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R R E T H  N E S HR R E T H  N E S H
 

ERA - Shoqata për të Drejtat e Barabarta LGBTI+ për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 
është një shoqatë rajonale e organizatave të personave lezbike, homoseksualë, biseksualë, 
trans, interseks dhe queer. E themeluar në shtator 2015 nga 25 organizata LGBTI+, rrjeti 
është rritur në 76 organizata anëtare dhe operon në nëntë vende. Misioni ynë është që të 
frymëzojmë ndryshime pozitive në shoqëri dhe të promovojmë dhe avokojmë për të drejtat e 
njeriut të njerëzve të të gjitha orientimeve seksuale, identiteteve dhe shprehjeve gjinore dhe 
karakteristikave seksuale, duke lehtësuar bashkëpunim dhe duke ofruar burime dhe zhvillim 
kapacitetesh për lëvizjen në të gjithë rajonin. Ne advokojmë për avancimin dhe mbrojtjen e 
të drejtave LGBTI+ në nivele kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, rrisim ndërgjegjësimin 
mbi realitetet jetësore të personave LGBTI+, kryejmë kërkime kombëtare dhe rajonale dhe 
ofrojmë njohuri analitike dhe kritike mbi të drejtat LGBTI+, sigurojmë zhvillimin e kapac-
iteteve të organizatave LGBTI+ dhe aktorëve të tjerë në rajon. Së fundi, ne punojmë për 
shumë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me komunitetin tonë, duke theksuar këtu 
aksesin në të drejtat social-ekonomike, shëndetësi dhe drejtësi. Ne punojmë për të forcuar 
qëndrueshmërinë e komunitetit dhe lëvizjes sonë duke ndërtuar dialog dhe marrëdhënie me 
të gjitha grupet, palët e interesuara dhe komunitetet përkatëse të rajonit tonë dhe më gjerë.
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K O N T E K S T IK O N T E K S T I

Që nga viti 2018, ERA i është përkushtuar uljes së sfidave me të cilat përballen personat 
LGBTI+ në aksesin e të drejtave të tyre social-ekonomike. Studimet tregojnë se të drejtat e 
punëtorëve në rajonin e Ballkanit Perëndimor janë shumë larg të qenurit të mbrojtura. Ata 
janë të parët në radhë që goditen nga masat shtrënguese, pandemitë dhe punëdhënësit 
shfrytëzues. Kur shtohet elementi i diskriminimit në bazë të orientimit seksual, identitetit 
gjinor apo karakteristikave të seksit, sfidat rriten. Kështu, për të mbrojtur në mënyrë efektive 
të drejtat e punëtorëve, është e nevojshme të fillohet të mendohet dhe të veprohet përmes 
syve të atyre që janë më të margjinalizuar, duke përfshirë personat LGBTI+, personat me 
aftësi të kufizuara, njerëzit e varfër ose njerëzit që vijnë nga pakicat etnike. Të gjitha këto 
grupe janë pjesë përbërëse e shoqërisë, e marrëdhënieve të punës dhe e luftës për të drejtat 
e punëtorëve.

Raportet e publikuara nga organizatat rajonale dhe ndërkombëtare tregojnë pozita të kon-
siderueshme të pafavorshme për punëtorët LGBTI+ në krahasim me të tjerët. Sondazhi i 
Bankës Botërore dhe ERAs i vitit 2018 tregon se 41% e personave LGBTI+ kishin qenë 
dëshmitarë të qëndrimeve, komenteve dhe sjelljeve negative ndaj kolegëve LGBTI+, 14% 
kishin përjetuar personalisht komente ose sjellje të tilla dhe 16% kishin përjetuar trajtim të 
pabarabartë në lidhje me kushtet ose përfitimet e punësimit. Duke marrë parasysh faktin 
se vetëm 24% e punëtorëve LGBTI+ janë të hapur në vendin e tyre të punës në nivel ra-
jonal (që është më i lartë se në rastin e Bosnje dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi dhe 
Maqedonisë së Veriut). Për më tepër, nën ndikimin e stigmës së përgjithshme, përjashtimit 
dhe diskriminimit në shoqëri, si dhe përfaqësimit të kufizuar politik të personave LGBTI+, 
sindikatat në rajon nuk i përfshijnë personat LGBTI+ në programet ose procedurat e tyre të 
brendshme. Kështu, të drejtat e punëtorëve LGBTI+ mbeten të pambrojtura edhe pse ata 
kontribuojnë drejt ekonomisë dhe zhvillimit si të gjithë punëtorët e tjerë.

https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
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Në vitin 2021, ERA në bashkëpunim me organizatat Solidarity Centre, Solidarnost dhe ak-
torë të tjerë rajonalë, ka organizuar trajnime dhe seminare për sindikatat në Ballkanin Perën-
dimor. Gjatë këtyre aktiviteteve, sindikatat u treguan të hapura për të çuar përpara punën e 
tyre, dhe për të kuptuar e përfaqësuar më mirë nevojat e punëtorëve LGBTI+ në përputhje 
me rrethanat. Për më tepër, ata pranuan se shumica e tyre përballen me mungesë burimesh 
dhe njohurish për këtë temë. Në periudhën 2019-2020 ERA kreu një vlerësim nevojash 
me përfaqësues të sindikatave nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor. Pothuajse të gjithë 
shprehën nevojën për burime dhe materiale për çështjet e punonjësve LGBTI+, për trajnime 
dhe seminare me komunitetin LGBTI+ dhe për të ditur se si mund të ndihmojnë komunitetin 
nga këndvështrimi i tyre.

Prandaj, ky udhëzues është zhvilluar nga ERA për të ofruar akses më të lehtë në informa-
cion mbi të drejtat e punëtorëve LGBTI+ për drejtuesit e sindikatave dhe anëtarët e tyre 
në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Udhëzuesi do të përfshijë informacion mbi nevojat dhe 
shqetësimet specifike me të cilat përballen punëtorët LGBTI+ dhe do të ndajë praktikat e 
mira globale dhe rajonale për angazhimin e sindikatave me të drejtat e punëtorëve LGB-
TI+. Praktika të tilla tregojnë se angazhimi sindikal në këtë temë është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm dhe i dobishëm për të dyja komunitetet. Dhe kjo është e rëndësishme si nga 
këndvështrimi i të drejtave të një punonjësi, ashtu edhe në baza morale dhe etike, sepse 
personat LGBTI+ kanë të drejtë të jetojnë në liri dhe dinjitet si gjithë të tjerët.
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P Ë R K U F I Z I M E T  D H E  K O N C E P T E T
K R Y E S O R E  L G B T I Q +

P Ë R K U F I Z I M E T  D H E  K O N C E P T E T 
K R Y E S O R E  L G B T I Q +

Akronimi LGBTIQ+ qëndron për personat lezbike, homoseksualë, biseksualë, trans, in-
terseks dhe queer.

Ekziston një dallim që duhet bërë ndërmjet orientimit seksual (lezbike, homoseksual, het-
eroseksual/e, biseksual/e, aseksual/e), identitetit dhe shprehjes gjinore (cis, trans, jobinare) 
dhe karakteristikave të seksit (interseks). 

Të tjera akronime përdoren gjithashtu shpesh, ashtu si:

 » SOGI: Orientimi Seksual dhe Identiteti Gjinor

 » SGM: Pakicat seksuale dhe gjinore

Orientimi seksual i referohet aftësisë së qëndrueshme të një personi për ndjenja të 
thella romantike, emocionale dhe/ose fizike për, ose tërheqje ndaj personit/ave të një seksi 
ose gjinie të caktuar. Ai përfshin hetero, homo dhe biseksualitetin dhe një gamë të gjerë 
shprehjesh të tjera të orientimit seksual. Termi Queer përdoret si një term ombrellë që përf-
shin personat LGBTIQ+ dhe të tjerë.

Një lezbike është një grua që kryesisht ka aftësinë për tërheqje romantike, emocionale 
dhe/ose fizike ndaj grave të tjera.

Një person homoseksual/gej është një burrë që kryesisht ka aftësinë për tërheqje ro-
mantike, emocionale dhe/ose fizike ndaj burrave të tjerë.

Heteroseksual, është një person që tërhiqet nga individë të një seksi dhe/ose identitet 
gjinor të ndryshëm nga i tyri.

Biseksual, është një person që ka aftësinë për tërheqje romantike, emocionale dhe/ose 
fizike ndaj personit/ave nëse është i të njëjtit seks apo gjini, si dhe ndaj personave të një 
seksi apo gjinie të ndryshme.
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Identiteti gjinor i referohet ndjenjës personale të gjinisë së dikujt. Identiteti gjinor mund 
të lidhet me seksin e caktuar të një personi ose mund të ndryshojë nga ai.

Shprehja gjinore i referohet mënyrës se si ne i tregojmë gjininë tonë botës përreth nesh, 
përmes gjërave të tilla si veshjet, stili i flokëve, sjelljet etj.

Mashkulloriteti dhe feminiliteti janë zotërime të cilësive të ndërtuara shoqërore, 
historike dhe politike të lidhura me burrat dhe gratë, ose me të qenurit mashkullor/e ose 
femëror/e, në një shoqëri në një kohë të caktuar. Këto përkufizime ndryshojnë me kalimin 
e kohës dhe janë të ndryshme nga vendi në vend. Megjithëse duken se janë specifike për 
gjininë, gratë kryejnë dhe prodhojnë kuptimin dhe praktikat e gjinisë mashkullore, dhe burrat 
kryejnë dhe prodhojnë gjithashtu atë të gjinisë femërore.

Cis-gjinia është një term që përdoret për njerëzit, identiteti gjinor i të cilëve është në 
përputhje me gjininë që u është caktuar në lindje. (Cis do të thotë “në përputhje me” ose “në 
të njëjtën anë”).

Transgjinor/e është një person gjinia e të cilit është caktuar në lindje nuk përputhet me 
identitetin e tyre gjinor. Termi “trans” përdoret shpesh si shkurtim.

Një burrë trans është një person, seksi i të cilit i është caktuar në lindje ishte femër, por 
që identifikohet si mashkull.

Një grua trans është një person, seksi i të cilit i është caktuar në lindje ishte mashkull, 
por që identifikohet si femër.

Homofobia është frika, urrejtja ose intoleranca irracionale ndaj homoseksualëve si grup 
shoqëror ose si individë. Ai gjithashtu përshkruan diskriminimin në bazë të orientimit sek-
sual.

Bifobia është frika, urrejtja ose intoleranca ndaj biseksualitetit dhe njerëzve biseksualë 
si grup shoqëror ose si individë.

Transfobia është frika irracionale e atyre që janë trans. Ai përshkruan gjithashtu trajtimin 
diskriminues të individëve që nuk përputhen në paraqitje dhe/ose identitet me konceptet kon-
vencionale të gjinisë dhe/ose të atyre që nuk identifikohen ose shprehin seksin e caktuar.

Personat LGBTIQ+ përbëjnë një përqindje të shoqërisë në çdo pjesë të botës dhe ndry-
she nga disa paragjykime, ata nuk janë “një gjë e botës perëndimore” apo “një fenomen i ri”. 
Personat LGBTIQ+ nuk përbëjnë një komunitet homogjen dhe i përkasin të gjitha llojeve të 
grupeve sociale, kulturore, etnike dhe fetare. Të jesh LGBTIQ+ (ashtu si të jesh heterosek-
sual dhe cisgjinor) është një karakteristikë e rrënjosur thellë tek një qenie njerëzore dhe si e 
tillë kërkon mirëkuptim, respekt dhe pranim.
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T Ë  D R E J T AT  L G B T I + 
N Ë  B A L L K A N I N  P E R Ë N D I M O R 

T Ë  D R E J T AT  L G B T I + 
N Ë  B A L L K A N I N  P E R Ë N D I M O R 

Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një kuadër të shëndoshë ligjor dhe disa praktika të 
vendosura për të drejtat e personave LGBTI+. Ligjet kundër diskriminimit bazuar në orien-
timin seksual dhe identitetin gjinor, dhe në disa raste edhe karakteristikat e seksit, përkrahas 
ligjeve për krimet e urrejtjes, janë miratuar në të gjithë rajonin, vetëm në dekadën e fundit. 
Në vitin 2020, Mali i Zi u bë vendi i parë jashtë BE-së që miratoi ligjin e bashkëjetesës për 
çiftet e të njëjtës seks. Disa qeveri të rajonit po punojnë për projektligje për njohjen ligjore të 
çifteve të të njëjtit seks si dhe njohjen ligjore të gjinisë.

Megjithatë, një sfidë e madhe në të gjithë rajonin mbetet zbatimi jo i përshtatshëm dhe i dobët 
i ligjeve dhe politikave të përmendura. Organizatat LGBTI+ raportojnë mungesë iniciative 
dhe vullneti politik nga qeveritë, parlamentet si dhe institucionet publike dhe private. Gjuha 
e urrejtjes nga politikanët, kleri, gazetarët dhe publiku i gjerë përmes mediave sociale është i 
shfrenuar dhe vetëm sa përkeqësohet. Forcat e rendit, prokurorët dhe gjyqtarët nuk po arri-
jnë të identifikojnë elementin e urrejtjes në krimet e motivuara nga paragjykimi. Pavarësisht 
raporteve të rregullta të shoqërisë civile për gjuhën e urrejtjes dhe krimet e urrejtjes, shumë 
incidente nuk ndiqen plotësisht, duke krijuar një ndjenjë mosndëshkimi mes autorëve dhe 
publikut të gjerë. Qëndrimet e publikut ndaj personave LGBTI+ janë ende shumë negative, 
duke e treguar Ballkanin Perëndimor si ndër rajonet më pak tolerante në kontinetin europian.

Kuadri ligjor pozitiv është gjithashtu në kontrast të plotë me realitetin e përditshëm të per-
sonave LGBTI+. Hulumtimet e kryera në vitin 2018 nga Banka Botërore, IPSOS dhe ERA 
në 8 vende të Ballkanit Perëndimor, tregojnë se personat LGBTI+ e jetojnë jetën e tyre me 
pasojat e dëmshme të diskriminimit, përjashtimit, ngacmimit madje edhe dhunës. Shumica e 
personave LGBTI+ e fshehin statusin e tyre dhe flasin hapur vetëm me disa njerëz të zgjed-
hur. Shumë prej tyre kanë frikë nga hapësira të caktuara publike dhe pothuajse asnjëra prej 
tyre nuk shfaq dashuri ndaj partnerit në publik. Personat LGBTI+ në Ballkanin Perëndimor 
përjetojnë diskriminim dhe dhunë në shkallë më të lartë se ata në BE. Tetë në dhjetë per-
sona transgjinorë kanë përjetuar personalisht diskriminim vetëm vitin e fundit. Nëntë nga 
dhjetë persona LGBTI+ raportojnë se vendi i tyre është intolerant ndaj tyre. Personat LGB-
TI+, veçanërisht ata në vendet jashtë BE-së, mbeten kryesisht të padukshëm dhe hapësirat 
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e sigurta ku ata mund të shprehen lirisht (si baret, klubet dhe qendrat e komunitetit) janë 
të kufizuara në lagje të caktuara të kryeqyteteve. Për arsye sigurie, në shumë raste ato 
hapësira dhe ambiente nuk njihen gjerësisht nga publiku i gjerë. Kjo do të thotë gjithashtu 
se, në aspektin praktik, personat LGBTI+ janë jashtëzakonisht të margjinalizuar dhe mund 
të shprehen lirisht vetëm në geto të krijuara nga ata vetë.

Është e rëndësishme të kuptohet gjithashtu se pabarazitë ekzistojnë edhe brenda vetë 
komunitetit LGBTI+. Njerëzit me identitete dhe përvoja të ndërthurura, të cilët i përkasin 
më shumë se një minoriteti, (si feja, aftësia e kufizuar, përkatësia etnike, statusi ekonomik, 
vendndodhja gjeografike etj.), raportojnë realitete edhe më të vështira jetese dhe sociale. 
Hulumtimi i cituar më sipër tregon se personat trans dhe gratë lezbike janë shumë më keq 
se të gjitha komunitetet e tjera brenda spektrit LGBTI+ për sa i përket diskriminimit, dhunës, 
ngacmimit dhe përjashtimit. Në veçanti, dhuna me bazë gjinore prek të gjitha gratë në sho-
qëri; straight, lezbike, queer dhe trans.

Hulumtime dhe anketime të tjera të kryera vitet e fundit në rajon, tregojnë se rruga drejt 
barazisë dhe pranimit të personave LGBTI+ në rajonin e Ballkanit Perëndimor është shumë 
e gjatë dhe plot paqartësi. Për t’i bërë gjërat më të vështira, vitet e fundit Ballkani Perëndi-
mor (ashtu si shumica e pjesës tjetër të botës) po dëshmojnë një polarizim dhe ndarje të 
fortë të komuniteteve përgjatë linjave ideologjike, politike, fetare dhe kulturore, të nxitura 
kryesisht nga rrjetet e mediave sociale, dhe portalet e mediave online, fokusi kryesor i të 
cilave është të tërheqin një audiencë sa më të madhe, duke anashkaluar aspektet etike të 
punës së tyre. Identiteti dhe politika po ndërthuren gjithnjë e më shumë dhe kjo po i vendos 
shumë persona LGBTI+ në mes të një konflikti kulturor dhe politik. Grupet politike të eks-
tremit të djathtë, ekstremistët fetarë dhe shumë të tjerë po përdorin njerëzit LGBTI+ si “koka 
turku” për të fituar popullaritet dhe për të mbledhur njerëzit kundër pakicave.

Si i tillë, promovimi i tolerancës, mirëkuptimit dhe pranimit të personave LGBTI+ si grup pa-
kice është tani edhe më i rëndësishëm se kurrë, dhe sindikatat kanë një rol po aq të rëndë-
sishëm për të luajtur në këtë drejtim.
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Personat LGBTI+ në Ballkanin Perëndimor përballen me diskriminim të gjerë dhe shumë 
sfida të tjera në vendin e punës. Punëtorët LGBTI+ përballen me paragjykime, diskriminim, 
ngacmime dhe shumë sfida të tjera në vendin e punës. Një studim i vitit 2018 tregon se 
dy të tretat e personave LGBTI+ e fshehin gjithmonë statusin e tyre në punë. Kjo është 
kryesisht për shkak të frikës së humbjes së vendit të punës, frikës nga tjetërsimi dhe diskri-
minimit nga kolegët e tjerë, frikës nga dhuna, frikës nga sanksionet administrative dhe 
frikës nga shfrytëzimi (më shumë punë në këmbim të tolerimit që jeni LGBTI+). 40% kanë 
qenë dëshmitarë të qëndrimeve dhe sjelljeve negative ndaj kolegëve LGBTI+, 14% kanë 
përjetuar personalisht komente të tilla, 16% kanë përjetuar trajtim të pabarabartë në lidh-
je me kushtet e punësimit. Më të diskriminuarit janë punëtorët trans, meshkujt e percep-
tuar si femra dhe lezbiket. Personat transgjinorë kanë më shumë gjasa të mos punësohen, 
të mos promovohen, të ngacmohen dhe të pushohen nga puna. Pothuajse në të gjitha 
rastet personat trans duhet të zgjedhin midis tranzicionit ose punës së tyre. Në Ballkanin 
Perëndimor mungesa e Njohjes Ligjore të Gjinisë do të thotë se personat trans nuk mund 
të jetojnë të lirë në përputhje me gjininë e tyre; Në Ballkan, të qenit hapur trans, më shpesh 
çon në mundësi jashtëzakonisht të kufizuara punësimi. Shumë prej tyre kanë si mjetin e 
vetëm të mbijetesës seksin transaksional ose punën e seksit.

Edhe në vendet me korniza të shëndosha ligjore që mbron punonjësin nga diskriminimi 
si dhe nga ngacmimet në vendin e punës bazuar në orientimin seksual dhe identitetin 
gjinor, rruga për një treg solid të punës pa diskriminim është ende e vështirë dhe e gjatë. 
Pavarësisht miratimit të Direktivës për Barazinë e Punësimit nga BE 20 vjet më parë, e 
cila ndalon diskriminimin në bazë të fesë dhe besimit, moshës, aftësisë së kufizuar dhe 
orientimit seksual, duke mbuluar fushat e punësimit dhe profesionit, formimin profe-
sional, anëtarësimin në organizatat e punëdhënësve dhe punonjësve, punësimi vazh-
don të jetë një fushë e jetës ku personat LGBTI+ përjetojnë shkallë të lartë diskriminimi.

Një Direktivë e re për Barazinë e Punësimit, që do të publikohet në vitin 2022, synon 
të sjellë më shumë barazi në botën e punës dhe të inkurajojë shtetet e BE-së, si dhe 
ato në rrugën drejt BE-së, për të përmirësuar mbrojtjen ligjore dhe zbatimin e punës 
ekzistuese për të drejtat e punëtorëve LGBTI+ në mënyrë që të mund të punojnë në 
kushte të denja dhe mjedis të sigurt ku të respektohen të drejtat e të gjithë punëtorëve. 
Sundimi i ligjit, edhe pse i ndryshëm në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, mbetet 
një sfidë kryesore.
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Të drejtat e njeriut janë në krye të agjendës së lëvizjes sindikale. Barazia është parimi 
kryesor në botën e punës. Një mjedis pune dinjitoz, i larmishëm, i denjë, i sigurt dhe i 
shëndetshëm ndikon në mirëqenien e të gjithë punëtorëve. Kulturat pozitive të punës 
ndikojnë në produktivitetin dhe nxisin rritjen. Vendet e shkëlqyera të punës bëjnë të 
mundur botën gjithëpërfshirëse të punës. Lista e veprimeve të publikuara nga Komi-
sioni Evropian (2016-2019) që synon të luftojë diskriminimin dhe ngacmimin LGBT 
në vendin e punës përfshin gjithashtu mbështetjen për kompanitë dhe punët që janë 
përfshirëse për punëtorët LGBT.

Problemet specifike me të cilat përballen 
punëtorët LGBTI+ në Ballkanin Perëndimor

Aktualisht, është shumë e vështirë të jepet ndonjë e dhënë e besueshme mbi statistikat e 
punës për punëtorët LGBTI+ në rajonin e Ballkanit Perëndimor pasi dukshmëria statistiko-
re varet nga dukshmëria e komunitetit. Megjithatë, Sindikata sllovene Mladi Plus (“Rinia+” 
ZSSS) kërkoi përfshirjen e një gjinie të tretë në një anketë rajonale mbi efektet e pandemisë 
Covid-19 tek punëtorët e rinj. Përfshirja e punëtorëve LGBTI+ në punën kërkimore të sin-
dikatave është shumë e rëndësishme për të prodhuar të dhëna dhe statistika më të sakta.

Ndërkohë, organizatat LGBTI+ që operojnë në këtë fushë për gati dy dekada, raportojnë se 
disa nga sfidat kryesore me të cilat përballen punëtorët LGBTI+ në rajonin e Ballkanit Perën-
dimor janë:

 » Diskriminimi gjatë përpjekjes për të gjetur punësim si dhe diskriminimi në vendin e punës;

 » Mungesa e kontratave dhe politikave përfshirëse LGBTI+, që marrin parasysh nevojat specifike të 
personave LGBTI+;

 » Mungesa e praktikave gjithëpërfshirëse të kujdesit shëndetësor që janë specifike për nevojat e 
personave LGBTI+;

 » Mungesa e të drejtave prindërore dhe familjare të ngjashme me çiftet dhe familjet e seksit të kundërt.

Në listën e mësipërme duhet të shtojmë edhe ndikimin e pandemisë Covid-19 dhe masat 
kufizuese shoqëruese. Vlerësimi i ERA-s për vitin 2020 me organizatat e saj anëtare tregoi se 
personat LGBTI+ u përballën me ndërprerje të shërbimeve shëndetësore thelbësore nga insti-
tucionet shtetërore, ulje të aksesit në shërbimet komunitare, rritje të numrit të të pastrehëve 
(veçanërisht të rinjtë), rritje të incidenteve të dhunës në familje, mbyllje të bizneseve LGBTI+. 
humbje të konsiderueshme të vendeve të punës dhe rritje të problemeve të shëndetit mendor. 
Në kohën e pandemisë këto të drejta ishin edhe më të rrezikuara, për shkak të mungesës së 
mbrojtjes ligjore dhe nënpërfaqësimit në vendet e punës dhe në përgjithësi në shoqëri.

Krijohet një sindikatë nga punëtorët, të drejtat e të cilëve janë gjithashtu të drejta LGBTI+. Çdo 
person ka të drejtë të punojë. Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit “Solidarnost”/Rrjeti i Sindikatës 
Ballkanike, së bashku me ombrellën e tij Konfederatën e Sindikatave Evropiane, po mbështes-

https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/Understanding%20the%20Impact%20of%20COVID-19%20Pandemic%20Measures%20on%20the%20LGBTI%20Community%20in%20the%20Western%20Balkans.pdf
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in fuqishëm trajtimin, respektin dhe dinjitetin e barabartë për të gjithë punëtorët, pavarësisht 
nga orientimi i tyre seksual apo identiteti gjinor. “Solidarnost” është modeli i parë dhe unik i 
bashkëpunimit të sindikatave në rajon, i vetmi rrjet sindikal ndërsektorial, transnacional që 
fokusohet në procesin e anëtarësimit në BE (dmth. duke bërë ndërtimin e kapaciteteve për 
forcimin e përfshirjes së sindikatës në procesin e anëtarësimit në BE). Misioni kryesor i lëvizjes 
sindikale është të sigurojë drejtësi sociale, barazi dhe mbrojtje për të gjithë punëtorët. Të dre-
jtat e barabarta dhe mundësitë e barabarta për punësim janë një nga pjesët thelbësore të 
punës së denjë. Puna e denjë reflektohet në aspiratat e njerëzve që punojnë për të fituar të 
ardhura të drejta përmes një pune cilësore. Puna e sigurt dhe e shëndetshme duhet të sigurojë 
mbrojtje sociale për familjet. Në të njëjtën kohë, puna e denjë shoqërohet me perspektiva më 
të mira për zhvillim dhe përmirësim personal, pra avancim në karrierë dhe integrim social që u 
mundëson njerëzve të gëzojnë mundësi, të drejta dhe shërbime të barabarta. Puna e denjë për 
njerëzit duhet të shihet edhe në lirinë e punëtorëve për të shprehur nevojat dhe shqetësimet 
e tyre, për t’u organizuar në një sindikatë dhe për të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë 
me jetën e tyre.

Megjithatë, për të qenë në gjendje të negociojmë për të drejtat e punës, kushte më të mira 
pune, mjedis të shëndetshëm pune dhe jetese dhe trajtim dhe mundësi të barabarta, shqetë-
simet dhe prioritetet e punëtorëve LGBTI+ duhet gjithashtu të shprehen dhe dëgjohen. Është 
shumë e vështirë të negociohet për një grup pakice që nuk është i bashkuar, praktikisht i 
padukshëm dhe i pasiguruar me hapësira brenda sindikatës për të shprehur nevojat e tyre 
(ngjashëm me seksionet e të rinjve apo grave). Të drejtat e punëtorëve LGBTI+ nuk njihen si 
çështje për shumicën e Sindikatave në Ballkanin Perëndimor, edhe pse punëtorët LGBTI+ për-
ballen me diskriminim të madh. Edhe pse sot ka më shumë ndërgjegjësim, çështjet LGBTI+ nuk 
janë trajtuar kurrë në mënyrë thelbësore brenda lëvizjes sindikaliste në Ballkanin Perëndimor.

Punëtorët LGBTI+ mund të sjellin ndryshim duke u anëtarësuar në sindikata dhe duke mbro-
jtur të drejtat e punës dhe të drejtat LGBTI+ nga brenda duke përmirësuar bashkërisht dia-
logun social trepalësh (qeveria, punëdhënësit dhe TU) dhe dypalësh (punëdhënësit dhe TU), 
si dhe pozicionin e këtij grupi pakice, dhe përgjithësisht grupe të tjera sociale vulnerabël si të 
rinjtë dhe gratë.

Si përfundim, disa nga kërkesat kryesore të komunitetit LGBTI+ në lidhje me të drejtat e tyre 
social-ekonomike janë si më poshtë:

 » Qeveritë duhet të përmirësojnë aksesin në tregun e punës dhe punësimin e personave LGBTI+;

 » Nëpunësit civilë që punojnë në zyrat e punësimit duhet të rrisin kapacitetet e tyre se si të ndihmojnë më 
mirë personat LGBTI+ për të gjetur punë;

 » Punëdhënësit duhet të përmirësojnë politikat e tyre kundër diskriminimit duke iu referuar orientimit sek-
sual dhe identitetit gjinor në vendin e tyre të punës;

 » Organizatat e shoqërisë civile duhet të mbështeten në identifikimin e mjeteve për ekonominë.
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Homofobia, bifobia, transfobia kanë një ndikim të madh jo vetëm në mirëqenien ekonomike 
të punëtorëve LGBTI+ dhe të drejtat e tyre, por gjithashtu mund të kenë një kosto të madhe 
ekonomike për një vend, veçanërisht në aspektin e konkurrencës, madhësisë së tregut dhe 
rritjes ekonomike. Për shembull, një studim i Bankës Botërore në 2015 në Indi zbuloi se 
diskriminimi kundër personave LGBTI+ i kushtoi vendit afërsisht 1.7% të PBB-së së tij, e 
barabartë me 32 miliardë dollarë amerikanë çdo vit. Një studim në Kenia tregoi se përjash-
timi, diskriminimi dhe kriminalizimi i homoseksualitetit ka një kosto vjetore prej 1 miliard 
dollarësh. Sipas një studimi të UNAIDS në 2017, kostoja globale e diskriminimit LGBTI+ 
shkon deri në 100 miliardë dollarë amerikanë çdo vit.
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Kostot e tjera për punëdhënësit

Rekrutimi: Kur punëdhënësit anashkalojnë individë të talentuar për shkak të karakteristi-
kave të tilla si orientimi seksual, identiteti dhe shprehja gjinore, ose karakteristikat seksuale, 
punëdhënësi përfundon të ketë një vend pune më pak të kualifikuar, duke zvogëluar shan-
set e tij për sukses. Një studim i fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuloi se gratë, 
CV-të e të cilave e bënin të qartë se ishin LBT, rekrutoheshin 30% më pak se homologet e 
tyre hetero/cis.

Pamundësia për të qëndruar në punë: Diskriminimi i detyron personat e kualifikuar LGB-
TI+ të lënë punën e tyre, gjë që krijon kosto të panevojshme rekrutimi dhe trajnimi për një 
punëdhënës. Një studim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuloi se personat LGBTI+ që 
nuk janë të hapur dhe ndihen të izoluar në vendin e punës, kanë 73% më shumë shanse, 
krahasuar me punonjësit LGBTI+ që janë të hapur, të lënë punën e tyre.

Performanca e punës: Diskriminimi dhe paragjykimi në vendin e punës ndikon në produk-
tivitetin, kontribuon në mungesa në punë dhe ul motivimin dhe përkushtimin në punë. Për 
shembull, një studim në Shtetet e Bashkuara zbuloi se 27% e punëtorëve LGBTI+, të cilët 
nuk ishin jashtë, thanë se fshehja e identitetit të tyre në punë i ndalonte ata të ngrinin zërin 
ose të ndanin idetë e tyre.

Ikja e trurit: Një studim i vitit 2020 në Hungari, Poloni, Ukrainë dhe Sllovaki zbuloi se per-
sonat LGBTI+ po emigrojnë në vende që i pranojnë dhe i respektojnë ata.
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Sindikatat kanë potencialin për të udhëhequr transformimin e lëvizjes punëtore duke or-
ganizuar punëtorë LGBTI+. Edhe pse Direktiva e BE-së për Barazinë e Punësimit, akte të 
ndryshme Kundër Diskriminimit si dhe Konventa e Stambollit (e cila synon të parandalojë 
dhe luftojë dhunën me bazë gjinore) kanë sjellë njëfarë përmirësimi në pozicionin ligjor të 
personave LGBTI+ në tregun e punës, barazia nuk është arritur. Solidariteti me punëtorët 
LGBTI+ është i nevojshëm për ta bërë vendin e punës një hapësirë pa diskriminim dhe ngac-
mim. I gjithë cikli jetësor i punës duhet të reformohet dhe t’u përshtatet këtyre kërkesave 
duke filluar me arsimimin, aksesin në punësim, kushtet e punës dhe sigurinë e punësimit.

Punëtorët LGBTI+ diskriminohen veçanërisht nga punëdhënësit të cilët u mohojnë përfitime 
të tilla si leja prindërore, pensionet dhe programet e kujdesit shëndetësor. Është e rëndë-
sishme të theksohet se shkeljet e të drejtave të punës janë veçanërisht të zakonshme në 
rastet kur punëtorët nuk janë të organizuar në sindikatë, kur ata nuk janë të vetëdijshëm për 
të drejtat e tyre ligjore dhe nuk dinë se si t’i mbrojnë ato të drejta, veçanërisht në fushën e 
orientimit seksual, identitetit gjinor dhe karakteristikave të seksit.

Diskriminimi në vendin e punës është një çështje shumë e zakonshme në të gjithë Ballk-
anin Perëndimor dhe prek shumë komunitete dhe individë. Punëtorët LGBTI+ janë po aq të 
prekur. Në mënyrë që sindikatat të fillojnë të advokojnë për të drejtat e punëtorëve LGBTI+, 
është e rëndësishme që të krijohen hapësira të sigurta që këto komunitete të njohin njëri-
tjetrin dhe të kuptojnë problemet me të cilat përballen sindikatat në përgjithësi, dhe ato me 
të cilat përballen personat LGBTI+ në veçanti. Së pari, duhet të krijohet dhe të ndërtohet 
besimi ndërmjet përfaqësuesve të sindikatave dhe punëtorëve LGBTI+.

Sindikatat si partnerë socialë mund të luftojnë diskriminimin brenda sistemit të dialogut so-
cial së bashku me punëtorët LGBTI+. Sundikatat negociojnë me punëdhënësit dhe qeveritë 
dhe mund të jenë mbështetës dhe mbrojtës kur anëtarët e sindikatave janë të ekspozu-
ar ndaj diskriminimit në vendin e punës. ETUC mbështet vazhdimisht luftën për trajtim të 
barabartë dhe mosdiskriminim, respekt dhe dinjitet përmes marrëveshjeve kolektive. Gjatë 
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pandemisë, të drejtat e punëtorëve LGBTI+ janë edhe më të kërcënuara, për shkak të mung-
esës së mbrojtjes legjislative dhe nënpërfaqësimit në vendet e punës dhe në përgjithësi në 
shoqëri.

Nevojiten investime të mëdha në kapitalin njerëzor. Parakusht për një treg pune gjithëpërf-
shirës është investimi në arsim. Një numër i madh i të rinjve që nuk janë të angazhuar 
në punësim, arsim ose trajnime, kërkon përkushtim të veçantë që çon në përmirësimin e 
pjesëmarrjes në tregun e punës, veçanërisht të të rinjve, grave, punëtorëve jo standardë, 
personave të diskriminuar dhe grupeve minoritare të pafavorizuara, si personat LGBTI+. 
Adresimi i nevojave të grupeve të margjinalizuara dhe veçanërisht të rinjve në kohë krize 
duhet të rezultojë në punësim më të lartë. Garancia e BE-së për Rininë duhet të ofrojë 
perspektiva dhe të ulë ikjen e trurit duke u ofruar punëtorëve të rinj punësim, arsimim të 
mëtejshëm ose praktikë. Më shumë vëmendje duhet t’i kushtohet ndërtimit të kapaciteteve 
të partnerëve socialë dhe zhvillimit të dialogut social dhe kulturës së negociatave kolektive.

Njohja e statusit martesor ose familjar është ende një proces afatgjatë në rajon, megjithëse 
Mali i Zi njohu bashkëjetesat civile të të njëjtit seks në vitin 2020. Familjet e personave 
LGBTI+ ende nuk njihen ligjërisht në shumë vende të rajonit. Fakti që ato janë praktikisht 
të padukshme në lëvizjen sindikale ballkanike e bën këtë çështje shumë të vështirë për t’u 
trajtuar. Megjithatë, ETUC do të vazhdojë të promovojë kërkesën për njohjen formale të të 
drejtave civile në legjislacionin kombëtar kudo që është e nevojshme, dhe nëpërmjet mar-
rëveshjeve kolektive, për prindërimin e të njëjtit seks dhe të drejtat e fëmijëve. Mangësitë 
e zakonshme në legjislacion mund të shihen në shembullin e Sllovenisë, një vend anëtar i 
BE-së nga Ballkani Perëndimor, kryesisht të lidhura me dispozitat në lidhje me pamundësinë 
e mungesës nga puna të një partneri të punësuar nëse ata duhet të kujdesen për një part-
ner të sëmurë, dhe humbja e të ardhurave për shkak të kujdesit të anëtarëve të familjes. 
Për më tepër, ekzistojnë kushte të tjera diskriminuese për punëtorët LGBTI+ në lidhje me 
përfshirjen vullnetare të partnerëve në sigurimin e papunësisë dhe kompensimin financiar 
për papunësinë nëse një person lë punën për shkak të zhvendosjes së partnerit. Kushtet e 
ngjashme të pafavorshme të punës mund të gjenden në vende të tjera të BE-së.
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Praktikat e mira

Në shumë vende të BE-së, sindikatat kanë qenë proaktive për shumë vite në luftën kundër 
diskriminimit dhe ngacmimit në punë. Sindikatat gjermane janë aktive në promovimin e të dre-
jtave të barabarta për punëtorët LGBTI+, veçanërisht në nivel sektorial. Për shembull, Sind-
ikata Gjermane e Shërbimeve të Bashkuara, Ver.Di, ndërmori një iniciativë që synon të rrisë 
pagat e punëtorëve kryesisht femra, si një mënyrë për të luftuar pabarazinë gjinore në tregun e 
punës. Sipas analizave të tyre, në Mynih, femrat lezbike kishin një probabilitet 12% më të ulët 
për t’u ftuar për një intervistë pune në krahasim me femrat heteroseksuale. Për më tepër, Ver.
Di krijoi një forum online për anëtarët LGBTI+ të sindikatave, i cili përdoret për të shkëmbyer 
informacione në lidhje me nevojat e tyre specifike si punëtorë. Platforma ka raportuar raste të 
shpeshta të diskriminimit të punonjësve për shkak të orientimit të tyre seksual.

Ver.di së bashku me grupin e tij të punës LGBTI+ dhe partnerë të tjerë, po udhëheq një 
fushatë për të ndikuar në vendimet legjislative në lidhje me punëtorët LGBTI+ dhe kërkon 
të krijojë një mjedis pune miqësor ndaj personave LGBTI+ që u mundëson punëtorëve të 
dalin publikisht me sfidat e tyre në punë. Ver.Di po shtyn drejt krijimit të mekanizmave ligjorë 
që do të ulin hendekun gjinor të pagave dhe do t’i bëjnë organet shtetërore të zbatojnë 
barazinë dhe drejtësinë sociale në tregun e punës, nëpërmjet marrëveshjeve kolektive dhe 
politikave ndikuese në sistemin e dialogut social. Ndërtimi i besimit midis punëtorëve është i 
mundur nëse sindikatat janë të gatshme të ofrojnë hapësirë dhe të japin dorën e solidarite-
tit për të gjithë punëtorët, veçanërisht grupet vulnerabël të pakicave.

Shtetet anëtare të BE-së kanë ligje të ndryshme kur bëhet fjalë për çdo mbrojtje, bashkë-
jetesën, martesat e të njëjtit seks, adoptimin nga çifte të të njëjtit seks, pasi kjo fushë nuk 
është kompetencë e BE-së, por e shteteve anëtare. BE-ja ka një kompetencë të përbashkët 
me shtetet anëtare kur bëhet fjalë për punësimin, çështjet sociale dhe ekonomike.

Kur flitet për homofobinë në vendin e punës, Sllovenia po shënon rezultate të mira në kra-
hasim me shumë vende të tjera, veçanërisht vendet e reja anëtare ose vendet kandidate. 
Një nga anëtarët e Këshillit të Sindikatave Rajonale “Solidarnost”, Konfederata Sllovene dhe 
organizata ombrellë ZSSS së bashku me sindikatat e saj të degëve dhe sindikata Mladi Plus 
(Rinia+), udhëheqin një politikë sindikale gjithëpërfshirëse, e cila reflektohet në faktin që 
në çdo dokument të politikave të brendshme, ndarjet kërkimore dhe anketuese në Mashkull 
dhe Femër përfshijnë gjithashtu kategorinë “Të tjera” dhe “Preferoj të mos e them”. Sondazhi 
më i fundit gjithëpërfshirës mbi efektet e Covid-19 tek të rinjtë, i iniciuar nga CATUS/SSSS 
është kryer në Slloveni me integrimin e gjinisë së tretë.

Partnerët socialë sllovenë (ZSSS, SVIZ dhe ZDS) dhe organizata të tjera të shoqërisë civile 
morën pjesë në trajnime dhe seminare të ndryshme për mosdiskriminimin dhe menaxhimin 
e diversitetit në vendin e punës, ku ata punuan me manuale të praktikave më të mira. Pod-
kasti më i fundit i ZSSS Mladi Plus iu kushtua të drejtave LGBTI+ në vendin e punës.

https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
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Ka raste praktike të mira edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Programi “I sigurt dhe i 
barabartë: tregu gjithëpërfshirës i punës për një shoqëri gjithëpërfshirëse” u zbatua në Ma-
qedoninë e Veriut në vitin 2016 dhe në 2015 në Serbi.

ERA, organizatat e saj anëtare dhe Sindikata Nezavisnost nga Serbia filluan takimet e dialogut 
në vitin 2020, të cilat synonin të paraqisnin çështjet me të cilat përballen punëtorët LGBTI+, të 
analizonin situatën aktuale dhe të identifikonin nevojat dhe prioritetet e punëtorëve. Ky bash-
këpunim do të pasohet nga seminare dhe trajnime shtesë, të cilat do të përfshijnë gjithashtu 
organizata dhe komunitete lokale LGBTI+, duke adresuar pozicionin e personave LGBTI+ në 
vendin e punës dhe se si sindikatat dhe shoqatat LGBTI+ mund të synojnë bashkërisht baraz-
inë LGBTI+ në vendin e punës dhe të kontribuojnë në ndërtimin e vendeve të punës. të lirë nga 
diskriminimi. Një korridor për dialog është vendosur dhe inicuar nga një trajnim mbi atë se çfarë 
janë sindikatat, çfarë lloj ndihme ligjore dhe mekanizmash të mbrojtjes sociale mund të ofrojnë 
sindikatat për punëtorët LGBTI+, dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, se si mund të 
përmirësojnë sindikatat promovimin e lëvizjes punëtore gjithëpërfshirëse dhe advokimin e të 
drejtave të punës për të gjitha grupet sociale vulnerabël.

Dëshmi nga një anëtare LGBTI+ sindikate në rajon

“Unë jam një nga të paktët persona LGBTI+ që jam aktive në sindikatë. Problemet më të 
mëdha gjenden në komunitetet më të vogla ku diskriminimi LGBTI+ është më i lehtë dhe më 
i pakapshëm. Ndryshimi në sindikata mund të ndodhë nëse punëtorët LGBTI+ u japin dorë 
sindikatave dhe ndihmojnë në luftimin e diskriminimit në vendin e punës. Një mënyrë tjetër 
mund të jetë presioni nga lart dhe lidhjet e forta personale të personave LGBTI+ brenda dhe 
jashtë sindikatës për të sjellë një ndryshim në sindikatë. Sindikatat duhet të jenë të hapura 
për të gjithë punëtorët. Punëtorët LGBTI+ janë anëtarë të mundshëm të sindikatave. Në 
sindikatën time keni pak njerëz që janë të gatshëm të flasin për përfshirjen sociale dhe të 
drejtat LGBTI+, por nuk kanë një funksion apo pozicion vendimmarrës dhe sindikata është 
kryesisht e drejtuar nga meshkuj dhe të moshuar. Çështjet LGBTI+ mund të jenë një temë 
nëse sindikata njeh potencialin e personave LGBTI+ ose nëse ata kanë një axhendë që 
shpërblehet për ta. Fillimi duhet të bëhet brenda seksioneve/komiteteve rinore dhe sek-
sioneve/rrjeteve të grave si partnerë të mundshëm. Në fund të fundit, gjithçka fillon me një 
veprim të përbashkët. Pika e nisjes quhet solidaritet.”
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Standardet dhe praktikat e angazhimit sindikal 
me të drejtat e punëtorëve të personave LGBTI+

Më poshtë kemi renditur disa praktika dhe standarde të njohura dhe të aplikuara ndërkom-
bëtarisht të angazhimit të sindikatave me punëtorët LGBTI+. Këto nuk duhet të shihen në 
rend hierarkik ose të zbatohen në masë të barabartë. Çdo sindikatë ka mundësitë dhe sfidat 
e veta dhe secili duhet të synojë të zbatojë ato politika dhe praktika që janë të mundshme 
për të, ndërsa të tjerat të synojnë të zbatohen gradualisht dhe në një afat më të gjatë e më 
strategjik. Ne ju inkurajojmë fuqimisht që të lidheni me ERA-n dhe organizatat tona anëtare 
lokale në vendet tuaja, ku mund të diskutoni dhe eksploroni më thellë këto opsione dhe 
politika.

Ndr yshimi ndodh së brendshmi

• Miratoni një politikë sindikale për barazinë e personave LGBTI+ dhe përcaktoni se si do të përfshihen ato 
në punën e sindikatës;

• Krijoni dhe miratoni politika që u mundësojnë sindikatave të veprojnë në përputhje me nevojat dhe 
shqetësimet specifike të punëtorëve LGBTI+ (për shembull, punëtorët LGBTI+ nuk duhet të dalin hapur 
për t’u mbrojtur dhe një personat trans nuk duhet të dalin hapur si të tillë për të marrë mbështetjen që 
ata kanë nevojë);

• Sindikatat duhet të krijojnë hapësirë për personat LGBTI+ që të vendosin prioritetet e tyre;

• Politikat duhet të rishikohen rregullisht për t’u siguruar që ato janë të përditësuara;

• Sindikatat duhet t’i marrin në konsideratë shqetësimet e punëtorëve LGBTI+ në procesin e negociatave 
kolektive.

Organizimi i punëtorëve LGBTI+

• Sindikatat duhet të demonstrojnë përkushtimin e tyre për barazinë LGBTI+ duke punuar së bashku me 
organizatat LGBTI+ dhe të marrin pjesë aktive në aktivitetet LGBTI+, si paradat e krenarisë apo festivalet;

• Sindikatat duhet të zhvillojnë kultura gjithëpërfshirëse brenda organizatave të tyre (ato mund të zhvillo-
jnë trajnime, leksione dhe prezantime për të kuptuar më mirë të drejtat e personave LGBTI+;

• Drejtuesit e sindikatave duhet të demonstrojnë mbështetje dhe përkushtim ndaj barazisë së personave 
LGBTI+.
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Bisedime dhe negociata për punëtorët LGBTI+

• Negociatat kolektive duhet të përfshijnë punëtorët LGBTI+ pasi kjo ndihmon në avancimin e proceseve të 
reformave sociale dhe politike;

• Sindikatat duhet të zhvillojnë plane gjithëpërfshirëse veprimi për barazinë LGBTI+ me punëdhënësit;

• Politikat për të përfshirë një kornizë për të luftuar ngacmimin me bazë orientimin seksual dhe identitieni 
gjinor, dhe mjedisin armiqësor, i cili është një nga problemet dhe sfidat më të mëdha me të cilat përballen 
punëtorët LGBTI+;

• Prioritetet e negociatave kolektive janë dukshëm të ndryshme për punonjësit LGB dhe Transgjinorë dhe 
ato duhet të merren parasysh në proceset e negociatave;

• Punëtorët LGBTI+ duhet të jenë në gjendje të kenë akses në të gjitha përfitimet që janë të disponueshme 
për homologët heteroseksualë, duke përfshirë politikat miqësore me familjen dhe ekuilibrin punë/jetë;

• Punëtorët transgjinorë duhet të trajtohen në përputhje me gjininë në të cilën ata jetojnë, gjë që duhet të 
pasqyrohet edhe në të dhënat e tyre të personelit;

• Sindikatat duhet të negociojnë në emër të punëtorëve transgjinorë që koha e pushimit gjatë tranzicionit 
të njihet si pushim mjekësor.

Puna në nivel ndërkombëtar dhe rajonal

Gjërat po ndryshojnë shpejt globalisht dhe në 15 vitet e fundit shumë gjëra kanë ndryshuar 
për mirë. Sindikatat mund të mbështeten në standardet dhe mekanizmat ndërkombëtarë 
për të planifikuar punën e tyre. Ato përfshijnë, por nuk kufizohen në

• mekanizmat e OKB-së;

• Rekomandimi CM/Rec(2010)5 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës drejtuar shteteve anëtare 
mbi masat për të luftuar diskriminimin në bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor;

• Strategjia e BE-së për Barazinë LGBTI+ 2020-2025;

• Angazhimi i ILO-s për të drejtat e komunitetit LGBTI+;

• Parimet e Jogakartës dhe Parimet e Jogakartës +10;

• Qendra e Burimeve Online e ERA-s dhe ekspertiza mbi statusin e personave LGBTI+ në Ballkanin Perën-
dimor dhe Turqinë.

https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-ministers-member-states-measures-combat-0
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
http://yogyakartaprinciples.org/
https://www.lgbti-era.org/online-resource-center
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Bashkëpunimi ndërmjet Sindikatave dhe organizatave LGBTIQ+

• EKrijimi i bashkëpunimit dhe dialogut përmes memorandumeve të bashkëpunimit ose mjeteve të tjera;

• Mbajtja e takimeve dialoguese, prezantimeve dhe trajnimeve për të kuptuar nevojat e punëtorëve 
LGBTIQ+;

• Identifikimi i rasteve të diskriminimit në punë, raportimi i tyre dhe ndjekja ligjore e rasteve

• Rritja e numrit të personave LGBTI+ që punojnë me kontratë;

• Identifikimi i boshllëqeve ligjore ekzistuese së bashku dhe lufta për përmirësimin e kuadrit ligjor në punë-
simin dhe të drejtat e punëtorëve.

Sa më sipër tregon qartë se sindikatat mund të luajnë një rol vendimtar në mbrojtjen e të 
drejtave të punëtorëve LGBTI+ duke përfshirë këtu mbrojtjen nga diskriminimi dhe praktikat 
përjashtuese, duke rritur mundësitë e punësimit dhe duke kontribuar në një mjedis pune 
miqësor ndaj personave LGBTIQ+.
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P Ë R F U N D I M E 
D H E  R E K O M A N D I M E 

P Ë R F U N D I M E 
D H E  R E K O M A N D I M E 
 

Punëtorët LGBTI+ kërkojnë ndihmë dhe mbështetje nga partnerët socialë, sindikatat që 
janë të hapura për bashkëpunim dhe sindikatat sektoriale të cilat udhëhiqen nga parimet e 
përfshirjes dhe solidaritetit. Është e rëndësishme të ndërtohet besimi në vendin e punës në 
mënyrë që të ndërtohet një kulturë e larmishme dhe gjithëpërfshirëse ku punëtorët do të 
ndihen pjesë e grupit. Besimi ndihmon në krijimin e një mjedisi të sigurt në vendin e punës 
ku kolegët/sindikalistët ndihen të lirë për të ndarë idetë e tyre, si dhe për të kërkuar dhe 
shprehur mendimet e tyre. Punëtorët LGBTI+ mund të jenë anëtarë individualë pavarësisht 
dispozitës ligjore që vetëm personat e punësuar mund të jenë anëtarë të sindikatave. Një 
nga parakushtet për veprim të ndërsjellë është anëtarësimi në sindikata. Bashkëpunimi i 
qëndrueshëm afatgjatë reflektohet në anëtarësimin në sindikata.

Rekomandimet për sindikatat mund të përfshijnë:

1. Adresimin e diskriminimit të bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor dhe mjedisit armiqësor 
të punës për të siguruar hapësirë të sigurt për punëtorët LGBTI+ ku ata mund të japin potencialin e tyre 
të plotë;

2. Të bëjnë të ditur se sindikatat janë të përkushtuara në mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve, 
pavarësisht orientimit të tyre tyre seksual, identitetit dhe shprehjes gjinore, apo karakteristikave të seksit. 

3. Sindikatat duhet të dëgjojnë shqetësimet konkrete që punëtorët LGBTI+ kanë për shkak të identitetit të 
tyre dhe t’i përfshijnë ato në proceset e negociatave dhe negociatave kolektive;

4. 4Bashkëpunim dhe partneritet me organizatat LGBTI+ për të shkëmbyer ekspertizë e burime, dhe për të 
mbështetur përpjekjet e njëri-tjetrit në ndërtimin e kushteve më të mira të punës për të gjithë punëtorët, 
përfshirë edhe ata LGBTI+;

5. Të ndryshohen politikat e brendshme dhe të reflektohet për gjithëpërfshirjen e të gjithë punëtorëve pa-
varësisht nga orientimi i tyre seksual, identiteti gjinor, karakteristikat e seksit, mosha, aftësia, përkatësia 
etnike, feja apo statusi shëndetësor.
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S H T O J C A  1 :
N J Ë  A G J E N D Ë  T R A J N I M I  P Ë R  S I N D I K AT AT 
M B I  T Ë  D R E J T AT  E  P U N Ë T O R Ë V E  L G B T I Q +

S H T O J C A  1 :
N J Ë  A G J E N D Ë  T R A J N I M I  P Ë R  S I N D I K AT AT 
M B I  T Ë  D R E J T AT  E  P U N Ë T O R Ë V E  L G B T I Q +

Si pjesë të përpjekjeve të saj për të rritur dialogun dhe bashkëpunimin midis sindikatave dhe 
organizatave LGBTI+, ERA, dhe organizatat e saj anëtare në të gjithë rajonin, janë të lum-
tur të ofrojnë seminare/trajnime fizikisht ose online për sindikatat për nevojat specifike të 
punëtorëve LGBTI+. Më poshtë është një agjendë tipike trajnimi e cila mund të përshtatet si 
një aktivitet gjysmë-ditor, një-ditor ose dy-ditor. Të gjitha sindikatat që veprojnë në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë janë të mirëseardhura të na kontaktojnë dhe ne do të jemi 
të lumtur të planifikojmë aktivitete së bashku.
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Hyrje Pjesëmarrësit do të njihen me njëri-tjetrin, 
do të kuptojnë programin e ditës dhe do të 
bëjnë pyetje ose komente që mund të kenë.

Prezantimi i pjesëmarrësve dhe trajnerëve, 
prezantimi i agjendës dhe çështjeve tekni-
ke (koha e punës, vendi, ushqimi etj.)

Kuptimi i komunitetit dhe koncepteve 
LGBTI+

Pjesëmarrësit do të kuptojnë më mirë 
komunitetin LGBTI+, konceptet, përku-
fizimet, faktet e mitet si dhe çështjet e 
sfidat me të cilat përballen ata në fusha të 
ndryshme të jetës së tyre.

Pjesëmarrësit do të ndërveprojnë me 
aktivistë LGBTI+ të cilët jo vetëm që do 
t'u ofrojnë atyre njohuri mbi komunite-
tin, por gjithashtu do të ndajnë përvoja 
dhe histori personale, përmes të cilave 
ata mund të kuptojnë më mirë realitetin 
e komunitetit. Gjithashtu do të ofrohen 
informacione dhe statistika kërkimore.

Kuptimi i situatës dhe nevojave të 
punonjësve LGBTI+

Përfaqësuesit e sindikatës do të kuptojnë sfidat 
specifike me të cilat përballen punëtorët LGB-
TI+ për shkak të identitetit të tyre si dhe çësht-
jet specifike që sindikatat duhet të trajtojnë për 
të mbrojtur të drejtat e tyre.

Prezantim, dëshmi nga aktivistët dhe ko-
muniteti, diskutim në grup.

Kuptimi i kontekstit ligjor për të dre-
jtat e punëtorëve LGBTI+

Përfaqësuesit e sindikatave do të kuptojnë 
më mirë kontekstin ligjor për të drejtat 
LGBTI+ të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me 
të drejtat e tyre si punëtorë, por edhe me 
të drejtat shtesë (veçanërisht të drejtat 
familjare ose ato që kanë të bëjnë me per-
sonat trans dhe interseks).

Paraqitje e kontekstit ligjor, dëshmi nga 
komuniteti, diskutim në grup.

Eksplorimi i rolit të sindikatave në 
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve 
LGBTI+: sindikatat shpjegojnë procesin 
e marrëveshjeve kolektive dhe mënyrën 
se si organizohen sindikatat. Sindikatat 
shpjegojnë se si negociohen kushtet e 
kontratës dhe kjo mund të çojë në stuhi 
mendimesh nëse ose si mund të nego-
ciohen klauzola specifike LGBTI+.

Pjesëmarrësit do të kenë një kuptim të mirë 
të rolit të tyre në mbrojtjen e punëtorëve 
LGBTI+ dhe llojin e veprimeve që mund të 
ndërmarrin vetëm si dhe në bashkëpunim 
me partnerë të tjerë, si organizatat LGBTI+. 
Organizatat LGBTI+ do të kenë një kuptim 
më të mirë të marrëveshjeve kolektive dhe 
negocimit të kushteve të kontratave.

Prezantim, punë dhe ushtrime në grup, 
diskutim në grup

Eksplorimi i bashkëpunimit të ard-
hshëm ndërmjet organizatave LGBTI+ 
dhe sindikatave. Diskutimi i anëtarë-
simit në sindikatë për personat LGBTI+

Pjesëmarrësit do të eksplorojnë dhe kanë 
identifikuar fushat dhe llojet e bash-
këpunimit, si dhe anëtarësimin në sind-
ikatë për komunitetin LGBTI+.

Vlerësimi dhe komentet (mbyllje) Pjesëmarrësit do të kenë një reflektim 
kolektiv mbi trajnimin.

Pjesëmarrësve do t'u kërkohet të ndajnë 
mendimet e tyre mbi procesin dhe atë që 
kanë mësuar rreth procesit
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S H T O J C A  2 : 
B U R I M E  D H E  L E X I M  I  M Ë T E J S H Ë M

S H T O J C A  2 : 
B U R I M E  D H E  L E X I M  I  M Ë T E J S H Ë M

 » https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/LGBTI%20Enlargement%20Review%202020.pdf

 » https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20
Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20
south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf 

 » https://www.etuc.org/sites/default/files/ETUC_inside-2_1.pdf 

 » https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeast-
ern-europe 

 » https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690601/EPRS_BRI(2021)690601_EN.pdf

 » https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/about-us/follow-us/helvetas-mosaic/article/June2021/
Off-the-books-work-in-Western-Balkans-offers-a-dangerous-social-safety-net 

 » https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-member-states/working-life-ex-
periences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination 

 » https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652719/IPOL_BRI(2020)652719_EN.pdf

 » https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeast-
ern-europe 

 » https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meet-
ing-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans

 » https://onthewaytoeu.net/en/news/the-position-of-young-people-during-the-covid-19-pandemic-
in-the-social-dialogue-system-december-16-2020

 » https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXz-
FrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M  

 » https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-minis-
ters-member-states-measures-combat-0 

 » https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbi-
an-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en 

https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/LGBTI%20Enlargement%20Review%202020.pdf
https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/ETUC_inside-2_1.pdf
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690601/EPRS_BRI(2021)690601_EN.pdf
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/about-us/follow-us/helvetas-mosaic/article/June2021/Off-the-books-work-in-Western-Balkans-offers-a-dangerous-social-safety-net
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/about-us/follow-us/helvetas-mosaic/article/June2021/Off-the-books-work-in-Western-Balkans-offers-a-dangerous-social-safety-net
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-member-states/working-life-experiences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-member-states/working-life-experiences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652719/IPOL_BRI(2020)652719_EN.pdf
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meeting-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans
https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meeting-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans
https://onthewaytoeu.net/en/news/the-position-of-young-people-during-the-covid-19-pandemic-in-the-social-dialogue-system-december-16-2020
https://onthewaytoeu.net/en/news/the-position-of-young-people-during-the-covid-19-pandemic-in-the-social-dialogue-system-december-16-2020
https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-ministers-member-states-measures-combat-0
https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-ministers-member-states-measures-combat-0
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
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 » http://yogyakartaprinciples.org/ 

 » https://www.lgbti-era.org/online-resource-center 
     

http://yogyakartaprinciples.org/
https://www.lgbti-era.org/online-resource-center
https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meeting-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans
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