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Faleminderit!
Eshtrat

Nëfilletetëshkruarittëkëtijdorëshkrimi,TerriceBasslermadërgoinjëlibërtëmahnitshëmpër
tëshkruaritmenjëkthesëZenͲi:Regjistrimiieshtrave.1Elexovatëtërindyherënëdyditë.Qënga
ajokohë,pomërastisgjithnjëemëshumëtëdëgjojpëreshtrat.SoniaCorrêanarrëfensesiekishte
ndierfeminizminnëeshtratesajnëvitetegjashtëdhjeta.EmilyUtzfletpërurrejtjenqëdisanjerëz
tregojnëndajjushvetëmpsedashuroninjerëztëcaktuar.

Kjomëbëritëpyeteshapëreshtrat,aposkeletinekëtijlibri.Pjesëtqëeformojnë.Embajnësë
bashku,ijapinsubstancëdheforcë.
Epra,eshtratekëtijlibrijanë:Rrëfimetemëshumëse100aktivistevengamëse45vende.

NëntëvjettëpunëssëFonditpërVeprimEmergjentpërtëDrejtatNjerëzoretëGrave(FVE)Ͳqë
përmbajnëedheshqyrtimine2,256kërkesavepërgrante.2

Bisedatëçiltra,shpeshtëelektrizuara,meaktivistetqëpërbëjnëthelbindheshpirtineFVEͲsë:
AriellaFutral,EdwinaMorgan,EmilyDavis,EmilyUtz,JesseWren,KeelyTongate,JulieShaw,Kirsten
Westby,StefaniCrabtree,Tonya Hennesseydhe Trena Moya—si dhe me aktivisteqë ijapinkrahë
organizatës:AnissaHélie,ArianeBrunet,KaariMurungi,ChelaBlitt,EleanorDouglas,HopeChigudu,
RachelWareham,RitaThapa,SunilaAbeysekeradheVahidaNainar.

Mjetet dhe kuraja e ofruar nga Margaret (Mudge) Schink, Fondacioni Channel, Fondi Kundër
Dhunës,QendraKërkimorepërZhvillimNdërkombëtar(IDRC)dheProgramiNdërkombëtariGravei
InstitutittëShoqërisësëHapur.

Aktivisteve të cilat na nderuan duke lexuar dhekomentuarversionetpunuese tëlibritdhe,në
veçanti:NancyBillica,TerriceBassler,GingerNorwood,MaryJaneReal,JulieShawdheSusanWells.
AnissaHélie,ecilapunoimeneqëngafazatehershmetëkonceptualizimit,iintervistoiaktivistet
dhekontribuoiaqshumënëtekstinelibrit.Përkthyesittanë,CharlotteMaitrot(nëfrengjisht)dhe
MarijanaStoj]iq(nëgjuhënserbe).Botuesittonë,RickJones,icilipatidurimindhemjeshtërinëqëtë
kalërontekëtëkrijesëplotrënieengritje...

Medhjetëralibra,artikujeraporte—megjithëserrallëhasëmnëndonjëmaterialtëpërdorshëm
përgjendjendhemirëqenienmendoretëaktivisteve.3

Ujemimirënjohësedhepërjashtimeveshumëtëçmuaradhetërëndësishme:

Nëformështojcetëkëtijlibrikemipërfshirëkontributetepesëaktivistevetëtalentuara—Jo
Doezema,VesnaDrazhenoviq,NatashaJiminez,KirstenWestbydheEmilyUtz—tëcilat,nëmënyrën
evet,përshkruanbrengatpërqëndrueshmërinëeaktivistevetëpunëtorevetëseksit,tëpersonitme
aftësitëkufizuar,tëtransͲseksualit,tëtërinjvedheekscentrikëve.Secilaesemeritonnjëlibërmë
vete.

Marina Warner (në bashkëpunim me Lydia Alpízar, Ana Jetzi Flores, Aura Guitérrez, Renato
OssesdheShruti)botuannjëdoracakjashtëzakonishttësinqertëepraktikmetitull“Vetëmbrojtja
dhepërkujdesjapërvetvetenpërgratëaktiviste”.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,ScottLongdheSusanaFriedpatënkurajëtënasjellinshkriminemahnitshëm“Tëshlyera
–Sipërdoretseksualitetipërtësulmuarorganiziminegrave”.6

Lepa Mladjenovic ka kaluar disa vite duke folur për mirëqenien dhe aktivizmin feminist duke i
dhënë emër ‘fajit të aktivistes’.7Edhe aktivistet si Bisi AdeleyeͲFayemi dhe Pramada Menon kanë
filluartëçohen,tëngrenëzërindhetëshkruajnëpërqëndrueshmërinënëradhëtelëvizjevepërtë
drejtatenjeriut.

Në fund, Jelena Gjorgjeviq dhe unë kemi kryer hulumtimin për këtë libër së bashku. Sa për
shkrimin,unëikamvënëfjalëtnëletërdheJelenauakaveshuratyrefrymën,thellësinë,sharmin,
dhehumorinevet.Neijemimirënjohësenjëratjetrës.
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Aktivistet

Kylibërështënjëpërpjekjeepërbashkëtdhenjëkompilacionishumëzëravetëaktivistevetë
ndryshme.Secilaaktivisteikadhënëkëtijlibrienergji,forcëdhendershmëri.Ndonjëherërrëfimete
tyreikemitreguarfjalëpërfjalëashtusiçikemidëgjuarprejtyre.Shpesh,thjeshtëekemithurur
thelbinemendimeve tëtyre nëtekstintonë. Mirëpo,gjithnjëjemi përpjekur tëjemi besnike ndaj
asajqëkemidëgjuarosendierë.

Shumëvëzhgimedhekonstatimenëkëtëlibërjanëtonat.Atomëtojnëtëndezindialogun.

Ifalënderojmë:

Bisi AdeleyeͲFayemi, 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 Bogdanoviđ, Amy Bonnaffons, Gladys Brima, Millie Brobston, Ariane
Brunet, Charlotte Bunch, Elizabeth Cafferty, Kamala Chandrakirana, Hope Chigudu, Sonia Corrêa,
arna osiđ, Maja Danon, Emily Davis, Visaka Dharmadasa, Krishanti Dharmaraj, Jo Doezema,
Eleanor Douglas, Vesna Draženoviđ, Marta Drury, Sarela Emmanuel, Jeanette Eno, Cindy Ewing,
Ndeye Nafissatou Faye, Rosanna FlamerͲCaldera, Ariella Futral, Rakhee Goyal, Rebecca Gomperts,
PilarGonzales,JuliaGreenberg,SallyGross,AnberiyaHanifa,MajithaHanifa,AnissaHélie,Marieme
HélieͲLucas,JessicaHorn,LamaHourani,SusanHutchinson,PeitmatIbragimova,OliveraIlkiđ,Pinar
Ilkkaracan,AnnJabbar,NatashaJiménez,MenahaKandasamy,TamaraKalayeva,NighatS.Kamdar,
JooͲHyun Kang, Ouyporn Khuankaew, AnneͲLaurence Lacroix, Cintia Lavendera, Carol Leigh, Diana
Lion, Sandra Ljubinkoviđ, Djingarey Maiga, Anica MikušͲKos, Lepa Mladjenovic, Fariba Mohajer,
Yanar Mohammed, Rauda Morcos, Trena Moya, Kaari Betty Murungi, Bernedette Muthien, Maria
Nassali,GingerNorwood,ZawadiA.Nyong'o,MaureenO'Leary,DaphneOluͲWilliams,ZeinaOsman,
Sunil Pant, Indrakanthi Perera, Marina Pislakovskaya, Karen Plafker, Jelena Poštiđ, Evelyn Probst,
Sujan Rai, Igo Rogova, Marni Rosen, Gistam Sakayeva, Claudia Samayoa, Mary Sandasi, Alejandra
Sardá, AnneͲSophie Schaeffer, Margaret (Mudge) Schink, Brigitte Schmid, Debra Schultz, Indira
Shrestha, Mohammadi Siddiqui, Durga Sob, Sabina Taloviđ, 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,KirstenWestby,KatrinWilde,LeylaYunus,StašaZajoviđ,dheEvaZillén.
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Prolog

Hulumtimikishtembaruartashmë.

Dheunëndodheshaparadetyrëssëmundimshmekurduhejvendosurnëletërmendimetemë
se 100 aktivisteve të të drejtave të njeriut nga i tërë rruzulli tokësor. Ankthet e tyre. Shpresat.
Rraskapitjen.Dhengazëllimet.

Ne kishim biseduar për pikëllimin dhe kënaqësinë. Dhimbjen dhe humbjen e për më tepër
humorinezi.Përgjininëbinare,përjashtimindhetëqenitipadukshëm.Besimin.Krizatefinancimit.
Thashethemetdheshterjeneenergjive.

Taniishtedetyrëeimjatëthurbashkëtëgjithakëtomendime,përjetime,dheshënimenënjë
tërësitërrjedhshmeekoherente.Tëofrojanjëanalizëqëmekujdes,plotrespektemediplomacido
tëshkrintereflektimetthellësisht personaledhe realitetin shpeshtë zymtë profesional. Të hartoja
njëraportobjektivetëbaraspeshuarpërmbështetjenemirëqeniessëaktivistevetëtëdrejtavetë
njeriut.8

Tëshkruajadiçkaqënukdotabëntelexuesintërrëzohejngadëshpërimi,osengamërzia.

Dhe,kuptovasekishangecur.

Asgjëqëposhkruajanuktingëllonteevërtetë.Ishteosetepërelargëtdheeftohtë,osetepër
lirikeeidealiste.Ishtepadyshim,gjëjameevështirëqëkishaprovuartëshkruajandonjëherë.

Kurrsesi nuk po e kuptoja se si bënte që, edhe pse i kisha të gjitha elementet në dispozicion,
prapëseprapëekishaaqtërëndëtëshkruaja.Nukkishtekuptim.Iktheheshashkrimitçdoditë,por
fjalëtnukpozininvend.Atodilnintështrembëruaradhetëpërkeqësuara.

Kaloishumëkohëderisaekuptova.Problemiishtepersonal.

Ishte gabim të kaloja vite duke folur me aktiviste të tjera për jetën e tyre – për atë se si ta
mbajnëveten–dhetëshkruajpërrrëfimetetyrengalargësia.

Nuk bënte të pyesja për kulturën e aktivizmit dhe vetëvlerësimin, dëshirën, egoizmin dhe
shpirtgjerësinë.Përatëqënashtyntëjapimaqshumë,shpeshdukedërrmuarnjëriͲtjetrinnëkëtë
proces. Ose duke i lënë të dashurit e familjet tona të vetmuar derisa ne ndjekim vizionet dhe
drejtësinëtonë.

Kjokurrsesinukmundtëbëhejpahyrëedhevetënëkëtëzënkëtëndërlikuaretëngatërruar.
Nukmundtëbëhejpahyrënëpasqyrëdhepaupërballurmeankthet,paragjykimetdhefajetemia.

Mëduhejtëlejojaqëprocesiigjurmimittëqëndrueshmërisëtëtransformonteaktivizmintim,
dukemëdetyruartëmerreshameçështjeqështynintutjekufijtëemi,nëvendsetëzhyteshinetë
përhumbeshindikunëtekst,madheedhetëinjoroheshinfare.

Çështjet si seksi e kënaqësia (thua se kënaqësia kishte të bënte fare me të drejtat e grave?);
besimi;fajidhevetëvlerësimi;flokëtedobëtadhepërkujdesjapërfëmijët;sëmundjet,fajësimidhe
vdekja;frika.
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Kjonënkuptontesfidiminepothuajsesecilitaspekttëbesimevetëmiapëraktivizmin.Poredhe
sfidimiitëtjerëvepërgjatëkësajrruge.

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

Prandaj,kurtalexonikëtëlibërduhettëprisnitëpapriturën.

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

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

Tëgjithakëtojanëmirë.

Janëgjëratqëjubëjnëtëndieniatoqëbartinfuqinë.

Kënaqunimevallëzimin.
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1.Hyrje
Fillimet

Në vitin 1997, Julie Shaw, Ariane Brunet, dhe Margaret (Mudge) Schink u bashkuan për të
hulumtuarnjëidetëredheinteresantemeaktivistengambarëbota:ofrimiigrantevetëreagimittë
shpejtëpëraktivistetëtëdrejtavetënjeriutnësituataemergjence.

Paranëkohëkrize!Tëjenëtësigurta,t’upërgjigjenkërcënimeve.Osetërrëmbejnënjëmundësi
përtëndryshuarkontekstinpolitik.Njëformulëkonkurrimiprejnjëfaqejeqëmundtaplotësonitnë
gjuhëntuaj.Njëpo,osenjëjo,brenda72orësh.Mjetetfinanciaretëpërcjellabrendanjëjave.

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
këtëfondupërgjigjënmenjë:Po,tëmadhe!

Kështu,meparatëembledhurangaaktivistetëtjeradhemenjëpersontëangazhuar,Juliee
themeloi Fondin për Veprim Emergjent për të Drejtat e Njeriut të Grave (FVE) në një dhomë të
vetmenështëpinëesaj,epërkrahurnganjëkëshilliaktivisteve/këshilltarengambarëbota.

Me kalimin e viteve u rrit edhe FVEͲja. 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 FVEͲja të bënte më shumë se dhënien e granteve. Synohej që sferën e
Aktivizmitpërtëdrejtategravetabënintëdukshme,realedhetërespektueshmeanekëndbotës.

Kështu,Juliedheunëubashkuamnëvitin2003qëtëpunonimmezyrtareneprogramitKirsten
Westbydhe 86aktivistetëtjerangaKosova,Serbia,SierraLeone,dheShri Lankapërtëhetuar se
çfarëndodhtemeAktivizminetëdrejtavetëgravenësituatakonflikti.Sëbashkushkruamnjëlibër:
Jemi ngritur të reagojmë: Aktivizmi për të drejtat e grave në konflikt (NPR). Aty, ne përshkruanim
jetëteaktivistevepërtëdrejtategravedhepunënetyre—kushjanëato,çfarëbëjnë,çfarëisfidon
atodheçfarëipërkrahato.

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
stresitkronik,ekspozimindajtraumavedhembingarkesamepunë.

Ndërkaq,befasontefaktiqëpërkundërtëgjithave,aktivistetnukndaleshinsëpunuari.

Nekuptuamatëherëseduhejtëshikonimmëmirësesiarrininaktivistettëmbijetonintësigurta
emeshëndettëmirëfizikeemocionalpërkundërrreziqevedhesfidaveaqtëshumtanëjetënetyre
tëpërditshme.

Pasiqë,siçnathaJeanetteEnonëSierraLeone:

Nepomundohemitamenaxhojmësituatën.Nenukpomerremiedheaqthellësishtme
shkallënestresitmetëcilinpërballengratëeSierraLeonesçdoditë.
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Kësisoj,nefilluamfazëneardhshmetëpunëssonëtëpërbashkët,tëcilënfillimishteemëruam
ProjektiiMbështetjessëAktivizmitdheecilaushndërruanëkëtëlibërtëbazuarnërrëfimetemëse
100aktivistevenga45vende.

Bisedattonamorëntrajtatëllojllojshme:intervistatëstrukturuarazyrtare,diskutimejoformale,
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
rrallatëvallëzimit.

Secilaaktivisteshtonteedhenjëfragmenttëripërenigmëntonë.

MetonezbuluamsepërkrahjaeAktivizmitishtenjëtrendiridhenjëideshumëemirëpritur.

Mirëpo,parasetëfillojmëtëjutregojmëpëratoqëkemidëgjuar,duhettëflasimnjëherëpër
atëelefantinngjyrëvjollcënëdhomë…

Domethënë,çkanënkupton“përkrahjaeAktivizmit”?

Emërimiielefantit

Qëndrueshmëriaështëfjalëepadobishme.

KarenPlafkermëpatithënësekjofjalëibënteflokëtesajtëngriheshinpërpjetë,gjëqëmëbëri
tëbrengosemshumë.

Ashtuështë,kjofjalëdotëthotëgjithçkadheasgjënëtënjëjtënkohë.Ështënjëfjalëmodeqëu
përngjitet të gjitha ideve të mundshme dhe tashmë ka humbur pothuajse kuptimin: zhvillimi,
bujqësia,mjedisi,institucionet,lidershipi,tëgjithamundtëjenëtëqëndrueshme.

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

Pra,çkamundtëbëjmëmetë?

Mëdyshemnësedot’iakthejshpinënapotapërqafoj.Tarizbulojpërtapërdorursërish.Sikurse
edhe fjalët ‘mafi’ ose ‘i zoti’,9qëndrueshmëria do të mund të bënte një kthim të madh. Mund ta
përvetësonim.

Porkjombasenukdotëduhejtëishteedheaqerëndësishme.S’ështëveçsenjëfjalë.Mirëpo,
këtëfjalëpoepërdorimnëFVEtashmëdyvjet.Dhe,disijamlidhurmetë,njësojsiçjamelidhurme
macentime,Bazilin,tëcilënedua…por,shumërrallë,edhenukeduroj(sepseajokafshon).

Mëduhejt’ibijanëfijeproblemitmeqëndrueshmërinë.Upërpoqatëmendojafjalëtëtjeraqë
ishinnëpërdorim.

Shterimikakuptim,pormundtëjetëtepërnegativ.Mirëqeniaështëemirë,megjithësepaksae
kohëssëre.Menaxhimiistresitdotëmundtëbëntepunë,pordisikufizohetmekliniken.

PrandajͲͲͲsiduketqëndrueshmëriadisiipërmbankëtotëgjitha.


12

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?



Tëjeshnëgjendjetëbëshpunënqëedodhe,njëkohësisht,tëndjehesheplotëdheelumturnë
secilënpjesëtëjetëstënde.Tëndjeheshesigurt;elidhur;tëndjeheshepranuar,erespektuardhee
çmuar, për atë që je po aq sa edhe për atë bën. Në cilëndo kohë e moshë dhe duke punuar për
cilëndoçështje.

Jetanëbaraspeshëdhenëmënyrëorigjinale,dukeimbeturbesnikevleravetuaja.

Dukegjeturmënyrënpërtakthyershpirtineshpirtërorennëjetëndhepunëntuaj.


Kthimiishpirtit

Tashjeminëfillimtënjëgjëjeshumëtërëndësishme.

Aktivistetmbasendjeheshinnësikletderisaflisninpërvetveten,pormerëndësiishteqëkishin
filluar të flisnin. Ideja se personalja është në të vërtetë politike ka filluar ta mbyllë trajektoren në
rrethineplotë:jovetëmqëështënërregulltëflasimpërbrengattona‘private’por,përmëtepër,
kemi të drejtë (dhe përgjegjësi) të punojmë që ato të shihen si të barabarta dhe njësoj të
rëndësishmemepunëntonëpublike.

Kjodotëthotëgjithashtusekanjëbazëpërtëshndërruarmirëqeniendheqëndrueshmërinënë
prioritet.

Bisi AdeleyeͲFayemi 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.

Njëmënyrëpërt’iukthyerfrymësorigjinaleështësikurnëvijim:

13

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?




Fillojmë duke folur për qëndrueshmërinë tonë si aktiviste. E vendosim personalen në tryezë. I
sfidojmëtabutë.Bëjmëpyetje,edhenëqoftëseendenukidimëpërgjigjet.

Dotëfillojmëdukeethyerheshtjen.
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2.Përvjeljaeshtresave

Shumicaeaktivistevenukparapëlqejnëtëflasinpërvetveten.

Ato janë në gjendje të flasin me orë të tëra për fundamentalizmat, krizat e financimit,
përfundimin e luftëravedhe për dhunën kundërgrave. Shumë prejtyre kanë folur nëopinion për
këtosfida.Madjekanëshkruarlibraeartikujpërkëtosfida–tëcilatmbesinnëthelbinepunëssë
tyre.

Mirëpo,ishteshumëmëevështirëtëbindeshinaktivistetqëtëflisninpërshpresat,ankthet,e
shqetësimeteveta.

Kur unë e Jelena filluam t’i pyesnim aktivistet për mënyrat se si ia dilnin mbanë në jetë, disa
reaguanmehuti,tëtjerandërkaqmefrustrim.

Përilustrim,gjatënjëintervistegruporenëSriLanka,pasiqëkishimdiskutuarmënyrënsesiato
përballeshinmestresin,njëngaaktivistetmëndalidhemëtha:

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

Përto,stresiityre,rraskapitjae,madjeedhesiguriaetyre,ishinçështjeprivateqënuklidheshin
mepunënevërtetëtëaktivizmit.

Pasiqëkëtojanëçështjeqëduhenshlyer.

Dhenukflasimdhenukshkruajmëpërto,thjeshtësepsejanëtepërprivate.Tepërtëbuta.Ose,
siç e thotë Anissa Hélie, ato duken tepër të ‘parëndësishme’ në kontekstet politike të luftës, të
trupavetëdërrmuardhetëdiktaturave.

Rrjedhimisht,nukkavendpërtonëdiskursinrealtëtëdrejtavetënjeriut.

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
janëshqyrtuarngaaspektiorganizativpastajngaaspektiindividual.

Nefillonimngaskemathellësishttëpaqëndrueshmetëfinancimit—ajoqëJoDoezemaequan
paradoksii‘punëssëlirë’.Sepseshumicaegrantevenukimbulojnëasshpenzimetthelbësore,siç
janëpagatearsyeshme,përfitimetendryshme,osemasatesigurisë.

Përatësembledhjaefondeveështë aqrraskapitëse,sepseedheatoqëjepenjanënëafattë
shkurtër,tëbazuaranëprojektedhekanëshumëkushtëzimetëlidhurameto.

PëratësepjesamëemadheeAktivizmitpërtëdrejtatenjeriutdukettëjetëepadukshmepër
botëndhenjerëzitetjerë.

Mirëpo, pas një kohe, ne i kishim përvjelë tashmë shtresat e jashtme publike: përtej fondeve,
përtejorganizatavedhepërtejaspektevepolitike.
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Dhe,mënëfund,filloitëparaqitejedhe‘unë‘.Aktivistetfilluantëflasinpëraspektetpersonale.
Përshumëprejtyre,ishtekjobefasidhenjëlehtësimose,shprehurmefjalëtqëSujanRainaithanë
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.

Kështuvazhdoninbisedat.Dhe,përfundimishtiukthyemqëndrueshmërisësonë,diçkaqë,siçna
ekujtoiPramadaMenon,ështëtepërerrallënëbotëneaktivizmit: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.

Përçkatjetërbrengosenaktivistet?Jaçkanathanëato:

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,nëfund,sëbashkuembyllëmrrethineplotëdheulidhëmnëpikënefillimit:sebrenga
përushqiminefamiljesdhepërpensioniminpamjetepërjetesënormaleështëpoaqerëndësishme
sashqetësimetpërthithjenefondeveosepërluftiminedhunëssësponsorizuarngashteti.Dhese
tëgjithakëtojanëpjesëeekuacionittënjëjtëtëqëndrueshmërisë.
Se personalja e publikja jo vetëm e fuqizojnë njëra tjetrën, por ato janë të ndërlidhura në
mënyrëtëpandashme.

Tënisemingafillimi.
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3.T’iheqimqafe
Dukeungritur12

Kështufillon:

Një grua zgjohet diku në botë, po e marrim Sri Lankën. Ajo rri e shtrirë duke shikuar rrezet e
diellitqëdepërtojnënëpërmjetperdevetëverdha.Siedheçdomëngjestjetërgjatëpesëvitevetë
fundit, ajo e organizon ditën e vet në mendje: të pastrojë shtëpinë, të përgatisë mëngjesin, të
ushqejëpulat.Pastaj,sikuredheçdomëngjestjetërpërgjatëpesëvitevetëfundit,ajoimbyllsytë
dhekujton.

Nëfillimvjenngadalë,përftimetëduarvetëvoglaetërrudhosuratëmbështjellarrethduarvetë
saj dhe aroma e këpucëve të para të lëkurta. Pastaj më shpejt. Uniforma e hekurosur shkollore e
përziermegjunjëtëgërvishturdhemesyngjyrëkafejevezullues.

Dhepastaj,sigjithnjë,fillojnëpyetjet:Akatëftohtë?Aështëvetëm?Aështëgjallë?

Nëfundtëfundit,çkadotëthotë“ipagjetur”?Ështëmashtrim.Nukvendostëjetëasnjëraas
ana tjetër. Janë eshtra të shpërndara në një luginë. Ose një trokitje në derë dhe buzëqeshja e tij,
frymaetijengrohtënëfaqentënde…

Mjaft,thotë.Kohatëngrihem.

Dhe sikurse edhe çdo ditë tjetër gjatë këtyre pesë viteve, ajo kalon nëpër rutinën e saj të
mëngjesit,dukembajturfrymënderisatëndodhëdiçka.Lëshonlajmetdhedëgjonlajmetenjëjta
nënjëditëtjetër.LuftënëXhafna.Familjeteshpërndaragjithandejngacunamiendeshpresojnë.

Ajofiklajmet,vishet,dhenisetpërnëqendrënnjëdhomëshekomunitare.Kyështëvendikuajo
takon shoqet e saja çdo mëngjes. Nëna të tjera që rrinë në pritje të kthimit të djemve të tyre në
shtëpi.Tëlidhuranënjëpritjetëplotë.
Ajoshijonpakçajtëëmbëldheshikonpërreth.Sikurseedheçdoditëtjetër.

Dhe,ashtupapritur,fanitenzëratrrethsaj,ndërkaqajombetetevetmuarmemendiminevet.
Është i ngrohtë, i ëmbël dhe i fortë. Fillon të rrahë ngadalë, pastaj më shpejt derisa diçka e çel
gëzhojënbrendasajdheasajibëheteqartë:

Mjaft.Nukkamëpritje.Kaardhurkoha.

Ajoukthehetshoqevetëvetadheishehndryshe.Gjithçkashehndryshe.Kanjëpërgjigje.Mund
tëbëjmëdiçka.Mundtëçohemietëkërkojmëtëdimëseçkakandodhur.Nemundtëpërballemi
mefrikën.Metmerretqëikasjellëkjoluftë.Qëikanësjellëudhëheqësittanë.

Nemundt’isfidojmëpërgjegjësit.Dhepërfundimishttëkërkojmëpërgjigje.Kujanëfëmijëtqë
naimorët?Dhenësenuknatregojnëata,nemundtëshkojmëtëkërkojmëvet.Nëveri.Tëvizitojmë
nëna të tjera. Të zbulojmë të vërtetën. Ne mund ta kanalizojmë dhimbjen dhe mllefin tonë
nëpërmjetsolidaritetit.

17

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?



Psetëpresimmëgjatë?Nemundtëveprojmë.

Dhekështufillon…




Përpasionin

Fillimetmundtëjenëtëvetmuara.

Ato fillojnë me vizion. Pasion. Forcë. Ato ushqehen nga diskriminimi, lufta, padrejtësitë … nga
urgjencapërtëmarrënjëqëndrim,përtëthënë…mjaft.

Shpeshnukkaasgjëmëshumë.

SiçethotëRakheeGoyal:

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
hollaqëmundtëmbledhësh.

Nëfillimepërdorzyrëntëndepërzyrëdukepunuarçdoorëqëmundtakurseni,shpeshedhe
pasorarittëpunëssërregulltdhepasiqëtëtjerëttëkenëshkuarnështrat.

Ngadalëdot’ubashkohenaktivistetëtjera.Zakonishtpërndonjëpagesëtëvogëlosepapagesë.

Kështu,sëbashku,vazhdonitëndërtonietëkrijoni.Emerrniatëqëkenikultivuarnganjëidee
vetmedheuazgjatnidorëntëtjerëve.Përtëndryshuar.Duke ekundërshtuardiskriminiminnëtë
gjitha format e tij. Duke i gjetur të pagjeturit. Duke ofruar strehim për viktimat e dhunës. Duke
rindërtuarjetënenjerëzvepasdridhjevetëtokës.Dukendryshuarligjet.Dukedepërtuarnëvendet
mëtëerrëtaemëtëfshehuratëabuzimittëtëdrejtavetënjeriut:nëkampeterefugjatëve,burgje,
...osenështëpinëefqinjittëparë.

Dhekurtëkenigjeturmënyrënpërtësjellëpërkrahjedhemjetefinanciaretëjashtme,judotë
jeniaqembizotëruarngapasioni,saqënukdotëkërkoniparapërasgjëtjetërpospërtëbërëmë
shumë:mëshumëiniciativadhemëshumëpunëeciladepërtonderitemëshumënjerëz.

Ndërkaq,paratëpërtëpaguarpërgjërasipagapërjetesë,sigurimishëndetësor,përkujdesjae
fëmijëve,qirajaezyrës,sigurimi,aftësimi,pushimet…këtodotëishinluksitepruar.

Nëkohënkurkaaqshumëkërkesadheaqshumëpërtëbërë,atëherëçfarëtëdrejtekenijutë
paguanipërnevojattuaja?Prandaj,juvazhdonidukekursyeredhemëshumëdhepunonimëgjatë
orëvetëmbrëmjesdhemësohenitëmoskenipërvete.Vazhdonitëpërballenimejetënnëllogaritë
kurrizittuaj.
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Kyllojorganizimiështëmahnitës.Ështëshumëifuqishëm,fleksibil,ipërgjegjshëm,ibazuarnë
çështjerealedhethellësishtilidhurmekomunitetin.

Përshumënjerëz,kyështëfillimiinjëcikliqëmënëfunddotarrezikojëaftësinëetyrepërtë
punuartësigurtadhenëmënyrëtëqëndrueshme.

Mbase pikërisht, sepse të gjitha i keni ndërtuar vetë, çmimi i vërtetë i punës tuaj dhe
kontributettuajatëmëdhanëenergji,kohëemjetefinanciaredotëmbetentëfshehura.

Rrjedhimisht,mungesaepërllogaritjessëkostossëvërtetëtëangazhimittëaktivistevenëkëto
kërkesa për përkrahje të projekteve krijon një përshtypje artificiale se qenka e mundur të bëhet
punëestërmadhemeshumatepërtëvoglatëparave.

Njëgjëetillëekthenaktivizminnëmjettregtimi.

Tregtimiifavorshëm

Gjithkujtipëlqentëtregtojëlirë.Ajondjenjëemprehtëdheeëmbëlekënaqësisëkurgjejmë
atë që duam me të vërtetë dhe kur e bëjmë për vete për një pjesë të vogël të vlerës së vet të
vërtetë.

Porevërtetaqëndrondikugjetkë.

Nësedisaherëbëniblerjetëfavorshme,atodikurfillojnëtëhumbinatëveçorinëdhendjenjëne
veçantë. E humbin atë aspektin e vlerës dhe ju filloni ta merrni një gjë të tillë si të garantuar.
Ndërkaq,nësedikushkërkonmëshumëpërtënjëjtëngjë,jufillonitëndjeheniiindinjuar.

Dhekëtëproblemtëmadhekaedheaktivizmi.

Neevendosimpragunshumëulët–aktivizmiështëfareilirë.

Shumë herët dhe shumë shpejt, donatorët e jashtëm (edhe pse jo të gjithë) ishin mësuar me
këtokostorealishttëulëtapërpunëneaktivisteve:pashpenzimeadministrative,mepagatëvogla
ose fare pa to, pa përfitime dhe pa pensione.13Gjithsesi pa masa sigurie ose, siç na e kujton
BernedetteMuthien:

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?

MenahaKandasamyivërtetonfjalëteBernedettesderisapërshkruansesi,gjatënegociataveme
njëpërfaqësuestëdonatorëve,asajiishtedashurqëtëshpjegontenevojënpërtransporttësigurt
nëzonateprekurangakonfliktinëSriLanka:

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 …

Bazategabuaraishinvënëmëherët.Tashsecilipristenjëblerjetëlirë.

Kjodomethënëseedhekurkërkojmëkompensiminpërgjëratthemelore,domethënëkrijimine
kushtevepërtëkryerpunënnëmënyrëtësigurt,tëlogjikshmedhetëqëndrueshme,prapëseprapë
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punanukështëkryersiduhet.Përfshirjaekostosrealevetëmsaerritatëvijënepapërshtatshme
buxhetoretëquajtur“shpenzimetëregjisë“.

Ngapikëvështrimiifinancimit,nësepaguhenpagatoseregjia.Itërëprojektidotëbëhettepëri
shtrenjtë.Simundtëvazhdojmëfinanciminekaqshumëprojektevetëkëtilla?Pra,dotëduhettë
bëjmëmëpakpunë.Dotëmarrimmëpakshërbimepërparatëtona.Anukmundtabënipapagesë,
siç e keni bërë gjithmonë? Ose, mbase do të duhet të gjejmë ndonjë grup tjetër i cili nuk do të
kërkojëkëtoshpenzime‘shtesë‘.Mbaseduhettabëjmëvetë.Mesigurinukështëaqevështirë…

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

Duhettëvendosimpërtëforcuarbesiminqëpërvijohetnëpërtëgjithakulturatdheqëështëi
vjetërsavetëkoha.

Dhekjoështësepunaegraveështëprivatedheebutë.Dhesepunaegravenëtëvërtetënuk
është as punë. Është në natyrën e grave si nëna dhe vajza që të kujdesen për të tjerët … dhe të
krijojnëpaqenëfamilje.

Pra,anukështëAktivizmivetëmnjëvazhdimësiebukurdheenatyrshmeekëtijbotëkuptimi?

Duke qenë të zëna me punë, aktivisteve nuk u mbetet kohë më për të luftuar këto ide të
çuditshmedhetërrënjosurathellënëmentalitet.

Dhepërtabërëpunënetyrepërtëdrejtatenjerëzvetëçmuaretëdukshme.

Ëndrra

Qënakthenprapëteparatë.

Këtëherëdukembledhurfonde.Nëmënyrëtëdinjitetshme.Sipartnerëtëbarabartë.Pasuriae
ndarëvetëmpërarsyesepunaështëerëndësishme.Erespektuardheeçmuar.

ParamendojeninjëbotënëtëcilënngajukërkohetqëtëdorëzoninjëprojektͲpropozimnëvend
se të keni nevojë të kërkoni. Diçka të thjeshtë në jo më shumë se dy faqe. Në gjuhën tuaj. Një
projektͲpropozim për një veprim shumëvjeçar me financim themelor, duke përfshirë të mirat
përfituese,pensionet,parapërsiguri.Përgjigjabrendanjëjave.Madjeedhenjëmuajdotëishtei
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
donatorëveemadjeedhengainstitucionetqeveritare.

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

Pjesaembeturekohësështënjëbetejëshumëevështirë.
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Lulelakrateaktivizmit

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 Ͳ spagheti. Mbase
ndonjëpudingmëpas,mirëpo,vetëmnërastsehahetedhelulelakra.

Shumëprejneshmendojmënjësojedhepërparatë.Atojanëpjesatëcilënneduamtaheqim
qafet,nëmënyrëqëtëmundtëmerremimeatëqëneduammetëvërtetë…gjërateshijshme.

Dhe ajo që na zemëron është se nuk është lehtë të merremi me pjesën e shijshme. Është e
sikletshmedheeparehatshme.Këtukërkohetpranimiynëdhevlerësimiidrejtë.

Kurdikushpaguanpërpunëntuaj,atanënjëmënyrëjuthonëseajogjëështëerëndësishme
dheeçmueshme.Dhe,potëlëvizimpakmëtutjenëkëtëargument,nësedihetsepunajuajështë
jetadhedashuriajuaj,atanjëkohësishtjuthonëedhejuvesejenieçmuar.

Arsyetimi i vazhdueshëm i kësaj pune kaq të rëndësishme dhe kaq personale mund të jetë
ofenduese,siçeshpjegonedheKrishantiDharmaraj:

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
mundohemipërtë.

Nëfund,asgjënukezbutgoditjenepërgjigjesnegative‘jo’.Megjithatënemësohemiedheme
të.Ndërsakurmarrim‘po’ështënjëmrekulli,njëvërtetim.

Megjithatë, në të shumtën e rasteve ne marrim një ‘po’ me kushtëzime dhe me disa rrathë
nëpërtëcilëtduhetpërbiruar.


Vallëzimipërdarkë

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

Vallëzimiidonatorit.

Sikuratarrathëtecirkutnëpërtëcilëtduhetpërbiruarpërtëmbajturtëgjallëpunëntënde.
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Së pari, pjesa më e vështirë. Duhet të gjeni donatorët që kanë gatishmërinë për të përkrahur
aktivizminetëdrejtavetënjeriut.Pastaj,duhettëgjenimënyrënsitëprezantoheniparatyre…duke
shpresuarsedotëjetëkydikushqëdotëqëndrojëkëtejparimëshumësedisamuaj.

Pasi të keni vendosur kontaktin e parë do të kuptoni se kriteret e financimit dhe formatet e
projektͲpropozimeve janë zakonisht të gjata, të komplikuara dhe burokratike dhe, rrallë e hiq, në
gjuhëntuajamtare.

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
operativesiqiranë,pagatepersonelitdhepërfitimet.14

Poskësaj,shpeshkemitëbëjmëmefinancimafatshkurtërpërtremuaj,gjashtëmuajdhe,nëse
jemefat,njëvit.DisamëfatlumëmundtëpërfitojnëngapërkrahjafinanciarepërdyͲtrevjet.Por
kjondodhrrallë.

Përtëmbijetuar,juduhettëgjenishumëdonatorëtëndryshëm,gjëqësjellësfidatëreja,ose
siçnaeshpjegoiAnissa:

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.

Kjoikurthonaktivistetnënjëcikëltëpafundtëmbledhjessëfondeve.

Kur mënë fund i kenindërtuar marrëdhënietme financuesit,u keni rënë nëfije procesevetë
aplikimitdheikeniplotësuartëgjithëformularëtdotëkuptonisetashduhettëprisnidisamuajpër
përgjigje.Nëndërkohëdotëjenëshpenzuarfinancateprojektevetuajatëtjera.

Dhe,nëmungesëtëparasëpërtëaftësuarpersonelin,përtëzhvilluarshkathtësitëosepërtë
hulumtuarmundësitëesigurimittëpërkrahjesfinanciaredotëpërfundonidukeshpenzuarenergji
tëmadhenëpërpjekjepërtëmbledhurfonde.

Pastajndeshenimekushtetqëbashkëlidhenmefinancimin...


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.

Përilustrimmundtëmarrimvizitateprojektitngaanaedonatorit,tëcilatmarrinshumëenergji,
kohëdheresursepërt’uorganizuar.

Ndonjëherë, njerëzit që punojnë për donatorët qëllimisht i keqpërdorin pozitat e tyre. Një
aktivistejeiishtekërkuartëpranontenjëdonatornështëpinëesaj,iciliikishtedhënëveteslirinëtë
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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Nëfundvjenabuzimimepushtetinnënivelinstitucional—kuragjencitëfinancueseqeveritare
mëtojnë të kufizojnë e të kontrollojnë Aktivizmin për të drejtat e njeriut nëpërmjet të lidhjes së
financimitmepolitikatevetatëpunëvetëjashtme.

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
kufizimetëtillangaShteteteBashkuara,nuklejohentëpërdorinfondengaburimetështetevetë
tjera për të ofruar këshilla ose abort legal e as për të organizuar fushata në favor të abortit në
vendeteveta. Kjoikadetyruargrupetpërplanifikimine familjes anekëndbotësqëtëndërpresin
osetëshkurtojnëshërbimeteveta,dukeilënëgratëpandonjëzgjidhjetjetërpostëshërbehenme
aborteilegaleosetëmbajnështatzënitëpadëshiruaranëtrupinevet.

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
SHBAͲvepërluftimineHIVͲitosengafondikundërtrafikimit,qëtëhartojnëetëmiratojnëpolitika
nëtëcilateshprehinqartëkundërshtiminevetndajprostitucionit.Këtopolitikadhekufizimekanë
prodhuar efekte të kundërta për parandalimin efektiv të HIVͲit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut
dhepromovimineshëndetitpublik.16


Vërtetimiiblerjes

Gjithnjëemëshumë,donatorëtpokërkojnëvërtetime.Tëvërtetohetseaktivizmiitëdrejtave
tënjeriutkapasurndikimdhekarezultuarmendryshimekonkrete.Kjoështëplotësishtnërregull.

Kjopondryshonmënyrëntonëtëpunës.OseshprehurmefjalëteMarniRosen:

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

Ofruesitepërkrahjesfinanciaregjithnjëemëshumëpresinngagrupetetëdrejtavetënjeriutqë
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.
Sepseatainjohindheubesojnëatyremodelevetëorganizimittëndërmarrjeveafaristesimënyra
mëefektivetëorganizimit.

Asociacioni i Grave në Zhvillim (AGZH) e quajti këtë dukuri “korporatizim të komunitetit të
donatorëve”.Atotregojnësesikytrendkandikuarnërritjenengarkesësmepunëtëaktivistevedhe
karezultuarmerritjenedistancësnëmestëaktivistevedhepërkrahësvefinanciarë: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
përshtatettëgjithëve.

Aktivizminukmundtëjetëefektivpaqenëfleksibil.Kjonënkuptonseaktivistëtmarrinformatë
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,
HumanRightsWatch,oseOrganizataBotëroreKundërTorturës.

Mirëpo, zakonisht, aktivizmi për të drejtat e  njeriut është i pastrukturuar dhe fluid, duke u
lakuardherrjedhurpërtëreaguarndajsfidavetërejaetëvjetra.Dukepërcjellëdhereaguarndaj
zhvillimevenëbazë,ndajdemonstratavespontane,oseaktivistëtindividualëdukepunuartëizoluar
dhenënhije:

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
kultivojnënjëprofilqënukbieshumënësy.Nësedotëzbuloheshin,atadotërrezikoheshinshumë.
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
pazakontanëpjesëtëndryshmetëbotës:

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
shpjegonAriane:

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

Rrjedhimisht,nukekzistonnjëstrukturëzyrtareeorganizimittëAktivizmitpërtëdrejtategrave.
Tekefundit,shumëgrupenuklodhenshumëpërstrukturimin,thjeshtsepsekynukështëqëllimii
tyrekryesor.
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Përtësjellëndryshimeduhentëdyjapoletespektrit‘profesional’…dhetëgjithagjëratnëmes
tyre.

Ndërkaq,ndryshimetnëbotënetëdrejtavetënjeriutnukndodhinaslehtëeasshpejt.Dhesiçe
thaEleanorDouglas,nukmundtëpremtohetrevolucionipërtrivjet–menjëstudimfillestardheme
njëvlerësimprojektinëfundtëkësajperiudhe.Gjëratnukndryshohenkështu.

Dheasqëmundtëndryshohenvetëmmenjëaktivist,sepse,siçeshpjegonAnissa:

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

Atëherëçkaduhettëndodhëqëtëmosshkojëmundikot?

Duhettëndodhësuksesi.

Edheky,nukështëethënëtëjetëndonjësuksesimadh.Siçishtefitimiitëdrejtëspërtëvotuar,
osenjohjauniversaleetëdrejtavetëgravesitëdrejtatënjeriut(Vienënëvitin1993,thePekinnë
vitin1995).

Për Iman Bibars, mund të ishte kjo qoftë edhe një buzëqeshje në shenjë falënderimi pasi që
organizataesajekishteudhëhequrfushatënpërndryshimineligjittëEgjiptitpërkombësinë.

Për Trena MoyaͲn sukses domethënë të dëgjosh për rëndësinë e granteve të FVEͲsë për
aktivistetanekëndbotës:

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
madjetëdomosdoshmet’ikemiçdoditë.

Megjithatë,ështëmerëndësitëdimësepunaejonëështëerëndësishmedheseajondikonpër
ndryshiminpozitivtëjetëssënjerëzve.Kjoështëmerëndësi.

Kjo ndjenjë e suksesit mund të jetë krejtësisht personale. Diçka mes jush dhe murit, diçka e
ngrohtëqëestrehoninëzemrëntuajpërt’ukënaqurmetëkurtëmosjenëtëtjerët.

Ndonjëherënaduhetedhenjohjapublikeesuksesit.Qëtëndjehemitëvlerësuarngakolegët,
bashkësiadhengabotaejashtme.Tënapranojnë.
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Njohjavjennëshumëforma:mundtëjetënjëshpërblim.Njëpërgëzimnganjëkoleg.Emërimisi
gruaja e parë ndonjëherë në Komisionin për Planifikim të Nepalit. Një falënderim. Një shërbim
memorial.StatusiKonsultativiKëshillitEkonomikeSocialtëKombevetëBashkuara(ECOSOC).Një
ftesë për pjesëmarrje në një konferencë. Sjellja e çokollatave nga gratë prej vendeve të tjera.
Financimshumëvjeçar.Letraprotestuesetëdërguarangamiqtëtuajnëadresëtëqeverisëqëjuka
arrestuar.Megjithëkëtë,mësëshumtipeshonnjohjadhevlerësimiqëvjenngakolegëttanë.

Vlerësimi na jep forcë dhe energji që të qëndrojmë në rrugën tonë. Ndonjëherë mund të na
shpëtojëedhejetën.

Mirëpo,askëtupunëtnukjanëaqtëthjeshta.

Kanjëvijëtëhollënëmestëvlerësimitdhepromovimittëvetvetes.Avokimidhekrekosja.

T’ifryshborisëtëndeështënjëngamëkatetepashkruarakardinalenëfushëneAktivizmit.Është
krejtnërregulldhemadjeemirëseardhurnësedikushtjetëribieborisëpërju.Portabënikëtëvetë
ështëpaksakrekosëse.Mendjemadhe.Egoiste.

Shumica e aktivisteve janë të prira t’i shmangen publicitetit. Ato në përgjithësi nuk kërkojnë
shumëmirënjohje.Dhejanëmësuartëmospresinnjëgjëtëtillë.Ështëkjovetëmnjëpjesëtjetëre
kulturës.

Shumëprejtyremendojnësepunaevërtetë‘punaepastër’nukrealizohetdukefolurpërtëpor
dukeebërë.Nësepunaështëemirë,mirënjohjetdotëarrijnë.Papyeturpërto.

Pikërishtpërkëtëarsye,përsecilënaktivistetënjohurjanëmemijëraaktivistepërtëcilatnuk
dotëdëgjonikurrë.

Kjoështëedhearsyejapseaktivistetshkruajnëdhethonëaqpakpërvetenetyre.Madjeedhe
sikurtëkishinkohëtëreflektonindhetëshkruanin,athuadotëndjeheshinrehatqëtëshkruanin
për vetveten? Mbase, ndonjëherë edhe do të shkruanin. Një gjë e tillë do të ishte mrekulli, sepse
rrëfimeteaktivistevejanëaqtëgjalla,tëpasura,fantastike,argëtuesedhemarramendëse.

Mirëpo,zakonishtjanëpërulësiadhemodestiaetyreqënukilejojnëtëbëjnënjëgjëtëtillë.

Dhekështuvazhdoncikli.

Nëtërëgjerësinë,thellësinëdhepushtetinevet,sektoripublikkaaqpakgjëraqëdotafestonin,
tanjihninetaçmoninAktivizminetëdrejtavetënjeriut.

Dhekjoepërforconnjëheshtjetëjashtëzakonshmepërdisangalëvizjetmëtërëndësishmepër
ndryshim.
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4.Tëshlyera
Mbingarkesamepunë

Oxana Alistratova është një aktiviste e përkushtuar dhe energjike që udhëheq një qendër për
kundërtrafikimnëMoldavi.KurutakuampërherëtëparënëDablin,nënjëtakimtëMbrojtësevetë
Vijës së Parë të të Drejtave të Njeriut,18ne arritëm të realizonim një intervistë në mes të dy
sesionevetëkonferencës.Pasiqëkishimbiseduarpërcakohëpërpunën,jetëndhesigurinëesaj,
përfundimishtepyetasesiarrintetëpërballejmetëgjitha.Ajobërinjëpauzë,dhepastajtha:

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

Përgjigja e OxanaͲs dukej sikur përmblidhte përvojën e të gjitha aktivisteve që kishim
intervistuar.Nëtërëbotëndhenëtëgjithësektorëteaktivizmit,aktivistetgjithnjëjanënëkërkim
për më shumë kohë. Të gjitha ato janë në kërkim të vazhdueshëm të një baraspeshimi në mes të
punëssëmadhemepakmjeteepothuajsevazhdimishtpapushimtëmjaftueshëm.

Kurpatafilluarsëshkruari,mendojasekjopjesëpërarsyetembingarkesësmepunëdotëishte
e shkurtër. Kjo për arsye se dukej sikur një problem i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë. Aktivistet nuk
kanëfondetëmjaftueshme;qëdotëthotësenukkanëkurrëresursesaduhet(kohë,personel,para
epajisje)përtëtrajtuarabuzimetetëdrejtavetënjeriutnëvendetetyre.Poashtu,atonukkanë
asnjëherëmjetetëmjaftueshmepërt’ilejuarvetespushim.Fundirrëfimit.

Sikursemegjithçkatjetërtëlidhurmeqëndrueshmërinëeaktivisteve,nekuptuamsegjëratas
këtunukishinaqtëthjeshta.

Dhezakonishtkjokatëbëjëmepërcaktiminetyre.


Kurështëmjaft?

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
aktivistetthonësekynivelipunësështëfaktipashmangshëmiaktivizmit.

Një aktiviste zakonisht i kryen punët e disa njerëzve. Në njërën anë, ajo kryen detyra që
formojnëbazëneaktivizmit,siçjanëmbledhjaefondeve,hartimiiraporteve,menaxhimiipersonelit
dheorganizimiilogjistikës.Nëanëntjetër,ajoofronpërkrahje,siguronshërbimedheangazhohetnë
avokimpërtëkëshilluaratoqëkanëmbijetuardhunën,nëgjetjenepersonavetëhumbur,dërgimin
erastevenëgjykatë,dhebashkërenditjaedemonstratavepaqësore.

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
pushoninosetëpërqendroheshinnëpunëtembetura,dotëmerrninmëshumëtëreja.
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E kuptova shpejt se po bëja pyetjen e gabuar. Nuk duhej të hetonim se çka po shkaktonte aq
shumëpunë.Nëtëvërtetë,neduhejtëpyesnim‘përseaktivistetnëvazhdimësipërcaktoheshinpër
mëshumëpunë?’

Përgjigjetnëkëtëpyetjenasjellinnëvetëthelbineaktivizmitpërtëdrejtatenjeriut.Aktivizmi
për të drejtat e njeriut është i ngatërruar, i komplikuar dhe hutues pasi që i trajton sfidat më të
mëdhaemëtëndërlikuaratëjetës,sipadrejtësitë,dhunën,diskriminiminevuajtjet.Rrjedhimisht,
përsecilënaktivisteqëpërcaktohettëmishërohetmekëtësferëdotëketëpunëpafundësisht.
Prejsekamfilluartëpunoj,asnjëherënukkammarrëpushim.NëXhamaikanukkapushime,nuk
kaasvendpërtëpushuar…marrthirrjeqëngaora6emëngjesitdhekështupër24orënëditë.

Ndonjëherëmëthërrasinedhenëorën3tëmëngjesitdhe
kurarrijatjegjejatjenjëfemërosemashkullhomoseksualtë
mbyturnëgjak,oseshkojnështëpinëetyretëposa
vandalizuar.
Osekanënevojëqëdikusht’idërgojnështëpisepsejanëtë
frikësuaraosekanënevojëqëdikusht’ipërcjellëderitedera
etyre…
Ndonjëherëpartnerjaimemëthotësepoibëhettepër,
porunëduhettabëjkëtëpunë
—YvonneArtis,Xhamaika


Nëkëtëbotëtënevojavetëvazhdueshmedhedominuese,aktivistetegjejnëvetennënjëbetejë
tëvazhdueshmemendjenjënsekurrënukarrijnëtëpunojnësaduhet.SiçeshprehAnissa:

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.

Parasetëshkojnëkundërtrendëvetëpërgjithshëm,aktivistetndjejnënjësensshumëtëmadh
përgjegjësieindividualepërtërregulluaraqshumëkeqbërje.Atomendojnëseduhettëvazhdojnë
dhemadje,tëmarrinedhemëshumëdetyra,sepsekushdot’ikryejënësenukikryejnëato?

MariemeHélieͲLucaseshehkëtëndjenjëtëpërgjegjësisësinjë“lidhjetëdyfishtë“:

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
vetëmnëbisedatëvjedhuraetëpërcjellamendjenjënefajit.Zakonishtnëmargjinatenjëtakimi,
në fund të ndonjë mesazhi elektronik, ose në atë hapësirën e rrallë të “heqjes së barrës” (siç e
quajnëaktivisteteSierraLeones),kuraktivistetarrijnëtëflasin,tëqeshendhetëqajnësëbashku.

Kjoështëpunaprivateejetesës.

Përaktivistetetëdrejtavetënjeriutkjonënkuptonpërkujdesjendhepërkrahjenetëdashurve
të vet, përfshirë fëmijët, prindërit e moshuar, miqtë dhe partnerët. Gjithnjë e më shumë, këtu
përfshihetedhepërkrahjaefamiljevetëgjera.Familjetqëpobëhenmëtëmëdhapasiqëaktivistet
marringjithnjëemëshumëfëmijëqëkanëmbeturbonjakëpërshkaktëHIV/AIDSͲit,konfliktevedhe
fatkeqësivenatyrore.

Kjo nënkupton të paguhen ose të shtyhen faturat; të punohet në një punë shtesë për të
përballuarjetesën;përgatitjeneushqimitdherregullimineshtretërve;pastriminerrëmujësditore
dhepërgatitjenpërtjetrën;dheshtyrjenegjumitpërtëmbaruaratëpunënefundit…


Edrejtapërtëpushuar


Përshumëaktivistë,pushimithjeshtnukvjennëkonsiderim.

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

Mësë shpeshti ishteengarkuarme faj.Sepse,pa marrëparasysh që kishte kaluarnjë kohëe
gjatëprejseaktivistetkishinpasurndonjëpushimnormal(kishteedhetëtillaqënukkishinpushuar
për20vjettëtëra),prapëseprapëvetëidejapërtëpushuarqoftënëpushime,nënjëfundjavëpune,
osenëpushimpapagesëtingëllontesidiçkaeturpshme.

Edhepsenukthuhejshpeshmezë,kishtenjëfarëpajtimiipashkruarseshumëaktivistebesonin
senukkishinmerituartëndaleshinpërtëpushuar–sepsenukkishinbërëmjaftpërtafituar.

Thënëthjesht,pushimidukejpunëtepërvetjake.

Ështëkonteksti.Simundtëpushojënjeriu,t’ijapëveteskohëpërpushimkurtëgjithëpërreth
tyrevuajnë?Kurkaaqshumëpunëpërtëbërë?Kurtëgjithëpërrethjushpresinngajutëpunoni
pandërprerë,siçetheksoiMarieme:

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

Kjonukdotëthotëseaktivistetnukpushojnëasnjëherë;kjovetëmnënkuptonsekyështënjë
procesirrallëdheshumëikomplikuar.Ndërsa,edhekuraktivistetbëjnëpushim,kyështëgjithçka
posnjëpushimrelaksues.

Sëpari,njëpushimitillërrallëmerretpërhirtëvetëaktivisteve.Nëvendtëkësaj,ajoshpeshe
shfrytëzonkëtëkohëpërt’upërkujdesurpëranëtarëtefamiljes,siprindëritemoshuar,partnerët
osefëmijët.
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Së dyti, shumë aktiviste punojnë edhe kur ndodhen në këto pushime të rralla. Kështu,
megjithësenukpunojnënëkuptiminfizik,atozakonishtshpenzojnënjëpjesëtëjashtëzakonshmetë
kohësetëenergjisëdukeubrengosurpërpunën,nëvendsetëpushojnë.

Në fund, janë shumë pak raste kur ato kërkojnë pushim dhe ripërtëritje të energjive, si për
shembullnëpunëtoriplanifikuesenëndonjëvendturistikapopushimmepagesë.

Për ironi, edhe kur aktivistet dinë për mundësi të tilla të rralla, ato e kanë të vështirë të
përfitojnëngatopërtënjëjtatarsyesiçuikinrastetepushimevetërregullta.

Kjosepsedruajnësevetëmatomundtakryejnëpunëndhesekjodotëmbetejepapërfunduar
për mungesë të tyre. Ato brengosen për atë se çka mund të mendojnë koleget e tyre – dhe
mendojnësepobëhentepëregoiste.

Susan dhe Albert Wells dhanë një shembull të përkryer të kësaj dukurie. Kur para 18 vitesh e
kishinhapurpërherëtëparështëpinëetyre—fermënmarramendëseWindcallRanchnëMontana
— si një vendstrehim të rehatshëm, të pastrukturuar dhe me të gjitha shpenzimet e paguara, ata
kishindërguar3000broshuraftuesepëraktivistëanembanëShtetevetëBashkuaratëAmerikës.Ata
na thanë se fillimisht ishin brengosur se do të përmbyteshin nga aplikacionet e shumta dhe ishin
përgatiturpërnjëprocestëmundimshëmtëpërzgjedhjes.

Mirëpo,atëvitkishinarriturvetëm30aplikacionengaaktivistëtendryshëm.

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
rehatshëmdhederinëdorëziminetij.

Pse?

Përdisaprejtyre,njëngjarjeetillëthjeshtmundtëmosjetëdukuratraktive.

Megjithatë,përdisatëtjerë,siçkishtevërejturSusan,shpjegimiqëndrontebrendakulturëssë
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

Aktivistetçdoditëmarrinvendimeqëkanëtëbëjnëmemirëqenienetyredhememirëqeniene
tëtjerëve.Mekaqshumëpunëparavetesdhemetëgjithaatokeqbërjenëbotëqëduhentrajtuar,
atopothuajsepapërjashtimpërcaktohenmëparëpërtëndihmuartëtjerët.
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Kjosepseatomendojnësenukkanëtëdrejtëtëpushojnë.
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Pikëllimipersonal

FillovatëmendojpërpikëllimindheaktivizmingjatënjëudhëtiminëKosovënëvitin2003.Igo
Rogova,kryesueseeRrjetittëGravetëKosovës,ishtepajtuarqëtëjeptenjëintervistëpërRUIRdisa
muajparakohe.Mëpaksenjëjavëparasetëarrijaatje,Igosivdiqeëma.

Përkundërkësaj,Igojamëthasedëshirontetëtakoheshim.

Kështu ne u takuam për darkë në restorantin e saj të preferuar të kuzhinës tajlandeze në
Prishtinëkumeorëtëtërafolëmpërnënënesaj.Dashuriaesaj,kurajadheforcapërtërriturnëntë
fëmijënëkrahinënestërmunduarngalufta.Poredhepërditëtesajtëfunditkurajothalamtumirë
dhengadalëundangatrupiivet.Përatëqë,pasiqëekishinlënëfjalët,ajokishtebërëmeshenjë
kahvagjinaesajpërt’utreguarfëmijëvetësajsesakrenarekishteqenëqëikishtesjellëtëgjithë
atanëkëtëbotë.

Pas kësaj, ndjehesha disi në konflikt. Në njërën anë, isha takuar me një nga aktivistet më me
përvojëdhemëtëzëshmenëBallkan.Igojamëkishtelejuartëdepërtojanëbotënesajdukemë
rrëfyertregimepërfamiljendhejetënesaj.

Nëanëntjetër,ndjeheshamefaj.MendojasenukkishimfolurpërpunëndhepërAktivizmine
vërtetë. Mendoja se po ikja nga Kosovapaatë intervistën zyrtare, tepërtërëndësishme për librin
tonë.

Mu deshën vite për t’iu kthyer takimit si duhet dhe për të kuptuar se atë mbrëmje ne
vazhdimishtkishimbiseduarpërAktivizmin,përnjëfytyrëtëtijqëneshumërrallëevlerësojmësi
duhet:anënprivate.

Kaaqshumëpakhapësirëosekohënëjetënengarkuartëaktivistevepërt’ilënëvendpikëllimit
‘personal’.Humbjetdhemungesavërehenpërshkurtaziosenukvërehenfaredhe–punavazhdon.
Nehumbimprindërit,fëmijët,vëllezëritemotrat,tëdashuritdhemiqtë.Mbesimpatapërshkaktë
abortit,vetëvrasjes,vrasjes,kanceritdheaksidenteve.

Këto humbje personale nuk bëhen asnjëherë pjesë e faqes publike të punës. Ato duhet të
tejkalohendhetëmënjanohen.

Të përballur me humbjet dhe vuajtjet më të mëdha në punën e tyre të përditshme, aktivistet
nukmundt’ilejojnëveteskohëpërpikëllimpersonal.Pikëllimipersonalmbetetizbehtënëkrahasim
(dhevetëmnëkrahasim)medhimbjenetëtjerëve.

Humbjadhevdekjajanëpjesëepranueshmeeindittëaktivizmitpublik.Nejemidëshmitarëtë
kësaj,lexojmëpërtëdheshkruajmëpërtë.
Disaaktivistejanëtëzhyturanëto,osesiçnakishtethënëHopeChigudupërkolegëtesajqë
punojnëmeHIV/AIDSnëZimbabve:

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.

Përkundërtëgjithakëtyretmerreve,duketseaktivistetiadalintëpërballenmevdekjensipjesë
përbërëseepunës.Atoshërbehenmetëgjithatruçetepunëssëtyrepërt’udistancuarngavdekja,
përtandrydhuratë,derisaajotëmosshkrihetnëtrupatetyre,derinëharresë.

Posrrëfimeveqëkurrsesitëshqiten…


Rrëfimetqënukshqiten

BarbaraBanguraështënjëaktivistengaSierraLeoneqëpunonmegratëqëkanëqenëtëzëna
dhetëskllavëruarangaushtarëtkryengritësgjatëluftësciviledhjetëvjeçare.Kuretakovanëzyrëne
sajtëstërngarkuaretëzhurmshmenëFritaunmëhabitiqëndrueshmëriaesaj.Habiteshasimundtë
ruanteqetësinënëndërkohëqëishteerrethuarngaaqshumëdhimbjeepikëllim.Kurepyetapër
këtë,mëthasezakonishtiadiltembanë.

Mirëpo, çdo herë ka edhe rrëfime që ‘nuk të shqiteshin’ Ͳ 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
FrontittëBashkuarRevolucionar(FBR).Ishinfjalëtefundittëhedhuramepështymënëkëtëgrua
dheqëishinnguliturnëpluhurin përrethsajatoqëebëninkëtërrëfimtëtillëqëBarbaratëmos
mundtaflaktedottutje.

Secila aktivistekishtesëpakunjërrëfimtëtillë, nësejonjëduzinëprejsyresh.Tëtillaqënuk
mund të duroheshin kurrsesi dhe që nuk mund të grupoheshin së bashku me të tjerat. Aso që
papriturshpërfaqeshinnëçdoaspekttëjetëssëaktivisteve,dukeushndërruarnëankthtëëndrrave
tëtyre.Por,dukeingarkuaredhemarrëdhënietetyrememiqtë,tëdashuritdhemefamiljen.

Këso lloj rrëfimesh i sjellin aktivistet buzë dëshpërimit dhe u japin përshtypjen se puna e tyre
ështëepashpresëpërballëkëtijtmerri,siçepërshkruanteLamaHouraninëPalestinë: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
duhet të shkruaj për to.

sa që mendoj se

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,rrëfimetqënuknahiqendotmendshjanëshumaetëgjitharrëfimevetëdëgjuaradhetë
arkivuaramënjanëgjatëviteve.

Atojanëtërëndësishmesepse,nënjëfarëmënyre,atopërshkurtaziendalinbotëntonë.Atoe
ndalin vrullin, bisedën e brendshme obsesive për gjërat e ardhshme që duhen bërë. Ato i shtyjnë
aktivistettëpyesinpyetjetemëdha,tëcilatrrallëkanëpërgjigje:

Përse ndodhin këto? Pse nuk mund të ndalen? Pse nuk mund t’i ndal unë? Cili është atëherë
kuptimiipunëssime?

Sadoetmerrshmetëjetëtërrishnëheshtjemekëtorrëfimedhetëpërballeshmekëtopyetje,
prapëseprapëjanëpikërishtkëtomomenteqëumundësojnëatyretëndjejnëmëqartëhumanitetin
etyre,tëzbrazindhetandajnëmetëtjerëtnjëpjesëtëdhimbjessëvet.

Mbasekjondihmontëshpjegohetsesiaktivistetiaarrijnëqëtëçohenprapënëmëngjespërtë
vazhduarpunëndhetëmarrinpërsipërpërgjegjësinëpërkërkiminedrejtësisëdhepërndryshimine
rrëfimeve.


Pafaj

Fajidhepërgjegjësia.Mënëfund,aktivistetdotëflasinpërsëpakudisagjëra…pasnjëkohe.

Shumë aktiviste pajtohen se faji është thellë në zemër të problemit të qëndrueshmërisë. Ai
ështëifuturthellënëkulturëneaktivizmitdheseështënjëvizëfareehollënëmestëmarrjessë
përgjegjësivedhendjenjëssëfajit.

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

Mirëpo, kur teprohetme ndjenjënepërgjegjësisëajoshndërrohet nëfaj.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.

Kashumëteoritëndryshmelidhurmeorigjinënendjenjëssëfajit.OuypornKhuankaewmendon
sekyështëirrënjosurnëpritmetaziatikeqëngaditaeparë:

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.

34

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?




Sujanupajtua:

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.

LepaMladjenovicthotëseështëkjonjëndjenjësikurasnjëherënukbëjmësaduhet:

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

TinaThiartmendonsefajiështëirrënjosurnëreligjionedhenëmesinejugͲafrikanëve:

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?


Atokëpucë

Intervista e Sonia Corrêas ishte shumë e bukur. Rrodhi për mrekulli. Ishte plot e përplot me
thënietëmëdhadhefrymëzim.

Mirëpo,ngecanënjëpikë.

Ajoponatregontepërmirëqeniendheparatë,përkujdesjenpërnënëndhevajzënevet,gjithnjë
dukemohuarvetveten.Pastajfolipërkëpucët:

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.

Ishametëderinëmomentinkurerdhiteatokëpucë.

Përndonjëarsye,menjëherëmëshkoimendjaseatoishinkëpucëtëkuqetëlëkurësmepullatë
artaargjendi.Diçkashumëjopraktikedhepaksadekadente.

Sallën e ushtrimeve, e kuptoja. Por këpucët? Kjo dukej paksa si … luks i tepruar. Dhe këtu
pikërishtqëndrontenjëpjesëeproblemit.Negjykojmëvetvetendhenjëritjetrin,pikërishtnëgjërat
nëtëcilatdotëduhejtëpërkrahnimvetveten.

Dheçdokushkanjëgjëtëveten.

RaudaMorcosthotë:

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?’

MariaNassalikashumëdëshirëtëvishetmirë:

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’.

PastajMariafoliedhepërkëpucët.Ajofolipëratësesi,përdisaaktiviste,kujdesipërvetveten
duketnjëgjëegoistedhevërtetëedyshimtë:

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.

TinaThiartupajtuamepikëpamjeneMariaslidhurmeshmangienepërkujdesjespërvetveten,
dukeepërmbledhurnëdyͲtrifjalë,‘flokëtelënapasdore’:

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.

Nërasteterrallakuraktivistetbëjnëtëkujdesenpërvetveten,atohasinnëpengesëneradhës:
paraja.


Veprimebalancuese

Aktivizmipërtëdrejtatenjeriutështënjëthirrjenjëprirje,joprofesionapokarrierënëkuptimin
tradicional.

Punazakonishtnukpaguhetosepaguhetshumëpak.Pagesaedobët,sikurseedhembingarkesa
mepunëështëpjesëintegraleeaktivizmitpërtëdrejtatenjeriutnëformënevetmëtë‘pastër’.

Parajanukështëdiçkapërtëcilëndotëflitejhaptazi.

Mirëpoparajadhe,metëedheaftësiapërtëmbijetuarështë,padyshim,njëngashqetësimet
mëtërëndësishmedhemëtëkomplikuara‘private’qëkadalënësheshnëtëgjithadiskutimettona.

ZawadiNyong'oikapërmbledhurfrikëneshumicëssëaktivistevelidhurmeparatë:

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.

Nëfundtëfundit,shumëaktivistepërballenmenjëzgjidhjetëashpër:atoduhettëgjejnënjë
mënyrë përtë menaxhuar aktivizminetyre dhe të paguajnë faturat,oseduhettë heqin dorënga
aktivizmi,përkohësishtosepërgjithnjë.

Shpesh,kjomëdyshjepërforcohetedhemënërastetërëndësishmejetësore,siçështëlindjae
fëmijësosesëmundjanëfamilje.

Sonianatregoisesiiakishtedalëqëtëmbetejaktivenëtënjëjtënkohëkurduhejtëkujdesej
edhepërnënënevetmenjësëmundjeparalizuese:

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.

Ajovazhdoiduketheksuarsevendosjaebaraspeshësnëmestëaktivizmitdheparasëisjellëata
nënjëpozitëtëpaqëndrueshme:

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

Edhepsenëkushtetërëndadheerraskapitur,Soniaiadolitëvazhdonteaktivizminesaj.Për
disatëtjera,njëgjëetillëmundtëjetëepamundshme.Disadalintërësishtngabazaevetpërt’u
bashkuarmeorganizatatëtjeratëcilatofrojnëpagadhebenefitemetëcilatmundtëpërballohen
shpenzimet.

Asnjëaktivistenukekatëlehtëtëmarrëvendimetëtilla,dhekjoshpeshështënjëtranzicioni
dhimbshëmdheishoqëruarmendjenjënefajit.

Aktiviste të tjera mund të reagojnë ndaj vendimeve të tilla me zemërim, tallje dhe përçmim.
Lëniaeaktivizmitmënjanënëndjekjetëjetesëssëmirëmundtëduketnjëgjëegoiste(sikurdikush
po ‘e shet’ kauzën), madje edhe në rastet kur një aktiviste vazhdon të punojë në sektorin e të
drejtavetënjeriut.Aktivistetetjerandodhqët’iamarrinasajidentitetineaktivistesdukethënëse
ajoepranoipunënvetëmpërpara,sepunanukështësaduheterrezikshme,senukpunonmeorar
tëzgjaturdheseajothjeshtnukposakrifikontesaduhetpërt’uklasifikuarnëradhëteaktivisteve
‘tëvërteta’.

Nëanëntjetër,ajomundtazhveshvetvetenngaidentitetiivetdhetëmosekonsiderojëveten
mëaktiviste.

Pamarrëparasyshseçfarëvendimeshmerraktivistjalidhurmeparanënëfazatëndryshmetë
aktivizmit,kydotëjetëgjithnjënjëveprimbalancues.
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Lidhjet

Pra,çkandodhkurekeninjëproblemtëkundërt?

Për shembull,kursi aktivist,kenimjaftpara? Paratuajat,osemundësi përvendimͲmarrjepër
paratëedikujttjetër?Kurjuipërdorniatoparasipjesëtëaktivizmittuaj.Sandikonkjonëmënyrën
eperceptimittëvetvetes?Sijushohintëtjerët?

Procesiidhëniesdhe i pranimittëparasënëbotëne aktivizmitështë ingarkuar mepeshëne
shumëtabuve(klasa,pushteti),dhekjonxitndjenjatëshumtatëpakëndshmesizemërimi,fajësia,
turpidheirritimi.

Kuptohet se të gjitha këtojanë relative.Parajaështënjëmjet, sikursetë gjithamjetetetjera.
Sikursekoha,energjiadhepasioniynë.

Varet nga mënyra se si do t’i përdorim ato që pastaj e ngarkojnë atë me energji negative ose
pozitive.Poredhengamënyraeperceptimittonëtëatyrezgjidhjeve.


Krahasimet

PaspërfundimittëluftësnëBosnjëdheHercegovinënëvitin1996pozbuloheshingjithnjëemë
shumë varreza masive. Një ishte zbuluar afër Mrkonic Grad, në jug të Banja Llukës, ku po jetoja
asokohe.Pasi qëishakthyernga Ruanda,nukekishatëvështirëtëparamendoja se meçkadotë
përballesha. Kur pyeta për numrin e trupave të zhvarrosur konsideroja se isha e përgatitur për
përgjigjen.Menjëpamjeserioze,dikushmëthasekishingjeturpërafërsishtnjëduzinëtrupash.

Ishaeshokuar.

Simundtaquajnënjëgjëtëtillëvarrezëmasive?Ç’ishtemasivenëkëtëpunë?

Për mendimin tim, nuk quhej varr masiv nëse nuk mbante me qindra trupa. Përndryshe, nuk
ishtemëshumësenjëvarr.

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
humburaftësinëpërtëvlerësuarsiduhetsecilënjetëtëçmueshme.Secilajetënjësojerëndësishme
sikuredhetjetra.

Jaseç’bëjnëkrahasimet.Atonadehumanizojnë.Atoeflakinmënjanëvlerën.Atoevendosinnjë
hierarkitëfalsifikuartërëndësisë.

Kurbëjmëkrahasime,neemohojmëdhimbjenedisavepërtëvlerësuardhimbjenetëtjerëve.
Nekrijojmëmarrëdhënietëpabarabartapërvleratënjëjta.

Mirëpo, siç e vuri në pah Maureen O’Leary (duke iu referuar mendimeve të MariaͲs për të
kuptuariterrethanavetëviktimave),baraziaduhettëjetënëthemelinepunëstonëmetëtjerët:

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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Dhekjodotëthotësesiaktivisteqëjemi,jetajonë,mirëqeniajonë,lumturiajonëjanëpoaqtë
vlefshmesaedhejeta,mirëqeniaelumturiaeatyrepërtëcilëtpunojmë.Dhetëatyremetëcilët
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
maturnënjëshkallëtëvuajtjesrelative.

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

Dhesimundtëkujdesemipërsigurinëtonë?
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5.Tëjeshesigurt

Simundtëflasimpërsigurinë?

Sinqerisht?Objektivisht?

Përshumëaktiviste,siguriaishtehequrfarengajetaetyre.Njëherë.Osenëbazëditore.

Sidëshmitare.Sipersonatëmbijetuar.

Kavetëmnjëmënyrëpërtabërëkëtë.Edhenjëherë,duhettëjemimëpersonale.

Neduhettëflasimpërankthettona.Çkanandalonnërrugëntonë?Çkanaçelrrugë?Çkana
rraskapitë?Çkakatëbëjësiguriamevetëvlerësimin?

Dhekujanëatovendetërralladhetëshenjtatësigurisë?


Tigrinëzjarrvezullues

Jelena theksoi se një nga arsyet e shumta që nuk flasim për frikën është se nga ne para së
gjithashasnukpritetqëtandjejmëfrikën:

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,letëfillojmëdukethyernjëtemëtëndaluartëaktivisteve.Letëflasimpërfrikën.

Gjithsekushmerretmefrikënnëmënyratëndryshme.Oxanaështëtepërvigjilente.Ajoduhettë
jetëvigjilentesepse:

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.

Nëanëntjetërtëbotës,nëBrazil,ivërtetonfjalëteOxanaͲs:

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
menduarshumë.Dhenëfundshpëtoni.

Kjopraështëgjëemirëpërt’iushmangurtigrave.Kjojumbanëtësigurt.

Mirëpo,nukmundtëvrapohetvazhdimisht.


Nënpresion

Krizatjanëtëpriratëvazhdojnëpërnjëkohëtëgjatë.Pomendojnëtëgjitha llojete krizave.
Qoftë kur luftoni kundër njëregjimirepresivnëBirmani; sfidoni sistemin e  burgjevenë Shtetet e
Bashkuara; flisni me zë kundër abuzimeve të të drejtave të njeriut në Irak; mbështetni njerëzit që
jetojnëmeHIVnëZimbabve.

Pas një kohe, duke jetuar nën presion konstant, stresi dhe ankthi i të qenit në gjendje të
vazhdueshmemobilizimimundtërritetderinëshkallëtëteprimit.Kurtëjenikaqtëlodhur,nukkeni
më kohë për të pushuar ose për të reflektuar, planifikuar apo për të bërë strategji. Apo për të
analizuarkërcënimet.

Jumundtëndjeniseduhettëbëninjëzgjidhje.Jumundtëndërpritnipunënqëedoni.Dhetë
lejoniqëatatëfitojnë.

Ose,dotëgjeninjëmënyrëpërtëmenaxhuarstresindhetëvazhdoni.Mirëpo,kjonënkupton
transformiminnënjëtjetërtrajtëtëtëqenit.

Përdisaaktiviste,kjonënkuptontopitjendherrëshqitjennëmohim.

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

Gjithnjëmëshumëdotëmendoni,‘Çkaështëkuptimiishqetësimitpërsigurinë?Unëthjeshtnuk
kamkohë.Ose,‘nukmundtëbëjasgjëlidhurmekëtë’.

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

Krahasuarme aktivistetëtjeratëcilatjetojnë nëvendevërtetëtëtmerrshme,siÇeçenia,ose
Zimbabve,Iraku,Palestina,Darfuri,Kolumbia,Afganistanidhe,listavazhdonmevendetëtjera.

Krahasuarmerreziqetmetëcilattëtjeratpërballençdoditë…osenëtëkaluarën.PërStasha
Zajoviq,nëkrahasimmegratëqëkishinmbijetuarSrebrenicën:
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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.


Aktivistetevërtetajapinjetënpërkauzën

Kështu,vazhdojmëtëpunojmënëorvatjepërtëgjeturhapësirënëmestëqenitimobilizuar,të
qenitigjallëosedukeiudorëzuarparanojës:

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).

Ndonjëherënerrezikojmëmeqëllim,sepsellogarisimsepunajonëështëmëerëndësishmese
jetajonë.

Ose,përtëdëshmuarsejemi‘aktivistetëvërteta’siçeshpjegonRauda:

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…

Kjoduhetthënëmezëdheqartë.

Kuptohet,nëfillinlogjik,pjesaefunditevetësakrifikimitështësakrifica‘përfundimtare’.Vdekja
përkauzën.Martirizimi.Nësenjëranganebie,njëtjetërdotazëvendësojë.

Dhekjoështëpjesëekulturëssëpathënëeaktivizmit.

Askushnukkathënëseështëlehtë

Aktivizmipërtëdrejtatenjeriutështëpunëerëndë.Dhekjos’domendpërtaditur.

Sepse,nëthelb,shkeljetetëdrejtavetënjeriut,abuzimet,lëshimet…tëgjithakanëtëbëjnëme
pushtetin.

Ndërsanjerëzitmepushtetmarrinvendimeçdoditë.

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
njerëzvedhepërkrahjaetëtjerëve.
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Edheaktivistëtpërtëdrejtatenjeriutkanëpushtet.Nevendosimqëtëpërdorimkëtëpushtet
dhe ne ngrihemi për të kundërshtuar dhe për të drejtuar keqbërjet. Në çfarëdo mënyre që të
mundemi.

Kjonënkuptonzhytjennëzemërtënjëluftepërpushtettëvjetërsaedhevetënjerëzimi.

Askushnukpretqëkjodotëjetëelehtë.

Pornukbesojtakenëditursegjëratdotëkeqësoheshingjithnjëemëshumë.

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,urrejtjekundërnjerëzve,dhunë,militarizëm.

Përaktivistetkjonënkuptonshumëmëshumëpunëdhemëpakhapësiratësigurta.

Dhunakundëraktivisteve

Epra,çkaipretaktivistet?

Disaqeveriibienrrugëssëshkurtër:nuklejojnëkurrfarëaktivitetitëorganizuartëtëdrejtavetë
njeriutbrendakufijvetëvet.Pikë.22

Qeveritëtjera,prejZimbabvesëderinëUzbekistan,thjeshtëebëjnëaktivizminpothuajse,porjo
krejtësisht,tëpamundur.

Siiabëjnëkëta?

Ataepërdorindhunën.

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;
shpeshsulmohenanëtarëtebashkësivetëtyre,osevetëfamiljarëtetyre.

Aktivistet ndiqen, arrestohen, torturohen dhe vriten në të gjitha anët e botës. Rregullisht dhe
mepafytyrësi.Vetëmsepseuazënërrugënnjerëzvemepushtet.

Megjithatëdhunabrutaleështëvetëmnjëprejmënyravetëshumtaqëpërdorinqeveritëpërtë
shtypurdhekontrolluaraktivizmin.
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Hedhjaefarës

Simundtështypetnjëaktivist–papërdoriminedhunësbrutale?

Janëshumëmundësitëndryshme.

Janjëngato.

Mbillnifarënedyshimit.

Njollosja bën punë. Kurdisni mediet vendore që të botojnë disa shkrime sugjestive për një
aktivisteecilaështëpjesëenjëskemetëhuajdhekundërqeveritare.Osejopatriotike.Osekundër
vleravefamiljare.

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
jofitimprurësenëqoftëseatonukristrukturohennënjëmënyrëqëdotëpërfshintemenaxhmentin
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
përcjellinedheshumëvitepasitëkenipastruaremrintuaj.

Rakheenatregoipërdisakërcënimekundëraktivizmitqëdalinngafundamentalizmatnërritje:

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 …

Tëgjithakëtoqasjejanëjashtëzakonishtefektive.Dhekurtëkenëfilluarnjëherë,ështëshumë
vështirëtëndaletdallgadhetëzhbëhetdëmiishkaktuar.

Mosharronikontekstin

Shumëaktivistepërballenmekërcënime.

Mirëpokontekstiështëshumëmerëndësi.

E përfundoni punën dhe nuk jeni të sigurt nëse do ta gjeni shtëpinë ende në këmbë kur të
ktheheniatje.Mbasesepselagjjajuajështëbombarduarprapë.

Kurecnirrugësdhetëgjithënjerëzitnërrugëndalendhejushikojnëmengulm.Sepsenukekeni
fshehuratësekushjeni,apokëdashuroni!

Kurnisenipërtëshkuarnëanëntjetërtëqytetitmeshpresëqëkarrigiajuajeinvalidëvenukdo
tëjetëtepëregjerëpërndonjëderëdhesembase,kësajradhe,taksistidotëpranojëtëjumarrë.

Kuraleatëttuajtëkthehenkundërjushsepsepunajuajështëtepërkundërthënëse.
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Kontekstinënkuptonsejemitëpërballurmemëshumëpresioneememëpakrrugëzgjidhje.Më
pakvendetësigurtapërpushimdheripërtëritje,përtëgjeturshpresënedhenjëherë.

Sepsejenidukeluftuarnëdyfrontenjëkohësisht.


Luftënëtëgjithafrontet

Mëlejonitëjutregojpërdisafrontetëtjera.

Përtëcilatnukdiskutojmësaduhet.

Për atë që ndodh kur, në njërën anë, luftoni për të drejtat e njeriut dhe, në tjetrën, duhet të
mbronivetennganjëbotëqëjuurrenpërpamjentuaj,përdashurinëtuaj,përvendinkujetoniose
përatëqëbesoni.

Kurbotanëtëcilënjetoninukështëesigurtpërju,jopërdiçkaqëkenibërë,porpëratëqëjeni.

Kjojulodhshumë,derinështerim,ose,siçeshpjegonPilarGonzalesaktivizminesajnëShtetet
eBashkuara:
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.
Ndërsakurpunonime‘çështjetabu’nëshoqëritëkonservative,duhettadinisejetajuajprivate
ështënënmbikëqyrjedhesejugjykoheni,jovetëmngakomunitetijuaj,poredhengakolegëtose,
siçnathaMarySandasinëZimbabve:

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 HIVit 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.

Sinjëgruaevetmenënjëshoqëritradicionale,NighatKamdarepërjetonpokëtëndjenjëizolimi
nëPakistan:

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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BernedettenatregoiseaktivistetindigjenebëheshintëpadukshmenëAfrikëneJugut:

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.

Edheaktivistetqëpunojnënëfushëneseksitpërballenmekërcënimenëdisafronte,përshkak
tëprofesionitetëaktivizmittëtyre,siçeshpjegonJo:

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,
abuzimiseksual,“reketimi”dhekeqtrajtimingaanaeautoriteteve,madjeedhenëvendetkurpunaeseksit
nukështëkrim,mbesinproblemevendimtaregjithandej.

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
diskriminimidhedezinformimikundrejtaktivistëvetransͲseksualnëKostarikë:

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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Nësenukekuptojmërealitetinnëtëcilinjetojmë,edhenesiaktivistebëhemipjesëelojësqë
luhet pikërisht për të na mohuar dhe diskredituar vetë ne. Ne shndërrohemi në shkelës të të
drejtavetona.

Vendetesigurta

Atëherë,kundjehenaktivistettësigurta?

Bashkimiështëshumëirëndësishëm.

Shumëaktivistepranojnëseheraeparëqëekishinndjerëvetentësigurtkishteqenëmomenti
kur ishin mbledhur me aktiviste të tjera, jo vetëm si numër, por edhe si mbledhje e përvojave e
përjetimeve.Kjokishtenënkuptuaredhembledhjenrrethnjëqëllimitëpërbashkët.

HeraeparëqëVesnaDraženoviđishtendjerëvërtetëesigurtkishteqenënëQendrëneGrave
AutonomenëBeograd:

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,këtovendetësigurtanukjanëgjithnjënëdispozicionnëkomunitetintuaj.Nëvendtë
kësaj,aktivistethasinnësiguritëtillënëpërkonferencadhetubime,siçnathaRitaThapa:

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 Poštiđ pajtohet me fjalët e Ritës kur flet për organizimin e një konference në të cilën
aktivistetkishinmundësitëflisninpërformatëndryshmetëgjinisë,gjithëpërfshirjesdhetëdrejtës
përvetëͲidentifikim:

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.

PërStashen,siguriaështënjëgjëethjeshtë.Neaktivistetekrijojmëatë,sëbashku,nëpërmjettë
punësqëbëjmë:

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 …

Emilydotëpajtohej.Ajonathasesiguriaqëndronnëkrijiminosenëmbledhjenenjëbashkësie
tëaktivisteve:

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.

Dotëfilloninjëfamiljetëre…
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6.Gjeneratat
Nejemifamilje

Familjetjanëtëndërlikuara.

Nekeminevojëpërto.Neilargojmë,pastajiafrojmë.Ndonjëherëimohojmëfare.

Ndonjëherë ato na mohojnë ne. Për atë se kush jemi, për atë se bien ndesh me parimet, për
shkakseflasimhapurdukerrezikuar...paj,çdogjë.Përatësekëedashurojmë.Apopëratësesi
zgjedhimtëjetojmë.

Disa familje janë shtylla jonë. Ato janë të dashura, krenare dhe shpeshherë janë ato që kanë
vuajturgjatë.Atojanëburimifuqisëdheingushëllimit.

Shumicaefamiljevejanëdikunëmes,ndonjëherënaçmendinepastajnapërkujtojnëpapritmas
përatëlidhjegjakutëçmuaretëhollë.Atëpatëcilënnukbëjmëdot.

Këtojanëfamiljetnëtëcilatjemilindur.

Pastajjanëfamiljetqëiformojmëvetë.Atotëcilatizgjedhim(apomendojmëseizgjedhim).

Përaktivistet,nejemifamiljaenjëriͲtjetrit.

Në ditë të mira, jemi të sinqerta për këtë. Flasim për solidaritetin, e quajmë njëra Ͳ tjetrën
motër.NdonjëherëbilearrijmëedhetëthemiseeduamnjëraͲtjetrën.

Qeshimsëbashkudheendajmëfuqinëqëvjenngasuksesiipërbashkët.Edhehumbjet.Është
mëshumësethjeshtatmosferëmiqësore.

Por nuk kemi dëshirë ta shikojmë më thellë, apo fillojmë të zbulojmë disa nga lidhjet më të
ndërlikuaradhetëdhimbshme.NënëͲbijënabienëmend.

Nënatdhebijat

‘Motra’dotëthotësolidaritet.Barazi.Mekëtëjeminërregull.

Kurflasimpërnënatdhebijat,disi,nabënpakmënervoze.

Egjithabienëfundtepushteti.Saevështirëështëpërneaktivistetsëparitapranojmë,epastaj
tëmerremimeraportetepushtetitnëmesnesh,siçeshpjegoiSandraLjubinkoviq:

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,ironiaështësekjodinamikëështëevjetërsakoha,siçetheksoiSonia:
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.

Nëkëtëmodel,merëndësiështëaiqëarrinipari.

Kjo është një mënyrë e të menduarit. Por çka nëse vendosim të zgjedhim mënyra të tjera?
Mënyraqëepranojnësekëtoraportenukduhettëjenëpatjetërtënjëanshme.Setëgjithënevijmë
nëkëtëbotësitëbarabartë.NeeplotësojmënjëriͲtjetrin.Tëgjithëne.DhevijmëtenjëriͲtjetripër
njëarsye.

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.

TëgjithënekemidiçkatërëndësishmepërtidhënënjëriͲtjetrit.Dhepjesëstjetërtëbotës.

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 nënëͲvajzë të cilat po i përsërisim vazhdimisht dhe
pastajkaliminënivelintjetërtëtëqenitsëbashku.Drejtnjëmodelitëri.

Parasetëvazhdojmë,megjithatë,ekzistonedhenjëtabutëcilënduhettathyejmë.Nësedotë
dëshirojmëtëecimnërrugënefamiljes...duhettëflasimpëretërit.

Etërit
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Babaiimishteshkrimtar.

Ekishaharruarkëtëderisot.

I kam harruar shumë gjëra të mira për babanë tim. Më është bërë aq e zakonshme të jem e
hidhëruarmetëpëraqgjatë.Nukkarëndësipse.Rëndësikaseështëbërënjëzakonilehtëdhei
rehatshëm,tëjemehidhëruarmetë.

Memeshkujtnëpërgjithësi.Përfaktinsemëbëjnëtëndihemevogëldheedobët.Përfuqinëqë
ekanë.Përtëqenëtëdhunshëm.Përtëmbrojtur...apo…përtularguar.

Ekamkuptuarsepunanëkëtëkëndtëfemravepërtëdrejtatenjeriutmëbëntëndihemrehat.
Shpeshherështyrëngaurrejtjaepërbashkëtndajshtypësittëpërbashkët...meshkujve.

Çdoherëqëedëgjojndokëndqëepërmendtrendinerinëtëdrejtategrave,tëpunojmësë
bashkumemeshkujt,ndihemturbullt.Simundtëluftoshaqgjatë,dheaqshumë,përkëtëhapësirë
tëvogëletësigurtdhepretqëtashnetandajmëatëmemeshkuj?Thjeshtnukështëedrejtë.

Kështuqëunëijamshmanguridesëpërtëpunuarmemeshkuj,dukeeparëkëtësindërhyrjenë
punënevërtetë.Dhenukepranojidenëpërtëfolurrrethmeshkujvenëkëtëlibër.

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

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.

Ishadukeekërkuarnjëcitattëmirëpërnënatdhevajzatdhetranzicionineudhëheqjes.Dheja
kuishteajo,dukefolurpërbabanëesaj.Jopërnënënesaj.Epokjonukbënfare.Kështuqëvendosa
tatejkalojatë,deritash.

Sepsekjoështëajoqëbëninati.Tëverbonpërgjëratemira.Dhuntitë.

Nukekishavërejtëkëtëderimëtash.

Kamqenëeinatosurpëraqgjatësaqëikishaharruarmëngjesetehershmedhepërsheshinnga
mielli i tërshërës … vetëm ne. Një zë i bukur dhe lojëra fjalësh. Engjëjt në dëborë dhe notin në
mesnatënëRevereBeach.Kishaharruarsebabaiimishteshkrimtar.Poet.Këngëtar.Njeriimirë.
Kishaharruarseekamdashur.

Dhepërderisakamharruar,nëhidhërim,ekamndrydhurnjëpjesëtimen.Ikammbështjellëe
shtrënguarmirëtëgjithatëmiratdhetëkëqijatnënjëtoptëvogëldhethjeshtikamharruar.
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Nëseenxjerrimenergjinëtonë...fuqinëtonë...ngainati,ciliështëçmimiisaj?Çkapoharrojmë
gjatëprocesit?Kuështëdrejtëpeshimi?

OuypornKhuankaewfolipërkëtëkurtha:

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.

SiOuyporn,edheIndrakanthiPereraeshehnjëanëtjetër:

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.

Sindromiitërheqjessësajteposhtë

Vetëmedhenjëgjërrethfamiljeve.

Familjetzakonishtzihenegrinden.Shtyhenpërarsyetëvogla.Kjoështëenatyrshme.

Porekzistonnjëvijëehollënëmestëgarëssëshëndoshëdhetradhtisë.

Tradhtiangabrendiaebotëstonëmbrojtëse,ngaatatëcilëtpritettënambrojnë,shpeshnga
njerëzitevetëmnëbotënëtëcilëtmundtëmbështetesh....Kjoështëshkatërruese.

Ajomundtëvijënëshumëforma,qëngamurmurimatethashethemeveapothikapasshpine,te
fshehjaeinformatave,ederitedhunaedrejtpërdrejtëeakuzavetërrejshme,ekeqpërdorimittë
fondeve,ngacmimit,nepotizmit.Ndonjëherë,këtojanëpikërishtatotaktikaqëipërdorinqeveritë
për t’i shkatërruar aktivistët e të drejtave të njeriut ... dhe ne përfundojmë duke e kryer punën e
ndyrëpërta.

NëSierraLeone,kanëmadjeedheemërpërtë.Ataequajnë‘sindromiitërheqjessësajposhtë’.
Motivetjanëtëdrejtpërdrejta,siçsugjeronMarinaPislakovskayanëRusi:

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.

Shpeshherëgratë‘tërhiqenteposhtë’gjatëluftëravepërpushtetinedrejtimittëorganizatavetë
tyre.Disaaktivistetërhiqentërësishtpaskësaj.

Tëtjeratmbijetojnë,porkujtesambetetafër,siçnakatreguarIman:
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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
larmishmetëaktivistevesiçështëkjoejona,dotëketëproblemereale.

Problemiështëseneendenukjemiaqtëmiranëzgjidhjenedisavengato.

Dheështëshumë,shumëvështirëtëtërhiqenfjalëterëndapasiqëtëjenëthënë.

Gradat

Mendojsemënëfundpoekuptojnjërinngaproblemetmëtëmëdhametëcilinballafaqohen
aktivistetereja.Katëbëjëmefitiminerespektit.

Sepseçdokushduhett’ifitojëgradat.

Nëvitin1995,ekuptovaseunëtashmëekishafituartimen.Isha29vjeçare.Ekishambijetuar
zjarrinnëmaletezymtaemeborënëGarmë,Taxhikistan.Ijambashkuarekipittëparëtëdërguar
përt’itakuarmijëragjeorgjianëqëlargoheshinpërnëMestiaVallezpasrëniessëAbkhazisë.Ikam
bërëbishtfantazmavenëRuandë,gjashtëjavëpasgjenociditqëlanjëmiliontëvdekur.

NëkohënkurarritanëBosnje,ishagatipërçdogjë,apoashtumendoja.

Kur arrita në Zagreb nga Kigali, e vërejta se kolegët e mi të rinj, edhe pse miqësorë, ishin të
brengosur.Qënëfillimmundtavërejasemendonin‘çfarëdobiekemingaajo?’

Nuk isha atje gjatë pjesës më të keqe të luftës në Bosnjë. Kurrë nuk do të isha në gjendje të
kuptojaçfarëndjenjeështët’ibishtnojesnajperëvenëerrësirë,nërrugëteakulltatëmalitIgman,
apotmerreterrethimittëSarajevës.

Sikammundurt’idalnëkrye,evetme,nënjëzonëluftesikjo?

Koha kaloi, dhe mendova se isha mirë. Por edhe pse gjithnjë e ndieja ngrohtësinë nga
bashkëpunëtorëtemidhekënaqeshanëatëatmosferëmiqësore,megjithatëndiejadiçkatjetër:një
dyshim të vazhdueshëm që ndoshta, nuk do ta fitoja gradën. Thjesht kisha arritur shumë vonë në
luftëpërtëfituarkredibilitettëvërtetëegjithëpërfshirës.Nukkishteasgjëqëmundtëbëjapërta
kompensuarkëtë.

SëpakujoderisamëzunërobnëLiberi.

Ishteviti1996dheluftacivilenëLiberiendevazhdonte.IshalarguarngaBosnjapërnjëafattë
kufizuarkohorprejgjashtëmuajshpërt’ivlerësuarnevojatemergjentetëushqimitdhejetesës.

Ishimtetëmbëdhjetëveta anglezë, francezë, irlandezë,liberianë,amerikanëveriorë,sudanezë,
qëpobënimnjëvlerësimtësigurisësëushqimitnëlindjenelargët,nënjëfshatnëkufimeSierra
Leonen. Vonë pasdite ishim duke u kthyer në Monrovia, plot baltë dhe të dërrmuar, por të
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ngazëllyerpasiqëkishimarriturnënjëfshatkundihmatnukkishinarriturmevite,nëpërnjërrugëe
cila,vetëmnjëditëmëparë,ishtepastruarngaushtarëterezistencës.

Uzumënëpritënënjëpikëkontrollitëimprovizuar.

Kryesisht më kujtohen rebelët duke na bërtitur të largohemi, dhe armë shumë të mëdha. U
mundovat’iemërojarmët,t’ijappakkuptimgjithëkësaj.AKͲ47?Raketahedhës?Mëvonë,mendoja
për atë se sa të rinj ishin rebelët. Si kundërmonin marihuanë. Sa shumë doja të më ktheheshin
cigaret.

Nataraderisaatadebatoninçkatëbëninmene.Mënëfund,vendosëntënadërgoninnëpër
kodrapërtatakuarkomandantinetyrenëkampinetij,katërorënëveri.Çkandodhimëpasështë
njëtregimigjatë.Ajoqëështëmerëndësi,ështëseaskushnukulënduadhenukqëndruamatjepër
kohëtëgjatë,tënesërmenKombeteBashkuara(KB)enegociuanlirimintonë.

PërveçshmangiessësindromittëStokholmit,mbijetesënngalëniaenikotinës,dhetëushqyerit
me ‘kasava’ të pazier, nuk kisha bërë asgjë të veçantë. Kjo nuk kërkonte ndonjë shkathtësi apo
kurajë.Ishimnëvendtëgabuarnëkohëtëgabuar;thjeshtndodhi.

Por,kurukthevanëBosnje,dolisemënëfundikishafituargradatemia.

Mënëfundekishakaluaratëkufitëpathënë,etëpakapshëmtërespektitnëbotënepunësnë
zonëlufte,atëiciliidallonpunëtorëterinjetënjomëtëndihmësemergjentengatëfortit,paksa
cinikë,etëlodhurngalufta.

Unëekishafituargradën.

Përmuakjoepërmbledhprobleminpërfitiminerespektit.

Kurrënukediseçkanevojitetmetëvërtetëpërtëarrituratje.Nukekzistonasnjëformulë.Mu
atëherëkurmendonseekebërëtënden,ikekryerorëtetua,ikeshpëtuarmjaftfurtunave,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.Nuklejohenrrugëttrup.




Krejtçkadua...ështëpakrespekt

Tëgjithaaktivistetdëshirojnëtëndihentërespektuara.Nedëshirojmëtëvazhdojmëtërritemi
dhe të mësojmë, të arrijmë në nivelin tjetër, çkado që mund të jetë ai, pa pasur nevojë ta
dëshmojmëvetenvazhdimisht.

Dhekemidëshirëtëdimëseçkavjenpas,qëkurtëzgjohemitënesërmen,endedotëjeminë
gjendjetabëjmëpunënqënapëlqen,seekzistonnjëvendpërne.
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Aktivistetereja frikohen se nuk do ta arrijnë kurrë respektin.Ato frikohen sekurrë nukdotë
arrijnë ta kalojnë atë kufi të padukshëm të kredibilitetit. Kanë dëshirë të dinë çka nevojitet për ti
fituargradatetyre,poraskushnukutregon.Duketsepamarrëparasyshsagjatëpunon,kurrënuk
dotëjetëmjaft.

Brengatetyrejanëtëvërteta.Kurnjëaktivisteerethotëseështëelodhur,estresuar,aponë
kufitërraskapitjes,kolegetevjetrashpeshherëishohinkomentetetyrememosbesim.Ajonukka
punuaraspërsëafërmimjaftvitepërtëqenëaqerraskapitur.Ajonukkaparëmjaft,aponukka
sakrifikuarmjaft.Ajonukekafituartëdrejtënpërtëqenëedërrmuar.

Aktivisteterejadëshirojnëtëdinënësekandonjëmënyrëpërtëqenëaktivedhetëmbesintë
shëndetshme.Atodëshirojnëtëdinënësemundtabëjnëpunënqëupëlqendhetëkenëfamiljeapo
tëhollapërtapërfunduararsimiminetyre.KirstenWestbyekapërmbledhurkëtënëtregiminesaj
mbiaktivizmindherraskapitjen:

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.

Portëgjithaaktivistetpajtohensekohëratkanëndryshuar.Gjenerataterejajanëdukeishikuar
modelete‘vjetra’tëaktivizmitnëmënyrëkritike,dhepokërkojnëmënyratërejatëpunës,siçeka
komentuarAriana:

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.

Poashtugjenerataereposjellidetëreja,ajopoishtynkufijtëdhepoevë...çdogjënëpyetje.
Kjomundtëjetëvetëmgjëemirë.

Porekzistojnëvetëmdymënyrasesimundtëfunksionojëkyndryshim.

Ne ose ballafaqohemi me një ndarje të dhimbshme, të bazuar në modelet tona ‘nënëͲbijë’.
Modeleqënabëjnëtarefuzojmëdhemohojmëatëqëkaqenëmëparënëpërtëfilluardiçkatëre.

Apotëfestojmëtëarriturat.Senjëgjeneratëetërëaktivisteshekanëkrijuarhapësirëntëcilëne
kemi ne pikërisht këtu dhe tani për ta hulumtuar ndryshimin. Dhe ne ndryshojmë së bashku, siç
sugjeroiSandra:

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
frikohensedukeuplakurnukdotëvlerësohenmë.CharlotteBunchevurikëtënëkontekstkurfoli
sinqertëpërnjëfrikëtëdrejtpërdrejtëngaplakjanëshumëkultura:
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
investuaretërëenergjiajote.

Përveç kësaj, shumica e aktivisteve nuk janë në gjendje t’ia lejojnë vetes të pensionohen.
Shumicanukkanëpension,easndonjëburimtjetërtëardhurash.Shumëpakprejtyrekanëkujdes
shëndetësor. Shumica nuk kanë as ndonjë ‘kthinë të veten’ për të siguruar strehim për moshë të
shtyrë.

Herëtavonë,vjenmomentikurtëgjithaaktivistetballafaqohenmekëtoçështje.

Megjithatë,secilapjesëtareelëvizjesduketsebrengosetpërkohënkurdotëvijëkohaqënjë
udhëheqësenëmoshët’iadorëzojëpushtetingjeneratëssëre.

Tranzicioniiudhëheqjes
Mëndiq

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
jashtëzakonishtkërkuese,atokërkojnënivelpothuajsembinjerëzortëenergjisëdhepërpjekjes.

Letapranojmë.Secilaaktivisteudhëheqësekryenpunënedyapotrepersonave,dukelënëpak
hapësirëpërçkadotjetër.

Këtonukjanëvetëmkëpucëtëvështirapërt’imbathur.Atojanëthjeshttëfrikshme.

Rakheenatha:

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 …

Dhenësepunaështëkështu,siekapërshkruarRita,kushështëigatshëmtërrezikojë?

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

Kurtagjenidikëqëështëegatshmetamarrëpërsipërpunëneudhëheqëses,vazhdoiRita,ende
jumbetettëpërgatitemipërshtytjenpërfundimtaredhetëlodhshme,duhettësigurohenisekeni
njëorganizatëpërtadorëzuar:

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

Edhenjëgjënëlidhjemeudhëheqësinë:ështëmetëvërtetëvetminëmaje.

Nuktëbietëankoheshsesaevështirëështëpuna,sidomoskurkjofillimishtkaqenëidejajote.
DhesiçetheksoiDjingareyMaiga,pasiqëudhëheqësitshpeshherëjanëmodel,jupëlqeuapojoky
fakt.Kështuqëataendjejnëkëtështypjepërtëqenëatypërtëtjerëttëcilëtikanësytëedrejtuar
ngata.Atagjithnjëduhettëjenë‘nëgatishmëri’.

Kjoemerrtagrinevet.AnneͲLaurenceLacroixmëtregoipërnjëaktivisteudhëheqësetëcilëne
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
shqetësimettua,duhettapërkujtoshvetensekjoështëpjesëeujdisësëaktivistes,siçkatheksuar
KaariMurungi:

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.

Kështuqëkurvjenkohapërt’ularguar,dashurpadashur,ballafaqoheshmenjësfidëtejettë
madhe.Atëtëcilënnukmundtandashgjithmonë.

Esërishshumicaeproblemevejanëpersonale.

Eçkapastaj?

Jelenaepërmblodhimësëmirithelbinetranzicionittëudhëheqjes,diçkaqëekemidëgjuarnga
shumëaktiviste.Katëbëjëmelargiminnganjëhapësirëesigurt,atëtëcilënekekrijuarvetë:
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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 …

CharlotteBunchethapjesëntjetër.Kjokatëbëjëmeatëqëpason:

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.Vetëmanëtarët?
Ekemindiernëlëkurëntonë

SusandheAlbertikanëkaluar18vjetëtefundittëjetëssëtyredukekrijuarlumturi.

Ataebënështëpinëetyrestrehimpër400aktiviste,dukeuofruarmundësinëpërngushëllim,
pushimdhe lojë.Një rastthjesht përtë qenë,për tarizbuluar veten.Për ta ndierë sërishtrupine
tyre.Përtëvallëzuar.

Ataebënëkëtëpandonjërezervë.Ataidhanëzemratetyre,energjinëdheburimetpërtabërë
botënnjëvendmëtëmirë.

Momentinkuriquajtaaktivistë,utërhoqën.

IshimdukendenjursëbashkunëWindcall,dukebiseduarpërpushimedhepunëtoriplanfikimi
srearegjikpërderisatymingazjarretnëpyllifshehtemaletpërrethnesh.

EpyetaSuzanënpsenukekonsiderontevetenaktiviste.Ajomendoipërnjëçast,pastajtha:

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,punëtoritsocial,gazetarit,donatorit?

Kjoështëçështjarrethaktivizmit.

Nukështëklubvetëmpëranëtarëtevet.Nuknatakonnetëvendosimkushështëekushnuk
ështëaktivist.

Aftësiapërtëqëndruar,përtabërëgjënëeduhur,përtëqenëaktiv,ekzistonnësecilënqenie
njerëzore.

Pothuajse çdokush e bën këtë në ndonjë moment të caktuar në jetën e vet. Ata hidhërohen,
ngrihendhethonëjo.Nukdotëtërhiqemnëfundtëradhës.

Osepo.Dotëqëndrojsotmeju.Nëqetësi.Dukekërkuarpaqe.

Disavijnëeshkojnë.

Disa,siçthanëCindyEwingdheLuchieTizcon,e‘ndryshojnëformën’eaktivizmittëtyrenëfaza
tëndryshmetëjetëssëtyre.
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Disaebëjnëkëtëpunëtëtyrejetësore.Ngapasionipërtëkrijuarbalancë nëmestësëmirës
dhetëkeqes.NgandalimiiplaçkitjevetëpyjevetëAmazonësderitetëhumburitnëShriLankë.

Nukkarëndësisengacilikëndvendosimtëluftojmë.


Pasioni jonë bazohet kryesisht në biografinë tonë. Nga historia dhe përvoja jonë. Nga ndjenja
jonëpërpadrejtësiqënakrijohetshumëherët.Nganjëshuplakënëfytyrë.Ngakthetratexhaxhait
tëAnës.Ngadjaliqëkahumbur.Ngamotraqëështëdërguarnëburg.

Ngakuptimiiasajsenejemitërëndësishëm,neekzistojmë,nekemifuqipërtandryshuarbotën.
Soniaethamësëmiri:

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.
Secilitregimiaktivizmitekafuqinëevettëveçantë.Kjonabëntëkuptojmësesecilamundtë
jetëaktiviste,përnjëminutë,përtërëjetën.Nëcilëndomënyrëqëvendosim.

Tëkuptuaritekësajnuknadobëson;kjonalidhmesvete.
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Plotësimiikatrorëve

Kure filluamkëtëprojekt,edinim se dotëishteikomplikuar.Porsëpaku njëgjëekishimtë
qartë:ishimdukefolurpërgratëaktivistepërtëdrejtatenjeriut.

Dhepikërishtmetobiseduamnëfillim.Gratëtëcilateidentifikojnëvetensiaktiviste.

Mekohëfilluamtavëmënëpyetjedefinicionineaktivizmit.Dhemëvonë,kurfilluamtëflasim
për kufizimet e gjinisë së dyfishtë, dhe kur filluam të punojmë me aktivistët transͲseksual dhe
interseksual,filluamtavëmënëpyetjeçkanënkuptojmëmeterminfemër...

Vitin e kaluar, përderisa i diskutonim idetë e saj mbi qëndrueshmërinë e aktivizmit jo të
rëndomtë,Emilyepërmendigjininëedyfishtë.Nëatëmomentunënukkishaasnjëidepërçkapo
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, transͲ
seksualë,interseksualëdhetëpazakontë).Ezbrazët.

Mënëfund,paksaeshqetësuar,endërprevadheepyetaçkamendontemekëtë,meshkujtplus
femratështëbarazimedygjini.Kjoështëbinare,kështuqëkuqëndronproblemi?

Ajomëshpjegoisedukeumbajturmeidenëkufizuesevetëmtëmeshkujvedhefemrave,poi
heshtnim aktivistët të cilët identifikohen me dy gjini, apo i bëjmë t’i përshtaten kuptimit tonë të
ngushtëtëgjinisë.

Kjoishtetejetshqetësuese.Ishimdukeshkruarpërgratëaktiviste...përtë drejtategrave?A
nukështëkështu?

Unë vazhdoja të mundohem ti fus këto përjashtime në një kuti të rregullt, ti bëj ata të
përshtatenmeidenëetëdrejtavenjerëzoretëgrave.Nëatëmetëcilënndjehesharehat.

KutitëenjëjtatëcilatAnissaiparaqitisishumëkufizuese:


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


SallyGrossupajtuanëkëtëpikë:

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.


Nëfund,ekuptuamsekjopunëështëvetëmpëraktivizminmbitëdrejtatenjeriut.Nga
perspektivaenjëvarguaktivistesh.Shumëngaatoqëeidentifikojnëvetensigraaktiviste
dheshumëngaatoqëasnukkanëfilluartadiskutojnëidenëegjinisësëdyfishtë.
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Dhedisaqënukepranojnënëpërgjithësiidenëeplotësimittëkatrorit‘mashkull’apo
‘femër’.Atonukpërshtatenqartënëkornizënepërgjithshme,tradicionaletëaktivizmittë
tëdrejtavetënjeriut.

Sepse,siduket,vetëidejaepërshtatjes,apo‘përfshirjes’,nëatë kornizëështëpjesëe
madheekëtijproblemi.

Kjonakthenteidejae‘vetëmanëtarëve’.Kjoepërforconprishjenebalancëssëfuqisë.
SeaktivistëttransͲseksualëdheinterseksualëjanëjashtëdhemundtëpërfshihenvetëmnë
kuadërtëkushteveshumëspecifike.

Kështuqëunëfillovatëmendojsesidotëdukejndarjaevërtetëefuqisë,dukedyshuar
sekjodotëthotëlargimiitërësishëmikatrorëve,dhekrijimiinjëkornizetërësishttëreqë
dotëquhej‘tëdrejtatgjinore’siçsugjeroiJooͲHyun,apodisikrejtndryshe.


Sepse, siç tha Sally, përpjekja për të drejtat e grave nënkupton pikërisht mundjen e të njëjtit
shtypësiciliimbantëdrejtatetransͲseksualesdheinterseksuales:
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.


Unënukikampërgjigjetdheedisekjoështësfiduese.

Poredisepërkëtëlibërduhettëjemitëqartësenukpoflasimvetëmpërtëdrejtate
graveaktivisteporedhepërtëdrejtatenjeriut.

Nepoflasimpëraktivistetpërtëdrejtatenjeriut.Aktivistettëcilatekanënjëqëllimtë
përbashkët të ndryshimit të sistemeve të ndryshme, përkuese, të puthitura që shtypin,
diskriminojnëdheheshtin.
Zëriiheshtjes

Nëshkurt2004,unëvendosatëmoseintervistojnjëaktivistelezbikegjatëhulumtimitpërRUIR.
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Nëatëkohëdukejsinjëlëshimshumëivogël.

Sigjithnjë,kishimbuxhettëkufizuardheshumëpakkohëpërtapërfunduarpunën.Nukmund
t’i përcillja dhe t’i intervistoja të gjithë (kështu i thashë vetes). Isha në gjysmë të udhëtimit tim
dyjavor nëSierra Leonedhepo intervistoja sa më shumë aktivisteqë mundja. Në agjendëntime i
kishaaktivistetheteroseksualetëzakonshmetëprofilittëlartëdhekishadëshirëtëintervistojanjë
spektërtëgjerëtëgravepërtëarriturllojllojshmërisamëtëmadhe.

Kështuqëipyetakolegetemianëseenjihninndonjëaktivistelezbiketëcilënmundtatakoja.

Pasnjëqetësietëparehatshmedhenjëtëqeshuretëçuditshme,atothanëseishtenjëgruae
cilamundohejtëarrintederiteFondiiKombevetëBashkuarapërZhvillimineGrave(UNIFEM)për
tafinancuarnjëklubpërlezbiketnëFreetown.‘Amundtamarrëshmemend?’mëthanë,‘kushdo
tafinancontenjëgjëtëtillë?Kjonukështëmëaktivizëmivërtetë.’

Ekuptovaseduhejtëzgjidhja:tavazhdojaçështjen,tagjejaatë,memundësisedot’ilargoja
aktivistet kryesore. Nuk dëshiroja të rrezikoja t’i prishja raportet e reja, delikate kur kisha aq pak
kohëpërt’ipërfunduarintervistattëcilatmëduheshin.Kështuqëvendosapërrrugënmëtëlehtë,
rrugënmemëpakrezistencë.Ebindavetensekishakaqorënëditë–semundtëmenaxhojavetëm
kaq.Kështuqëelashëkrejt.

Pyetjentëcilëniabëravetesmëvonëështëpseekishabërëmuatëzgjedhje?

Përgjigja e thjeshtë është se ishte më lehtë të mos e sfidoja status quoͲnë. Në një mjedis
konservativ të Afrikës Perëndimore, ku aktivistet luftonin për ‘të drejtat themelore’, ku të flasësh
hapurpërgjymtimingjenitaltëfemrave(FGM)endeishtetabu,dukejepamundurtëbisedoshpër
aktivizmin LHBTIP. Unë e pranova hierarkinë e pathënë të të drejtave e cila i rangonte çështjet e
LHBTIPsimëpaktërëndësishmesetëtjerat,aposimëshumëpërzgjedhjenpersonaledhemënyrën
privatetëjetesëssesapërtëdrejtategrave.

Ithashëvetessemundtagjejamëvonë,ndoshtamundtëlidhemipërmeseͲmailit.

Kurrënukepataatërast.FannyAnnEddyugjetevrarëbrutalishtnëzyrënesajnëFreetown
mëngjesine29shtatorit2004.24
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Heshtjakrijonlëndueshmëri.
Ju,anëtarëteKomisionitpërtëDrejtateNjeriut,mundta
thyeniheshtjen.Jumundtapranonifaktinseneekzistojmë,
nëAfrikëdhenësecilinkontinent,dheseshkeljaetëdrejtave
tënjeriuttëbazuaranëorientiminseksualaponëidentitetin
gjinorndodhçdoditë.Jumundtënandihmonit̓iluftojmë
këtoshkeljedhet̓iarrijmëtëdrejtatdheliritëtonatëplota
nësecilënshoqëri,dukepërfshirëedhetëdashurënSierra
Leone.

—FannyAnnEddy,FjalimiparaKomisionittëKombevetë
BashkuarambitëDrejtateNjeriut,2004


Adotëbëntendonjëndryshimpotakishasfiduaratëstatusquodhet’iashtojazërinesajatyre
aktivistevetëcilatindanëtregimetetyremene?

Nukbesojsedoakuptojkëtëndonjëherë.

Porajoqëediështëseebërazgjedhjenegabuar.Ufrikësova,dheishtemërehatpërmuatë
qëndrojnëbotëntimeaktivisteshumëheteroseksuale,sesatasfidojaatë.Nëvendsetaidentifikoja
vetenpër15vitesialeatiLHBTIP,kurerdhimomenti,unënukengritazërinpërvleratemia.

Kështuqëekuptojthellënëvete,salehtëmundt’ibëjmëaktivistetetjeratëheshtin.

Thjeshtdukebërëzgjedhjetëlehta.Dukemosparë.Dukeekonsideruarnjëformëtëcaktuartë
aktivizmitsimëpaktërëndësishme,mëpakprioritare,nëraportmehierarkinëtonëtëtëdrejtave
tënjeriut.

Sitëdrejtatthemelore.HIV/AIDS.Paaftësia.Tëdrejtatepunëtorevetëseksit.TransͲseksualët.
Interseksualët.

Duke i anashkaluar zërat në emër të ‘kulturës’, unitetit, apo patriotizmit. Apo duke thënë se
thjeshtendenukështëkohaeduhur.

Dhekuriakthejmëshpinëndisaaktivistevepërshkaktëasajqëjanë,apopërshkaktëasajpër
të cilën luftojnë, ne nuk po i heshtim vetëm ato, ne po ua mohojmë sigurinë. Ne madje po ua
mohojmëtëdrejtënpërtëjetuar.
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8.Pasojat

Përaktivistet,pasojatetëgjithakëtyreçështjevetëqëndrueshmërisëdalinnëaqshumëforma
tëndryshmedhetëpapritura.

Humbjaekujtesësështënjëra.Njëmomenthynnëdhomëpërtëmarrëdiçka.Momentintjetër
harron për çka hyre. Dhe kështu deri te humbja e kujtesës për një ditë të tërë. E dëgjon muzikën
tëndetëpreferuar...pornukmundt’iemëroshkëngët.

Jaedhenjë.Zgjoheshnëmëngjesdhenukmundtëlëvizësh.Trupitërebelohet.Thjeshtthotëjo.
Nukmundemmë.

Sepseherëtavonë,stresiipunësabsorbohetnëzemrat,mendjetdhetrupattanë.Pakohëndhe
hapësirën për të reflektuar dhe për t’u rimëkëmbur, pjesa më e madhe mbetet aty, për të hyrë
pastajnëciklinevetëmohimittështuardhetëabuzimit.

Në fund, e tëra kjo merr formë. Si depresion. Krizë nervore. Vetëvrasje. Sulm. Sëmundje e
zemrës.Kancer.Dërrmim.Apomundtatejkalojënjëgjeneratë.

Nëvijimjanëdisangapasojat.

Kyështëdërrmimi

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
stresitkronikdheshpenzimitemocionaltëkujdesitndajqenievetëtjeranjerëzore.25

Simptomatedërrmimitpërfshijnë:

x

Lodhjetëtepërt

x

Humbjetëhumorit

x

Pamundësipërtukoncentruar

x

Simptomesomatike(p.sh.kokëdhembje,
shqetësimegastrointestinale)

x

Vështirësimegjumin
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x

Besimmadhështorpërrëndësinëvetanake(p.sh.
angazhiminësjelljeheroikeportëpamatura,
gjojanëinterestëndihmëspërtëtjerët;lënia
anashesigurisëdhenevojavetëvetafizike,si
adaptimiistilit‘heroik’kurnukkeminevoj[për
gjumë,apopërpushim)

x

Cinizmi

x

Joefiçenca

x

Mosbesimndajbashkëpunëtorëveapo
mbikëqyrësve

x

Përdorimitepruarialkoolit,kafeinësdhecigares


—Ehrenreich,J.(2002)UdhëzuespërPunëtorët
Humanitarë,ShëndetësorëdhetëDrejtavetëNjeriut:Kujdesi
përtëTjerët,KujdesipërVeten(shihbibliografinëpërmë
shumëholl[si)



Kjo ishte hera e parë që kishim dëgjuar për trininë e dërrmimit: depersonalizimi apo cinizmi;
stërlodhjaemocionale;dhendjenjaezvogëluarndajarritjevepersonale.

Momentinqëiketëtria,jemetëvërtetëedërrmuar.

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

Kështuqëpërtashmënyramëemirëpërtapërshkruardërrmimineaktivisteveështëvetëmt’u
tregojmëjuveatëqëkemidëgjuar.Kyështëdërrmimi.

Disaaktivistedërrmohenngastresiirëndëipunësnëzonatëkonfliktit:

Për Sarala Emmanuel në Shri Lankë, kjo është ajo ndjenja e stërlodhjes të cilën nuk mund ta
largojëkurrërrjedhaedhunës:
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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 OluͲWilliams 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.

PërLeylaYunusnëAzerbajxhan,ështëpyetjaqëisilletndërmendtërëkohën:aiavlenëapojo?

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.

PërPinarIlkkaracannëTurqi,ështëmomentikurehumbshpresënpërherëtëparë:

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.

Aktivistettjeradërrmohenpërshkaktëizolimitqëvijenajetanënjëbotëecilaimohon:

PërJelenaPoshtiqin,jetaelirënukështëgjetjaesigurisë:

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.

PërVesnën,ishteshumae‘momentevetëvogla’:
Kishte momente të vogla deri në vitin 2004 që ndikuan në aktivizmin tim dhe më bënë të vendosi
ta ndërpres punën time.

68

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?




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.

Dhepërshumëaktiviste,ështëthjeshtshtypjadërrmuese,shkatërrueseepunësaqtëmadhe,si
epërshkruanAnissa:

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.

Dërrmimiishpirtit

NjëmëngjesishadukendenjurmeSuzanën,jashtënëtarracënetyrenëWindcall,dukepirëkafe
tënxehtëdhedukebiseduarpërdërrmimin.Ekishapërgatiturnjëdiagramtëvogëlqëparaqistenjë
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
shumëkrenarepërkëtëtabelë.

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’.Kjoështëkuraktivistinukbiepandjenja,aponukzhduketngalëvizja,ponëvendtëkësaje
thyençdokufidhehynnëbotënefurisësëplotë,atëkuekanëdjegurçdourëdhekanëhequrdorë
ngaçdopjesëevetvetespërhirëtëpunës.

Ekjopoqëtingëllontefrikshëm.

Dhe kjo është ‘thjesht vetëm’ dërrmim. Si duket, ka aq shumë pasoja për t’i marrë parasysh.
Dukeipërfshirëedhetëgjithamënyratsimundtëzhdukenaktivistet...

Tëecëshmbiqelqtëthyer26
Largimingashtëpia
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Telefoni cingëron në mes të natës dhe e ndjen atë frikë të njohur e të ftohtë në bark ... Nuk
përgjigjesh.Nukkenevojë.Edinçkadotëthotë.Ështëkoha.Emerrçantëndheimerrvajzatnga
shtrati.Largoheshngaderaepasme.

Dhevrapon.

Nëagimarrinnëkufikuatatëpresinmetëgjithagjëratqëtënevojitenpërnjëkalimtë‘sigurt’.
Përnjëçmim.Kështuqëtiuadorëzonkursimettuajetësore.Unazënemartesëstënënëstënde.Hip
nëkamionmetëgjithëtëtjerët.Vajzatsapopozgjohen,tëhutuara,tëuritura,tëfrikësuara.

Dyertmbyllendhefillonudhëtimi.Paceremoni,papërshëndetje.Përfundoi.

Dheedisenukmundtëktheheshkurrëmë.

Sirefugjat

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

Dheështëzgjedhje.Kryesishtnëmestëjetësdhevdekjes.Jetëstëndedhejetëssëfëmijëvetuaj
dheanëtarëvetëtjerëtëfamiljes.

Zakonisht kjo do të thotë udhëtim i gjatë i rrezikshëm nëntokë për një vend më të sigurt.
Shpeshherëkyvendi‘sigurt’delseështëferrmbitokë.Sepsepërshumicën,hapiiparëdrejtlirisë
ështëarrestimi.Epastajnjëkampistërmbushurrefugjatësh.

Papritmas, je vetëm, e panjohur, e padukshme. Një azilkërkuese. Ndonjëherë e ofenduar nga
fqinjëttu.Dheajoqëështëedhemëedhimbshme,shpesherefuzuarngashoqetaktivistenështëpi.
Apongafëmijëttuaj,tëcilëtnukmundtakuptojnëpseështëdashurtëlargohesh.

Duhettëfilloshngaepara.Tamësoshnjëgjuhëtëre.Nësejemefat,ndoshtagjenpunë...por
shumërrallëpunëntëcilësiakedhuruarjetën.Punaqëishtepasioniyt.Identitetiyt.Jetajote.

Ekzistojnëdisa‘fatlume’tëcilatiakanëdalëtavazhdojnëpunëndhetëmbesinnëkontaktme
botënetëdrejtavetënjeriut,aktivistetëcilëtnëpërgjithësijanëndërkombëtarishttënjohuradhe
tëpërkrahura.

Portëgjitha aktivistetnëekzil,qofshin atjepërkohësishtapopërgjithmonë,tënjohuraapotë
fshehura, e ndajnë të njëjtën humbje pikëlluese, së bashku me atë që Mahnaz Afkhami e quajti
‘pamundësiapërtëmbajturzi’.27Megjithatë,përkundërtëgjithave,atovazhdojnëtëgjejnëpunë,ta
rindërtojnëjetënetyre.

Atojanënjëpjesëeveçantëebotëstonëaktiviste,dheguximiityrepërt’ularguar,përtë
mbijetuar,duhettënjihetdhetënderohet.Poaqsainderojmëatoqëqëndrojnëdheatoqëikemi
humbur.
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Shihemisëshpejti28

Humbja,gjysëmdështimidhetranzicionetmundtësjellinqartësidhendërgjegjësimtëlartë.

Kurshfrytëzohen,mundtëbëhenkatalizatorëtëfuqishëm,dukeendryshuarjetëneaktivisteve
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
mënyrënsesivajzaesajidhaasajlirinëpërtëmenduardhevepruarndryshe–për‘liriminngafrika
që vjen nga humbja e fëmijës’. Clea e dërgoi edhe më larg në rrugën e saj prej aktivisteje, duke i
ndihmuartagjejëmënyrënpërtëpunuarmebalancë,fuqidhespiritualitet.

Kjom’udukinspiruesedheefrikshme.

Ishte inspiruese të mendosh për kombinimin e hapur të spiritualitetit dhe aktivizmit. Ishte
megjithatëefrikshmesepsenukedijaçkatëbëjmefrikënqëmëkishtegoditurpërvojaeTerrices–
frikaethellë,qëvjenngabarkungahumbjaefëmijës.Ndjevaturp.Embajtathellëtëfshehur.

Deri sa nuk e kuptova se nuk mund të shkruaja sinqertë për të këtu nëse nuk do të
ballafaqoheshamefrikëntimengahumbja.

EkjodotëthotëqëmënëfundtëshkruajapërÇarnën.

Çarnanukdëshirontetëvdiste.

Mendovasekurutakuamajoishtegati.Nebiseduammeorëtëtërapërçdogjë–jetënesaj,
punën,kancerin,tranzicionin.BrengaesajmëemadheishteseçkadotëndodhëmeOrganizatëne
LezbikevetëNoviSadit(NLO)kurajotëjetëshumëesëmurëpërtëvazhduar...dhepasitëshkojë.
Pikëllimiisaj–dhehidhërimi–ishteirezervuarpërgratëetjeranëkonferencë.Përatotëcilatnuk
ekanëparë.Qënukeshikoninnësykurflistepërkancerin.Mënyrasesiebënintëndjehejsikurtë
ishteduke‘utretur’...dukeuzhdukur.Ajonukishteehidhëruarpërasgjëtjetër.

Unëmendovaseishtegati.

Ekishagabim.

Çarnanukshkoiqetë.Nukishte,siequanteajo‘tregimigëzuar’.

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.Ezgjuar,ekthjellëtdhefizikishtatypërpunëntëcilënedonte.

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.

Kështuqëajoshkoinëpushim.Udashurua.Provoiterapialternative.Vazhdoitëjetojë.

Dhepastajajoishtedukevdekur.

Mendovaseedintesekjodotëndodhë.Ajokaqenëaqeqetëpërkëtë.Aqpraktike.Josenuk
ishteerëndësishme,apoedhimbshme.Ishte.Porpondodhte.Dhekjoishtefakt.

Kurerdhimomenti,kurrealitetigoditidhejetametëvërtetëpolargohejngaajo,atëherëajou
ndal.Atëherëishtemomentikurajothajo,kjonukështëedrejtë.Unëduhettëjetoj.Unëduatë
jetoj.

Atëherëfilloitëluftojë.Tëkërkojëndihmë.Shërim.

NebiseduamdhekorresponduammeeͲmailgjatëasajkohe,porasaj ikishtembeturpakfuqi
përçkado.

Çarnavdiqmëngjesine3qershorit2006.Ajoishte32vjeçare.

Dhejakujamunë.Gjallëdheeinatosurdukeetreguarkëtëtregimpaediturkuështëqëllimi.
Duke kërkuar një përfundim të lumtur dhe konkluzione të mençura dhe thjesht duke u ndier e
zbrazët.

Unë deshaqëkjotëketënjëkuptim. Që ajotëshndrisënë këtofaqedhetëkërkojëqë netë
dëgjojmëdhetëmësojmë.

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.Energjipërrezistencë.

Porsëmundjetengadalshme,tëngatërruara,medhembjeqëtërheqinzvarrëpërmuajapovite
janëdiçkatjetër.Sepsenësenuk fillojmëtëmendojmëpër këtë llojzhdukjeje,kudotë naçonte
kjo?KjoështëkutiaePandorës.Greminë.Pambarim?Nejemitërrethuarngakanceri.PoHIV/AIDS?
Listaështëepafund.

Dhekjoështëevërtetë.Sëmundja.Vdekja.Ështëçdokund,dheështëepafund.
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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?

Popsenukmundtishohimnësytëgjitha?

Ne të gjithë jemi duke vdekur. Dhe të gjithë jemi duke jetuar. Ne vetëm nuk kemi dëshirë të
flasimpërpjesënevdekjes.ApokështumendojaderisanukbisedovameMarieme.Ajofolihaptas
përsëmundjen,vdekjendhemohimin:

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.

Shumicaeaktivistevedotëballafaqohenmesëmundjendonjëditë.Pyetjakryesoreështë:ado
të ballafaqohemi me të të vetmuara dhe të frikësuara? Apo do të ballafaqohemi në solidaritet, të
rrethuaradhetëpërkrahurangashoqettona?

Dhekurtalëshojmëkëtëbotë,adotëtretemidhetëharrohemi?Apodotëmbeteminëkujtesë
përshpirtintonë,dashurinëqëekemidhënë,energjinë,pasionin?
Këtuekzistonnjëzgjedhjepërfaktinsesimundtëqëndrojmësëbashku...apotërrëzohemitë
vetme.

Dheekzistonzgjedhjasesimundtëvendosimtëkujdesemipërtrupintonë.


Trupattanë

Pas vdekjes së Çarnas, kam menduar shumë për lidhjet në mes të trupave tanë dhe punës që
bëjmë.Përmënyrënsesinevendosimtëpërdorimenergjitëjetësore.Përtëqenëtëripërtërishme.

Dhe,evërtetaështëseaktivistetekanëaftësinëeripërtëritjes.

Ndonjëherëfitojmëpërshtypjensepersonatqëtërhiqenngaaktivizmikanërezervatëveçanta,
tëpafundmedhetëpaprituratëenergjisë.Ndonjëherë,kjomundtëbëhetpjesëeproblemit.

Sepse gjithë ajo forcë,përqendrimdheenergjiështëeorientuarprej së jashtmi, në kuadërtë
punëstonë.
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Mirëpo,thjeshtënukkakohë,ashapësirë,qëtëbrengosemipëratëqëndodhëbrendatrupit
apozemrëstonë.

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

Ndërsasëmundjadotëvijë…herëtavonë.

Sepse,siçevënëpahJelena,mekaliminekohës,nëtrupineaktivistevedotëjetëmbledhur
tërëaipikëllim,stressdhedhunëmetëcilënatojanëpërballurçdoditë:

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

Ouypornupajtua:

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

Tekdisa,kjondodhësaçelembyllsytë.Tektetjerat,mundtëmarrëmëshumëkohë.

MarySandasidheMajaDanonkanëpërjetimepersonaletësëmundjevetëlidhuramestresin:

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).

Përshumëaktiviste,sëmundjaerëndë,madjeaskanceri,nuknënkuptojnëseatodotëndalen,
siçnatregoiStasha:

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
ngërthejnëshkallëmëtëlartëtëstresit,sipërshembullHIV/AIDSͲidhedhunakundërgrave,siçe
përshkroiHope:
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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 judhe 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
tjeratëekzistimitdhetëtëqenëtaktiv.

Dheqënadetyront’ibindemizemrëstonë.

Zemrattona

Kurmerrenimedhunën,ajoshpeshdepërtonnëzemrëntuajdhenukmundtënxirrniqëandej.

Nëdisakultura,kjoquhettraumë.Tëtjerëtthonësepojudhembzemra.Nëfundtëfundit,nuk
karëndësisesiequajmë.Mjaftontakuptojmë.Jaseç’nathaLamapërtraumënnëPalestinë:

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?

SiçethaLama:përshtateshdhevazhdon.S’ështëveçseedhenjëgjëmëshumëeabsorbuarnë
trupintuaj.
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Shumica e aktivisteve janë dëshmitare të ngjarjeve traumatike. Disa prej tyre, si Hanaan dhe
Lama,eshohinatëçdoditë.Atojanëedhecaqetetraumave,edhenjësiaeparëpërpërballjemeto.

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
ngaluftimet.Oseedheformatëtjeratëpikëllimitetëvuajtjes,sipunameHIV/AIDS,osepunanë
kampetërefugjatëvepascunamit.

Posiështëpunaeaktivisteveqënukeshohinvetensi‘njësitëparëtëreagimit’?Atoqëofrojnë
këshilla juridike; që merren me dokumentimin e rrëfimeve; sigurojnë mjete. Edhe ato thithin
pikëllim,siçnaethaEvaZillén,mirëpoatoshpeshnukekuptojnëkëtë:

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
njëherëdhetëndjejmëmetëvërtetëdhesinqerisht.Tëreflektojmë,tërritemidhetëvazhdojmë,
siçethotëAriellaFutral:

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.

Dhekjokrijonnjërrethvicioz,siçeshpjegonOuyporn:

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.

Pakufij

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

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
përkujdesjendheqëtëparandaloninrraskapitjenpersonale.Megjithatë,kurukthyenëHolandë,ajo
ekuptoise:

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,çmiminnukepaguajnëvetëmaktivistet.
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Foshnjaime

Fëmijëteaktivistevejanëfaretëveçanta.Tërrituranënjëbotëtëaktivizmitqëngaditaeparë,
shumëprejtyrebëhenedhevetaktivistetëfuqishme.

Mirëpo,tëjetoshnënhijenenjëtëshenjti,siçequajtiKenWiwa,nënkuptonnjëfëmijëriplotë
sfida,nëseasgjëtjetër.29

Rrjedhimisht,nepyetemipërçmiminqëpaguajnëfëmijëttanëpëraktivizmintonë.Çkandodhë
kurpunaejuajirrezikonfëmijëttuaj?Kurajoqëbënijuirrezikondrejtpërsëdrejtiosenëmënyrëtë
tërthortëerrezikonsigurinëetyre?

Dhekurthemsiguri,mendojnëtëgjithagjëratemundshme.Sepsepërfëmijët(sikurseedhepër
tërriturit),tëgjithagjëratjanëtëpërziera.Prandaj,kurithemkëtomendojpërsigurinëezemrave,
mendjevedhetrupavetëtyre.

Siguriakatëbëjëmeatësindjehenatakurjunukjeninështëpi.Kuratambetenqëtëkujdesen
vetpërvetedhepërvëllezëritemotrateveta.Dukemosqenëtësigurtësekurdotëktheheni,apo
nësedotëkthehenifare.

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.Kurevërejnërraskapitjendhestresintuajnëtoninezërittuaj.Osenëshpinënedorëstuaj.

Vetëmfëmijëtmundtandjejnëhumbjeneprinditderinëmasënepabesueshmetëfrikësetë
tmerrittëpastërinstinktiv.

Simundtarregullojmëkëtë?

Parashumëviteve,MarinënekishinkërcënuarparabanesëssëvetnëMoskëpërshkaktëpunës
sësajpërdhunënkundërgravenëRusi.Ajokishtemenduarasokohesedjaliisajnukdintegjëpër
këtëpunë.Vetëmmëvonëajoekishtekuptuarseikishtediturtëgjitha–dhesesiishtendier.

Dheajoikishtebërëvetespyetjenenjëjtësikurseedheshumëaktivistetëtjera,ndonjëranjë
herë,etëtjeranëçdoditëtëjetëssëtyre:

A është e drejtë që fëmija të përjetojë të gjitha këto?

Kaaripyetetnësedotëmësojëpërgjigjenpasshumëviteve:

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.

SujanRaithasekjoemundonçdoditë:

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.

Përkëtë,kryesishtithemivetësdheshpresojmëtavlejëkjosakrificë.

Dhesendoshtafëmijëtdotakuptojnëndonjëherësetëgjitharreziqetmetëcilatjemipërballur
… vazhdimisht, dhe energjia që kemi investuar në punë … u janë kushtuar vetë atyre sa edhe të
gjithënjerëzvetëtjerë.Përtabërëbotënetyrenjëvendtësigurtetëdrejtë,siçnaethaLeyla:

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.

Porsepyetjaemadhedheefrikshmeqëndrondikundtjetër.Çkanësenukevlenëbarraqiranë?
Çkanësenukekuptojnëpërsejeniangazhuar?Çkanësekëtëemarrimveshtepërvonë?

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.

Thjeshtënukdinësit’iabëjnë.

Kjos’ështëpunëkënaqësie?

Pasojaefundit…çkandodhëmekënaqësinë?

PërherëtëparëepashëkënaqësinënërendineditëstënjëkonferencetëAWIDͲitnëBangkok
nëvitin2005.Dhekjonukishteçfarësokënaqësie…kënaqësiseksuale.

Njëherëmbetapamend,pastajishakrejtësishtehutuar.
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Çkakishtelidhjenëmestëkënaqësisëdhetëdrejtavetëgrave?Çfarëçështjeshdotëdiskutonin
gjatënjëprezantimitëtillë?Dukejaqepapajtueshme,mbasetekatedikujt.

Më duhej disi të logjikoja këtë punë dhe, pas ca kohësh, vendosa se duhet të jetë fjala për
pasojatedhunëskundërgravedhekufizimetemëpastajmetëfunksionitseksual.Mbasedotëflasin
përGjymtiminGjenitaltëGrave(FGM)osepërfistulënvaginoͲvesikulare(VVF).Kjokishtekuptim.

Evendosakëtëçështjenëdosjeneproblemevetëzgjidhuradhe,elehtësuar,vazhdovatëmarrë
pjesënëpjesënembeturtëkonferencës.Paskësaj,sapërtëqenëesigurtë,ishashumëaktivenëtë
gjithabisedatqëlidheshinmekënaqësinë.

Përderisa punoja me Jelenën, ishte e pamundur t’i shmangesha temës së kënaqësisë për një
kohëtëgjatë.Përkundërpërpjekjevetëmia,Jelenavazhdimishtikthehejpoasajteme,dukethënë
sekënaqësiakishtetëbëntemeseksin.Joaillojiiseksitqëpërdoretsiarmëepushtetitdheemllefit
dheaqllojiqëlidhetmedhunën,pikëllimindhemefrikën.

Jo,kjoishteajogjëjaemirë.Kënaqësiaqëgjejmëpërmestrupittënjëpersonitjetër,osepërmes
trupittonë,pandalesadhepafrikë.Seksiqëështëargëtimdheqëefestonjetën.

Jelenainsistonteseseksikishteshumëçkatëpërbashkëtmeaktivizmin.Iakthevaseikishaparë
dyherëMonologjeteVaginës.Anukmjaftontekjo,ithashë?

Në fund, Bernedette dhe Maria më bindën se do të duhej të flisnim për seksin; dhe se do të
flisnimpërtëpikërishtkëtu.Edhesikurtëishteshumë…shumëpersonal.

UnjoftovameMarian,njëaktivisteugandase,ngaKatmandu.Qëndrimiisajipakompromisdhei
drejtëpërdrejtëpërseksinm’udukshumëigjallë,mirëpoedhepaksaifrikshëm.Përbefasinëtime,
ajoishtenjëngaaktivistetepaktaqëekonsideroninseksinemirësinjëstrategjipërt’upërballur
mepërditshmërinëemeproblemet:

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.

EdheMaryJaneReal,nukkaasnjëdyshimkurflitetpërpërballimindhevazhdimin;ajoijepetnjë
‘seksiqëtëdridhëshpirtin,dheatënësasitëmëdha’.

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,bisedamëshpeshpërfundontedukefolurpërmungesëseksi.Disaequanin‘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
vazhdueshëmndajçështjevetëdhunësseksuale,eshterondëshirënseksualetëshumëaktivisteve:


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.


Bernedettevazhdoi,dukeelidhurdëbiminekënaqësisëseksualemerefuziminetrupittëvet:

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
cilënaktivisteteheqinngajetaetyrepërtëqenënëgjendjetëvazhdojnë.Mariapërfundoise:

Kënaqësia seksuale shpesh bëhet e parëndësishme, dytësore dhe egoiste dhe si diçka që mund të
sakrifikohet për një kauzë më të madhe.

Sikuredhemeshumëçështjetëtjeraqëkishaprovuart’ishmang,dolisemarrëdhëniaejonëme
kënaqësinë seksuale është qendrore për zhbllokimin e rrjetit të ndërlikuar që e kufizon
qëndrueshmërinëdhemirëqenientonë.

Mënëfundekuptovaseçkakishtekjotëbëntemekënaqësinë.
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9.Devotshmëria
Botanëzjarrë

Aktivistetpërballenmetmerreçdoditë.DhunimgrupornëPakistan.PraniaeKjuKluksKlanitnë
jugun e skajshëm të SHBAͲve. Me mijëra familje të dëbuara nga shtëpitë në flakë në Sudan. Një
milionnjerëztëmasakruarpërtremuajnëRuanda.Nemendojmëpërtadheshkruajmëpërta.Ata
naeprishingjuminnëpikëtënatës.

Mirëpo,shumërrallëndodhëqëtëflasimpërta.

Dhekjo,nëtëshumtënerasteve,kakuptim,sepsesiçethotëSusan:

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,kjonalëtëvetmuarpërballëpyetjevetëMËDHA,qëibënedheLama:përsegjithëkjo
dhunëetmerrshme?Kurdotëndalet?Akakuptimluftapërdrejtësinënjëbotëqëlejongjithëkëto
vuajtje?

Disaaktivisteikthehenreligjionittëvetnëkërkimtëpërgjigjevedhetëforcëspërtëvazhduar.

NëSierraLeone,GladysBrimaepërshkroisesiiaofrojnëdevotshmëriadhebesimiisajparimet
dhevleratpërtëmbeturaktive:

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
qendrorenëaktivizminesaj:

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.

Përdisaaktiviste,devotshmëriadhespiritualitetimundtëjenëedhemjetetërezistencës,siçna
ekakujtuarIndrakanthiPerera:
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
mënyrëtëdhimbshmedhetëpashkëputurmereligjionineorganizuar,patriarkalizmin,shtypjendhe
dhunën.

Ndërsafundamentalizmatnërritje,qofshinkristiane,hindu,islamikeapohebraike,janëdukei
zhveshurmeshpejtësimarramendësedisadhjetëvjeçarëtëtëdrejtavetëgravetëfituaramemund
të madh, siç janë e drejta në trupin tonë, zgjedhja e personit që do ta dashurojmë, pjesëmarrja
aktivedheebarabartënëformësiminebotëssonëetëtjera.Edhemëkeq,atojanëpjesëmarrëse
nëpërkeqësimindhembuliminedhunës.

Aktivistetqëçohenkundërshkeljevetëtëdrejtavetënjeriuttëkryeranëemrinereligjionevetë
organizuarashpeshgjatërrugëssëangazhimittëvetmbesinpafamiljetdhemiqtëevet.Disasyresh
ehumbinedhejetënevet.

Pra,kumbetemineatëherë?

Sepse, ironia qëndron në faktin se aktivizmi për të drejtat e njeriut, prej natyrës së vet, na
detyrontëbëjmëpyetjemëthemeloredheshqetësuesepërbotënekrisurpërrethnesh.Nashtyntë
provojmë të kuptojmë dhe t’i japim kuptim arsyeve prapa dhunës së pakapshme për mendjen
njerëzore.

Mirëpo,dukemospasurkohëpërtëreflektuardhe,meaqpakvendetësigurtapërt’ustrehuar,
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
zhveshurngathemeliijonëshpirtëror’përshkaktëasajqëjemidheqëbëjmë:

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
mohojnëosenadenoncojnëmeqëllim?

Ushqimiishpirtit

Kuptuamseshumëaktivisteigjejnëpërgjigjetbrendavetes.Ndonjëherëkrejtësishtprivatishte,
më shpesh, përmespraktikave tëvjetraosetëreja qëpasqyrohen brendakulturës së tyre. Disa e
quajnëdevotshmëriosespiritualitet,osefjalame“S”siçekishtequajturTerrice.Tëtjerëequajnë
atëpraktikëkontemplative.Përtëtjerëtnukkandonjëemër,pasiqëështëthjeshtëenatyrshmesa
edhepërqafimiielementeveosesifutjaeduarvenëdhepërtëndihmuarkrijiminejetës.Mirpo,pa
marrëparasyshemrin,ajonakthennëbesimetdhevlerattonamëtëthella,nëtëkuptuarittonë
thelbësortëhumanitetit.Nasjellëderiteburimiipërkushtimittonë:

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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Kjoedhenandihmontëmbahemisiaktiviste.Sepse,siçetheksoiMudge:

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,pasiqëspiritualitetiështëaqikundërthënshëmdheaqthellësishtpersonal,aktiviste
tëshumtanëbotënetëdrejtavetëgraveendendihennësikletnëseduhettëshkëmbejnëpraktikat
evetahaptasmekomunitetinevettëaktivisteve,aposiçepërshkruanKatherineAcey:

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
vetmisëteato:

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).

Ndërsareflektimimerrshumëkohë.Nëkulturëntonëtëaktivisteveqëpunonçdoditëpërgjatë
24orëvedhemeaqshumëgjëramëtërëndësishme,mbetetshumëpakkohëpërreflektim,osesi]
vërenKrishanti:

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.

MónicaAlemánekashprehurkëtëmësëmirinëparathënienedoracakuttëjashtëzakonshëm
Përkujdesja për vetveten dhe vetëmbrojtja për aktivistet, kur e përshkruan devotshmërinë ose
spiritualitetinethellësiburimthelbësortëforcëssëmirëfilltëtëaktivisteve: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.

Ajovazhdontënatregojësejanëshumështigjepërtëarriturtezbulimi:
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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.

NëNepal,IndiraShresthadhekolegëtesajnëStriiSaktikalojnëorëneparëtëpunëssëtyrenë
praktikëkontemplative.Atofillojnëmemeditimpërtëtokëzuardhefokusuarveten.Pastajlexojnë
tekste frymëzuese së bashku. Ndonjëherë luajnë muzikë, ose punojnë në frymëmarrje ose në
ushtriminezërit.

NëKolumbi, aktivistet e kalojnë kohënmenënate veta spirituale ‘brujas’ përtë përfituar nga
udhëheqjaetyredhengaripërtëritja.

NatashakakrijuarrrugënevetnëKostarikë:

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.

NdësanëAfrikëneJugut,Sallymediton:
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.

Aktivistetëshumtanukkanëndonjëpraktikëtëcaktuarapoprejardhjereligjioze.Atothjeshte
ndiejnëthellësishtshenjtërinëejetës,aposiçepërshkruanSusan:

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.

Edhememuakaqenënjësoj,megjithëseasnjëherënukdotëkishaditurtaformulojanë
mënyrëkaqtëpërsosur.

MajashëtitetpyjevetëHolandës:
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.

NëAmerikënVeriore,grupesiQendrapërMendjenKontemplativenëShoqëri,rrathëtegurit,
dheVallecitat,poihulumtojnëmënyratpërtëpërkrahuraktivistetnëintegriminedevotshmërisënë
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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NëTajlandë,PartneritetiNdërkombëtariGravepërPaqedheDrejtësi(PNG)ofronpunëtoritë
planifikimitstrategjikpëraktivistet,siçetregonOuyporn:

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
përgjigjenëpyetjetëmëdha,siçnaekujtonteGinger.Pyetjetëmëdhadhetëmira.Përdashurinë
në botë. Për dashurinë për vetveten. Për kultivimin e një shpirti të brendshëm. Për gjetjen e
harmonisëbrendaneshdhenëmarrëdhëniettona.

Kjoevlenëtëgjurmohet.Sëbashku.
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10.Festimiiripërtëritjes:Strategjitëeaktivisteve
Nekthehemiprap

YanarMohammedeudhëheqëOrganizatënpërLirinëeGravenëIrak,njëngaOJQͲtëerrallaqë
vazhdon të ngrejë zërin për shkeljet e të drejtave të grave në vend, përkundër numrit në rritje të
kidnapimevedheekzekutimevetëaktivisteve.

E thirra për një bisedë derisa fluturonte përmes Londrës rrugës për në bagdad. Zumë të
bisedojmëpërfamiljendhepunën.Përrritjenedjalittësajpandihmëneburrit.Përkujdesjenpër
nënën e sëmurë gjatë një viti me kemoterapi. Orët e pafund në kompjutorin e saj, menaxhimin e
programeve,hartimineraportevedhetëprojektͲpropozimeve.Diskutuamrreziqetpërsigurinëesaj
dhe argumentet për dhe kundër kthimit të saj në Irak në dritën e kërcënimeve më të reja dhe të
profilittësajtëtheksuarsiaktivisteezëshme.

Kurepyetasekurkishteqenëpërherëtëfunditnëpushim,qeshidhemëtha‘Çkaështëkjo’?
Nëvendtëkësaj,përmendindonjëditëtëvjedhuratyͲkëtumendonjëmikosemekolegët.

Dhepastajtha:‘Epo,nukështëelehtë.Mirëpo,kështumëpëlqen;unëeduakëtëpunëJane’.

Vetëmpasiethakëtë,unëekuptovamënëfundatëqëpomundohejtëmëthoshte.

Aktivizmipërtëdrejtatenjeriutështëpunëemundimshme,stresuese,epasigurtëdheqënuk
paguhetsiduhet(nësepaguhetndonjëherë).Këtunukmbetetshumëkohëpërmiqtë,familjetdhe
tëdashurit.

Ndërsanëanëntjetër,pozitive,kjoështënjëngapunëtmëmirënjohëse,mësfiduesedhemëtë
fuqishmenëbotë.

Disikjoështënjëprejarsyevekryesoreqëimbanaktivistetnëkëtëfushë.Dhekëtunukflasim
përshumëpërfitime,ndonjëherëmbasejomëshumësevetëdijasedisidhedikupunaejonëështë
erëndësishme.

Pra si ia bëjmë? Si vazhdojmë t’ia dalim? Si mbesim të fuqishme? E mbajmë ndjenjën për
humor?Ruajmëmundësinëpërtëdashuruar?

Shaya dhe Emily e bëjnë këtë duke vallëzuar 5Ritme herët në mëngjes.33Maria bën seks
marramendës, vishet për shtatë qejfe dhe zien ushqime ekstravagante. Pilar jep dorëza. Rauda
shkonnësallëtëushtrimeve.

NëSierraLeone,atobashkohendhe‘humbinpeshë’.TëgjithënëFilipineegjejnëngushëllimin
dukeuzhyturnëushqim.

Nepimë.Bërtasim.Luftojmë.

Pothuajsetëgjithatqajnë.Tëshumtëneheravefshehurazi,ndonjëherëedhemeshoqe.
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Poashtu,besojseshumëprejneshegjejnëforcënnënatyrë.

Nejemitëqëndrueshmesepseneripërtërihemi.

Nenagodasin,narrëzojnëdheneprapëngritemi.

Jasesiiabëjmë.


Mbështetunëmua

Përaktivistet,kalimiikohësbashkëmeshoqetështënjëngastrategjitëmëtërëndësishmepër
tëpërballuarstresetevështirësitë:

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).

Atonandihmojnëtërelaksohemietëkëndojmë:

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).


NëBallkan,kishinardhurshoqetprejjashtërajonitpërtëndihmuar:

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,miqësitëmundtëshpëtojnëjetëntuaj.

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
emergjentetelefonikepërgratënëRusi.

ParanjëvitiethirraMarinënnëtelefontëkuptojanësekishtediçkatëredhemësovaseRrjeti
Ana tani po punonte me 49 qendra në luftimin e dhunës kundër grave në të gjitha vendet e ishͲ
BashkimitSovjetik.

Dhe, derisa po flisnim për periudhën prej disa vitesh që nuk ishim parë, Marina më tregoi një
rrëfimpërmiqësinë:

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.

Familjettona(nëkuptiminmëtëgjerëtëfjalës)janëedhemiqtëtanë.Dhekurnapërkrahinne
dhepunëntonë,atëherëatabëhengurëthemeli.Spirancattona.Përkrahjaetyrenukmungonqë
prejfillimit,kurnehyjmënëujërateaktivizmit,siçkujtonRita:

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

Atanadëgjojnësaherënekeminevojëtëflasim:

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).


Vajinaçliron

Zbrazja duke qarë ka kuptim universal në mesin e aktivisteve. Vetë ose në shoqëri, për pesë
minutaosepesëorëͲnjëlehtësimimadh.

NëZimbabve,HopetregoisenjëgrupqëpunonmeHIV/AIDSmadjekaedhenjë‘dhomëpërtë
qarë’.

NëBoulder,Kollorado,natregoise:

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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Këtodorëza

Pilarjepngushëllim…

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’kamëpunënëfundjavë!

Charlottemënëfundithajopunësgjatëfundjavëvëe(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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Paksaargëtuese

Jelenaështëshumëgazmore.

Pakaluarpesëminutaprejngjitjessësajshkallëvetëzyrëstonëtëpunuarngadruri,unëdotë
përpëliteshangagaziprejbatutavetësaj.Zakonishtlidhurmediçkapalidhje,porndonjëherëedhe
mebatutamëtënxehta.

Shpeshlidhurmediçkapolitikishttëpapërshtatshme.

Tëqeshuritimbanaktivistetgjallë.Ajonaduhet,prejndonjëbatutetëvogël,ederiteatomëtë
errëtaemëtërënda.Tëqeshuritilironenergjitëdhehapëperspektiva.

Sikur një orgazëm i mirë, të qeshurit është një çlirim që na duhet për të hequr stresin e
mbledhurdhepërtëfestuarjetën–nëtërëmarrëzinëdheabsurditetinesaj.

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).

Fjalaeshkruar

Ndonjëherë,neizbrazimtëgjithakëtonëshkrimettona,tëbotuaraosetëpabotuara–nëtë
gjithaformat.

Kaarishkruaneditoriale,kapitujlibrashdheartikuj.Bisishkruanpoezidheeredaktonnjërevistë.

LutangaShabakashkruarnjëlibër:Sekreteteshpirtittënjëgruaje.35

Saralakashkruarnjëletër:

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.

Ndryshimikolektiv

Nuk janë aktivistet individuale të vetmet që kanë gjetur mënyra për t’u përkujdesur për
vetveten.
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Organizatatëshumta,gjithandejnëpërbotëekanëvendosurmirëqenienndërprioriteteteveta
kolektive.Atoofrojnëshembujshumëtëmirësesimundtëndodhëndryshimiprejsëbrendshmi.Po
imarrimvetëmdisaprejtyre:

NëAfrikëneJugut,dukeiufalënderuarLesleyAnnFoster,QendraMasimanyanepërPërkrahjen
eGravekanjëterapeutnëdispozicionpëraktivistettëcilatpunojnënëçështjenedhunës.


Claudia Samayoa e përshkroi se si e kishte kuptuar Njësia për Mbrojtjen e Aktivisteve të të
DrejtavetëNjeriut(ngaLëvizjapërtëDrejtateNjeriuttëGuatemalës)sekishteardhurkohapërtë
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:
x

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.

x

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.

Grupipërvetëndihmë:njëseancëprejkatërorëshnëmuajpërtëprovuarushtrimetëndryshme
tërelaksimitdheshkathtësitëpërçliriminestresit.Qëllimiishteqëtëpërvetësoheshinnjëosedy
ushtrimetëkëtilladhetëvazhdonimmepërdoriminetyre.

Bisi AdeleyeͲFayemi na tha se Fondi për Zhvillimin e Grave Afrikane (FAZHG) në Ganë kishte
zhvilluarpolitikapërtësiguruarmirëqenienepersonelit:36

FAZHGeforconlëvizjenegraveafrikanemeprogrametpërndërtiminekapacitetevedhepër
ndarjenegrantevedheështëipërkushtuartëpromovojëdhekultivojëudhëheqjenegravepërtej
brezave. Me qëllim të arritjes së kësaj, ne synojmë të vëmë mësimet në praktikë ashtu që
organizatatqëembajnëgjallëlëvizjenegravetëjenëtëqëndrueshmeetëshëndetshme,duke
përfshirë edhe personat që punojnë brenda organizatës. Janë disa mënyra të brendshme për
promovimin e kulturës së udhëheqjes, mirëqenies dhe vetëͲpërkujdesjes feministe të aplikuara
ngaFAZHG:

x 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.

92

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?


x



Personelit të FAZHG-së i takon një pushim prej tre muajsh me pagesë për çdo tri vjet të
punuara.

x

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.

x

Është ndarë edhe një buxhet për shërbimet mjekësore të personelit me një limit të epërm të
caktuar për secilin anëtar të personelit.

x

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.

x

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.

x

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.

x

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.

x

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!

Duhettëflasimpër…

Deri më tani. Ia kemi arritur të bisedojmë pothuajse për secilën temë të nxehtë: seksin,
tradhëtinë,religjionin,paranë.

Kambeturedhenjëgjëefundit.

Ediseduhettëbisedojmëpërpirjen,vetëmsenukedisesitabëjkëtë.

Shumëaktivistenukpinëfare.

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 ...

Përdisaaktiviste,pijaështëmënyraevetmeezbrazjes.Mënyraevetmeerelaksimit.Përtëmos
ndier asgjë, vetëm harresë. Ose kështu ato arrijnë të ndiejnë diçka. Çkadoqoftë. Që do t’u
ndihmontetëflejnë,tëbëjnëseks,tëvallëzojnë.

93

Çkanaduhetrevolucioninësenukmundtëvallëzojmë?



Mjaftutha.Mbasenukduhettëflasimfarepërtëkëtu.

Megjithatë,dikudhedikurdotënaduhettëflasimpërtë.
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11.Hapateardhshëm

Mosegjuajfoshnjënbashkëmeujinendoturtëkoritës.

Gjithmonë më ka shqetësuar kjo shprehje. Është pa lidhje dhe e frikshme njëkohësisht. Nuk
mundtëmosekujtojsaherëqëmendojpërtëardhmen.

Nësemënyranëtëcilënkemipunuarderimëtaninukpofunksiononmë…atëherëçka?

Mbaseedhemëerëndësishmesekjo:adotëthotëpajtimimemënyrëneremohimiçdogjëje
qëkemibërëderitani?Adotëthotëkjosekemiqenëgabim,dhesetanikemitëdrejtë?

Kammenduarshumëpërkëtë.

Dhe,kuptohet,ekundërtaështëevërtetë.

Hapateardhshëmnënkuptojnëfestimineasajqëkemiqenë,qëkemibërëͲgjithçka.Sukseset
tona,humbjet.Tëgjithatëmirat,mrekullitë…dhegjithçkanëmes.

Dhepastajngrtijaevetesdhepunëstonëderinënivelintjetër.Mundtëbëjmëmëshumë,edhe
mëmirë.

Mirëpo,duhettëfillojmëdukebërëmëpak,dukeuangazhuarnë‘sportinekstremtëndaljes’,siç
equannjëaktiviste.

Dhe pastaj të kuptojmë se duhet ndryshuar kulturën e aktivizmit. Ne e kemi krijuar dhe …
mbajtur.

Dhenemundtandryshojmë.Ështëvendimiyni.

Jaseçkaduhetbërë:

x Duhettëfillojmëtëflasimpërtë—t’iakushtojmëkohën,resursetdhepërkushtiminpër
tavendosurmirëqeniennëtryezëtëdiskutimit.

x Të gjurmojmë, zhvillojmë dhe të përkrahim një sërë nismash eksperimentale në
përkrahjetëmirëqenies.

x T’indryshojmënërrënjëmarrëdhëniettonamedonatorët;dhemënyratsiefinancojmë
vetveten.

x Tëdiskutojmësesidot’irealizojmëkëtoide.
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Letëfillojmëtëflasim

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)

Kështupra,filluammebisedë.

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
biseduarmendonjëmiknënjëzonëtjetërkohore.

Jo, kjo duhej të ishte shumë e qëllimshme. E kishim vënë mirëqenien në tavolinë, në krye të
agjendavetona.

Nepopunonimshumënëgjetjenemënyravepërtëqenëaktivedhepërtëmbeturmirëetë
sigurta.

Mënëfund,nenëtëvërtetëeshndërrojmëatëqëështëprivate…nëpublike.

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;sepsenënkuptonndryshiminradikaltëkulturëssonë.Mënyrëntonëtëekzistencës.

Siebëjmëkëtë?

Mëkonkretishtduke:

x pyetur veten,siaktivisteindividuale,seçfarëdomethëniekishtemirëqeniapërne.Çkana
duhetpërtëarriturnjëjetëtëbarazpeshuar.Dhedukepriturtëshohimrezultatetegjithë
kësaj. Ajo nënkupton ndryshimin, ndërsa ndryshimi mund të jetë i dhimbshëm dhe i
frikshëm.

x ikushtuarkohëpërkatësenëorganizatattonashqyrtimittëgjithëmbarshëmtëmirëqenies
tonëdhendryshimevetëmëdhaqëmundtënënkuptojëajo.

x ikushtuarkohëdiskutimittëtëgjithaaspektevetëmirëqeniesnësamëshumëtakimedhe
mbledhjetëndryshmeqëtëjetëemundur.

x oganizuar takime të mirëfillta ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare për të diskutuar
aspektetednryshmetëmirëqenies,kulturësdheecjespërpara.Nëvendetëbukuradhepa
agjendatëstërngarkuara.

Fillojmë nga vetvetja, brenda rrjeteve të aktivisteve, fondeve për gratë, organizatave për të
drejtatenjeriut.Dheudrejtohemipartnerëvetëtjerëdhedonatorëveqënapërkrahin.

Përtejaktivizmitpërtëdrejtategrave
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Është po ashtu me rëndësi që të bartim këto biseda jashtë arenës së të drejtave gjinore në
lëvizjetëtjeratëdrejtësisëshoqërore.Aktivistëtqëpunojnënëçështjetëmjedisit,tëtëdrejtave
pronësore, kundër racizmit … të gjithë përballen me shqetësimit e qëndrueshmërisë. Ne kemi më
shumëgjëratëpërbashkëtasesamendojmë.

Gjëqënasjellë,mënëfund,tetemaemeshkujvenëbotëneaktivizmit.

Pjesamëemadheekëtijlibriureferohetnëmënyrëspecifikepërvojavetë aktivistevefemra,
transͲseksuale dhe interseksuale. Shumica e shqetësimeve të tyre për qëndrueshmërinë
gërshetohenmepërvojatetyretëdiskriminimittëbazuarnëgjininëetyre.

Mirëpo,shpresojmëselibripërmbanëshumëgjëratëcilatvlejnëedhepëraktivistëtmeshkuj.

Edhemeshkujtqëpunojnënëlëvizjetedrejtësisësocialeduhettëshqyrtojnëbrengatqëikanë
tëpërbashkëtameaktivistëtetëgjithagjinive,sidhebrengatmëspecifikepërjetëndhepërvojate
tyresimeshkujqëpunojnëpërmbrojtjenetëdrejtavetënjeriut.

Nuk e di se si do të duhej krijuar këtë hapësirë, por besoj se ka mjaft vend që ta gjejmë, së
bashku.


Edrejtapërtëqenëtësigurtëdhemirë

Nëfund,duhettëfillojmëtëpërceptojmëidenëepunëssëshëndetshme,tëbalancuar,tësigurt
dhetëqëndrueshmesinjëtëdrejtë.Josifavor.

SiçevënëpahJuliedeRiveronëshpjegiminesajtëDeklaratëssëKombevetëBashkuarapër
MbrojtësitetëDrejtavetëNjeriut:

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 JulieͲt dhe e zhvilloi më tej gjatë hartimit të
rekomandimevetëvetatëqartapërhapattonëtëmëtejmë:

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.
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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
madjesugjeronseneduhettëkrijojmëdhetëzotohemindajKonventëstonëpërtëDrejtateTrupit
dheShpirtittëAktivisteve: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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Tëjeshëmirë39

Tashtëflasimpër‘qysh’.

Qyshdotandryshojmëkulturëntonë?AngelikaArutyunovanukkaaspakmëdyshje:

Përmes solidaritetit të plotë — kjo është përgjigja e mbajtjes së aktivizmit.

Shumëprejneshdotëpajtoheshimmetë.

Prej të gjitha ]ështjeve të diskutuara në bisedat tona, gjithsesi më e rëndësishmja ka qenë
marrëdhëniajonëmevetveten.Stashaekashprehurkëtëmësëmiri:

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.

EdytanëradhëishtemarrëdhëniamenjëraͲtjetrën.SilidhemidhesiepërkrahimnjëraͲtjetrën.
Dheekundërta:sielëndojmëndonjëherënjëraͲtjetrën.MohojmënjëraͲtjetrën.Asgjënukështëmë
efuqishmesesasolidaritetiijonëisinqertë.Asgjënukështëpotencialishtnëedëmshmeseizolimi,
osetradhëtia.

Rachelnaekujtoisenganjëjerëjanëpikërishtorganizatattonaatoqëlargohenprejneshkurmë
sëshumtikeminevojëpërto:

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,sitapërkthejmëkonceptinesolidaritetitnëpraktikë?Sepse,siçetheksoiRakhee:

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?

Let’ishqyrtojmënjësërëideshëdheiniciativash.Letëeksperimentojmë,përtëparëse,siçna
tregon Anissa Hélie, të gjitha mënyrat e përkrahjes së njëraͲtjetrës janë krejtësisht specifike për
kontekstetdhekulturatecaktuara.

Përsetëmoszgjedhimdisaideprejmënysënëvijimdhet’ujapimjetë,energjidheresurse?


Omilet:Investoninëvizibilitet
Mungesa e njohjes paraqet një nga pengesat më të mëdha për mirëqenien dhe sigurinë e
aktivisteve,sinëvendeteveta,ashtuedhegjithandejnëbotë.

Qeveritëdheorganizatatndërkombëtareshpeshmeqëllimibëjnëaktivistettëpadukshme.Kjo
është pjesë e strategjisë që lejon zhdukjen fizike, arrestimin, ekzekutimin ose frikësimin e
aktivisteve.

Meqëllimqëtëheshtetnjëopozitëefuqishme.

Padukshmëriaështëkarakteristikëedheesistemeveqëishtypingratë;sipasMaryJaneͲit,është
di]kastrukturore:

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’.

Përgjigjajonëduhettëjetëezëshmedheeqartë.

Aktivistetduhettëpranohenpëratëqëjanëdhepëratëqëbëjnë.Përguximin,vendosmërinë
dhe pasionin individual dhekolektiv. Përndryshimetejashtëzakonshmeqë i kanë bërë tashmë, si
dhepëratoqëikanënisur.

Janëmënyratëpanumërtapërtështuardukshmërinë(‘vizibilitetin’)eaktivisteve.Poijapimdy:

x 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.

x Përkrahja e takimeve të aktivisteve. Aktivistet kanë nevojë për hapësirë ku të festojnë njëratjetrën 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.

Sitëluajmënëritminenjëjtë

Ështëspiritualitetinëformatevetatëshumtaqënambanshumicënprejnesh.Letanxjerrim
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
listëneidevenëvijim…përsetëmosishtojmëdisa?

x Çdo orë ndalu për pesë minuta për të pirë një gotë ujë, medituar, shtrirë gjymtyrët, ose çkado
që ka kuptim për ju.
x Krijoni një hapësirë brenda ose jasht zyrës (brenda mundësive) për reflektim të papenguar.
x Një ditë të punëtorive planizuese kushtojani pushimit dhe këndelljes.
x 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).
x 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.

Linjaejetësdhelinjatemergjente

Disa organizata të aktivisteve kalojnë shumë kohë duke dëgjuar. Duke ndihmuar individualisht
aktivistetetjera.SiçeshpjegonRakhee,kjoështënjëpunëshumëerëndëqëkërkonshumëkohë.
Mirëpo,njëkohësisht,ështëedhejashtëzakonishterëndësishme:

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
vërtetëqënemundtëmbajmëlidhjevetëmmeatoqëkanëqasjenëmjetetekomunikimitdhenë
furnizimtëmirëmerrymëelektrike.

Organizatat që punojnë në përkrahjen e aktivisteve (përmes granteve, avokimit, aftësimit)
shpeshkëtëllojtëkomunkimitjetiketrajtojnësitëdorëssëdytë:individëtëcaktuarvendosinnëse
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do të bëjnë thirrje telefonike në mesnatë ose të dërgojnë një mesazh elektronik për të shikuar si
janëkolegetqëpunojnënërrethanatërënduara.

Pilar thotë se shumë aktiviste mësojnë duke folur, shkëmbyer dhe ecur nëpër përvoja të
ndryshmesëbashkumeaktivistetëtjera:

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
ndjehetevetmuar,efrikësuar,ebrengosur,ekërcënuaroseepashpresë.Kjodomethënëseajoe
humbmundësinëpërtëreflektuarepërtëbërëstrategjipërtëgjeturmënyrënmëtëmirëpërtë
krijuar siguri për vetveten. Për të planifikuar fazën e ardhshme të një fushate. Për t’ia kujtuar se
çmohetngatëtjerët.

Letëndryshojmëkëtë.

ArianesugjeroiqëtëkrijohetnjëlinjëemergjenteSOSpëraktivistetqëpunojnënëizolimdhe,
nëveçanti,përatonëzonatnëkonflikt:

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.

Kjoështënjëideemrekullueshme.Prandaj…

x 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).
x

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,ndërsapërparandaliminasqëmundtëflitet.Ndonjëherë,kjokatëbëjëmeqasjenͲsepse
shërbimetshëndetësorenëzonëntuaj(sipërshembullDarfurioseÇeçenia)nukfunksionojnëfare.
Ose në vende ku ka sistem shumë të mirë shëndetësor (si për shembull Shtetet e Bashkuara të
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Amerikës)…mirëpo,vetëmpërataqëmundtëpaguajnëçmimin.Ose,vizitohenitekprofesionistët
shëndetësorë, mirëpo ata nuk mund t’i kuptojnë simptomet tuaja (pagjumësia, kokëdhimbjet,
marramendja),…jujapindisatabletadhejukthejnëkahkeniardhur.

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,
osemadjeedhejuraportojnënëpolici.Osekurjurrahinpolicia,juhedhinnëburgdhepresinderisa
tëhumbnifëmijëntuaj:

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…porjoenjëjtë
Shëndetiiaktivistevemundtëdëmtohetedhekur
organizatatndërkombëtareeinjorojnëmirëqenienetyre,siç
naekujtonJuliaGreenberg:
Komunitetindërkombëtartërheqnjënumërtëmadhtë
aktivisteveHIV+.Atoqëjanëprezantuesetëmirakërkohen
ngandërkombëtarëtpëravokim,mirëpopërkundër
eksponimittëmadhatoasnjëherënukkanëpërkrahje
përcjellësepërt̓uamundësuarkthiminnështëpiq[t̓i
ndërtojnëmëtejorganizatatetyrekomunitare,osetë
angazhohennëavokimnëshkallëvendoreosekombëtare.
Nësedonatorëtdëshirojnët̓ipërdorinaktivistetpër
promovimineprogramevetëveta,atëherëataduhettëdinë
senukmjaftontëpaguhenvetëmshpenzimeteudhëtimit.
AktivisteteHIV+ftohennëshumëvende,mirëpoasnjëherë
nukmerretparasyshmirëqeniaetyre.Kjoështëshndërruar
nënjëindustritëtërë,saqënëshumëkonferenca
ndërkombëtarepërAIDSǦindot̓ishihnimesazhetetyre
domethënësedhehapësiratetyre.Mirëpo,kaedherastekur
nëkonferencatëgrave,shpeshnukkahapësirëapo
mirënjohjepërpraninëegraveHIV+.


Aktivistet kanë të drejtë për përkujdesje shëndetësore. Ne nuk mund të zëvendësojmë atë që
mungon,mirëpomundt’ijapimasajpërparësinëse:
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x

Evlerësojmëmohiminepërkujdesjesshëndetësorepëraktivistetsishkeljetëtë
drejtavetënjeriutdhedukesiguruarqëpërkujdesjashëndetësoretëbëhetpjesëe
fushatavetonatëavokimit.

x

Ndërtojmënjërrjetndërkombëtardhemultidisciplinartëshëruesve(ushtruestë
kujdesitshëndetësor,psikoterapeut,udhëheqësoseshëruesshpirtëror)qëdotë
punoninbashkëpërtëpërkrahuraktivistetnëpërmjettë:

x
x

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.

x

Disenjojmënjëudhëzuesthemelortëmirëqeniespëraktivistetqë:42

x
x
x
x

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.

x

Integrojmëvetëdijenpërpërkujdesjedhemirëqenie,kontrolletmjekësoredhe
konsultimetnëtëgjithatakimetvendore,rajonaledhendërkombëtare—sidomospër
aktivistetqëvuajnë,postjerash,ngaHIV/AIDS,aftësitëekufizuaradhengakanceri.

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.







x
x

x


x

Krijohenfondeemergjentepërmirëqeniepërtëpërkrahuraktivistetnërastetë
sëmundjes,vdekjesosehumbjessëtëafërmve.Fondetmundtëjenëmëtëdobishme
nëseorganizohennënivelrajonal,qoftësifondacionetëpavarura,osetëintegruaranë
fondetëgrave.

x

Krijimiingjarjevepërplanifikimstrategjiktëaktivistevedherrjetëzimiityre.Në
mbarëbotënnukkamëshumësedisavendekuaktivistettëgjejnëpakqetësi.Duhen
edheshumëmëshumëtëtilla.Dotëmundtëfillohejdukeibashkuaraktivistetqë
udhëheqinvendeatraktivedhetëtjerëqëkanëkrijuarvendetësigurta,sipërshembull
skematëbursave(nëbotënakademike)dherrjetepërrehabilitiminngatortura.43Duhet
t’ikuptojmëmëmirëmodeletepërkrahjesqëjanënëdispozicion,sidhemetodatmë
efektivepëraktivistetngavende,kontekstedhekulturatëndryshme.Pastajduhettë
investojmënëkëtovendstrehimedhenësistemetekzistuese,poredhetëkrijojmë
shumëmëshumëvendetësigurta.

x

Festimiijetës.Asnjëaktivistenukduhettëpërballetevetmemesëmundjetapome
vdekjen.SolidaritetinënkuptontëqëndraritpranënjëriͲtjetrit...kudoqëmundtëjemi
nëkëtërrugëtimjetësor.Jasesi:44
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x
x

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.

Ndërtimiinjërrjetipërsigurishoqërore
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)

Shumëaktivistemëtëmoshuarakanëpakosekurrfarësigurieekonomikenëkohënderisapoi
afrohenpensionimit.Mirëpo,asmëtërinjtënukjanëaspakmëmirënëkëtëkuptim…sikurseedhe
tëtjerëtnëmestëkëtyredygrupevetëskajshme.

Krijimiinjërrjetitësigurisëpëraktivistetmëtëmoshuaranukështëpërparësivetëmpëratoqë
pritettëpensionohen–kjoduhettëjetëpërparësipërtëgjithëne.

Mirëpositafillojmëkëtë?

Autorët e PërpjekjessëSolidaritetittëGrave tëBrezave tëNdryshëm (WISE), kishin një idetë
mirë për të sjellur këshilltarë financiarë që do të fillonin diskutime të përgjithshme për planifikim
financiarmeaktivistet.Kjomënxititëmendoj.Neibëjmëdisagjërashumëmirë,ndërsatëtjerat
janëjashtëfushëssëspecializimittonë.

Pra,letëbisedojmëmeaktivistetdhet’ubiemnëfijemënyravepërfinanciminenjërrjetiglobal
tësigurisëpëraktivistet,kudotëpërfshiheshin:

x Pensionet.
x Arsimi për të rriturit.
x Sistemet për sigurim shëndetësor.
x Paga dhe beneficione të mjaftueshme.

Nedotëduhejtëishimnëgjendjetëinkorporojmëdisangakëtonëbuxhetetefinancuaranga
jashtë.Megjithatë,dotëduhetndoshtatëthemelojmëedhefondendërkombëtare,kombëtaredhe
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.

Neduhettëkuptojmësemekëduhettëbisedojmëpërkrijiminekëtyrerrjetevetësigurisëdhe
tëhulumtojmësesiiakanëdalursektorëtetjerëtëngjashëm.Përshembull,TrustiRoryPeckme
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selinëBritanitëMadheështëdukethemeluarnjëskemëtësigurimitshëndetësordhetëaftësimit
në lëmin e sigurisë për gazetarët e lirë.45Agjencitë e ndihmave kanë arritur që gradualisht të
standardizojnëdisasisteme,ndërsaPopujtnëNdihmëmundtëjetënjëvendimirëpërtëfilluar.46
Aleanca Kombëtare e Organizatorëve në SHBA ka krijuar një skemë pensionale për organizatat që
punojnënëdrejtësinësociale,ekonomike,mjedisoredheracore.47

Dhe,pastëgjithave,neduhettëmendojmëpëraktivistetqëkanënevojëpërmëshumësenjë
rrjetëtësigurisë…

Nderodhembroj

Çkatëbënikurdëmiështëshkaktuartashmë?

EpatapyeturSuzanënatëditë.Çkamundtëbëjmëpërtëndihmuarnjëaktivisteqëkapërjetuar
tashmë tepër shumë … një aktiviste që është plotësisht e rraskapitur? Ose ka përjetuar dhunë
ekstreme?Simundtandihmojmëqëtëkthehetprapnëpunë?

Suzanaupërgjigjse:‘Nukikthejmënëpunë.Nukështëqëllimiaty.Punaështët’inxjerrimjashtë,
nëvendtësigurtëdhet’inderojmëdhet’içmojmë’.

Pikë.

Në disa raste, kjo nënkupton përkrahjen e aktivisteve për të shkuar fizikisht në një vend të
sigurtëdhetëqetë.Përkohësisht.Osendonjëherëedhepërgjithmonë.

͐Tësigurtatash
Tëkrijohenhapësiratësigurtapëraktivistetpërt̓u
siguruarngapërjetimeteskajshme.Këtomundtëjenënë
formëtëvendstrehimeveoset[shtëpivetëmenduaraetë
krijuaraenkas,megjithëseatomundtëbazohennëparimete
njëjtasikurvendstrehimetpëraktivistetetjera(përmë
shumëshihrekomandimetpërvendstrehimet).

•Tëlidhenkëtomenismatëtjerapërtëbashkuaraktivistet
eksperte(profesionistenëfushënepërkujdesjesdhetë
shëndetitmendor–shëruese)tëcilatmundtëndihmojnë
shëriminetyre.

•Ekzistojnëgrupetëaktivistevenëtërëbotënqëjanëtë
specializuaranëpërkrahjenetëmbijetuarvetëdhunës.Ne
duhettëshikojmënëseatodotëjenënëgjendjetëpërkrahin
aktivistetembijetuara.
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•TëfarkohenlidhjemëtëthellamegrupesiOrganizata
BotërorekundërTorturësdheRrjetineKëshillit
NdërkombëtartëRehabilitimitpërViktimateTorturësme
qëllimtëdiskutimittëmënyravekonkretepërpërkrahjene
aktivisteveqëikanëmbijetuardhunëssëskajshmedhe
torturës.


Disaorganizatapunojnënëdërgimineaktivistevenëvendetësigurtabrendaosejashtëvendit.
Këtorastejanëtërralladheshumëtëveçanta.

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
duhurpërtëqenënëgjendjetëshërohenmetëvërtetë;mendihmënenjëshëruesi,sinjëdoktor
osenjëpsikolog.Mbaseatomundtëkenënevojëtëkalojnëkohënëvetmimerërënebardhëdhe
meritminedetit.Osetëkalojnëkohënëshoqërimeaktivistetëtjera.

Kaardhurkohaqëtëkrijohenkëtohapësira.Sepse,ponukibëmëne,nukibënkushtjetër.
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Tëndryshojmëmënyrënefinancimittonë
Fondacionetqëndajnëgrantepërtëdrejtatenjeriut

Neduhettëbëhemisikurndryshimetqësynojmë.

Dhe duhet të fillojmë me ato organizata të cilat e shohin kuptimin e ekzistencës së vet në
përkrahjeneaktivistëveqëmbrojnëtëdrejtatenjeriuttëtëtjerëve.Postëtjerave,këtupërfshihen
edhefondetkombëtaredhendërkombëtaretëgravedheorganizatatqëjapingrantepërtëdrejtate
njeriut.

Mirëpo, pikërisht këto organizata mund të kenë punën më të vështirë për të hapur rrugën për
aktivizëmtëqëndrueshëm.

Dukeqenëedhevetëaktiviste,atyredot’uduhetqëfillimishttëshqyrtojnëkulturënevetdhe
tëvendosinseçkadot’uabëjëtëmundshmeatyreqëtëgjejnëbaraspeshëndhemirëqenienpërsë
brendi.SiçnaethaTina:

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 …

Mirëpodiçkaduhettëndërmerret,qoftëkjondryshimiistrukturëssëpagave,lejimiipushimeve
më të gjata, zbatimi i praktikave reflektuese … ose seanca vallëzuese të premtën pasdite (Nagarik
AawaznëNepaldheFondipërVeprimEmergjentnëSHBA).Çkado.


Sepsehapitjetërështënjëndryshimradikalemënyrëssëmbështetjesfinanciarepëraktivistete
tjera.Evaepërkufizoikëtëpërmrekulliderisapoflistepëretikënedonatorëve:
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 …

Dhekjonënkuptonjovetëmfinanciminenjësërëçështjeshqëkanëtëbëjnëmemirëqeniene
mesigurinë(tëcilatjanëthelbësorepërqëndrueshmërinë),poredhendërmarrjenemasaveqëkjo
përkrahje, brenda mundësive, të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, duke ofruar financim të
shpejtëefleksibilshumëvjeçarpërfunksionimineorganizatave.

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
duhettëndryshojnëedhemënyrënefinancimittëorganizatavetëveta.

Kërkoni

Simundtandryshojmëmënyrënefinancimittonë?

Lepa,ÇarnadheRachel,tëgjithanadhanëtënjëjtënpërgjigje.

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).

Gjithnjëfillohetmenjëkërkesë.

Dhe,siçetheksoiAnissa,neduhettëkërkojmënëmënyrëkolektive:

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.

Kurkemitëbëjmëmendryshiminekulturësfinanciare,neduhettëfillojmëngavetvetja.Pasiqë
tëkemimenduardheplanifikuarmirë,neduhettëzotojmëresursetpërtëvazhduarpërpara.
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Kjodomethënësenesëpariduhettëndryshojmëkërkesattonapërdonatorëtejashtëm,ashtu
qët’ipërfshijmëgjëratthemelorenëbuxhete.Pafrikëdhepandjenjëneturpit.

Përfshirë: paga normale, pushime, përkujdesje shëndetësore, pensione, sigurim, aftësime dhe
arsimim. Fondet emergjente. Hapësirë dhe kohë për të reflektuar dhe punuar në planifikim
strategjik.Dheveprimepërtabërëpunëntëdukshme.

Si mund t’i bëjmë donatorët të kuptojnë rëndësinë e këtyre gjërave? Duke transformuar
marrëdhëniettona.

Marrëdhënietmedonatorët

Pasitëkemivendosurtëndryshojmëmënyrënekërkimitdhetëmbledhjessëfondevedhetë
vetëfinancimit,atëherëduhettëfillojmënjëbashkëbisedimmedonatorëtqëndihmojnëpunënpër
tëdrejtatenjeriut,mirëpotëcilëtendenukekanëkrejtësishttëqartë…

JessicaHornsugjeroisedotëishtemirënësedotëinvestonimnëedukimindheinformimine
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 …

Albertiupajtuasedotëduhejkohëdheshumëpunëderisatëbindendonatorëtpërvlerëne
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 …

Kurepyetasesidomundtëfillonimtëndryshonimqëndrimetnëradhëtedonatorëve,aitha:

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 …

Siduket,edhekëtufillojmëdukebashkëbiseduar.

Mirëpo, fillimisht, donatorëve duhet t’ua bëjmë të qartë se kush jemi, si arrijmë deri te
rezultatet,sendërtimiilëvizjevedhepunapërtëdrejtatenjeriutjanëpërpjekjetëndërlikuaradhe
kolektive. Ajo nuk mund të matet në kuptimin e ‘kthimit të investimeve’ në suaza të kornizave të
papërshtatshmetë‘bazuaranërezultate’.Kjo,thjeshtënukfunksiononkështu.

Duhettëkeminjëdialogtëqartëetësinqertëmedonatorët,tëcilëtdotënandihmojnëqëta
kthejmëpërsëmbarikëtërrjedhdheqët’izhvillojmëmekanizmateduhurͲsëbashku.

Mbasenjëngamënyratmëtëmiraështëqëtëbisedojmësinqerishtmedonatorëtpërgjëratqë
kemimësuardhet’ipyesimpërbrengatetyre.Përmënyratsesipërballenatamestresindheme
presionin.Çkauaprishëgjuminenatës?Siivendosinbalancetnëmestëjetësprivatedhetëasaj
profesionale?Siibalancojnëvleratetyrepersonale,vlerateorganizatësdhemënyratefinancimittë
aktiviteteve.

Sepse në fund të fundit, gjithçka duket se përmblidhet në një gjë: nëse duhet të bëjmë
ndryshime,gjithsesiqëduhettë fillojmëdukebiseduarpërvetentonësiindividë.Pastaj,tëgjitha
lidhjetdhepjesëtdotëbiennëvendinevet.
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Tëçojmëçështjenmëtutje

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?


Kujanëresurset?

Pra,kujanëresurset–njerëzoredhefinanciare—të
nevojshmepërt̓ikthyerkëtoidenërealitet?Atojanëatje
diku͐mirëpo,varetnganenësedotëaktivizohen.Javetëm
disaide:
•Aktivisteshëruese:Aktivistetëshumtaekanëbërënjë

͂zhvendosjenëformë͂tëaktivizmittëvetpërtëpunuarsi
shëruese.Takërkojmëndihmënetyre.
•Disafondacionejanëthellësishttëpërkushtuarapër
përmirësiminegjendjesshëndetësoreanembanëbotës.
Aktivistetjanënëvijënballoretëkëtijreagimishëndetësor.
Përsetëmospunohetmetopërtëpërkrahurdisangakëto
nismapërtësiguruarpërmirësimineshëndetitdhe
mirëqeniessëaktivisteve—rritjaeqasjesndajmbrojtes
sh[ndet[sore,kujdesiprevetiv,shërbimi,pushimi,pauzat?
•Kompanitëepërfshiranëteknologjinëinformativedhe/
osenëformatëtjeratëkomunikimitmundtëjenëtë
interesuaranëpërkrahjenelinjaveemergjentedherrjeteve
tëinformimit.Njësojsikuredhefondacionetqëpërkrahin
nismatnëfushëneteknologjisë/informimit/komunikimit.


Si mund t’i përfshijmë të gjitha këto ide për mbajtjen gjallë të aktivizmit në një mënyrë të
barazpeshuar?Po,kemithënëseqëndrueshmëria,mirëqeniadhebarazpeshaduhettëjenëpjesë
integraletëaktivizmit.Mirëposhumënganismatetheksuaramëlartëkërkojnëmëshumësekaq.
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Kur fola me MariemeͲn për WISEͲn, ajo më tha se të gjithë pajtoheshin se kjo ishte ide e
mrekullueshme.Mirëpo,askushnukkishtegjeturkohëqëtashtyntepërparakëtënismë.Paresurse
tëpërkushtuaraqëuduheshinpërtazhvilluarmëtej,përfshirënjerëzit,paratë,hapësirëndhenjë
shtëpi,kjoideemrekullueshmekambeturvetëmnjëideemirëdheasgjëtjetër.Derimëtash.

Kështuqëneduhettëflasimpërhapatemëtejmë.

Nësekëtojanëidetëdhebindjettona,atëherësimundt’ibëjmëatotëjetojnëetërriten?

Adotëduhej…t’itrimërojmëdisaorganizata,siçjanëfondetegrave,qët’ipërvetësojnëdisa
prejkëtyrenismavedhet’izhvillojnësiprograme?Tëpublikohen‘praktikatmëtëmira’nëmesine
grupeveaktiviste?Tëkrijojnënjëorganizatëtëre?

Njëgjëështëesigurt.Aktivistetendryshojnëbotën.Çdoditë.Kështu,çkadoqëtëvendosimtë
bëjmëmëtutje,dotëjetëshumëinteresante.
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Letëvallëzojmë(Fundi)

Juliettedheunëishimrehatuarnjënatëdukengrohurnjëratjetrënnëdivanintonëtëkuqduke
shfrytëzuarkohëneçmueshmenëmestëdyprogarmevetësajtelevizive.

Aimëshikoidhemenjëzëpërshpëritës,mëpyeti,‘Nënë…arrinikëtuderinëorën9tënatës?’
Shihejqartësekjoishtemerëndësipërtë.Ithashë,‘Poedashur,ndonjëherëmadjeedhemëvonë.
Derinë10,mbaseedhe11’.

Ajobërinjëpushimsipërtëkuptuarmëmirëkëtëqëthashë.

Nëfund,tha:‘Dhepastajvallëzoninudo,apojo’.

Kjonukishtepyetje,ishtenjëdeklaratë.Nukekishaidenësengaikishteardhurnjëmendimi
tillë.Netëtemiaishintëmbushurameshkrime,mesazheelektronikedhemeprogrametelevizivepa
mend për vrasës serialë ose për polemikat e shumta për atë se kush do të ishte manekenia më e
mirëeAmerikëskëtëvit.Dhekëtunukkishtekurrfarëvallëzimi.

Mirëpo, për ndonjë arsye, në shportën e saj të ideve (siç e quante ajo mendjen e vet) kishte
qëndruarifshehurnjëparafytyriminënëssëvettëlirëetëegërdukendënjurezgjuarshumëorë
paskohëssëgjumitdhedukevallëzuarnëkostumineditëssëvettëlindjes.

Çfarëpërfytyrimidheçfarëimagjinate!

Dhe,pastajmendova…çfarëideje…

Ndonjëherëmjaftonnjëshkëndijëetillëpërnjëidedheihapërrugëtëmenduaritpërtrajtatmë
tëndryshmetëtëqënit.Kështuhapenmundësitë.

Përt’upyetursesidotëishtevallëziminudo.Paubrengosurnësediçkapodridhetshumëose
nëseposhikondikush.

Dhe,psejo?

Letëfillojëvallëzimidhetëshohimsekudotënaçojë.
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Mirënjohje

UjemishumëmirënjohëseGravenëtëZeza(Beograd)dheLABRISͲitqënafrymëzuanpërtitullin
e librit nëpërmjet të kartolinës që kishin disenjuar për Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të
Njeriut,tëbazuarnënjëcitimqëireferohetEmmaGoldmanit.Nëvijimjapimtekstinekartolinës,të
përkthyernëgjuhënanglezengaMarijanaStoj]iq.


ŠTAEMIREVOLUCIJA
akonemamslobodudakažemštamislimikogavolim...akonemogudauĜemupozorištejer
koristim kolica ili u prodavnicu jer moja koža nije dovoljno bela, da držim svog deēka za ruku i sa
devojkomsepoljubimjerjevolim...akometukujernisamkaosvi,akopripadamonimakojisuDrugi
i Razliēiti ... ako imam pravo da glasam a za sve ostalo đutim, ako na mene pokazuju prstom jer
izgledamsiromasnoilipoštujemnekidrugipraznik...akonođusanjamstrah,adanjugaživim...ako
se ne družimͲ ne zato što neđu, veđ zato što me se drugi stide ... ako nemam podršku jer se moj
problemdrugihnetiēe...akonesmemdakažemdamijelošeidamitelolomivirus...akoseplašim
odreēiipogleda,akostrepimodsilovanjaibatina...
 





AKONEMOGUDAPLEŠEM


WHYDOINEEDAREVOLUTION
IfIhavenofreedomtosaywhatIthinkandwhoIlove...ifIcannotgotoatheatrebecauseIuse
awheelchairortoashopbecausemyskinisnotwhiteenough,ifIcannotholdmyboyfriend'shand
andkissmygirlfriendbecauseIloveher...iftheybeatmebecauseIamnotlikeeverybodyelse,ifI
belongtothosewhoareOthersandDifferent...ifIhavetherighttovoteandIhavetokeepsilent
foreverythingelse,iftheypointafingeratmebecauseIlookpoororrespectsomeotherholiday...
if I dream in fear during nights and if I live in fear in the daylight ... if I do not have friends—not
becauseIdonotwanttobutbecauseothersareashamedofme...ifIdonothavesupportbecause
othersdonotcareaboutmyproblem...ifIdarenotsayIfeelbadlyandmybodyisshakenbyavirus
...ifIamafraidofwordsandlooks,ifIamanxiousaboutbeingrapedandbeaten...
 






IFICANNOTDANCE

ÇKAMËDUHETREVOLUCIONI
Nëse nuk kam lirinë për të them çka mendoj dhe kë dashuroj ... nëse nuk mund të shkoj në
teatërsepselçvizmekarrigemerrotaosenëdyçansepsengjyraelëkurëssimenukështëmjafte
bardhë,nësenukmundtëmbahempërdoremetëdashurinosemetëdashurënqëedua...nëse
mërrahinsepsenukjamsikurtëgjithëtëtjerët,nëseutakojatyreqëjanëAtaosetëndryshëm...
nëse kam të drejtë të votoj por duhet të heshtë për çdo gjë tjetër, nëse bëjnë me gisht kah unë
sepsedukemevarfërosefestojfestatëtjera...nëseëndërrojankthenatënejetojankthenëdritë
tëditës...nësenukkammiq—josepsenukiduaporsepseataturpërohenngaunë...nësenukgëzoj
mbështetje sepse të tjerët nuk shqetësohen për problemin tim ... nëse them se nuk ndihem mirë
dhe setrupi im është shkallmuar nga njëvirus…nëse frikohemnga fjalët e pamjet,nëse jetojnë
ankthngamundësiaedhunimitdherrahjes...
 





NËSENUKMUNDTëVALLËZOJ
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Atokëngë

Shumëprejtitujvetëkapitujvedhemëshumëshprehjeetogfjalëshanëtekstinelibrit,janëtë
frymëzuara nga këngët që unë e Jelena i kemi dëgjuar e dashur derisa punonim së bashku gjatë
këtyreviteve.Kështu,neifalënderohemimuzikës:



Jamelia
ThankYou(Faleminderit)
R.E.M.
TalkaboutthePassion(Flasimpërpasionin)
DonnaSummer
BadGirls(Vajzatekëqia)
NatashaBedingfield
Unwritten(Tëshlyera)
TheCure
NeverEnough(Kurrënukmjafton)
IsmaelLôandMarianneFaithful
WithoutBlame(Pafaj)
PaoloNutini
NewShoes (Këpucë të reja)
KatieMelua
TigerintheNight(Tigrinënatë)
QueenandDavidBowie
UnderPressure(Nënpresion)
Coldplay
NobodySaiditwasEasy(Kushthaseishte
lehtë)
TearsforFears
SowingtheSeedsofLove(Mbjelljaefarëssë
dashurisë)
SisterSledge
WeareFamily(Nejemifamilje)
ArethaFranklin
Respect (Respekti)
FatboySlim
RightHere,RightNow(Këtuetani)
Genesis
FollowYou,FollowMe(Unëpasteje,tipas
meje)
SimonandGarfunkel
TheSoundsofSilence (Tingujteheshtjes)
AnnieLennox
WalkingonBrokenGlass (Të ecëshnëqelqtë
thyer)
TomPettyandtheHeartbreakers
Refugee(Refugjati)
GeoffreyOryema
Exile (Ekzili)
Coldplay
I’llSeeYouSoon (Dotë shihemishpejt)
AllisonKrauss
BabyMine(Loçkaime)
TinaTurner
What'sLoveGottoDowithIt(Nukështëpunë
dashurie)
SarahMcLachlan
WorldonFire (Botanë Zjarr)
TearsforFears
MadWorld(Botëeçmendur)
Chumbawumba
IGetKnockedDown(Rrëzohem)
AlJarreau
LeanonMe(Mbështetunëmua)
EwanMcGregorandAlessandro
YourSong(It’sALittleBitFunny) – Këngajote
Safina
(Ështëpaksaargëtuese)
U2
One(Një)
MarkIsham
…SafeNow(…Tësigurtëtash)
EricClapton
ChangetheWorld (ndryshojebotën)
ScissorSisters
IDon’tFeelLikeDancing(Nukmëvallëzohet)
MadeleinePeyroux
DanceMetotheEndofLove(Vallëzojmësatë
mbarojëdashuria)
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Përtëmosuahumburmeritëntëtjerave,nethemiqëjemifrymëzuarnganjëspektërigjerëi
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,
mirësiaeOpheliasnëSriLanka,reiki,Robini,lëvizjet‘sansfrontières’(pakufij),patateteëmbladhe
taekwondo.
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