masa 
konkrete për parandalimin dhe zbutjen e këtyre 
rreziqeve. Kompanitë duhet të përdorin mundësitë 
e tyre për të ndaluar abuzimet në rastet kur janë 
partnerët e tyre të biznesit që janë të përfshirë në 
abuzime, të cilat kompanitë as nuk i kanë shkaktuar 
dhe ku as nuk kanë kontribuar, por që lidhen 
prapëseprapë me operacionet, produktet ose 
shërbimet e tyre përmes marrëdhënieve të 
biznesit. Megjithatë, masat e duhura varen nga një 
sërë faktorësh, ku përfshihen: shkalla e mundësisë 
së veprimit mbi subjektin në fjalë; sa vendimtare 
është marrëdhënia për ndërmarrjen, shkalla e 
abuzimit, si dhe nëse vet ndërprerja e 
marrëdhënies me subjektin do të kishte pasoja 
negative për të drejtat e njeriut. 

Punonjësit duhet gjithashtu të mbajnë përgjegjësi 
nëse sjellja e tyre përbën abuzim të të drejtave të 
njeriut të personave të tjerë. Kompanitë nuk duhet 
t’ua ndalojnë produktet apo shërbimet e tyre 
individëve apo grupeve të caktuara për shkak të 
orientimit të tyre seksual, identitetit gjinor dhe 
karakteristikave seksuale. Kompanitë duhet të 
shfrytëzojnë mundësitë e tyre për të ndikuar në 
sjelljen e furnitorëve dhe partnerëve, praktikat e të 
cilëve mundet që, me qëllim ose jo, të 
diskriminojnë ose të shkelin të drejtat e personave 
LGBTI. Në disa raste, mund të jetë me vend që 
kompanitë të marrin qëndrime publike në mbrojtje 
të tyre. Si përfundim i rëndësishëm, mund të 
thuhet se kompanitë duhet të mbështesin në 
mënyrë aktive partnerët dhe furnitorët që u 
ofrojnë të njëjta mundësi, produkte dhe shërbime 
personave LGBTI në mënyrë jodiskriminunese dhe 
atyre që i punësojnë ata, duke përfshirë edhe në 
juridiksionet ku të drejtat e personave LGBTI nuk 
respektohen.
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Në Komunitet
5  TË VEPRUARIT NË SFERËN PUBLIKE 

Kompanitë nuk mund t’i transformojnë të vetme shoqëritë ku ato operojnë. Pavarësisht kësaj, është e 
rëndësishme që kompanitë të ndërmarrin hapa pozitivë dhe mbështetës për të respektuar dhe, aty ku 
ekzistojnë mundësitë, për të promovuar të drejtat e njeriut, duke shfrytëzuar ndikimin që ato kanë për 
t’i mbrojtur të drejtat përmes fjalëve dhe veprave të tyre. 

Kompanitë duhet t’i komunikojnë në mënyrë 
efikase politikat e tyre në rrethanat e duhura dhe 
në konsultim me aktorët vendas. Përveç kësaj, 
kompanitë duhet të shkëmbejnë përvoja në këtë 
fushë në forume të rëndësishme, si Forumi i 
Përvitshëm për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, i 
drejtuar nga Grupi i Punës i OKB-së për Bizneset 
dhe të Drejtat e Njeriut, me mbështetjen e Zyrës së 
OKB-së për të Drejtat e Njeriut.

Kompanitë duhet të ndërmarrin çdo hap ligjor të 
mundshëm për të ngritur, për të kundërshtuar, për 
të vonuar dhe për t’i rezistuar zbatimit të urdhrave 
të qeverive që mund të çojnë në shkelje të të 
drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe shkeljen e 
të drejtave të njeriut ndaj personave LGBTI.

Kompanitë duhet që, së bashku me kompani të 
tjera, të konsultohen me organizatat vendase që 
punojnë për promovimin e të drejtave të 
personave LGBTI në lidhje me hapat e duhur që 
ato mund të ndërmarrin bashkërisht për 
kundërshtimin e ligjeve dhe praktikave 
diskriminuese. Ato duhet të sponsorizojnë dhe të 
veprojnë si partnere të grupeve lokale LGBTI, duke 
përfshirë qendrat rinore, qendrat e komuniteteve, 
si dhe grupet e advokimit dhe bamirësitë.

Kompanitë dhe organizatat e tyre duhet të 
angazhohen në negocim, konsultime dhe 
shkëmbime informacioni me sindikatat në nivel 
sektorial, rajonal dhe kombëtar për çështje me 
interes të përbashkët që lidhen me të drejtat e 
punonjësve LGBTI. 

ADVOKIMI PUBLIK 
TË VEPRUARIT NË MËNYRË 
TË PËRBASHKËT

KUNDËRSHTIMI DHE 
VONIMI I ZBATIMIT TË 
URDHRAVE ABUZUES DIALOGU SOCIAL 
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STANDARDET E SJELLJES PËR BIZNESIN: SHËNIM SHPJEGUES 

1 Këto standarde pasqyrojnë norma ndërkombëtare ekzistuese të të drejtave të njeriut. Këto standarde kanë 
për qëllim të shërbejnë si orientim për kompanitë - të mëdha dhe të vogla, me pronësi shtetërore apo 
private dhe që operojnë vetëm në një vend ose në shumë vende - për mënyrën se si mund të zbatohen 
standardet ndërkombëtare ekzistuese të të drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe ato që rrjedhin nga 
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut dhe të pasqyruara në Parimet Udhëzuese të OKB-së për 
Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut në lidhje me të drejtat e personave LGBTI.

2 Këto standarde rrjedhin nga të drejtat e njeriut të njohura në nivel ndërkombëtar dhe që personat LGBTI i 
gëzojnë përmes traktateve ndërkombëtare ekzistuese të të drejtave të njeriut. Kompanitë kanë 
përgjegjësinë të respektojnë të gjitha të drejtat e njeriut të të gjithë personave dhe në të gjitha rrethanat, si 
dhe të përmbushin të gjitha përgjegjësitë që u takojnë në lidhje me të drejtat e njeriut, siç parashikohet në 
Parimet Udhëzuese të OKB-së. Duke qenë se personat LGBTI përjetojnë diskriminim, dhunë dhe shkelje të të 
drejtave të njeriut në mënyrë joproporcionale, kërkohet vëmendje e veçantë për të garantuar ushtrimin prej 
tyre të këtyre të drejtave. 

3 Këto standarde vlejnë për të gjitha sipërmarrjet e biznesit, pavarësisht madhësisë, sektorit, vendndodhjes, 
pronësisë dhe strukturës së tyre. Ndonëse kompanitë shumëkombëshe dhe kompani të tjera që operojnë 
në juridiksione ku ligji është diskriminues ndaj personave LGBTI hasin sfida specifike në përmbushjen e 
përgjegjësive të tyre për respektimin e të drejtave, dhuna dhe praktikat diskriminuese ndaj personave LGBTI 
ndodhin në çdo rajon dhe vend të botës dhe standardet ndërkombëtare vlejnë për të gjitha rastet.

4 Në mënyrë që këto standarde të jenë efikase, çdo sektor industrie duhet të vlerësojë rreziqet dhe ndikimet 
në rrethana dhe vende specifike dhe të ndërmarrë qasjen e duhur për zbatimin e tyre. Në këto Standarde 
përshkruhen gjerësisht llojet e masave që kompanitë duhet të kenë parasysh me qëllim harmonizimin e 
politikave dhe praktikave të tyre me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Në to sugjerohen, 
gjithashtu, edhe disa masa opsionale që këshillohet të ndërmerren për promovimin e barazisë dhe për t’iu 
kundërvënë stigmatizimit nëse e lejojnë rrethanat.

5 Zbatimi i këtyre standardeve duhet të drejtohet nga aktorët vendas. Respektimi dhe njohja e parametrave 
lokalë në zbatimin e këtyre standardeve do të ulte gjasat që kompanitë të ndërmarrin nisma joefikase apo 
nisma që çojnë në efekte të kundërta me ato që dëshirohen. Kjo mund të arrihet  
 duke promovuar në mënyrë aktive përfshirjen e aktorëve vendas, duke përfshirë edhe organizatat e 
shoqërisë civile LGBTI, si dhe duke u lënë autorësinë e këtyre nismave.

6 Për zbatimin e këtyre standardeve, kompanitë duhet të ndjekin një qasje të diferencuar dhe të larmishme, 
duke marrë parasysh vështirësitë e ndryshme që hasin lesbiket, personat gej, biseksualë, trans dhe 
interseks në gëzimin e të drejtave të njeriut. Personat LGBTI përballen si me shqetësime të zakonshme, 
ashtu edhe me shqetësime të veçanta në lidhje me të drejtat e njeriut. Në disa raste, disa prej tyre mund të 
bëhen specifikisht objekt i dhunës dhe ligjeve dhe praktikave diskriminuese. Ndonëse në disa vende, të gjithë 
personat LGBTI vuajnë nga mangësitë në kuadrin ligjor dhe nga vështirësitë në lidhje me mbrojtjen e tyre, 
personat trans dhe interseks janë shpesh të ekspozuar në mënyrë të veçantë ndaj tyre, duke pasur parasysh 
vëmendjen e pakët që u kushtohet në shumicën e rasteve shqetësimeve të tyre në lidhje me të drejtat e 
njeriut. Në hartimin dhe zbatimin e këtyre politikave, kompanitë duhet t’i kenë parasysh këto specifika, si 
dhe larminë e popullatës LGBTI, çka kërkon shpesh një qasje të diferencuar për t’iu përshtatur çdo segmenti 
të popullatës LGBTI. Gjithashtu, kompanitë duhet të marrin parasysh se individët LGBTI mund të preken nga 
forma të shumëfishta diskriminimi - duke përfshirë diskriminimin racor, si dhe diskriminimin për shkak të 
seksit, moshës, etnisë, origjinës indigjene, besimit fetar, si dhe statusit në lidhje me shëndetin, aftësitë e 
kufizuara dhe situatën social-ekonomike. 

7 Ndonëse kompanitë inkurajohen t’i mbështesin, t’i miratojnë, si dhe t’u referohen këtyre Standardeve në 
raportimin e masave të marra prej tyre për respektimin dhe promovimin e të drejtave të njeriut, këto 
Standarde nuk shoqërohen me mekanizma për monitorimin e zbatimit të tyre. Zyra e OKB-së për të Drejtat 
e Njeriut i inkurajon vetë kompanitë, si dhe sindikatat, organizatat e shoqërisë civile, institucionet akademike 
dhe aktorë të tjerë që ta monitorojnë dhe vlerësojnë performancën e tyre, të vendosin standarde bazë, të 
identifikojnë dhe të shkëmbejnë praktikat e mira, si dhe të përfshihen në një dialog për hapat e mëtejshëm 
që mund të ndërmerren në përputhje me këto Standarde.
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Në këtë dokument 
analizohen disa nga 
sfidat me të cilat 
përballen kompanitë 
në përpjekjet e tyre 
për përmbushjen e 
përgjegjësive dhe për 
luajtjen e një roli më 
të gjerë në adresimin 
e diskriminimit ndaj 
anëtarëve të 
komunitetit LGBTI. 

DOKUMENT 
MBËSHTETËS



BACKGROUND 
PAPER

Pse duhet të ketë Standarde Sjelljeje? 
Në dhjetëvjeçarin e fundit është rritur gjithmonë e më shumë ndërgjegjësimi 
në botë për peshën dhe përmasat e dhunës dhe diskriminimit ndaj personave 
LGBTI. Dhënia fund këtyre abuzimeve po bëhet gjithmonë e më shumë fokusi 
i diskutimeve në shumë vende dhe në Kombet e Bashkuara. Më shumë se 
njëqind Shtete Anëtare i kanë pranuar rekomandimet e OKB-së për reformimin 
e legjislacionit vendas dhe për marrjen e masave të tjera për mbrojtjen e të 
drejtave të personave LGBTI dhe shumë prej tyre kanë ndërmarrë reforma të 
rëndësishme ligjore vitet e fundit: që nga shfuqizimi i ligjeve penale 
diskriminuese deri në ndryshimet në legjislacionin anti-diskriminim për 
mbrojtjen e individëve LGBTI nga trajtimi i padrejtë. 

Megjithatë, standardet e mbrojtjes ligjore për anëtarët e  
komuniteti LGBTI variojnë ndjeshëm nga një vend në tjetrin. Shtatëdhjetë e 
tre Shtete Anëtare të OKB-së vazhdojnë t’i parashikojnë si vepra penale 
marrëdhëniet mes personave të të njëjtit seks, kurse shumë prej tyre 
penalizojnë personat trans. Në shumicën e Shteteve Anëtare mungon mbrojtja 
efikase nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual, ndërkohë që një numër 
më i vogël shtetesh vazhdojnë të mbrojnë të drejtat e personave trans e shumë 
pak të tjera kanë ndërmarrë masa për mbrojtjen e personave interseks. Në një 
numër shumë të vogël vendesh, qeveritë vazhdojnë të marrin aktivisht masa që 
i kufizojnë edhe më shumë të drejtat e personave LGBTI - duke përfshirë 
frenimin e aktivizmit dhe duke ndaluar aktivitetet kulturore. Këto dallime të 
thella në praktikat dhe kuadrin ligjor të vendeve përbëjnë probleme të veçanta 
për kompanitë e përkushtuara ndaj respektimit dhe mbështetjes së të drejtave 
të njeriut - qofshin ato kompani që operojnë në një juridiksion, me partnerë 
ndërkombëtarë apo në shumë juridiksione njëherësh. 

Edhe në vende me një kuadër ligjor të përparuar, stigmatizimi i rrënjosur 
thellë dhe stereotipet negative vazhdojnë të mbështesin diskriminimin ndaj 
personave LGBTI, duke përfshirë diskriminimin në vendin e punës, në treg 
dhe në komunitet. Përtej reformave ligjore, arritja e pranimit social dhe 
barazisë kërkon angazhimin e gjerë të komunitetit, ku përfshihet në mënyrë 
vendimtare edhe sektori i korporatave. 

Ndonëse janë qeveritë ato që kanë të parat detyrimin për të respektuar, për 
të mbrojtur dhe për të përmbushur të drejtat e njeriut, edhe kompanitë kanë 
përgjegjësi të pavarur dhe plotësuese për respektimin e të drejtave të njeriut 
në operacionet dhe marrëdhëniet e tyre të biznesit. Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njeriut4 thotë shprehimisht se “çdo individ dhe çdo organ i 
shoqërisë” duhet të përpiqet të promovojë respektimin e të drejtave të njeriut. 
Adresimi i diskriminimit nuk është detyrë vetëm e Shtetit: si organe të 
shoqërisë, kompanitë kanë si përgjegjësinë për respektimin e të drejtave të 
njeriut, ashtu edhe pushtet dhe ndikim të jashtëzakonshëm ekonomik për të 
sjellë ndryshime pozitive. 

Në këtë dokument, termat lesbike, gej, biseksual (ose bi) përdoren për të cilësuar individët me tërheqje 
ndaj të njëjtit seks; transgjinor (ose trans) përdoret për individët, identiteti gjinor i të cilëve është i 
ndryshëm nga seksi që u është caktuar në lindje, kurse termi interseks përdoret për individët, 
karakteristikat seksuale të të cilëve nuk përputhen me nocionet tipike të trupit mashkullor ose femëror. 
Ndonëse këta terma po bëhen gjithmonë e më të kuptueshëm, në rajone dhe/ose kultura të ndryshme 
mund të përdoren terma të tjerë.
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Në vitin 1948 u miratua Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, e cila 
përbën sot një element kyç të së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut. Që prej hyrjes në fuqi të kësaj Deklarate, Shtetet Anëtare kanë 
miratuar dy Konventa kryesore (Konventën për të Drejtat Civile dhe Politike 
dhe Konventën për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore), si dhe një 
sërë konventash që mbrojnë të drejtat e njeriut në raste dhe rrethana 
specifike. 

Në vitin 2000, u shpall UN Global Compact, i cili specifikoi nëntë parime, të 
cilave duhet t’u binden bizneset (më pas, u shtua një parim i dhjetë) - përfshirë 
parimet për të drejtat e njeriut, të drejtat e punës, mbrojtjen mjedisore dhe 
anti-korrupsionin. 

Në vitin 2005, John Ruggie u emërua Përfaqësues i Posaçëm i Sekretarit të 
Përgjithshëm të OKB-së për të Drejtat e Njeriut dhe Korporatat 
Ndërkombëtare dhe Sipërmarrje të tjera Biznesi. 

Në vitin 2011, Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut miratoi Parimet 
Udhëzuese të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut. Këto Parime 
Udhëzuese krijuan kuadrin Mbro-Respekto-Rivendos , përmes të cilit Shtetet 
kanë detyrimin të mbrojnë të drejtat e njeriut, kompanitë kanë përgjegjësinë 
të respektojnë të drejtat e njeriut; dhe mundësia për rivendosjen e këtyre të 
drejtave është thelbësore në rast të shkeljes së tyre. 
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lindin të lirë dhe të 
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STANDARDET E SJELLJES PËR BIZNESIN
Progresi që nga Deklarata e të Drejtave të Njeriut
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PARIMET UDHËZUESE TË OKB-SË PËR BIZNESIN DHE TË DREJTAT E 
NJERIUT:  IMPLIKIMET PËR KOMPANITË

Parimet Udhëzuese të OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut,5 të miratuara nga 
Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut në qershor të vitit 2011, përbëjnë standardin 
mbarëbotëror për parandalimin dhe adresimin e rrezikut të ndikimeve negative te të 
drejtat e njeriut që lidhen me aktivitetin e biznesit. Ato u ofrojnë kompanive një kuadër 
për të kuptuar më mirë përgjegjësitë e tyre për sa u përket të drejtave të njeriut, duke 
përfshirë përgjegjësinë për parandalimin dhe zbutjen e dëmeve ndaj të drejtave të 
njeriut për shkak të ndikimit negativ të aktiviteteve të tyre. Përgjegjësia për 
respektimin e të drejtave të njeriut është një standard mbarëbotëror për sjelljen që 
priten të kenë të gjitha sipërmarrjet, kudo që ato operojnë dhe çfarëdolloj madhësie, 
pronësie, strukture që mund të kenë apo çfarëdolloj industrie, të cilës i përkasin.

Sipas Parimeve Udhëzuese të OKB-së, përgjegjësia për respektimin e të drejtave të 
njeriut ka një sërë implikimesh. Kompanitë duhet:

• Të kenë një politikë për të drejtat e njeriut6 të hartuar me ekspertizë të brendshme 
dhe të jashtme, e cila duhet të pasqyrohet në politikat dhe procedurat operacionale 
të kompanisë. Kjo politikë duhet të bëhet publike, të miratohet nga niveli më i lartë 
drejtues dhe t’u referohet pritshmërive për personelin dhe partnerët e biznesit për sa 
u përket të drejtave të njeriut; 

• Të ushtrojnë vigjilencën e duhur në lidhje me të drejtat e njeriut:

·  Të identifikojnë ndikimet negative ekzistuese dhe potenciale mbi të drejtat e njeriut

·  T’i bëjnë gjetjet pjesë të funksioneve dhe proceseve të brendshme përkatëse

·  Të shfrytëzojnë ndikimin e tyre në marrëdhëniet e biznesit për të reduktuar rreziqet 
ndaj të drejtave të njeriut

·  Të ndjekin efikasitetin e përgjigjeve ndaj ndikimeve negative në të drejtat e njeriut

·  Të japin shpjegime për mënyrën se si i adresojnë këto ndikime te të drejtat e njeriut

·  Të marrin masa korrigjuese për zbutjen ose eliminimin e ndikimeve negative që 
kompania ka shkaktuar apo në të cilat ka kontribuar, si dhe 

·  Të ndërtojnë procese dhe procedura të brendshme që u bëhen të njohura të gjithë 
punonjësve, duke përfshirë stimujt për nxitjen e sjelljes së përshtatshme dhe masat 
kundër ndërmarrjes së hapave që mund të dëmtojnë të drejtat e njeriut;

  
•  Të ofrojnë bashkëpunim në gjetjen e zgjidhjeve përmes proceseve legjitime në rastet 

kur mund të kenë shkaktuar ndikime negative te të drejtat e njeriut ose të kenë 
kontribuar në to; 

•  Të ngrenë mekanizma efikasë për shqyrtimin e ankesave në nivel operacional ose të 
marrin pjesë në mekanizma të tillë, në mënyrë që ankesat të mund të adresohen në 
një fazë të hershme dhe që palët e prekura të kenë mundësi për zgjidhje të 
drejtpërdrejta;7 dhe

•  Të ngrenë organizma operacionalë me bazë angazhimin dhe dialogun me aktorët e 
prekur dhe komunitetet e prekura. Të fillojnë të kuptojnë situatën e personave LGBTI 
në vendet ku kryejnë aktivitetet e tyre të biznesit.
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Kompanitë që dëshirojnë të kuptojnë më mirë ndikimin potencial që ato 
mund të kenë te personat LGBTI mund të fillojnë të kuptojnë situatën e 
personave LGBTI në vendet ku kryejnë aktivitetet e tyre të biznesit.8 Përveç 
kësaj, kompanitë duhet të rishikojnë politikat e tyre të mosdiskriminimit për të 
parë nëse i përfshijnë në mënyrë specifike individët LGBTI. Në veçanti, 
kompanitë që kanë politika mosdiskriminimi dhe që operojnë në disa 
juridiksione, duke përfshirë edhe juridiksionet ku ligji nuk ofron mbrojtje për 
personat LGBTI, duhet ta shtrijnë këtë mbrojtje nga diskriminimi në të gjitha 
operacionet e tyre. Këto politika duhet të jenë globale dhe të mbulojnë të gjitha 
selitë dhe punonjësit e këtyre kompanive në botë, pavarësisht vendit ku ato 
operojnë. 

Në kuptimin më të ngushtë të fjalës, kjo qasje kërkon respektim të rreptë të 
parimit “mos bëj dëm.” Kjo nënkupton marrjen e masave që veprimtaria e 
kompanisë, duke përfshirë mënyrën se si ajo vepron me marrëdhëniet e saj të 
biznesit, të mos dëmtojë ushtrimin e të drejtave të njeriut nga askush. 
Respektimi i të drejtave të njeriut ka ndikim të ndjeshëm pozitiv edhe mbi jetët 
e njerëzve dhe mbi komunitete të tëra. Ai përbën një kontribut drejt arritjes të 
Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Përveç angazhimit për përmbushjen e përgjegjësive të tyre për të respektuar 
të drejtat e njeriut përmes angazhimit në nivel politikash, sipërmarrjet duhet 
të krijojnë një proces për ushtrimin e vigjilencës së duhur mbi të drejtat e 
njeriut në mënyrë të vazhdueshme. Një proces i tillë do t’u jepte mundësi 
sipërmarrjeve të identifikojnë, të parandalojnë, të zbusin dhe të shpjegojnë 
mënyrën se si e adresojnë ndikimin që ato kanë te të drejtat e njeriut. Në rastet 
kur identifikohet diskriminim dhe abuzime të tjera me të drejtat e njeriut, 
sipërmarrjet duhet të ofrojnë mundësi për zgjidhje efikase ose bashkëpunim 
me procese legjitime rrugëzgjidhjeje. Parimet Udhëzuese të OKB-së përcaktojnë 
qartë9 se në çdo kontekst, përgjegjësia e korporatave për të respektuar të 
drejtat e njeriut ekziston pavarësisht vullnetit apo kapacitetit të Shteteve për të 
përmbushur detyrimet e veta në lidhje me të drejtat e njeriut, por nuk i 
zvogëlon këto detyrime. Hapat që duhet të ndërmarrin Shtetet dhe bizneset 
janë të ndryshme, por ato plotësojnë njëra-tjetrën.

Përveç përmbushjes së përgjegjësisë së tyre për të respektuar të drejtat e 
njeriut, kompanitë kanë, gjithashtu, mundësi të rëndësishme për 
mbështetjen e të drejtave të njeriut - duke përfshirë edhe të drejtat e 
personave LGBTI - në vendet ku ushtrojnë biznesin. Roli që kompanitë mund 
të luajnë dhe qasjet që ato mund të ndjekin varen nga rrethanat sociale dhe 
juridike. Megjithatë, në të gjitha pjesët e botës dhe pavarësisht ligjeve vendase 
dhe dinamikave politike, ka masa që kompanitë mund të ndërmarrin për 
promovimin e gjithëpërfshirjes dhe fuqizimit të personave LGBTI, për mbrojtjen 
e tyre nga trajtimet e padrejta dhe për kundërshtimin e praktikave 
diskriminuese në vendin e punës, në treg dhe në komunitet. Bizneset mund të 
japin një kontribut shumë të rëndësishëm në reduktimin e niveleve të stigmës 
dhe paragjykimeve ndaj punonjësve, klientëve dhe komuniteteve LGBTI.

A KANË 

KORPORATAT 

PËRGJEGJËSINË PËR 

RESPEKTIMIN E 

DETYRAVE LIGJORE? 

Parimet Udhëzuese të 
OKB-së nuk përbëjnë një 

instrument 
ndërkombëtar që krijon 

detyrime ligjore për 
kompanitë. Përgjegjësia e 
korporatave në kuadrin e 

Parimeve Udhëzuese të 
OKB-së për Bizneset dhe 

të Drejtat e Njeriut 
përbën një normë 

sjelljeje që pritet ta kenë 
kompanitë në bazë të 

ligjeve dhe konventave 
ndërkombëtare 

ekzistuese.
Megjithatë, kjo nuk do të 

thotë se përgjegjësia e 
korporatave për 

respektimin e të drejtave 
të njeriut nuk lidhet me 
detyrimet e tyre ligjore. 

Përgjegjësia për 
respektimin e të drejtave 

të njeriut mund të 
pasqyrohet në ligjin 
vendas që rregullon 

aktivitetet e biznesit ose 
në kërkesat e 
detyrueshme 

kontraktuale mes 
kompanive dhe klientëve 

të tyre privatë ose 
korporatave dhe 

furnitorëve, të cilat mund 
të zbatohen më pas 

përmes rrugëve 
gjyqësore. 

Kompanitë mund të jenë 
gjithashtu objekt 

detyrash në kuadrin e së 
drejtës ndërkombëtare 

humanitare dhe së 
drejtës ndërkombëtare 

penale në rrethana të 
caktuara.
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BIZNESI DHE RASTET EKONOMIKE TË ADRESIMIT TË DISKRIMINIMIT TË PERSONAVE LGBTI 

Kompanitë kanë përgjegjësinë e respektimit të të drejtave të njeriut, pavarësisht përfitimeve apo kostove të 
perceptuara apo reale ekonomike. Ashtu sikurse kompanitë duhet të veprojnë në përputhje me rregulloret e tyre të 
shëndetit dhe sigurisë, standardet e mbrojtjes së mjedisit dhe parashikimet për pagën minimale, ato duhet gjithashtu 
t’u përmbahen standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut - edhe nëse kjo sjell implikime në lidhje me 
kostot. Siç parashikohet në Deklaratën për Drejtësi Sociale të vitit 2008 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës: 
“shkelja e parimeve dhe të drejtave themelore në punë nuk mund të sillet si argument apo të përdoret si avantazh 
krahasues legjitim”.12

Megjithatë, përveç kësaj, ekziston edhe një rast biznesi dhe ekonomik për gjithëpërfshirjen që mbështet rastin e të 
drejtave të njeriut. Diskriminimi, duke përfshirë edhe diskriminimin ndaj personave LGTBI, ndikon në produktivitet 
dhe cenon zhvillimin social dhe ekonomik, me pasoja negative si për kompanitë, ashtu edhe për komunitetet. Ai çon 
gjithashtu edhe në humbjen e pozitës së kompanive në treg. Në shumë studime, diversiteti dhe gjithëpërfshirja 
paraqiten të lidhura me suksesin e biznesit.13 

“DIVIDENDI I DIVERSITETIT” 

Një analizë e Harvard Business Review tregon se 
kompanitë me nivel të lartë diversiteti performojnë më 
mirë. Punonjësit e kompanive me më shumë diversitet në  
Amerikë kishin 45 për qind më shumë gjasa të raportonin 
për rritje të pozitës në treg të kompanisë së tyre 
krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa 70 për qind kishin 
më shumë gjasa të raportonin se kompania e tyre ishte 
futur në një treg të ri. Një studim i kohëve të fundit nga 
Credit Suisse tregon gjithashtu se kompanitë që kishin 
përqafuar punonjësit LBGT kishin pasur performancë më 
të mirë sa i përket kthimit mesatar të kapitalit, kthimit të 
qarkullimit të parasë për investime dhe rritje të fitimit.19

FUQIA BLERËSE E KOMUNITETIT LGBT DHE 
ALEATËVE TË TYRE 

Në vitin 2015, Fuqia Shpenzuese Globale e segmentit të 
konsumatorëve LGBT llogaritej të ishte 3,7 trilion dollarë 
në vit, duke përjashtuar fuqinë blerëse të miqve dhe 
familjeve të individëve LGBT që përbënin komunitetin e 
aleatëve të tyre.20 Në vitin 2007, një sondazh kombëtar  
me moshat e rritura në Amerikë tregoi se 88 për qind e 
personave në moshë të rritur që vetë-identifikoheshin si 
gej dhe lesbike kishin gjasa të konsideronin ato marka që 
janë të njohura për ofrimin e përfitimeve të barabarta në 
vendin e punës për të gjithë punonjësit, 77 për qind kishin 
gjasa të konsideronin markat që mbështesnin aktivitetet 
jofitimprurëse ose kauzat e rëndësishme për komunitetin 
LGBT ndërsa 58 për qind kishin gjasa të blinin produkte, 
duke përfshirë ushqime dhe pije, si dhe shërbime nga 
kompani që i marketojnë ato drejtpërdrejt tek ata.21

Tendenca e preferencave të konsumatorëve LGBT ka 
ardhur vetëm duke u rritur dhe madje ka rritur edhe 
preferencat ndaj markave mes aleatëve të komunitetit 
LGBT. Në vitin 2011, sondazhi tregoi se 87 për qind (një 
rritje prej 10% që nga viti 2007) e personave në moshë të 
rritur LGBT në Amerikë kishin gjasa të konsideronin marka 
që mbështesin organizatat jofitimprurëse ose kauzat e 
rëndësishme për komunitetin LGBT, dhe se 75 për qind e 
të rriturve heteroseksualë kishin gjasa të konsideronin 
marka që njihen si marka që ofrojnë përfitime të 
barabarta në vendin e punës për të gjithë punonjësit e 
tyre.22
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KOSTOT MAKRO-EKONOMIKE 

I gjithë diskriminimi ndaj grupeve specifike të personave 
mbart kosto të mëdha: zvogëlimin e numrit të talenteve, 
kufizimin e tregjeve dhe ngadalësimin e rritjes ekonomike. 
Një studim i vitit 2015 i Bankës Botërore, i fokusuar në 
Indi, konstatoi se diskriminimi ndaj komunitetit LGBT në 
vend i kushtonte vendit deri në 1.7 për qind të prodhimit 
të brendshëm bruto potencial: e barasvlershme me 32 
miliardë $. Në vitin 2017, UNAIDS publikoi një studim, 
sipas të cilit llogaritej që kostoja globale të ishte 100 
miliardë në vit.14 Instituti Williams konstatoi një raport 
pozitiv mes PBB për frymë dhe të drejtave ligjore të 
personave LGBT.15

KOSTOT E KORPORATAVE 

• Rekrutimi. Kur punëdhënësit anashkalojnë individët e 
talentuar për shkak të karakteristikave që nuk kanë 
asnjë lidhje apo rëndësi për punën, si orientimi i tyre 
seksual, identiteti gjinor dhe karakteristikat seksuale, 
biznesi mbetet me një krah pune më pak se optimal, 
duke zvogëluar kështu mundësinë e biznesit për arritjen 
e objektivave të tij. Një studim amerikan i kohëve të 
fundit konstatoi se gratë, CV-të e të cilave nënkuptonin 
se ato ishin LBT, ishin telefonuar rreth 30 për qind më 
pak në lidhje me aplikimet e tyre për punë.16

• Mbajtja në punë. Diskriminimi i detyron punonjësit e 
kualifikuar LGBTI të heqin dorë nga puna, duke krijuar 
kosto të panevojshme për xhiron dhe humbje të 
talenteve. Në Amerikë, punonjësit LGBT që nuk janë 
deklaruar si të tillë dhe që ndihen të izoluar në punë 
kanë 73 për qind më shumë gjasa se sa punonjësit “e 
deklaruar” si LGBT për t’u larguar nga puna.17

• Performanca në punë. Diskriminimi dhe paragjykimet 
në vendin e punës cenojnë produktivitetin, 
kontribuojnë në mungesa në punë dhe ulin motivimin, 
frymën e sipërmarrjes dhe besnikërinë ndaj kompanisë. 
Në Amerikë, 27 për qind e punonjësve LGBT që nuk 
ishin deklaruar si të tillë u shprehën në një studim se 
fshehja e identitetit të tyre në punë i pengonte që të 
ngrinin zërin apo të prezantonin ide.18 Studimet kanë 
treguar se angazhimi në përgjithësi i punonjësve - jo 
vetëm i punonjësve LGBT - përmirësohet kur vendi i 
punës perceptohet si gjithëpërfshirës.



KOMPANIA

MUNDËSITË
Përcaktojnë dhe pasqyrojnë 

vlera

PËRGJEGJËSITË
Respektimi i të drejtave të njeriut në 

çdo kohë

SINDIKATAT

QEVERIA & 
LIGJBËRËSIT

KOMUNITETET

AKSIONARËT

FURNITORËT

KLIENTËT

VENDI I PUNËSKOMUNITETI

TREGU

STAFI

Vendi i Punës, Tregu, Komuniteti: Sfidat & Mundësitë

Pikënisja për këto Standarde Sjelljeje është përgjegjësia që bizneset tashmë 
kanë në kuadrin e Parimeve Udhëzuese të OKB-së për të mos u përfshirë në 
ndikime negative te të drejtat e njeriut, duke përfshirë dhe të drejtat e 
personave LGBT. Kjo përbën standardin minimal që duhet të përmbushin të 
gjitha kompanitë. Ai përfshin mosdiskriminimin, mosshkaktimin dhe 
moskontribuimin në shkelje të të drejtave të njeriut ndaj çdo personi për 
shkak të orientimit të tij seksual, identitetit gjinor apo karakteristikave 
seksuale. Angazhimet në këtë aspekt duhet të shoqërohen me masa për të 
garantuar pasqyrimin e ndryshimeve të politikave në ndryshime në praktikë.

Megjithatë, përtej përmbushjes së këtyre përgjegjësive, kompanitë kanë 
gjithashtu mundësi të japin kontribute më të mëdha në luftën kundër 
diskriminimit ndaj anëtarëve të komunitetit LGBTI në përgjithësi: duke u 
angazhuar me aktorë të tjerë, duke ofruar mbështetje dhe, në disa rrethana, 
duke dalë me qëndrime publike pro të drejtave të barabarta dhe trajtimit të 
drejtë të personave LGBTI.

Qëllimi nuk është që të sugjerohet një mënyrë veprimi si më e mirë se 
mënyrat e tjera, por të ofrohen mundësi të ndryshme reagimi, duke u 
mbështetur në standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe 
praktikat e konstatuara të korporatave. 
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Në të gjithë vendin e 
punës, në tregje dhe në 
komunitete, bizneset 
zakonisht angazhohen 
me një sërë aktorësh në 
lidhje me çështjet që u 
përkasin personave 
LGBT dhe interseks, 
duke përfshirë 
punonjësit dhe 
sindikatat në vendin e 
punës, klientët, 
furnitorët dhe 
aksionarët në treg, si 
dhe me shoqërinë civile, 
qeveritë dhe ligjbërësit 
në komunitet. Në këtë 
kapitull shtjellohen 
sfidat dhe mundësitë e 
lidhura me angazhimin e 
këtyre aktorëve të 
ndryshëm.



Qendra për Talente dhe Novacione propozon tre modele23 për përshkrimin e mënyrave në të cilat 
kompanitë ndërveprojnë më aktorë të ndryshëm për mbrojtjen e punonjësve të tyre dhe për të 
kontribuar në komunitetet LGBTI në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore. Këto modele vlejnë në 
mënyrë të barabartë si për kompanitë kombëtare, ashtu edhe për ato globale:

•  Qasja e njohur si “Kur je në Romë”: i jep 
mundësi kompanisë të bëjë përjashtime për 
politika të caktuara të korporatës globale 
pro-LGBTI, duke marrë parasysh rrethanat lokale. 
Duke qenë transparentë për këto përjashtime 
dhe duke iu lejuar punonjësve individualë “të 
zgjedhin të mos marrin përsipër detyra të 
caktuara”, kompanitë demonstrojnë vigjilencën e 
tyre në emër të punonjësve. 
Për shembull, një kompani ICT dhe një studio 
ligjore ndërkombëtare iu lejojnë punonjësve 
LGBT të refuzojnë, pa pasur asnjë pasojë negative 
për karrierën, të udhëtojnë në vende të caktuara, 
ku mund të përballen me rreziqe. Ndonëse kjo 
qasje mund të mbrojë punonjës të caktuar 
ndërkombëtarë nga rreziku i abuzimit, ajo nuk 
ndihmon shumë në mbrojtjen e të drejtave të 
stafit vendas LGBTI dhe personave të tjerë LGBTI 
që mund të ndikohen nga kompania në vendet në 
fjalë dhe nuk bën asgjë për të ndryshuar modelet 
e përhapura të diskriminimit në ato vende. 
Madje, në situata të caktuara, kjo qasje mund të 
kontribuojë për vazhdimësinë e diskriminimit dhe 
mospërmbushjen e përgjegjësisë së kompanisë 
për të shmangur shkeljen e të drejtave të njeriut 
dhe adresimin e ndikimeve negative në të drejtat 
e njeriut sipas Parimeve Udhëzuese të OKB-së.

•  Qasja në formë “Ambasade”: zbatimi i politikave 
të korporatave pavarësisht kontekstit lokal, duke 
krijuar hapësira të sigurta në juridiksionet, ku të 
drejtat e personave LGBTI nuk respektohen apo 
mbrohen, duke ndihmuar ndjeshëm në 
promovimin e një tolerance më të madhe mes 
stafit vendas. Kështu, për shembull, një korporatë 
e madhe financiare zbaton politika globale kundër 
diskriminimit në çdo vend ku ka zyra; duke rritur 
nivelin në juridiksionet ku kjo lloj mbrojtjeje nuk 
ekziston sipas ligjit vendas. 
Duhet theksuar se me qasjen në formë 
“Ambasade”, punonjësit mbrohen zakonisht 
vetëm brendapërbrenda vendit të punës.

•  Qasja në formë “Advokimi”: tenton të 
influencojë rregulloret vendase të punës dhe ligje 
të tjera vendase që prekin personat LGBTI, me 
qëllim forcimin e mbrojtjes së tyre ligjore dhe 
dhënien e kontributit për një mjedis më pranues 
për punëtorët LGBTI në vendet përkatëse. Ky lloj 
advokimi nuk ka nevojë të jetë publik apo i 
zhurmshëm; ai mund të zhvillohet përmes 
bisedave private dhe një diplomacie të qetë. 
Shumë qeveri do të ishin më pak të gatshme të 
ndryshonin ligjet apo praktikat ekzistuese, nëse 
duket se po e bëjnë për shkak të presioneve apo 
advokimit nga jashtë. 

KUR JE NË ROMË AMBASADË ADVOKIM
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Një kompani mund t’i shfrytëzojë të tri modelet 
njëherësh, në varësi të kushteve lokale dominuese 
në juridiksionet ku ajo operon, duke pasur parasysh 
se në çfarëdolloj konteksti, qëndrimet ligjore dhe 
sociale nuk janë uniforme sa u përket personave 
lesbike, gej, biseksualë, trans dhe interseks.24 Për 
shembull, një kompani mund të ndjekë qasjen e 
ambasadës në një prej vendeve që ka një kuadër 
ligjor mikpritës, por që nga ana kulturore është 
armiqësor ndaj personave LGBTI, duke ushtruar në 
të njëjtën kohë presion për të drejta të barabarta 
për personat LGBTI në vende të tjera, ku ligjet dhe 
normat mbeten mbrapa. 

E mira e qasjeve që mund të përshtaten është 
fleksibiliteti. Rreziku qëndron te mungesa e 
njëtrajtshmërisë, e cila mund të cenojë politikat 
globale dhe, në disa raste, mund të ndikojë në 
vazhdimësinë e diskriminimit dhe në 
mospërmbushjen e përgjegjësive të korporatave në 
lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut të 
mishëruara në Parimet Udhëzuese të OKB-së dhe në 
standardet e sjelljes, si dhe në përgjegjësitë 
ligjore/kontraktuale në varësi të kontekstit. Për 
shembull, një kompani që mori një qëndrim të fortë 
kundër ligjit të shtetit amerikan të Karolinës së 
Veriut që mohonte mbrojtjen e personave LGBT nga 
diskriminimi u akuzua për hipokrizi, për shkak se ajo 
operon në Malajzi, ku personat gej dhe trans 
kriminalizohen. Një tjetër rrezik është fshehja pas 
politikës së “Ambasadës”, pa pasur asnjë program 
aktiv edukimi dhe zbatimi. Këto rreziqe duhet të 
shqyrtohen dhe të analizohen si pjesë e çdo procesi 
të vigjilencës së duhur për të drejtat e njeriut dhe 
për eliminimin ose zbutjen e tyre duhet të merren 
hapa të përshtatshme.

Një kompani mund të ketë arsye të mira për të mos 
zgjedhur modelin e advokimit publik (si për 
shembull siguria e stafit të saj), kurse në shoqëri të 
tjera, diplomacia pa zhurmë dhe mbështetja e 
diversitetit dhe gjithëpërfshirjes mund të japë 
përgjithësisht rezultate më efikase sesa deklaratat 
publike. Në rastet ku zgjidhet advokimi publik, i cili 
duhet të zhvillohet gjithmonë në konsultim me 
shoqërinë civile lokale, ai nuk duhet të jetë 
domosdoshmërish kritik ndaj autoriteteve; mund të 
jetë konfirmues në mbështetjen e nismave pozitive 
që rrisin mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
njeriut, duke nxitur në të njëjtën kohë marrjen a 
hapave të mëtejshëm. 

Pavarësisht nevojës për një shkallë të caktuar 
fleksibiliteti në qasjen që mund të ndërmarrin 
kompanitë nga një vend në tjetrin, ato duhet të 
përmbushin standardin minimal të mosshkeljes së 
të drejtave të njeriut dhe të adresimit të ndikimit 
negativ që mund të ketë aktiviteti i tyre te të drejtat 
e njeriut - dhe objektivi duhet të jetë krijimi i 
përmirësimeve kudo që operon kompania. 
Përfundimisht, të drejtat e njeriut janë universale, 
të pandashme, të patjetërsueshme, të ndërvarura, 
të ndërlidhura dhe plotësuese të njëra-tjetrës dhe 
krijimi i përjashtimeve për të drejta apo grupe të 
caktuara njerëzish në rrethana të veçanta rrezikon 
cenimin e të drejtave të njeriut dhe duhet të 
shmanget sa herë të jetë e mundur.  Qasja e njohur 
si “Kur je në Romë” mund të ketë vlera pragmatike 
si një zgjidhje e fundit, por ajo rrezikon legjitimimin 
dhe përforcimin e padrejtësive dhe diskriminimit 
dhe, në disa raste, mund të mos çojë në 
përmbushjen e standardeve ndërkombëtare dhe 
detyrimeve të tjera ligjore/kontraktuale. Në rastet 
kur aplikohet kjo qasje, kompania duhet të marrë 
masat minimalisht që të mos shkaktojë dhe të mos 
kontribuojë në abuzime të të drejtave të njeriut, 
duke përfshirë ato kundër punonjësve LGBTI dhe 
personave të tjerë LGBTI, si dhe të marrë masa 
mbrojtëse/rrugëzgjidhje për adresimin e çdo 
ndikimi negativ që mund të shkaktojë apo për të 
cilin mund të kontribuojë kompania.

Në aplikimin e këtyre tre modeleve në kontekste 
specifike ku operojnë, kompanitë duhet të jenë të 
vetëdijshme për sfidat në lidhje me çdo aktor dhe 
qasjet praktike që mund të ndërmarrin.

Seksioni i mëposhtëm trajton mënyrën se si 
kompanitë mund të përmbushin përgjegjësitë e 
tyre në lidhje me personat LGBTI dhe si mund t’i 
mbështesin të drejtat e tyre përmes angazhimit me 
shatë kategori aktorësh: punëtorët dhe 
përfaqësuesit e tyre, klientët, furnitorët, 
aksionarët, komunitetet, sindikatat, qeveritë dhe 
ligjbërësit. Ndonëse këta aktorë janë të ndërlidhur 
me njëri-tjetrin, secila kategori prej tyre trajtohet 
në mënyrë të pavarur në këtë dokument. Në çdo 
pjesë të këtij seksioni vihen në pah sfidat dhe 
përfitimet që mund të ketë angazhimi me secilën 
kategori aktorësh, si dhe disa qasje praktike. 
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Në Vendin e Punës

STAFI 
Shtrirja e politikave dhe praktikave që përfshijnë 
personat LGBTI në vendin e punës dhe garantimi i 
sigurisë së punëtorëve LGBTI dhe përfaqësuesve 
të tyre mund të çojë në një sërë sfidash ligjore, 
kulturore dhe organizative për biznesin. Në vende 
ku marrëdhëniet mes personave të të njëjtit seks, 
personave trans dhe/ose diskutimet publike për 
orientimin seksual apo identitetin gjinor 
parashikohen si vepra penale mund të ketë 
implikime ligjore specifike. Përveç kësaj, kompanitë 
duhet të operojnë dhe të menaxhojnë mjedise të 
ndryshme kulturore dhe korporative.

Për shembull, në shumë vende, punonjëset lesbike, 
si dhe ata gej dhe biseksualë në marrëdhënie të të 
njëjtit seks dhe punonjësit trans mund të përballen 
me një rrezik më të madh të ndjekjes penale. Kjo 
përbën rrezik për çdo biznes — ndërkohë që për 
sektorët që i nënshtrohen një rregullimi edhe më të 
detajuar ka kompleksitete të tjera. Për shembull, në 
shërbimet financiare, kushtet e punësimit mund të 
kërkojnë që ndjekja penale e një punonjësi të çojë 
në ndërprerjen e punësimit. Përveç kësaj, dhuna 
dhe diskriminimi sistematik ndaj personave LGBTI 
mund të ketë pasoja negative për shëndetin e tyre, 
mundësitë e tyre për arsimim, si dhe mundësitë e 
tyre për punësim. Ndonëse kjo është një çështje 
globale, kompanitë munden dhe duhet të luajnë një 
rol proaktiv në dhënien e kontributit për adresimin 
e këtyre pabarazive strukturore. 

Në punën për harmonizimin e praktikave dhe 
politikave të tyre operacionale me standardet 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, kompanitë 
duhet të shqyrtojnë me kujdes kontekstin lokal. Kjo 
përfshin marrjen parasysh të mungesës potenciale 
të mbrojtjes ligjore nga diskriminimi dhe ngacmimi 
në vendin e punës e më tej, mungesën e njohjes 
ligjore të identitetit ligjor të personave trans ose 
kufizimet e vështira dhe abuzive të kësaj njohjeje, si 
dhe mungesën e njohjes ligjore të çifteve të të 
njëjtit seks dhe detyrave të tyre prindërore. Faktorë 
të tjerë përfshijnë kufizimet e lirisë së shprehjes ose 
organizimit, rrezikun e dhunës me bazë urrejtjen, 
rrezikun e refuzimit nga prindërit ose familja, si dhe 
ndikimin mbi punonjësit në një mjedis social 
armiqësor.

Qasje praktike

Hapi i parë në adresimin e shqetësimeve në lidhje me stafin 
është një politikë efikase për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen 
në nivel korporate, ku përcaktohen rezultatet specifike të 
dëshiruara dhe krijohet një kuadër për të vlerësuar nëse janë 
arritur këto rezultate. Një politikë efikase duhet të shprehë 
angazhimin e kompanisë ndaj diversitetit dhe përfshirjes, si dhe 
t’i referohet qartësisht dhe specifikisht orientimit seksual, 
identitetit gjinor dhe shprehjes gjinore, si dhe karakteristikave 
seksuale/statusit interseks. Në të duhet të shpjegohen 
përgjegjësitë e kompanisë dhe përgjegjësitë e punonjësve, si 
dhe pasojat e të vepruarit në kundërshtim me këtë politikë.

Hapi i radhës është garantimi i blerjeve të aksioneve nga 
aksionarët e brendshëm kryesorë, duke përfshirë punonjësit, 
sindikatat dhe nivelin drejtues, së bashku me sponsorizimin 
dhe angazhimin për çuarjen përpara të strategjisë së 
diversitetit dhe gjithëpërfshirjes. Madje, disa kompani e kanë 
këtë angazhim të integruar mirë në kuadrin e shpërblimeve dhe 
vlerësimit të performancës së drejtuesve të nivelit të lartë. Një 
tjetër hap është hartimi i një strategjie globale për zbatimin e 
kësaj politike - duke pasur parasysh se shumë kompani po 
shtrihen në tregje ku konceptet e të drejtave të barabarta dhe 
të trajtimit të drejtë të personave LGBTI mund të mos jenë të 
institucionalizuara si duhet ose mund të shihen si kërcënim ndaj 
kulturës dhe besimeve lokale. Është shumë e rëndësishme që 
kompanitë të angazhohen me aktorë, sidomos aktorë lokalë për 
të kuptuar më mirë kontekstin lokal. 

Rekomandohet krijimi i një rrjeti mbështetës për punonjësit 
LGBTI në nivel global - edhe nëse në vende të caktuara kjo 
mund të ekzistojë vetëm si rrjet virtual (për shkak të 
shqetësimeve legjitime për privatësinë dhe sigurinë e 
punonjësve në fjalë dhe përfaqësuesve të tyre).

Monitorimi dhe vazhdimësia e këtyre përpjekjeve për 
diversitet dhe gjithëpërfshirje janë vendimtare. Niveli i lartë 
drejtues dhe/ose bordet drejtuese duhet të pajisen me raporte 
sistematike progresi. Nismat për diversitet dhe gjithëpërfshirje 
duhet të ndiqen nga një zyrtar i nivelit të lartë, i cili/e cila duhet 
të kujdeset që të ketë edukim dhe trajnime sistematike për 
diversitetin dhe gjithëpërfshirjen. Në fund, kompanitë duhet të 
ndërmarrin hapa proaktivë për promovimin e një grupi të 
ndryshëm kandidatësh për pozicione të larta drejtuese dhe në 
borde drejtuese.

Përpjekjet për rekrutim dhe rritje në detyrë nuk duhet të 
kufizohen te niveli i lartë drejtues. Me qëllim adresimin e 
çështjeve të diskriminimit dhe dhunës strukturore ndaj 
personave LGBTI, kompanitë mund të ndërmarrin hapa 
proaktivë për të kontribuar në luftën kundër pabarazive me të 
cilat ata përballen, duke përfshirë ushtrimin e skemave me 
objektiva të qartë të komunikimit dhe trajnimeve dhe rekrutimit 
specifik, sidomos për anëtarët më të margjinalizuar të 
komuniteteve LGBTI.

Organizatat LGBTI në vende të ndryshme kanë hartuar 
udhëzime për punëdhënësit në lidhje me politikat dhe praktikat 
përfshirëse në vendin e punës. Burimet nga HRC, Stonewall, 
Community Business, Workplace Pride ose ACON ofrojnë 
strategji dhe praktika të mira konkrete për rekrutimin, 
kontraktimin, përfshirjen, zhvillimin, mbajtjen, angazhimin dhe 
motivimin e një force punëtore të larmishme..25
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SINDIKATAT
Në përpjekjet e tyre kundër diskriminimit, shumë 
kompani kanë gjetur mbështetjen e natyrshme të 
sindikatave.26 Për shembull, në Irlandën e Veriut, 
sindikatat kanë luajtur rol pozitiv në ngritjen e urave 
mes përçarjeve fetare ose sektariane. Po kështu, 
sindikatat mund të japin kontribut të rëndësishëm 
në adresimin e diskriminimit, duke pasur parasysh 
një harmonizim të natyrshëm mes objektivit të tyre 
për trajtim të drejtë të punëtorëve dhe 
përfaqësuesve të tyre dhe përmbushjes nga ana e 
korporatave të standardeve më të larta 
ndërkombëtare.

Që në vitin 1981, Sindikata Kanadeze e Punëtorëve 
të Postave (CUPW) u bë sindikata e parë në Kanada 
që përdori në kontratën kolektive një gjuhë që 
ndalonte diskriminimin për shkak të orientimit 
seksual. Pas shembullit të CUPW, shumë shpejt 
sindikata të tjera e shtuan mosdiskriminim si një nga 
prioritet e negocimit dhe, në vitin 1985, një 
sindikatë që përfaqësonte punonjësit e bibliotekave 
mori shpërblime nga partnerët vendas për anëtarët 
e saj. Në vitet 1980, 

aleancat mes aktivistëve gej e lesbike dhe 
sindikatave britanike të minierave luajtën rol në 
zgjerimin e mbështetjes për komunitetin e gejve 
dhe lesbikeve në Mbretërinë e Bashkuar. Këtu 
përfshihet pjesëmarrja e grupeve të minatorëve në 
disa marshime dhe aktivitete të gejve, si dhe 
miratimi i një rezolute të paprecedent në 
konferencën e Partisë Laburiste në vitin 1985, 
përmes së cilës Partia Laburiste angazhohej për 
mbështetjen e të drejtave të barabarta për 
anëtarët e komunitetit të gejve dhe lesbikeve.27 

Grupet e minatorëve ishin gjithashtu ndër aleatët 
më me zë të komunitetit të personave gej dhe 
lesbike të Mbretërisë së Bashkuar në fushatën e 
vitit 1988 kundër Seksionit 28 të Aktit të Qeverisë 
Vendore, ku kufizohej i ashtuquajturi “promovim” i 
homoseksualitetit nga autoritetet lokale.

Në vendet ku sindikatat janë të themeluara në 
mënyrë të pavarur dhe në gjendje të operojnë 
lirisht, këto aleanca mund të jenë me përfitim për 
të gjithë personat e interesuar dhe mund të krijojnë 
sinergji për të kontribuar për ndryshime sociale në 
vende dhe industri të ndryshme, si dhe mes 
punonjësve.

Qasjet praktike

Si fillim, kompanitë mund të mbështesin dhe të koordinojnë përpjekjet e tyre me sindikatat për hartimin e politikave 
specifike të sindikatave për të luftuar diskriminimin ndaj individëve LGBTI. Politikat e sindikatave mund të çojnë në krijimin e 
një klime pozitive dhe të rrisin vizibilitetin e  çështjeve LGBTI. Duke qenë edhe vetë punëdhënës, sindikatat duhet të jenë 
model i praktikave të mira, duke pasur politika të qarta për garantimin e të drejtave, përfitimeve dhe të mirave të barabarta 
për punëtorët e tyre LGBTI dhe për përfaqësuesit e tyre. Ato duhet, gjithashtu, të mbështesin përpjekjet e anëtarëve LGBTI 
të sindikatave për t’u takuar dhe për të organizuar dhe ofruar burime për komunikimin, rrjetet dhe konferencat në fushën e  
LGBTI. 

Sindikatat kanë gjithashtu mundësinë të angazhohen me komunitetin më të gjerë të LGBTI-ve. Kjo mund të përkthehet në 
një angazhim publik  të sindikatave dhe në punë të përbashkët me organizatat LGBTI të shoqërisë civile në aktivitetet e 
LGBTI. Kur sindikata britanike UNISON sponsorizoi për herë të parë Paradën e Marsit në Londër, pati kundërshti të 
konsiderueshme nga sindikata për shpenzimin e parave për atë çka dukej si një aktivitet i parëndësishëm. Megjithatë, 
angazhimi i dukshëm i sindikatës u prit mirë nga anëtarët dhe pati një ndikim pozitiv në organizatat e tjera të punës.

Ajo çka është e rëndësishme është që punëdhënësve u duhet të punojnë me sindikatat për të zhvilluar plane 
gjithëpërfshirëse veprimi për garantimin e barazisë.  Ajo çka është thelbësore për këtë është se duhet të ketë një shprehje të 
vullnetit për ofrim mundësish të barabarta, duke iu referuar orientimit seksual, identitetit gjinor, shprehjes gjinore dhe 
karakteristikave seksuale në politikat e kompanive.  Sindikatat duhet të negociojnë për orientimet për zbatimin e planeve që 
mbeten sa më pak të varura nga qëndrimet dhe gjykimi i administratorëve individualë. Në këto plane duhet të parashikohen 
fushata publiciteti dhe monitorimi i zbatimit të tyre.

Një shembull i këtij angazhimi është mënyra se si Confederazione Generale Italiana del Lavoro, një sindikatë e madhe në 
Itali, ka nxitur futjen e kodeve të sjelljes në ndërmarrjet italiane, që u ofrojnë njerëzve mbrojtje nga diskriminimi dhe 
mundësi se ku të drejtohen në rastet kur ai ndodh. Në rajonin e Emilia Romagna, kjo sindikatë ka marrëveshje me Arcigay, 
një organizatë jo-qeveritare LGBT që synon ndryshimin e perceptimeve të personave LGBT mes anëtarëve të sindikatës dhe 
në vendin e punës.
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Në treg

KLIENTËT 
Diskriminimi mund të ketë ndikim negativ në 
kompani sa i përket kërkesës së konsumatorit. 
Gjithashtu, shumë konsumatorë presin që tashmë 
bizneset të ngrenë zërin dhe të mbrojnë të drejtat e 
personave LGBTI anembanë botës. Një kompani që 
operon në vende ku të drejtat e personave LGBTI 
shkelen sistematikisht, mund të ndihet nën presion 
që të marrë një qëndrim të papërputhshëm me 
vlerat e konsumatorëve në vendin e selisë së 
kompanisë dhe në tregje të tjera. Ndërkohë që 
bizneset duhet të vlerësojnë gjithmonë ndikimin që 
kanë qëndrimet e tyre te të drejtat e njeriut dhe të 
veprojnë në mënyrë të tillë që ta lehtësojnë dhe ta 
eliminojnë dëmin, shumë mendojnë se kundërvënia 
aktive ndaj diskriminimit mund të sjellë edhe 
përfitime komerciale. Në shumë vende, ekziston një 
prirje drejt konsumit me përgjegjësi sociale, ku 
konsumatorët identifikohen me dhe shpërblejnë 
kompanitë e angazhuara në përmbushjen e 
standardeve mjedisore, të punës, ato sociale dhe të 
të drejtave të njeriut.  Këto segmente të tregut 
ndryshojnë për nga madhësia, por janë me ndikim 
dhe përdorin shpesh median sociale për të 
mobilizuar mbështetje anembanë kontinenteve.

Po kështu, kur kompanitë diskriminojnë, kur 
shkaktojnë diskriminim apo kur kontribuojnë në 
shkeljen e të drejtave të njeriut, konsumatorët në 
disa vende reagojnë gjithnjë e më tepër duke 
vendosur që ta zhvendosin biznesin e tyre gjetkë. 
Industritë që merren me diamante, çokollata, pije 
joalkoolike me sheqer, ushqime me përbërës të 
modifikuar gjenetikisht, kafe të blerë nga fermerë 
që bëjnë tregti të ndershme apo koalicione që 
kërkojnë që veshjet e tyre të mos bëhen në 
punishte me krah të lirë pune, përbëjnë që të gjitha 
shembuj të sektorëve ku është parë mobilizimi i një 
konsumi të tillë. 

Kjo është padyshim e vërtetë për konsumatorët 
LGBT, të cilët janë veçanërisht reagues ndaj 
provave të përgjegjësisë sociale të korporatave. Si 
shembull, një sondazh i fundit tregoi se 68 për qind 
e konsumatorëve LGBT polakë preferojnë të 
zgjedhin 

marka miqësore ndaj LGBT-ve, kurse 91 për qind e 
konsumatorëve LGBT polakë ishin gati të mos blinin 
më marka që perceptohen “homofobe” ose të 
protestonin publikisht kundër tyre.28 Ndoshta nuk 
është çudi që kompanitë e njohura për markat e 
tyre janë më të prirura sesa të tjerat që të miratojnë 
politika sociale dhe më të prirura se të tjerat për të 
vendosur disa standarde. 

Presioni nga konsumatori mund të jetë thikë me dy 
presa. Organizatat e shoqërisë civile që dalin kundër 
të drejtave të njeriut të personave LGBTI mund të 
vendosin të bëjnë blerje me një qëllim të caktuar. 
Disa kompani janë përballur edhe me fushata në 
internet, përmes të cilave konsumatorëve u është 
kërkuar t’i bojkotojnë produktet e tyre, si pasojë e 
qëndrimit të këtyre kompanive ndaj këtyre 
çështjeve.

Qasjet praktike

Shumë kompani kanë investuar në krijimin e markave që 
përcjellin një qëllim të caktuar social të mbështetur te 
respektimi i të drejtave të njeriut, si dhe tek angazhimin për të 
kontribuar për ndryshime shoqërore pozitive. Kjo mund të jetë 
një mënyrë për ta shfrytëzuar fuqinë dhe influencën e një 
kompanie për të sjellë ndikime sociale pozitive, duke përfshirë 
në këtë rast, dhënien fund diskriminimit ndaj personave LGBTI. 
Në të njëjtën kohë, ajo u kërkon kompanive të marrin masa që 
politikat e tyre lidhur me stafin, furnitorët dhe aktorët e tjerë të 
respektojnë të drejtat e njeriut, duke përfshirë ato të personave 
LGBTI, si dhe të jenë koherente me mesazhet e marketingut.

Kompanitë mbështeten gjithnjë e më shumë në Grupet e 
Burimeve të Biznesit (GBB) LGBTI, të projektuara për të rritur 
angazhimin e punonjësve në këto përpjekje. Disa kompani i 
quajnë ato Grupe të Burimeve të Punonjësve (GBP) apo rrjete 
bashkëpunuese. BRG-të LGBTI janë grupe punonjësish vullnetarë 
LGBTI që bëhen bashkë në vendin e tyre të punës dhe shërbejnë 
si një burim për anëtarët dhe organizatat duke nxitur krijimin e 
një vendi pune ndryshe, një vendi pune gjithëpërfshirës dhe në 
harmoni me qëllimet organizative të kompanisë. Ato përbëjnë 
një instrument të konsoliduar për nxitjen e mbështetjes mes 
kolegësh. Njerëzit që përjetojnë probleme të ngjashme mund t’u 
ofrojnë të tjerëve mbështetje shumë më autentike dhe më të 
mirinformuar. Këto grupe, të cilat nisin shpesh si forume 
informale për t’u lidhur me kolegët LGBTI, në shumë kompani 
janë bërë më të zyrtarizuara dhe marrin mbështetje prej tyre. 
Kompanitë i shtyjnë BRG-të që të marrin masa që mesazhet e 
tyre të marketingut të jenë në përputhje me komunitetet e 
klientëve të tyre, të njohin tregun dhe të futen edhe në 
segmente të reja të tregut, ku tradicionalisht nuk kanë qenë 
pjesë. Kjo ndihmon klientët dhe markën dhe i mban punonjësit 
të angazhuar. 
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FURNITORËT 
Parimet udhëzuese të OKB-së për bizneset dhe të drejtat e njeriut theksojnë se, 
përveç veprimtarive të organizuara nga vetë kompania, është e rëndësishme të 
identifikohen dhe të vlerësohen ndikimet negative te të drejtat e njeriut që 
mund të vijnë si rrjedhojë e marrëdhënieve të tyre të biznesit me 
bashkëpunëtorët, furnitorët, partnerët dhe filialet. Siç përcaktohet në parimet 
udhëzuese të OKB-së, një kompani duhet të marrë në konsideratë, në kuadër të 
vigjilencës së duhur, “ndikimet negative te të drejtat e njeriut që mund të lidhen 
direkt me funksionimet, produktet apo shërbimet e saj nga marrëdhëniet e 
biznesit.” 

Kjo është e rëndësishme, pasi kompanitë mbështeten gjithnjë e më tepër te 
punëtorët që mund të mos jenë punonjësit e tyre të drejtpërdrejtë. Sipas studimit 
të një sindikate, vetëm gjashtë për qind e forcës punëtore botërore të kompanive 
shumëkombëshe punojnë drejtpërdrejt për kompanitë shumëkombëshe; pjesa 
tjetër — 94 për qind - punojnë për furnitorët e firmave.29 Globalizimi ka çuar në 
struktura dhe marrëdhënie gjithnjë e më komplekse korporatash,30 por këto 
struktura nuk e zvogëlojnë përgjegjësinë e korporatës për të respektuar të drejtat 
e njeriut. Kompanitë priten jo vetëm që të shmangin shkaktimin apo kontributin 
në shkeljen e të drejtave të njeriut, por edhe që ta përdorin forcën e tyre për të 
adresuar ndikimet negative në të drejtat e njeriut, me të cilat lidhen drejtpërdrejt 
përmes marrëdhënieve të tyre të biznesit, duke përfshirë edhe furnitorët.

Ndikimet negative në të drejtat e njeriut që prekin personat LGBTI mund të 
ndodhin në të gjithë zinxhirin e furnizimit. Përgjegjësia e korporatave për të 
respektuar të drejtat e njeriut përfshin jo vetëm përpjekjet për të siguruar 
respektimin e të drejtave të personave LGBTI brenda tyre, por edhe vëmendjen 
që kompania duhet t’i kushtojë mënyrës së sjelljes së furnitorëve dhe partnerëve 
të biznesit.

Qasjet praktike

Një kompani mund ta përdorë ndikimin e saj në marrëdhëniet me furnitorët, duke përfshirë 
rëndësinë tregtare dhe të reputacionit të marrëdhënies së biznesit, që të nxisë trajtimin e drejtë të 
personave LGBTI dhe respektimin e të drejtave të tyre — për shembull, përmes klauzolave të 
detyrueshme kontraktuale për të drejtat e njeriut dhe për mosdiskriminimin. Ndonjëherë 
kompanitë mund të ndikojnë edhe thjesht përmes fuqisë së tyre blerëse: furnizuesit duan që t’i 
vazhdojnë marrëdhëniet tregtare të biznesit dhe janë të gatshëm të ndërmarrin hapat që u 
kërkojnë klientët me qëllim që të mos i humbasin si biznese. Integrimi i kërkesave të tilla në 
procesin e prokurimit, shpjegimi i tyre furnitorëve dhe mbështetja e furnitorëve për zbatimin 
efektiv të këtyre politikave janë hapa themelorë për arritjen e ndikimit të nevojshëm.

Shumë ekipe diversiteti të kompanive bashkëpunojnë me departamentin e prokurimit për të 
zgjeruar mundësitë për përfshirjen në tendera dhe kontraktime edhe të ndërmarrjeve në pronësi 
të personave LGBTI. Për shembull, një kompani shërbimesh financiare ka ndërtuar një bazë të 
dhënash të furnitorëve që janë persona LGBT dhe u jep mundësi kontraktimi këtyre shitësve për 
ofrim produktesh dhe shërbimesh.

Në Shtetet e Bashkuara, Indeksi Vjetor për Barazinë e Korporatave i Fondacionit të Fushatës për të 
Drejtat e Njeriut i vlerëson programet e diversitetit të furnitorëve në kuadrin e Angazhimit të tyre 
Publik në sondazhin e tyre. Në indeksin e vitit 2013, 50 përqind e punëdhënësve raportuan se 
kishin programe për diversitetin e furnizuesve. Nga këto, 57 përqind raportuan se programet e 
tyre të diversitetit përfshijnë bizneset në pronësi të personave LGBTI. Grupi tjetër i kritereve të 
matjes së këtij indeksi përqendrohet më qartazi në diversitetin e furnitorëve.
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AKSIONARËT
Kompanitë që nuk arrijnë të ngrihen për të 
mbrojtur përfshirjen e personave LGBTI mund të 
rrezikojnë të humbasin investimet, duke përfshirë 
edhe investimet nga fondet për përgjegjësi 
sociale. Që nga fundi i viteve 1990, investitorët e 
kanë njohur gjithnjë e më tepër rolin që kompanitë 
luajnë duke kontribuuar - dhe mundësisht duke 
përmirësuar — ndaj shoqërive në të cilat operojnë. 
Korporatat po e gjejnë veten gjithnjë e më tepër 
përballë investitorëve aktivistë që presin nga 
kompanitë të demonstrojnë respektin e tyre për të 
drejtat e njeriut. Zhvillimi i Parimeve Udhëzuese të 
OKB-së për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut është 
pasqyrimi i këtij ndryshimi dhe kontribuon në 
zhvillimin e tij të mëtejshëm.

Në disa raste, presioni i aksionarëve mund të 
ndihmojë për ta kaluar dialogun nga politika në 
praktikë. Ndërkohë që presioni ndaj kompanive që 
ato të veprojnë në përputhje me standardet për të 
drejtat e njeriut mund të ketë çuar në të kaluarën 
në një angazhim të përgjithshëm në formën e 
deklaratave nga ana e korporatave, sot kompanitë 
priten gjithmonë e më shumë që të miratojnë 
politika dhe të marrin masat e nevojshme mbrojtëse 
për zbatimin e këtyre angazhimeve. 

Ndonëse është e vështirë të vlerësohet qëndrimi 
kolektiv që aksionarët mund të kenë lidhur me 
diskriminimin ndaj personave LGBTI apo ndonjë 
grupi tjetër, aktivizmi i aksionarëve në favor të 
përfshirjes së personave LGBTI është gjithnjë e më i 
dukshëm.31 Aksionarët ndikojnë në vendimmarrjen e 
kompanive mbi këto çështje në mënyra të 
ndryshme, duke përfshirë paraqitjen e propozimeve 
apo vendimeve të aksionarëve. Kështu, në vitin 
2014, një grup aksionarësh që zotëron apo 
administron kolektivisht 210 miliardë dollarë pasuri 
depozituan vendime në më shumë se 20 korporata 
me ofertë publike në SHBA, duke kërkuar zgjerim të 
politikave jodiskriminuese ndaj personave LGBT dhe 
politika për përfitime të barabarta jashtë vendit. 
Investitorët shprehën shqetësim rreth mjediseve 
tepër të ndryshme dhe shpesh të ashpra ligjore e 
kulturore, me të cilat përballen individët LGBT në 
disa pjesë të botës dhe rreth rreziqeve lidhur me 
kompanitë që operojnë në këto mjedise. Në këtë 
letër32 kërkohej gjithashtu sqarim mbi përgatitjet e 
korporatave për t’u marrë me kërcënimet apo 
persekutimin me të cilët përballen këta punëtorë 
dhe përfaqësuesit e tyre.

Aksionarët kanë përdorur në disa raste takimet e 
investitorëve edhe për të shprehur shqetësimet 
lidhur me vendimet e korporatave për të 
mbështetur të drejtat e personave LGBTI dhe kanë 
bërë më pas thirrje për bojkot. Këto vendime 
përfshinë mbajtjen e qëndrimeve publike mbi 
barazinë e personave LGBTI ose ofrimin e mjediseve 
të tualeteve për individët transgjinorë në përputhje 
me identitetin e tyre gjinor. Në vitin 2013, Drejtori 
Ekzekutiv i Starbucks iu përgjigj pyetjes së një 
aksionari të tillë duke pohuar se: “jo çdo vendim 
është vendim ekonomik. […] 
Optika përmes së cilës merret vendimi, është optika 
e njerëzve tanë. Kemi të punësuar mbi 200,000 vetë 
në këtë kompani dhe duam të përqafojmë 
diversitetin. Diversitetin e të gjitha llojeve.”33 Kur 
aksionarët dalin kundër nivelit drejtues dhe kundër 
politikave korporative që parashikojnë 
mosdiskriminimin ndaj punonjësve LGBTI, 
kompanitë kanë përgjegjësinë të respektojnë të 
drejtat e njeriut, që përfshijnë respektimin e ligjeve 
kombëtare apo të standardeve ndërkombëtare. Një 
kompani normalisht nuk do ta pranonte një vendim 
që thotë se gratë duhet të paguhen më pak se 
burrat; nisur nga i njëjti parim, kompanitë nuk duhet 
të pranojnë as vendimet e aksionarëve që mund të 
kufizojnë të drejtat e punonjësve LGBTI.

Qasjet praktike

Një numër gjithmonë e më i madh provash tregojnë se bizneset 
që angazhohen për diversitet dhe gjithëpërfshirje shpërblehen 
nga tregjet.34 Investitorët dhe bizneset që kërkojnë partnerë të 
vendosur për të respektuar të drejtat e njeriut po kthehen 
gjithnjë e më shumë drejt kompanive që veprojnë  në përputhje 
me Parimet Udhëzuese të OKB-së. Ky presion i tregut do të 
inkurajojë edhe shumë sipërmarrje që të ndërmarrin hapa të 
mëtejshëm për të vënë në praktikë Parimet Udhëzuese të 
OKB-së dhe për të shpjeguar saktë punën dhe respektimin nga 
ana e tyre të standardeve ndërkombëtare në raportet e tyre 
vjetore. Me zhvillimin e standardeve të raportimit35 dhe me 
rritjen e numrit të kompanive që kërkojnë të bëjnë një 
vetë-vlerësim krahasues 36 për të matur ecurinë e tyre, 
investitorët ka gjasa të kërkojnë kompani, rekordet e të cilave 
përputhen me atë çka ato vet pretendojnë dhe mënyra e 
veprimit e të cilave është në pajtim me standardet 
ndërkombëtare.  

Një kulturë korporate që vlerëson diversitetin dhe 
gjithëpërfshirjen e rrit reputacionin e kompanisë si një 
punëdhënëse e drejtë, tërheq një grup më të gjerë kandidatësh 
të kualifikuar, rrit moralin dhe rendimentin e punonjësve, nxit 
novacionin dhe redukton rreziqet e diskriminimit dhe 
ngacmimit. Nismat e marra lidhur me këtë mund t’u 
komunikohen qartë - si aksionarëve, ashtu edhe publikut të 
gjerë — përfshirë edhe në raportin vjetor të kompanisë, në 
raportet e vazhdueshme dhe në buletinët informues të 
aksionarët.
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Në Komunitet

KOMUNITETET 

Kuadri global i të drejtave të njeriut për personat 
LGBTI - është tepër i larmishëm dhe në ndryshim 
të vazhdueshëm.37 Kushtet në terren po zhvillohen 
shumë shpejt: në shumicën e vendeve duke u 
përmirësuar, ndonëse në disa raste, duke u 
përkeqësuar. Mund të ketë dallime të rëndësishme 
në trajtimin e personave LGBTI brendapërbrenda 
vendeve e madje edhe brendapërbrenda 
komuniteteve, ku personat lesbike, gej dhe 
biseksualë, trans dhe interseks, të gjithë përjetojnë 
lloje të ndryshme dhune, diskriminimi dhe shkelje të 
tjera të të drejtave të njeriut. Përveç kësaj, 
përparimi në legjislacion dhe në politika mund të 
mos jetë shumë i ngjashëm me realitetin e jetës së 
njerëzve. Paragjykimet mbeten deri diku të 
pranishme në të gjitha shoqëritë edhe pas 
ndërmarrjes së reformave të nevojshme ligjore.

Kompanitë duhet të kuptojnë sfidat më të gjera me 
të cilat përballen shumë persona LGBTI në 
komunitet, si refuzimi nga familja, abuzimet dhe 
sfidat në aksesin në kujdes shëndetësor, strehim 
dhe arsim, mungesën e mbrojtjes nga dhuna dhe 
ngacmimi dhe kufizimet e lirisë së shprehjes, 
organizimit dhe mbledhjes. Komunitetet LGBTI po 
përqafojnë gjithmonë e më shumë nocionin e “asgjë 
për ne pa ne”38 i cili ka të bëjë me 

rëndësinë e përfshirjes së aktorëve kryesorë në të 
gjitha përpjekjet për adresimin e diskriminimit ndaj 
personave LGBTI. Kjo është e vërtetë për çdo 
problem social — personat që i vuajnë vetë ato 
probleme e kuptojnë më mirë se kushdo problemin 
dhe mënyrën më të mirë të adresimit të tij. 

Qasjet praktike

Partneritetet me grupet lokale LGBTI demonstrojnë angazhimin 
afatgjatë ndaj komunitetit LGBTI dhe mund t’i ndihmojnë 
kompanitë të kuptojnë më mirë sfidat me të cilat përballen 
anëtarët e komunitetit.  Këto partneritete mund të shërbejnë 
për të ofruar informacione, mbi bazën e të cilave mund të 
hartohen politikat e korporatave dhe mund të ofrojnë një rrugë 
për nxitjen dhe mbështetjen e ndryshimeve sociale pozitive nga 
kompanitë.

Në shoqëritë ku qëndrimet diskriminuese kundër personave 
LGBTI janë veçanërisht të përhapura, mbështetja financiare për 
organizatat e komunitetit dhe për aktivitete mund të jenë 
mënyra më praktike për të kontribuar për ndryshim - dhe në 
disa rrethana mund të jetë më efektive sesa marrja e 
qëndrimeve të dukshme publike. Në këto rrethana, është edhe 
më e rëndësishme që gjithçka të drejtohet nga aktorët lokalë.

Organizatat që mund të përfitojnë nga sponsorizime të tilla të 
korporatave përfshijnë qendrat rinore LGBTI, qendrat e 
komunitetit, grupet e advokimit dhe bamirësitë. Përveç ofrimit 
të mbështetjes së drejtpërdrejtë dhe formave të tjera të 
ndihmës, kompanitë mund t’i inkurajojnë punonjësit të dalin 
vullnetarë në organizata të tilla dhe/ose të bëjnë dhurime për 
këto grupe. Kompanitë mund të krijojnë ose të mbështesin 
dhënien e çmimeve, të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen 
dhe legjitimimin e punës së mbrojtësve të të drejtave të njeriut, 
duke ngritur profilin e tyre publik dhe duke u dhënë atyre një 
platformë. Duhet të kihet parasysh dhe të zbutet sa më shumë 
rreziku që grupet lokale LGBTI që marrin ndihmë të huaj të 
perceptohen si të ashtuquajturit “agjentë të huaj”.

NGA 193 VENDE...

ndalojnë diskriminimin në 
punësim për shkak të 

orientimit seksual 

ndalojnë diskriminimin për 
shkak të identitetit gjinor

ndalojnë diskriminimin 
ndaj personave interseks
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QEVERITË DHE LIGJBËRËSIT
Mungesa e mbrojtjes së duhur ligjore nga dhuna 
dhe diskriminimi i ekspozon personat LGBTI në 
vende anembanë botës ndaj shkeljeve skandaloze 
të të drejtave të njeriut dhe mohon mbështetjen 
dhe kompensimin e viktimave39 për shkelje të tilla. 

Personat LGBTI janë shpesh të diskriminuar në 
tregun e punës, si dhe në aksesin në arsim, kujdes 
shëndetësor, strehim dhe shërbime publike. Ata 
përballen me rreziqe joproporcionale nga dhuna e 
bazuar te urrejtja: duke përfshirë agresionin verbal 
e fizik, sulmet seksuale, torturat dhe vrasjet, si dhe 
keqtrajtimin dhe abuzimin në zyrat e mjekëve, në 
spitale dhe në klinika. Në rreth 73 vende40 ligji 
kriminalizon marrëdhëniet konsensuale brenda të 
njëjtës gjini,41 të paktën tetë vende e konsiderojnë 
vepër penale të ashtuquajturën “veshje të rrobave 
tipike për gjininë e kundërt”, kurse në shumë të 
tjera përdoren ligje të tjera, shpesh me përkufizime 
të vagullta, për të ndëshkuar personat trans.42 

Këto ligje kanë një ndikim të madh negativ në jetët 
e personave LGBTI —  duke legjitimuar, në fakt, 
trajtimin diskriminues, rrënjosjen e stigmave dhe 
detyrimin e shumë personave LGBT që të fshehin 
identitetin dhe marrëdhëniet e tyre. Sipas Agjencisë 
së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, një 
e treta e punëkërkuesve trans në BE kanë përjetuar 
diskriminim kur kanë kërkuar punë, ndërsa një e 
treta kanë raportuar se janë trajtuar në mënyrë të 
padrejtë në punë për shkak të të qenit trans.43 

Që nga fillimi i vitit 2017, vetëm 67 nga këto 193 
vende e ndalojnë me ligj diskriminimin në punësim 
për shkak të orientimit seksual, ndërkohë që vetëm
20 vende ofrojnë mbrojtje të qartë për shkak të 
identitetit apo shprehjes gjinore. Vetëm tre vende i 
mbrojnë personat interseks nga diskriminimi dhe 
vetëm një prej tyre ndalon ndërhyrjet e 
panevojshme kirurgjikale të cilave u nënshtrohen 
shumë fëmijë interseks.44 Tridhjetë e nëntë shtete - 
ose 20 për qind e vendeve të botës – i njohin 
ligjërisht partneritetet brenda së njëjtës gjini, nga të 
cilat 21 njohin martesën për çiftet e së njëjtës gjini 
njëlloj si çiftet me gjini të ndryshme. Disa vende, 
veçanërisht në Azi, Amerikën Latine 

dhe në Evropë, kanë ndërmarrë hapa për të 
zgjeruar njohjen ligjore dhe mbrojtjen e personave 
trans, ndonëse shpesh me parakushte që shkelin 
normat e të drejtave të njeriut.

Kompanitë mund dhe duhet të mbështesin 
reformat e nevojshme ligjore, në rastet kur grupet 
vendase të interesit tregojnë se kjo mund të jetë e 
dobishme dhe kontribuon në ndryshime pozitive. 
Politikat gjithëpërfshirëse në vendin e punës nuk 
janë të mjaftueshme për të mbrojtur punëtorët 
LGBTI, përfaqësuesit e tyre dhe aksionarët e tjerë 
në vendet me ligje anti-LGBTI. Në rastet kur 
gjykohet e dobishme dhe kërkohet nga aktorët 
vendas, kompanitë kanë mundësi edhe t’i 
mbështesin komunitetet lokale, duke u përfshirë 
drejtpërdrejt me qeveritë dhe ligjbërësit në vendet 
ku operojnë. Mbështetja e korporatave globale për 
lëvizjet vendase të barazisë LGBTI në shumë vende 
në Evropë, Amerikë dhe në Azi po kontribuon drejt 
krijimit të një shoqërie dhe mjedisi më 
gjithëpërfshirës. 

Qasjet praktike

Qasja në formën e “Advokimit” e përshkruar më sipër, 
kërkon të inkurajojë dhe të mbështesë ndryshimin në shkallë 
kombëtare. Ky lloj advokimi mund të marrë shumë forma, që 
shkojnë nga lobimi i drejtpërdrejtë në mbështetje të 
advokimit lokal e deri te veprimet simbolike që sinjalizojnë 
solidarizimin me komunitetin vendas LGBTI (shih faqen 21).

Në të kaluarën, kompanitë kanë ndërmarrë 
qasjen e “advokimit” për të sfiduar si ligjet penale ekzistuese 
dhe tato të propozuara, ashtu edhe ligjet “anti-propagandë” 
dhe përpjekjet e tjera për të kufizuar të drejtat e personave 
LGBTI. Integrimi i kritikave ndaj propozimeve të tilla në një 
shtytje më të gjerë për më shumë respektim dhe mbrojtje ka 
rezultuar ndonjëherë efektiv, veçanërisht në kontekste të 
vështira. Për shembull, kompanitë mund të inkurajojnë 
qeveritë të mbrojnë fjalën e lirë për të gjitha komunitetet e 
pakicës, duke përfshirë komunitetin LGBTI, dhe për të 
promovuar vlerën e diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në 
përgjithësi. Kompanitë mund të luajnë gjithashtu një rol në 
edukimin e homologëve për çështjet LGBTI.

Kompanitë inkurajohen të punojnë ngushtësisht me grupet e 
shoqërisë civile vendase dhe me komunitetet e prekura. Ato 
duhet të ndjekin këshillat e grupeve të tilla në marrjen e 
vendimeve se kur duhet ta ngrenë zërin dhe kur të punojnë 
pa bërë shumë zhurmë, dhe se si ta ofrojnë mbështetje në 
mënyrën më efektive të mundshme. 
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VLERËSIMI I POLITIKAVE PËR ADRESIMIN E 
DISKRIMINIMIT NDAJ PUNËTORËVE LGBT 

SHTETET E BASHKUARA 
Në vitin 2002,  Fushata e të Drejtave të Njeriut konstatoi se vetëm 61 për qind 
e kompanive të vëzhguara kishin politika që ndalonin diskriminimin për shkak 
të orientimit seksual dhe vetëm 5 për qind diskriminimin për shkak të 
identitetit gjinor. Deri në vitin 2015, këto shifra u rritën respektivisht në 93 për 
qind dhe 87 për qind. Gjatë asaj periudhe, pjesa e kompanive që ofronin 
sigurim shëndetësor që përfshinte edhe personat trans u rrit nga zero në 60 
për qind; mbi 300 kompani të mëdha kanë tashmë udhëzime për tranzicionin 
gjinor. Çdo vit, shtohen kritere të reja, duke e bërë procesin e kualifikimit më 
të fortë. Në shkurt të vitit 2016, Fushata e të Drejtave të Njeriut nxori botimin 
e saj të parë global të Indeksit të Barazisë në Korporata. Rezultati më i mirë 
është 100 për qind dhe ndonëse shumë kompani e arrijnë këtë rezultat, disa 
prej tyre që futen tek 1000 kompanitë më të pasura (Fortune 1000) kanë ende 
rezultate shumë të ulëta. 

MBRETËRIA E BASHKUAR 
Stonewall ka prodhuar një indeks vjetor të 100 kompanive më të mira që prej 
vitit 2005, duke i renditur kompanitë sipas dhjetë kritereve, duke përfshirë 
politikat e punonjësve, angazhimin e punonjësve, trajnimin e personelit, 
politikën e furnizimit dhe angazhimin e komunitetit. Që prej vitit 2011, 
Stonewall ofron edhe një indeks global që mat dhe krahason performancën e 
organizatave shumëkombëshe dhe qasjen e tyre ndaj barazisë së personave 
LGBT në të gjithë botën.  

HONG KONG SAR, KINË 
Një indeks i ri i krijuar nga Komuniteti i Biznesit i rendit kompanitë sipas 
politikave të korporatave dhe praktikave që mbështesin një qasje 
gjithëpërfshirëse të personave LGBT. Në vitin 2010, organizata kreu një 
sondazh të punonjësve LGBT dhe aleatëve të tyre lidhur me kulturën në vendin 
e punës në Hong Kong.

AUSTRALIA 
Indeksi Australian i Barazisë në Vendin e Punës prodhuar nga Këshilli i AIDS i 
Uellsit të Ri Jugor (ACON) ofron një standard kombëtar krahasues për 
përfshirjen në vendin e punës të personave LGBTI dhe përfshin sondazhin më 
të madh dhe të vetëm kombëtar të punonjësve të projektuar për të vlerësuar 
ndikimin e përgjithshëm që nismat gjithëpërfshirëse kanë në kulturën 
organizative dhe te punonjësit.

NË RANG GLOBAL 
Parada në Vendin e Punës me qendër në Amsterdam nisi Standardin Global të 
Krahasimit, një tregues ndërkombëtar për personat LGBT në vendin e punës 
në vitin 2014, i projektuar për të adresuar aspektet ndërkufitare të përfshirjes 
së personave LGBT në vendin e punës. Në vitin 2016, ai përfshinte 30 kompani 
shumëkombëshe dhe më shumë se tre milion punonjës. Fushata e të Drejtave 
të Njeriut dhe Stonewall i kanë dhënë edhe një dimension ndërkombëtar 
sondazheve të tyre, duke u lejuar kompanive të vlerësojnë angazhimet e tyre 
globale sa i përket barazisë së personave LGBT. Këta tregues mund të formojnë 
bazën e një sistemi efektiv krahasimi.



PËRVOJA E PARIMEVE SULLIVAN NË AFRIKËN E JUGUT

Gjatë viteve të aparteidit në Afrikën e Jugut, shumë kompani amerikane miratuan Parimet Sullivan, sipas 
të cilave ato nxitën ngritjen në detyrë me meritokraci dhe ofruan pagë të barabartë për punë të 
barabartë, pavarësisht ligjeve lokale që diskriminonin mbi bazën e racës. Këto parime kërkonin:

programe që do të 
përgatisnin, në 
numra të 
konsiderueshëm, 
persona me ngjyrë 
për punë të nivelit 
mbikëqyrës, 
administrativ, zyrtar 
dhe për punë 
teknike;

•  Rritjen e numrit të 
punonjësve me 
ngjyrë në pozicione 
menaxhuese dhe 
mbikëqyrëse;

• Përmirësimin e 
cilësisë së jetës për 
punonjësit me ngjyrë 
jashtë mjedisit të 
punës në fusha si 
strehimi, transporti, 
arsimi, rikrijimi dhe 
institucionet 
shëndetësore; si dhe

• Përpjeke për të 
eliminuar ligjet dhe 
zakonet që pengojnë 
drejtësinë sociale, 
ekonomike dhe 
politike (shtuar më 
vonë).

Pa ekzagjeruar 
rëndësinë e tyre, 
Parimet Sullivan 
ndihmuan për të krijuar 
një klimë, ku punonjësit 
e bardhë dhe ata me 
ngjyrë punonin si të 
barabartë dhe ku 
zbatimi i Parimeve nga 
kompanitë që vazhduan 
të operonin në Afrikën 
e Jugut ndihmuan në 
përgatitjen e një 
ombrelle talentesh 
menaxheriale, ku do të 
mbështetej Afrika e 
Jugut më vonë, kur të 
merrte fund aparteidi 
në vitin 1991.

PARIMET EKZISTUESE TË BIZNESIT PËR LGBT

Në Francë, L’Autre Cercle ka krijuar një “Charte d’engagement LGBT” që kompanitë mund ta nënshkruajnë 
me qëllim që të demonstrojnë publikisht angazhimin e tyre ndaj barazisë për punonjësit LGBT. Kompanitë 
që nënshkruajnë këtë Kartë angazhohen:

•  Të mbështesin çdo 
anëtar të personelit që 
është viktimë e fjalëve 
apo akteve 
diskriminuese; dhe

•  Të monitorojnë 
përparimin në karrierë 
dhe të shkëmbejnë 
praktikat e mira për të 
siguruar një evolucion 
të mjedisit të 
përgjithshëm të punës.

Po kështu, në Holandë, Deklarata e Amsterdamit e 
krijuar nga Parada në Vendin e Punës në vitin 2011, e 
nënshkruar nga shumë korporata të mëdha, i angazhon 
kompanitë të ndërmarrin deri në dhjetë hapa që kanë 
për qëllim adresimin e trajtimit të padrejtë të 
personave LGBT në vendin e punës. Njëri prej këtyre 
hapave kërkon që punëdhënësit të identifikojnë dhe të 
mbështesin udhëheqësit dhe vendimmarrësit (gej dhe 
heteroseksualë, trans dhe interseks45) që përpiqen 
aktivisht të krijojnë mjedise pune përfshirëse për 
personat LGBT; një hap tjetër mbron mbështetjen e 
grupeve të burimeve të punonjësve dhe programeve të 
trajnimit, siç është trajnimi mbi diversitetin LGBT për 
menaxherët.
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•  Mossegregimi i racave 
në të gjitha ambientet 
e ngrënies, çlodhjes 
dhe punës;

•  Praktika të barabarta 
dhe të drejta punësimi 
për të gjithë 
punonjësit;

•  Pagesë të barabartë 
për të gjithë 
punonjësit që bëjnë 
punë të barabartë ose 
të ngjashme për të 
njëjtën periudhë kohe;

•  Fillimi dhe zhvillimi i 
trajnimit 

• Krijimi i një vendi pune 
përfshirës për punonjësit 
LGBT;

• Garantimi i barazinë me 
ligj dhe në trajtimin për 
të gjithë personelin, 
pavarësisht orientimit të 
tyre seksual apo 
identitetit gjinor; 



SHTOJCË 
RASTE STUDIMI 

Në këtë seksion 
diskutohen disa 
shembuj konkretë të 
sfidave me të cilat 
përballen aktorët e 
korporatave në 
përpjekjet e tyre për të 
përmbushur 
përgjegjësitë e tyre dhe 
për të luajtur një rol më 
të gjerë në adresimin e 
diskriminimit ndaj 
anëtarëve të 
komunitetit LGBTI, si 
dhe metodat praktike 
që ato kanë ndërmarrë.



Trajtimi i të ashtuquajturave ligje propaganduese anti-homoseksuale 

Në nëntor të vitit 2013, Grupi IKEA, shitësi global i mobilieve shtëpiake, 
hoqi nga revista e tij online në versionin në rusisht një artikull që 
portretizonte një çift të të njëjtit seks dhe fëmijën e tyre në shtëpi. Kjo 
pjesë ishte përfshirë në një publikim global të kompanisë, ku tregoheshin 
familje të ndryshme që gëzonin shtëpitë e tyre. Vendimi për të mos 
paraqitur prindër të njëjtit seks në versionin rus të revistës u motivua nga 
i ashtuquajturi ligj “propagandistik anti-gej” i Rusisë që ndalonte nxitjen e 
marrëdhënieve “jotradicionale”. Kompania mori vendimin t’i përmbahej 
këtij ligji me qëllim mbrojtjen e bashkëpunëtorëve të saj dhe të familjeve 
të tyre dhe u përball me disa kritika nga klientë dhe aktorë të tjerë, duke 
përfshirë grupet LGBT+ dhe grupe të tjera të të drejtave të njeriut jashtë 
vendit. Ky rast ilustroi se si politikat globale të kompanive mund të dalin 
kundër realiteteve lokale.

Megjithatë, ky episod shënoi një pikë kthese në qasjen e IKEA-s ndaj 
përfshirjes së LGBT+ në vendin e punës dhe e bëri kompaninë të zhvillojë 
dhe të nisë një plan të përfshirjes sistematike të personave LGBT+. Plani, 
tashmë pjesë e politikave të kompanisë, ka për qëllim të krijojë një 
mjedis pune plotësisht përfshirës dhe po kontribuon në një ndryshim 
pozitiv për LGBT+ dhe për kolegët e tyre. Plane të tilla, të shoqëruara nga 
përpjekje për të eksploruar rrugët kolektive të mbrojtjes, kanë 
potencialin për të sjellë ndryshime pozitive afatgjata.

Zgjidhje të posaçme për legjislacionin diskriminues

Kur dërgohen me detyrë jashtë vendit, disa diplomatë LGBT dhe partnerët 
e tyre kanë mundur të lidhin marrëveshje jozyrtare me vendet pritëse, të 
cilat mund të kenë ligje që kufizojnë të drejtat e LGBT ose që 
kriminalizojnë personat LGBT. Punonjësit e sektorit privat që dëshirojnë t’i 
marrin partnerët e tyre me vete në detyrat e tyre jashtë vendit, 
ndonjëherë përballen me sfida. Disa kompani kanë zhvilluar politika në 
mënyrë që punonjësit, të cilët vendosin të mos lëvizin në vende ku kuadri 
rregullator është diskriminues ndaj personave LGBT, të mos penalizohen. 
Disa të tjera kanë gjetur zgjidhje të posaçme për të tejkaluar vështirësitë e 
legjislacionit,  nga të cilat shpesh përfitojnë punëtorët jovendas. 
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Baker McKenzie e përkthen qëndrimin e tij “jo neutral” ndaj çështjeve LGBT 
duke pasur, në çdo zyrë, një partner përgjegjës për përfshirjen e personave 
LGBT, i cili drejton zbatimin e politikave anti-diskriminim dhe zbatimin e 
angazhimeve për diversitet dhe gjithëpërfshirje. Një tjetër kompani mbulon 
pagesat për qiranë dhe pastrimin e apartamenteve me dy dhoma gjumi për të 
ruajtur imazhin që partnerët e të njëjtës gjini jetojnë në dhoma të ndara. Një 
kompani shumëkombëshe shmang lidhjen e marrëveshjeve jozyrtare me 
qeveritë pritëse, kur ato mund të jenë objekt anulimi nëse ndryshon sistemi 
apo qëndrimet e qeverisë. Në qoftë se marrëdhëniet brenda së njëjtës gjini 
janë të paligjshme në një vend dhe vendi do të refuzojë një vizë apo leje 
qëndrimi për partnerin e së njëjtës gjini të një punonjësi, e njëjta kompani e 
ndihmon punonjësin në fjalë 
 duke i dhënë leje shtesë për t’u kthyer në shtëpi dhe për të ruajtur 
marrëdhëniet familjare. 

Marka të njohura për qëllimin e tyre

Në Indi, firma të tilla si Godrej, Genpact, Intuit, ThoughtWorks, Microsoft, dhe 
Google kanë mbajtur qëndrim publik kundër Seksionit 377 të kodit penal të 
vendit, i cili kriminalizon marrëdhëniet brenda të njëjtës gjini. Shembuj të 
markave që kanë bërë reklama kundër Seksionit 377 përfshijnë: markën e 
argjendarisë Tanishq në pronësi të Titan, kompani e Grupit Tata — e cila ka 
postuar një reklamë në Twitter ku shfaqeshin një palë vathë diamanti me 
sloganin “Dy të të njëjtit lloj janë gjithmonë çift i bukur! #sec 377’’; Fastrack, një 
markë popullore e modës së të rinjve në Indi, zhvilloi një fushatë të quajtur “Ec 
përpara” pro heqjes së Seksionit 377, kurse marka e mallrave luksoze Hidesign 
bëri një postim në Twitter në mbështetje të heqjes së Seksionit 377.

Dalja në qëndrime publik mund të ndikojë pozitivisht në biznesin e një 
kompanie, veçanërisht tek konsumatorët e rinj. Reklama e kohëve të fundit e
Colgate Mexico ku shfaqej një çift homoseksualësh si pjesë e fushatës së 
#SmileWithPride pati reagime pozitive. Në SHBA, Google studioi kohët e fundit 
dy fushata marketingu të LGBT46 dhe botoi këto gjetje:

• 47 për qind e të rinjve nën moshën 24 vjeç në SHBA kanë më shumë gjasa të 
mbështesin një markë pasi shohin një reklamë me temë barazinë për 
personat LGBT 
(krahasuar me 30 për qind të personave mbi moshën 24 vjeç);

• Reklama e Burger King “Proud Whopper” arriti 20 për qind të popullsisë 
amerikane. Fëmijët e mijëvjeçarit (të lindurit midis fillimit të viteve 1980 dhe 
fillimit të viteve 2000) u arritën 4.8 herë më shpesh se pjesa tjetër e 
popullsisë;

• Me fushatën e tyre të rikonfirmimit të personave LGBT, Honey Maid 
përmbushi objektivin e saj për të ngjallur diskutime dhe angazhim: Kërkimet 
në Google për këtë markë u rritën me 400 për qind gjatë fushatës.
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Përballja me 
kundërreagimin

E pranishme në 74 
shtete dhe me rreth 200 
000 punonjës në mbarë 
botën, banka franceze 
BNP Paribas është një 
bankë e madhe në 
eurozonë dhe një prej 
bankave më të mëdha 
në botë.         Kur 
vendosi të nënshkruajë 
kartën e l’Autre Cercle 
në 2015-ën, u përball 
me një kundërreagim të 
fuqishëm nga një grup 
që kundërshton fort 
marrëdhëniet mes të 
njëjtës gjini dhe komiteti 
ekzekutiv i bankës mori 
rreth 12 000 e-maile 
nga jashtë kompanisë, 
ku protestohej ndaj 
vendimit të saj. Edhe  
pse banka nuk e priste 
një reagim të tillë, nuk e 
ndryshoi  vendimin, por 
vendosi të ketë në të 
ardhmen një rregullore 
komunikimi të 
brendshëm të 
mirëmenduar, me 
qëllim përfshirjen më të 
madhe të punonjësve 
dhe bërjen më të 
kuptueshme të qëllimit 
të Grupit.

Rreziku i prishjes së imazhit në mbarë zinxhirin e furnizimit

Kompania franceze e telekomit Orange u përball me rrezikun e prishjes së 
imazhit kur doli që bënte reklama në një gazetë në Ugandë, Red Pepper, e cila 
kishte ekspozuar publikisht emrat dhe fotot e 200 individëve që pretendonte 
se ishin homoseksualë. Peticioni në internet që i bënte thirrje shoqërisë 
tregtare të anulonte kontratën me gazetën u nënshkrua nga 77 000 vetë. 
Kompania deklaroi më pas se nuk do ta rinovonte kontratën e reklamave me 
gazetën.

Integrimi i të drejtave LGBT në procedurat e prokurimit dhe në 
menaxhimin e zinxhirit të furnizimit

Simmons & Simmons LLP, studio ligjore ndërkombëtare me mbi 1 500 
punonjës dhe 21 zyra në Evropë, Lindjen e Mesme dhe në Azi, ka një program 
të konsoliduar angazhimi me furnitorët dhe ka integruar me nismën e vet 
parimet e barazisë për personat LBGT në procedurat e prokurimit. 

Simmons & Simmons u kërkon furnitorëve të mundshëm që t’u përgjigjen një 
grupi pyetjesh gjatë procesit të tenderimit. Kjo përfshin realizimin e një auditi 
për përgjegjësinë e korporatës, i cili përmban pyetje specifike rreth barazisë 
dhe diversitetit. Gjithashtu, ata u kërkojnë furnitorëve të mundshëm të 
dorëzojnë një kopje të rregullores për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen. 

Në kuadrin e auditit vjetor të furnitorëve, firma u kërkon këtyre të fundit të 
paraqesin prova se si punonjësit e tyre sensibilizohen për rregullat e shoqërisë 
për diversitetin dhe gjithëpërfshirjen, e cila, për të qenë në përputhje me atë 
të firmës, duhet të përfshijë të gjitha karakteristikat e mbrojtjes. Ky audit u 
dërgohet çdo vit furnitorëve kryesorë të firmës dhe u kërkohet ta plotësojnë të 
gjithë furnitorëve të rinj.

Firma vazhdon të punojë me furnitorët që nuk organizojnë vetë trajnime për 
diversitetin dhe përfshirjen, si dhe i mbështet ata përmes seancave 
informuese dhe shkëmbimit të praktikave më të mira.    Ajo ka hartuar një 
udhëzues praktik,47 duke u ofruar mjete shoqërive tregtare që synojnë të vënë 
në zbatim një qasje të tillë, duke përfshirë shabllone pyetësorësh auditi dhe 
programe veprimtarish, këshilla për matjen e ndikimit dhe burime të tjera të 
dobishme. 
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Puna me komunitetet e prekura

IBM ka një ekip punonjësish të përkushtuar ndaj ndërtimit të partneriteteve 
me organizatat jofitimprurëse LGBT në shumë prej 170 vendeve ku operon. Në 
dekadën e kaluar, IBM-ja ka kryer donacione për një sërë organizatash, duke 
përfshirë edhe organizatat LGBT. 

Po kështu, në Mbretërinë e Bashkuar, një firmë reklamash i dhuroi hapësirë 
reklamimi në postera, në stacione autobusi dhe platforma hekurudhore 
organizatës LGBT të advokimit Stonewall për fushatën e saj ikonë të vitit 2007 
“Disa njerëz janë homoseksualë.  Mësohu me këtë!” Stonewall merr edhe 
këshillime ligjore dhe politike nga partnerë të ndryshëm korporatash.

Në Singapor, kompanitë e mëdha sponsorizojnë Pink Dot, një mbledhje 
një-ditore e mijëra individëve LGBT dhe aleatëve të tyre në Parkun e qytetit 
Hong Lim, ku lejohen fjalime publike.48 Pasi Singapori u kërkoi kompanive 
shumëkombëshe të mos mbështesnin festimet e Pink Dot në vitin 2016, dy 
firma shumëkombëshe i bënë kërkesë qeverisë që aktivitetet e paradës së 
homoseksualëve të mund të zhvilloheshin në Parkun Hong Lim në vitin 2017. 
Kompanitë vendase me shumicë pronësie vendase të Singaporit kanë shkuar 
më tej dhe e kanë mbushur tashmë boshllëkun e lënë nga sponsorët 
shumëkombësh.

Në vitin 2013, një institucion global njoftoi se po e vononte pafundësisht  një 
projekt të madh në Ugandë për përmirësimin e kujdesit shëndetësor si shenjë 
reagimi ndaj miratimit të një projektligji diskriminues kundër 
homoseksualitetit. Kjo lëvizje u kritikua nga disa aktivistë që mendonin se kjo i 
dha më në fund shtysë politike sponsorit të atij projektligji, i bëri personat 
LGBTI të mëshiroheshin në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë dhe bëri të 
besueshme idenë se barazia e personave LGBTI është një axhendë e 
sponsorizuar nga perëndimi. Ata shprehën dëshirën e tyre për t’u konsultuar 
mbi të tilla vendime në të ardhmen.

Përdorimi i ndikimit kolektiv te qeveritë dhe ligjbërësit

Në Ugandë, disa kompani i dekurajuan aktivisht ligjbërësit për të mos miratuar 
ligje të reja diskriminuese dhe kufizime mbi lirinë e shprehjes, organizimit dhe 
mbledhjes, duke theksuar pasojat e mundshme negative dhe duke përfshirë 
edhe pasojat për bizneset. Disa të tjera e bënë këtë nën presionin e klientëve 
ndërkombëtarë. Në Irlandën e Veriut, disa sindikata dhe kompani punuan së 
bashku për të kundërshtuar diskriminimin mbi baza fetare gjatë periudhës së 
tensioneve të dhunshme sektariane. Në raste të tjera, kompanitë ose kanë 
folur publikisht ose kanë lobuar privatisht në mbështetje të mbrojtësve të të 
drejtave të njeriut ose në adresimin e sfidave sociale ose të të drejtave të 
njeriut. Në Singapor, në shtator të vitit 2015, një duzinë kompanish 
shumëkombëshe formuan një koalicion për të nxitur barazinë e personave 
LGBT në vendin e punës në të gjithë botën.
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Kur pronarët e bizneseve të vogla bashkohen për të 
kundërshtuar legjislacionin anti-LGBT

Në Teksas, në Shtetet e Bashkuara, disa qindra pronarë biznesesh të 
vogla, duke filluar nga kafenetë e deri te dyqanet e biçikletave, 
nënshkruan një letër të hapur në vitin 2016 kundër çdo përpjekjeje për 
miratimin e ligjeve vendase që do ta veçonin komunitetin LGBT për 
trajtim diskriminues pas pasojave të miratimit të legjislacionit anti-LGBTI 
në Karolinën e Veriut.

Nëpërmjet faqes së tyre të internetit “Texas Equality” dhe disa veprimeve 
të tjera të përbashkëta, këto biznese të vogla që shtrihen në çdo rajon të 
shtetit, u mblodhën së bashku rreth një mesazhi të vetëm: “Ta mbajmë 
Teksasin të hapur për biznes” dhe kundër legjislacionit anti-LGBTI që do 
të paraqitej në sesionin legjislativ të vitit 2017, duke e quajtur atë “një 
sulm ndaj bizneseve të vogla dhe një sulm ndaj ekonomisë së Teksasit”. 

Kur një kompani tërhiqet nga planet e saj për zgjerim për shkak të ligjit të diskriminimit

Pavarësisht 
kundërshtimeve të 
legjislacionit të ri nga 
shumë korporata të 
mëdha, si Paypal, ligji i ri 
u miratua. Si rezultat, 
PayPal e ktheu planin e 
tij të zgjerimit për 
vendosjen e një objekti 
të ri në Sharlotë. PayPal 
kishte në plan të fillonte 
me nga 400 deri në 600 
punonjës, me 
potencialin për ta 
zgjeruar këtë numër më 
tej. Edhe Deutsche Bank 
vendosi të mos zgjerohet 
në Karolinën e Veriut.

Kostoja që pati 
diskriminimi i anëtarëve 
të komunitetit LGBT në 
ekonominë e Karolinës 
së Veriut është 
përllogaritur49 në një 
vlerë rreth 5 miliard 
dollarë në vit, kurse 

legjislacioni i HB2 ka 
rezultuar tashmë në 
humbjen e mbi 40 
milion dollarëve në 
investime biznesi dhe në 
humbjen e më shumë se 
1 250 vende pune. Në 
atë kohë, Drejtori 
Ekzekutiv i PayPal, Dan 
Schulman, shkroi: 
”Ky vendim pasqyron 
vlerat më të thella të 
Paypalit dhe besimin 
tonë të fortë se çdo 
person ka të drejtë të 
trajtohet në mënyrë të 
barabartë dhe me 
dinjitet e respekt. Këto 
parime të ndershmërisë, 
gjithëpërfshirjes dhe 
barazisë janë në zemër 
të gjithçkaje që ne 
kërkojmë të arrijmë dhe 
të përfaqësojmë si 
kompani. Dhe këto na 
detyrojnë të 
ndërmarrim hapa për të 
kundërshtuar 
diskriminimin.”

Në fillim të vitit 2017, 
legjislatura e Karolinës 
së Veriut miratoi një ligj 
të ri që përmbyste disa 
elementë të 
legjislacionit të HB2, 
kryesisht për shkak të 
reagimeve të forta të 
korporatave dhe 
ndikimit të tyre në 
ekonomi. 
Me këtë rast, 
Guvernatori ndau 
pikëpamjen e tij se HB2 
kishte qenë “një re e 
errët e varur mbi shtetin 
tonë të madh ... Ajo 
njollosi reputacionin 
tonë, diskriminoi njerëzit 
tanë dhe shkaktoi dëm 
të madh ekonomik në 
shumë nga komunitetet 
tona”.

37Shtojcë: Raste studimi

PayPal, një nga ofruesit 
më të mëdhenj të 
shërbimeve të pagesave 
në të gjithë botën, me më 
shumë se 180 milion 
mbajtës llogarish, bëri 
plane në prill të vitit 2016 
për të hapur një qendër 
të re shërbimi në 
Sharlotë, në shtetin 
amerikan të Karolinës së 
Veriut. Vetëm një muaj 
pas shpalljes së këtij 
vendimi, legjislacion i ri, i 
njohur si HB2, u miratua 
në Karolinën e Veriut, 
duke e bërë të 
pavlefshme mbrojtjen e 
të drejtave të shtetasve 
LGBT dhe duke u mohuar 
këtyre anëtarëve të 
komunitetit të drejtat e 
barabarta sipas ligjit.
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