
Pyetja nga TV 

Cili është opinioni i Kishës katolike mbi çfarë po  ndodh sot në gjimnazet e Tiranës mbi 

promovimin e LGBTI-së? Çfarë propozon Kisha. 

Kisha katolike ka një qëndrim të qartë në lidhje me personat me tendenca 

homoseksuale dhe i referohem Katekizmit të Kishës Katolike
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.Të njëjtën gjë pohon edhe 

Papa Françesku,
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 i cili me fjalë më të thjeshta bën dallim të qartë mes personave 

homoseksualë ose me tendenca homoseksuale dhe ideologjisë gender: Personat janë të 

denjë për respekt, duhen mikpritur dhe shoqëruar, pasi Jezu Krishti kështu do të bënte, nga 

ana tjetër, thotë ai, ideologjia gender synon indoktrinimin, duke u infiltruar edhe përmes 

shkollës, për të ndryshuar mentalitet, për të minuar familjen dhe vetë shoqërinë. Këtu jemi në 

rastin e dytë pasi në këtë iniciativë bëhet fjalë për LGBTI si organizatë. Është legjitime të 

shtrojmë pyetjen: Cila është kjo organizatë? Cili është statuti i saj? Kush janë anëtarët? 

Kush e  mbështet, Kush e financon? Çfarë synon të arrijë?, Në fakt edhe rajtimi që po bëhet 

nga media, nuk po e ndihmon shoqërinë tonë për një debat të vërtetë konstruktiv, të thellë e të 

mirëreflektuar. 

Teksti që vijon, më shumë se një reflekim, është shtrim i disa pyetjeve-shqetësimeve të cilat 

duhet të na bëjnë të mendojmë.  

Megjithatë duhet thënë, se si shoqëri, duhet të jemi shumë të vëmendshëm e të ndjeshëm, 

nga njëra anë, duhet të bëjmë vërtet një ecje për të mos diskriminuar persona që për arsye të 

ndryshme jetojnë apo kanë tendenca homoseksuale, pasi çdo person është i denjë për respekt, 

por njëkohësisht të jemi të kthjellët, pasi pas organizatave LGBTI ka interesa dhe 

nxitje që shkojnë përtej personave anëtarë të tyre (aktivistë) e sidomos, që as nuk i marrin me 

mend ata, që duke pasur tendenca homoseksuale nuk ndihen fare të përfaqësuar nga LGBTI. 

Aspiratat e kësaj organizate akoma nuk janë përfshirë të gjitha në legjislacionin tonë de jure, 

por kjo inicitativë tregon se de facto, rrugen e kanë të hapur.  

Na lindin edhe pyetje të tjera:  

1. Cilat nga grupet e tjera shoqërore që vetë kategorizohen si grupe të vecanta dhe 

efektivisht të emargjinalizuara, kanë fituar këtë të drejtë deri tani? (i referohem faktit 

të jenë pjesë e një strategjie  që përfshin shoqërinë civile në formë sistematike)  

2. Përse LGBTI qenka kaq e privilegjuar?  

3. Vërtet kultura jonë qënka kaq e ashpër ndaj këtyre personave, sa u dashka ndërhyrë 

me strategji dhe investime të mirëfillta, thjesht për t’iu dhënë atë dinjitet që çdo qenie 

njerëzore ka dhe që është e shkruar në Kushtetutën dhe në Kartën e të drejtave të 

njeriut?  

4. A ka këtu diçka më tepër se sensibilizim për një grup të emargjinalizuar? 

Patjetër që ka. Përgjigja e këtyre pyetjeje do të jetë vertetë sfida e radhës edhe për shoqërinë 

tonë, sikurse tashmë është sfidë për Evropën. 
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 Dialog me gazetarët në fluturimin e kthimit nga Gjeorgjia të Papa Franceskut 



Në lidhje me fushatën e LGBTI-së në gjimnazet e Tiranës 

Këtu bëhet fjalë për lejimin e komunitetit LGBTI të sensibilizojnë në shkolla. Në  këtë 

mënyrë, pranohet si i mirëqenë fakti se kjo kategori pesonash ka të drejtën të servirë 

këndvështrimin e saj (mbi të cilin shumë mund të diskutohet) në institucionet shtetërore, 

madje gjë për të cilën edhe financohet nga donatorë të ndryshëm me synim jo qartësisht të 

kuptueshëm. Përfshirja e shkollës në strategji, nxjerr në pah diçka më tepër se një 

problematikë. Ja, cilat janë gjërat që nuk shkojnë në këtë qasje: 

1. Një manipulim i fëmijëve dhe i të rinjve 

Një ndërmarrje të tillë në gjimnaze, unë e shoh si një tentativë për të ofruar një model 

tjetër, i cili nuk ka të bëjë me bullizmin, pasi është e ditur se nuk kemi nëvojë për një kod 

tjetër sjelljeje, apo për të nënvizuar kategori të tjera njerëzore përveç atyre që janë në Kartën 

e të drejtave të njeriut, ku çdo anëtar i LGTBI bën pjesë.  

Një ndërmarrje e tillë dhunon dhe bën presion në opinionin publik, por sidomos duke 

përdorur të rinjtë e fëmijët në procesin e brishtë të ndërtimit të identitetit të vet, duke i 

destabilizuar dhe duke i bërë konfuzë. Nëse nuk do ta përballim në shumë nivele këtë 

mënyrë të marrjes së nismave me ngut, ata që sot po shqetësohen për këtë problem, do të 

bëhen pre e bullizmit dhe e diskriminimit, bazuar në “politically correct”,  nën presionin e 

diktaturës gender, sepse këto forma po merr ky fenomen.  

Dua të shtoj se në Shqipëri jemi më me fat, sepse tashmë këta janë skenarë të konsumuar 

edhe pse të dhimbshëm, që kanë ndodhur nëpër botë e nga të cilët le të mësojmë.  

2. Përgjegjësia sociale e të gjithëve  

E kam të qartë që iniciativa e sapofilluar është aprovuar me vendim të këshillit të 

Ministrave, në kuadrin e barazisë gjinore 
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 Kjo, për ne si Kishë, dhe kur them Kishë nuk 

nënkuptoj vetëm hierarkinë e saj apo jetën rregulltare, por si një popull që në Krishtin beson 

dhe në Të gjen modelin e vertetë të njeriut, duhet të na ndërgjegjësojë për të menduar me 

thellë e më gjatë: Çfarë roli luan indiferenca apo mosinteresimi ynë për iniciativa që 

promovohen në shkallë kombëtare, qoftë edhe nga qeveria? Të mos harrojmë se këto 

neglizhime, nga ana e shoqërisë civile, sjellin herët a vonë pasoja, sikurse po i shohim sot. 

Ndoshta kjo ngjarje na bën të reflektojmë të gjithëve, në veçanti u drejtohem prindërve, 

pavarësisht besimit fetar: Deri ku ka të drejtë shteti të servirë vlera, apo këndvështrime 

të jetës? 

Unë mendoj se shteti, Ministria e Arsimit, nuk mund t’ia lejojë vetes luksin të ketë 

monopolin e çdo përmbajtjeje a vlere, pasi ashtu siç ka ndodhur në të shkuarën me 

ideologjinë komuniste, apo të tjera nëpër botë, do të ndodhë e po ndodh me relativizmin etik 

me ideologjinë gender apo të tjera që do të pasojnë. Pasi për ideologji po flasim, apo si 

thotë Papa Françesku “Kolonizim Ideologjik”.  
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problematikë e gjërë, duket e monopolizuar sikurse bullizmi nga LGBTI 

https://www.un.org.al/sites/default/files/SKGJB-AL-web.pdf


Në lidhje me realitetin tonë do të shtoja akoma: Disa tematika janë akoma tabu në 

kurrikulat shkollore, pra anashkalohen, sikurse është edhe besimi fetar, për të cilin shumë u 

patën shprehur me rezerva për ta futur apo jo në kurrikul, por shihet se ide të tjera, edhe pse 

në kundërshtim me ndjeshmërinë, formimin dhe botëkutpimin e pjesës më të madhe të 

popullsisë, implementohen pa asnjë debat dhe janë bërë fakt i kryer.  

Ministria e Arsimit dhe asnjë qeveri, nuk mund të mos përfshijë prindërit në 

zgjedhjet themelore që bën në kornizën e vlerave dhe modeleve që ofron. Dhe, më tepër 

akoma, që të mund të vjelë mendime të matura, duhet të fuqizojë vendimmarrjen e prindërve 

dhe të vihet në diskutim vetë Ministria për atë çka ofron.  

Mbi modelin e njeriute të familjes, ngrihet e ardhmja e fëmijëve tanë, ndaj nuk mund 

të luhet me këtë, pasi është thelbësore. Modeli i familjes nuk është opinion mbi të cilin sipas 

rastit biem darkod.  

Duhet, në fund të fundit, t’iu lindë e drejta prindërve për objeksionin e ndërgjegjes që 

t’u bëjnë oponencë iniciativave që nuk përkojnë me botëkuptimin e tyre. Jo gjithçka që është 

e ligjshme është një e mirë. 

Monopolizimi i bullizmit nga LGTBI 

Një tendencë tjetër shqetësuese është se edhe qasja e problematikës në shkolla, ka 

nisur mbi bazën e bullizmit. Habitem se sa e thjeshtë qenka të trajtohet kjo temë nisur vetëm 

nga diskriminimi ndaj personave me tendenca homoseksuale, ndërkohë  që të gjithë e dimë 

që bullizmi është një problematikë shqetësuese dhe në një përqindje të vogël i referohet kësaj 

tematike. 

Edhe këtu i bëj thirrje të gjithëve që tendenca për të monopolizuar pika të 

ndjeshme nga ana e kujtdo, si viktimizim, (në këtë fushë organizata LGBT ka një përvojë 

shumë të mirë), do të shkojë në dëm të ndërhyrjeve të vërteta edukative në fushën e 

bullizmit.  

 

Përmbyllje  

Në fund dëshiroj të nënvizoj faktin që ekziston një tendencë, pjesë e strategjisë së 

LGBTI, të izolojë problemin dhe të tërheqë vemendjen rreth komuniteteve fetare, si ata që 

janë kundër dhe kjo strategji funksionon, sikundër edhe ka funksionuar futja e tyre në 

gjimnaze, pasi tërheqja e vemendjes ndaj tyre është suksesi që prisnin, duke e spostuar 

problemin ose duke e rritur më shumë viktimizmin e tyre. Sugjeroj që të mos pyetet vetëm 

Kisha katolike apo komunitetet e tjera fetare të cilat kanë në themel të konceptit të njeriut dhe 

të familjes Planin origjinal të Hyjit, natyrën, por duhet pyetur opinioni i gjerë publik dhe 

sidomos prindërit, përderisa bëhet fjalë për shkollat dhe jo vetëm duhen pyetur, por duhen 

ndihmuar për t’u dhënë formë e motivim bindjeve të tyre dhe shqetësimeve të tyre të drejta.  

 


