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Faleminderit!

Eshtrat

Në fillet e të shkruarit të këtij dorëshkrimi, Terrice Bassler ma dërgoi një libër të mahnitshëm për
të shkruarit me një kthesë Zen i: Regjistrimi i eshtrave.1 E lexova të tërin dy herë në dy ditë. Që nga
ajo kohë, po më rastis gjithnjë e më shumë të dëgjoj për eshtrat. Sonia Corrêa na rrëfen se si e kishte
ndier feminizmin në eshtrat e saj në vitet e gjashtëdhjeta. Emily Utz flet për urrejtjen që disa njerëz
tregojnë ndaj jush vetëm pse dashuroni njerëz të caktuar.

Kjo më bëri të pyetesha për eshtrat, apo skeletin e këtij libri. Pjesët që e formojnë. E mbajnë së
bashku, i japin substancë dhe forcë.

E pra, eshtrat e këtij libri janë: Rrëfimet e më shumë se 100 aktivisteve nga më se 45 vende.

Nëntë vjet të punës së Fondit për Veprim Emergjent për të Drejtat Njerëzore të Grave (FVE) që
përmbajnë edhe shqyrtimin e 2,256 kërkesave për grante.2

Biseda të çiltra, shpesh të elektrizuara, me aktivistet që përbëjnë thelbin dhe shpirtin e FVE së:
Ariella Futral, Edwina Morgan, Emily Davis, Emily Utz, Jesse Wren, Keely Tongate, Julie Shaw, Kirsten
Westby, Stefani Crabtree, Tonya Hennessey dhe Trena Moya�—si dhe me aktiviste që i japin krahë
organizatës: Anissa Hélie, Ariane Brunet, Kaari Murungi, Chela Blitt, Eleanor Douglas, Hope Chigudu,
Rachel Wareham, Rita Thapa, Sunila Abeysekera dhe Vahida Nainar.

Mjetet dhe kuraja e ofruar nga Margaret (Mudge) Schink, Fondacioni Channel, Fondi Kundër
Dhunës, Qendra Kërkimore për Zhvillim Ndërkombëtar (IDRC) dhe Programi Ndërkombëtar i Grave i
Institutit të Shoqërisë së Hapur.

Aktivisteve të cilat na nderuan duke lexuar dhe komentuar versionet punuese të librit dhe, në
veçanti: Nancy Billica, Terrice Bassler, Ginger Norwood, Mary Jane Real, Julie Shaw dhe Susan Wells.
Anissa Hélie, e cila punoi me ne që nga fazat e hershme të konceptualizimit, i intervistoi aktivistet
dhe kontribuoi aq shumë në tekstin e librit. Përkthyesit tanë, Charlotte Maitrot (në frengjisht) dhe
Marijana Stoj]iq (në gjuhën serbe). Botuesit tonë, Rick Jones, i cili pati durimin dhe mjeshtërinë që të
kalëronte këtë krijesë plot rënie e ngritje...

Me dhjetëra libra, artikuj e raporte�—megjithëse rrallë hasëm në ndonjë material të përdorshëm
për gjendjen dhe mirëqenien mendore të aktivisteve.3

U jemi mirënjohës edhe përjashtimeve shumë të çmuara dhe të rëndësishme:

Në formë shtojce të këtij libri kemi përfshirë kontributet e pesë aktivisteve të talentuara �— Jo
Doezema, Vesna Drazhenoviq, Natasha Jiminez, Kirsten Westby dhe Emily Utz�—të cilat, në mënyrën
e vet, përshkruan brengat për qëndrueshmërinë e aktivisteve të punëtoreve të seksit, të personit me
aftësi të kufizuar, të trans seksualit, të të rinjve dhe ekscentrikëve. Secila ese meriton një libër më
vete.

Marina Warner (në bashkëpunim me Lydia Alpízar, Ana Jetzi Flores, Aura Guitérrez, Renato
Osses dhe Shruti) botuan një doracak jashtëzakonisht të sinqertë e praktik me titull �“Vetëmbrojtja
dhe përkujdesja për vetveten për gratë aktiviste�”.4
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Susan Wells shkroi një vrojtim shumë të qëlluar të përvojave të aktivisteve nga tërheqja dhe
transformimi në �“Shtegu në ndryshim: Jehu i erës dhe shkathtësia e ripërtëritjes�”. 5 Cynthia
Rothschild, Scott Long dhe Susana Fried patën kurajë të na sjellin shkrimin e mahnitshëm �“Të shlyera
�– Si përdoret seksualiteti për të sulmuar organizimin e grave�”.6

Lepa Mladjenovic ka kaluar disa vite duke folur për mirëqenien dhe aktivizmin feminist duke i
dhënë emër �‘fajit të aktivistes�’.7 Edhe aktivistet si Bisi Adeleye Fayemi dhe Pramada Menon kanë
filluar të çohen, të ngrenë zërin dhe të shkruajnë për qëndrueshmërinë në radhët e lëvizjeve për të
drejtat e njeriut.

Në fund, Jelena Gjorgjeviq dhe unë kemi kryer hulumtimin për këtë libër së bashku. Sa për
shkrimin, unë i kam vënë fjalët në letër dhe Jelena ua ka veshur atyre frymën, thellësinë, sharmin,
dhe humorin e vet. Ne i jemi mirënjohëse njëra tjetrës.
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Aktivistet

Ky libër është një përpjekje e përbashkët dhe një kompilacion i shumë zërave të aktivisteve të
ndryshme. Secila aktiviste i ka dhënë këtij libri energji, forcë dhe ndershmëri. Ndonjëherë rrëfimet e
tyre i kemi treguar fjalë për fjalë ashtu siç i kemi dëgjuar prej tyre. Shpesh, thjeshtë e kemi thurur
thelbin e mendimeve të tyre në tekstin tonë. Mirëpo, gjithnjë jemi përpjekur të jemi besnike ndaj
asaj që kemi dëgjuar ose ndierë.

Shumë vëzhgime dhe konstatime në këtë libër janë tonat. Ato mëtojnë të ndezin dialogun.

I falënderojmë:

Bisi Adeleye Fayemi, Oxana Alistratova, Yvonne Artis, Angelika Arutyunova, Barbara Bangura,
Beata Baradziej, Terrice Bassler, Safana Giul Begum, Barbara Berghold, S. Anusha Bhamini, Iman
Bibars, Barbara Biglia, Vesna Bogdanovi , Amy Bonnaffons, Gladys Brima, Millie Brobston, Ariane
Brunet, Charlotte Bunch, Elizabeth Cafferty, Kamala Chandrakirana, Hope Chigudu, Sonia Corrêa,
arna osi , Maja Danon, Emily Davis, Visaka Dharmadasa, Krishanti Dharmaraj, Jo Doezema,

Eleanor Douglas, Vesna Dra�ženovi , Marta Drury, Sarela Emmanuel, Jeanette Eno, Cindy Ewing,
Ndeye Nafissatou Faye, Rosanna Flamer Caldera, Ariella Futral, Rakhee Goyal, Rebecca Gomperts,
Pilar Gonzales, Julia Greenberg, Sally Gross, Anberiya Hanifa, Majitha Hanifa, Anissa Hélie, Marieme
Hélie Lucas, Jessica Horn, Lama Hourani, Susan Hutchinson, Peitmat Ibragimova, Olivera Ilki , Pinar
Ilkkaracan, Ann Jabbar, Natasha Jiménez, Menaha Kandasamy, Tamara Kalayeva, Nighat S. Kamdar,
Joo Hyun Kang, Ouyporn Khuankaew, Anne Laurence Lacroix, Cintia Lavendera, Carol Leigh, Diana
Lion, Sandra Ljubinkovi , Djingarey Maiga, Anica Miku�š Kos, Lepa Mladjenovic, Fariba Mohajer,
Yanar Mohammed, Rauda Morcos, Trena Moya, Kaari Betty Murungi, Bernedette Muthien, Maria
Nassali, Ginger Norwood, Zawadi A. Nyong'o, Maureen O'Leary, Daphne Olu Williams, Zeina Osman,
Sunil Pant, Indrakanthi Perera, Marina Pislakovskaya, Karen Plafker, Jelena Po�šti , Evelyn Probst,
Sujan Rai, Igo Rogova, Marni Rosen, Gistam Sakayeva, Claudia Samayoa, Mary Sandasi, Alejandra
Sardá, Anne Sophie Schaeffer, Margaret (Mudge) Schink, Brigitte Schmid, Debra Schultz, Indira
Shrestha, Mohammadi Siddiqui, Durga Sob, Sabina Talovi , Upeshka Thabrew, Rita Thapa, Nirwala
Thapei, Prizma Singh Tharu, Tina Thiart, Dorothy Thomas, Luchie Ticzon, Charm Tong, Emily Utz,
Nadia Van der Linde, Esther Vonk, U.D.M. Seela Watthie, Albert Wells, Susan Wells, Kayla
Wentworth, Kirsten Westby, Katrin Wilde, Leyla Yunus, Sta�ša Zajovi , dhe Eva Zillén.
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Prolog

Hulumtimi kishte mbaruar tashmë.

Dhe unë ndodhesha para detyrës së mundimshme kur duhej vendosur në letër mendimet e më
se 100 aktivisteve të të drejtave të njeriut nga i tërë rruzulli tokësor. Ankthet e tyre. Shpresat.
Rraskapitjen. Dhe ngazëllimet.

Ne kishim biseduar për pikëllimin dhe kënaqësinë. Dhimbjen dhe humbjen e për më tepër
humorin e zi. Për gjininë binare, përjashtimin dhe të qenit i padukshëm. Besimin. Krizat e financimit.
Thashethemet dhe shterjen e energjive.

Tani ishte detyrë e imja të thur bashkë të gjitha këto mendime, përjetime, dhe shënime në një
tërësi të rrjedhshme e koherente. Të ofroja një analizë që me kujdes, plot respekt e me diplomaci do
të shkrinte reflektimet thellësisht personale dhe realitetin shpesh të zymtë profesional. Të hartoja
një raport objektiv e të baraspeshuar për mbështetjen e mirëqenies së aktivisteve të të drejtave të
njeriut.8

Të shkruaja diçka që nuk do ta bënte lexuesin të rrëzohej nga dëshpërimi, ose nga mërzia.

Dhe, kuptova se kisha ngecur.

Asgjë që po shkruaja nuk tingëllonte e vërtetë. Ishte ose tepër e largët dhe e ftohtë, ose tepër
lirike e idealiste. Ishte pa dyshim, gjëja me e vështirë që kisha provuar të shkruaja ndonjëherë.

Kurrsesi nuk po e kuptoja se si bënte që, edhe pse i kisha të gjitha elementet në dispozicion,
prapëseprapë e kisha aq të rëndë të shkruaja. Nuk kishte kuptim. I kthehesha shkrimit çdo ditë, por
fjalët nuk po zinin vend. Ato dilnin të shtrembëruara dhe të përkeqësuara.

Kaloi shumë kohë derisa e kuptova. Problemi ishte personal.

Ishte gabim të kaloja vite duke folur me aktiviste të tjera për jetën e tyre �– për atë se si ta
mbajnë veten �– dhe të shkruaj për rrëfimet e tyre nga largësia.

Nuk bënte të pyesja për kulturën e aktivizmit dhe vetëvlerësimin, dëshirën, egoizmin dhe
shpirtgjerësinë. Për atë që na shtyn të japim aq shumë, shpesh duke dërrmuar njëri tjetrin në këtë
proces. Ose duke i lënë të dashurit e familjet tona të vetmuar derisa ne ndjekim vizionet dhe
drejtësinë tonë.

Kjo kurrsesi nuk mund të bëhej pa hyrë edhe vetë në këtë zënkë të ndërlikuar e të ngatërruar.
Nuk mund të bëhej pa hyrë në pasqyrë dhe pa u përballur me ankthet, paragjykimet dhe fajet e mia.

Më duhej të lejoja që procesi i gjurmimit të qëndrueshmërisë të transformonte aktivizmin tim,
duke më detyruar të merresha me çështje që shtynin tutje kufijtë e mi, në vend se të zhyteshin e të
përhumbeshin diku në tekst, madhe edhe të injoroheshin fare.

Çështjet si seksi e kënaqësia (thua se kënaqësia kishte të bënte fare me të drejtat e grave?);
besimi; faji dhe vetëvlerësimi; flokët e dobëta dhe përkujdesja për fëmijët; sëmundjet, fajësimi dhe
vdekja; frika.
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Kjo nënkuptonte sfidimin e pothuajse secilit aspekt të besimeve të mia për aktivizmin. Por edhe
sfidimi i të tjerëve përgjatë kësaj rruge.

Në fund, ishte ky një rrugëtim i vështirë dhe plot dhimbje. Njëkohësisht dhe papritur ishte i
ëmbël, argëtues dhe ngazëllues.

Prandaj, kur ta lexoni këtë libër duhet të prisni të papriturën.

Kjo, pasi që si aktivistë është ndër herët e para që ne flasim për personalen �– publikisht. Kjo
është e re.

Dhe kjo mund të ju bëjë të ndiheni ... të ngazëllyer. Të zemëruar. Të lehtësuar. Thellësisht të
shqetësuar. Plot shpresë.

Të gjitha këto janë mirë.

Janë gjërat që ju bëjnë të ndieni ato që bartin fuqinë.

Kënaquni me vallëzimin.



Çka na duhet revolucioni nëse nuk mund të vallëzojmë?

11

1. Hyrje

Fillimet

Në vitin 1997, Julie Shaw, Ariane Brunet, dhe Margaret (Mudge) Schink u bashkuan për të
hulumtuar një ide të re dhe interesante me aktiviste nga mbarë bota: ofrimi i granteve të reagimit të
shpejtë për aktiviste të të drejtave të njeriut në situata emergjence.

Para në kohë krize! Të jenë të sigurta, t�’u përgjigjen kërcënimeve. Ose të rrëmbejnë një mundësi
për të ndryshuar kontekstin politik. Një formulë konkurrimi prej një faqeje që mund ta plotësonit në
gjuhën tuaj. Një po, ose një jo, brenda 72 orësh. Mjetet financiare të përcjella brenda një jave.

Nuk kishte pasur deri atëherë një ide kaq origjinale që do të ndihmonte aktivistet të cilat
përballeshin me kriza emergjente dhe të paparashikuara. Të gjithë ata që u konsultuan lidhur me
këtë fond u përgjigjën me një: Po, të madhe!

Kështu, me paratë e mbledhura nga aktiviste të tjera dhe me një person të angazhuar, Julie e
themeloi Fondin për Veprim Emergjent për të Drejtat e Njeriut të Grave (FVE) në një dhomë të
vetme në shtëpinë e saj, e përkrahur nga një këshill i aktivisteve/këshilltare nga mbarë bota.

Me kalimin e viteve u rrit edhe FVE ja. Julie e zhvendosi organizatën në një zyrë në Boulder,
Kollorado. Aktivistë të tjerë u bashkuan për të formuar një ekip të tërë. Së shpejti ata kuptuan se
kishte ardhur koha që FVE ja të bënte më shumë se dhënien e granteve. Synohej që sferën e
Aktivizmit për të drejtat e grave ta bënin të dukshme, reale dhe të respektueshme anekënd botës.

Kështu, Julie dhe unë u bashkuam në vitin 2003 që të punonim me zyrtaren e programit Kirsten
Westby dhe 86 aktiviste të tjera nga Kosova, Serbia, Sierra Leone, dhe Shri Lanka për të hetuar se
çfarë ndodhte me Aktivizmin e të drejtave të grave në situata konflikti. Së bashku shkruam një libër:
Jemi ngritur të reagojmë: Aktivizmi për të drejtat e grave në konflikt (NPR). Aty, ne përshkruanim
jetët e aktivisteve për të drejtat e grave dhe punën e tyre �— kush janë ato, çfarë bëjnë, çfarë i sfidon
ato dhe çfarë i përkrah ato.

Ishte pikërisht gjatë hulumtimeve për NPR që zbuluam ekzistimin e paradigmave në jetën e
aktivisteve, të cilat na brengosën, por edhe na befasuan. Shqetësuese ishte sasia e përditshme e
stresit kronik, ekspozimi ndaj traumave dhe mbingarkesa me punë.

Ndërkaq, befasonte fakti që përkundër të gjithave, aktivistet nuk ndaleshin së punuari.

Ne kuptuam atëherë se duhej të shikonim më mirë se si arrinin aktivistet të mbijetonin të sigurta
e me shëndet të mirë fizik e emocional përkundër rreziqeve dhe sfidave aq të shumta në jetën e tyre
të përditshme.

Pasi që, siç na tha Jeanette Eno në Sierra Leone:

Ne po mundohemi ta menaxhojmë situatën. Ne nuk po merremi edhe aq thellësisht me
shkallën e stresit me të cilin përballen gratë e Sierra Leones çdo ditë.
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Kësisoj, ne filluam fazën e ardhshme të punës sonë të përbashkët, të cilën fillimisht e emëruam
Projekti i Mbështetjes së Aktivizmit dhe e cila u shndërrua në këtë libër të bazuar në rrëfimet e më se
100 aktivisteve nga 45 vende.

Bisedat tona morën trajta të llojllojshme: intervista të strukturuara zyrtare, diskutime joformale,
dialogë me postë elektronike e me telefon, si dhe shkëmbime të shpejta të ideve në margjina të
konferencave, derisa pinim ndonjë pije në ndonjë kafene, ose gjatë mbrëmjeve gjithnjë e më të
rralla të vallëzimit.

Secila aktiviste shtonte edhe një fragment të ri për enigmën tonë.

Me to ne zbuluam se përkrahja e Aktivizmit ishte një trend i ri dhe një ide shumë e mirëpritur.

Mirëpo, para se të fillojmë të ju tregojmë për ato që kemi dëgjuar, duhet të flasim një herë për
atë elefantin ngjyrë vjollcë në dhomë �…

Domethënë, çka nënkupton �“përkrahja e Aktivizmit�”?

Emërimi i elefantit

Qëndrueshmëria është fjalë e padobishme.

Karen Plafker më pati thënë se kjo fjalë i bënte flokët e saj të ngriheshin përpjetë, gjë që më bëri
të brengosem shumë.

Ashtu është, kjo fjalë do të thotë gjithçka dhe asgjë në të njëjtën kohë. Është një fjalë mode që u
përngjitet të gjitha ideve të mundshme dhe tashmë ka humbur pothuajse kuptimin: zhvillimi,
bujqësia, mjedisi, institucionet, lidershipi, të gjitha mund të jenë të qëndrueshme.

Është thjeshtë tepër e paqartë. I bën disa njerëz të ndjehen të fuqishëm, të tjerët nuk i lë të
ndjehen rehat.

Pra, çka mund të bëjmë me të?

Mëdyshem nëse do t�’ia kthej shpinën apo ta përqafoj. Ta rizbuloj për ta përdorur sërish. Sikurse
edhe fjalët �‘mafi�’ ose �‘i zoti�’,9 qëndrueshmëria do të mund të bënte një kthim të madh. Mund ta
përvetësonim.

Por kjo mbase nuk do të duhej të ishte edhe aq e rëndësishme. S�’është veçse një fjalë. Mirëpo,
këtë fjalë po e përdorim në FVE tashmë dy vjet. Dhe, disi jam lidhur me të, njësoj siç jam e lidhur me
macen time, Bazilin, të cilën e dua �… por, shumë rrallë, edhe nuk e duroj (sepse ajo kafshon).

Më duhej t�’i bija në fije problemit me qëndrueshmërinë. U përpoqa të mendoja fjalë të tjera që
ishin në përdorim.

Shterimi ka kuptim, por mund të jetë tepër negativ. Mirëqenia është e mirë, megjithëse paksa e
kohës së re. Menaxhimi i stresit do të mund të bënte punë, por disi kufizohet me kliniken.

Prandaj si duket qëndrueshmëria disi i përmban këto të gjitha.
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Të jesh në gjendje të bësh punën që e do dhe, njëkohësisht, të ndjehesh e plotë dhe e lumtur në
secilën pjesë të jetës tënde. Të ndjehesh e sigurt; e lidhur; të ndjehesh e pranuar, e respektuar dhe e
çmuar, për atë që je po aq sa edhe për atë bën. Në cilëndo kohë e moshë dhe duke punuar për
cilëndo çështje.

Jeta në baraspeshë dhe në mënyrë origjinale, duke i mbetur besnike vlerave tuaja.

Duke gjetur mënyrën për ta kthyer shpirtin e shpirtëroren në jetën dhe punën tuaj.

Kthimi i shpirtit

Tash jemi në fillim të një gjëje shumë të rëndësishme.

Aktivistet mbase ndjeheshin në siklet derisa flisnin për vetveten, por me rëndësi ishte që kishin
filluar të flisnin. Ideja se personalja është në të vërtetë politike ka filluar ta mbyllë trajektoren në
rrethin e plotë: jo vetëm që është në rregull të flasim për brengat tona �‘private�’ por, për më tepër,
kemi të drejtë (dhe përgjegjësi) të punojmë që ato të shihen si të barabarta dhe njësoj të
rëndësishme me punën tonë publike.

Kjo do të thotë gjithashtu se ka një bazë për të shndërruar mirëqenien dhe qëndrueshmërinë në
prioritet.

Bisi Adeleye Fayemi e ka përmbledhur këtë për bukuri në thirrjen e saj elokuente për
ndryshim:10

Trajtimi i nevojave fizike, shpirtërore dhe emocionale të grave ka qenë një ndër mangësitë 
kryesore të punës sonë si feministe. Janë pikërisht ato fusha sociale e institucionale në të cilat ne 
duhet të punojmë (siç janë portretimi negativ në media, fundamentalizmi kulturor e religjioz, 
presionet nga organizatat e tjera dhe sfidat e balancimit të obligimeve familjare e profesionale), në të 
cilat shtohet efekti i kundërveprimit kundrejt grave dhe që e bëjnë mbajtjen dhe përkrahjen e 
energjive të grave edhe më të vështirë. 

  
Shumë prej nesh jemi të lodhura, të rraskapitura, të dëshpëruara e të zemëruara, ndërsa shumë prej 
nesh kemi kaluar nëpër periudha intensive të krizave të shoqëruara me thyerje të marrëdhënieve, 
probleme me familje, tradhti të besimit, si dhe hidhërim dhe lëndim të thellë. Gjithnjë e më shpesh, ne 
bëhemi cinikë dhe themi se po “kalojmë nëpër faza”. Dhe, përderisa disa prej nesh jemi të 
vetëdijshme për këtë, megjithatë nuk parapëlqejmë të flasim për të. Për një lëvizje që është ngritur 
mbi sloganin ‘personalja është politike’, kuptojmë se shumë pak kemi reflektuar për atë se sa prej 
gjërave që bëjmë me dhe ndaj njëri-tjetrit janë ‘personale’ dhe ‘politike’.  

 
Duhet t’u kthehemi strategjive të vjetra të feministeve të fazës së ngritjes së vetëdijes dhe zhvillimit të 
vetëvlerësimit të grave. Duhet të mësojmë veten si të përballemi me dhimbjen dhe si të flasim për të në 
vend se ta mohojmë ose të kërkojmë qetësinë gjithkund përveç atje ku duhet. Duhet të mësojmë si ta 
pëlqejmë, ta respektojmë dhe ta duam njëra-tjetren dhe, më e rëndësishmja, si të kënaqemi nga këto 
relacione.  

 
Duam t’ia kthejmë frymën origjinale lëvizjes sonë.  

Një mënyrë për t�’iu kthyer frymës origjinale është sikur në vijim:
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Fillojmë duke folur për qëndrueshmërinë tonë si aktiviste. E vendosim personalen në tryezë. I
sfidojmë tabutë. Bëjmë pyetje, edhe nëqoftëse ende nuk i dimë përgjigjet.

Do të fillojmë duke e thyer heshtjen.
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2. Përvjelja e shtresave

Shumica e aktivisteve nuk parapëlqejnë të flasin për vetveten.

Ato janë në gjendje të flasin me orë të tëra për fundamentalizmat, krizat e financimit,
përfundimin e luftërave dhe për dhunën kundër grave. Shumë prej tyre kanë folur në opinion për
këto sfida. Madje kanë shkruar libra e artikuj për këto sfida �– të cilat mbesin në thelbin e punës së
tyre.

Mirëpo, ishte shumë më e vështirë të bindeshin aktivistet që të flisnin për shpresat, ankthet, e
shqetësimet e veta.

Kur unë e Jelena filluam t�’i pyesnim aktivistet për mënyrat se si ia dilnin mbanë në jetë, disa
reaguan me huti, të tjera ndërkaq me frustrim.

Për ilustrim, gjatë një interviste grupore në Sri Lanka, pasi që kishim diskutuar mënyrën se si ato
përballeshin me stresin, një nga aktivistet më ndali dhe më tha:

Të lutem, nuk po e kuptoj — çfarë ka lidhje kjo me punën tonë? Çka po doni të vërtetoni? 

Për to, stresi i tyre, rraskapitja e, madje edhe siguria e tyre, ishin çështje private që nuk lidheshin
me punën e vërtetë të aktivizmit.

Pasi që këto janë çështje që duhen shlyer.

Dhe nuk flasim dhe nuk shkruajmë për to, thjeshtë sepse janë tepër private. Tepër të buta. Ose,
siç e thotë Anissa Hélie, ato duken tepër të �‘parëndësishme�’ në kontekstet politike të luftës, të
trupave të dërrmuar dhe të diktaturave.

Rrjedhimisht, nuk ka vend për to në diskursin real të të drejtave të njeriut.

Dhe kështu shumica e bisedave tona për qëndrueshmërinë filluan në tema të njohura, me
shtresën e parë, publike, të shqetësimeve të aktivistëve. Ndërkaq, edhe këto shqetësime më parë
janë shqyrtuar nga aspekti organizativ pastaj nga aspekti individual.

Ne fillonim nga skema thellësisht të paqëndrueshme të financimit �— ajo që Jo Doezema e quan
paradoksi i �‘punës së lirë�’. Sepse shumica e granteve nuk i mbulojnë as shpenzimet thelbësore, siç
janë pagat e arsyeshme, përfitimet e ndryshme, ose masat e sigurisë.

Për atë se mbledhja e fondeve është aq rraskapitëse, sepse edhe ato që jepen janë në afat të
shkurtër, të bazuara në projekte dhe kanë shumë kushtëzime të lidhura me to.

Për atë se pjesa më e madhe e Aktivizmit për të drejtat e njeriut duket të jetë e padukshme për
botën dhe njerëzit e tjerë.

Mirëpo, pas një kohe, ne i kishim përvjelë tashmë shtresat e jashtme publike: përtej fondeve,
përtej organizatave dhe përtej aspekteve politike.
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Dhe, më në fund, filloi të paraqitej edhe �‘unë�‘. Aktivistet filluan të flasin për aspektet personale.
Për shumë prej tyre, ishte kjo befasi dhe një lehtësim ose, shprehur me fjalët që Sujan Rai na i tha në
Nepal:

Qenka mirë të jesh në gjendje të flasësh. Sepse askush nuk na pyet për këto gjëra. Ne flasim për 
të tjerët, por askush nuk na pyet se si ndjehemi ne.  

Kështu vazhdonin bisedat. Dhe, përfundimisht iu kthyem qëndrueshmërisë sonë, diçka që, siç na
e kujtoi Pramada Menon, është tepër e rrallë në botën e aktivizmit:11

Është edhe çështja e qëndrueshmërisë; dhe kur them qëndrueshmëri nuk mendoj në financa, por 
në personelin tonë. Ma merr mendja se të gjithë që jemi këtu punojmë për të drejtat e njeriut.  

Mirëpo, ne kurrë nuk mendojmë për qëndrueshmërinë tonë.  

Prej 365 ditëve në një vit, ne kalojmë duke udhëtuar rreth 200 prej tyre. Ne vuajmë nga dallimet 
në mes të zonave kohore si rezultat i fluturimeve të gjata dhe nga mospërshtatja e bioritmit tonë nëpër 
zonat e ndryshme anekënd botës; ne harrojmë fare si duken të dashurit tonë. Fëmijët tanë rriten nën 
përkujdesjen dhe mbështetjen e një partneri tjetër, i cili pyetet me habi se cili kishte qenë motivi që 
sillnim fëmijë në këtë botë. 

Ne, ndërkaq, pyetemi se si të mbajmë vetveten, të mbledhim energjitë dhe të bëjmë ndryshime 
gjetkë?  

Ne vazhdimisht flasim për qëndrueshmërinë e njerëzve të tjerë dhe asnjëherë për qëndresën tonë. 

Për çka tjetër brengosen aktivistet? Ja çka na thanë ato:

Ne brengosemi për … Pikëllimin. Sigurinë. Këpucët. Seksin. Familjen. Shndërrimet. Punën e 
tepruar. Këto rrëfime nuk mund t’i largojmë nga kokat tona. Përballimi i shpenzimeve mujore. Çfarë 
do të ndodhë më tutje? Çfarë do të ndodhë me fëmijët tanë? Fitimi i respektit … dhe ruajtja e tij. Faji. 
Përgjegjësia. Ruajtja e sigurisë. 

Dhe, në fund, së bashku e mbyllëm rrethin e plotë dhe u lidhëm në pikën e fillimit: se brenga
për ushqimin e familjes dhe për pensionimin pa mjete për jetesë normale është po aq e rëndësishme
sa shqetësimet për thithjen e fondeve ose për luftimin e dhunës së sponsorizuar nga shteti. Dhe se
të gjitha këto janë pjesë e ekuacionit të njëjtë të qëndrueshmërisë.

Se personalja e publikja jo vetëm e fuqizojnë njëra tjetrën, por ato janë të ndërlidhura në
mënyrë të pandashme.

Të nisemi nga fillimi.
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3. T�’i heqim qafe

Duke u ngritur12

Kështu fillon:

Një grua zgjohet diku në botë, po e marrim Sri Lankën. Ajo rri e shtrirë duke shikuar rrezet e
diellit që depërtojnë nëpërmjet perdeve të verdha. Si edhe çdo mëngjes tjetër gjatë pesë viteve të
fundit, ajo e organizon ditën e vet në mendje: të pastrojë shtëpinë, të përgatisë mëngjesin, të
ushqejë pulat. Pastaj, sikur edhe çdo mëngjes tjetër përgjatë pesë viteve të fundit, ajo i mbyll sytë
dhe kujton.

Në fillim vjen ngadalë, përftime të duarve të vogla e të rrudhosura të mbështjella rreth duarve të
saj dhe aroma e këpucëve të para të lëkurta. Pastaj më shpejt. Uniforma e hekurosur shkollore e
përzier me gjunjë të gërvishtur dhe me sy ngjyrë kafeje vezullues.

Dhe pastaj, si gjithnjë, fillojnë pyetjet: A ka të ftohtë? A është vetëm? A është gjallë?

Në fund të fundit, çka do të thotë �“i pagjetur�”? Është mashtrim. Nuk vendos të jetë as njëra as
ana tjetër. Janë eshtra të shpërndara në një luginë. Ose një trokitje në derë dhe buzëqeshja e tij,
fryma e tij e ngrohtë në faqen tënde �…

Mjaft, thotë. Koha të ngrihem.

Dhe sikurse edhe çdo ditë tjetër gjatë këtyre pesë viteve, ajo kalon nëpër rutinën e saj të
mëngjesit, duke mbajtur frymën deri sa të ndodhë diçka. Lëshon lajmet dhe dëgjon lajmet e njëjta
në një ditë tjetër. Luftë në Xhafna. Familjet e shpërndara gjithandej nga cunami ende shpresojnë.

Ajo fik lajmet, vishet, dhe niset për në qendrën njëdhomëshe komunitare. Ky është vendi ku ajo
takon shoqet e saja çdo mëngjes. Nëna të tjera që rrinë në pritje të kthimit të djemve të tyre në
shtëpi. Të lidhura në një pritje të plotë.

Ajo shijon pak çaj të ëmbël dhe shikon përreth. Sikurse edhe çdo ditë tjetër.

Dhe, ashtu papritur, faniten zërat rreth saj, ndërkaq ajo mbetet e vetmuar me mendimin e vet.
Është i ngrohtë, i ëmbël dhe i fortë. Fillon të rrahë ngadalë, pastaj më shpejt derisa diçka e çel
gëzhojën brenda saj dhe asaj i bëhet e qartë:

Mjaft. Nuk ka më pritje. Ka ardhur koha.

Ajo u kthehet shoqeve të veta dhe i sheh ndryshe. Gjithçka sheh ndryshe. Ka një përgjigje. Mund
të bëjmë diçka. Mund të çohemi e të kërkojmë të dimë se çka ka ndodhur. Ne mund të përballemi
me frikën. Me tmerret që i ka sjellë kjo luftë. Që i kanë sjellë udhëheqësit tanë.

Ne mund t�’i sfidojmë përgjegjësit. Dhe përfundimisht të kërkojmë përgjigje. Ku janë fëmijët që
na i morët? Dhe nëse nuk na tregojnë ata, ne mund të shkojmë të kërkojmë vet. Në veri. Të vizitojmë
nëna të tjera. Të zbulojmë të vërtetën. Ne mund ta kanalizojmë dhimbjen dhe mllefin tonë
nëpërmjet solidaritetit.
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Pse të presim më gjatë? Ne mund të veprojmë.

Dhe kështu fillon �…

Për pasionin

Fillimet mund të jenë të vetmuara.

Ato fillojnë me vizion. Pasion. Forcë. Ato ushqehen nga diskriminimi, lufta, padrejtësitë �… nga
urgjenca për të marrë një qëndrim, për të thënë �… mjaft.

Shpesh nuk ka asgjë më shumë.

Siç e thotë Rakhee Goyal:

Këtu na sjell pasioni ynë. Ne jemi plot pasion për ta ndryshuar botën për gratë. Ne jemi të 
vetëdijshme për natyrën urgjente të kësaj ndërmarrjeje – kjo duhet bërë sot. Ky pasion na mundëson 
të japim tërë energjitë tona për këtë qëllim.  

Kështu, fillon të ndërtosh diçka duke u nisur nga ajo që ke �– kohën, energjinë dhe ato pak të
holla që mund të mbledhësh.

Në fillim e përdor zyrën tënde për zyrë duke punuar çdo orë që mund ta kurseni, shpesh edhe
pas orarit të punës së rregullt dhe pasi që të tjerët të kenë shkuar në shtrat.

Ngadalë do t�’u bashkohen aktiviste të tjera. Zakonisht për ndonjë pagesë të vogël ose pa pagesë.

Kështu, së bashku, vazhdoni të ndërtoni e të krijoni. E merrni atë që keni kultivuar nga një ide e
vetme dhe ua zgjatni dorën të tjerëve. Për të ndryshuar. Duke e kundërshtuar diskriminimin në të
gjitha format e tij. Duke i gjetur të pagjeturit. Duke ofruar strehim për viktimat e dhunës. Duke
rindërtuar jetën e njerëzve pas dridhjeve të tokës. Duke ndryshuar ligjet. Duke depërtuar në vendet
më të errëta e më të fshehura të abuzimit të të drejtave të njeriut: në kampet e refugjatëve, burgje,
... ose në shtëpinë e fqinjit të parë.

Dhe kur të keni gjetur mënyrën për të sjellë përkrahje dhe mjete financiare të jashtme, ju do të
jeni aq e mbizotëruar nga pasioni, saqë nuk do të kërkoni para për asgjë tjetër pos për të bërë më
shumë:më shumë iniciativa dhe më shumë punë e cila depërton deri te më shumë njerëz.

Ndërkaq, paratë për të paguar për gjëra si paga për jetesë, sigurimi shëndetësor, përkujdesja e
fëmijëve, qiraja e zyrës, sigurimi, aftësimi, pushimet �… këto do të ishin luks i tepruar.

Në kohën kur ka aq shumë kërkesa dhe aq shumë për të bërë, atëherë çfarë të drejte keni ju të
paguani për nevojat tuaja? Prandaj, ju vazhdoni duke kursyer edhe më shumë dhe punoni më gjatë
orëve të mbrëmjes dhe mësoheni të mos keni për vete. Vazhdoni të përballeni me jetën në llogari të
kurrizit tuaj.
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Ky lloj organizimi është mahnitës. Është shumë i fuqishëm, fleksibil, i përgjegjshëm, i bazuar në
çështje reale dhe thellësisht i lidhur me komunitetin.

Për shumë njerëz, ky është fillimi i një cikli që më në fund do ta rrezikojë aftësinë e tyre për të
punuar të sigurta dhe në mënyrë të qëndrueshme.

Mbase pikërisht, sepse të gjitha i keni ndërtuar vetë, çmimi i vërtetë i punës tuaj dhe
kontributet tuaja të mëdha në energji, kohë e mjete financiare do të mbeten të fshehura.

Rrjedhimisht, mungesa e përllogaritjes së kostos së vërtetë të angazhimit të aktivisteve në këto
kërkesa për përkrahje të projekteve krijon një përshtypje artificiale se qenka e mundur të bëhet
punë e stërmadhe me shuma tepër të vogla të parave.

Një gjë e tillë e kthen aktivizmin në mjet tregtimi.

Tregtimi i favorshëm

Gjithkujt i pëlqen të tregtojë lirë. Ajo ndjenjë e mprehtë dhe e ëmbël e kënaqësisë kur gjejmë
atë që duam me të vërtetë dhe kur e bëjmë për vete për një pjesë të vogël të vlerës së vet të
vërtetë.

Por e vërteta qëndron diku gjetkë.

Nëse disa herë bëni blerje të favorshme, ato dikur fillojnë të humbin atë veçorinë dhe ndjenjën e
veçantë. E humbin atë aspektin e vlerës dhe ju filloni ta merrni një gjë të tillë si të garantuar.
Ndërkaq, nëse dikush kërkon më shumë për të njëjtën gjë, ju filloni të ndjeheni i indinjuar.

Dhe këtë problem të madh e ka edhe aktivizmi.

Ne e vendosim pragun shumë ulët �– aktivizmi është fare i lirë.

Shumë herët dhe shumë shpejt, donatorët e jashtëm (edhe pse jo të gjithë) ishin mësuar me
këto kosto realisht të ulëta për punën e aktivisteve: pa shpenzime administrative, me paga të vogla
ose fare pa to, pa përfitime dhe pa pensione.13 Gjithsesi pa masa sigurie ose, siç na e kujton
Bernedette Muthien:

Si mund të prisnim nga donatorët që të paguanin për sigurinë tonë nëse ata ngurronin të 
paguanin për diçka krejtësisht themelore siç është një drekë gjatë punës në zonat rurale? 

Menaha Kandasamy i vërteton fjalët e Bernedettes derisa përshkruan se si, gjatë negociatave me
një përfaqësues të donatorëve, asaj i ishte dashur që të shpjegonte nevojën për transport të sigurt
në zonat e prekura nga konflikti në Sri Lanka:

Njëri nga donatorët kurrsesi të bindej se unë duhej të udhëtoja me makinë në zonat e tamilëve. Ai 
insistonte se do të mjaftonte udhëtimi me një motoçikletë. Pasi që kisha arritur ta bindja (duke i 
theksuar rreziqet për sigurinë tonë), ai vazhdoi të më pyeste se sa litra benzinë duheshin … 

Bazat e gabuara ishin vënë më herët. Tash secili priste një blerje të lirë.

Kjo domethënë se edhe kur kërkojmë kompensimin për gjërat themelore, domethënë krijimin e
kushteve për të kryer punën në mënyrë të sigurt, të logjikshme dhe të qëndrueshme, prapëseprapë
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puna nuk është kryer si duhet. Përfshirja e kostos reale vetëm sa e rrit atë vijën e papërshtatshme
buxhetore të quajtur �“shpenzime të regjisë�“.

Nga pikëvështrimi i financimit, nëse paguhen pagat ose regjia. I tërë projekti do të bëhet tepër i
shtrenjtë. Si mund të vazhdojmë financimin e kaq shumë projekteve të këtilla? Pra, do të duhet të
bëjmë më pak punë. Do të marrim më pak shërbime për paratë tona. A nuk mund ta bëni pa pagesë,
siç e keni bërë gjithmonë? Ose, mbase do të duhet të gjejmë ndonjë grup tjetër i cili nuk do të
kërkojë këto shpenzime �‘shtesë�‘. Mbase duhet ta bëjmë vetë. Me siguri nuk është aq e vështirë �…

Në fund të fundit, edhe një herë, duhet të vendosim se çka shohim dhe gjykojmë si më të
rëndësishme.

Duhet të vendosim për të forcuar besimin që përvijohet nëpër të gjitha kulturat dhe që është i
vjetër sa vetë koha.

Dhe kjo është se puna e grave është private dhe e butë. Dhe se puna e grave në të vërtetë nuk
është as punë. Është në natyrën e grave si nëna dhe vajza që të kujdesen për të tjerët �… dhe të
krijojnë paqe në familje.

Pra, a nuk është Aktivizmi vetëm një vazhdimësi e bukur dhe e natyrshme e këtij botëkuptimi?

Duke qenë të zëna me punë, aktivisteve nuk u mbetet kohë më për të luftuar këto ide të
çuditshme dhe të rrënjosura thellë në mentalitet.

Dhe për ta bërë punën e tyre për të drejtat e njerëzve të çmuar e të dukshme.

Ëndrra

Që na kthen prapë te paratë.

Këtë herë duke mbledhur fonde. Në mënyrë të dinjitetshme. Si partnerë të barabartë. Pasuria e
ndarë vetëm për arsye se puna është e rëndësishme. E respektuar dhe e çmuar.

Paramendojeni një botë në të cilën nga ju kërkohet që të dorëzoni një projekt propozim në vend
se të keni nevojë të kërkoni. Diçka të thjeshtë në jo më shumë se dy faqe. Në gjuhën tuaj. Një
projekt propozim për një veprim shumëvjeçar me financim themelor, duke përfshirë të mirat
përfituese, pensionet, para për siguri. Përgjigja brenda një jave. Madje edhe një muaj do të ishte i
jashtëzakonshëm.

Paramendoni. Ëndërr.

Kjo edhe ndodh. Dhe ky lloj financimi zakonisht ofrohet nga aktivistë të tjerë si donatorë të
pavarur. Ose nga aktivistë që punojnë në kuadër të organizatave e fondacioneve progresive të
donatorëve e madje edhe nga institucionet qeveritare.

Këto janë përjashtime të rralla dhe shumë të çmueshme. Të atilla që na ndihmojnë të
vazhdojmë.

Pjesa e mbetur e kohës është një betejë shumë e vështirë.
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Lulelakrat e aktivizmit

Juliette, bija ime pesëvjeçare, e urren lulelakrën. Ne na duhet ta shkërmoqim në keçap për ta
përhumbur. Ngrënia e lulelakrës gjithnjë shoqërohet nga negociata të shumta. Ajo e duron
lulelakrën për të arritur te pjesa më e shijshme e racionit: suxhuk dhe pasta spagheti. Mbase
ndonjë puding më pas, mirëpo, vetëm në rast se hahet edhe lulelakra.

Shumë prej nesh mendojmë njësoj edhe për paratë. Ato janë pjesa të cilën ne duam ta heqim
qafet, në mënyrë që të mund të merremi me atë që ne duam me të vërtetë �… gjërat e shijshme.

Dhe ajo që na zemëron është se nuk është lehtë të merremi me pjesën e shijshme. Është e
sikletshme dhe e parehatshme. Këtu kërkohet pranimi ynë dhe vlerësimi i drejtë.

Kur dikush paguan për punën tuaj, ata në një mënyrë ju thonë se ajo gjë është e rëndësishme
dhe e çmueshme. Dhe, po të lëvizim pak më tutje në këtë argument, nëse dihet se puna juaj është
jeta dhe dashuria juaj, ata njëkohësisht ju thonë edhe juve se jeni e çmuar.

Arsyetimi i vazhdueshëm i kësaj pune kaq të rëndësishme dhe kaq personale mund të jetë
ofenduese, siç e shpjegon edhe Krishanti Dharmaraj:

Ne i hyjmë kësaj pune për shkak të pasionit që kemi për të punuar me gratë. Mirëpo, kur jeni 
udhëheqëse dhe në një post të nivelit të lartë, atëherë e keni për detyrë të mblidhni fonde.  

 
Dhe shumë prej nesh shpenzohen duke mbledhur fonde. Kjo sjell shumë strese. Në rregull, kjo 

është pjesë e punës sonë, mirëpo nëse duhet çdo herë të arsyetojmë punën tonë dhe të shpjegojmë 
përse grave u duhet një projekt …  

 
Pas një kohe kjo bëhet vërtetë ofenduese.  

Megjithatë ne vazhdojmë të pyesim, përse kjo është shumë e rëndësishme. E vlen të
mundohemi për të.

Në fund, asgjë nuk e zbut goditjen e përgjigjes negative �‘jo�’. Megjithatë ne mësohemi edhe me
të. Ndërsa kur marrim �‘po�’ është një mrekulli, një vërtetim.

Megjithatë, në të shumtën e rasteve ne marrim një �‘po�’ me kushtëzime dhe me disa rrathë
nëpër të cilët duhet përbiruar.

Vallëzimi për darkë

Në fillim të secilës bisedë me aktivistet për qëndrueshmërinë, një nga temat e para që të
imponohet është paraja.

Vallëzimi i donatorit.

Sikur ata rrathët e cirkut nëpër të cilët duhet përbiruar për të mbajtur të gjallë punën tënde.
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Së pari, pjesa më e vështirë. Duhet të gjeni donatorët që kanë gatishmërinë për të përkrahur
aktivizmin e të drejtave të njeriut. Pastaj, duhet të gjeni mënyrën si të prezantoheni para tyre �… duke
shpresuar se do të jetë ky dikush që do të qëndrojë këtejpari më shumë se disa muaj.

Pasi të keni vendosur kontaktin e parë do të kuptoni se kriteret e financimit dhe formatet e
projekt propozimeve janë zakonisht të gjata, të komplikuara dhe burokratike dhe, rrallë e hiq, në
gjuhën tuaj amtare.

Pastaj duhet të pajtoheni me llojin e financimit që ofrohet. Më së shpeshti kjo përkrahje
financiare ofrohet vetëm për projekte. Kjo domethënë se ky nuk i mbulon shpenzimet tuaja
operative si qiranë, pagat e personelit dhe përfitimet.14

Pos kësaj, shpesh kemi të bëjmë me financim afatshkurtër për tre muaj, gjashtë muaj dhe, nëse
je me fat, një vit. Disa më fatlumë mund të përfitojnë nga përkrahja financiare për dy tre vjet. Por
kjo ndodh rrallë.

Për të mbijetuar, ju duhet të gjeni shumë donatorë të ndryshëm, gjë që sjellë sfida të reja, ose
siç na e shpjegoi Anissa:

Qëndrueshmëria organizative është e lidhur me diversifikimin e burimeve të financimit. Ndërkaq, 
është e logjikshme që donatorë të ndryshëm do të kenë cikle të ndryshme vjetore të buxhetit. Kjo 
nënkupton se një pjesë e madhe e kohës sonë ikën duke mbledhur fonde dhe duke raportuar. 

Kjo i kurthon aktivistet në një cikël të pafund të mbledhjes së fondeve.

Kur më në fund i keni ndërtuar marrëdhëniet me financuesit, u keni rënë në fije proceseve të
aplikimit dhe i keni plotësuar të gjithë formularët do të kuptoni se tash duhet të prisni disa muaj për
përgjigje. Në ndërkohë do të jenë shpenzuar financat e projekteve tuaja të tjera.

Dhe, në mungesë të parasë për të aftësuar personelin, për të zhvilluar shkathtësitë ose për të
hulumtuar mundësitë e sigurimit të përkrahjes financiare do të përfundoni duke shpenzuar energji
të madhe në përpjekje për të mbledhur fonde.

Pastaj ndesheni me kushtet që bashkëlidhen me financimin ...

Kushtëzimet

Aktivistet mirëpresin përkrahjen nga cilido burim i financimit. Mirëpo, problemi fillon kur
përkrahja vjen e shoqëruar me gjëra të parealizueshme dhe me kushtëzime të dukshme ose të
padukshme.

Për ilustrim mund të marrim vizitat e projektit nga ana e donatorit, të cilat marrin shumë energji,
kohë dhe resurse për t�’u organizuar.

Ndonjëherë, njerëzit që punojnë për donatorët qëllimisht i keqpërdorin pozitat e tyre. Një
aktivisteje i ishte kërkuar të pranonte një donator në shtëpinë e saj, i cili i kishte dhënë vetes lirinë të
shërbehej me pije të ndryshme, duke akuzuar në të njëjtën kohë aktivisten se i kishte përdorur
mjetet e projektit për të blerë aperitivë (të cilat në të vërtetë ishin blerë me paratë e fituara me
mund).
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Në fund vjen abuzimi me pushtetin në nivel institucional �— kur agjencitë financuese qeveritare
mëtojnë të kufizojnë e të kontrollojnë Aktivizmin për të drejtat e njeriut nëpërmjet të lidhjes së
financimit me politikat e veta të punëve të jashtme.

Për shembull, Politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Meksiko Sitin, e njohur si
Rregulla e Kufizimit Global15�— ua mohon financimin grupeve në mbarë botën të cilat ofrojnë
shërbime për planifikimin e familjes, përfshirë abortin. Për më tepër, grupet që marrin fonde me
kufizime të tilla nga Shtetet e Bashkuara, nuk lejohen të përdorin fonde nga burime të shteteve të
tjera për të ofruar këshilla ose abort legal e as për të organizuar fushata në favor të abortit në
vendet e veta. Kjo i ka detyruar grupet për planifikimin e familjes anekënd botës që të ndërpresin
ose të shkurtojnë shërbimet e veta, duke i lënë gratë pa ndonjë zgjidhje tjetër pos të shërbehen me
aborte ilegale ose të mbajnë shtatzëni të padëshiruara në trupin e vet.

Ose Betimi i Besnikërisë për Prostitucionin, i cili kërkon si nga organizata të huaja dhe nga
organizata joqeveritare (OJQ) me seli në SHBA që marrin përkrahje financiare nga fondi global i
SHBA ve për luftimin e HIV it ose nga fondi kundër trafikimit, që të hartojnë e të miratojnë politika
në të cilat e shprehin qartë kundërshtimin e vet ndaj prostitucionit. Këto politika dhe kufizime kanë
prodhuar efekte të kundërta për parandalimin efektiv të HIV it, mbrojtjen e të drejtave të njeriut
dhe promovimin e shëndetit publik.16

Vërtetimi i blerjes

Gjithnjë e më shumë, donatorët po kërkojnë vërtetime. Të vërtetohet se aktivizmi i të drejtave
të njeriut ka pasur ndikim dhe ka rezultuar me ndryshime konkrete. Kjo është plotësisht në rregull.

Kjo po ndryshon mënyrën tonë të punës. Ose shprehur me fjalët e Marni Rosen:

Organizatat bamirëse kanë ndryshuar. Ato përqendroheshin në efektivitetin e organizatës dhe në 
shëndetin e saj. Por tash ato përqendrohen në procese dhe në efikasitet. 

Ofruesit e përkrahjes financiare gjithnjë e më shumë presin nga grupet e të drejtave të njeriut që
të �“avancojnë�“ nga puna në bazë në status më të lartë profesional dhe të përdorin mjete të
ndryshme që përdorin organizatat e biznesit për të matur dhe për të raportuar për punën e vet.
Sepse ata i njohin dhe u besojnë atyre modeleve të organizimit të ndërmarrjeve afariste si mënyra
më efektive të organizimit.

Asociacioni i Grave në Zhvillim (AGZH) e quajti këtë dukuri �“korporatizim të komunitetit të
donatorëve�”. Ato tregojnë se si ky trend ka ndikuar në rritjen e ngarkesës me punë të aktivisteve dhe
ka rezultuar me rritjen e distancës në mes të aktivisteve dhe përkrahësve financiarë:17

`Gjatë dhjetëvjetëshit të fundit ka ndodhur një transformim i rëndësishëm i agjencive për ofrimin 
e ndihmave financiare që të bëhen më efikase, më të specializuara dhe më shumë të orientuara kah 
rezultatet. Modele të menaxhimit korporativ kanë depërtuar në organizatat filantropike, mirëbërëse 
dhe në ato për përkrahje të zhvillimit e për drejtësi sociale duke prodhuar rezultate të mira, por edhe 
pasoja negative.  

Në njërën anë donatorët pranojnë se kanë kontribuar në zhvillimin e sistemeve aq të ngarkuara 
me procedura të tepruara, me baza të të dhënave, caqe dhe procese të shumështresuara të 
vendimmarrjes sa që procesi i dhënies së granteve është kthyer në orvatje për realizimin e 
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shpenzimeve të përcaktuara, për plotësimin e tabelave për arritje të rezultateve dhe për hartimin e 
projekt-propozimeve të hollësishme e të standardizuara…  

Po ashtu, është konstatuar se partneritetet e ndërtuara me shumë mund gjatë disa viteve tashmë 
përballeshin me presione të jashtme dhe se ndërveprimi në mes të donatorëve po dominohej nga 
udhëzimet e ndryshme për çështje administrative e nga agjendat e donatorëve, në vend të dialogut të 
hapur për strategjitë, ambiciet dhe reflektimin për punën e njëri-tjetrit. 

Mirëpo, aktivizmi për të drejtat e njeriut thjesht nuk mund të funksionojë në atë mënyrë. Kjo
nuk është ndërmarrje, nuk është as përpjekje zhvillimore. Nuk mund të ketë një model që u
përshtatet të gjithëve.

Aktivizmi nuk mund të jetë efektiv pa qenë fleksibil. Kjo nënkupton se aktivistët marrin forma të
ndryshme.

Ndonjëherë ata janë shumë të organizuar e të strukturuar mirë. Shpesh ky është angazhim i
profilit për të drejtat e njeriut që është i njohur për publikun, si puna e Amnesty International,
Human Rights Watch, ose Organizata Botërore Kundër Torturës.

Mirëpo, zakonisht, aktivizmi për të drejtat e njeriut është i pastrukturuar dhe fluid, duke u
lakuar dhe rrjedhur për të reaguar ndaj sfidave të reja e të vjetra. Duke përcjellë dhe reaguar ndaj
zhvillimeve në bazë, ndaj demonstratave spontane, ose aktivistët individualë duke punuar të izoluar
dhe nën hije:

Gjithnjë më shpesh, gratë punojnë në rrjete nën hije në të cilat lëvizja e grave nuk mund të 
qëndrojë. Jo në zemrën e një qyteti, por në vendet ku trafikohen stolitë, ku bëhet trafikimi i seksit, 
shitja e organeve. Ose në ndonjë vend të humbur … (Ariane). 

Në shumë vende, aktivistët që punojnë me ndonjë aspekt të të drejtave të njeriut duhet të
kultivojnë një profil që nuk bie shumë në sy. Nëse do të zbuloheshin, ata do të rrezikoheshin shumë.
Si për shembull aktivistet që punojnë kundër gjymtimit gjenital të grave (GJGJG) në Mali ose në
Sudan, ose hetimi dhe raportimi për zhdukjen e torturimin e personave në Çeçeni, vrasjet për
�‘ruajtje të nderit�’ në Irak e Pakistan, ose abuzimi me të drejtat e personave me preferenca të
pazakonta në pjesë të ndryshme të botës:

Aktivizmi për personat me parapëlqime të pazakonta është aq i margjinalizuar në disa vende, sa 
që shumë grupe duhet të shmangen plotësisht nga vëmendja e opinionit publik. Për këtë arsye, ata 
shpesh mbesin pa përkrahje, të paregjistruar, ‘joprofesionalë’ dhe, në sytë e shumicës, ‘të pazot për të 
menduar në mënyrë strategjike’. Pikërisht këto gjëra donatorët nuk i pëlqejnë ose nuk mund t’i 
financojnë. (Emily) 

Ndonjëherë, në disa vende (menjëherë na bien në mend Uzbekistani dhe Birmania), qeveritë
armiqësore i detyrojnë organizatat e pavarura aktiviste që të veprojnë në fshehtësi, ose siç e
shpjegon Ariane:

Sot shohim gjithnjë e më shumë vende ku OJQ-të ndalohen dhe grupeve të grave nuk u lejohet të 
veprojnë.  

Rrjedhimisht, nuk ekziston një strukturë zyrtare e organizimit të Aktivizmit për të drejtat e grave.
Tek e fundit, shumë grupe nuk lodhen shumë për strukturimin, thjesht sepse ky nuk është qëllimi i
tyre kryesor.
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Për të sjellë ndryshime duhen të dyja polet e spektrit �‘profesional�’ �… dhe të gjitha gjërat në mes
tyre.

Ndërkaq, ndryshimet në botën e të drejtave të njeriut nuk ndodhin as lehtë e as shpejt. Dhe siç e
tha Eleanor Douglas, nuk mund të premtohet revolucioni për tri vjet �– me një studim fillestar dhe me
një vlerësim projekti në fund të kësaj periudhe. Gjërat nuk ndryshohen kështu.

Dhe as që mund të ndryshohen vetëm me një aktivist, sepse, siç e shpjegon Anissa:

Kemi të bëjmë këtu me procese të ndryshimit shoqëror, të cilat kërkojnë përpjekje të 
vazhdueshme nga një spektër i gjerë i mbrojtësve të të drejtave të njeriut që veprojnë në sfera të 
ndryshme. Si mund të thirremi për ‘ndikimin’ e punës së një grupi pa rrezikuar shlyerjen e punës së 
madhe të bërë nga aktorë e aleatë të tjerë?  

- 

Boria

Atëherë çka duhet të ndodhë që të mos shkojë mundi kot?

Duhet të ndodhë suksesi.

Edhe ky, nuk është e thënë të jetë ndonjë sukses i madh. Siç ishte fitimi i të drejtës për të votuar,
ose njohja universale e të drejtave të grave si të drejta të njeriut (Vienë në vitin 1993, the Pekin në
vitin 1995).

Për Iman Bibars, mund të ishte kjo qoftë edhe një buzëqeshje në shenjë falënderimi pasi që
organizata e saj e kishte udhëhequr fushatën për ndryshimin e ligjit të Egjiptit për kombësinë.

Për Trena Moya n sukses domethënë të dëgjosh për rëndësinë e granteve të FVE së për
aktivistet anekënd botës:

Çka më ndihmon të vazhdoj? Mesazhet elektronike dhe raportet e fitueseve të granteve ku ato na 
tregojnë për sukseset e veta dhe na falënderojnë për grantin e tyre. Mesazhet e tyre çdo herë më 
shkaktojnë rrëqethje dhe nuk mund t’i ndal lotët. Ose kur lexoj për ndonjërën nga fitueset e granteve 
në gazeta dhe e di që ne e kemi mbështetur kauzën e tyre. Ose kur nga donatorët dëgjojmë se sa e 
çmojnë punën tonë.  

Një informatë pozitive për punën tonë na mban për një kohë të gjatë. 

Domethënë, këtu qëndron puna: doza të vogla të suksesit janë të mjaftueshme dhe nuk janë
madje të domosdoshme t�’i kemi çdo ditë.

Megjithatë, është me rëndësi të dimë se puna e jonë është e rëndësishme dhe se ajo ndikon për
ndryshimin pozitiv të jetës së njerëzve. Kjo është me rëndësi.

Kjo ndjenjë e suksesit mund të jetë krejtësisht personale. Diçka mes jush dhe murit, diçka e
ngrohtë që e strehoni në zemrën tuaj për t�’u kënaqur me të kur të mos jenë të tjerët.

Ndonjëherë na duhet edhe njohja publike e suksesit. Që të ndjehemi të vlerësuar nga kolegët,
bashkësia dhe nga bota e jashtme. Të na pranojnë.
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Njohja vjen në shumë forma: mund të jetë një shpërblim. Një përgëzim nga një koleg. Emërimi si
gruaja e parë ndonjëherë në Komisionin për Planifikim të Nepalit. Një falënderim. Një shërbim
memorial. Statusi Konsultativ i Këshillit Ekonomik e Social të Kombeve të Bashkuara (ECOSOC). Një
ftesë për pjesëmarrje në një konferencë. Sjellja e çokollatave nga gratë prej vendeve të tjera.
Financim shumëvjeçar. Letra protestuese të dërguara nga miqtë tuaj në adresë të qeverisë që ju ka
arrestuar. Megjithëkëtë, më së shumti peshon njohja dhe vlerësimi që vjen nga kolegët tanë.

Vlerësimi na jep forcë dhe energji që të qëndrojmë në rrugën tonë. Ndonjëherë mund të na
shpëtojë edhe jetën.

Mirëpo, as këtu punët nuk janë aq të thjeshta.

Ka një vijë të hollë në mes të vlerësimit dhe promovimit të vetvetes. Avokimi dhe krekosja.

T�’i frysh borisë tënde është një nga mëkatet e pashkruara kardinale në fushën e Aktivizmit. Është
krejt në rregull dhe madje e mirëseardhur nëse dikush tjetër i bie borisë për ju. Por ta bëni këtë vetë
është paksa krekosëse. Mendjemadhe. Egoiste.

Shumica e aktivisteve janë të prira t�’i shmangen publicitetit. Ato në përgjithësi nuk kërkojnë
shumë mirënjohje. Dhe janë mësuar të mos presin një gjë të tillë. Është kjo vetëm një pjesë tjetër e
kulturës.

Shumë prej tyre mendojnë se puna e vërtetë �‘puna e pastër�’ nuk realizohet duke folur për të por
duke e bërë. Nëse puna është e mirë, mirënjohjet do të arrijnë. Pa pyetur për to.

Pikërisht për këtë arsye, për secilën aktiviste të njohur janë me mijëra aktiviste për të cilat nuk
do të dëgjoni kurrë.

Kjo është edhe arsyeja pse aktivistet shkruajnë dhe thonë aq pak për veten e tyre. Madje edhe
sikur të kishin kohë të reflektonin dhe të shkruanin, a thua do të ndjeheshin rehat që të shkruanin
për vetveten? Mbase, ndonjëherë edhe do të shkruanin. Një gjë e tillë do të ishte mrekulli, sepse
rrëfimet e aktivisteve janë aq të gjalla, të pasura, fantastike, argëtuese dhe marramendëse.

Mirëpo, zakonisht janë përulësia dhe modestia e tyre që nuk i lejojnë të bëjnë një gjë të tillë.

Dhe kështu vazhdon cikli.

Në tërë gjerësinë, thellësinë dhe pushtetin e vet, sektori publik ka aq pak gjëra që do ta festonin,
ta njihnin e ta çmonin Aktivizmin e të drejtave të njeriut.

Dhe kjo e përforcon një heshtje të jashtëzakonshme për disa nga lëvizjet më të rëndësishme për
ndryshim.
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4. Të shlyera

Mbingarkesa me punë

Oxana Alistratova është një aktiviste e përkushtuar dhe energjike që udhëheq një qendër për
kundërtrafikim në Moldavi. Kur u takuam për herë të parë në Dablin, në një takim të Mbrojtëseve të
Vijës së Parë të të Drejtave të Njeriut,18 ne arritëm të realizonim një intervistë në mes të dy
sesioneve të konferencës. Pasi që kishim biseduar për ca kohë për punën, jetën dhe sigurinë e saj,
përfundimisht e pyeta se si arrinte të përballej me të gjitha. Ajo bëri një pauzë, dhe pastaj tha:

Epo, unë nuk fle. Koha e vetme kur arrij të fle është në konferenca si kjo.  

Përgjigja e Oxana s dukej sikur përmblidhte përvojën e të gjitha aktivisteve që kishim
intervistuar. Në tërë botën dhe në të gjithë sektorët e aktivizmit, aktivistet gjithnjë janë në kërkim
për më shumë kohë. Të gjitha ato janë në kërkim të vazhdueshëm të një baraspeshimi në mes të
punës së madhe me pak mjete e pothuajse vazhdimisht pa pushim të mjaftueshëm.

Kur pata filluar së shkruari, mendoja se kjo pjesë për arsyet e mbingarkesës me punë do të ishte
e shkurtër. Kjo për arsye se dukej sikur një problem i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë. Aktivistet nuk
kanë fonde të mjaftueshme; që do të thotë se nuk kanë kurrë resurse sa duhet (kohë, personel, para
e pajisje) për të trajtuar abuzimet e të drejtave të njeriut në vendet e tyre. Po ashtu, ato nuk kanë
asnjëherë mjete të mjaftueshme për t�’i lejuar vetes pushim. Fund i rrëfimit.

Sikurse me gjithçka tjetër të lidhur me qëndrueshmërinë e aktivisteve, ne kuptuam se gjërat as
këtu nuk ishin aq të thjeshta.

Dhe zakonisht kjo ka të bëjë me përcaktimin e tyre.

Kur është mjaft?

Mbingarkesa me punë është paradoksi i parë i lidhur me qëndrueshmërinë. Përderisa janë
shumë të brengosura dhe të stresuara për sasinë e punës që duhet të bëjnë, pothuajse të gjitha
aktivistet thonë se ky nivel i punës është fakt i pashmangshëm i aktivizmit.

Një aktiviste zakonisht i kryen punët e disa njerëzve. Në njërën anë, ajo kryen detyra që
formojnë bazën e aktivizmit, siç janë mbledhja e fondeve, hartimi i raporteve, menaxhimi i personelit
dhe organizimi i logjistikës. Në anën tjetër, ajo ofron përkrahje, siguron shërbime dhe angazhohet në
avokim për të këshilluar ato që kanë mbijetuar dhunën, në gjetjen e personave të humbur, dërgimin
e rasteve në gjykatë, dhe bashkërenditja e demonstratave paqësore.

Aktivistet e dinë që duhet të punojnë tepër �— kjo është pjesë e marrëveshjes. Për më tepër,
nëse ndonjë punë mbarohet ose merret nga ndonjëra prej kolegeve, atëherë ato, në vend se të
pushonin ose të përqendroheshin në punët e mbetura, do të merrnin më shumë të reja.
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E kuptova shpejt se po bëja pyetjen e gabuar. Nuk duhej të hetonim se çka po shkaktonte aq
shumë punë. Në të vërtetë, ne duhej të pyesnim �‘përse aktivistet në vazhdimësi përcaktoheshin për
më shumë punë?�’

Përgjigjet në këtë pyetje na sjellin në vetë thelbin e aktivizmit për të drejtat e njeriut. Aktivizmi
për të drejtat e njeriut është i ngatërruar, i komplikuar dhe hutues pasi që i trajton sfidat më të
mëdha e më të ndërlikuara të jetës, si padrejtësitë, dhunën, diskriminimin e vuajtjet. Rrjedhimisht,
për secilën aktiviste që përcaktohet të mishërohet me këtë sferë do të ketë punë pafundësisht.

Prej se kam filluar të punoj, asnjëherë nuk kam marrë pushim. Në Xhamaika nuk ka pushime, nuk
ka as vend për të pushuar �… marr thirrje që nga ora 6 e mëngjesit dhe kështu për 24 orë në ditë.

Ndonjëherë më thërrasin edhe në orën 3 të mëngjesit dhe
kur arrij atje gjej atje një femër ose mashkull homoseksual të

mbytur në gjak, ose shkoj në shtëpinë e tyre të posa
vandalizuar.

Ose kanë nevojë që dikush t�’i dërgoj në shtëpi sepse janë të
frikësuara ose kanë nevojë që dikush t�’i përcjellë deri te dera
e tyre �…

Ndonjëherë partnerja ime më thotë se po i bëhet tepër,
por unë duhet ta bëj këtë punë

�—Yvonne Artis, Xhamaika

Në këtë botë të nevojave të vazhdueshme dhe dominuese, aktivistet e gjejnë veten në një betejë
të vazhdueshme me ndjenjën se kurrë nuk arrijnë të punojnë sa duhet. Siç e shpreh Anissa:

Puna duket e pafund. Është sikurse Davidi e Goliati. Paramendoni se kundër kujt jemi ngritur: 
nxitës e udhëheqës të luftërave, mercenarë e kombe që prodhojnë e eksportojnë armë; denoncojmë 
diktatorë dhe terrorizmin shtetëror; ekspozojmë korporatat transnacionale dhe fabrikat afër shtëpisë 
suaj që ndotin furnizimin me ujë të pijes; luftojmë për legalizimin e barazisë dhe për dënimin e fqinjit 
që sapo ka vrarë të bijën e tij. Dhe lista nuk mbaron këtu. 

Para se të shkojnë kundër trendëve të përgjithshëm, aktivistet ndjejnë një sens shumë të madh
përgjegjësie individuale për të rregulluar aq shumë keqbërje. Ato mendojnë se duhet të vazhdojnë
dhe madje, të marrin edhe më shumë detyra, sepse kush do t�’i kryejë nëse nuk i kryejnë ato?

Marieme Hélie Lucas e sheh këtë ndjenjë të përgjegjësisë si një �“lidhje të dyfishtë�“:

Ne thjesht vazhdojmë të kryejmë punët tona dhe të shfrytëzojmë veten tonë, pasi që po nuk e 
bëmë ne punën … atëherë gjërat nuk do të ndodhin … Jeni në një lidhje të dyfishtë … nëse nuk e bëni 
punën, ajo nuk do të kryhet, sepse të tjerat kanë tashmë aq shumë punë sa që nuk mund të ngarkohen 
më… 
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Pastaj është edhe ana tjetër e aktivizmit dhe mbingarkesës me punë. Ajo për të cilën flasim
vetëm në biseda të vjedhura e të përcjella me ndjenjën e fajit. Zakonisht në margjinat e një takimi,
në fund të ndonjë mesazhi elektronik, ose në atë hapësirën e rrallë të �“heqjes së barrës�” (siç e
quajnë aktivistet e Sierra Leones), kur aktivistet arrijnë të flasin, të qeshen dhe të qajnë së bashku.

Kjo është puna private e jetesës.

Për aktivistet e të drejtave të njeriut kjo nënkupton përkujdesjen dhe përkrahjen e të dashurve
të vet, përfshirë fëmijët, prindërit e moshuar, miqtë dhe partnerët. Gjithnjë e më shumë, këtu
përfshihet edhe përkrahja e familjeve të gjera. Familjet që po bëhen më të mëdha pasi që aktivistet
marrin gjithnjë e më shumë fëmijë që kanë mbetur bonjakë për shkak të HIV/AIDS it, konflikteve dhe
fatkeqësive natyrore.

Kjo nënkupton të paguhen ose të shtyhen faturat; të punohet në një punë shtesë për të
përballuar jetesën; përgatitjen e ushqimit dhe rregullimin e shtretërve; pastrimin e rrëmujës ditore
dhe përgatitjen për tjetrën; dhe shtyrjen e gjumit për të mbaruar atë punën e fundit �…

E drejta për të pushuar

Për shumë aktivistë, pushimi thjesht nuk vjen në konsiderim.

Nga të gjitha pyetjet që kemi bërë gjatë hulumtimit, ajo për pushimin dukej të ishte më e
vështira dhe më e ngarkuara.

Më së shpeshti ishte e ngarkuar me faj. Sepse, pa marrë parasysh që kishte kaluar një kohë e
gjatë prej se aktivistet kishin pasur ndonjë pushim normal (kishte edhe të tilla që nuk kishin pushuar
për 20 vjet të tëra), prapëseprapë vetë ideja për të pushuar qoftë në pushime, në një fundjavë pune,
ose në pushim pa pagesë tingëllonte si diçka e turpshme.

Edhe pse nuk thuhej shpesh me zë, kishte një farë pajtimi i pashkruar se shumë aktiviste besonin
se nuk kishinmerituar të ndaleshin për të pushuar �– sepse nuk kishin bërë mjaft për ta fituar.

Thënë thjesht, pushimi dukej punë tepër vetjake.

Është konteksti. Si mund të pushojë njeriu, t�’i japë vetes kohë për pushim kur të gjithë përreth
tyre vuajnë? Kur ka aq shumë punë për të bërë? Kur të gjithë përreth jush presin nga ju të punoni
pandërprerë, siç e theksoi Marieme:

Kam punuar pa pushuar 20 vjet. Të gjithë më thoshin të pushoja … Mirëpo, pas kësaj, ata 
menjëherë e kthenin bisedën në punët që bënim. 

Kjo nuk do të thotë se aktivistet nuk pushojnë asnjëherë; kjo vetëm nënkupton se ky është një
proces i rrallë dhe shumë i komplikuar. Ndërsa, edhe kur aktivistet bëjnë pushim, ky është gjithçka
pos një pushim relaksues.

Së pari, një pushim i tillë rrallë merret për hir të vetë aktivisteve. Në vend të kësaj, ajo shpesh e
shfrytëzon këtë kohë për t�’u përkujdesur për anëtarët e familjes, si prindërit e moshuar, partnerët
ose fëmijët.
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Së dyti, shumë aktiviste punojnë edhe kur ndodhen në këto pushime të rralla. Kështu,
megjithëse nuk punojnë në kuptimin fizik, ato zakonisht shpenzojnë një pjesë të jashtëzakonshme të
kohës e të energjisë duke u brengosur për punën, në vend se të pushojnë.

Në fund, janë shumë pak raste kur ato kërkojnë pushim dhe ripërtëritje të energjive, si për
shembull në punëtori planifikuese në ndonjë vend turistik apo pushim me pagesë.

Për ironi, edhe kur aktivistet dinë për mundësi të tilla të rralla, ato e kanë të vështirë të
përfitojnë nga to për të njëjtat arsye siç u ikin rastet e pushimeve të rregullta.

Kjo sepse druajnë se vetëm ato mund ta kryejnë punën dhe se kjo do të mbetej e papërfunduar
për mungesë të tyre. Ato brengosen për atë se çka mund të mendojnë koleget e tyre �– dhe
mendojnë se po bëhen tepër egoiste.

Susan dhe Albert Wells dhanë një shembull të përkryer të kësaj dukurie. Kur para 18 vitesh e
kishin hapur për herë të parë shtëpinë e tyre �— fermën marramendëse Windcall Ranch në Montana
�— si një vendstrehim të rehatshëm, të pastrukturuar dhe me të gjitha shpenzimet e paguara, ata
kishin dërguar 3000 broshura ftuese për aktivistë anembanë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata
na thanë se fillimisht ishin brengosur se do të përmbyteshin nga aplikacionet e shumta dhe ishin
përgatitur për një proces të mundimshëm të përzgjedhjes.

Mirëpo, atë vit kishin arritur vetëm 30 aplikacione nga aktivistët e ndryshëm.

Me kalimin e kohës ata kishin kuptuar se aktivistët prisnin mesatarisht tri vjet prej kohës kur
pranonin formularin e aplikimit për pjesëmarrje në një sesion planifikimi në një vendstrehim të
rehatshëm dhe deri në dorëzimin e tij.

Pse?

Për disa prej tyre, një ngjarje e tillë thjesht mund të mos jetë dukur atraktive.

Megjithatë, për disa të tjerë, siç kishte vërejtur Susan, shpjegimi qëndronte brenda kulturës së
aktivizmit:

Pastaj hasëm në një pengesë tjetër që dilte para ardhjes në Windcall, një pengesë që ndjek 
shumë njerëz në fushën e ndryshimit shoqëror dhe që dëmton si shëndetin e tyre, ashtu edhe 
efektivitetin. Ende lulëzon një etikë e dëmshme e punës në organizatat jofitimprurëse, e cila i shtyn 
njerëzit që të injorojnë nevojat e tyre personale në të mirë të rëndësisë së punës së tyre. Kjo 
domethënë se janë shumë njerëz të përkushtuar që janë të gatshëm të përballen me Goliatin e 
padrejtësive shoqërore pa marrë parasysh çmimin për mirëqenien e tyre personale.  

 Edhe në rastet kur vizitorët potencialë të vendstrehimit janë të vetëdijshëm se organizata e tyre 
do ta përballonte mungesën e tyre, ata megjithatë çdo ditë kanë fakte të shumta që ua përkujtojnë 
sasinë e punës që do të stivohej në pritje të kthimit të tyre nga cilado mungesë e përkohshme. Ata 
gjithashtu e dinë se marrja e ditëve të lira do të shtonte barrën e punës së bashkëpunëtorëve të tyre. 
Për shumë veta është lehtë të vijnë në përfundim se pasojat e mungesës janë më të mëdha se nevojat e 
tyre personale dhe se ndalimi për të pushuar është një luks të cilin ata vështirë se mund t’ia lejojnë 
vetes.19 

Aktivistet çdo ditë marrin vendime që kanë të bëjnë me mirëqenien e tyre dhe me mirëqenien e
të tjerëve. Me kaq shumë punë para vetes dhe me të gjitha ato keqbërje në botë që duhen trajtuar,
ato pothuajse pa përjashtim përcaktohen më parë për të ndihmuar të tjerët.
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Kjo sepse ato mendojnë se nuk kanë të drejtë të pushojnë.
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Pikëllimi personal

Fillova të mendoj për pikëllimin dhe aktivizmin gjatë një udhëtimi në Kosovë në vitin 2003. Igo
Rogova, kryesuese e Rrjetit të Grave të Kosovës, ishte pajtuar që të jepte një intervistë për RUIR disa
muaj para kohe. Më pak se një javë para se të arrija atje, Igos i vdiq e ëma.

Përkundër kësaj, Igoja më tha se dëshironte të takoheshim.

Kështu ne u takuam për darkë në restorantin e saj të preferuar të kuzhinës tajlandeze në
Prishtinë ku me orë të tëra folëm për nënën e saj. Dashuria e saj, kuraja dhe forca për të rritur nëntë
fëmijë në krahinën e stërmunduar nga lufta. Por edhe për ditët e saj të fundit kur ajo tha lamtumirë
dhe ngadalë u nda nga trupi i vet. Për atë që, pasi që e kishin lënë fjalët, ajo kishte bërë me shenjë
kah vagjina e saj për t�’u treguar fëmijëve të saj se sa krenare kishte qenë që i kishte sjellë të gjithë
ata në këtë botë.

Pas kësaj, ndjehesha disi në konflikt. Në njërën anë, isha takuar me një nga aktivistet më me
përvojë dhe më të zëshme në Ballkan. Igoja më kishte lejuar të depërtoja në botën e saj duke më
rrëfyer tregime për familjen dhe jetën e saj.

Në anën tjetër, ndjehesha me faj. Mendoja se nuk kishim folur për punën dhe për Aktivizmin e
vërtetë. Mendoja se po ikja nga Kosova pa atë intervistën zyrtare, tepër të rëndësishme për librin
tonë.

Mu deshën vite për t�’iu kthyer takimit si duhet dhe për të kuptuar se atë mbrëmje ne
vazhdimisht kishim biseduar për Aktivizmin, për një fytyrë të tij që ne shumë rrallë e vlerësojmë si
duhet: anën private.

Ka aq shumë pak hapësirë ose kohë në jetën e ngarkuar të aktivisteve për t�’i lënë vend pikëllimit
�‘personal�’. Humbjet dhe mungesa vërehen për shkurtazi ose nuk vërehen fare dhe �– puna vazhdon.
Ne humbim prindërit, fëmijët, vëllezërit e motrat, të dashurit dhe miqtë. Mbesim pa ta për shkak të
abortit, vetëvrasjes, vrasjes, kancerit dhe aksidenteve.

Këto humbje personale nuk bëhen asnjëherë pjesë e faqes publike të punës. Ato duhet të
tejkalohen dhe të mënjanohen.

Të përballur me humbjet dhe vuajtjet më të mëdha në punën e tyre të përditshme, aktivistet
nuk mund t�’i lejojnë vetes kohë për pikëllim personal. Pikëllimi personal mbetet i zbehtë në krahasim
(dhe vetëm në krahasim) me dhimbjen e të tjerëve.

Humbja dhe vdekja janë pjesë e pranueshme e indit të aktivizmit publik. Ne jemi dëshmitarë të
kësaj, lexojmë për të dhe shkruajmë për të.

Disa aktiviste janë të zhytura në to, ose siç na kishte thënë Hope Chigudu për kolegët e saj që
punojnë me HIV/AIDS në Zimbabve:

E gjeta një grua, një kujdestare shtëpiake, derisa pastronte një plagë të madhe nga e cila dilnin 
krimba. Kundërmimi i plagës në qelbje është shumë e fortë. Kundërmonte edhe dysheku mbi të cilën 
kishin ndodhur shumë ditë me ‘aksidente’. Ajo nuk ka dorëza, as ilaçe, as ushqim … mungesa e 
ndihmës dhe e shpresës lexohej qartë në fytyrën e saj dhe të ‘klientes’ së saj. Ajo tashmë është rrëzuar 
nga mbingarkesa, me duart plot dhimbje të padurueshme, të cilat megjithatë i përdor për të ndihmuar 
një krijesë tjetër njerëzore. 
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Është edhe një foshnjë e sëmurë që vazhdimisht qan; edhe e ëma është e sëmurë. Fëmija ka të 
vendosur një pelenë, e cila hiqet prej trupit të foshnjës bashkë me mishrat e tij. Është edhe një foshnje 
në një kënd tjetër më të largët, që duket të jetë i moshës rreth trevjeçare, duke luajtur me një copë të 
thyer qelqi.  

Përkundër të gjitha këtyre tmerreve, duket se aktivistet ia dalin të përballen me vdekjen si pjesë
përbërëse e punës. Ato shërbehen me të gjitha truçet e punës së tyre për t�’u distancuar nga vdekja,
për ta ndrydhur atë, derisa ajo të mos shkrihet në trupat e tyre, deri në harresë.

Pos rrëfimeve që kurrsesi të shqiten �…

Rrëfimet që nuk shqiten

Barbara Bangura është një aktiviste nga Sierra Leone që punon me gratë që kanë qenë të zëna
dhe të skllavëruara nga ushtarët kryengritës gjatë luftës civile dhjetëvjeçare. Kur e takova në zyrën e
saj të stërngarkuar e të zhurmshme në Fritaun më habiti qëndrueshmëria e saj. Habitesha si mund të
ruante qetësinë në ndërkohë që ishte e rrethuar nga aq shumë dhimbje e pikëllim. Kur e pyeta për
këtë, më tha se zakonisht ia dilte mbanë.

Mirëpo, çdo herë ka edhe rrëfime që �‘nuk të shqiteshin�’ të atilla që nuk hiqeshin dot qafet.
Barbara më tregoi për një grua të re të cilën e kishin dhunuar dhe torturuar në grupe ushtarët e
Frontit të Bashkuar Revolucionar (FBR). Ishin fjalët e fundit të hedhura me pështymë në këtë grua
dhe që ishin ngulitur në pluhurin përreth saj ato që e bënin këtë rrëfim të tillë që Barbara të mos
mund ta flakte dot tutje.

Secila aktiviste kishte së paku një rrëfim të tillë, nëse jo një duzinë prej syresh. Të tilla që nuk
mund të duroheshin kurrsesi dhe që nuk mund të grupoheshin së bashku me të tjerat. Aso që
papritur shpërfaqeshin në çdo aspekt të jetës së aktivisteve, duke u shndërruar në ankth të ëndrrave
të tyre. Por, duke i ngarkuar edhe marrëdhëniet e tyre me miqtë, të dashurit dhe me familjen.

Këso lloj rrëfimesh i sjellin aktivistet buzë dëshpërimit dhe u japin përshtypjen se puna e tyre
është e pashpresë përballë këtij tmerri, siç e përshkruante Lama Hourani në Palestinë:20

Nuk e di përse, por që nga invazioni i fundit i Beit Hanounit kam qenë shumë e dëshpëruar ose, 
mund të thosha, edhe e humbur. Nuk e di përse m’u desh kaq gjatë që të ndjehesha kështu, përse ishte 
vonuar kaq shumë dëshpërimi im; kur duhej të kishte ndodhur shumë kohë më parë. 

 
Nuk kam dashur të shkruaja, por kam qenë dëshmitare e aq shumë ngjarjeve    sa që mendoj se 

duhet të shkruaj për to.  
 
Invazioni i Beit Hanounit ishte po aq i tmerrshëm e i egër sa edhe të gjitha sulmet izraelite; 

mirëpo kësaj radhe ishte më i madh, më i gjatë dhe me shumë më shumë viktima, përfshirë edhe gratë 
e fëmijët.  

 
Shkuarja në Beit Hanoun ishte shumë e rëndë; takimi me familjet që kishin humbur të dashurit e 

vet të cilët i mbanin ende në duar. Një nënë më tregoi se si bomba e kishte ndarë fëmijën nga duart e 
saj derisa ajo po orvatej të ikte për të shpëtuar. Fëmija ishte shtyrë për muri dhe kur ajo arriti te ai 
barku i tij ishte çarë fare dhe ajo kishte provuar të kthente gjithçka prapa në trupin e tij. Ai kishte 
vdekur dhe asaj i ishte dashur të afrohej te viktimat e tjera, kushërinjtë e saj, axhët, gjyshen dhe të 
gjithë të tjerët që kishin mbetur të rënë përdhe, të lënduar ose të vdekur, në rrugicën pranë. Kushëriri 
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i tij 11 vjeçar kishte vdekur derisa po kërkonte syzet e veta. Ai u rrëzua derisa po vraponte, i kishte 
humbur syzet e veta dhe një bombë e kishte vrarë atë. 

  
Kushëriri tjetër i tij ishte zgjuar herët në mëngjes nga zhurma e bombave që po godisnin 

shtëpinë. Bomba e kishte goditur përderisa po orvatej të thërriste për ndihmë, duke ia këputur 
pikërisht dorën që po e mbante telefonin mobil.  

 
Një pyetje vazhdimisht më ushton në kokë: ‘edhe sa kështu?’ 

Disi, rrëfimet që nuk na hiqen dot mendsh janë shuma e të gjitha rrëfimeve të dëgjuara dhe të
arkivuara mënjanë gjatë viteve.

Ato janë të rëndësishme sepse, në njëfarë mënyre, ato për shkurtazi e ndalin botën tonë. Ato e
ndalin vrullin, bisedën e brendshme obsesive për gjërat e ardhshme që duhen bërë. Ato i shtyjnë
aktivistet të pyesin pyetjet e mëdha, të cilat rrallë kanë përgjigje:

Përse ndodhin këto? Pse nuk mund të ndalen? Pse nuk mund t�’i ndal unë? Cili është atëherë
kuptimi i punës sime?

Sado e tmerrshme të jetë të rrish në heshtje me këto rrëfime dhe të përballesh me këto pyetje,
prapëseprapë janë pikërisht këto momente që u mundësojnë atyre të ndjejnë më qartë humanitetin
e tyre, të zbrazin dhe ta ndajnë me të tjerët një pjesë të dhimbjes së vet.

Mbase kjo ndihmon të shpjegohet se si aktivistet ia arrijnë që të çohen prapë në mëngjes për të
vazhduar punën dhe të marrin përsipër përgjegjësinë për kërkimin e drejtësisë dhe për ndryshimin e
rrëfimeve.

Pa faj

Faji dhe përgjegjësia. Më në fund, aktivistet do të flasin për së paku disa gjëra �… pas një kohe.

Shumë aktiviste pajtohen se faji është thellë në zemër të problemit të qëndrueshmërisë. Ai
është i futur thellë në kulturën e aktivizmit dhe se është një vizë fare e hollë në mes të marrjes së
përgjegjësive dhe ndjenjës së fajit.

Kjo sepse aktivizmi për të drejtat e njeriut ka të bëjë me përgjegjësinë individuale dhe
kolektive.

Mirëpo, kur teprohet me ndjenjën e përgjegjësisë ajo shndërrohet në faj. Dhe ky faj ushqehet
nga burime të shumta, si për shembull nga besimet e përbrendësuara kulturore dhe religjioze.
Vetëfajësimi dhe turpi janë mbetje të zakonshme të tmerreve e dhunës së përjetuar nga ana e
aktivisteve.

Ka shumë teori të ndryshme lidhur me origjinën e ndjenjës së fajit. Ouyporn Khuankaew mendon
se ky është i rrënjosur në pritmet aziatike që nga dita e parë:

Në Azi, gratë ekzistojnë vetëm për të dhënë. Familjeve tona. Bashkësive tona. Arsyeja thelbësore 
e shterimit të grave është se ne mundohemi t’ua japim të tjerëve gjithë dashurinë tonë. Dashuria jonë 
vjen kur jemi të mira … gratë ndjejnë faj kur nuk punojnë ... Kështu, gratë rraskapiten nga faji, 
mungesa e shpresës dhe mllefi.  
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Sujan u pajtua:

Ne marrim vetitë dhe karakterin tonë nga mësimet e kulturës sonë. Ne vazhdimisht na mësojnë 
se, si gra që jemi, duhet të jemi gjithnjë në dispozicion të familjeve tona. Kjo i përkeqëson gjërat edhe 
më shumë. Sa herë që nisem për punë në mëngjes, ndjehem keq kur shoh vjehrrën time duke 
përgatitur ushqim për familjen. Gjithnjë mendoj se këtë është dashur ta kisha bërë unë.  

Kjo sepse kjo na është mësuar nga kultura dhe është shumë vështirë të dalim nga kjo. Në të 
vërtetë është ky faji. Për mua ky është faji, një problem personal që ndonjëherë rritet aq shumë sa që 
ndodh të jem plotësisht joefikase. Mbase unë jam kaq e ngarkuar me këtë faj sa që e humbi 
efektivitetin tim. Nuk mund të them se kjo ndodh vazhdimisht, sepse kryesisht, unë i kryej punët e mia 
mirë; por ndonjëherë jam ngatërruar krejtësisht duke i kryer dy a tri punë në të njëjtën kohë.  

Lepa Mladjenovic thotë se është kjo një ndjenjë sikur asnjëherë nuk bëjmë sa duhet:

Gratë aktiviste duhet të jenë të vëmendshme për fajin e aktivisteve. Ai vjen nga ndjenja se nuk po 
arrihet drejtësia; se ndihma jonë për të ndihmuar të drejtat e njeriut për ‘të tjerët’ ka qenë e 
pamjaftueshme — gjë që na bën pastaj të ndjehemi me faj.21 

Tina Thiart mendon se faji është i rrënjosur në religjion edhe në mesin e jug afrikanëve:

Kur sheh bukurinë dhe ndjen frymëzimin njeriu përjeton një mirënjohje të madhe … ndërsa më 
pas filloni të mendoni për të gjithë të tjerët.  

Edhe pse ndjeni lehtësim dhe gëzim, ajo sjell më shumë përgjegjësi. Në fund keni fajin. Për shkak 
të religjionit, nuk është e lehtë të kënaqeni me gjërat. Në Afrikën e Jugut, pjesa më e madhe e këtij faji 
vjen nga frymëzimi religjioz. Gratë e njohin këtë ndjenjë.  

Ndërsa për aktivistet, faji i bën ato të bëjnë më shumë dhe të punojnë më me zell.  

Dhe pastaj mbetet edhe një anë e fajit: çka ndodh kur fajin e kthejmë së jashtmi dhe fillojmë të 
gjykojmë njëri-tjetrin?  

Ato këpucë

Intervista e Sonia Corrêas ishte shumë e bukur. Rrodhi për mrekulli. Ishte plot e përplot me
thënie të mëdha dhe frymëzim.

Mirëpo, ngeca në një pikë.

Ajo po na tregonte për mirëqenien dhe paratë, përkujdesjen për nënën dhe vajzën e vet, gjithnjë
duke mohuar vetveten. Pastaj foli për këpucët:

Pos nënës sime, kisha edhe vajzën time në përparësitë e mia. Ajo jetonte me mua dhe çfarëdo që 
mbetej shkonte së pari për të. Kjo nënkuptonte se unë i kufizoja shpenzimet e mia në masën më të 
vogël të mundshme. E vetëdijshme që nuk mund të mbijetoja pa ushtrime trupore, kisha vendosur që 
të vazhdoja të shkoja në sallën e ushtrimeve dhe nuk e ndërpreva atë investim në vetveten. Mirëpo, të 
gjitha shpenzimet e tjera i kisha hequr.  
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Mbase dy muaj pas vdekjes së nënës sime, po kaloja rrugëve dhe në një dyqan pranë shtëpisë 
sime pashë një palë këpucë të mira. Mendova: sa të mira!  

Mirëpo, siç e kisha mësuar veten, vazhdova më tutje. Kështu përballesha me dëshirat e mia të 
vogla konsumuese. Eca deri në kënd. Pastaj ndalova, duke i thënë vetvetes: mbase kësaj radhe edhe 
mund t’i blej. Ndoshta është koha që të mos e kufizoj më veten.  

Isha me të deri në momentin kur erdhi te ato këpucë.

Për ndonjë arsye, menjëherë më shkoi mendja se ato ishin këpucë të kuqe të lëkurës me pulla të
arta argjendi. Diçka shumë jopraktike dhe paksa dekadente.

Sallën e ushtrimeve, e kuptoja. Por këpucët? Kjo dukej paksa si �… luks i tepruar. Dhe këtu
pikërisht qëndronte një pjesë e problemit. Ne gjykojmë vetveten dhe njëri tjetrin, pikërisht në gjërat
në të cilat do të duhej të përkrahnim vetveten.

Dhe çdokush ka një gjë të veten.

Rauda Morcos thotë:

Ndjehesha në siklet që po mbaja ende një gjë siç ishte salla e ushtrimeve.  
 
Mirëpo, nuk ndjehesha keq që shkoja në terapi, sepse kisha arsye. Mua më kishin dhunuar, 

abuzuar; kisha një legjitimitet të plotë publik.  
 
Çdokush ju lejon legjitimitet kur është fjala për ‘vuajtje dhe dhimbje’. Epo, dihet se edhe ashtu e 

ka pasur puna jonë, prandaj pse të mos kemi terapi.  
 
Mirëpo, të shkosh në sallë të ushtrimeve sepse ke nevojë për hapësirë tënde, epo kjo nuk është 

legjitime. Sidomos në lëvizjet aktiviste, në lëvizjet paqësore dhe në lëvizjet e të drejtave të grave ... ju 
shohin sikur duan të Ju thonë: ‘Paske kohë edhe për këtë; a nuk je duke punuar nga 24 orë në ditë?’ 

Maria Nassali ka shumë dëshirë të vishet mirë:

Një nga kritikat më të zakonshme që marr janë se ‘unë jam gjithnjë e veshur tepër mirë’. 
Nganjëherë më bën të ndjehem sikur nuk e meritoj të quhem aktiviste … Këto komente nënkuptojnë 
(një ndjenjë) sikur nuk i përshtatem profilit të një aktivisteje, sepse duket se i kushtoj tepër rëndësi 
vetvetes dhe se merrem më shumë me punët e jetës së përditshme se sa me vuajtjet dhe dhimbjet në 
botë.  

Mirëpo, unë shpesh sigurohem që të rregullohem më mirë me qëllim që të mund të shkoj më tutje 
në stilin e mërzitshëm e të pikëlluar të jetës së një aktivisteje, ku njeriu vështirë të dëgjojë një ‘rrëfim 
të mirë e të lumtur’. 

Pastaj Maria foli edhe për këpucët. Ajo foli për atë se si, për disa aktiviste, kujdesi për vetveten
duket një gjë egoiste dhe vërtetë e dyshimtë:

Besoj se ky është një problem konceptual. Të citoj Makuan, që thotë se shtëpia e të drejtave të 
njeriut është e ngritur mbi imazhin e viktimës dhe shpëtimtarit.  

Në këtë kuptim, nga aktivistja pritet që jo vetëm të kuptojë hallet e viktimës, por edhe të shmangë 
përkujdesjen e madhe për vetveten, me qëllim që të duket ‘shumë e kujdesshme’.  
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Ose që fizikisht të vërë veten në pozitë të viktimës me qëllim që të përshtatet në ‘imazhin e 
shpëtimtarit’: të luftëtarëve për të varfrit, për grupet e rrezikuara dhe për të margjinalizuarit.  

Tina Thiart u pajtua me pikëpamjen e Marias lidhur me shmangien e përkujdesjes për vetveten,
duke e përmbledhur në dy tri fjalë, �‘flokët e lëna pas dore�’:

Mbani frizura të lira. Të gjithë duken sikur të kenë kaluar nëpër një ditë të keqe me flokët.  

Aktivistet thjesht nuk kalojnë shumë kohë për vetveten. Nuk relaksohen kur të shkojnë në shtëpi 
dhe nuk kujdesen për vetveten. Tërë kohën e lirë dhe tërë kohën për familjet e veta ato e zbrazin në 
punë. Puna e përpin tërë qenien e tyre.  

Në rastet e rralla kur aktivistet bëjnë të kujdesen për vetveten, ato hasin në pengesën e radhës:
paraja.

Veprime balancuese

Aktivizmi për të drejtat e njeriut është një thirrje një prirje, jo profesion apo karrierë në kuptimin
tradicional.

Puna zakonisht nuk paguhet ose paguhet shumë pak. Pagesa e dobët, sikurse edhe mbingarkesa
me punë është pjesë integrale e aktivizmit për të drejtat e njeriut në formën e vet më të �‘pastër�’.

Paraja nuk është diçka për të cilën do të flitej haptazi.

Mirëpo paraja dhe, me të edhe aftësia për të mbijetuar është, pa dyshim, një nga shqetësimet
më të rëndësishme dhe më të komplikuara �‘private�’ që ka dalë në shesh në të gjitha diskutimet tona.

Zawadi Nyong'o i ka përmbledhur frikën e shumicës së aktivisteve lidhur me paratë:

Jam i brengosur se asnjëherë nuk do të jem në gjendje t’ia lejoj vetes një stil të jetës që do të 
doja të kisha. Se nuk do të mund ta mbështes veten dhe familjen time financiarisht. Kjo për arsye se 
aktivizmi për drejtësi shoqërore nuk paguhet.  

Në fund të fundit, shumë aktiviste përballen me një zgjidhje të ashpër: ato duhet të gjejnë një
mënyrë për të menaxhuar aktivizmin e tyre dhe të paguajnë faturat, ose duhet të heqin dorë nga
aktivizmi, përkohësisht ose përgjithnjë.

Shpesh, kjo mëdyshje përforcohet edhe më në raste të rëndësishme jetësore, siç është lindja e
fëmijës ose sëmundja në familje.

Sonia na tregoi se si ia kishte dalë që të mbetej aktive në të njëjtën kohë kur duhej të kujdesej
edhe për nënën e vet me një sëmundje paralizuese:

Nëna ime e kishte sëmundjen e Alchajmerit. Ajo ishte e lidhur për shtrat për pesë vite, e ushqyer 
me tuba. Kjo më shteronte në aspektin emocional dhe financiar ... Babai im vdiq kur gjendja e saj po 
përkeqësohej. Ne kishim ca para që kishim vënë anash, mirëpo unë thjesht nuk mund të lejoja që ato 
para të shteronin plotësisht.  
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Kështu, gjatë tri viteve të fundit të jetës së nënës sime unë punoja si skllave duke bërë gjithfarë 
konsulencash, sepse nuk më mjaftonte paga ime. Paga ime nuk ishte e vogël, mirëpo nuk mjaftonte për 
t’u përballur me krizën … ajo humbej brenda një jave.  

Për këtë arsye, unë pranoja secilën dhe çfarëdo forme të konsulencës për të shtuar shumën 
mujore. Punoja të shtunave dhe të dielave, natë e ditë, gjatë dy viteve të tëra.  

Ajo vazhdoi duke theksuar se vendosja e baraspeshës në mes të aktivizmit dhe parasë i sjellë ata
në një pozitë të paqëndrueshme:

Njeriu duhet të bëjë zgjidhje të vështira për të siguruar mirëqenie financiare duke e humbur 
ndikimin politik dhe autonominë personale.  

Edhe pse në kushte të rënda dhe e rraskapitur, Sonia ia doli të vazhdonte aktivizmin e saj. Për
disa të tjera, një gjë e tillë mund të jetë e pamundshme. Disa dalin tërësisht nga baza e vet për t�’u
bashkuar me organizata të tjera të cilat ofrojnë paga dhe benefite me të cilat mund të përballohen
shpenzimet.

Asnjë aktiviste nuk e ka të lehtë të marrë vendime të tilla, dhe kjo shpesh është një tranzicion i
dhimbshëm dhe i shoqëruar me ndjenjën e fajit.

Aktiviste të tjera mund të reagojnë ndaj vendimeve të tilla me zemërim, tallje dhe përçmim.
Lënia e aktivizmit mënjanë në ndjekje të jetesës së mirë mund të duket një gjë egoiste (sikur dikush
po �‘e shet�’ kauzën), madje edhe në rastet kur një aktiviste vazhdon të punojë në sektorin e të
drejtave të njeriut. Aktivistet e tjera ndodh që t�’ia marrin asaj identitetin e aktivistes duke thënë se
ajo e pranoi punën vetëm për para, se puna nuk është sa duhet e rrezikshme, se nuk punon me orar
të zgjatur dhe se ajo thjesht nuk po sakrifikonte sa duhet për t�’u klasifikuar në radhët e aktivisteve
�‘të vërteta�’.

Në anën tjetër, ajo mund ta zhvesh vetveten nga identiteti i vet dhe të mos e konsiderojë veten
më aktiviste.

Pa marrë parasysh se çfarë vendimesh merr aktivistja lidhur me paranë në faza të ndryshme të
aktivizmit, ky do të jetë gjithnjë një veprim balancues.
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Lidhjet

Pra, çka ndodh kur e keni një problem të kundërt?

Për shembull, kur si aktivist, keni mjaft para? Para tuajat, ose mundësi për vendim marrje për
paratë e dikujt tjetër? Kur ju i përdorni ato para si pjesë të aktivizmit tuaj. Sa ndikon kjo në mënyrën
e perceptimit të vetvetes? Si ju shohin të tjerët?

Procesi i dhënies dhe i pranimit të parasë në botën e aktivizmit është i ngarkuar me peshën e
shumë tabuve (klasa, pushteti), dhe kjo nxit ndjenja të shumta të pakëndshme si zemërimi, fajësia,
turpi dhe irritimi.

Kuptohet se të gjitha këto janë relative. Paraja është një mjet, sikurse të gjitha mjetet e tjera.
Sikurse koha, energjia dhe pasioni ynë.

Varet nga mënyra se si do t�’i përdorim ato që pastaj e ngarkojnë atë me energji negative ose
pozitive. Por edhe nga mënyra e perceptimit tonë të atyre zgjidhjeve.

Krahasimet

Pas përfundimit të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1996 po zbuloheshin gjithnjë e më
shumë varreza masive. Një ishte zbuluar afër Mrkonic Grad, në jug të Banja Llukës, ku po jetoja
asokohe. Pasi që isha kthyer nga Ruanda, nuk e kisha të vështirë të paramendoja se me çka do të
përballesha. Kur pyeta për numrin e trupave të zhvarrosur konsideroja se isha e përgatitur për
përgjigjen. Me një pamje serioze, dikush më tha se kishin gjetur përafërsisht një duzinë trupash.

Isha e shokuar.

Si mund ta quajnë një gjë të tillë varrezë masive? Ç�’ishte masive në këtë punë?

Për mendimin tim, nuk quhej varr masiv nëse nuk mbante me qindra trupa. Përndryshe, nuk
ishte më shumë se një varr.

M�’u desh një kohë e gjatë të kuptoja se diku në rrugëtimin tim e kisha humbur një dozë të
humanitetit tim. Në orvatje për të konceptualizuar numrin aq të madh të vdekjeve unë e kisha
humbur aftësinë për të vlerësuar si duhet secilën jetë të çmueshme. Secila jetë njësoj e rëndësishme
sikur edhe tjetra.

Ja se ç�’bëjnë krahasimet. Ato na dehumanizojnë. Ato e flakin mënjanë vlerën. Ato e vendosin një
hierarki të falsifikuar të rëndësisë.

Kur bëjmë krahasime, ne e mohojmë dhimbjen e disave për të vlerësuar dhimbjen e të tjerëve.
Ne krijojmë marrëdhënie të pabarabarta për vlera të njëjta.

Mirëpo, siç e vuri në pah Maureen O�’Leary (duke iu referuar mendimeve të Maria s për të
kuptuarit e rrethanave të viktimave), barazia duhet të jetë në themelin e punës tonë me të tjerët:

Ne nuk jemi të ndarë në shpëtimtarë dhe viktima … kjo duhet të jetë e ndërsjellë, udhëtim i 
përbashkët. Kjo duhet të jetë e barabartë.  
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Dhe kjo do të thotë se si aktiviste që jemi, jeta jonë, mirëqenia jonë, lumturia jonë janë po aq të
vlefshme sa edhe jeta, mirëqenia e lumturia e atyre për të cilët punojmë. Dhe të atyre me të cilët
punojmë.

Nëse besojmë në diçka tjetër, ne mbesim të largët �… të ndarë �… të kurthuar në një zinxhir të
krahasimeve, në të cilin disa janë përherë në krye të piedestalit, ndërsa të tjerët në fund, duke u
matur në një shkallë të vuajtjes relative.

Sepse, nëse ne asnjëherë nuk e vlerësojmë veten, atëherë si mund t�’i nderojmë të gjithë të
tjerët?

Dhe si mund të kujdesemi për sigurinë tonë?
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5. Të jesh e sigurt

Si mund të flasim për sigurinë?

Sinqerisht? Objektivisht?

Për shumë aktiviste, siguria ishte hequr fare nga jeta e tyre. Një herë. Ose në bazë ditore.

Si dëshmitare. Si persona të mbijetuar.

Ka vetëm një mënyrë për ta bërë këtë. Edhe një herë, duhet të jemi më personale.

Ne duhet të flasim për ankthet tona. Çka na ndalon në rrugën tonë? Çka na çel rrugë? Çka na
rraskapitë? Çka ka të bëjë siguria me vetëvlerësimin?

Dhe ku janë ato vende të rralla dhe të shenjta të sigurisë?

Tigri në zjarr vezullues

Jelena theksoi se një nga arsyet e shumta që nuk flasim për frikën është se nga ne para së
gjithash as nuk pritet që ta ndjejmë frikën:

Ka një stigmë lidhur me përmendjen e frikës, për arsye se aktivistet duhet të jenë sypatrembur. 
Ne duhet të jemi sypatrembur. Sepse nëse e ndjejmë frikën, ne jemi të dobët. Ndërsa kur jemi të dobët, 
ne nuk jemi të dobishëm. 

Prandaj, le të fillojmë duke thyer një temë të ndaluar të aktivisteve. Le të flasim për frikën.

Gjithsekush merret me frikën në mënyra të ndryshme. Oxana është tepër vigjilente. Ajo duhet të
jetë vigjilente sepse:

Në verë të vitit 2004, isha arrestuar dhe marrë në pyetje në mënyrë jo legjitime nga personeli i 
Ministrisë së Sigurimit Shtetëror. Ata më mbajtën së bashku me vajzën time (ajo ishte 10 vjeç 
atëherë).  

 
Për më shumë se katër orë, shërbimi lokal i sigurimit ushtruan presion psikologjik mbi mua duke 

bërtitur, duke më detyruar të nënshkruaj certifikata false për organizatat financiare dhe për 
udhëheqësit e tjerë të organizatave publike të Transdniestrias. Ata më futën me forcë në një dhomë 
dhe më detyruan të bëj një provim.  

 
Pastaj, për dy muajt e ardhshëm, ata vazhduan me thirrje anonime telefonike në mes të natës (pa 

folur asgjë). Ata hodhën tretje acidike, ngjyrë e fishekzjarrë  në oborrin e shtëpisë së familjes time. 
Kam marrë edhe një copë letër nga njerëz të panjohur, në të cilën thuhej ‘kudër, trajtoje sifilizin’.  

Kështu, ne duhet të jemi të gatshëm në çdo moment. Vazhdimisht duhet të jeni të mobilizuar. 
Duhet të jeni në gjendje të visheni shumë shpejt.  
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Ne jemi gjithnjë në gjendje mobilizimi.  

Në anën tjetër të botës, në Brazil, i vërteton fjalët e Oxana s:

Ne kemi resurse të kufizuara ndërsa përballemi me tepër shumë emergjenca. Prandaj, ne 
veprojmë në një gjendje të përhershme alarmi.  

Të përballur me një situatë shokuese, krizë, ose konflikt, adrenalina jonë aktivizohet dhe ne
hyjmë në atë gjendje mobilizimi kur trupi reagon ndaj rrezikut. Reagimi instinktiv kur tigri
Dhëmbëshatë ju ndejë deri në shpellën tuaj. Ju vetëm vraponi sa më shpejt që të mundeni. Pa
menduar shumë. Dhe në fund shpëtoni.

Kjo pra është gjë e mirë për t�’iu shmangur tigrave. Kjo ju mbanë të sigurt.

Mirëpo, nuk mund të vrapohet vazhdimisht.

Nën presion

Krizat janë të prira të vazhdojnë për një kohë të gjatë. Po mendoj në të gjitha llojet e krizave.
Qoftë kur luftoni kundër një regjimi represiv në Birmani; sfidoni sistemin e burgjeve në Shtetet e
Bashkuara; flisni me zë kundër abuzimeve të të drejtave të njeriut në Irak; mbështetni njerëzit që
jetojnë me HIV në Zimbabve.

Pas një kohe, duke jetuar nën presion konstant, stresi dhe ankthi i të qenit në gjendje të
vazhdueshme mobilizimi mund të rritet deri në shkallë të teprimit. Kur të jeni kaq të lodhur, nuk keni
më kohë për të pushuar ose për të reflektuar, planifikuar apo për të bërë strategji. Apo për të
analizuar kërcënimet.

Ju mund të ndjeni se duhet të bëni një zgjidhje. Ju mund të ndërpritni punën që e doni. Dhe të
lejoni që ata të fitojnë.

Ose, do të gjeni një mënyrë për të menaxhuar stresin dhe të vazhdoni. Mirëpo, kjo nënkupton
transformimin në një tjetër trajtë të të qenit.

Për disa aktiviste, kjo nënkupton topitjen dhe rrëshqitjen në mohim.

Duke pranuar dhe toleruar tigrat që sillen përreth jush si pjesë e kësaj skene. Si pjesë e
marrëveshjes për shitblerje.

Gjithnjë më shumë do të mendoni, �‘Çka është kuptimi i shqetësimit për sigurinë? Unë thjesht nuk
kam kohë. Ose, �‘nuk mund të bëj asgjë lidhur me këtë�’.

Ose, kjo nuk është asgjë krahasuar me �… kohën e luftës. Kur ishte vërtetë rrezik. Dhe ne
mbijetuam, apo jo?

Krahasuar me aktiviste të tjera të cilat jetojnë në vende vërtetë të tmerrshme, si Çeçenia, ose
Zimbabve, Iraku, Palestina, Darfuri, Kolumbia, Afganistani dhe, lista vazhdon me vende të tjera.

Krahasuar me rreziqet me të cilat të tjerat përballen çdo ditë �… ose në të kaluarën. Për Stasha
Zajoviq, në krahasim me gratë që kishin mbijetuar Srebrenicën:
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Çfarë të drejte kisha unë që të brengosesha për sigurinë time? 
 
Unë e bëj një hierarki të rreziqeve dhe mendoj se siguria ime nuk është aq e rëndësishme sepse e 

di se çka u kishte ndodhur të tjerëve gjatë luftës. Çfarë krimesh ishin kryer kundër tyre. Nuk e di nëse 
ky është një qëndrim patriarkal, ose nëse unë jam tepër e ndjeshme, mirëpo më vjen turp për atë që u 
kishte ndodhur të tjerëve – këto krime të luftës.  

Dhe të gjitha këto ndikojnë në mua dhe në mendimet e mia lidhur me sigurinë.  

Aktivistet e vërteta japin jetën për kauzën

Kështu, vazhdojmë të punojmë në orvatje për të gjetur hapësirë në mes të qenit i mobilizuar, të
qenit i gjallë ose duke iu dorëzuar paranojës:

Mendoj se është me rëndësi të dallojmë në mes të të qenit i kujdesshëm lidhur me sigurinë dhe të 
qenit paranoid. Unë e kam refuzuar kulturën e paranojës (Stasha). 

Ndonjëherë ne rrezikojmë me qëllim, sepse llogarisim se puna jonë është më e rëndësishme se
jeta jonë.

Ose, për të dëshmuar se jemi �‘aktiviste të vërteta�’ siç e shpjegon Rauda:

Për shumicën e aktivisteve, të mos shkosh në një demonstratë sepse ke punë të tjera për të bërë, 
është e barabartë me çmenduri … dhe nëse nuk arrestohesh në njërën nga demonstratat, atëherë nuk 
je aktiviste e vërtetë… 

Kjo duhet thënë me zë dhe qartë.

Kuptohet, në fillin logjik, pjesa e fundit e vetësakrifikimit është sakrifica �‘përfundimtare�’. Vdekja
për kauzën. Martirizimi. Nëse njëra nga ne bie, një tjetër do ta zëvendësojë.

Dhe kjo është pjesë e kulturës së pathënë e aktivizmit.

Askush nuk ka thënë se është lehtë

Aktivizmi për të drejtat e njeriut është punë e rëndë. Dhe kjo s�’do mend për ta ditur.

Sepse, në thelb, shkeljet e të drejtave të njeriut, abuzimet, lëshimet �… të gjitha kanë të bëjnë me
pushtetin.

Ndërsa njerëzit me pushtet marrin vendime çdo ditë.

Këto vendime ndonjëherë nënkuptojnë marrjen e pushtetit me njërën dorë dhe dhënien me
tjetrën. Duke konfiskuar tokën e një familjeje. Duke marrë një jetë, ose duke e dëmtuar atë
përjetësisht. Rrethimi dhe izolimi i plotë i një vendi. Bombardimi i mijëra vetave. Mohimi i disa
njerëzve dhe përkrahja e të tjerëve.
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Edhe aktivistët për të drejtat e njeriut kanë pushtet. Ne vendosim që të përdorim këtë pushtet
dhe ne ngrihemi për të kundërshtuar dhe për të drejtuar keqbërjet. Në çfarëdo mënyre që të
mundemi.

Kjo nënkupton zhytjen në zemër të një lufte për pushtet të vjetër sa edhe vetë njerëzimi.

Askush nuk pret që kjo do të jetë e lehtë.

Por nuk besoj ta kenë ditur se gjërat do të keqësoheshin gjithnjë e më shumë.

Dhe gjërat shkojnë duke u bërë gjithnjë e më të vështira. Sepse bota ndryshon vazhdimisht.
Gjithnjë e më shumë, qeveritë, bashkësitë dhe familjet sjellin vendime nga frika. Ata kërkojnë
përgjigje të thjeshta. Ndërkaq ato i gjejnë në skajshmëritë e llojeve më të ndryshme: religjion
ekstrem, nacionalizëm, urrejtje kundër njerëzve, dhunë, militarizëm.

Për aktivistet kjo nënkupton shumë më shumë punë dhe më pak hapësira të sigurta.

Dhuna kundër aktivisteve

E pra, çka i pret aktivistet?

Disa qeveri i bien rrugës së shkurtër: nuk lejojnë kurrfarë aktiviteti të organizuar të të drejtave të
njeriut brenda kufijve të vet. Pikë.22

Qeveri të tjera, prej Zimbabvesë deri në Uzbekistan, thjeshtë e bëjnë aktivizmin pothuajse, por jo
krejtësisht, të pamundur.

Si ia bëjnë këta?

Ata e përdorin dhunën.

E drejtpërdrejtë; ose në mënyrë të tërthortë, duke i mbyllur sytë kur aktivistet bien pre e
sulmeve të armatosura ose e bandave të organizuara kriminale. Por nuk sulmohen vetëm ato;
shpesh sulmohen anëtarët e bashkësive të tyre, ose vetë familjarët e tyre.

Aktivistet ndiqen, arrestohen, torturohen dhe vriten në të gjitha anët e botës. Rregullisht dhe
me pafytyrësi. Vetëm sepse ua zënë rrugën njerëzve me pushtet.

Megjithatë dhuna brutale është vetëm një prej mënyrave të shumta që përdorin qeveritë për të
shtypur dhe kontrolluar aktivizmin.
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Hedhja e farës

Si mund të shtypet një aktivist �– pa përdorimin e dhunës brutale?

Janë shumë mundësi të ndryshme.

Ja një nga to.

Mbillni farën e dyshimit.

Njollosja bën punë. Kurdisni mediet vendore që të botojnë disa shkrime sugjestive për një
aktiviste e cila është pjesë e një skeme të huaj dhe kundër qeveritare. Ose jo patriotike. Ose kundër
vlerave familjare.

Ose i ndërroni ligjet për ta bërë shumë të vështirë ose të pamundur funksionimin dhe
udhëheqjen e organizatave të pavarura. Kërcënoni se do ta ndaloni statusin e organizatave
jofitimprurëse në qoftë se ato nuk ristrukturohen në një mënyrë që do të përfshinte menaxhmentin
e emëruar nga qeveria. Ua ngrini mjetet financiare. Konfiskoni dosjet dhe arkivat e tyre. Infiltroni
personelin.

Ndër më efektivet janë akuzat për keq menaxhim financiar. Për arsye se përgojimet do të ju
përcjellin edhe shumë vite pasi të keni pastruar emrin tuaj.

Rakhee na tregoi për disa kërcënime kundër aktivizmit që dalin nga fundamentalizmat në rritje:

Kemi pasur disa sulme nga fundamentalistët. Në Jordani, ueb-faqja kryesore për të drejtat e 
njeriut është përvetësuar nga “hakerët” tri herë radhazi. Një partneri në Marok i ishte bërë shkrumb 
e hi zyra, arkivat, shënimet, kujtesa institucionale, të gjitha. Një organizatë tjetër partnere në 
Uzbekistan ishte mbyllur fare. Këso lloj mbylljesh të qëllimshme e të paligjshme janë vetëm disa nga 
sulmet me të cilat jemi ballafaquar ne … 

Të gjitha këto qasje janë jashtëzakonisht efektive. Dhe kur të kenë filluar një herë, është shumë
vështirë të ndalet dallga dhe të zhbëhet dëmi i shkaktuar.

Mos harroni kontekstin

Shumë aktiviste përballen me kërcënime.

Mirëpo konteksti është shumë me rëndësi.

E përfundoni punën dhe nuk jeni të sigurt nëse do ta gjeni shtëpinë ende në këmbë kur të
ktheheni atje. Mbase sepse lagjja juaj është bombarduar prapë.

Kur ecni rrugës dhe të gjithë njerëzit në rrugë ndalen dhe ju shikojnë me ngulm. Sepse nuk e keni
fshehur atë se kush jeni, apo kë dashuroni!

Kur niseni për të shkuar në anën tjetër të qytetit me shpresë që karrigia juaj e invalidëve nuk do
të jetë tepër e gjerë për ndonjë derë dhe se mbase, kësaj radhe, taksisti do të pranojë të ju marrë.

Kur aleatët tuaj të kthehen kundër jush sepse puna juaj është tepër kundërthënëse.
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Konteksti nënkupton se jemi të përballur me më shumë presione e me më pak rrugëzgjidhje. Më
pak vende të sigurta për pushim dhe ripërtëritje, për të gjetur shpresën edhe një herë.

Sepse jeni duke luftuar në dy fronte njëkohësisht.

Luftë në të gjitha frontet

Më lejoni të ju tregoj për disa fronte të tjera.

Për të cilat nuk diskutojmë sa duhet.

Për atë që ndodh kur, në njërën anë, luftoni për të drejtat e njeriut dhe, në tjetrën, duhet të
mbroni veten nga një botë që ju urren për pamjen tuaj, për dashurinë tuaj, për vendin ku jetoni ose
për atë që besoni.

Kur bota në të cilën jetoni nuk është e sigurt për ju, jo për diçka që keni bërë, por për atë që jeni.

Kjo ju lodh shumë, deri në shterim, ose, siç e shpjegon Pilar Gonzales aktivizmin e saj në Shtetet
e Bashkuara:

Një gjë tjetër që bëj për të mbajtur veten … ndahem nga njerëzit e bardhë ose nga kultura e 
bardhë dominuese dhe prehem në gjirin e kulturës sime. Për shembull, tërhiqem brenda komunitetit të 
shoqeve të mia ose shkrihem në komunitetin e klasës punëtore latine. Në të vërtetë, kam nevojë të 
dëgjoj spanjishten të flitet përreth meje për t’ia kujtuar vetes pse e bëj atë që bëj.  

Pasi që, për shkak të racizmit ose diskriminimit të bazuar në moshën e individëve, që i shoh 
gjithkund përreth meje si reagim ndaj ngjyrës së lëkurës time, unë shpesh kërkoj siguri në banesën 
time të vockël ose më duhet të rri e vetmuar që të mund të përtërihem.  

Vetëmbrojtja ose vigjilenca e përhershme ndaj racizmit më marrin aq shumë energji. Më 
rraskapitin fare. 

Ndërsa kur punoni me �‘çështje tabu�’ në shoqëritë konservative, duhet ta dini se jeta juaj private
është nën mbikëqyrje dhe se ju gjykoheni, jo vetëm nga komuniteti juaj, por edhe nga kolegët ose,
siç na tha Mary Sandasi në Zimbabve:

Identiteti im si prind i vetmuar bën të jem e njollosur.  

Ne flasim për seksin dhe seksualitetin, HIV-in dhe AIDS-in, për shëndetin riprodhues dhe për të 
drejtat e njerëzve të shumtë. Mirëpo, kur vjen koha e përballjes me qeverinë lidhur me çështjet e HIV-
it dhe të AIDS-it, disa prej aktivisteve lëshojnë pe. Ato fillojnë të kritikojnë me një qëndrim sikur janë 
më të shenjta se të tjerat. 

Dhe, ne mbesim të vetmuara.  

Si një grua e vetme në një shoqëri tradicionale, Nighat Kamdar e përjeton po këtë ndjenjë izolimi
në Pakistan:

Duke mos qenë në lidhje me dikë, vazhdimisht më ngacmojnë njerëzit në qytet – kryesisht 
meshkuj që punojnë në organizata të tjera joqeveritare dhe në qeveri. Për shembull, vetëm sepse 
punoj me njerëz që janë pozitiv në HIV, një prej gazetave vendore më ka etiketuar sikur edhe unë jam 
e infektuar me HIV. Arsyeja, që prej të gjithë personelit në organizatën tonë të më njollosnin mua, 
ishte sepse isha beqare … kështu që kishin menduar se nëse e lëshonin në qarkullim këtë përgojim, 
atëherë unë do të konsiderohesha si person me karakter të keq.  
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Bernedette na tregoi se aktivistet indigjene bëheshin të padukshme në Afrikën e Jugut:

Njerëzit e kombeve të para përballen me ngarkesa plotësuese. Për shembull, populli Koi San në 
Bocuana janë zhvendosur nga trojet e veta për të bërë vend për eksploatimin e diamanteve dhe ishin 
ndjekur si kope nëpër rezervate të ndryshme. E përballur me shkelje të shumta të dinjitetit, bota nuk 
duket të jetë e përgatitur të çajë kokën me këto fatkeqësi. Mirëpo, paramendoni një herë pasojat e 
zhvendosjes së dhunshme … dhe përqendrohuni për shkurtazi në atë se si përkthehet kjo në dhunën 
gjinore.  

Ndërsa, aktivistet Koi San nuk mund as të arrijnë atje. Ata nuk kanë resurse dhe kështu bëhen të 
padukshëm. Ata ende trajtohen si insekte të dëmshme, madje edhe nga qeveritë progresive. 

Edhe aktivistet që punojnë në fushën e seksit përballen me kërcënime në disa fronte, për shkak
të profesionit e të aktivizmit të tyre, siç e shpjegon Jo:

Problemi i dhunës kundër punëtoreve të seksit dhe të tjerëve që punojnë me to është shumë i 
ashpër dhe jo sa duhet i njohur.  

 
Kërcënimi i dhunës është i gjithëpranishëm për shumë punëtore seksi. Shumë njerëz mendojnë se 

burimi kryesor i dhunës kundër punëtoreve të seksit janë klientët, pronarët ose partnerët. Në të 
vërtetë, punëtoret e seksit i vendosin policinë në vendin e parë si më të dhunshmit kundër tyre. Sipas 
zëdhënëses së Rrjetit të Projekteve për Punëtoret e Seksit: 

Punëtoret e seksit flasin për shtetin si dhunuesin më të madh të të drejtave të tyre. Abuzimi policor,
abuzimi seksual, �“reketimi�” dhe keqtrajtimi nga ana e autoriteteve, madje edhe në vendet kur puna e seksit
nuk është krim, mbesin probleme vendimtare gjithandej. 

 
Për aktivistet, problemet me sigurinë shtohen, pasi që aktivistja bëhet cak i sulmeve jo vetëm për 

policinë, por edhe për punëdhënësit dhe për pronarët e ndërmarrjeve vendore të cilët ndjehen të 
kërcënuar nga aktivizmi:  

 
Shumë njerëz mendojnë se aktivizmi fillon me shkuarjen në vende të rrezikshme, si për shembull 

përvoja ime me shtëpitë e drogës, klubet e bandave, vendet e ndotura të industrisë së seksit dhe 
situata në të cilat rrezikoja të sulmohesha nga civilët (njerëz që shtireshin si klientë, njerëz që më 
shihnin si kërcënim për bizneset e tyre, qoftë të drogës ose të seksit), por edhe nga policia. 

Natasha Jiménez përshkruan �‘zinxhirin e margjinalizimit�’ �— që ka lëshuar thellë rrënjë
diskriminimi dhe dezinformimi kundrejt aktivistëve trans seksual në Kostarikë:

Pengesat më të mëdha për aktivizmin tim vinin nga ndjenjat e urrejtjes ndaj trans-seksualizmit në 
disa institucione të ndryshme të vendit (familja, kisha, shërbimet shëndetësore, drejtësia, mediet e të 
tjera) që i diskriminojnë popullatat trans-seksuale dhe interseksuale, pa menduar qoftë edhe për një 
minutë se çka do të thotë kjo për ne, ose për atë se cilat janë nevojat tona. Ata thjeshtë nuk japin nuk e 
vrasin mendjen për këtë.  

Shumica e personave trans-seksualë nuk kanë mundësi për arsimim dhe, rrjedhimisht, kjo 
nënkupton se ata e kanë të vështirë të punësohen, përveç si punëtorë seksi.  

 
Prandaj, siç po e shihni, kështu krijohet zinxhiri i margjinalizimit.  
 
Me ne lidhen shumë dezinformata, ndërsa disa prej nesh që mundohemi të informojnë popullatën 

drejt, vazhdimisht na diskreditojnë e na përqeshin.  
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Nëse nuk e kuptojmë realitetin në të cilin jetojmë, edhe ne si aktiviste bëhemi pjesë e lojës që
luhet pikërisht për të na mohuar dhe diskredituar vetë ne. Ne shndërrohemi në shkelës të të
drejtave tona.

Vendet e sigurta

Atëherë, ku ndjehen aktivistet të sigurta?

Bashkimi është shumë i rëndësishëm.

Shumë aktiviste pranojnë se hera e parë që e kishin ndjerë veten të sigurt kishte qenë momenti
kur ishin mbledhur me aktiviste të tjera, jo vetëm si numër, por edhe si mbledhje e përvojave e
përjetimeve. Kjo kishte nënkuptuar edhe mbledhjen rreth një qëllimi të përbashkët.

Hera e parë që Vesna Dra�ženovi ishte ndjerë vërtetë e sigurt kishte qenë në Qendrën e Grave
Autonome në Beograd:

Kur erdha së pari në Qendrën e Grave për të marrë pjesë në punëtorinë për dhunën kundër 
vajzave dhe dhunën seksuale ishte hera e parë që po dëgjoja diçka të tillë në jetën time. Unë asokohe 
isha edhe vetë viktimë e abuzimit për një kohë tashmë.  

Dhe kur shkova atje, dëgjova dhe mora pjesë në punëtori e kuptova se këtu e kisha vendin. Këtu 
u ndjeva e sigurt.  

Mirëpo, këto vende të sigurta nuk janë gjithnjë në dispozicion në komunitetin tuaj. Në vend të
kësaj, aktivistet hasin në siguri të tillë nëpër konferenca dhe tubime, siç na tha Rita Thapa:

Vendet që do të duhej të na ofronin sigurinë më të madhe, nuk ishin të sigurta për mua më. Kjo 
ndodh mbase në shoqëritë tradicionale – pos rasteve të familjeve jashtëzakonisht përkrahëse. Shtëpia 
e familjes do të duhej të ishte strehimi më i mirë, mirëpo jo edhe për mua; për mua si duket nuk ka 
askund mirëkuptim, marrëdhënie apo zona të rehatshme …  

Pos ambienteve ndërkombëtare, në konferenca, në mbledhje … atje mund të lidhem. 

Jelena Po�šti pajtohet me fjalët e Ritës kur flet për organizimin e një konference në të cilën
aktivistet kishin mundësi të flisnin për forma të ndryshme të gjinisë, gjithëpërfshirjes dhe të drejtës
për vetë identifikim:

Konferenca i fuqizoi njerëzit. Ishte një vend i sigurt ku mund të diskutonim llojet e kufizimeve 
tona. Kjo na dha energji. Njerëzit ishin të mahnitur, sidomos për arsyen se ofroi një hapësirë të sigurt 
ku njerëzit mund të shpreheshin lirshëm.  

Për Stashen, siguria është një gjë e thjeshtë. Ne aktivistet e krijojmë atë, së bashku, nëpërmjet të
punës që bëjmë:

Ne jemi mburoja e sigurisë për njëra-tjetrën. 

Kur i ftova gratë e Srebrenicës në Beograd isha unë ajo që po i mbroja ato, dhe ishte kjo 
mbrojtje që ua ofrova atyre që më ndihmoi të liroja frikën time.  
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Kështu ne e lirojmë njëra-tjetrën nga frika. Duke dëgjuar njëra-tjetrën ne e zvogëlojmë frikën 
tonë. Politika e paqes mund të përhapet përmes gjërave të tilla të reja e të vogla, sikur për shembull 
kur ulemi të pimë kafe; kështu ne refuzojmë pajtimin me politikat shtetërore. 

 
Kur i patëm sjellë gratë e Srebrenicës në Beograd ato më thanë se askush nuk u kishte besuar 

atyre kur kishin thënë se kishin qenë në Beograd. Mirëpo, tani që i kishim bërë të ndjeheshin të 
sigurta me ne, ato na thanë se do të ishin në gjendje të na i besonin vajzat e tyre … 

Emily do të pajtohej. Ajo na tha se siguria qëndron në krijimin ose në mbledhjen e një bashkësie
të aktivisteve:

Ndër arsyet e shumta që i shtyjnë njerëzit të bëhen aktiviste, motivi më i thellë është të kuptuarit 
se bota në të cilën jetojmë na urren thellësisht - mishin, gjakun dhe eshtrat tona - vetëm për shkak se 
ne e duam dikë pa dëm dhe për veten tonë.  

 
Të kuptuarit e këtillë mund të marrë forma të ndryshme, por më së shpeshti vjen në lidhje me 

përjetimin universal njerëzor të dashurisë së parë. Pasi që ‘të zbulojnë‘ ose të vendosësh ‘që të dalësh 
në sipërfaqe’, herët a vonë dikush do të shprehë mospajtimin ose, më shpesh, urrejtjen ndaj jush.  

 
Shpesh, është vetë familja jonë ajo që kthehet kundër nesh. 
 
Pas zbulimit, familja mund të vendosë të heqë dorë prej jush ose edhe të ju dëbojë nga shtëpia, 

duke ju shndërruar kështu në të pastrehë. Të tjera familje do t’i arrestojnë, rrahin ose do t’i vrasin 
fëmijët e vet, për arsye se kanë bërë krimin e turpërimit të familjes. Ndodh që fëmijët të izolohen 
nëpër azile të ndryshme ose edhe të trajtohen me metoda johumane siç është terapia e elektroshokut.  

 
Ose, mund të vendosin të mos ju dëbojnë nga ‘vatra’, mirëpo duke aranzhuar më parë një 

dhunim korrigjues të kryer nga anëtarë më të moshuar, si për shembull vëllai më i madh, ose 
nëpërmjet të një martese të shpejtë e të imponuar.  

 
E çka ju mbetet ju pastaj të bëni në këto situata?  
 
Ja se çka jua ruan trupin, mendjen dhe sigurinë.  
 
Bëheni aktiviste. Bashkoheni me të tjerët nëse tashmë ekziston një komunitet i njerëzve me prirje 

të pazakonshëm, ose nëse nuk ka një të tillë, atëherë e themeloni atë.  

Do të filloni një familje të re �…
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6. Gjeneratat

Ne jemi familje

Familjet janë të ndërlikuara.

Ne kemi nevojë për to. Ne i largojmë, pastaj i afrojmë. Ndonjëherë i mohojmë fare.

Ndonjëherë ato na mohojnë ne. Për atë se kush jemi, për atë se bien ndesh me parimet, për
shkak se flasim hapur duke rrezikuar ... paj, çdo gjë. Për atë se kë e dashurojmë. Apo për atë se si
zgjedhim të jetojmë.

Disa familje janë shtylla jonë. Ato janë të dashura, krenare dhe shpeshherë janë ato që kanë
vuajtur gjatë. Ato janë burim i fuqisë dhe i ngushëllimit.

Shumica e familjeve janë diku në mes, ndonjëherë na çmendin e pastaj na përkujtojnë papritmas
për atë lidhje gjaku të çmuar e të hollë. Atë pa të cilën nuk bëjmë dot.

Këto janë familjet në të cilat jemi lindur.

Pastaj janë familjet që i formojmë vetë. Ato të cilat i zgjedhim (apo mendojmë se i zgjedhim).

Për aktivistet, ne jemi familja e njëri tjetrit.

Në ditë të mira, jemi të sinqerta për këtë. Flasim për solidaritetin, e quajmë njëra tjetrën
motër. Ndonjëherë bile arrijmë edhe të themi se e duam njëra tjetrën.

Qeshim së bashku dhe e ndajmë fuqinë që vjen nga suksesi i përbashkët. Edhe humbjet. Është
më shumë se thjesht atmosferë miqësore.

Por nuk kemi dëshirë ta shikojmë më thellë, apo fillojmë të zbulojmë disa nga lidhjet më të
ndërlikuara dhe të dhimbshme. Nënë bijë na bie në mend.

Nënat dhe bijat

�‘Motra�’ do të thotë solidaritet. Barazi. Me këtë jemi në rregull.

Kur flasim për nënat dhe bijat, disi, na bën pak më nervoze.

E gjitha bie në fund te pushteti. Sa e vështirë është për ne aktivistet së pari ta pranojmë, e pastaj
të merremi me raportet e pushtetit në mes nesh, siç e shpjegoi Sandra Ljubinkoviq:

Në organizatat e grave, dinamika nënë-bijë është model simbolik se si aktivistet ndër gjenerata 
lidhen me njëra-tjetrën.  

Ky model ka të bëjë me kierarkinë, konkurrencën, kontrollin dhe miratimin. Nëse vajza dëshiron 
të bëhet udhëheqëse, ajo duhet ta largojë simbolikisht nënën e saj. Ajo duhet ta refuzojë atë.  
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Nënat, në anën tjetër, i caktojnë kushtet të cilat bijat e tyre duhet ti arrijnë nëse dëshirojnë ta 

marrin miratimin e tyre.  
 
Për mua, ky model ka të bëjë me pushtetin. Ka të bëjë me përjetësimin e modelit të ‘pushtetit 

mbi’ dikë.  

Natyrisht, ironia është se kjo dinamikë është e vjetër sa koha, siç e theksoi Sonia:
 
Një nga problemet më të mëdha të cilin e përjetojmë në masë të madhe në shoqëri është mungesa 

e njohjes së të tjerëve dhe kapaciteteve të tyre.  
 
Një çështje klasike e identifikimit në komunitetet feministe është gjenerata, tranzicioni dhe 

transmetimi. Feministet në masë të madhe kanë vështirësi me tranzicionin në mes gjeneratave.  
 
Fakti është se mund ta identifikojmë shumë lehtë mungesën e besimit të të  ‘vjetrave’ dhe 

vështirësinë e transmetimit të pushtetit në mes të udhëheqjes së vjetër dhe të re.  
 
Unë e kam një teori në lidhje me këtë ... Mendoj se kjo ndodh për shkak se transmetimi apo 

trashëgimia e pushtetit është teknologji. Ajo është një konstruksion shoqëror që ka qenë monopol i 
meshkujve për shekuj: roli i trashëguar i babait si rregull kryesore patriarkale.  

Në këtë model, me rëndësi është ai që arrin i pari.

Kjo është një mënyrë e të menduarit. Por çka nëse vendosim të zgjedhim mënyra të tjera?
Mënyra që e pranojnë se këto raporte nuk duhet të jenë patjetër të njëanshme. Se të gjithë ne vijmë
në këtë botë si të barabartë. Ne e plotësojmë njëri tjetrin. Të gjithë ne. Dhe vijmë te njëri tjetri për
një arsye.

Këto mënyra të reja të të menduarit duhet të bazohen në respekt të ndërsjellë, siç sugjeroi
Sandra:

Për t’i ndryshuar modelet e sjelljes, pika jonë fillestare duhet të jetë respekti për njëra-tjetren. 
Vetëm atëherë mund të diskutojmë si ta tejkalojmë këtë model. Sepse kur e respektojmë njëri-tjetrin, 
ideja e asaj se kush ka arritur i pari  dhe vënia në pyetje e kapaciteteve dhe aftësive të njëra-tjetrës  
bëhet jorelevante. 

Çështja është se si mund ta bëjmë këtë botë vend më të mirë me autenticitetin e secilit nga ne në 
mënyrë individuale. Të gjithë ne sjellim diçka autentike dhe të vlefshme. Secili nga ne ka mjaft për të 
dhënë. 

Të gjithë ne kemi diçka të rëndësishme për ti dhënë njëri tjetrit. Dhe pjesës tjetër të botës.

E vetmja mënyrë si mund të arrijmë në atë vend të barazisë është ta kuptojmë ku jemi tani.
Sinqerisht. Kjo do të thotë t�’i njohim modelet nënë vajzë të cilat po i përsërisim vazhdimisht dhe
pastaj kalimi në nivelin tjetër të të qenit së bashku. Drejt një modeli të ri.

Para se të vazhdojmë, megjithatë, ekziston edhe një tabu të cilën duhet ta thyejmë. Nëse do të
dëshirojmë të ecim në rrugën e familjes ... duhet të flasim për etërit.

Etërit
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Babai im ishte shkrimtar.

E kisha harruar këtë deri sot.

I kam harruar shumë gjëra të mira për babanë tim. Më është bërë aq e zakonshme të jem e
hidhëruar me të për aq gjatë. Nuk ka rëndësi pse. Rëndësi ka se është bërë një zakon i lehtë dhe i
rehatshëm, të jem e hidhëruar me të.

Me meshkujt në përgjithësi. Për faktin se më bëjnë të ndihem e vogël dhe e dobët. Për fuqinë që
e kanë. Për të qenë të dhunshëm. Për të mbrojtur ... apo �… për tu larguar.

E kam kuptuar se puna në këtë kënd të femrave për të drejtat e njeriut më bën të ndihem rehat.
Shpeshherë shtyrë nga urrejtja e përbashkët ndaj shtypësit të përbashkët ... meshkujve.

Çdo herë që e dëgjoj ndokënd që e përmend trendin e ri në të drejtat e grave, të punojmë së
bashku me meshkujt, ndihem turbullt. Si mund të luftosh aq gjatë, dhe aq shumë, për këtë hapësirë
të vogël e të sigurt dhe pret që tash ne ta ndajmë atë me meshkuj? Thjesht nuk është e drejtë.

Kështu që unë i jam shmangur idesë për të punuar me meshkuj, duke e parë këtë si ndërhyrje në
punën e vërtetë. Dhe nuk e pranoj idenë për të folur rreth meshkujve në këtë libër.

Mu ashtu si nuk e kam pranuar komentin e Sonjës për babanë e saj, dhe për atë se çka i ka
mësuar për tranzicionin e udhëheqjes:

Transmisioni në mes gjeneratave është diçka që mund ta mësosh. Dhe këtë e them sepse kam 
pasur privilegje biografike në lidhje me të.  

 
Unë jam vajzë e vetme. Dhe kam pas një baba të mrekullueshëm. Ai ishte një person i 

jashtëzakonshëm. Me të vërtetë i jam mirënjohëse që më ka vetëdijesuar për botën. Më ka bërë mjaft 
të fortë për të thënë jo. Por edhe mjaft kureshtare për të përparuar në këtë botë në kërkim të 
aventurave. Edhe ai ka qenë mjaft i mirë në transmisionin në mes gjeneratave, apo së paku ka mësuar 
për të deri në pleqëri.  

 
E unë kam mësuar nga ai. 

Isha duke e kërkuar një citat të mirë për nënat dhe vajzat dhe tranzicionin e udhëheqjes. Dhe ja
ku ishte ajo, duke folur për babanë e saj. Jo për nënën e saj. Epo kjo nuk bën fare. Kështu që vendosa
ta tejkaloj atë, deri tash.

Sepse kjo është ajo që bën inati. Të verbon për gjërat e mira. Dhuntitë.

Nuk e kisha vërejtë këtë deri më tash.

Kam qenë e inatosur për aq gjatë sa që i kisha harruar mëngjeset e hershme dhe përsheshin nga
mielli i tërshërës �… vetëm ne. Një zë i bukur dhe lojëra fjalësh. Engjëjt në dëborë dhe notin në
mesnatë në Revere Beach. Kisha harruar se babai im ishte shkrimtar. Poet. Këngëtar. Njeri i mirë.
Kisha harruar se e kam dashur.

Dhe përderisa kam harruar, në hidhërim, e kam ndrydhur një pjesë timen. I kam mbështjellë e
shtrënguar mirë të gjitha të mirat dhe të këqijat në një top të vogël dhe thjesht i kam harruar.
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Nëse e nxjerrim energjinë tonë ... fuqinë tonë ... nga inati, cili është çmimi i saj? Çka po harrojmë
gjatë procesit? Ku është drejtëpeshimi?

Ouyporn Khuankaew foli për këtë kur tha:

Me feminizëm e fiton kokën por jo zemrën … 
 
Kur jam hidhëruar me babanë tim, feministet më bënë ta kuptoj sistemin patriarkal dhe si sjellja 

e tij ka qenë pjesë e sistemit patriarkal.  
 
Por nuk më bënë të kuptoj se babai im nuk është lindur i tillë. Ai nuk ka pasur dëshirë t’i lëndojë 

njerëzit. Ai ma dhuroi trupin tim ... Kështu që unë meditoj për të dhe për rilindjen e tij. 

Si Ouyporn, edhe Indrakanthi Perera e sheh një anë tjetër:

Në përgjithësi, kur je aktiviste dhe e përfshirë në veprime, inati, frustrimi dhe shumë emocione të 
tjera negative shtohen në ty. Kështu që ndonjëherë aktivizmi e merr energjinë nga zemërimi dhe 
pasioni.  

 
Por ekziston një mënyrë tjetër, më e vështirë që e mban aktivizmin që të vazhdojë, e kjo ka të bëjë 

madje edhe me pranimin e humanizmit dhe dobësive të të ashtuquajturve shtypës, t’u jepet rasti të 
formulojnë veprime në mënyrë kreative që marrin energji nga burime më pozitive, si ndjeshmëria për 
të gjithë dhe kreativiteti i konfrontimit.  

Sindromi i tërheqjes së saj teposhtë

Vetëm edhe një gjë rreth familjeve.

Familjet zakonisht zihen e grinden. Shtyhen për arsye të vogla. Kjo është e natyrshme.

Por ekziston një vijë e hollë në mes të garës së shëndoshë dhe tradhtisë.

Tradhtia nga brendia e botës tonë mbrojtëse, nga ata të cilët pritet të na mbrojnë, shpesh nga
njerëzit e vetëm në botë në të cilët mund të mbështetesh. ... Kjo është shkatërruese.

Ajo mund të vijë në shumë forma, që nga murmurimat e thashethemeve apo thika pas shpine, te
fshehja e informatave, e deri te dhuna e drejtpërdrejtë e akuzave të rrejshme, e keqpërdorimit të
fondeve, ngacmimit, nepotizmit. Ndonjëherë, këto janë pikërisht ato taktika që i përdorin qeveritë
për t�’i shkatërruar aktivistët e të drejtave të njeriut ... dhe ne përfundojmë duke e kryer punën e
ndyrë për ta.

Në Sierra Leone, kanë madje edhe emër për të. Ata e quajnë �‘sindromi i tërheqjes së saj poshtë�’.
Motivet janë të drejtpërdrejta, siç sugjeron Marina Pislakovskaya në Rusi:

Pse dërrmohen gratë? Paj, natyrisht mungesa e burimeve është një pjesë e saj. Por çështja 
themelore është konkurrenca. Konkurrenca për të holla. Për fuqi. Ajo i shkatërron gjërat në lëvizjen e 
grave. 

Shpeshherë gratë �‘tërhiqen teposhtë�’ gjatë luftërave për pushtetin e drejtimit të organizatave të
tyre. Disa aktiviste tërhiqen tërësisht pas kësaj.

Të tjerat mbijetojnë, por kujtesa mbetet afër, siç na ka treguar Iman:
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Dikur kam menduar se do ta lëshoja skenën nëse do të më tradhtonin, apo nëse nuk do të 
vlerësohesha, apo nëse do të sulmohesha pa ndonjë arsye. Thjesht nga inati. Por të gjitha këto më 
ndodhën mua nga personat e afërt dhe nga OJQ-të e tjera të grave në vitin 2005. Dhe unë mbijetova. 
Mendova se do të tërhiqesha dhe do të qëndroja larg kësaj fushe. Por ja që nuk e bëra. 

Natyrisht, si edhe çdo gjë tjetër për të cilën po flasim, edhe kjo është e komplikuar dhe e
ngatërruar. Sepse shpeshherë ekzistojnë dy anë të tregimit. E natyrisht se në botën e madhe e të
larmishme të aktivisteve siç është kjo e jona, do të ketë probleme reale.

Problemi është se ne ende nuk jemi aq të mira në zgjidhjen e disave nga to.

Dhe është shumë, shumë vështirë të tërhiqen fjalët e rënda pasi që të jenë thënë.

Gradat

Mendoj se më në fund po e kuptoj njërin nga problemet më të mëdha me të cilin ballafaqohen
aktivistet e reja. Ka të bëjë me fitimin e respektit.

Sepse çdokush duhet t�’i fitojë gradat.

Në vitin 1995, e kuptova se unë tashmë e kisha fituar timen. Isha 29 vjeçare. E kisha mbijetuar
zjarrin në malet e zymta e me borë në Garmë, Taxhikistan. I jam bashkuar ekipit të parë të dërguar
për t�’i takuar mijëra gjeorgjianë që largoheshin për në Mestia Vallez pas rënies së Abkhazisë. I kam
bërë bisht fantazmave në Ruandë, gjashtë javë pas gjenocidit që la një milion të vdekur.

Në kohën kur arrita në Bosnje, isha gati për çdo gjë, apo ashtu mendoja.

Kur arrita në Zagreb nga Kigali, e vërejta se kolegët e mi të rinj, edhe pse miqësorë, ishin të
brengosur. Që në fillim mund ta vëreja se mendonin �‘çfarë dobie kemi nga ajo?�’

Nuk isha atje gjatë pjesës më të keqe të luftës në Bosnjë. Kurrë nuk do të isha në gjendje të
kuptoja çfarë ndjenje është t�’i bishtnoje snajperëve në errësirë, në rrugët e akullta të malit Igman,
apo tmerret e rrethimit të Sarajevës.

Si kam mundur t�’i dal në krye, e vetme, në një zonë lufte si kjo?

Koha kaloi, dhe mendova se isha mirë. Por edhe pse gjithnjë e ndieja ngrohtësinë nga
bashkëpunëtorët e mi dhe kënaqesha në atë atmosferë miqësore, megjithatë ndieja diçka tjetër: një
dyshim të vazhdueshëm që ndoshta, nuk do ta fitoja gradën. Thjesht kisha arritur shumë vonë në
luftë për të fituar kredibilitet të vërtetë e gjithëpërfshirës. Nuk kishte asgjë që mund të bëja për ta
kompensuar këtë.

Së paku jo derisa më zunë rob në Liberi.

Ishte viti 1996 dhe lufta civile në Liberi ende vazhdonte. Isha larguar nga Bosnja për një afat të
kufizuar kohor prej gjashtë muajsh për t�’i vlerësuar nevojat emergjente të ushqimit dhe jetesës.

Ishim tetëmbëdhjetë veta anglezë, francezë, irlandezë, liberianë, amerikanë veriorë, sudanezë,
që po bënim një vlerësim të sigurisë së ushqimit në lindjen e largët, në një fshat në kufi me Sierra
Leonen. Vonë pasdite ishim duke u kthyer në Monrovia, plot baltë dhe të dërrmuar, por të
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ngazëllyer pasi që kishim arritur në një fshat ku ndihmat nuk kishin arritur me vite, nëpër një rrugë e
cila, vetëm një ditë më parë, ishte pastruar nga ushtarët e rezistencës.

U zumë në pritë në një pikë kontrolli të improvizuar.

Kryesisht më kujtohen rebelët duke na bërtitur të largohemi, dhe armë shumë të mëdha. U
mundova t�’i emëroj armët, t�’i jap pak kuptim gjithë kësaj. AK 47? Raketahedhës? Më vonë, mendoja
për atë se sa të rinj ishin rebelët. Si kundërmonin marihuanë. Sa shumë doja të më ktheheshin
cigaret.

Nata ra derisa ata debatonin çka të bënin me ne. Më në fund, vendosën të na dërgonin nëpër
kodra për ta takuar komandantin e tyre në kampin e tij, katër orë në veri. Çka ndodhi më pas është
një tregim i gjatë. Ajo që është me rëndësi, është se askush nuk u lëndua dhe nuk qëndruam atje për
kohë të gjatë, të nesërmen Kombet e Bashkuara (KB) e negociuan lirimin tonë.

Përveç shmangies së sindromit të Stokholmit, mbijetesën nga lënia e nikotinës, dhe të ushqyerit
me �‘kasava�’ të pazier, nuk kisha bërë asgjë të veçantë. Kjo nuk kërkonte ndonjë shkathtësi apo
kurajë. Ishim në vend të gabuar në kohë të gabuar; thjesht ndodhi.

Por, kur u ktheva në Bosnje, doli se më në fund i kisha fituar gradat e mia.

Më në fund e kisha kaluar atë kufi të pathënë, e të pakapshëm të respektit në botën e punës në
zonë lufte, atë i cili i dallon punëtorët e rinj e të njomë të ndihmës emergjente nga të fortit, paksa
cinikë, e të lodhur nga lufta.

Unë e kisha fituar gradën.

Për mua kjo e përmbledh problemin për fitimin e respektit.

Kurrë nuk e di se çka nevojitet me të vërtetë për të arritur atje. Nuk ekziston asnjë formulë. Mu
atëherë kur mendon se e ke bërë tënden, i ke kryer orët e tua, i ke shpëtuar mjaft furtunave, lëvizin
piketat.

Për faktin se është aq e pakapshme, momentin që e ndien se e ke fituar atë respekt dhe
kredibilitet, nuk e ndan aq lehtë. Të gjithë që vijnë pas teje duhet ta fitojnë atë në mënyrën e
vështirë. Nuk lejohen rrugët trup.

Krejt çka dua ... është pak respekt

Të gjitha aktivistet dëshirojnë të ndihen të respektuara. Ne dëshirojmë të vazhdojmë të rritemi
dhe të mësojmë, të arrijmë në nivelin tjetër, çkado që mund të jetë ai, pa pasur nevojë ta
dëshmojmë veten vazhdimisht.

Dhe kemi dëshirë të dimë se çka vjen pas, që kur të zgjohemi të nesërmen, ende do të jemi në
gjendje ta bëjmë punën që na pëlqen, se ekziston një vend për ne.



Çka na duhet revolucioni nëse nuk mund të vallëzojmë?

56

Aktivistet e reja frikohen se nuk do ta arrijnë kurrë respektin. Ato frikohen se kurrë nuk do të
arrijnë ta kalojnë atë kufi të padukshëm të kredibilitetit. Kanë dëshirë të dinë çka nevojitet për ti
fituar gradat e tyre, por askush nuk u tregon. Duket se pa marrë parasysh sa gjatë punon, kurrë nuk
do të jetë mjaft.

Brengat e tyre janë të vërteta. Kur një aktiviste e re thotë se është e lodhur, e stresuar, apo në
kufi të rraskapitjes, koleget e vjetra shpeshherë i shohin komentet e tyre me mosbesim. Ajo nuk ka
punuar as për së afërmi mjaft vite për të qenë aq e rraskapitur. Ajo nuk ka parë mjaft, apo nuk ka
sakrifikuar mjaft. Ajo nuk e ka fituar të drejtën për të qenë e dërrmuar.

Aktivistet e reja dëshirojnë të dinë nëse ka ndonjë mënyrë për të qenë aktive dhe të mbesin të
shëndetshme. Ato dëshirojnë të dinë nëse mund ta bëjnë punën që u pëlqen dhe të kenë familje apo
të holla për ta përfunduar arsimimin e tyre. Kirsten Westby e ka përmbledhur këtë në tregimin e saj
mbi aktivizmin dhe rraskapitjen:

Vitet e mia të punës si aktiviste ndërkombëtare e të drejtave njerëzore të grave më ndihmuan t’i 
hap sytë. Kurrë më parë nuk kam qenë aq e inspiruar, aq e frikësuar nga të arriturat e kolegeve të 
mia. 

 
Apo aq e dërrmuar dhe plotësisht e stresuar.  
 
Gjatë vitit tim të katërt e dija se isha rraskapitur. Më nuk shkoja në mëngjes me gëzim në punë. 

U ktheva kah mentoret e mia për të parë se si ia kishin dalë të qëndrojnë në këtë lojë për më shumë se 
20 vite dhe i pashë shumë qartë sakrificat që i kishin bërë në jetën e tyre dhe rreziqet për shëndetin e 
tyre.  

Por të gjitha aktivistet pajtohen se kohërat kanë ndryshuar. Gjeneratat e reja janë duke i shikuar
modelet e �‘vjetra�’ të aktivizmit në mënyrë kritike, dhe po kërkojnë mënyra të reja të punës, siç e ka
komentuar Ariana:

Aktivizmi ka ndryshuar,  aktivistet e reja thonë se e duan jetën familjare ... ato kanë dëshirë ta 
kenë ëmbëlsirën e tyre por edhe ta hanë. Kështu që puna po vazhdon, megjithëse jo në mënyrën si e 
kuptoj unë. 

Po ashtu gjenerata e re po sjell ide të reja, ajo po i shtyn kufijtë dhe po e vë ... çdo gjë në pyetje.
Kjo mund të jetë vetëm gjë e mirë.

Por ekzistojnë vetëm dy mënyra se si mund të funksionojë ky ndryshim.

Ne ose ballafaqohemi me një ndarje të dhimbshme, të bazuar në modelet tona �‘nënë bijë�’.
Modele që na bëjnë ta refuzojmë dhe mohojmë atë që ka qenë më parë në për të filluar diçka të re.

Apo të festojmë të arriturat. Se një gjeneratë e tërë aktivistesh e kanë krijuar hapësirën të cilën e
kemi ne pikërisht këtu dhe tani për ta hulumtuar ndryshimin. Dhe ne ndryshojmë së bashku, siç
sugjeroi Sandra:

Si mund ti mohojmë udhëheqëset feministe të të 60-tave dhe të 70-tave? Po të mos ishin ato, unë 
nuk do të isha sot këtu ... E dini, nuk kemi nevojë ta pëlqejmë njëra-tjetrën, ne thjesht duhet ta 
respektojmë njëra-tjetrën. Ne duhet t’i ndërrojmë modelet tona të brendshme, patriarkale për të 
lëvizur përpara,  përndryshe, jemi duke menduar shumë ngushtë ...  
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Aktivistet e vjetra brengosen mos po e humbin respektin që e kanë fituar mjaft vështirë. Ato
frikohen se duke u plakur nuk do të vlerësohen më. Charlotte Bunch e vuri këtë në kontekst kur foli
sinqertë për një frikë të drejtpërdrejtë nga plakja në shumë kultura:

 
Ekziston një shqetësim me të cilin ballafaqohemi derisa plakemi. Me disa përjashtime në pjesë të 

Afrikës dhe Azisë, ekziston një frikë nga plakja dhe nga dominimi i rinisë ... një kulturë rinore 
dominuese në shumicën e jetës moderne.  

 
Mendoj se një pjesë e kësaj frike ka të bëjë me mosdëshirën për të shikuar në pasqyrë dhe për ta 

parë veten duke u plakur. Nuk ke dëshirë të më shohësh në sy, që të merresh me të vërtetë me faktin se 
kjo do të të ndodhë edhe ty. Ne nuk e vlerësojmë procesin e plakjes.  

 
Dhe në këtë kuptim, ne nuk i vlerësojmë gratë në moshë.  

Aktivistet e vjetra brengosen edhe për atë që vjen pastaj. Pas aq shumë vitesh devotshmërie
ndaj kauzës, të ndërtimit të organizatave me asgjë përveç vullnetit dhe pasionit të dëlirë, janë të
shqetësuara për atë se çka do të ndodhë kur të largohen. Kur puna është jeta jote, ku është
investuar e tërë energjia jote.

Përveç kësaj, shumica e aktivisteve nuk janë në gjendje t�’ia lejojnë vetes të pensionohen.
Shumica nuk kanë pension, e as ndonjë burim tjetër të ardhurash. Shumë pak prej tyre kanë kujdes
shëndetësor. Shumica nuk kanë as ndonjë �‘kthinë të veten�’ për të siguruar strehim për moshë të
shtyrë.

Herët a vonë, vjen momenti kur të gjitha aktivistet ballafaqohen me këto çështje.

Megjithatë, secila pjesëtare e lëvizjes duket se brengoset për kohën kur do të vijë koha që një
udhëheqëse në moshë t�’ia dorëzojë pushtetin gjeneratës së re.

Tranzicioni i udhëheqjes

Më ndiq

Nëse do të flasim për tranzicionin e udhëheqjes, duhet të fillojmë duke biseduar për
udhëheqëse.

Këtu qëndron problemi me tranzicionin e udhëheqjes: modelet aktuale nuk janë vetëm
jashtëzakonisht kërkuese, ato kërkojnë nivel pothuajse mbinjerëzor të energjisë dhe përpjekjes.

Le ta pranojmë. Secila aktiviste udhëheqëse kryen punën e dy apo tre personave, duke lënë pak
hapësirë për çkado tjetër.

Këto nuk janë vetëm këpucë të vështira për t�’i mbathur. Ato janë thjesht të frikshme.

Rakhee na tha:

E kemi vërejtur se në përgjithësi, në udhëheqjen e shumë organizatave, udhëheqëset janë të 
mbingarkuara pasi që marrin shumë role të ndryshme. Ato merren si me mjedisin e jashtëm ashtu 
edhe me atë të brendshëm. Përveç punës së përditshme, ato kanë edhe shumë çështje të tjera për të 
trajtuar, si hartimin e propozimeve, ngritjen e fondeve, raportimin. Përgjegjësi, si të brendshme ashtu 
edhe ndaj financuesve. Mbikëqyrja dhe menaxhimi deri në hollësi i projekteve. 
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Kemi vërejtë se e tërë kjo bie mbi supet e një apo disa individëve në krye. Të gjitha këto role janë 
mbingarkesë shumë e madhe, sidomos nëse duhet ta shpërndash veten në mes të punës në terren, 
avokimit për çështjen dhe komunikimin me donatorët. E gjithë kjo duhet të bëhet pa ndërprerje, natë e 
ditë ... që e përfshin edhe familjen.  

Kështu që vetëkujdesi është në fund të listës. Aktivizmi vjen i pari, dhe të gjitha që kanë të bëjnë 
me të, pastaj familja. Dhe vetëm atëherë, vetë gratë … 

Dhe nëse puna është kështu, si e ka përshkruar Rita, kush është i gatshëm të rrezikojë?

Jam duke shikuar për tranzicion nga TEWA dhe Nagarik Aawaz gjatë tre katër viteve të 
ardhshme, por kush dëshiron ta marrë këtë rrezik?  

Kur ta gjeni dikë që është e gatshme ta marrë përsipër punën e udhëheqëses, vazhdoi Rita, ende
ju mbetet të përgatitemi për shtytjen përfundimtare dhe të lodhshme, duhet të siguroheni se keni
një organizatë për ta dorëzuar:

Dhe duhet të sigurohem se ka mjaft të holla, sidomos nëse financimi vjen vetëm nga projektet.  

Edhe një gjë në lidhje me udhëheqësinë: është me të vërtetë vetmi në maje.

Nuk të bie të ankohesh se sa e vështirë është puna, sidomos kur kjo fillimisht ka qenë ideja jote.
Dhe siç e theksoi Djingarey Maiga, pasi që udhëheqësit shpeshherë janë model, ju pëlqeu apo jo ky
fakt. Kështu që ata e ndjejnë këtë shtypje për të qenë aty për të tjerët të cilët i kanë sytë e drejtuar
nga ta. Ata gjithnjë duhet të jenë �‘në gatishmëri�’.

Kjo e merr tagrin e vet. Anne Laurence Lacroix më tregoi për një aktiviste udhëheqëse të cilën e
njeh:

Ajo nuk mund të tregojë nëpër çka ka kaluar për shkak të pozitës së saj në komunitet. Ajo duhet 
të tregojë se është udhëheqëse. Kështu që ajo nuk ka asnjë mënyrë,  dhe askënd  për t’i treguar se si 
ka vuajtur.  

Madje edhe në ato momentet e rralla, kur i ke mikeshat me të cilat mund të bisedosh për
shqetësimet tua, duhet ta përkujtosh veten se kjo është pjesë e ujdisë së aktivistes, siç ka theksuar
Kaari Murungi:

Kur ndihem nën stres, kryesisht flas me miket e mia aktiviste të cilat janë të keqtrajtuara 
ngjashëm, dhe e përkujtoj veten se aktivizmi kërkon sakrifica të caktuara. Ne e zgjedhim vetë këtë 
rrugë dhe duhet të gjejmë mekanizma për t’ia dalë mbanë ose thjesht të heqim dorë. 

Kështu që kur vjen koha për t�’u larguar, dashur pa dashur, ballafaqohesh me një sfidë tejet të
madhe. Atë të cilën nuk mund ta ndash gjithmonë.

E sërish shumica e problemeve janë personale.

E çka pastaj?

Jelena e përmblodhi më së miri thelbin e tranzicionit të udhëheqjes, diçka që e kemi dëgjuar nga
shumë aktiviste. Ka të bëjë me largimin nga një hapësirë e sigurt, atë të cilën e ke krijuar vetë:
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Shumë shpesh dëgjon për ndonjë udhëheqëse të caktuar e cila lidhet shumë me organizatën e vet, 
bile edhe duke i larguar të gjithë të tjerët  vetëm për të mbetur në atë pozitë.  

 
Andaj ku qëndron problemi?  
 
Duhet të mos harrojmë të njëjtat udhëheqëse, të cilat ne dëshirojmë të largohen, janë po ato të 

cilat e kanë filluar të gjithën në shpinë të tyre, duke rrezikuar dhe duke bërë kompromis me çdo gjë, 
me jetën e tyre, shëndetin, shpesh duke u larguar nga familjet dhe më të dashurit e tyre.  

 
Organizatat të cilat i kanë nisur ato janë po të njëjtat hapësira që ne i kemi ndërtuar për vete. 

Aty ndihemi mirë, aty ku JEMI. Aty ku pranohemi kur pjesa tjetër e shoqërisë na largon. Lidhjet që i 
krijojmë gjatë punës tonë janë sistemet tona përkrahëse.  

 
E tash pas aq shumë vitesh që kemi dhënë çdo gjë për të drejtat e grave, si udhëheqëse, na 

kërkohet të largohemi …  

Charlotte Bunch e tha pjesën tjetër. Kjo ka të bëjë me atë që pason:

Ka shumë gjëra për të folur rreth nevojës për tranzicionin e fuqisë në organizata. Gratë 
udhëheqëse më në moshë nuk e bartin pushtetin mjaft mirë apo me kohë. Kam menduar gjatë për 
arsyet pse bëjnë kështu ...  

 
Mendoj se kjo ka të bëjë shumë me mungesën e hapësirës apo vendeve për feministet në moshë. 

Çka presim nga një udhëheqëse të bëjë pasi që ta dorëzojë udhëheqjen e organizatës së vet?  
 
Shumica nuk kanë qenë vetëm udhëheqëse të organizatave të veta, por kanë luajtur rol thelbësor 

në ndërtimin e lëvizjes dhe të lidhjeve. Ato janë pjesë e strukturës dhe historisë së lëvizjeve. Ne nuk 
kemi strukturë të mjaftueshme në lëvizjen tonë për këtë,  as në nivele vendore e as në ato 
ndërkombëtare. Ne kërkojmë nga gratë ta dorëzojnë pushtetin, por ku vazhdojnë ato pastaj? 

 
Nëse mendojmë se nuk ka mjaft përkrahje për gratë e reja, atëherë duhet ditur se gratë në moshë 

nuk ka asgjë kur ato largohen nga punët e tyre me orar të plotë, të mbingarkuara, tejet stresuese ... 
Ato kanë edhe shumë për të dhënë, por e kuptojnë se nuk mund të punojnë më aq shumë dhe për aq 
gjatë. 

 
Shumica e grave të gjeneratës sime, disa nga themelueset e procesit global në vitet e 80-ta dhe 

90-ta, tash e përbëjnë pjesën kritike të grave në këtë moshë. 
 
Gjithashtu, fatmirësisht, ekziston një masë kritike e grave të gjeneratës së mesme të cilat janë në 

vitet e 30-ta dhe 40-ta e të cilat janë në atë pikë ku duhet ta marrin përsipër udhëheqjen. Ato kanë 
nevojë të kenë hapësirë për këtë. Çështjet dalin në sipërfaqe kur ekziston masa kritike.  

 
Por, si të mbesim aktive, të kemi rol, kur nuk e udhëheqim më organizatën?  
 
Përveç jetesës, a ka ndonjë rol për njerëzit përderisa ata plaken? A mund ta sjellin ato përvojën 

e tyre në mënyrë të dobishme?  
 
Nuk do ta shohim këtë lloj të tranzicionit të udhëheqjes e të pushtetit,  për të cilin ka nevojë, pa 

trajtuar njëherë edhe këto çështje. 
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7. Vetëm anëtarët?

E kemi ndier në lëkurën tonë

Susan dhe Albert i kanë kaluar 18 vjetët e fundit të jetës së tyre duke krijuar lumturi.

Ata e bënë shtëpinë e tyre strehim për 400 aktiviste, duke u ofruar mundësinë për ngushëllim,
pushim dhe lojë. Një rast thjesht për të qenë, për ta rizbuluar veten. Për ta ndierë sërish trupin e
tyre. Për të vallëzuar.

Ata e bënë këtë pa ndonjë rezervë. Ata i dhanë zemrat e tyre, energjinë dhe burimet për ta bërë
botën një vend më të mirë.

Momentin kur i quajta aktivistë, u tërhoqën.

Ishim duke ndenjur së bashku në Windcall, duke biseduar për pushime dhe punëtori planfikimi
srearegjik përderisa tymi nga zjarret në pyll i fshehte malet përreth nesh.

E pyeta Suzanën pse nuk e konsideronte veten aktiviste. Ajo mendoi për një çast, pastaj tha:

Ka të bëjë me privilegjet. Unë kam privilegje. Unë nuk jetoj në mes të saj, unë nuk kam nevojë të 
përpiqem për mbijetesë. E bëj këtë sepse dua ta bëj. Sepse kam zgjedhur për ta bërë. 

Andaj kujt i bie të jetë aktiviste? Kush vendos? Kur e fiton të drejtën për ta quajtur veten
aktiviste?

Ku qëndron dallimi në mes të aktivistit për të drejtat e njeriut, punëtorit humanitar, artistit,
akademikut, punëtorit social, gazetarit, donatorit?

Kjo është çështja rreth aktivizmit.

Nuk është klub vetëm për anëtarët e vet. Nuk na takon ne të vendosim kush është e kush nuk
është aktivist.

Aftësia për të qëndruar, për ta bërë gjënë e duhur, për të qenë aktiv, ekziston në secilën qenie
njerëzore.

Pothuajse çdokush e bën këtë në ndonjë moment të caktuar në jetën e vet. Ata hidhërohen,
ngrihen dhe thonë jo. Nuk do të tërhiqem në fund të radhës.

Ose po. Do të qëndroj sot me ju. Në qetësi. Duke kërkuar paqe.

Disa vijnë e shkojnë.

Disa, siç thanë Cindy Ewing dhe Luchie Tizcon, e �‘ndryshojnë formën�’ e aktivizmit të tyre në faza
të ndryshme të jetës së tyre.
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Disa e bëjnë këtë punë të tyre jetësore. Nga pasioni për të krijuar balancë në mes të së mirës
dhe të keqes. Nga ndalimi i plaçkitjeve të pyjeve të Amazonës deri te të humburit në Shri Lankë.

Nuk ka rëndësi se nga cili kënd vendosim të luftojmë.

Pasioni jonë bazohet kryesisht në biografinë tonë. Nga historia dhe përvoja jonë. Nga ndjenja
jonë për padrejtësi që na krijohet shumë herët. Nga një shuplakë në fytyrë. Nga kthetrat e xhaxhait
të Anës. Nga djali që ka humbur. Nga motra që është dërguar në burg.

Nga kuptimi i asaj se ne jemi të rëndësishëm, ne ekzistojmë, ne kemi fuqi për ta ndryshuar botën.
Sonia e tha më së miri:

Tregimi im nuk është ndryshon shumë nga ai i të tjerave në gjeneratën time ... 
 

Ishin vitet e 60-ta. Të qenit aktiviste asokohe ishte disi e veçantë.   
 
Në shumicën e vendeve të botës, studentët kishin dalur në rrugë. Parisi po përmbysej. Edhe në 

Brazil ishim në rrugë kundër diktaturës.  
 
Unë isha thumbuar nga feminizmi kur shkova në Francë në vitin 1973. Ky ishte një moment 

shumë i veçantë. Feminizmi ndihej në ajër. Në universitet, feministet e reja dhe ato jo aq të reja 
ngriteshin dhe bërtisnin sa herë që ndonjë profesor shkonte drejt ndonjë manifestimi të patriarkatit 
apo seksizmit. Ky ishte momenti i demonstratave në rrugë për abortin legal. Ishin demonstratat kur i 
pashë të gjitha ato gra të famshme si Simone de Beauvoir dhe Delphine Seyrig.  

 
Kështu që unë u ekspozova ndaj ideve feministe në një kontekst mjaft të gjallë dhe të thellë ... E 

pastaj papritmas e kuptova: o Zot, këtu ka diçka, në lidhje me faktin e të qenët femër dhe ndjenjës së 
çuditshme ... kjo ka kuptim ... 

 
Mendoj se në fillim kjo na ka motivuar,  mua personalisht, por edhe njerëzit e gjeneratës sime,  ishte 
me të vërtetë shumë personale.  

 
Kishte të bënte me identifikimin se çka nuk ishte në rregull me të qenët grua në këtë botë ashtu si 

është. Me të vërtetë ishte një hap i guximshëm për t’u ballafaquar me atë që feministet franceze e 
quajtën ‘le malaise d´être femme’. Ky kërkim i guximshëm shkonte nga çështjet e zakonshme ditore si 
pamundësia për t’u ulur e vetme në një bar apo restorant, deri te çështjet më të strukturuara dhe më 
të vështira si seksualiteti, aborti dhe të gjitha sfidat e tjera me të cilat ballafaqoheshim në atë moshë.  

 
Unë fillova në kolektive feministe vetëreflektuese: uleshim së bashku dhe mundoheshim të 

kuptonim çka fshihej pas pafuqisë dhe të gjenim teori të cilat mund të na udhëhiqnin në hulumtimin e 
të qenët grua në një botë ku nuk përshtateshim mirë e rehat si persona të plotë.  

 
Andaj për mua fillimi i feminizmit ishte i tëri përmes mantrës: personalja është politike. Trupi im 

është trupi im, trupi im unë. Kjo nuk ishte vetëm retorikë.  
 
Ne e ndiem këtë në lëkurën tonë. Unë e ndjeva në lëkurën time. 

 
Secili tregim i aktivizmit e ka fuqinë e vet të veçantë. Kjo na bën të kuptojmë se secila mund të

jetë aktiviste, për një minutë, për tërë jetën. Në cilëndo mënyrë që vendosim.

Të kuptuarit e kësaj nuk na dobëson; kjo na lidh mes vete.
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Plotësimi i katrorëve

Kur e filluam këtë projekt, e dinim se do të ishte i komplikuar. Por së paku një gjë e kishim të
qartë: ishim duke folur për gratë aktiviste për të drejtat e njeriut.

Dhe pikërisht me to biseduam në fillim. Gratë të cilat e identifikojnë veten si aktiviste.

Me kohë filluam ta vëmë në pyetje definicionin e aktivizmit. Dhe më vonë, kur filluam të flasim
për kufizimet e gjinisë së dyfishtë, dhe kur filluam të punojmë me aktivistët trans seksual dhe
interseksual, filluam ta vëmë në pyetje çka nënkuptojmë me termin femër ...

Vitin e kaluar, përderisa i diskutonim idetë e saj mbi qëndrueshmërinë e aktivizmit jo të
rëndomtë, Emily e përmendi gjininë e dyfishtë. Në atë moment unë nuk kisha asnjë ide për çka po
fliste. Me kujdes dhe në qetësi e rishikova shportën time mentale të fjalorit feminist dhe të të
drejtave të grave. Asgjë. Shikova në shportën e LHBTIP (lezbike, homoseksualë, biseksualë, trans
seksualë, interseksualë dhe të pazakontë). E zbrazët.

Më në fund, paksa e shqetësuar, e ndërpreva dhe e pyeta çka mendonte me këtë, meshkujt plus
femrat është barazi me dy gjini. Kjo është binare, kështu që ku qëndron problemi?

Ajo më shpjegoi se duke u mbajtur me idenë kufizuese vetëm të meshkujve dhe femrave, po i
heshtnim aktivistët të cilët identifikohen me dy gjini, apo i bëjmë t�’i përshtaten kuptimit tonë të
ngushtë të gjinisë.

Kjo ishte tejet shqetësuese. Ishim duke shkruar për gratë aktiviste ... për të drejtat e grave? A
nuk është kështu?

Unë vazhdoja të mundohem ti fus këto përjashtime në një kuti të rregullt, ti bëj ata të
përshtaten me idenë e të drejtave njerëzore të grave. Në atë me të cilën ndjehesha rehat.

Kutitë e njëjta të cilat Anissa i paraqiti si shumë kufizuese:

Nga njeriu shpeshherë kërkohet, në formë implicite apo eksplicite, të përshtatet në njërën nga 
kornizat në vijim: homo/hetero/bi. Aktivistët trans dhe interseksual e kanë komplikuar barazimin duke 
e shtuar një identitet gjinor në fotografinë orientuese seksuale – por, mjaft shpesh, nga individët pritet 
ta ‘shënojnë vetëm një katror’. Ajo vazhdon të na përkujtojë se ... duket se gjithnjë i harrojmë 
rehatshëm ata që tërhiqen nga seksualiteti, të cilët gjithashtu e sfidojnë në masë të madhe edhe 
heteronormativitetin edhe seksualitetin e obliguar.23 

Sally Gross u pajtua në këtë pikë:

Interseksi e sfidon premisën themelore se ekzistojnë dy dhe vetëm dy katrorë për të plotësuar. 
Sepse e vërteta është se katrorët funksionojnë për shumicën e njerëzve, por ekziston një diversitet 
shumë më i madh se kaq, për ta përshkruar në mënyrë të duhur atë që prodhon natyra. 

Në fund, e kuptuam se kjo punë është vetëm për aktivizmin mbi të drejtat e njeriut. Nga
perspektiva e një vargu aktivistesh. Shumë nga ato që e identifikojnë veten si gra aktiviste
dhe shumë nga ato që as nuk kanë filluar ta diskutojnë idenë e gjinisë së dyfishtë.
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Dhe disa që nuk e pranojnë në përgjithësi idenë e plotësimit të katrorit �‘mashkull�’ apo
�‘femër�’. Ato nuk përshtaten qartë në kornizën e përgjithshme, tradicionale të aktivizmit të
të drejtave të njeriut.

Sepse, si duket, vetë ideja e përshtatjes, apo �‘përfshirjes�’, në atë kornizë është pjesë e
madhe e këtij problemi.

Kjo na kthen te ideja e �‘vetëm anëtarëve�’. Kjo e përforcon prishjen e balancës së fuqisë.
Se aktivistët trans seksualë dhe interseksualë janë jashtë dhe mund të përfshihen vetëm në
kuadër të kushteve shumë specifike.

Kështu që unë fillova të mendoj se si do të dukej ndarja e vërtetë e fuqisë, duke dyshuar
se kjo do të thotë largimi i tërësishëm i katrorëve, dhe krijimi i një kornize tërësisht të re që
do të quhej �‘të drejtat gjinore�’ siç sugjeroi Joo Hyun, apo disi krejt ndryshe.

Sepse, siç tha Sally, përpjekja për të drejtat e grave nënkupton pikërisht mundjen e të njëjtit
shtypës i cili i mban të drejtat e trans seksuales dhe interseksuales:

 
Nevoja për t’u fokusuar në çështjet e grave buron nga patriarkati. Ajo që përfaqëson shtypja 

ndaj grave dhe çka kërkohet nga gratë të organizojnë si gra është që shoqëria patriarkale nuk është 
shoqëri plotësisht humane.  

 
Ne kërkojmë të krijojmë një shoqëri në të cilën ekziston tërësia, në të cilën festohet diversiteti 

gjinor, në të cilën nuk ka lojëra pushteti apo dominim gjinor, si dhe në të cilën ndarja gjinore nuk 
është proces i dhunshëm. 

 
Dhuna dhe mohimi që e përjetojnë njerëzit si unë është ikonë e patriarkatit dhe dhunë e luftës 

për fuqi. 
 
Lëvizja e grave ka të bëjë me rrënimin e kësaj. Mua më duket se fenomeni i interseksualitetit dhe 

lëvizja duhet të shihen natyrshëm si të dërguara na Zoti nga lëvizja e grave. Sepse vetë fakti i 
ekzistencës së saj është sfidë për patriarkatin – objektivisht, ajo sfidon premisat fundamentale të 
ndarjes së supozuar të përhershme në dysh. Kjo e shtyn përpara njohjen se ne si specie jemi shumë 
më të llojllojshëm. 

 
Dhe kjo duhet të festohet. 

Unë nuk i kam përgjigjet dhe e di se kjo është sfiduese.

Por e di se për këtë libër duhet të jemi të qartë se nuk po flasim vetëm për të drejtat e
grave aktiviste por edhe për të drejtat e njeriut.

Ne po flasim për aktivistet për të drejtat e njeriut. Aktivistet të cilat e kanë një qëllim të
përbashkët të ndryshimit të sistemeve të ndryshme, përkuese, të puthitura që shtypin,
diskriminojnë dhe heshtin.

Zëri i heshtjes

Në shkurt 2004, unë vendosa të mos e intervistoj një aktiviste lezbike gjatë hulumtimit për RUIR.
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Në atë kohë dukej si një lëshim shumë i vogël.

Si gjithnjë, kishim buxhet të kufizuar dhe shumë pak kohë për ta përfunduar punën. Nuk mund
t�’i përcillja dhe t�’i intervistoja të gjithë (kështu i thashë vetes). Isha në gjysmë të udhëtimit tim
dyjavor në Sierra Leone dhe po intervistoja sa më shumë aktiviste që mundja. Në agjendën time i
kisha aktivistet heteroseksuale të zakonshme të profilit të lartë dhe kisha dëshirë të intervistoja një
spektër të gjerë të grave për të arritur llojllojshmëri sa më të madhe.

Kështu që i pyeta koleget e mia nëse e njihnin ndonjë aktiviste lezbike të cilën mund ta takoja.

Pas një qetësie të parehatshme dhe një të qeshure të çuditshme, ato thanë se ishte një grua e
cila mundohej të arrinte deri te Fondi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Grave (UNIFEM) për
ta financuar një klub për lezbiket në Freetown. �‘A mund ta marrësh me mend?�’ më thanë, �‘kush do
ta financonte një gjë të tillë? Kjo nuk është më aktivizëm i vërtetë.�’

E kuptova se duhej të zgjidhja: ta vazhdoja çështjen, ta gjeja atë, me mundësi se do t�’i largoja
aktivistet kryesore. Nuk dëshiroja të rrezikoja t�’i prishja raportet e reja, delikate kur kisha aq pak
kohë për t�’i përfunduar intervistat të cilat më duheshin. Kështu që vendosa për rrugën më të lehtë,
rrugën me më pak rezistencë. E binda veten se kisha kaq orë në ditë �– se mund të menaxhoja vetëm
kaq. Kështu që e lashë krejt.

Pyetjen të cilën ia bëra vetes më vonë është pse e kisha bërë mu atë zgjedhje?

Përgjigja e thjeshtë është se ishte më lehtë të mos e sfidoja status quo në. Në një mjedis
konservativ të Afrikës Perëndimore, ku aktivistet luftonin për �‘të drejtat themelore�’, ku të flasësh
hapur për gjymtimin gjenital të femrave (FGM) ende ishte tabu, dukej e pamundur të bisedosh për
aktivizmin LHBTIP. Unë e pranova hierarkinë e pathënë të të drejtave e cila i rangonte çështjet e
LHBTIP si më pak të rëndësishme se të tjerat, apo si më shumë për zgjedhjen personale dhe mënyrën
private të jetesës se sa për të drejtat e grave.

I thashë vetes se mund ta gjeja më vonë, ndoshta mund të lidhemi përmes e mailit.

Kurrë nuk e pata atë rast. Fanny Ann Eddy u gjet e vrarë brutalisht në zyrën e saj në Freetown
mëngjesin e 29 shtatorit 2004.24
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Heshtja krijon lëndueshmëri.

Ju, anëtarët e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, mund ta
thyeni heshtjen. Ju mund ta pranoni faktin se ne ekzistojmë,

në Afrikë dhe në secilin kontinent, dhe se shkelja e të drejtave

të njeriut të bazuara në orientimin seksual apo në identitetin

gjinor ndodh çdo ditë. Ju mund të na ndihmoni t i luftojmë

këto shkelje dhe t i arrijmë të drejtat dhe liritë tona të plota

në secilën shoqëri, duke përfshirë edhe të dashurën Sierra

Leone.

�—Fanny Ann Eddy, Fjalimi para Komisionit të Kombeve të
Bashkuara mbi të Drejtat e Njeriut, 2004

A do të bënte ndonjë ndryshim po ta kisha sfiduar atë status quo dhe t�’ia shtoja zërin e saj atyre
aktivisteve të cilat i ndanë tregimet e tyre me ne?

Nuk besoj se do a kuptoj këtë ndonjëherë.

Por ajo që e di është se e bëra zgjedhjen e gabuar. U frikësova, dhe ishte më rehat për mua të
qëndroj në botën time aktiviste shumë heteroseksuale, se sa ta sfidoja atë. Në vend se ta identifikoja
veten për 15 vite si aleat i LHBTIP, kur erdhi momenti, unë nuk e ngrita zërin për vlerat e mia.

Kështu që e kuptoj thellë në vete, sa lehtë mund t�’i bëjmë aktivistet e tjera të heshtin.

Thjesht duke bërë zgjedhje të lehta. Duke mos parë. Duke e konsideruar një formë të caktuar të
aktivizmit si më pak të rëndësishme, më pak prioritare, në raport me hierarkinë tonë të të drejtave
të njeriut.

Si të drejtat themelore. HIV/AIDS. Paaftësia. Të drejtat e punëtoreve të seksit. Trans seksualët.
Interseksualët.

Duke i anashkaluar zërat në emër të �‘kulturës�’, unitetit, apo patriotizmit. Apo duke thënë se
thjesht ende nuk është koha e duhur.

Dhe kur ia kthejmë shpinën disa aktivisteve për shkak të asaj që janë, apo për shkak të asaj për
të cilën luftojnë, ne nuk po i heshtim vetëm ato, ne po ua mohojmë sigurinë. Ne madje po ua
mohojmë të drejtën për të jetuar.
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8. Pasojat

Për aktivistet, pasojat e të gjitha këtyre çështjeve të qëndrueshmërisë dalin në aq shumë forma
të ndryshme dhe të papritura.

Humbja e kujtesës është njëra. Një moment hyn në dhomë për të marrë diçka. Momentin tjetër
harron për çka hyre. Dhe kështu deri te humbja e kujtesës për një ditë të tërë. E dëgjon muzikën
tënde të preferuar ... por nuk mund t�’i emërosh këngët.

Ja edhe një. Zgjohesh në mëngjes dhe nuk mund të lëvizësh. Trupi të rebelohet. Thjesht thotë jo.
Nuk mundem më.

Sepse herët a vonë, stresi i punës absorbohet në zemrat, mendjet dhe trupat tanë. Pa kohën dhe
hapësirën për të reflektuar dhe për t�’u rimëkëmbur, pjesa më e madhe mbetet aty, për të hyrë
pastaj në ciklin e vetëmohimit të shtuar dhe të abuzimit.

Në fund, e tëra kjo merr formë. Si depresion. Krizë nervore. Vetëvrasje. Sulm. Sëmundje e
zemrës. Kancer. Dërrmim. Apo mund ta tejkalojë një gjeneratë.

Në vijim janë disa nga pasojat.

Ky është dërrmimi

Christina Maslach me punën e saj të jashtëzakonshme, Dërrmimi: Çmimi i Kujdesit, e bëri
konceptin e dërrmimit realitet në vitin 1982, kur na ndihmoi ta kuptojmë se nuk është sekret,
problem i turpshëm i disave, por një përgjigje e zakonshme, e arsyeshme dhe e natyrshme ndaj
stresit kronik dhe shpenzimit emocional të kujdesit ndaj qenieve të tjera njerëzore.25

Simptomat e dërrmimit përfshijnë:

 Lodhje të tepërt

 Humbje të humorit

 Pamundësi për tu koncentruar

 Simptome somatike (p.sh. kokëdhembje,
shqetësime gastrointestinale)

 Vështirësi me gjumin
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 Besim madhështor për rëndësinë vetanake (p.sh.

angazhimi në sjellje heroike por të pamatura,

gjoja në interes të ndihmës për të tjerët; lënia

anash e sigurisë dhe nevojave të veta fizike, si

adaptimi i stilit �‘heroik�’ kur nuk kemi nevoj[ për
gjumë, apo për pushim)

 Cinizmi

 Joefiçenca

 Mosbesim ndaj bashkëpunëtorëve apo
mbikëqyrësve

 Përdorim i tepruar i alkoolit, kafeinës dhe cigares

�—Ehrenreich, J. (2002) Udhëzues për Punëtorët

Humanitarë, Shëndetësorë dhe të Drejtave të Njeriut: Kujdesi
për të Tjerët, Kujdesi për Veten (shih bibliografinë për më

shumë holl[si)

Kjo ishte hera e parë që kishim dëgjuar për trininë e dërrmimit: depersonalizimi apo cinizmi;
stërlodhja emocionale; dhe ndjenja e zvogëluar ndaj arritjeve personale.

Momentin që i ke të tria, je me të vërtetë e dërrmuar.

Përveç nga puna e saj, shumë pak është shkruar për dërrmimin në botën e aktivizmit për të
drejtat e njeriut.

Kështu që për tash mënyra më e mirë për ta përshkruar dërrmimin e aktivisteve është vetëm t�’u
tregojmë juve atë që kemi dëgjuar. Ky është dërrmimi.

Disa aktiviste dërrmohen nga stresi i rëndë i punës në zona të konfliktit:

Për Sarala Emmanuel në Shri Lankë, kjo është ajo ndjenja e stërlodhjes të cilën nuk mund ta
largojë kurrë rrjedha e dhunës:
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Deri në pikën kur mjafton të dëgjosh edhe për një dhunim, apo për një lëndim nga djegia apo një 
vrasje, dhe bëhesh depresiv. Dhe mendon – cili është qëllimi? Në një mënyrë duket shumë,  thua se 
nuk mund t’i përgjigjesh tërë kësaj ... 

Për Daphne Olu Williams në Sierra Leone, është brenga se madje as paqja nuk mund të sjellë
progres:

Edhe pse kemi punuar aq shumë, shoqëria duket se nuk po përparon. Komuniteti duket se është 
shumë i ngadalshëm për të treguar shenja të rimëkëmbjes dhe njerëzit përreth duket se e kanë të 
vështirë ta mbajnë kokën mbi ujë. E para dhe më e rëndësishmja, më duhet një vërtetim se nuk ka 
humbur gjith]ka.  

Për Leyla Yunus në Azerbajxhan, është pyetja që i sillet ndërmend tërë kohën: a ia vlenë apo jo?

E kam filluar luftën për të drejtat e njeriut në Bashkimin Sovjetik, dhe tash jetoj në 
Azerbajxhanin e pavarur, ku të drejtat e njeriut shkelen edhe më shumë se gjatë Bashkimit Sovjetik 
pas vitit 1985. Ne kishim më shumë liri në mes të viteve 1991 dhe 1993 se që kemi tash. Dhe madje as 
në 1999-2001 nuk ka qenë aq tmerrshëm, siç është tash në vitin 2006.  

Të jem e sinqertë, stresi dhe zhgënjimi gjatë vitit të kaluar ka qenë i vazhdueshëm. Ajo që më 
rëndon më së shumti është fakti se e tërë puna jonë, e sidomos, shëndeti im, koha ime,  të cilën nuk ia 
dhurova as nënës time të sëmurë, vajzës sime të vogël,  jeta ime shkoi në punën dhe përpjekjet e mia, 
të cilat nuk sollën asnjë rezultat.  

Për Pinar Ilkkaracan në Turqi, është momenti kur e humb shpresën për herë të parë:

E tërë bota nuk bëri asgjë përveç se e vëzhgoi sulmin e përkrahur të SHBA-së (ndaj Libanit). 
Dhe ne, të cilët mendonin se para pesë vitesh e kemi themeluar një rrjet solidariteti i cili do të mund 
ta mbillte farën e reformës në Lindjen e Mesme, ne  menduam se është e vështirë të pranohet,  ndoshta 
për herë të parë, i humbëm shpresat, dhe e ndiemë pamundësinë, bllokimin, dhe madje edhe tmerrin e 
faktit se si kjo spirale e dhunës do të rritet edhe më shumë në të ardhmen e afërt dhe do të na thithë të 
gjithëve në një ankth. 

Aktivistet tjera dërrmohen për shkak të izolimit që vije na jeta në një botë e cila i mohon:

Për Jelena Poshtiqin, jeta e lirë nuk është gjetja e sigurisë:

Unë kam nevojë për përkrahje dhe mirëkuptim. Kam nevojë të shoh se njerëzit flasin në mënyrë 
aktive për çështjet që i trajtojmë. Nuk ka njerëz të cilët flasin në mënyrë aktive për çështjet të cilat po i 
ngris.  

 
E di se problemi nuk është te unë. E di kush jam unë.  
 
Por nuk mund të jetoj e tillë si jam. Dhe kjo më dërrmon.  

Për Vesnën, ishte shuma e �‘momenteve të vogla�’:
 
Kishte momente të vogla deri në vitin 2004 që ndikuan në aktivizmin tim dhe më bënë të vendosi 

ta ndërpres punën time. 
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Gratë nga grupet e grave janë më të ndjeshme ndaj çështjeve të të drejtave të njerëzve me aftësi 
të kufizuar se sa grupet e tjera, si ato ku meshkujt janë shumicë. Por ato nuk janë të ndjeshme 
plotësisht.  

 
Ndonjëherë, kur kërkoja të organizohej transporti që të merrja pjesë në ngjarje që 

organizoheshin si panele apo punëtori, kur kërkoja taksi,  dëgjoja se kishte të holla për taksi vetëm 
për gratë që vinin nga jashtë Beogradit. E për mua kjo është mënyra e vetme për të marrë pjesë.  

 
Fatmirësisht, unë jam e imët, dhe karroca ime është e vogël. Kështu që në taksi hyj me lehtësi. 

Por a mund ta imagjinoni çka ndodh me dikë që është më korpulente dhe ka karrocë elektrike.  
 
Këto janë gjërat e vogla që më shkatërronin.  
 
Kështu që e ndërrova aktivizmin tim. Në fakt unë isha e detyruar ta ndërpres aktivizmin për 

shkak të diskriminimit. E dini, se nëse një grua aktiviste vendos ta ndërrojë organizatën në të cilën 
punon dhe nëse është e shkathtë, ajo do ta gjejë një vend tjetër. Por nëse një grua aktiviste me aftësi 
të kufizuara që dëshiron ta bëjë të njëjtën gjë ka më pak mundësi, ngase ekzistojnë aq shumë pengesa 
për këtë. 

Dhe për shumë aktiviste, është thjesht shtypja dërrmuese, shkatërruese e punës aq të madhe, si
e përshkruan Anissa:

Unë isha duke e udhëhequr një program ndërkombëtar relativisht të shkurtër, por që nga dita e 
parë e pashë veten në banjë duke shpërthyer në lot gjatë secilit pushim, para se të vazhdoja me 
moderimin e seancave. Në ditën e tretë, u kërkova kolegeve që të më ndihmonin dhe thjesht shkova në 
shtëpi,  deri atëherë di]ka e paimagjinueshme për mua ... U ndjeva se nuk mund t’u bëj ballë 
përgjegjësive as edhe për një minutë. I kalova pesë javë në shtrat, duke u ngritur vetëm për të shkuar 
në toalet, e paaftë madje as për t’i përgatitur vetes një gotë çaj. 

Dërrmimi i shpirtit

Një mëngjes isha duke ndenjur me Suzanën, jashtë në tarracën e tyre në Windcall, duke pirë kafe
të nxehtë dhe duke biseduar për dërrmimin. E kisha përgatitur një diagram të vogël që paraqiste një
vijë të kaltër të drejtë të mbushur me katrorë kërcënues sondazhi të etiketuara �‘stres i lartë�’,
�‘dërrmim, �‘sëmundje nga stresi�’, duke përfunduar me qoftë �‘vdekje�’ apo �‘dërrmim të plotë�’. Isha
shumë krenare për këtë tabelë.

Suzana e shikoi, paksa e habitur, mirëpo nuk e ndërpreu biseden. Pastaj ajo e theksoi se
ekzistonte edhe një konkludim i mundshëm i ciklit të dërrmimit: atë që ajo e quajti �‘dërrmimi i
shpirtit�’. Kjo është kur aktivisti nuk bie pa ndjenja, apo nuk zhduket nga lëvizja, po në vend të kësaj e
thyen çdo kufi dhe hyn në botën e furisë së plotë, atë ku e kanë djegur çdo urë dhe kanë hequr dorë
nga çdo pjesë e vetvetes për hirë të punës.

E kjo po që tingëllonte frikshëm.

Dhe kjo është �‘thjesht vetëm�’ dërrmim. Si duket, ka aq shumë pasoja për t�’i marrë parasysh.
Duke i përfshirë edhe të gjitha mënyrat si mund të zhduken aktivistet ...

Të ecësh mbi qelq të thyer26

Largimi nga shtëpia
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Telefoni cingëron në mes të natës dhe e ndjen atë frikë të njohur e të ftohtë në bark ... Nuk
përgjigjesh. Nuk ke nevojë. E din çka do të thotë. Është koha. E merr çantën dhe i merr vajzat nga
shtrati. Largohesh nga dera e pasme.

Dhe vrapon.

Në agim arrin në kufi ku ata të presin me të gjitha gjërat që të nevojiten për një kalim të �‘sigurt�’.
Për një çmim. Kështu që ti ua dorëzon kursimet tua jetësore. Unazën e martesës të nënës tënde. Hip
në kamion me të gjithë të tjerët. Vajzat sapo po zgjohen, të hutuara, të uritura, të frikësuara.

Dyert mbyllen dhe fillon udhëtimi. Pa ceremoni, pa përshëndetje. Përfundoi.

Dhe e di se nuk mund të kthehesh kurrë më.

Si refugjat

Ekzili është në mesin e zgjedhjeve më të dhimbshme dhe më të vështira që mund ta bëjë një
aktivist.

Dhe është zgjedhje. Kryesisht në mes të jetës dhe vdekjes. Jetës tënde dhe jetës së fëmijëve tuaj
dhe anëtarëve të tjerë të familjes.

Zakonisht kjo do të thotë udhëtim i gjatë i rrezikshëm nëntokë për një vend më të sigurt.
Shpeshherë ky vend i �‘sigurt�’ del se është ferr mbi tokë. Sepse për shumicën, hapi i parë drejt lirisë
është arrestimi. E pastaj një kamp i stërmbushur refugjatësh.

Papritmas, je vetëm, e panjohur, e padukshme. Një azilkërkuese. Ndonjëherë e ofenduar nga
fqinjët tu. Dhe ajo që është edhe më e dhimbshme, shpesh e refuzuar nga shoqet aktiviste në shtëpi.
Apo nga fëmijët tuaj, të cilët nuk mund ta kuptojnë pse është dashur të largohesh.

Duhet të fillosh nga e para. Ta mësosh një gjuhë të re. Nëse je me fat, ndoshta gjen punë ... por
shumë rrallë punën të cilës ia ke dhuruar jetën. Puna që ishte pasioni yt. Identiteti yt. Jeta jote.

Ekzistojnë disa �‘fatlume�’ të cilat ia kanë dalë ta vazhdojnë punën dhe të mbesin në kontakt me
botën e të drejtave të njeriut, aktiviste të cilët në përgjithësi janë ndërkombëtarisht të njohura dhe
të përkrahura.

Por të gjitha aktivistet në ekzil, qofshin atje përkohësisht apo përgjithmonë, të njohura apo të
fshehura, e ndajnë të njëjtën humbje pikëlluese, së bashku me atë që Mahnaz Afkhami e quajti
�‘pamundësia për të mbajtur zi�’.27 Megjithatë, përkundër të gjithave, ato vazhdojnë të gjejnë punë, ta
rindërtojnë jetën e tyre.

Ato janë një pjesë e veçantë e botës tonë aktiviste, dhe guximi i tyre për t�’u larguar, për të
mbijetuar, duhet të njihet dhe të nderohet. Po aq sa i nderojmë ato që qëndrojnë dhe ato që i kemi
humbur.
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Shihemi së shpejti28

Humbja, gjysëm dështimi dhe tranzicionet mund të sjellin qartësi dhe ndërgjegjësim të lartë.

Kur shfrytëzohen, mund të bëhen katalizatorë të fuqishëm, duke e ndryshuar jetën e aktivisteve
përgjithmonë. Terrice Bassler e humbi vajzën e saj gjashtë muajshe, Clean, në vitin 2001. Kur
biseduam për jetën dhe vdekjen e saj, Terrice më tha diçka që më mbeti në kujtesë: ajo foli për
mënyrën se si vajza e saj i dha asaj lirinë për të menduar dhe vepruar ndryshe �– për �‘lirimin nga frika
që vjen nga humbja e fëmijës�’. Clea e dërgoi edhe më larg në rrugën e saj prej aktivisteje, duke i
ndihmuar ta gjejë mënyrën për të punuar me balancë, fuqi dhe spiritualitet.

Kjo m�’u duk inspiruese dhe e frikshme.

Ishte inspiruese të mendosh për kombinimin e hapur të spiritualitetit dhe aktivizmit. Ishte
megjithatë e frikshme sepse nuk e dija çka të bëj me frikën që më kishte goditur përvoja e Terrices �–
frika e thellë, që vjen nga barku nga humbja e fëmijës. Ndjeva turp. E mbajta thellë të fshehur.

Deri sa nuk e kuptova se nuk mund të shkruaja sinqertë për të këtu nëse nuk do të
ballafaqohesha me frikën time nga humbja.

E kjo do të thotë që më në fund të shkruaja për Çarnën.

Çarna nuk dëshironte të vdiste.

Mendova se kur u takuam ajo ishte gati. Ne biseduam me orë të tëra për çdo gjë �– jetën e saj,
punën, kancerin, tranzicionin. Brenga e saj më e madhe ishte se çka do të ndodhë me Organizatën e
Lezbikeve të Novi Sadit (NLO) kur ajo të jetë shumë e sëmurë për të vazhduar ... dhe pasi të shkojë.
Pikëllimi i saj �– dhe hidhërimi �– ishte i rezervuar për gratë e tjera në konferencë. Për ato të cilat nuk
e kanë parë. Që nuk e shikonin në sy kur fliste për kancerin. Mënyra se si e bënin të ndjehej sikur të
ishte duke �‘u tretur�’ ... duke u zhdukur. Ajo nuk ishte e hidhëruar për asgjë tjetër.

Unë mendova se ishte gati.

E kisha gabim.

Çarna nuk shkoi qetë. Nuk ishte, si e quante ajo �‘tregim i gëzuar�’.

Ajo u largua nga mjekët sepse ia zhveshën dinjitetin. Ajo u largua nga kemoterapia sepse ia
shlyente mendjen. Prezencën e saj. Më shumë se çdo gjë tjetër, ajo dëshironte të ishte e
vetëdijshme. E zgjuar, e kthjellët dhe fizikisht aty për punën të cilën e donte.

Vendosa ta ndërpres kemoterapinë pas gjashtë muajsh. Ky trajtim mjekësor ishte shumë i keq për 
mua. Unë thjesht nuk mund ta përballoja më.  

 
Në një moment, nuk e di kur ishte ai moment, mua mu ndalën proceset e të ndjerit dhe të 

menduarit. U ndjeva si dru – nuk kisha më asnjë mendim. Nuk kisha mekanizma emocionalë. Nuk 
reagoja ndaj gjërave. Nuk mund të flisja, nuk mund të haja. Nuk mund ta përdorja tualetin. Tërë 
kohën vjellja dhe shikoja në një pikë. As nuk mund të flija – thjesht  m’u errësua.  

 
Pasi që kanceri im nuk u shkatërrua nga ky tretman, por përparonte, unë vendosa ta ndërpres – 

sepse e humba tërë energjinë time, fizike, mendore dhe emocionale.  
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Nuk kisha më qëndrim politik. Nuk e dëshiroja këtë. Dhe e humba dinjitetin tim njerëzor – nuk 
mund të kujdesesha më as për veten time.  

 
Dhe thjesht vendosa ta ndërpres, dhe të provoj metoda alternative.  
 
Dhe thjesht ta shfrytëzoj kohën time – sado kohë që më ka mbetur – ta shfrytëzoj atë ashtu siç më 

pëlqen mua . Kjo është shumë me rëndësi për mua, që së paku ta kem nën kontroll – çka të bëj me 
pjesën tjetër të jetës – sepse nuk dëshiroja ta kaloj kohën time, këtë proces të vdekjes (në spital) – nuk 
dëshiroja ta shpenzoj kot këtë kohë. Dëshiroja të jem aktive.  

Kështu që ajo shkoi në pushim. U dashurua. Provoi terapi alternative. Vazhdoi të jetojë.

Dhe pastaj ajo ishte duke vdekur.

Mendova se e dinte se kjo do të ndodhë. Ajo ka qenë aq e qetë për këtë. Aq praktike. Jo se nuk
ishte e rëndësishme, apo e dhimbshme. Ishte. Por po ndodhte. Dhe kjo ishte fakt.

Kur erdhi momenti, kur realiteti goditi dhe jeta me të vërtetë po largohej nga ajo, atëherë ajo u
ndal. Atëherë ishte momenti kur ajo tha jo, kjo nuk është e drejtë. Unë duhet të jetoj. Unë dua të
jetoj.

Atëherë filloi të luftojë. Të kërkojë ndihmë. Shërim.

Ne biseduam dhe korresponduam me e mail gjatë asaj kohe, por asaj i kishte mbetur pak fuqi
për çkado.

Çarna vdiq mëngjesin e 3 qershorit 2006. Ajo ishte 32 vjeçare.

Dhe ja ku jam unë. Gjallë dhe e inatosur duke e treguar këtë tregim pa e ditur ku është qëllimi.
Duke kërkuar një përfundim të lumtur dhe konkluzione të mençura dhe thjesht duke u ndier e
zbrazët.

Unë desha që kjo të ketë një kuptim. Që ajo të shndrisë në këto faqe dhe të kërkojë që ne të
dëgjojmë dhe të mësojmë.

Të ballafaqohemi me faktin se sa keq ndjehemei me sëmundje. Sidomos me sëmundje të
pashërueshme.

Kur të vrasin, në një mënyrë të tjerët të njohin. Por gjatë këtij procesi zhdukës ... nuk të njohin 
dhe nuk të pranojnë … 

Vdekjen për një kauzë, martirizimin, këtë mund ta festojmë, ta shohim si një arsye për të
vazhduar. Energji për rezistencë.

Por sëmundjet e ngadalshme, të ngatërruara, me dhembje që tërheqin zvarrë për muaj apo vite
janë diçka tjetër. Sepse nëse nuk fillojmë të mendojmë për këtë lloj zhdukjeje, ku do të na çonte
kjo? Kjo është kutia e Pandorës. Greminë. Pambarim? Ne jemi të rrethuar nga kanceri. Po HIV/AIDS?
Lista është e pafund.

Dhe kjo është e vërtetë. Sëmundja. Vdekja. Është çdokund, dhe është e pafund.
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E si aktiviste, ne zgjedhim t�’i shikojmë në sy disa forma të vdekjes. A nuk është kjo natyra e
punës?

Po pse nuk mund ti shohim në sy të gjitha?

Ne të gjithë jemi duke vdekur. Dhe të gjithë jemi duke jetuar. Ne vetëm nuk kemi dëshirë të
flasim për pjesën e vdekjes. Apo kështu mendoja deri sa nuk bisedova me Marieme. Ajo foli haptas
për sëmundjen, vdekjen dhe mohimin:

Sëmundja është transformimi i emocionales në fizike; ajo duhet të dalë ... Kështu që disa aktiviste 
kanë vdekur, e disa ende janë duke jetuar me kancer.  

 
Por për sëmundjen nuk flitet. Ekziston mohimi, njerëzit nuk dëshirojnë ta shohin kancerin. 

Mohimi është strategjia e tyre ... kjo bazohet në mosbisedimin për frikën e tyre.  
 
Kështu që shkojnë shumë vonë në trajtim, duke e ditur se kanë diçka, por ballafaqimi me të do të 

thotë të kujdesen për veten. Në vend se ta lënë aktivizmin, ato e shtyjnë përkujdesjen për vetveten kur 
kanceri tashmë është shumë i madh. Ato nuk shkojnë në Evropë për trajtim. 

 
Gratë nuk dëshirojnë ta shohin shëndetin e tyre në shkatërrim – ato nuk dëshirojnë t’i shohin 

shenjat ... Ne thjesht vetëm vazhdojmë ta bëjmë punën tonë – dhe shkojmë aq larg duke e eksploatuar 
veten, sepse ndjejmë se nëse nuk e bëjmë punën tonë ... atëherë gjërat nuk ndodhin …  

 
Këto çështje do të mbesin të heshtura deri sa të fillojnë vetë aktivistet t’i adresojnë ato. 

Shumica e aktivisteve do të ballafaqohen me sëmundje ndonjë ditë. Pyetja kryesore është: a do
të ballafaqohemi me të të vetmuara dhe të frikësuara? Apo do të ballafaqohemi në solidaritet, të
rrethuara dhe të përkrahura nga shoqet tona?

Dhe kur ta lëshojmë këtë botë, a do të tretemi dhe të harrohemi? Apo do të mbetemi në kujtesë
për shpirtin tonë, dashurinë që e kemi dhënë, energjinë, pasionin?

Këtu ekziston një zgjedhje për faktin se si mund të qëndrojmë së bashku ... apo të rrëzohemi të
vetme.

Dhe ekziston zgjedhja se si mund të vendosim të kujdesemi për trupin tonë.

Trupat tanë

Pas vdekjes së Çarnas, kam menduar shumë për lidhjet në mes të trupave tanë dhe punës që
bëjmë. Për mënyrën se si ne vendosim të përdorim energjitë jetësore. Për të qenë të ripërtërishme.

Dhe, e vërteta është se aktivistet e kanë aftësinë e ripërtëritjes.

Ndonjëherë fitojmë përshtypjen se personat që tërhiqen nga aktivizmi kanë rezerva të veçanta,
të pafundme dhe të papritura të energjisë. Ndonjëherë, kjo mund të bëhet pjesë e problemit.

Sepse gjithë ajo forcë, përqendrim dhe energji është e orientuar prej së jashtmi, në kuadër të
punës tonë.
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Mirëpo, thjeshtë nuk ka kohë, as hapësirë, që të brengosemi për atë që ndodhë brenda trupit
apo zemrës tonë.

Dhe kjo na lë pa energji për të luftuar një sëmundje të vetme. Sepse rrugës i kemi humbur
amortizatorët dridhjeve.

Ndërsa sëmundja do të vijë �… herët a vonë.

Sepse, siç e vë në pah Jelena, me kalimin e kohës, në trupin e aktivisteve do të jetë mbledhur
tërë ai pikëllim, stress dhe dhunë me të cilën ato janë përballur çdo ditë:

Përgjatë rrugës sonë, ne mbledhim aq shumë gjëra të dëshmuara e të përjetuara. Dhe të gjitha 
këto lënë gjurmë në trupat tanë.  

Ouyporn u pajtua:

E kuptoj sa shumë vuajtje mbajnë gratë në trupat e tyre …  

Tek disa, kjo ndodhë sa çel e mbyll sytë. Tek te tjerat, mund të marrë më shumë kohë.

Mary Sandasi dhe Maja Danon kanë përjetime personale të sëmundjeve të lidhura me stresin:

Unë nuk jam kujdesur si duhet për vete; mjekët më kanë diagnostifikuar me sëmundje të lidhura 
me stresin, shtypje të lartë të gjakut dhe dhimbje në shpatulla. As menaxherët tanë të programit nuk 
janë aspak më mirë.  

Ne vetëm i kemi ndrydhur dhe sedimentuar simptomet tona të stresit, pa i trajtuar ato si duhet 
(Mary). 

 
Një pjesë e imja është shpenzuar për shkak të punës time me refugjatët. Sot, si rezultat i kësaj 

pune, unë kam shtypje të lartë të gjakut, shpesh ndjehem e lodhur dhe kam probleme me gjëndrat 
tiroide.  

Mendoj se këto çështje të lidhura me shëndetin mund të vijnë si pasojë e stresit që kam përjetuar 
gjatë punës time.  

 
Nuk është lehtë të këndellemi nga të gjitha këto (Maja). 

Për shumë aktiviste, sëmundja e rëndë, madje as kanceri, nuk nënkuptojnë se ato do të ndalen,
siç na tregoi Stasha:

Kur isha në një tubim për shëndetin e grave në Kanada, një grua kërkoi të ngriteshin në këmbë të 
gjitha aktivistet që e kishin ndërprerë radioterapinë për të ardhur në atë tubim ...  

 
Dhe shumë gra qëndruan në këmbë ... 

Të gjitha format e aktivizmit për të drejtat e njeriut bartin rreziqe potenciale. Mirëpo, këto
rreziqe dhe pasojat për shëndetin janë disa herë më mëdha tek gratë që merren më çështje që
ngërthejnë shkallë më të lartë të stresit, si për shembull HIV/AIDS i dhe dhuna kundër grave, siç e
përshkroi Hope:
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Unë kamë parë shpesh aktivistet duke i ndihmuar të tjerët, mirëpo nuk kam parë ndonjëherë që të 
tjerët t’i ndihmojnë ato në çfarëdo mënyre … Sidomos gratë që angazhohen lidhur me dhunën kundër 
grave dhe HIV/AIDS-in e që lënë pasoja të shumta në shëndetin e tyre.  

 
Një herë qëndrova me një organizatë që i ndihmonte njerëzit me HIV. Unë u sëmura për pak 

kohë sa isha atje, sepse gjithë energjia më ishte mbledhur në kokë. Ashtu e sëmurë, po mendoja për 
njerëzit që kryenin këtë punë çdo ditë. 

  
E njëjta gjë vlenë edhe për dhunën kundër grave—njerëzit vijnë dhe lënë një pjesë të veten tek ju-

dhe marrin nje pjesë tuajen me vete.  
 
Njoh tri aktiviste që kanë pësuar gjakderdhje të lehta në tru. Njëra është Beatrice, e cila punon 

me foshnja dhe të cilën e kishin dhunuar tre muaj pa i mbushur dy vjet. Shpesh shkoj me të për 
masazh dhe në séanca shërimi me mjekësi alternative.  

Përballja dhe shërimi nga sëmundja, sikurse edhe nga rraskapitja, mund të jetë një betejë e
rëndë.

Mirëpo, siç na tha njëra prej aktivisteve, sëmundja mund të jetë edhe mësuesi më i mirë në
botë, sepse na detyron të ndalemi dhe të mendojmë intensivisht dhe me urgjencë për mënyra të
tjera të ekzistimit dhe të të qenët aktiv.

Dhe që na detyron t�’i bindemi zemrës tonë.

Zemrat tona

Kur merreni me dhunën, ajo shpesh depërton në zemrën tuaj dhe nuk mund të nxirrni që andej.

Në disa kultura, kjo quhet traumë. Të tjerët thonë se po ju dhemb zemra. Në fund të fundit, nuk
ka rëndësi se si e quajmë. Mjafton ta kuptojmë. Ja se ç�’na tha Lama për traumën në Palestinë:

Hanaani nuk qeshet më.  
 
Ajo mendohet të ikën nga shtëpia. Megjithëse nuk ka ndonjë vend më të sigurtë ku të shkojë. Nuk 

mundet as të përqendrohet në punën e vet. Kopshtin e saj e kanë shkatërruar fare. Gjithçka është 
thyer. Enët e saj. Mobiljet. Diçka kanë shkruar edhe në mure.  

 
Në mëngjes mblidhemi në zyre dhe vetëm flasim. Për lajmet e natës së kaluar. Për atë se kujt i 

ishte sulmuar shtëpia kësaj radhe. 
 
Këtu, edhe psikologët janë të tejstresuar. 
 
Dhe mbase tashmë jemi mësuar me këtë traumë të përhershme. Si aktiviste që jemi, më as që e 

lodhim mendjen për nevojat tona. Thjeshtë mësohemi dhe përshtatemi.  

E pra, çka duhet të bësh në një situatë kur edhe psikologët janë tepër të stresuar për të të
ndihmuar?

Siç e tha Lama: përshtatesh dhe vazhdon. S�’është veçse edhe një gjë më shumë e absorbuar në
trupin tuaj.
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Shumica e aktivisteve janë dëshmitare të ngjarjeve traumatike. Disa prej tyre, si Hanaan dhe
Lama, e shohin atë çdo ditë. Ato janë edhe caqet e traumave, edhe njësia e parë për përballje me to.

Për të tjerat, kjo është pjesë e përballjes me dhunën e vazhdueshme �… qoftë duke ndihmuar
rekuperimin pas dhunimit grupor nga bandat ose duke ofruar strehim për familjet e zhvendosura
nga luftimet. Ose edhe forma të tjera të pikëllimit e të vuajtjes, si puna me HIV/AIDS, ose puna në
kampe të refugjatëve pas cunamit.

Po si është puna e aktivisteve që nuk e shohin veten si �‘njësi të parë të reagimit�’? Ato që ofrojnë
këshilla juridike; që merren me dokumentimin e rrëfimeve; sigurojnë mjete. Edhe ato thithin
pikëllim, siç na e tha Eva Zillén, mirëpo ato shpesh nuk e kuptojnë këtë:

Shumë aktiviste në punën e vet dëgjojnë rrëfime të cilat bëhen barrë e rëndë për to. Kur punoni 
në çështje psikosociale shpesh mund të ju duket se keni nevojë për trajtim dhe përkrahje.  

 
Mirëpo, aktivistet që punojnë në aspektet ligjore nuk e kanë të njëjtën vetëdije; kur i pyesnim se 

si përballeshin me rrëfimet që i dëgjonin çdo ditë, secila prej tyre ia plaste vajit. Atyre as që u kishte 
shkuar mendja se mbase edhe ato mund të kishin nevojë … 

 
Çdokush që punon e që u nënshtrohet presioneve të tilla dhe që punon kundër qeverive të tilla, ka 

nevojë për vende ku mund të flasë për ndjenjat e veta. Përndryshe do të shpenzohen fare. 

Ne si duket kurrë nuk gjejmë kohë të flasim për përjetimet e për pikëllimet tona. Të ndalemi
njëherë dhe të ndjejmë me të vërtetë dhe sinqerisht. Të reflektojmë, të rritemi dhe të vazhdojmë,
siç e thotë Ariella Futral:

Aspekti emocional i kësaj pune nuk vërehet as trajtohet asnjëherë. Edhepse ndonjëherë qajmë, ne 
shumë më rrallë gjejmë hapësirë që të flasim për dhimbjen dhe vuajtjen me të cilën përballemi 
përditë. 

Dhe kjo krijon një rreth vicioz, siç e shpjegon Ouyporn:

Çështjet me të cilat punojmë… nëse nuk mendojmë për të, nëse nuk reflektojmë thellë për to, 
atëherë ato na bëjnë që të digjemi fare. Ne punojmë për paqe, mirëpo në veten tonë nuk jemi aspak 
paqësore. 

Pa kufij

Në fund, ne paguajmë çmimin e përshtatjes. Vazhdojmë ta sjellim me vete në shtëpi, siç e
shpjegon Bernedette:

Kur shkoni në një komunitet dhe organizoni një punëtori për të drejtat e grave, atje nuk do të 
gjeni pos gra të traumatizuara. Ato kanë parë etërit e tyre si i djegin nënat e tyre për së gjalli. Kjo del 
në sipërfaqe pastaj në mënyrë krejtësisht të domosdoshme dhe ju mësoheni ta prisni një gjë të tillë. 
Njerëzit duan ta shpërfaqin traumën e vet, ju pëlqeu kjo juve ose jo.  

Pastaj kur të dilni nga punëtoria, e vëreni se jeni e humbur fare. Prej asaj dhome keni dalur me 
vuajtje që do të mjaftonin për disa breza të jetës njerëzore, të grave të të gjitha moshave.  

 
Pastaj kur të dilni, ju i keni marrë këto vuajtje me vete rrugës për në shtëpi … 
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Gjatë tërë luftërave në Ballkan, Maja i kishte ndihmuar aktivistet që të shpreheshin për
përkujdesjen dhe që të parandalonin rraskapitjen personale. Megjithatë, kur u kthye në Holandë, ajo
e kuptoi se:

Dhuna është një gjë e pafund. Nëse nuk ka mbikëqyrje të duhur, atëherë ne i humbim të gjithë 
kufijt.  

 
Kam një shoqe që ka punuar me njerëz që kanë sindromin e stresit pastraumatik. Aktualisht ajo 

ka shumë nevojë për ndihmë përkitazi me shëndetin e saj mendor. Ajo ishte tërhequr në vete, duke 
jetuar si një zombi.  

 
Një tjetër që ka punuar me njerëz me HIV/AIDS është shndërruar tashmë në një person të varur 

nga drogat. Ajo i sjellë në shtëpi njerëzit të cilëve u ofron ndihmë dhe ende kosnumon droga. Ajo i ka 
humbur kufijtë personal.  

Dhe, ndonjëherë, çmimin nuk e paguajnë vetëm aktivistet.
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Foshnja ime

Fëmijët e aktivisteve janë fare të veçanta. Të rritura në një botë të aktivizmit që nga dita e parë,
shumë prej tyre bëhen edhe vet aktiviste të fuqishme.

Mirëpo, të jetosh nën hijen e një të shenjti, siç e quajti Ken Wiwa, nënkupton një fëmijëri plotë
sfida, nëse asgjë tjetër.29

Rrjedhimisht, ne pyetemi për çmimin që paguajnë fëmijët tanë për aktivizmin tonë. Çka ndodhë
kur puna e juaj i rrezikon fëmijët tuaj? Kur ajo që bëni ju i rrezikon drejtpërsëdrejti ose në mënyrë të
tërthortë e rrezikon sigurinë e tyre?

Dhe kur them siguri, mendoj në të gjitha gjërat e mundshme. Sepse për fëmijët (sikurse edhe për
të rriturit), të gjitha gjërat janë të përziera. Prandaj, kur i them këto mendoj për sigurinë e zemrave,
mendjeve dhe trupave të tyre.

Siguria ka të bëjë me atë si ndjehen ata kur ju nuk jeni në shtëpi. Kur ata mbeten që të kujdesen
vet për vete dhe për vëllezërit e motrat e veta. Duke mos qenë të sigurtë se kur do të ktheheni, apo
nëse do të ktheheni fare.

Ose kur jeni në shtëpi, por megjithatë jo edhe me mend, për shkak të të gjitha gjërave që
ndodhin në kokën tuaj. Kur fëmijët pa dashur dëgjojnë biseda të shkëputura për gjëra shumë të
këqia. Kur e vërejnë rraskapitjen dhe stresin tuaj në tonin e zërit tuaj. Ose në shpinën e dorës tuaj.

Vetëm fëmijët mund ta ndjejnë humbjen e prindit deri në masën e pabesueshme të frikës e të
tmerrit të pastër instinktiv.

Si mund ta rregullojmë këtë?

Para shumë viteve, Marinën e kishin kërcënuar para banesës së vet në Moskë për shkak të punës
së saj për dhunën kundër grave në Rusi. Ajo kishte menduar asokohe se djali i saj nuk dinte gjë për
këtë punë. Vetëm më vonë ajo e kishte kuptuar se i kishte ditur të gjitha �– dhe se si ishte ndier.

Dhe ajo i kishte bërë vetes pyetjen e njëjtë sikurse edhe shumë aktiviste të tjera, ndonjëra një
herë, e të tjera në çdo ditë të jetës së tyre:

A është e drejtë që fëmija të përjetojë të gjitha këto?  

Kaari pyetet nëse do të mësojë përgjigjen pas shumë viteve:

Brengosem për shëndetin dhe lumturinë e fëmijëve të mi. Ndonjëherë mendoj se jam duke kryer 
punën time në dëm të ardhmërisë së tyre. Mungesa e kohës për fëmijët nuk është problem vetëm i imi.  

E di se kjo do të më kthehet për të më dëmtuar aty ku dhemb më së shumti pas dhjetë vitesh. 

Sujan Rai tha se kjo e mundon çdo ditë:

Një nga ndjenjat më të veçanta që më mundon është faji, sepse nuk po kujdesem sa duhet për 
fëmijët e mi. Mirëpo, kjo është tipike për gratë.  

 
Nuk jam e brengosur për bashkëshortin tim ose për të afërmit e mi të rritur – ata janë në rregull.  
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Por ajo për të cilën ndihem me faj dhe, madje, kohë pas kohe e dëshpëruar, është se nuk po i 

kushtoj vëmendjen e duhur vajzës sime katërvjeçare. Unë e lë vetëm sa herë që shkoj në vende të 
ndryshme për një, e ndonjëherë, edhe për dy javë të tëra. Unë po e shoh se kjo nuk po i  bën mirë asaj. 
E kisha shumë të vështirë të largohem prej saj menjëherë pas pushimit të lehonisë, mirëpo duhej ta 
bëja patjetër sepse kisha shumë punë për të bërë. Kjo është një ndjenjë e fajit që kurrsesi ta luftoj.  

 
Ma merr mendja se mund të përballem me çfarëdo lloji të diskriminimit lidhur me çështjet e 

grave, mirëpo jo edhe kundër kësaj ndjenje.  

Për këtë, kryesisht i themi vetës dhe shpresojmë ta vlejë kjo sakrificë.

Dhe se ndoshta fëmijët do ta kuptojnë ndonjëherë se të gjitha rreziqet me të cilat jemi përballur
�… vazhdimisht, dhe energjia që kemi investuar në punë �… u janë kushtuar vetë atyre sa edhe të
gjithë njerëzve të tjerë. Për ta bërë botën e tyre një vend të sigurt e të drejtë, siç na e tha Leyla:

Kam udhëtuar në të gjitha ish-republikat sovjetike, në frontin e Karabahut dhe në konferenca të 
ndryshme anekënd botës. Pak kam qëndruar në shtëpi.  

 
Isha me fat që vajza ime kishte një baba të mirë. Tashmë ata janë bërë miq shumë më të mirë me 

njëri-tjetrin se sa me mua. Tash që është bërë njëzet vjeçe po mundohem t’u përgjigjem pyetjeve të saj 
më shpesh e më mirë.  

 
Mirëpo, në të njëjtën kohë, shpresoj që me kalimin e kohës ajo do të kuptojë se puna të cilën me 

aq përkushtim e ka kryer nëna e saj ka qenë e rëndësishme për të gjithë.  
 
Domethënë, edhe për të.  

Porse pyetja e madhe dhe e frikshme qëndron dikund tjetër. Çka nëse nuk e vlenë barra qiranë?
Çka nëse nuk e kuptojnë përse jeni angazhuar? Çka nëse këtë e marrim vesh tepër vonë?

Kam vërejtur një lidhje në mes të numrit të aktivisteve të cilat kanë dalur në ekzil dhe fëmijëve të 
tyre që kanë kërkuar më vonë ndihmë në spitale psikiatrike; kjo është patatja e nxehtë që ua 
përcjellim fëmijëve.  

 
Kjo është një punë që kalon kufijtë e brezave.  
 
Ne nuk lejojmë që të çmendemi vetë dhe, rrjedhimisht, çmenden fëmijët tanë. Di për shumë raste 

kur njerëzit kanë paguar shtrenjtë dhe askush nuk flet për to. Ndërsa psikanalistët që merren me këto 
raste nuk dinë si t’ia bëjnë me to.  

Thjeshtë nuk dinë si t�’ia bëjnë.

Kjo s�’është punë kënaqësie?

Pasoja e fundit �… çka ndodhë me kënaqësinë?

Për herë të parë e pashë kënaqësinë në rendin e ditës të një konference të AWID it në Bangkok
në vitin 2005. Dhe kjo nuk ishte çfarëso kënaqësie �… kënaqësi seksuale.

Një herë mbeta pa mend, pastaj isha krejtësisht e hutuar.
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Çka kishte lidhje në mes të kënaqësisë dhe të drejtave të grave? Çfarë çështjesh do të diskutonin
gjatë një prezantimi të tillë? Dukej aq e papajtueshme, mbase tekat e dikujt.

Më duhej disi të logjikoja këtë punë dhe, pas ca kohësh, vendosa se duhet të jetë fjala për
pasojat e dhunës kundër grave dhe kufizimet e mëpastajme të funksionit seksual. Mbase do të flasin
për Gjymtimin Gjenital të Grave (FGM) ose për fistulën vagino vesikulare (VVF). Kjo kishte kuptim.

E vendosa këtë çështje në dosjen e problemeve të zgjidhura dhe, e lehtësuar, vazhdova të marrë
pjesë në pjesën e mbetur të konferencës. Pas kësaj, sa për të qenë e sigurtë, isha shumë aktive në të
gjitha bisedat që lidheshin me kënaqësinë.

Përderisa punoja me Jelenën, ishte e pamundur t�’i shmangesha temës së kënaqësisë për një
kohë të gjatë. Përkundër përpjekjeve të mia, Jelena vazhdimisht i kthehej po asaj teme, duke thënë
se kënaqësia kishte të bënte me seksin. Jo ai lloji i seksit që përdoret si armë e pushtetit dhe e mllefit
dhe aq lloji që lidhet me dhunën, pikëllimin dhe me frikën.

Jo, kjo ishte ajo gjëja e mirë. Kënaqësia që gjejmë përmes trupit të një personi tjetër, ose përmes
trupit tonë, pa ndalesa dhe pa frikë. Seksi që është argëtim dhe që e feston jetën.

Jelena insistonte se seksi kishte shumëçka të përbashkët me aktivizmin. Ia ktheva se i kisha parë
dy herëMonologjet e Vaginës. A nuk mjaftonte kjo, i thashë?

Në fund, Bernedette dhe Maria më bindën se do të duhej të flisnim për seksin; dhe se do të
flisnim për të pikërisht këtu. Edhe sikur të ishte shumë �… shumë personal.

U njoftova me Marian, një aktiviste ugandase, nga Katmandu. Qëndrimi i saj i pakompromis dhe i
drejtëpërdrejtë për seksin m�’u duk shumë i gjallë, mirëpo edhe paksa i frikshëm. Për befasinë time,
ajo ishte një nga aktivistet e pakta që e konsideronin seksin e mirë si një strategji për t�’u përballur
me përditshmërinë e me problemet:

Ndonjëherë, gjatë kohëve të emocioneve të skajshme, pa marrë parasysh nëse ishte ky ‘stres’ apo 
‘lumturi’ e skajshme, çlirohem dhe kënaqem me seks të mirë, me ose pa partner. 

Edhe Mary Jane Real, nuk ka asnjë dyshim kur flitet për përballimin dhe vazhdimin; ajo i jepet një
�‘seksi që të dridhë shpirtin, dhe atë në sasi të mëdha�’.

Bernedette e përmendi një organizatë të tërë me një qëndrim të mirë kundrejt punës dhe
kënaqësisë:

Në Nigeri, është një organizatë e aktivisteve që i mbanë lodrat e seksit dhe vibratorët në zyrat e 
veta … apo s’është kjo një ide e mirë! 

Megjithatë, biseda më shpesh përfundonte duke folur për mungesë seksi. Disa e quanin �‘vdekje
shtrati�’. Të tjerat e quajnë rraskapitje. Megjithëse Maria e njeh kënaqësinë seksuale si pjesë të
rëndësishme të jetës së vet, edhe ajo tha se stresi kronik, shpesh i kombinuar me eksponimin e
vazhdueshëm ndaj çështjeve të dhunës seksuale, e shteron dëshirën seksuale të shumë aktivisteve:

Jeta e një aktivisteje përbëhet nga 24 orë të kohës së stresuar. Në punën tonë, përballemi me 
çështje shumë stresuese, të cilat pos që shpesh  ngërthejnë edhe dhunën seksuale, përkeqësohen edhe 
më duke vazhduar dhe duke u përsëritur pambarim. Shumë prej nesh zgjohemi në mes të natës për të 
shënuar ndonjë mendim apo ide të mirë nga frika se mos po e harrojmë. Mirëpo, sa herë ndalemi që 
të kënaqemi me seks të mirë?  
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Maja na tregoi për tagrin që i kishte paguar një shoqe e saj angazhimit në fushën e dhunës
seksuale:

Para disa ditësh bisedova me një shoqe që punon me gratë që e kanë përjetuar dhunën seksuale. 
Ajo më tha se ditën që kishte filluar të punonte në fushën e dhunës seksuale, po atë ditë kishte 
mbaruar së qëni seksualisht aktive. Tash nuk mund ta marrë me mend të ketë dëshira seksuale. Tash 
është në pushim mjekësor dhe ka kuptuar se puna e saj është shkaktare për mënyrën si ndihet për 
seksualitetin e vet. 

Bernedette vazhdoi, duke e lidhur dëbimin e kënaqësisë seksuale me refuzimin e trupit të vet:

Në Afrikën Jugore … ne kemi jetuar me një mendësi mbijetimi. Kështu, i kemi injoruar krejtësisht 
funksionet tona trupore dhe pushtetin e bukurisë. Për shumë gra feministe diskutimi i 
menstruacioneve është diçka e tmershme. Fallusi është shumë i këndshëm, mirëpo ka një neveri dhe 
përçmim të plotë për trupin e femrave.  

Kënaqësia seksuale është në krye të një liste të aktiviteteve dhe emocioneve jothelbësore të
cilën aktivistet e heqin nga jeta e tyre për të qenë në gjendje të vazhdojnë. Maria përfundoi se:

Kënaqësia seksuale shpesh bëhet e parëndësishme, dytësore dhe egoiste dhe si diçka që mund të 
sakrifikohet për një kauzë më të madhe.  

Sikur edhe me shumë çështje të tjera që kisha provuar t�’i shmang, doli se marrëdhënia e jonë me
kënaqësinë seksuale është qendrore për zhbllokimin e rrjetit të ndërlikuar që e kufizon
qëndrueshmërinë dhe mirëqenien tonë.

Më në fund e kuptova se çka kishte kjo të bënte me kënaqësinë.
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9. Devotshmëria

Bota në zjarrë

Aktivistet përballen me tmerre çdo ditë. Dhunim grupor në Pakistan. Prania e Kju Kluks Klanit në
jugun e skajshëm të SHBA ve. Me mijëra familje të dëbuara nga shtëpitë në flakë në Sudan. Një
milion njerëz të masakruar për tre muaj në Ruanda. Ne mendojmë për ta dhe shkruajmë për ta. Ata
na e prishin gjumin në pikë të natës.

Mirëpo, shumë rrallë ndodhë që të flasim për ta.

Dhe kjo, në të shumtën e rasteve, ka kuptim, sepse siç e thotë Susan:

Aktivistet përballen me një mëdyshje. Ato duhet të mbesin objektive, duke ruajtur një distancë 
nga tmerret me të cilat ballafaqohen në mënyrë që të mund të ruajnë aftësinë dhe përkushtimin e vet 
për t’i trajtuar ato si duhet. Ato duhet të gjejnë një mënyrë si të topisin ndjenjat e veta, vetëm e vetëm 
që të mbesin në këtë arenë edhe një ditë tjetër. Të mbajnë distancën, në mënyrë që të mund të 
vazhdojnë të ndihmojnë edhe më tej. Kjo është një vetëmbrojtje e shëndetshme. 

Mirëpo, kjo na lë të vetmuar përballë pyetjeve të MËDHA, që i bën edhe Lama: përse gjithë kjo
dhunë e tmerrshme? Kur do të ndalet? A ka kuptim lufta për drejtësi në një botë që lejon gjithë këto
vuajtje?

Disa aktiviste i kthehen religjionit të vet në kërkim të përgjigjeve dhe të forcës për të vazhduar.

Në Sierra Leone, Gladys Brima e përshkroi se si ia ofrojnë devotshmëria dhe besimi i saj parimet
dhe vlerat për të mbetur aktive:

Ka shumë lidhje në mes të praktikës sime shpirtërore dhe aktivizmit tim. Përkitazi me punën time 
paqësore, praktika ime shpirtërore e thekson dashurinë, faljen dhe pajtimin. Në aktivizmin tim 
paqësor, si person aktiv dhe i padhunshëm, këto koncepte janë parimet e mia.  

Amy Bonnaffons, në Shtetet e Bashkuara, na shpjegoi se praktika e saj shpirtërore zë pozitë
qendrore në aktivizmin e saj:

Si praktika ime personale ashtu edhe puna ime për ndryshimin shoqëror kanë në zemër qëllimin 
e empatisë. Praktika ime shpirtërore nuk ka të bëjë vetëm me krijimin e qartësisë e të baraspeshës, 
por edhe me kultivimin e empatisë dhe dashurisë në mënyrë që të mund të lidhem me të tjerët më 
thellësisht. Kjo më ndihmon të zhvilloj stabilitetin dhe mençurinë e domosdoshme për të trajtuar këto 
probleme; kjo më ofron edhe një kornizë të dobishme filozofike (domethënë që jeta duhet të udhëhiqet 
nga empatia dhe mirësia) që shërben si një përkujtues i përhershëm për gjërat e rëndësishme në jetë. 

Për disa aktiviste, devotshmëria dhe spiritualiteti mund të jenë edhe mjete të rezistencës, siç na
e ka kujtuar Indrakanthi Perera:

Ka diçka shpirtërore kur shumëzohen veprimet e vogla dhe prej tyre ngritet një shpërthim 
masovik, sikur ajo që po ndodhë tani në Birmani nën udhëheqjen e klerikëve budistë. Kjo me sjellë 
lotët në sy dhe shpresë në zemrën time. 
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Devotshmëria pa dyshim më ka ndihmuar të arrij suksese me përpjekje të vogla aktiviste. Për 
shembull, kur policia e Shri Llankës e arrestuan një mike timen (studiuese britaneze) dhe kërcënonte 
ta deportonte atë, ne shkuam në stacionin policor dhe filluam me këngëtim budist — metta sutra—pa 
ndërprerë. Fillimisht, ata u kërcënuan se do të na dëbonin jashtë … Mirëpo, më vonë ata ndryshuan 
kaq shumë dhe u dorëzuan para të gjitha kërkesave tona për sigurinë e saj.  

Në anën tjetër, për disa aktiviste, konceptet si besimi dhe devotshmëria janë të lidhura në
mënyrë të dhimbshme dhe të pashkëputur me religjionin e organizuar, patriarkalizmin, shtypjen dhe
dhunën.

Ndërsa fundamentalizmat në rritje, qofshin kristiane, hindu, islamike apo hebraike, janë duke i
zhveshur me shpejtësi marramendëse disa dhjetëvjeçarë të të drejtave të grave të fituara me mund
të madh, siç janë e drejta në trupin tonë, zgjedhja e personit që do ta dashurojmë, pjesëmarrja
aktive dhe e barabartë në formësimin e botës sonë e të tjera. Edhe më keq, ato janë pjesëmarrëse
në përkeqësimin dhe mbulimin e dhunës.

Aktivistet që çohen kundër shkeljeve të të drejtave të njeriut të kryera në emrin e religjioneve të
organizuara shpesh gjatë rrugës së angazhimit të vet mbesin pa familjet dhe miqtë e vet. Disa syresh
e humbin edhe jetën e vet.

Pra, ku mbetemi ne atëherë?

Sepse, ironia qëndron në faktin se aktivizmi për të drejtat e njeriut, prej natyrës së vet, na
detyron të bëjmë pyetje më themelore dhe shqetësuese për botën e krisur përreth nesh. Na shtyn të
provojmë të kuptojmë dhe t�’i japim kuptim arsyeve prapa dhunës së pakapshme për mendjen
njerëzore.

Mirëpo, duke mos pasur kohë për të reflektuar dhe, me aq pak vende të sigurta për t�’u strehuar,
nuk na mbesin shumë mënyra për të gjetur përgjigje në pyetjet që na ndjekin pas. Apo të gjejmë
strehim e qetësi nga imazhet e hijet që i bartim përbrenda. Kur, siç e thotë Emily, �‘të na kenë
zhveshur nga themeli i jonë shpirtëror�’ për shkak të asaj që jemi dhe që bëjmë:

Ku do të drejtohen aktivistet me preferenca të pazakonshme për udhëheqje shpirtërore, kuptim 
dhe ripërtëritje, nëse udhëheqësit tanë fetar janë plotë urrejtje për njerëzimin? 

Ku do të drejtohemi ne, nëse pikërisht ato vende që dikur na kanë ofruar strehim tani na
mohojnë ose na denoncojnë me qëllim?

Ushqimi i shpirtit

Kuptuam se shumë aktiviste i gjejnë përgjigjet brenda vetes. Ndonjëherë krejtësisht privatisht e,
më shpesh, përmes praktikave të vjetra ose të reja që pasqyrohen brenda kulturës së tyre. Disa e
quajnë devotshmëri ose spiritualitet, ose fjala me �“S�” siç e kishte quajtur Terrice. Të tjerë e quajnë
atë praktikë kontemplative. Për të tjerët nuk ka ndonjë emër, pasi që është thjeshtë e natyrshme sa
edhe përqafimi i elementeve ose si futja e duarve në dhe për të ndihmuar krijimin e jetës. Mirpo, pa
marrë parasysh emrin, ajo na kthen në besimet dhe vlerat tona më të thella, në të kuptuarit tonë
thelbësor të humanitetit. Na sjellë deri te burimi i përkushtimit tonë:

Të ruash baraspeshën, kur përreth teje digjet gjithçka dhe pastaj, jo të ikësh e të fshehesh, por ta 
kryesh detyrën tënde më së miri brenda mundësive tua, nënkupton diçka që padyshim e ruan 
spiritualizmin në thelb dhe në burim. (Indrakanthi) 
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Kjo edhe na ndihmon të mbahemi si aktiviste. Sepse, siç e theksoi Mudge:

Ne kurrë nuk do të gjejmë paqe, nëse njerëzit nuk e gjejnë atë brenda vetvetes. Për të bërë 
ndryshime vërtetë të rëndësishme, njerëzit duhet së pari t’i kthehen brendisë së vetvetes dhe të gjejnë 
paqen … 

Megjithatë, pasi që spiritualiteti është aq i kundërthënshëm dhe aq thellësisht personal, aktiviste
të shumta në botën e të drejtave të grave ende ndihen në siklet nëse duhet të shkëmbejnë praktikat
e veta haptas me komunitetin e vet të aktivisteve, apo siç e përshkruan Katherine Acey:

Religjioni ishte një pjesë shumë shumë e rëndësishme e edukimit dhe rritjes sime; religjioni nuk 
kishte vetëm aspektin e ligjeve dhe të rregullave.Të qenët pjesë e bashkësisë sime religjioze më ka 
sjellur deri te vlerat dhe besimet feministe për drejtësi shoqërore. Për një kohë të gjatë në jetën time, 
duke punuar për të drejtat riprodhuese dhe duke qenë lesbiane, unë kam lëvizur gjithnjë e më largë 
prej institucioneve religjioze, por asnjëherë nuk jam larguar nga besimi. Megjithatë, unë nuk e 
trumpetoj shumë që kur e vizitoj familjen  time; unë madje shkoj edhe në kishë me ta.30 

Mungesa e përkrahjes në komunitetin e aktivisteve mund të ngjallë ndjenjen e izolimit e të
vetmisë te ato:

Shumë aktiviste e gjejnë dhe e ushqejnë spiritualitetin brenda vetvetes dhe jashtë cilitdo religjion 
zyrtar. Dhe ky spiritualitet e devotshmëri i mban ato. Mirëpo, ky është një proces aq personal dhe 
ndonjëherë shumë izolues, pasi që ato e bëjnë këtë vet dhe pa ndihmën e dikujt. Bota ka nevojë për një 
bashkësi të njerëzve në kërkim të një shtegu spiritual. Komuniteti është një gjë që ofrohet nga 
religjionet e organizuara në një mënyrë që nuk e gjejmë në praktikën e pastër personale; 
rrjedhimisht, njoh shumë aktiviste të cilat mundohen shumë për ta ruajtur praktikën e vet spirituale në 
kohën kur nuk kanë ndonjë përkrahje nga bashkësia e tyre e aktivisteve (Ginger Norwood). 

Ndërsa reflektimi merr shumë kohë. Në kulturën tonë të aktivisteve që punon çdo ditë përgjatë
24 orëve dhe me aq shumë gjëra më të rëndësishme, mbetet shumë pak kohë për reflektim, ose si]
vëren Krishanti:

Të mos shpejtosh dhe të kesh shumë kohë është diçka që nuk vlerësohet në lëvizjen e grave. Ka 
një rezistencë ndaj transformimeve që kërkojnë reflektim e praktikë.  

Mirëpo, përkundër këtyre pengesave, disa aktiviste anekënd botës po gjejnë kohe për të
reflektuar.

Mónica Alemán e ka shprehur këtë më së miri në parathënien e doracakut të jashtëzakonshëm
Përkujdesja për vetveten dhe vetëmbrojtja për aktivistet, kur e përshkruan devotshmërinë ose
spiritualitetin e thellë si burim thelbësor të forcës së mirëfilltë të aktivisteve:31

Ne do të vazhdojmë të zbulojmë se burimi kryesor i kësaj force qëndron në fuqinë që kemi brenda 
nesh. Ne gratë origjinale të kësaj Amerike besojmë se duhet të jetojmë në devotshmëri të thellë. Ne 
madje edhe e ‘pastrojmë‘ veten rregullisht dhe ju thërrasim që të hulumtoni çka është ky pastrim i 
shpirtit që na mundëson të vazhdojmë punën.  

 
Shumë prej nesh e nxjerrim këtë forcë nga lidhja e jonë me tokën, shpirtërat dhe me paraardhësit 

tanë, të cilët janë shembëlltyra në jetën tonë. Kështu, do t’i identifikojmë të gjitha ato elemente prej të 
cilave e nxjerrim forcën tonë të brendshme.  

Ajo vazhdon të na tregojë se janë shumë shtigje për të arritur te zbulimi:
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Mirëpo motra, ne duhet të kujdesshme në kërkimin tonë për zbulimin e kuptimit tërësor të 
mirëqenies në jetën tonë; ne nuk guxojmë të mendojmë vetëm sipas të botëkuptimit perëndimor dhe 
duhet t’u lëmë hapësirë edhe formave të tjera të gjetjes së këtij integraliteti, dualiteti dhe 
kosmovizioni. 

Në Nepal, Indira Shrestha dhe kolegët e saj në Strii Sakti kalojnë orën e parë të punës së tyre në
praktikë kontemplative. Ato fillojnë me meditim për të tokëzuar dhe fokusuar veten. Pastaj lexojnë
tekste frymëzuese së bashku. Ndonjëherë luajnë muzikë, ose punojnë në frymëmarrje ose në
ushtrimin e zërit.

Në Kolumbi, aktivistet e kalojnë kohën me nënat e veta spirituale �‘brujas�’ për të përfituar nga
udhëheqja e tyre dhe nga ripërtëritja.

Natasha ka krijuar rrugën e vet në Kostarikë:

Jam rritur në një familje shumë religjioze. Si adoleshente, kam qenë e refuzuar nga kisha ime, 
mirëpo kjo nuk ka ndikuar që të humb besimin tim. Kështu, edhepse nuk jam një person fetar, une 
mendoj se jam mjaft e devotshme dhe besoj se kjo edhe më mban në jetë.  

Ende i falem një Qenieje Supreme, mirëpo tani bëj edhe meditim, ushtrime të frymëmarrjes, Feng 
Shui dhe rituale të pastrimit që më ndihmojnë të gjejë qetësinë në momente të trazimit.  

Ndësa në Afrikën e Jugut, Sally mediton:
Ajo që më mban mua është praktika ime e meditimit budist. Kjo më ndihmon që të mos çmendem. 

Për këtë arsye, mundohem të marr pak kohë që të pushoj, të dëgjoj muzikë, pak lexim dhe të ndohmojë 
mendjen time që të vazhdojë.  

Aktiviste të shumta nuk kanë ndonjë praktikë të caktuar apo prejardhje religjioze. Ato thjesht e
ndiejnë thellësisht shenjtërinë e jetës, apo siç e përshkruan Susan:

Vetë natyra na e kujton dhuratën e jetës. Është një thënie e mirë që mendoj se më përshtatet më 
së miri. Vjen nga tregimi i shkurt ‘Batica në Tuson’ nga Barbara Kingsolver. Këtu ajo flet se si që 
herët në jetë, në kohët më të errëta, ajo kishte mësuar që të ‘dashurohej me jetën prap’, e prap e prap 
përsëri duke u përqendruar në një gjë të bukur të natyrës dhe duke e plotësuar veten me përsosmërinë 
e saj marramendëse.  

Edhe me mua ka qenë njësoj, megjithëse asnjëherë nuk do të kisha ditur ta formuloja në
mënyrë kaq të përsosur.

Maja shëtitet pyjeve të Holandës:
Mënyra ime e trajtimit të vetes është duke u kënaqur me kulturën dhe me natyrën. Duke ecur 

nëpër pyje. Kjo i ka dhënë një shtytje të madhe moralit tim. Këtë nuk e kam mësuar prej askujt; është 
diçka që e kam mësuar në shtëpinë time. Këto janë vlera që i kam sjellur me vete.  

Së bashku me errësirën gjithmonë vjen edhe bukuria.  

Në Amerikën Veriore, grupe si Qendra për Mendjen Kontemplative në Shoqëri, rrathët e gurit,
dhe Vallecitat, po i hulumtojnë mënyrat për të përkrahur aktivistet në integrimin e devotshmërisë në
punën e tyre të përditshme. �‘Capacitar�’ punon në përmasa globale, duke u mësuar njerëzve një
kombinim të praktikave trupore/mendore/shoirtërore për zhbllokimin dhe shërimin e stresit
traumatik.32
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Në Tajlandë, Partneriteti Ndërkombëtar i Grave për Paqe dhe Drejtësi (PNG) ofron punëtori të
planifikimit strategjik për aktivistet, siç e tregon Ouyporn:

Kur i ftojmë aktivistet në qendrën tonë, ne i bëjmë ato të ndihen në qendër të vëmendjes dhe të 
sigurta. Ne i inkurajojmë ato që të merren me meditim dhe me jogë, si dhe t’i ndryshojnë praktikat 
personale duke shkuar në shëtitje të gjata pa menduar për asgjë tjetër ose duke ngrënë ushqim të 
thjeshtë. Ne kërkojmë nga ato që të ndryshojnë shprehitë dhe rutinat e veta. Kërkojmë nga ato që për 
një moment të heshtin edhe nëse kanë ide të mrekullueshme – sepse ato ide do të vijnë prap. Qëllimi 
është t’i ndihmojmë si të qetësohen dhe të mos mendojnë për të tjerë. Mos të mendojnë për botën as 
për familjet e veta. 

I mësojmë se të duash vetën domethënë ta duash botën … 

Praktikat spirituale nuk na ndihmojnë vetëm si ta kuptojmë dhunën, por edhe si të gjejmë
përgjigje në pyetje të mëdha, siç na e kujtonte Ginger. Pyetje të mëdha dhe të mira. Për dashurinë
në botë. Për dashurinë për vetveten. Për kultivimin e një shpirti të brendshëm. Për gjetjen e
harmonisë brenda nesh dhe në marrëdhëniet tona.

Kjo e vlenë të gjurmohet. Së bashku.
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10. Festimi i ripërtëritjes: Strategjitë e aktivisteve

Ne kthehemi prap

Yanar Mohammed e udhëheqë Organizatën për Lirinë e Grave në Irak, një nga OJQ të e rralla që
vazhdon të ngrejë zërin për shkeljet e të drejtave të grave në vend, përkundër numrit në rritje të
kidnapimeve dhe ekzekutimeve të aktivisteve.

E thirra për një bisedë derisa fluturonte përmes Londrës rrugës për në bagdad. Zumë të
bisedojmë për familjen dhe punën. Për rritjen e djalit të saj pa ndihmën e burrit. Përkujdesjen për
nënën e sëmurë gjatë një viti me kemoterapi. Orët e pafund në kompjutorin e saj, menaxhimin e
programeve, hartimin e raporteve dhe të projekt propozimeve. Diskutuam rreziqet për sigurinë e saj
dhe argumentet për dhe kundër kthimit të saj në Irak në dritën e kërcënimeve më të reja dhe të
profilit të saj të theksuar si aktiviste e zëshme.

Kur e pyeta se kur kishte qenë për herë të fundit në pushim, qeshi dhe më tha �‘Çka është kjo�’?
Në vend të kësaj, përmendi ndonjë ditë të vjedhur aty këtu me ndonjë mik ose me kolegët.

Dhe pastaj tha: �‘Epo, nuk është e lehtë. Mirëpo, kështu më pëlqen; unë e dua këtë punë Jane�’.

Vetëm pasi e tha këtë, unë e kuptova më në fund atë që po mundohej të më thoshte.

Aktivizmi për të drejtat e njeriut është punë e mundimshme, stresuese, e pasigurtë dhe që nuk
paguhet si duhet (nëse paguhet ndonjëherë). Këtu nuk mbetet shumë kohë për miqtë, familjet dhe
të dashurit.

Ndërsa në anën tjetër, pozitive, kjo është një nga punët më mirënjohëse, më sfiduese dhe më të
fuqishme në botë.

Disi kjo është një prej arsyeve kryesore që i mban aktivistet në këtë fushë. Dhe këtu nuk flasim
për shumë përfitime, ndonjëherë mbase jo më shumë se vetëdija se disi dhe diku puna e jonë është
e rëndësishme.

Pra si ia bëjmë? Si vazhdojmë t�’ia dalim? Si mbesim të fuqishme? E mbajmë ndjenjën për
humor? Ruajmë mundësinë për të dashuruar?

Shaya dhe Emily e bëjnë këtë duke vallëzuar 5Ritme herët në mëngjes.33 Maria bën seks
marramendës, vishet për shtatë qejfe dhe zien ushqime ekstravagante. Pilar jep dorëza. Rauda
shkon në sallë të ushtrimeve.

Në Sierra Leone, ato bashkohen dhe �‘humbin peshë�’. Të gjithë në Filipine e gjejnë ngushëllimin
duke u zhytur në ushqim.

Ne pimë. Bërtasim. Luftojmë.

Pothuajse të gjithat qajnë. Të shumtën e herave fshehurazi, ndonjëherë edhe me shoqe.
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Po ashtu, besoj se shumë prej nesh e gjejnë forcën në natyrë.

Ne jemi të qëndrueshme sepse ne ripërtërihemi.

Ne na godasin, na rrëzojnë dhe ne prapë ngritemi.

Ja se si ia bëjmë.

Mbështetu në mua

Për aktivistet, kalimi i kohës bashkë me shoqet është një nga strategjitë më të rëndësishme për
të përballuar streset e vështirësitë:

Kjo është diçka shumë e rëndësishme për feministet: miqësia. Një miqësi që shkon përtej 
solidaritetit. Është miqësi e vërtetë me një bashkësi brenda së cilës, me kalimin e viteve, ke realizuar 
mirëkuptim të plotë. Gjuhë të përbashkët. Aty mund të ndihesh e qetë, pa marrë parasysh se a keni 
pikëpamje të ndryshme për disa çështje … Në të vërtetë është me rëndësi që të mbahen dyert e dritaret 
hapur për këto dallime pikërisht në kohën kur kultivohet miqësia. Besoj se në këtë fazë të jetës sime, 
politika e miqësisë është shumë e rëndësishme, mbase elementi kryesor i politikave dhe i feminizmit 
tim (Sonia).

Ato na ndihmojnë të relaksohemi e të këndojmë:

Kur kam nevojë të relaksohem, mblidhemi me shoqet me të cilat kemi punuar gjatë tërë këtyre 
viteve, marrim një kitarë dhe i këndojmë këngët TONA (Leyla). 

Në Ballkan, kishin ardhur shoqet prej jashtë rajonit për të ndihmuar:

Ajo që na mbajti ishte përkrahja që morëm nga gratë që vinin nga rajone të tjera; gra që ishin të 
qeta dhe objektive. Nuk ishin të dërrmuara (Rachel Wareham). 

Dhe, padyshim, miqësitë mund të shpëtojnë jetën tuaj.

Me Marinën u njoha në fillim të viteve të nëntëdhjeta në Moskë. Ishte koha pas rënies së
Bashkimit Sovjetik dhe në ajër ndjehej mundësia e krijuar. Një hapje dhe hapësirë për ndryshime.
Dhe në këtë hapësirë, Marina dhe shoqet e saj filluan diçka të pabesueshme: linjen e parë
emergjente telefonike për gratë në Rusi.

Para një viti e thirra Marinën në telefon të kuptoja nëse kishte diçka të re dhe mësova se Rrjeti
Ana tani po punonte me 49 qendra në luftimin e dhunës kundër grave në të gjitha vendet e ish
Bashkimit Sovjetik.

Dhe, derisa po flisnim për periudhën prej disa vitesh që nuk ishim parë, Marina më tregoi një
rrëfim për miqësinë:

Kisha ounuar pa pushim për vite të tëra, shpesh e vetmuar. Puna ishte stresuese e, ndonjëherë, 
edhe e rrezikshme. Kah viti 1994, kuptova se diçka nuk ishte në rregull kur e humba shqisen e të 
nuhaturit …  
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Pastaj në vitin 1995, në Pekin, shoqet e mia vendosen të merrnin masa lidhur me këtë. 
Gjashtëmbëdhjetë prej tyre më morën anash dhe më dhanë një kontratë të shkruar nga ato. Aty 
premtoja se do të kujdesesha për veten përndryshe … Dënimi për shkelje të kësaj kontrate ishte se 
detyrohesha të pija liker kinez të orizit për mëngjes çdo ditë … Kjo ishte pjesa argëtuese.  

Mirëpo, kjo vërtetë më bëri të ndalesha dhe të mendoja me të vërtetë për nevojën për përkujdesje 
më të mirë për vetveten. 

Familjet tona (në kuptimin më të gjerë të fjalës) janë edhe miqtë tanë. Dhe kur na përkrahin ne
dhe punën tonë, atëherë ata bëhen gurë themeli. Spirancat tona. Përkrahja e tyre nuk mungon që
prej fillimit, kur ne hyjmë në ujërat e aktivizmit, siç kujton Rita:

Më dukej sikur isha pushtuar nga ideja e themelimit të një organizate që do të merrej me punën 
për të cilën kisha ëndërruar … Për fat timin, fëmijët e mi më përkrahën dhe më trimëruan. Besimi i 
tyre i patundur në mua më preku vërtetë shumë.34 

Ata na dëgjojnë sa herë ne kemi nevojë të flasim:

Unë flas me nënën time – ajo është shtylla e forcës time. Mirëpo, me kalimin e viteve dhe sa më e 
mpshuar që bëhem, më shumë shqetësohem për faktin se e kam ngarkuar së tepërmi dhe se do të duhej 
t’ia lehtësoja barrën, në vend se ta rëndoja. (Zawadi). 

Flas me burrin tim, sepse ai më mbështetë (Leyla). 

Unë flas me motrën time Rose. Sistemi im përkrahës në shtëpi funksionon për mrekulli dhe më ka 
ndihmuar që të mbahem, sidomos kur duhet përballur me pikëllimin që ndiej nga shoqërimi me gratë 
me të cilat punoj (Kaari). 

Vaji na çliron

Zbrazja duke qarë ka kuptim universal në mesin e aktivisteve. Vetë ose në shoqëri, për pesë
minuta ose pesë orë një lehtësim i madh.

Në Zimbabve, Hope tregoi se një grup që punon me HIV/AIDS madje ka edhe një �‘dhomë për të
qarë�’.

Në Boulder, Kollorado, na tregoi se:

Kur jam gati të pëlcas dhe kur nuk mund të duroj më, asgjë nuk është më e mirë se një vaj i mirë. 
Më ka ndodhur të shkoj në shtëpi, të ulem në kauç dhe të them   ‘Nuk duhet të brengosem, jam mirë, 
vetëm duhet të zbrazem, dha kam vazhduar të qaj për 15 deri 30 minuta. 
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Këto dorëza

Pilar jep ngushëllim �…

Si merrem unë me stresin?  
 
Epo, mua më ka ndodhur të jem pa strehë e pa punë gjatë jetës sime. 
 
Kështu, ndonjëherë, i kthehem ‘programit tim për dhënie të dorëzave’ për ditën e punëtorëve.  
 
Kjo është diçka që e bëj vet për të paguar një pjesë të vogël të borxhit tim ndaj komunitetit. Blejë 

me qindra palë dorëza dhe nja dy kutia të mëdha të kafesë së bluar dhe ua jap dorëzat dhe nga një 
filxhan kafe emigrantëve ilegalë që kërkojnë punë. Këto grupe meshkujsh (gratë nuk qëndrojnë në 
këto kënde) presin t’i angazhojë dikush për punë krahu. Unë shkoj t’i shoh në orën gjashtë të 
mëngjesit dhe ua shpërndaj dorëzat dhe kafenë. Pastaj flas pak me ta që t’ua ngris pak moralin. Ata 
janë të gjithë nga Amerika Qendore dhe nga Meksika dhe flasin vetëm gjuhën spanjolle.  

 
Megjithëse është shumë e rëndë të dëgjosh tregimet e tyre, ato takime, në njëfarë mënyre, më 

forcojnë.  
 
Disi, akti i ofrimit të ngushëllimit në kohën kur kemi nevojë për të mund të jetë një akt i 

mrekullueshpm i balancimit dhe më lejon që të shtendosem e të çlirohem. 

S�’ka më punë në fundjavë!

Charlotte më në fund i tha jo punës gjatë fundjavëvëe (epo, shumicës �…):
 
Nganjëherë na vijnë këso momentesh kur mendojmë kthjellët.  
 
Po lodhesha fizikisht. Më pëlqen puna ime, por kisha kuptuar se më duheshin më shumë pushime 

fizike e mendore. E kisha tepruar me punë për një kohë aq të gjatë sa që isha e sigurtë se kisha mjaftë 
kredit në bankën e pushimeve.  

 
Duhej ta kisha bërë më herët. Do të ndjehesha fajtore për një gjë, por jo më shumë. Megjithatë 

kjo nuk është edhe aq e lehtë për t’u bërë.  
 
Para disa vitesh, e kuptova se duhej të merrja një vendim që kryesisht nuk do të punoja të 

shtunave. Me qëllim që mos të lejoja që puna të mbizotëronte plotësisht në jetën time (mbase edhe për 
shkak të presionit që kisha prej partnerit tim), vendosa se nuk ishte mirë të punoja gjatë tërë 
fundjavës sepse po më shpeshtoheshin ankthet. Prandaj, u tha u bë: nuk do të punoja të shtunave dhe 
do të bëja pak punë vetëm të dielën mbrëma.  

 
I vendosa ca kufij. Sidoqoftë, duhen vendosur disa limite, në mënyrë që puna të mos e marr tërë 

kohën time. 
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Paksa argëtuese

Jelena është shumë gazmore.

Pa kaluar pesë minuta prej ngjitjes së saj shkallëve të zyrës tonë të punuar nga druri, unë do të
përpëlitesha nga gazi prej batutave të saj. Zakonisht lidhur me diçka pa lidhje, por ndonjëherë edhe
me batuta më të nxehta.

Shpesh lidhur me diçka politikisht të papërshtatshme.

Të qeshurit i mban aktivistet gjallë. Ajo na duhet, prej ndonjë batute të vogël, e deri te ato më të
errëta e më të rënda. Të qeshurit i liron energjitë dhe hapë perspektiva.

Sikur një orgazëm i mirë, të qeshurit është një çlirim që na duhet për të hequr stresin e
mbledhur dhe për të festuar jetën �– në tërë marrëzinë dhe absurditetin e saj.

Besoj se ne harrojmë t’i japim rëndësinë e duhur dashurisë, argëtimit dhe asaj që na bën të 
qeshim. Sepse jeta gjithnjë na gjuan diçka që na bën të qeshemi. (Tina). 

 
Edhe të mbijetuarit e dhunës më të tmershme prapëseprapë gjejnë hapësirë për të qeshur. Pos 

kauzës sonë, në jetë ka shumë gjëra të tjera të mira e të rëndësishme … dhe të gjithë ne duhet të 
gjejmë kohë për të qeshur (Emily Davis). 

Fjala e shkruar

Ndonjëherë, ne i zbrazim të gjitha këto në shkrimet tona, të botuara ose të pabotuara �– në të
gjitha format.

Kaari shkruan editoriale, kapituj librash dhe artikuj. Bisi shkruan poezi dhe e redakton një revistë.

Lutanga Shaba ka shkruar një libër: Sekretet e shpirtit të një gruaje.35

Sarala ka shkruar një letër:

Isha vërtetë e shqetësuar. Kishte një javë qëkur ishte dhunuar dhe vrarë një grua, ndërsa trupin e 
kishin hedhur në një oborr shkolle. Edhe pasi e kishin gjetur trupin, askush nuk kishte arritur ta 
identifikonte … disa punëtorë të spitalit e kishin varrosur ashtu të zhveshur. Nuk e kishim marrë 
informatën me kohë që së paku të siguronim një varrim sa për të qenë. Prej të gjitha këtyre po 
ndjehesha jashtëzakonisht e mërzitur dhe posa u ktheva në shtëpi i shkrova të gjitha në një letër.  

 
Kjo më ndihmoi. Nuk ia kisha treguar askujt për një kohë të gjatë; e mbaja për vete. Mirëpo, pasi 

që arrita të mbaja veten lidhur me këtë çështje, vendosa t’ua tregoj shoqeve, shoqeve të mia të 
ngushta. 

Ndryshimi kolektiv

Nuk janë aktivistet individuale të vetmet që kanë gjetur mënyra për t�’u përkujdesur për
vetveten.
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Organizata të shumta, gjithandej nëpër botë e kanë vendosur mirëqenien ndër prioritetet e veta
kolektive. Ato ofrojnë shembuj shumë të mirë se si mund të ndodhë ndryshimi prej së brendshmi. Po
i marrim vetëm disa prej tyre:

Në Afrikën e Jugut, duke iu falënderuar Lesley Ann Foster, Qendra Masimanyane për Përkrahjen
e Grave ka një terapeut në dispozicion për aktivistet të cilat punojnë në çështjen e dhunës.

Claudia Samayoa e përshkroi se si e kishte kuptuar Njësia për Mbrojtjen e Aktivisteve të të
Drejtave të Njeriut (nga Lëvizja për të Drejtat e Njeriut të Guatemalës) se kishte ardhur koha për të
ndryshuar:

Disa prej nesh filluam të vuanim nga stërlodhja pas viteve të punës së rëndë për mbrojtjen e 
aktivistëve për të drejtat e njeriut, të cilët, sikurse edhe ne, ishin objekt i sulmeve të shumta. Kështu, 
për një kohë të gjatë ne nuk i kishim kushtuar aspak rëndësi nevojave të shëndetit tonë mendor. Ne i 
njohëm simptomat brenda nesh. Duke qenë një njësi shumë e vogël, ne përjetojmë pasoja të 
llojllojshme të stresit tronditës, sikurse edhe traumat që na ishin shkaktuar. Ne vendosëm të vepronim, 
sepse disa prej nesh që mund të dallonin simptomat e të tjerëve filluan t’i vërenin të njëjtat simptoma 
edhe ndër ne.  

Ajo që hartuam për Njësinë, por edhe për ata që punonin ngusht me njësinë, ishte një përgjigje 
shumëshkallëshe në kuadër të së cilës trajtohej jo vetëm stresi individual, por edhe ai ekipor: 

 
 Terapia psikiatrike: përbëhej nga 10 seanca me terapi nga një specialist i psikiatrisë që 

kishte njohuri për dhunën politike dhe për traumat. Dy anëtarë të njësisë dhe tre mbrojtës 
përfituan nga ky shërbim. Ishte shumë e vështirë të kyçnim dy mbrojtës në program, pasi që ai 
kërkon disciplinë dhe kohë, ndërsa mbrojtësit nuk kanë aq shumë kohë. 

 
 Mbikëqyrja e praktikës: një seancë prej tri orësh në muaj për shqyrtimin e trajtimit të një 

rasti dhe të mënyrës se si ishim ndier dhe si ishim lidhur me njëri – tjetrin. Aty identifikohen 
fushat që duhen përmirësuar. 

Grupi për vetëndihmë: një seancë prej katër orësh në muaj për të provuar ushtrime të ndryshme
të relaksimit dhe shkathtësitë për çlirimin e stresit. Qëllimi ishte që të përvetësoheshin një ose dy
ushtrime të këtilla dhe të vazhdonim me përdorimin e tyre.

Bisi Adeleye Fayemi na tha se Fondi për Zhvillimin e Grave Afrikane (FAZHG) në Ganë kishte
zhvilluar politika për të siguruar mirëqenien e personelit:36

FAZHG e forcon lëvizjen e grave afrikane me programet për ndërtimin e kapaciteteve dhe për
ndarjen e granteve dhe është i përkushtuar të promovojë dhe kultivojë udhëheqjen e grave përtej
brezave. Me qëllim të arritjes së kësaj, ne synojmë të vëmë mësimet në praktikë ashtu që
organizatat që e mbajnë gjallë lëvizjen e grave të jenë të qëndrueshme e të shëndetshme, duke
përfshirë edhe personat që punojnë brenda organizatës. Janë disa mënyra të brendshme për
promovimin e kulturës së udhëheqjes, mirëqenies dhe vetë përkujdesjes feministe të aplikuara
nga FAZHG:

 Orar fleksibil për të gjithë personelin. Të gjithë anëtarët e personelit të FAZHG janë femra, 
ndërsa disa prej tyre nëna me fëmijë të vegjël. Mundësia për të punuar me orar fleksibil është 
shumë e rëndësishme për to.  
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 Personelit të FAZHG-së i takon një pushim prej tre muajsh me pagesë për çdo tri vjet të 
punuara. 

 
 FAZHG i paguan kontributet e detyrueshme pensionale për personelin e vet. Është krijuar 

edhe një pako e përcjelljes për personelin që i kanë shërbyer organizatës, e cila llogaritet 
sipas numrit të viteve të punës. 

 
 Është ndarë edhe një buxhet për shërbimet mjekësore të personelit me një limit të epërm të 

caktuar për secilin anëtar të personelit. 
 
 Kompensimi i punës jashtë orarit ofrohet për punën e kryer jashtë orarit në rastet kur 

shkojnë në udhëtime të gjata. Anëtarët e personelit mund të marrin pushim pas kthimit nga 
rruga, ose një ditë për çdo javë në udhëtim, dy ditë për dy javë etj. 

 
 FAZHG ka krijuar një buxhet për mirëqenien e personelit. Personeli mund t’i përdorin këto 

mjete për nevojat e tyre për vetë-përkujdesje si trajnime fitnesi, çlirim nga stresi etj. 
Aktualisht, shumica e personelit kanë vendosur që të mbledhin mjetet në dispozicion nga ky 
buxhet për të paguar shërbimet e një trajneri, i cili vjen në zyrë për të punuar me personelin 
në mënyrë individuale ose grupore. 

 
 FAZHG ka një `Sekretare sociale’ e cila është pjesëtare e personelit dhe është përgjegjëse 

për mbajtjen e shënimeve për ditëlindjet e kolegëve. Ato festojnë secilën ditëlindje me një 
mbledhje të shkurt dreke ku shërbejnë ëmbëlsira dhe relaksohen.  

 
 FAZHG-ja i ka shkruar dhe shpallur vlerat dhe parimet e veta dhe i diskuton ato rregullisht 

brenda organizatës për t’u siguruar që personeli pajtohet me to, sidomos për punësimet e reja 
dhe për anëtarët e këshillit drejtues.  

 
 Në përgjithësi, ne orvatemi të promovojmë një hapësirë të sigurtë për gratë; një vend në të 

cilin do të mund të punojnë shumë, të luajnë shumë, të argëtohen, të vallëzojnë shumë dhe të 
kënaqen me revolucionin! 

Duhet të flasim për �…

Deri më tani. Ia kemi arritur të bisedojmë pothuajse për secilën temë të nxehtë: seksin,
tradhëtinë, religjionin, paranë.

Ka mbetur edhe një gjë e fundit.

E di se duhet të bisedojmë për pirjen, vetëm se nuk e di se si ta bëj këtë.

Shumë aktiviste nuk pinë fare.

Për ato që pinë, mund të jetë ajo një ose dy gota verë për t�’u relaksuar pas punës. Dhe aty
mbetet:

Unë pi. Jo shumë, por gjithsesi një gotë verë pas një dite të rëndë në zyrë. Unë e shoh këtë si 
ndihmesë. Vazhdoj ta përdorë kohë pas kohe ... 

Për disa aktiviste, pija është mënyra e vetme e zbrazjes. Mënyra e vetme e relaksimit. Për të mos
ndier asgjë, vetëm harresë. Ose kështu ato arrijnë të ndiejnë diçka. Çkadoqoftë. Që do t�’u
ndihmonte të flejnë, të bëjnë seks, të vallëzojnë.
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Mjaft u tha. Mbase nuk duhet të flasim fare për të këtu.

Megjithatë, diku dhe dikur do të na duhet të flasim për të.
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11. Hapat e ardhshëm

Mos e gjuaj foshnjën bashkë me ujin e ndotur të koritës.

Gjithmonë më ka shqetësuar kjo shprehje. Është pa lidhje dhe e frikshme njëkohësisht. Nuk
mund të mos e kujtoj sa herë që mendoj për të ardhmen.

Nëse mënyra në të cilën kemi punuar deri më tani nuk po funksionon më �… atëherë çka?

Mbase edhe më e rëndësishme se kjo: a do të thotë pajtimi me mënyrën e re mohim i çdo gjëje
që kemi bërë deri tani? A do të thotë kjo se kemi qenë gabim, dhe se tani kemi të drejtë?

Kam menduar shumë për këtë.

Dhe, kuptohet, e kundërta është e vërtetë.

Hapat e ardhshëm nënkuptojnë festimin e asaj që kemi qenë, që kemi bërë gjithçka. Sukseset
tona, humbjet. Të gjitha të mirat, mrekullitë �… dhe gjithçka në mes.

Dhe pastaj ngrtija e vetes dhe punës tonë deri në nivelin tjetër. Mund të bëjmë më shumë, edhe
më mirë.

Mirëpo, duhet të fillojmë duke bërë më pak, duke u angazhuar në �‘sportin ekstrem të ndaljes�’, siç
e quan një aktiviste.

Dhe pastaj të kuptojmë se duhet ndryshuar kulturën e aktivizmit. Ne e kemi krijuar dhe �…
mbajtur.

Dhe ne mund ta ndryshojmë. Është vendim i yni.

Ja se çka duhet bërë:

 Duhet të fillojmë të flasim për të�— t�’ia kushtojmë kohën, resurset dhe përkushtimin për
ta vendosur mirëqenien në tryezë të diskutimit.

 Të gjurmojmë, zhvillojmë dhe të përkrahim një sërë nismash eksperimentale në
përkrahje të mirëqenies.

 T�’i ndryshojmë në rrënjë marrëdhëniet tona me donatorët; dhe mënyrat si e financojmë
vetveten.

 Të diskutojmë se si do t�’i realizojmë këto ide.
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Le të fillojmë të flasim

Puna e parë është të ngrisim vetëdijen. Duhet të përgatisim mjedisin dhe një kulturë të 
përkujdesjes për vetveten. (Rita) 

 
Së pari, organizatat e grave duhet të konstatojnë se shëndeti mendor dhe fizik i aktivisteve është 

një çështje vendimtare. Kjo është çështja e parë - që të identifikohen nevojat. (Çarna) 

Kështu pra, filluam me bisedë.

Mirëpo, jo rastësisht, jo në margjina të ndonjë konference ose në mesazhet e shkurtëra
elektronike. Ose gjatë thirrjeve rraskapitëse nga zyra në orën tre të mëngjesit në orvatje për të
biseduar me ndonjë mik në një zonë tjetër kohore.

Jo, kjo duhej të ishte shumë e qëllimshme. E kishim vënë mirëqenien në tavolinë, në krye të
agjendave tona.

Ne po punonim shumë në gjetjen e mënyrave për të qenë aktive dhe për të mbetur mirë e të
sigurta.

Më në fund, ne në të vërtetë e shndërrojmë atë që është private �… në publike.

Kjo nënkupton edhe zotimin e resurseve të rëndësishme për këtë qëllim. Nëse ne nuk i japim
rëndësi mirëqenies tonë, atëherë ajo do të mbetet çështje e dorës së dytë. Sepse është e
padëshiruar; sepse nënkupton ndryshimin radikal të kulturës sonë. Mënyrën tonë të ekzistencës.

Si e bëjmë këtë?

Më konkretisht duke:

 pyetur veten, si aktiviste individuale, se çfarë domethënie kishte mirëqenia për ne. Çka na
duhet për të arritur një jetë të barazpeshuar. Dhe duke pritur të shohim rezultatet e gjithë
kësaj. Ajo nënkupton ndryshimin, ndërsa ndryshimi mund të jetë i dhimbshëm dhe i
frikshëm.

 i kushtuar kohë përkatëse në organizatat tona shqyrtimit të gjithëmbarshëm të mirëqenies
tonë dhe ndryshimeve të mëdha që mund të nënkuptojë ajo.

 i kushtuar kohë diskutimit të të gjitha aspekteve të mirëqenies në sa më shumë takime dhe
mbledhje të ndryshme që të jetë e mundur.

 oganizuar takime të mirëfillta ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare për të diskutuar
aspektet e dnryshme të mirëqenies, kulturës dhe ecjes përpara. Në vende të bukura dhe pa
agjenda të stërngarkuara.

Fillojmë nga vetvetja, brenda rrjeteve të aktivisteve, fondeve për gratë, organizatave për të
drejtat e njeriut. Dhe u drejtohemi partnerëve të tjerë dhe donatorëve që na përkrahin.

Përtej aktivizmit për të drejtat e grave
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Është po ashtu me rëndësi që të bartim këto biseda jashtë arenës së të drejtave gjinore në
lëvizje të tjera të drejtësisë shoqërore. Aktivistët që punojnë në çështje të mjedisit, të të drejtave
pronësore, kundër racizmit �… të gjithë përballen me shqetësimit e qëndrueshmërisë. Ne kemi më
shumë gjëra të përbashkëta se sa mendojmë.

Gjë që na sjellë, më në fund, te tema emeshkujve në botën e aktivizmit.

Pjesa më e madhe e këtij libri u referohet në mënyrë specifike përvojave të aktivisteve femra,
trans seksuale dhe interseksuale. Shumica e shqetësimeve të tyre për qëndrueshmërinë
gërshetohen me përvojat e tyre të diskriminimit të bazuar në gjininë e tyre.

Mirëpo, shpresojmë se libri përmbanë shumë gjëra të cilat vlejnë edhe për aktivistët meshkuj.

Edhe meshkujt që punojnë në lëvizjet e drejtësisë sociale duhet të shqyrtojnë brengat që i kanë
të përbashkëta me aktivistët e të gjitha gjinive, si dhe brengat më specifike për jetën dhe përvojat e
tyre si meshkuj që punojnë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Nuk e di se si do të duhej krijuar këtë hapësirë, por besoj se ka mjaft vend që ta gjejmë, së
bashku.

E drejta për të qenë të sigurtë dhe mirë

Në fund, duhet të fillojmë të përceptojmë idenë e punës së shëndetshme, të balancuar, të sigurt
dhe të qëndrueshme si një të drejtë. Jo si favor.

Siç e vë në pah Julie de Rivero në shpjegimin e saj të Deklaratës së Kombeve të Bashkuara për
Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut:

Deklarata reflekton një ndryshim të paradigmës për të drejtat dhe për mbrojtjen e mbrojtësve të 
të drejtave të njeriut.  

 
Qëndrimi konvencional ka qenë që aktivistët e të drejtave të njeriut duhet të jenë të përgatitur të 

bëhen martirë të çështjes. Mirëpo, kjo nuk qëndron më dhe as që do të duhej të ishte ashtu. Të gjithë 
njerëzit kanë të drejtë të kërkojnë të drejtat e tyre, ndërkaq mbrojtësit e të drejtave të njeriut nuk 
përbëjnë përjashtim nga kjo rregull.37 

Mary Jane e mori parasysh këshillën e Julie t dhe e zhvilloi më tej gjatë hartimit të
rekomandimeve të veta të qarta për hapat tonë të mëtejmë:

Duhet t’i artikulojmë shqetësimet tona për mungesën e resurseve, për traumat që rrjedhin nga 
dhuna dhe nga reagimet ndaj dhunës dhe për mungesën e sigurisë përkitazi me të drejtat, duke i 
përcaktuar ato si të drejta tona legjitime që mund t’i kërkojmë me plotë të drejtë edhe ne mbrojtësit e 
të drejtave të njeriut, e jo si favore të thjeshta të cilat dikush na i ka borxh për punën e rëndësishme 
në avancimin e të drejtave të njeriut.  

  
Duhet të vazhdojmë t’i shohim me dyshim normat dhe standardet e të drejtave njerëzore, siç kanë 

bërë lëvizjet e grave dhe lëvizjet e tjera; kësisoj, mirëqenia do të shndërrohej në parim të të drejtave 
të njeriut, si dhe pjesë integrale e ‘dinjitetit’, të cilit i referohen të drejtat e njeriut.  



Çka na duhet revolucioni nëse nuk mund të vallëzojmë?

98

Duhet të gjejmë mënyrat për të rilexuar Deklaratën për Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut (e cila 
deri më tani mbetet instrumenti i vetëm që merret me të drejtat e aktivistëve), për të përfshirë 'një 
etikë feministe të përkujdesjes dhe të mirëqenies' për të cilën flet Lepa; rrjedhimisht, do të 
zhvilloheshin përgjigje sistematike, në vend të atyre sporadike, për të trajtuar nevojat tona dhe për të 
ndryshuar rrëfimet tona të shfrytëzimit e të harresës. 

Në hyrje të doracakut për Përkujdesjen për Vetveten dhe për Vetëmbrojtjen, Alejandra Sardá
madje sugjeron se ne duhet të krijojmë dhe të zotohemi ndaj Konventës tonë për të Drejtat e Trupit
dhe Shpirtit të Aktivisteve:38

Një nga meritat e këtij doracaku është fakti se në të flitet për realitete të cilat pothuajse … 
asnjëherë nuk kuptohen si duhet. Kështu, për shembull, trajtohet distanca në mes të diskursit tonë për 
të drejtat e njeriut dhe drejtësisë sociale dhe realitetit të praktikave të punës të miratuara nga 
organizatat për vendet tona të punës. Është me rëndësi vendimtare që të shohim veten si punëtorë, me 
të drejta dhe detyrime, siç kanë bërë tashmë, për shembull, mësimdhënësit e infermieret. Një herë e 
përgjithmonë duhet të shkëputemi nga retorika e ‘sakrificës militante’, e cila shërben vetëm për të 
arsyetuar format e dhunës, me të cilat nuk do të pajtoheshim kurrë në fabrikë ose në punishte, por i 
shohim si pjesë të përditshmërisë tonë në OJQ-të, kolektivet dhe grupet tona. 

Para disa javësh, në një seminar për të drejtat e mbrojtësve të të drejtave të njeriut  në Kelsa të 
Meksikës, një aktiviste e mjedisit, duke iu referuar dështimit të grave aktiviste për të mbrojtur mjetet e 
veta të punës, tha se, “Ne vetë po i shkelim të drejtat tona njerëzore”.    

Ky doracak mund të shërbejë si një bazë e shkëlqyeshme për hartimin e Konventës për të Drejtat 
e Trupit dhe Shpirtit të Aktivisteve, të cilën secili njeri do ta respektonte me përkushtim personal.  
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Të jeshë mirë39

Tash të flasim për �‘qysh�’.

Qysh do ta ndryshojmë kulturën tonë? Angelika Arutyunova nuk ka aspak mëdyshje:

Përmes solidaritetit të plotë — kjo është përgjigja e mbajtjes së aktivizmit.  

Shumë prej nesh do të pajtoheshim me të.

Prej të gjitha ]ështjeve të diskutuara në bisedat tona, gjithsesi më e rëndësishmja ka qenë
marrëdhënia jonë me vetveten. Stasha e ka shprehur këtë më së miri:

Përkujdesja për të tjerët është shumë e fuqishme, mirëpo kultura e vetësakrifikimit nuk është e 
qëndrueshme.  

 
Tash jam duke mësuar si t’i caktoj kufijt e mi. Si të bëj një baraspeshë në mes meje dhe të tjerëve. 

Për mua edhe unë jam e rëndësishme dhe unë nuk duhet të jemë e padrejtë ndaj vetës time. Kur 
kujdesemi për vetveten kujdesemi edhe për të tjerët. 

Dua që përkujdesja për vetveten të jetë po aq e rëndësishme sa edhe përkujdesja për të tjerët. 
Kjo nënkupton dëgjimin e  muzikës, ecjen afër lumit … ushtrimin e jogës. Unë kujdesem për vetveten 
kur dëgjoj një muzikë të caktuar, çdo ditë, në një kohë të caktuar. 

E dyta në radhë ishte marrëdhënia me njëra tjetrën. Si lidhemi dhe si e përkrahim njëra tjetrën.
Dhe e kundërta: si e lëndojmë ndonjëherë njëra tjetrën. Mohojmë njëra tjetrën. Asgjë nuk është më
e fuqishme se sa solidariteti i jonë i sinqertë. Asgjë nuk është potencialisht në e dëmshme se izolimi,
ose tradhëtia.

Rachel na e kujtoi se nganjëjerë janë pikërisht organizatat tona ato që largohen prej nesh kur më
së shumti kemi nevojë për to:

Disa organizata e shohin rraskapitjen pothuajse si ofendim, ‘dëshmi’ se nuk dini si të merreni me 
punën aktiviste, disi sikur nuk po punoni si duhet ose nuk dini si t’u përmbaheni kufijve personalë … 

Dhe kështu ne mbetemi të vetmuar të përballemi me disa prej pyetjeve më të rënda të jetës
sonë:

Kush na tregon se kur është tepruar? Ku të shkojmë mbas, ose përtej aktivizmit  … kur i tërë 
identiteti ynë është i lidhur me të qenët aktiviste? Dhe ku është hapësira për të shkuar? Të shkojmë në 
shtëpi? 

Pra, si ta përkthejmë konceptin e solidaritetit në praktikë? Sepse, siç e theksoi Rakhee:

Nuk mjafton të thuhet ‘kujdesu për veten’. Është ky një proces i ndërtimit të mirëbesimit. Është 
kjo një kulturë e brengosjes së vërtetë për njëra-tjetrën.  

 
Ajo duhet të jetë më shumë se fjalë e thënë.  
 
Ajo duhet të tregohet.  
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Atëherë, si tregohet solidariteti? 

Le t�’i shqyrtojmë një sërë ideshë dhe iniciativash. Le të eksperimentojmë, për të parë se, siç na
tregon Anissa Hélie, të gjitha mënyrat e përkrahjes së njëra tjetrës janë krejtësisht specifike për
kontekstet dhe kulturat e caktuara.

Përse të mos zgjedhim disa ide prej mënysë në vijim dhe t�’u japim jetë, energji dhe resurse?

O milet: Investoni në vizibilitet

Mungesa e njohjes paraqet një nga pengesat më të mëdha për mirëqenien dhe sigurinë e
aktivisteve, si në vendet e veta, ashtu edhe gjithandej në botë.

Qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare shpesh me qëllim i bëjnë aktivistet të padukshme. Kjo
është pjesë e strategjisë që lejon zhdukjen fizike, arrestimin, ekzekutimin ose frikësimin e
aktivisteve.

Me qëllim që të heshtet një opozitë e fuqishme.

Padukshmëria është karakteristikë edhe e sistemeve që i shtypin gratë; sipas Mary Jane it, është
di]ka strukturore:

Për mua, ky libër është një përkujtues i rëndësishëm i arsyeve strukturore që kanë shkaktuar, ose 
që vazhdojnë të forcojnë, mosnjohjen ose mungesën e vlerësimit për mbrojtëset e të drejtave njerëzore 
të grave dhe për punën e tyre. Këto shkaqe janë pjesë e pashmangshme e rrëfimeve të aktivisteve. Për 
shembull, ato flasin për patriarkalizmin, që mbështetë vetëshfrytëzimin e grave dhe nënvleftësimin e 
kontributeve dhe të vlerës së tyre nga shoqëria. Kjo prodhon zhvleftësimin e rëndësisë së ‘anës 
private’ nga të tjerët dhe nga ne vet. Kështu krijohet një gjini binare që mohon identitetet e tjera 
seksuale. Kjo manifestohet në dhunën e pabesueshme me të cilën përballen dhe për të cilën dëshmojnë 
shumë gra dhe që bëjnë që disa ‘rrëfime të mos na shqiten’.  

Përgjigja jonë duhet të jetë e zëshme dhe e qartë.

Aktivistet duhet të pranohen për atë që janë dhe për atë që bëjnë. Për guximin, vendosmërinë
dhe pasionin individual dhe kolektiv. Për ndryshimet e jashtëzakonshme që i kanë bërë tashmë, si
dhe për ato që i kanë nisur.

Janë mënyra të panumërta për të shtuar dukshmërinë (�‘vizibilitetin�’) e aktivisteve. Po i japim dy:

 Rritja e informatave për aktivistet dhe për punën e tyre në mbarë botën. Aq pak është 
shkruar për aktivistet. Kjo duhet ndryshuar. Duhet të dimë shumë më shumë për aktivizmin: 
sukseset, pengesat, strategjitë - si ato personale ashtu dhe politike. Ndërsa informatat duhet 
të vinë para së gjithash nga vetë aktivistet. Së këndejmi, ne qëllimisht duhet t’i shtojmë 
mundësitë e aktivisteve për të pushuar, reflektuar dhe për të shkruar për përvojat e përjetimet 
e veta. Kjo mund të bëhet në suaza të botës akademike, ose nëpër hapësira të ndryshme të 
planifikimit strategjik. Ose t’u mundësohet nëpërmjet të granteve që të shkruajnë dhe të 
reflektojnë në vendin e vet dhe në rajon.  

 Përkrahja e takimeve të aktivisteve. Aktivistet kanë nevojë për hapësirë ku të festojnë njëra-
tjetrën dhe vetveten. Sukseset dhe zhvillimet personale. Të organizohen, të rrjetëzohen dhe të 
pushojnë. Shumë veta ende flasin për Konferencën e Përvjetorit të Dhjetë të organizuar nga 
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Kvinna till Kvinna në vitin 2003, si një rast i rrallë për të festuar dhe për t’u relaksuar pas sa 
e sa vitesh pune të mundimshme në zona të luftës. Prandaj, ne duhet të bëjmë ]mos që të 
përkrahen konferencat, mbledhjet dhe takimet, në çfarëdo mënyre që të zgjedhin ato për t’u 
mbledhur. Sepse këto janë disa nga vendet e sigurta ku gjejmë njohjen, ripërtërijmë energjitë 
dhe shkëmbejmë strategji ... dhe në fund, gjejmë kohë për të dëgjuar njëra-tjetrën me 
vëmendje. 

Si të luajmë në ritmin e njëjtë

Është spiritualiteti në format e veta të shumta që na mban shumicën prej nesh. Le ta nxjerrim
fjalën me �‘S�’ nga dollapi dhe të flasim hapur si të përkrahim gjërat që kanë sukses dhe t�’i lëmë
mënjanë të tjerat. Për shembull, Zawadi foli për nevojën që ta bëjmë qëndrueshmërinë pjesë të
jetës tonë duke e institucionalizuar praktikën kontemplative brenda organizatave tona. Ajo e filloi
listën e ideve në vijim �… përse të mos i shtojmë disa?

 Çdo orë ndalu për pesë minuta për të pirë një gotë ujë, medituar, shtrirë gjymtyrët, ose çkado 
që ka kuptim për ju. 

 Krijoni një hapësirë brenda ose jasht zyrës (brenda mundësive) për reflektim të papenguar. 
 Një ditë të punëtorive planizuese kushtojani pushimit dhe këndelljes.  
 Caktoni pesë minuta për secilin anëtar të personelit që të ndajnë me të tjerët çkado që të 

dëshirojnë (sfida personale/profesionale, suksese,  tregime, këngë, batuta etj). 
 Mbledhni fonde për mirëqenien e personelit — mbase secili prej tyre mund të ketë një buxhet 

personal të mirëqenies që do të mund të përdorej për masazhë, terapi me prekje, reiki, 
‘pilate’, ose çkado që do të zgjedhnin ato.  

Linja e jetës dhe linjat emergjente

Disa organizata të aktivisteve kalojnë shumë kohë duke dëgjuar. Duke ndihmuar individualisht
aktivistet e tjera. Siç e shpjegon Rakhee, kjo është një punë shumë e rëndë që kërkon shumë kohë.
Mirëpo, njëkohësisht, është edhe jashtëzakonisht e rëndësishme:

Në rastin e luftës së fundit të Libanit, ne ishim atje çdo ditë, duke komunikuar me aktivistet dhe 
duke mbajtur lidhjen me to, ashtu që ato kishin në dispozicion këtë linjë të jetës – mënyrën e vet për të 
mbajtur lidhjen me botën e jashtme. Për t’ua bërë me dije se kishin përkrahje gjithandej. Partnerë të 
ndryshëm nga Nigeria, Egjipti, Afganistani — të gjithë u dërgonin mesazhe. 

 
Këto mesazhe pos që ishin fanarë të shpresës për to, ato edhe u ndihmonin që të 

përqendroheshin në çështjet më afatgjata. Kjo përkrahje e përditshme dhe intensive e komunikimit 
ishte mënyra e jonë e përkrahjes së tyre.  

 
Ky partneritet dhe solidaritet — përmes dërgimit të mesazheve, të përkujdesjes për të tjerët dhe 

të komunikimit të atij mesazhi, përbëjnë atë lidhshmërinë, që realizohet edhe përmes lidhjeve të 
përditshme me telefon, postë elektronike dhe me mesazhe telefonike.  

 
Është shumë e rëndësishme t’u kushtohet rëndësi aktivisteve dhe aktivizimit. 

Aktualisht, aktivistet komunikojnë mes veti aq sa munden. Mirpo, kjo nuk mjafton. Është e
vërtetë që ne mund të mbajmë lidhje vetëm me ato që kanë qasje në mjetet e komunikimit dhe në
furnizim të mirë me rrymë elektrike.

Organizatat që punojnë në përkrahjen e aktivisteve (përmes granteve, avokimit, aftësimit)
shpesh këtë lloj të komunkimit jetik e trajtojnë si të dorës së dytë: individë të caktuar vendosin nëse
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do të bëjnë thirrje telefonike në mesnatë ose të dërgojnë një mesazh elektronik për të shikuar si
janë koleget që punojnë në rrethana të rënduara.

Pilar thotë se shumë aktiviste mësojnë duke folur, shkëmbyer dhe ecur nëpër përvoja të
ndryshme së bashku me aktiviste të tjera:

Unë nuk jamë profesor i tërhequr në botën time. Mua më duhet një njeri që dëgjon, prandaj të 
flasësh me një shoqe është puna më e rëndësishme. Kështu ne i zgjedhim problemet dhe i bëjmë 
strategjitë.  

Nuk ka asnjë vend të krijuar enkas për të dëgjuar, folur ose për të këshilluar një aktiviste që
ndjehet e vetmuar, e frikësuar, e brengosur, e kërcënuar ose e pa shpresë. Kjo domethënë se ajo e
humb mundësinë për të reflektuar e për të bërë strategji për të gjetur mënyrën më të mirë për të
krijuar siguri për vetveten. Për të planifikuar fazën e ardhshme të një fushate. Për t�’ia kujtuar se
çmohet nga të tjerët.

Le të ndryshojmë këtë.

Ariane sugjeroi që të krijohet një linjë emergjente SOS për aktivistet që punojnë në izolim dhe,
në veçanti, për ato në zonat në konflikt:

Duhet të bëjmë çmos që aktivistet – sidomos ato që punojnë të izoluara – të mos jenë të 
vetmuara. Është shumë me rëndësi fakti që Julienne dhe shoqet e mia në Afganistan kanë mundësi të 
më telefonojnë dhe të flasin me mua. Atyre u duhet dikush që do t’i kuptojë dhe t’i përkrahë. Ato kanë 
nevojë të flasin, jo me byrokratët, por me njerëzit të cilët i duan dhe brengosen për to. Kjo është 
jashtëzakonisht e rëndësishme. Duhet të krijojmë një linjë emergjente për aktivistet. 

Kjo është një ide e mrekullueshme. Prandaj �…

 Përse të mos i krijojmë këto linja emergjente SOS — ose në kuadër të organizatave ose si 
pjesë e një organizimi të ri?40 Ne mund të jemi kreative, të përdorim internetin (Skype-in ose 
GoogleTalk-in, për shembull), për ta realizuar një gjë të tillë. ‘Linja emergjente’, qoftë 
bazuar në internet ose në linja fikse, nuk ka nevojë gjithsesi të jetë e vendosur në një vend. 
Mund të organizohet një grupt virtual i aktivisteve për t’i përkrahur ato në shtëpitë e tyre në 
çdo kënd të botës. Aktivistet më të moshuara, të cilat janë duke u pensionuar ose që fillojnë të 
punojnë me orar të shkurtuar, mund të jenë të interesuara në mbajtjen e këtyre linjave. Pos 
kësaj, do të mund të siguroheshin specialistë të ndryshëm përmes shërbimeve referuese, në 
rastet kur ndonjë aktiviste ka nevojë të bisedojë për tejkalimin e ndonjë traume ose kur 
kërkohet këshillë për mirëqenien ose për shëndetin (shih më poshtë). 

 
 Nëse organizata është e përkushtuar për përkrahjen e aktivisteve në vijën e parë të frontit, 

atëherë përse të mos e bëni përkrahjen e aktivisteve me këshilla, informacione, kontakte të 
drejtpërdrejta, një funksion eksplicit dhe të financuar, dh eta përfshini atë ndër prioritetet e 
organizatës tuaj. Le të mësojmë prej organizatave që i kushtojnë rëndësi të madhe kontaktit e 
komunikimit dhe të shohim se cilat janë mënyrat e suksesshme. 

Shërimi

Shumë aktiviste nuk gëzojnë përkujdesjen e duhur për shërim nga sëmundjet, aksidentet ose
sulmet, ndërsa për parandalimin as që mund të flitet. Ndonjëherë, kjo ka të bëjë me qasjen sepse
shërbimet shëndetësore në zonën tuaj (si për shembull Darfuri ose Çeçenia) nuk funksionojnë fare.
Ose në vende ku ka sistem shumë të mirë shëndetësor (si për shembull Shtetet e Bashkuara të
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Amerikës) �… mirëpo, vetëm për ata që mund të paguajnë çmimin. Ose, vizitoheni tek profesionistët
shëndetësorë, mirëpo ata nuk mund t�’i kuptojnë simptomet tuaja (pagjumësia, kokëdhimbjet,
marramendja), �… ju japin disa tableta dhe ju kthejnë kah keni ardhur.

Ka edhe raste kur kërkimi i ndihmës mund t�’ju rrezikojë juve dhe familjen tuaj. Në vende të
ndryshme, si Açeh, Zimbabve e Birmani institucionet shtetërore mund të refuzojnë të ju trajtojnë,
ose madje edhe ju raportojnë në polici. Ose kur ju rrahin policia, ju hedhin në burg dhe presin derisa
të humbni fëmijën tuaj:

Irene iu bashkua organizatës për të drejtat njerëzore të grave të quajtur Ngriten Gratë e 
Zimbabvesë (WOZA). Irena është arrestuar së paku tetë herë për angazhimin e saj në demonstrata 
paqësore me WOZA-n. Gjatë një arrestimi, ajo është goditur në stomak kur ishte shtatzënë, i ishte 
refuzuar përkujdesja mjekësore dhe më vonë kishte pasur lindje të dështuar.41 

Një �… por jo e njëjtë

Shëndeti i aktivisteve mund të dëmtohet edhe kur
organizatat ndërkombëtare e injorojnë mirëqenien e tyre, siç

na e kujton Julia Greenberg:

Komuniteti ndërkombëtar tërheq një numër të madh të
aktivisteve HIV+. Ato që janë prezantuese të mira kërkohen

nga ndërkombëtarët për avokim, mirëpo përkundër

eksponimit të madh ato asnjëherë nuk kanë përkrahje

përcjellëse për t ua mundësuar kthimin në shtëpi q[ t i

ndërtojnë më tej organizatat e tyre komunitare, ose të

angazhohen në avokim në shkallë vendore ose kombëtare.

Nëse donatorët dëshirojnë t i përdorin aktivistet për

promovimin e programeve të veta, atëherë ata duhet të dinë

se nuk mjafton të paguhen vetëm shpenzimet e udhëtimit.
Aktivistet e HIV+ ftohen në shumë vende, mirëpo asnjëherë

nuk merret parasysh mirëqenia e tyre. Kjo është shndërruar

në një industri të tërë, sa që në shumë konferenca

ndërkombëtare për AIDS in do t i shihni mesazhet e tyre

domethënëse dhe hapësirat e tyre. Mirëpo, ka edhe raste kur

në konferenca të grave, shpesh nuk ka hapësirë apo

mirënjohje për praninë e grave HIV+.

Aktivistet kanë të drejtë për përkujdesje shëndetësore. Ne nuk mund të zëvendësojmë atë që
mungon, mirëpo mund t�’i japim asaj përparësi nëse:
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 E vlerësojmëmohimin e përkujdesjes shëndetësore për aktivistet si shkelje të të
drejtave të njeriut dhe duke siguruar që përkujdesja shëndetësore të bëhet pjesë e
fushatave tona të avokimit.

 Ndërtojmë një rrjet ndërkombëtar dhe multidisciplinar të shëruesve (ushtrues të
kujdesit shëndetësor, psikoterapeut, udhëheqës ose shërues shpirtëror) që do të
punonin bashkë për të përkrahur aktivistet nëpërmjet të:

 Vënies në dispozicion të informacioneve për përkujdesjen shëndetësore; kjo mund të 
bëhet nëpërmjet të këshillimeve dhe referimit me internet ose me telefon. 

 Organizimit të ekipeve multidisciplinare dhe mobile që do të vizitonin rajone të 
ndryshme dhe do të ofronin kontrolle të ndryshme, këshillime dhe teknika themelore të 
ruajtjes së mirëqenies. 

 
 Disenjojmë një udhëzues themelor të mirëqenies për aktivistet që:42

 
 Përfshinë strategji të aplikuara nga aktivistet për të ruajtur mirëqenien. 
 Përfshinë mësimet nga disa kultura dhe besime. 
 Lidhet me lëvizjen gjithnjë në rritje të aktivizmit shpirtëror. 
 Përdorë punën dhe përvojat e grupeve siç është Capacitar. 

 Integrojmë vetëdijen për përkujdesje dhe mirëqenie, kontrollet mjekësore dhe
konsultimet në të gjitha takimet vendore, rajonale dhe ndërkombëtare �— sidomos për
aktivistet që vuajnë, pos tjerash, nga HIV/AIDS, aftësitë e kufizuara dhe nga kanceri.

 Shëruesit janë në dispozicion gjatë takimeve të aktivisteve.  
 Në rendin e ditës të ngjarjeve përfshihet koha për mirëqenie — që të mos u lejohet 

aktivisteve që të sakrifikojnë kohën për të pushuar, ngrënë, ose për të marrë pjesë në 
seanca të punës. Duhet të caktohet koha për relaksim dhe për të biseduar të gjitha 
shqetësimet e tyre për shëndet dhe mirëqenie.  

 Duhet të ekzistojë gatishmëria në rast se zbulohet ndonjë problem më serioz gjatë këtij 
procesi dhe, nëse është e domosdoshme, të drejtohen në ndonjë institucion shëndetësor 
ose të organizohet transporti.  

 Krijohen fonde emergjente për mirëqenie për të përkrahur aktivistet në raste të
sëmundjes, vdekjes ose humbjes së të afërmve. Fondet mund të jenë më të dobishme
nëse organizohen në nivel rajonal, qoftë si fondacione të pavarura, ose të integruara në
fonde të grave.

 Krijimi i ngjarjeve për planifikim strategjik të aktivisteve dhe rrjetëzimi i tyre. Në
mbarë botën nuk ka më shumë se disa vende ku aktivistet të gjejnë pak qetësi. Duhen
edhe shumë më shumë të tilla. Do të mund të fillohej duke i bashkuar aktivistet që
udhëheqin vende atraktive dhe të tjerë që kanë krijuar vende të sigurta, si për shembull
skema të bursave (në botën akademike) dhe rrjete për rehabilitimin nga tortura.43 Duhet
t�’i kuptojmë më mirë modelet e përkrahjes që janë në dispozicion, si dhe metodat më
efektive për aktivistet nga vende, kontekste dhe kultura të ndryshme. Pastaj duhet të
investojmë në këto vendstrehime dhe në sistemet ekzistuese, por edhe të krijojmë
shumë më shumë vende të sigurta.

 Festimi i jetës. Asnjë aktiviste nuk duhet të përballet e vetme me sëmundjet apo me
vdekjen. Solidariteti nënkupton të qëndrarit pranë njëri tjetrit ... kudo që mund të jemi
në këtë rrugëtim jetësor. Ja se si:44
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 Përkushtimi për të nderuar dhe çmuar aktivistet që përballen me ndonjë sëmundje të 
pashërueshme. Njohja e jonë, koha dhe dashuria janë dhuratat më të mëdha që mund të 
ofrojmë. 

 Përkrahja aktive e kolegeve dhe familjeve të tyre që kalojnë nëpër procese të pikëllimit 
për shkak të humbjes së më të afërmve. Të bisedohet për atë që do të ndihmonte dhe 
përkrahte ngjarje përkujtimi, rituale, ceremoni për shënimin e jetës dhe aspekte të tjera 
relevante.  

Ndërtimi i një rrjeti për siguri shoqërore

 
Ne shpresojmë se do të plakemi një ditë. Dhe qysh tash në moshën 52 vjeçare, po e shoh çka do 

të thotë të të afrohet pleqëria pa pasur sigurimin e duhur social. Gjërat prej të cilave kemi hequr dorë 
për një jetë të tërë prej aktivisteje, vijnë e bëhen të qarta kur të bëhemi më të moshuar. 

 
Besoj se do të duhej të krijonim fonde pensionale dhe vendosje kolektive për aktivistet e 

moshuara (shtëpi pensionimi).  
  
Fondet dhe shtëpitë e pensionimit do të jenë veçanërisht të rëndësishme në këtë gjeneratë të 

gabimeve të tanishme financiare. Planifikimi financiar nuk ka qenë pjesë e aktivizmit tim, as pjesë e 
familjes sime, kështu që do të më duhet të jemë në një farë dore kreative. (Pilar) 

Shumë aktiviste më të moshuara kanë pak ose kurrfarë sigurie ekonomike në kohën derisa po i
afrohen pensionimit. Mirëpo, as më të rinjtë nuk janë aspak më mirë në këtë kuptim �… sikurse edhe
të tjerët në mes të këtyre dy grupeve të skajshme.

Krijimi i një rrjeti të sigurisë për aktivistet më të moshuara nuk është përparësi vetëm për ato që
pritet të pensionohen �– kjo duhet të jetë përparësi për të gjithë ne.

Mirëpo si ta fillojmë këtë?

Autorët e Përpjekjes së Solidaritetit të Grave të Brezave të Ndryshëm (WISE), kishin një ide të
mirë për të sjellur këshilltarë financiarë që do të fillonin diskutime të përgjithshme për planifikim
financiar me aktivistet. Kjo më nxiti të mendoj. Ne i bëjmë disa gjëra shumë mirë, ndërsa të tjerat
janë jashtë fushës së specializimit tonë.

Pra, le të bisedojmë me aktivistet dhe t�’u biem në fije mënyrave për financimin e një rrjeti global
të sigurisë për aktivistet, ku do të përfshiheshin:

 Pensionet. 
 Arsimi për të rriturit. 
 Sistemet për sigurim shëndetësor. 
 Paga dhe beneficione të mjaftueshme. 

Ne do të duhej të ishim në gjendje të inkorporojmë disa nga këto në buxhetet e financuara nga
jashtë. Megjithatë, do të duhet ndoshta të themelojmë edhe fonde ndërkombëtare, kombëtare dhe
rajonale, por edhe më shumë sisteme të ndryshme. Për shembull, në disa vende do të mund të
arrinim marrëveshje të volitshme me banka miqësore për të përkrahur bursa studentore për
aktivistet.

Ne duhet të kuptojmë se me kë duhet të bisedojmë për krijimin e këtyre rrjeteve të sigurisë dhe
të hulumtojmë se si ia kanë dalur sektorët e tjerë të ngjashëm. Për shembull, Trusti Rory Peck me
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seli në Britani të Madhe është duke themeluar një skemë të sigurimit shëndetësor dhe të aftësimit
në lëmin e sigurisë për gazetarët e lirë.45 Agjencitë e ndihmave kanë arritur që gradualisht të
standardizojnë disa sisteme, ndërsa Popujt në Ndihmë mund të jetë një vend i mirë për të filluar.46

Aleanca Kombëtare e Organizatorëve në SHBA ka krijuar një skemë pensionale për organizatat që
punojnë në drejtësinë sociale, ekonomike, mjedisore dhe racore.47

Dhe, pas të gjithave, ne duhet të mendojmë për aktivistet që kanë nevojë për më shumë se një
rrjetë të sigurisë �…

Ndero dhe mbroj

Çka të bëni kur dëmi është shkaktuar tashmë?

E pata pyetur Suzanën atë ditë. Çka mund të bëjmë për të ndihmuar një aktiviste që ka përjetuar
tashmë tepër shumë �… një aktiviste që është plotësisht e rraskapitur? Ose ka përjetuar dhunë
ekstreme? Si mund ta ndihmojmë që të kthehet prap në punë?

Suzana u përgjigj se: �‘Nuk i kthejmë në punë. Nuk është qëllimi aty. Puna është t�’i nxjerrim jashtë,
në vend të sigurtë dhe t�’i nderojmë dhe t�’i çmojmë�’.

Pikë.

Në disa raste, kjo nënkupton përkrahjen e aktivisteve për të shkuar fizikisht në një vend të
sigurtë dhe të qetë. Përkohësisht. Ose ndonjëherë edhe përgjithmonë.

Të sigurta tash

Të krijohen hapësira të sigurta për aktivistet për t u

siguruar nga përjetimet e skajshme. Këto mund të jenë në
formë të vendstrehimeve ose t[ shtëpive të menduara e të

krijuara enkas, megjithëse ato mund të bazohen në parimet e

njëjta sikur vendstrehimet për aktivistet e tjera (për më
shumë shih rekomandimet për vendstrehimet).

�• Të lidhen këto me nisma të tjera për të bashkuar aktivistet
eksperte (profesioniste në fushën e përkujdesjes dhe të

shëndetit mendor �– shëruese) të cilat mund të ndihmojnë

shërimin e tyre.

�• Ekzistojnë grupe të aktivisteve në tërë botën që janë të

specializuara në përkrahjen e të mbijetuarve të dhunës. Ne
duhet të shikojmë nëse ato do të jenë në gjendje të përkrahin

aktivistet e mbijetuara.
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�• Të farkohen lidhje më të thella me grupe si Organizata
Botërore kundër Torturës dhe Rrjetin e Këshillit

Ndërkombëtar të Rehabilitimit për Viktimat e Torturës me

qëllim të diskutimit të mënyrave konkrete për përkrahjen e
aktivisteve që i kanë mbijetuar dhunës së skajshme dhe

torturës.

Disa organizata punojnë në dërgimin e aktivisteve në vende të sigurta brenda ose jashtë vendit.
Këto raste janë të rralla dhe shumë të veçanta.

Problemi është se janë shumë pak vende në dispozicion ku do të mund të pushonin dhe të
këndelleshin pasi të jenë larguar nga rreziku i drejtpërdrejt. Ato duhet të marrin përkujdesje të
duhur për të qenë në gjendje të shërohen me të vërtetë; me ndihmën e një shëruesi, si një doktor
ose një psikolog. Mbase ato mund të kenë nevojë të kalojnë kohë në vetmi me rërën e bardhë dhe
me ritmin e detit. Ose të kalojnë kohë në shoqëri me aktiviste të tjera.

Ka ardhur koha që të krijohen këto hapësira. Sepse, po nuk i bëmë ne, nuk i bën kush tjetër.
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Të ndryshojmë mënyrën e financimit tonë

Fondacionet që ndajnë grante për të drejtat e njeriut

Ne duhet të bëhemi sikur ndryshimet që synojmë.

Dhe duhet të fillojmë me ato organizata të cilat e shohin kuptimin e ekzistencës së vet në
përkrahjen e aktivistëve që mbrojnë të drejtat e njeriut të të tjerëve. Pos të tjerave, këtu përfshihen
edhe fondet kombëtare dhe ndërkombëtare të grave dhe organizatat që japin grante për të drejtat e
njeriut.

Mirëpo, pikërisht këto organizata mund të kenë punën më të vështirë për të hapur rrugën për
aktivizëm të qëndrueshëm.

Duke qenë edhe vetë aktiviste, atyre do t�’u duhet që fillimisht të shqyrtojnë kulturën e vet dhe
të vendosin se çka do t�’ua bëjë të mundshme atyre që të gjejnë baraspeshën dhe mirëqenien për së
brendi. Siç na e tha Tina:

Anëtarët e Rrjetit Ndërkombëtar për Fondet e Grave kryesisht nuk gëzojnë skema të sigurimit 
pensional ose lehtësime të tjera, megjithëse disa përfitojnë nga disa ditë të mirëqenies, sidomos në 
Amerikën Qendrore. Mirëpo, pikërisht kjo është një nga gjërat më problemore.  

Shumica e fondeve të grave nuk kanë para për të vazhduar punën përtej një viti. Ndërsa janë aq 
shumë organizata që kanë nevojë për përkrahjen e tyre. Për secilin grant vijnë aq shumë kërkesa. 
Kështu, kurrsesi t’u vijë radha çështjeve personale. Këshillat drejtues mund t’u thonë të paguajnë 
sigurimet pensionale për vete. Mirëpo, menjëherë pastaj vjen pyetja e vjetër: si mund t’i lejojmë vetes 
luks të tillë? Dhe vendosim, mbase do ta bëjmë vitin e ardhshëm … 

Mirëpo diçka duhet të ndërmerret, qoftë kjo ndryshimi i strukturës së pagave, lejimi i pushimeve
më të gjata, zbatimi i praktikave reflektuese �… ose seanca vallëzuese të premtën pasdite (Nagarik
Aawaz në Nepal dhe Fondi për Veprim Emergjent në SHBA). Çkado.

Sepse hapi tjetër është një ndryshim radikal e mënyrës së mbështetjes financiare për aktivistet e
tjera. Eva e përkufizoi këtë për mrekulli derisa po fliste për etikën e donatorëve:

 
Një ndër gjërat që bëjmë ne fondet është abuzimi i aktivisteve. Kur u japim atyre fonde, ne nuk i 

llogarisim mjetet për sigurim shëndetësor, pension, pushime e të tjera. Aktivistet edhe ashtu punojnë 
tepër shumë dhe nuk kanë kurrëfar sigurie kur përballen me ndonjë çështje shëndeti ose thjeshtë me 
mplakjen.  

 
Kjo është një çështje me rëndësi dhe ka të bëjë me etikën e donatorëve.  
 
Është çështje e kësaj etike që të gjejmë mënyra për ta bërë pushimin dhe rekreacionin pjesë të 

strategjive tona për përkrahje. Për shembull, krijimi i hapësirave për rrjetëzim, mirëpo jo të atilla që 
janë të stërngarkuara me punë.  

 
Ndërsa pushimet? Aktivistet kanë gjithnjë problem me marrjen e ditëve të lira për pushime të 

gjata. Është përgjegjësi e madhe kur shohim aktiviste të rraskapitura. Është e vështirë t’u thuhet të 
marrin pushim, por duhet provuar.  
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Ne mund të shërbejmë si shembull; mund të themi më duhet të shkoj në pushim, përndryshe do të 
rrëzohem nga puna e tepërt …  

Dhe kjo nënkupton jo vetëm financimin e një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me mirëqenien e
me sigurinë (të cilat janë thelbësore për qëndrueshmërinë), por edhe ndërmarrjen e masave që kjo
përkrahje, brenda mundësive, të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, duke ofruar financim të
shpejtë e fleksibil shumëvjeçar për funksionimin e organizatave.

Pikërisht në të njëjtën mënyrë siç do të donin këto organizata të financohen nga donatorët e
tyre �…

Kështu, për të siguruar financim të qëndrueshëm për aktivistet, organizatat që ndajnë grante
duhet të ndryshojnë edhe mënyrën e financimit të organizatave të veta.

Kërkoni

Si mund ta ndryshojmë mënyrën e financimit tonë?

Lepa, Çarna dhe Rachel, të gjitha na dhanë të njëjtën përgjigje.

Pas marrjes së vendimit për të avokuar për etikën e përkujdesjes, ky aspekt duhet të planifikohet 
në buxhet, në oraret dhe në resurset e organizatës. Kjo nënkupton edhe përfshirjen e përkujdesjes 
shëndetësore për punëtoret dhe aktivistet në planifikimin strategjik, në projekt-propozime dhe në 
raporte, përfshirë edhe propozimet e buxhetit të organizatës (Lepa).48 

 
Pas konstatimit se shëndeti fizik dhe mendor janë ]shtje thelbësore, ne duhet të marrim disa 

vendime  lidhur me këtë … për shembull përfshirja e tyre në buxhetet dhe në planifikim strategjik 
(Çarna). 

 
Duhet të përfshijmë sigurimin social e shëndetësor dhe pensionet (ose gjëra të barabarta me 

këto) në vijat standarde buxhetore për donatorët që financojnë shpenzimet e OJQ-ve.   
 
Për shembull, GTZ-ja paguan një pagë shtesë për personelin vendor, pasi që nuk ka kurrfarë 

skeme mjekësore, sociale dhe pensionale në dispozicion në Afganistan. Mirëpo, në rastet kur GTZ-ja 
financon shpenzimet operative të një OJQ-je, atëherë nuk bëhen pagesa të tjera.  

Besoj se kjo do të mund të ndryshonte nëse OJQ-të do të kërkonin vazhdimisht për një gjë të tillë 
(Rachel). 

Gjithnjë fillohet me një kërkesë.

Dhe, siç e theksoi Anissa, ne duhet të kërkojmë në mënyrë kolektive:

Kjo ka të bëjë edhe me bashkëpunimin ndërmjet nesh: duke informuar njëri-tjetrin se njëri nga 
ne ka kontaktuar me donatorin e caktuar lidhur me një çështje, përgjigjen që kemi marrë, kush do të 
merret me këtë çështje më tej, kush do ta ngris çështjen herën tjetër, me cilin donator (pasi që edhe 
ata do të kenë biseduar mes veti), deri sa të arrijmë sukses me këtë mënyrë të avokimit. Ky është një 
proces i gjatë, mirëpo mund të arrihet, nëse punojmë së bashku.  

Kur kemi të bëjmë me ndryshimin e kulturës financiare, ne duhet të fillojmë nga vetvetja. Pasi që
të kemi menduar dhe planifikuar mirë, ne duhet të zotojmë resurset për të vazhduar përpara.
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Kjo domethënë se ne së pari duhet të ndryshojmë kërkesat tona për donatorët e jashtëm, ashtu
që t�’i përfshijmë gjërat themelore në buxhete. Pa frikë dhe pa ndjenjën e turpit.

Përfshirë: paga normale, pushime, përkujdesje shëndetësore, pensione, sigurim, aftësime dhe
arsimim. Fondet emergjente. Hapësirë dhe kohë për të reflektuar dhe punuar në planifikim
strategjik. Dhe veprime për ta bërë punën të dukshme.

Si mund t�’i bëjmë donatorët të kuptojnë rëndësinë e këtyre gjërave? Duke transformuar
marrëdhëniet tona.

Marrëdhëniet me donatorët

Pasi të kemi vendosur të ndryshojmë mënyrën e kërkimit dhe të mbledhjes së fondeve dhe të
vetëfinancimit, atëherë duhet të fillojmë një bashkëbisedim me donatorët që ndihmojnë punën për
të drejtat e njeriut, mirëpo të cilët ende nuk e kanë krejtësisht të qartë �…

Jessica Horn sugjeroi se do të ishte mirë nëse do të investonim në edukimin dhe informimin e
donatorëve:

Tash për tash, një numër i donatorëve thjeshtë nuk do të paguanin për këtë. Kjo është një çështje 
e edukimit dhe informimit të donatorëve — duhet ta formulojmë këtë në një mënyrë që do të 
shpjegonte kontekstin.  

 
Një numër i madh i donatorëve nuk merren shumë me aspektet praktike. Atyre u duhet një urë; 

atyre u duhet rrëfimi i një mbrojtësi të të drejtave të njeriut që ka kaluar nëpër këto çështje …  
 
Në fund, edhe donatorët njerëz janë. Disa mund të mos kenë punuar në situata e rrethana të 

këtilla dhe kanë nevojë që t’u shpjegohen gjërat, në vend se të fshehen prej tyre. Duhet t’u themi se 
çka po bëjmë dhe përse kemi nevojë të jemi shëndosh e mirë dhe të sigurta.  

 
Fondet e ndryshme për çështje të grave janë më afër këtyre temave dhe janë më mendjehapura.  

Ato ofrojnë më shumë përkrahje për ndërtimin e kapaciteteve të lëvizjeve dhe, besoj, do ta merrnin 
këtë si një çështje të tyren. Për këtë arsye mbase, këto fonde do të ishin më të përshtatshme që të 
punonin për ngritjen e vetëdijes në mesin e donatorëve të tjerë … 

Alberti u pajtua se do të duhej kohë dhe shumë punë deri sa të binden donatorët për vlerën e
qëndrueshmërisë:

Kjo që po themi ne mund t’u tingëllojnë si llafe të kota drejtuesve ekzekutivë të fondacioneve të 
ndryshme, të cilët interesohen vetëm për prodhime dhe rezultate të matshme — ata nuk kanë njohuri 
as ide për mbajtjen e aktivisteve. Për dikë që nuk i kupton çështjet e vërteta … këto mund të 
tingëllojnë si pushime. Ata nuk kanë asgjë në arsimimin e në përvojën e tyre që do t’ua shpjegonte 
rëndësinë e mirëqenies emocionale dhe psikologjike të njerëzve … 

Kur e pyeta se si do mund të fillonim të ndryshonim qëndrimet në radhët e donatorëve, ai tha:

Me vendosmëri … Na u desht shumë kohë dhe mund për t’i bindur njerëzit vetëm të na dëgjojnë 
se Windcall-i ishte ndryshe dhe t’ua shpjegonim ndryshimin. Ne na pret një punë e vështirë, sepse pa 
marrë parasysh qëllimet e tyre të mira, njerëzit në punën e dhënies së granteve nuk i kanë gjërat e 
nevojshme – si për shembull arsimimin dhe informimin për këtë qasje …  
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Qëndrueshmëria si koncept është në kundërshtim me trendin e përgjithshëm në kulturat 
perëndimore. Sepse ne u flasim njerëzve për gjëra që nuk mësohen në kulturën tonë: atë që i mungon 
asaj për të qenë në gjendje të kuptojë rraskapitjen dhe rëndësinë e saj.  

 
Ne duhet t’i detyrojmë të mendojnë për vlerën e qenies njerëzore, ose ku do të mbeten efekti dhe 

rezultatet e investimeve tuaja nëse i humbni udhëheqësit e këtyre organizatave? Ma merr mendja se 
do të kuptojnë më lehtë nëse me ta bisedohet nga perspektiva e rezultateve.  

 
Mirëpo, është shumë më e vështirë si t’i bindim që të fillojnë t’i çmojnë njerëzit më shumë për 

ashtu si janë.  
 
Duhet të flasim me ta për rrethanat e tyre. T’i ndihmojmë të parafytyrojnë se çka do të ndodhte 

me fondacionin e tyre sikur të humbnin drejtorin e tyre ekzekutiv për shkak të mbingarkesës. T’i 
njohim me këto nuanca që t’i bëjmë të fillojnë së menduari për nocionin se mbase njerëzit janë po aq 
të rëndësishëm sa edhe puna. Kjo ka efekt vetëm në kuadër të një procesi dhe merr kohë … 

Si duket, edhe këtu fillojmë duke bashkëbiseduar.

Mirëpo, fillimisht, donatorëve duhet t�’ua bëjmë të qartë se kush jemi, si arrijmë deri te
rezultatet, se ndërtimi i lëvizjeve dhe puna për të drejtat e njeriut janë përpjekje të ndërlikuara dhe
kolektive. Ajo nuk mund të matet në kuptimin e �‘kthimit të investimeve�’ në suaza të kornizave të
papërshtatshme të �‘bazuara në rezultate�’. Kjo, thjeshtë nuk funksionon kështu.

Duhet të kemi një dialog të qartë e të sinqertë me donatorët, të cilët do të na ndihmojnë që ta
kthejmë për së mbari këtë rrjedh dhe që t�’i zhvillojmë mekanizmat e duhur së bashku.

Mbase një nga mënyrat më të mira është që të bisedojmë sinqerisht me donatorët për gjërat që
kemi mësuar dhe t�’i pyesim për brengat e tyre. Për mënyrat se si përballen ata me stresin dhe me
presionin. Çka ua prishë gjumin e natës? Si i vendosin balancet në mes të jetës private dhe të asaj
profesionale? Si i balancojnë vlerat e tyre personale, vlerat e organizatës dhe mënyrat e financimit të
aktiviteteve.

Sepse në fund të fundit, gjithçka duket se përmblidhet në një gjë: nëse duhet të bëjmë
ndryshime, gjithsesi që duhet të fillojmë duke biseduar për veten tonë si individë. Pastaj, të gjitha
lidhjet dhe pjesët do të bien në vendin e vet.
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Të çojmë çështjen më tutje

Më tutje, duhet të flasim se si ta çojmë çështjen më tutke. Të gjitha këto janë ide të
mrekullueshme, mirëpo si mund të mblidhen dhe të karikohen me energjinë e nevojshme për të
filluar?

Ku janë resurset?

Pra, ku janë resurset �– njerëzore dhe financiare�—të

nevojshme për t i kthyer këto ide në realitet? Ato janë atje

diku mirëpo, varet nga ne nëse do të aktivizohen. Ja vetëm

disa ide:

�• Aktiviste shëruese: Aktiviste të shumta e kanë bërë një

zhvendosje në formë të aktivizmit të vet për të punuar si

shëruese. Ta kërkojmë ndihmën e tyre.

�• Disa fondacione janë thellësisht të përkushtuara për

përmirësimin e gjendjes shëndetësore anembanë botës.
Aktivistet janë në vijën ballore të këtij reagimi shëndetësor.

Përse të mos punohet me to për të përkrahur disa nga këto

nisma për të siguruar përmirësimin e shëndetit dhe
mirëqenies së aktivisteve�—rritja e qasjes ndaj mbrojtes

sh[ndet[sore, kujdesi prevetiv, shërbimi, pushimi, pauzat?

�• Kompanitë e përfshira në teknologjinë informative dhe /
ose në forma të tjera të komunikimit mund të jenë të

interesuara në përkrahjen e linjave emergjente dhe rrjeteve

të informimit. Njësoj sikur edhe fondacionet që përkrahin
nismat në fushën e teknologjisë / informimit / komunikimit.

Si mund t�’i përfshijmë të gjitha këto ide për mbajtjen gjallë të aktivizmit në një mënyrë të
barazpeshuar? Po, kemi thënë se qëndrueshmëria, mirëqenia dhe barazpesha duhet të jenë pjesë
integrale të aktivizmit. Mirëpos humë nga nismat e theksuara më lartë kërkojnë më shumë se kaq.
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Kur fola me Marieme n për WISE n, ajo më tha se të gjithë pajtoheshin se kjo ishte ide e
mrekullueshme. Mirëpo, askush nuk kishte gjetur kohë që ta shtynte përpara këtë nismë. Pa resurse
të përkushtuara që u duheshin për ta zhvilluar më tej, përfshirë njerëzit, paratë, hapësirën dhe një
shtëpi, kjo ide e mrekullueshme ka mbetur vetëm një ide e mirë dhe asgjë tjetër. Deri më tash.

Kështu që ne duhet të flasim për hapat e mëtejmë.

Nëse këto janë idetë dhe bindjet tona, atëherë si mund t�’i bëjmë ato të jetojnë e të rriten?

A do të duhej �… t�’i trimërojmë disa organizata, siç janë fondet e grave, që t�’i përvetësojnë disa
prej këtyre nismave dhe t�’i zhvillojnë si programe? Të publikohen �‘praktikat më të mira�’ në mesin e
grupeve aktiviste? Të krijojnë një organizatë të re?

Një gjë është e sigurt. Aktivistet e ndryshojnë botën. Çdo ditë. Kështu, çkado që të vendosim të
bëjmë më tutje, do të jetë shumë interesante.
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Le të vallëzojmë (Fundi)

Juliette dhe unë ishim rehatuar një natë duke ngrohur njëra tjetrën në divanin tonë të kuq duke
shfrytëzuar kohën e çmueshme në mes të dy progarmeve të saj televizive.

Ai më shikoi dhe me një zë përshpëritës, më pyeti, �‘Nënë �… a rrini këtu deri në orën 9 të natës?�’
Shihej qartë se kjo ishte me rëndësi për të. I thashë, �‘Po e dashur, ndonjëherë madje edhe më vonë.
Deri në 10, mbase edhe 11�’.

Ajo bëri një pushim si për të kuptuar më mirë këtë që thashë.

Në fund, tha: �‘Dhe pastaj vallëzoni nudo, apo jo�’.

Kjo nuk ishte pyetje, ishte një deklaratë. Nuk e kisha idenë se nga i kishte ardhur një mendim i
tillë. Netët e mia ishin të mbushura me shkrime, mesazhe elektronike dhe me programe televizive pa
mend për vrasës serialë ose për polemikat e shumta për atë se kush do të ishte manekenia më e
mirë e Amerikës këtë vit. Dhe këtu nuk kishte kurrfarë vallëzimi.

Mirëpo, për ndonjë arsye, në shportën e saj të ideve (siç e quante ajo mendjen e vet) kishte
qëndruar i fshehur një parafytyrim i nënës së vet të lirë e të egër duke ndënjur e zgjuar shumë orë
pas kohës së gjumit dhe duke vallëzuar në kostumin e ditës së vet të lindjes.

Çfarë përfytyrimi dhe çfarë imagjinate!

Dhe, pastaj mendova �… çfarë ideje �…

Ndonjëherë mjafton një shkëndijë e tillë për një ide dhe i hapë rrugë të menduarit për trajtat më
të ndryshme të të qënit. Kështu hapen mundësitë.

Për t�’u pyetur se si do të ishte vallëzimi nudo. Pa u brengosur nëse diçka po dridhet shumë ose
nëse po shikon dikush.

Dhe, pse jo?

Le të fillojë vallëzimi dhe të shohim se ku do të na çojë.
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Mirënjohje

U jemi shumë mirënjohëse Grave në të Zeza (Beograd) dhe LABRIS it që na frymëzuan për titullin
e librit nëpërmjet të kartolinës që kishin disenjuar për Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të
Njeriut, të bazuar në një citim që i referohet Emma Goldmanit. Në vijim japim tekstin e kartolinës, të
përkthyer në gjuhën angleze nga Marijana Stoj]iq.

�ŠTA E MI REVOLUCIJA
ako nemam slobodu da ka�žem �šta mislim i koga volim ... ako ne mogu da u em u pozori�šte jer

koristim kolica ili u prodavnicu jer moja ko�ža nije dovoljno bela, da dr�žim svog de ka za ruku i sa
devojkom se poljubim jer je volim ... ako me tuku jer nisam kao svi, ako pripadam onima koji su Drugi
i Razli iti ... ako imam pravo da glasam a za sve ostalo utim, ako na mene pokazuju prstom jer
izgledam siromasno ili po�štujem neki drugi praznik ... ako no u sanjam strah, a danju ga �živim ... ako
se ne dru�žim ne zato �što ne u, ve zato �što me se drugi stide ... ako nemam podr�šku jer se moj
problem drugih ne ti e ... ako ne smem da ka�žem da mi je lo�še i da mi telo lomi virus ... ako se pla�šim
od re i i pogleda, ako strepim od silovanja i batina ...

AKO NE MOGU DA PLE�ŠEM

WHY DO I NEED A REVOLUTION
If I have no freedom to say what I think and who I love ... if I cannot go to a theatre because I use

a wheelchair or to a shop because my skin is not white enough, if I cannot hold my boyfriend's hand
and kiss my girlfriend because I love her ... if they beat me because I am not like everybody else, if I
belong to those who are Others and Different ... if I have the right to vote and I have to keep silent
for everything else, if they point a finger at me because I look poor or respect some other holiday ...
if I dream in fear during nights and if I live in fear in the daylight ... if I do not have friends�—not
because I do not want to but because others are ashamed of me ... if I do not have support because
others do not care about my problem ... if I dare not say I feel badly and my body is shaken by a virus
... if I am afraid of words and looks, if I am anxious about being raped and beaten ...

IF I CANNOT DANCE

ÇKA MË DUHET REVOLUCIONI
Nëse nuk kam lirinë për të them çka mendoj dhe kë dashuroj ... nëse nuk mund të shkoj në

teatër sepse lçviz me karrige me rrota ose në dyçan sepse ngjyra e lëkurës sime nuk është mjaft e
bardhë, nëse nuk mund të mbahem për dore me të dashurin ose me të dashurën që e dua ... nëse
më rrahin sepse nuk jam sikur të gjithë të tjerët, nëse u takoj atyre që janë Ata ose të ndryshëm ...
nëse kam të drejtë të votoj por duhet të heshtë për çdo gjë tjetër, nëse bëjnë me gisht kah unë
sepse dukem e varfër ose festoj festa të tjera ... nëse ëndërroj ankthe natën e jetoj ankthe në dritë
të ditës ... nëse nuk kam miq�—jo sepse nuk i dua por sepse ata turpërohen nga unë ... nëse nuk gëzoj
mbështetje sepse të tjerët nuk shqetësohen për problemin tim ... nëse them se nuk ndihem mirë
dhe se trupi im është shkallmuar nga një virus �… nëse frikohem nga fjalët e pamjet, nëse jetoj në
ankth nga mundësia e dhunimit dhe rrahjes ...

NËSE NUK MUND Të VALLËZOJ
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Ato këngë

Shumë prej titujve të kapitujve dhe më shumë shprehje e togfjalësha në tekstin e librit, janë të
frymëzuara nga këngët që unë e Jelena i kemi dëgjuar e dashur derisa punonim së bashku gjatë
këtyre viteve. Kështu, ne i falënderohemi muzikës:

Jamelia Thank You (Faleminderit)
R.E.M. Talk about the Passion (Flasim për pasionin)
Donna Summer Bad Girls (Vajzat e këqia)
Natasha Bedingfield Unwritten (Të shlyera)
The Cure Never Enough (Kurrë nuk mjafton)
Ismael Lô and Marianne Faithful Without Blame (Pa faj)
Paolo Nutini New Shoes (Këpucë të reja)
Katie Melua Tiger in the Night (Tigri në natë)
Queen and David Bowie Under Pressure (Nën presion)
Coldplay Nobody Said it was Easy (Kush tha se ishte

lehtë)
Tears for Fears Sowing the Seeds of Love (Mbjellja e farës së

dashurisë)
Sister Sledge We are Family (Ne jemi familje)
Aretha Franklin Respect (Respekti)
Fatboy Slim Right Here, Right Now (Këtu e tani)
Genesis Follow You, Follow Me (Unë pas teje, ti pas

meje)
Simon and Garfunkel The Sounds of Silence (Tingujt e heshtjes)
Annie Lennox Walking on Broken Glass (Të ecësh në qelq të

thyer)
Tom Petty and the Heartbreakers Refugee (Refugjati)
Geoffrey Oryema Exile (Ekzili)
Coldplay I�’ll See You Soon (Do të shihemi shpejt)
Allison Krauss Baby Mine (Loçka ime)
Tina Turner What's Love Got to Do with It (Nuk është punë

dashurie)
Sarah McLachlan World on Fire (Bota në Zjarr)
Tears for Fears Mad World (Botë e çmendur)
Chumbawumba I Get Knocked Down (Rrëzohem)
Al Jarreau Lean on Me (Mbështetu në mua)
Ewan McGregor and Alessandro

Safina
Your Song (It�’s A Little Bit Funny) �– Kënga jote

(Është paksa argëtuese)
U2 One (Një)
Mark Isham �… Safe Now (�… Të sigurtë tash)
Eric Clapton Change the World (ndryshoje botën)
Scissor Sisters I Don�’t Feel Like Dancing (Nuk më vallëzohet)
Madeleine Peyroux Dance Me to the End of Love (Vallëzojmë sa të

mbarojë dashuria)
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Për të mos ua humbur meritën të tjerave, ne themi që jemi frymëzuar nga një spektër i gjerë i
burimeve, përfshirë edhe: Alyssa, lulelakrat, Buffy vrasësi i vampireëve, Dumbo, Lëshoje elefantin
rozë, Monologjet e vagjinës të Eve Enslerit, Juliette, Hiquni qafet (gazeta feministe), Vaji i ullirit,
mirësia e Ophelias në Sri Lanka, reiki, Robini, lëvizjet �‘sans frontières�’ (pa kufij), patatet e ëmbla dhe
taekwondo.
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