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A është normale që shefi komenton 
figurën e trupit edhe teshat e punëto-
reve*? 

A është normale që në vende publike 
trupi i femrave shifet gjysmë i zhves-
hur?

A është normale që gratë e Zeza edhe 
familja e tyre gjithmonë i ekspozohen 
profilizimit racor?

A është normale që çdo dy javë një 
gruaje i mirret jeta në shtëpi të saj? 

A është normale që një grua duhet ta 
durojë dhunën shtëpiake vetëm që ta 
sigurojë qëndrimin e vetë në Zvicër? 
  
A është normale që në Zvicër më 
pak se 20% e viktimave të dhunës 
seksuale bëjnë Kallëzim Penal? 

A është normale që gratë për të një-
jtën punë paguhen më pak se kolegët 
e tyre mashkuj? 

A është normale që të ndahen punët 
me pagesë dhe pa pagesë (si p.sh. 
punët e shtëpisë dhe përkujdesja fa-
miljare) kur barrën kryesore e bartin 
gratë? 

A është normale që gratë me aftë-
si të kufizuara me shumë veshtirësi 
gjejnë qasje adekuate për një vizitë 
mjekësore?
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Manifesti i kolektivit të grave* për gre-
vë në Zürich është i shkruar nga grupe 
të ndryshme punuese. Pozicionet dhe 
perspektivat e ndryshme qëndrojnë 
krah për krah (ballë për ballë) dhe nuk 
janë të unifikuara as gjuhësisht dhe 
e as përmbajtësisht. Shkrimi në për-
gjithësi e reflekton shpirtin (frymën) e 
kolektivit, e jo emërtuesin e përbash-
kët më të vogël, por solidaritetin qe 
është qendror. Me okupu hapësirë do 
te thotë me u bë i dukshëm. Ne mar-
rim aq shumë hapësirë, si gra* sepse 
jemi, dhe e formojmë atë me të gjitha 
kërkesat dhe dëshirat tona. Në këtë 
mënyrë, manifesti nuk pretendon të 
jetë i plotë.

A është normale që gratë e Zeza nuk 
shihen si bashkëqytetare?

A është normale që diplomat e 
emigrantëve nuk njihen dhe nuk çmo-
hen? 

NE MENDOJMË: 
JO! PRANDAJ PRO-
TESTOJMË ME 14 
QERSHOR 2019. 



SË BASHKU DO I HEQIM 
PRANGAT

Që nga fëmjëria ne mësojmë nëpërmjet 
edukimit dhe bashkjetesës dy gjinore qe 
ti ndajmë rolet.
Dhuna e diskriminimi janë përjetim ipër-
ditshëm i Grave*. Kjo shihet si normale. 
Gratë duhet t’i injorojnë dëshirat e tyre për 
ti arrirë punët e shtëpisë dhe përkujdes-
jen familjare – si në bashkëjetesë famil-
jare, shoqata dhe në vende pune ose në 
kolektiv politik. Hamendet ni gru* kundër 
këtyre normave tu përmbahet, çmohet si 
e pa ndershme, si e pa ditur e jo njerë-
zore, dhe nënçmohet me shprehje raciste 
dhe seksiste. Për ndryshe ajo e humbë 
punën, familjen, ajo keqpërdoret ose e 
humbë edhe jetën. Dhe per këtë funksio-
nojn shoqëritë patriarkale dhe kapitaliste 
dhe në themel janë gratë të cilat përku-
jdesen falas ose me pagesa minimale e 
bartin këtë barrë mbi supe. Krahas sys-
temit shfrytëzues të këtyre shoqërive ra-
ciste dhe kolonialiste të ndarjes gjinore, 
sistemi ekonomik prapë lejon të ekzistojë 
kjo pabarazi.  

LUFTA PËR LIRI

Shkurtimisht - Kushtet në të cilat je-
tojmë janë të padrejta. Me vite ne 
ngrehim zërin por stafi i paguar mirë 
që mund të marrë kohë për të punuar. 
Sepse kujdesi është i çmuar! Dhe çdo 
punë tjetër e bërë nga një grua*. Puna 
jonë vlen shumë. Çdo gjë është e qetë 
pa ne.

NE MBROHEMI ÇDO 
DITË KUNDËR RACIZ-
MIT DHE SEKSIZMIT 
INSTITUTIONAL

Dhuna seksuale mund të jetë nji arsye, 
që vendi prejardhës është dashur të li-
het. Në arrati, shumica e grave * përje-
tojnë më shumë dhunë. Dhe gjithashtu 
në vendin e mbërritjes, gratë refugja-
te përjetojnë dhunë, për shembull kur 
duhet të tregojnë përvojat e tyre në 
sondazhet e autoriteteve të migracio-
nit. Këto intervista ndihen si një hetim 
policor në një çështje penale. 
Ne kendrojmë që gratë në arratisje 
specifike në Zvicër me deshirë dhe 
plotësisht të njihen jo vetëm në letër 
por edhe në praktikë. 
Ne kërkojmë njohjen e identiteteve 
seksuale pa patur dëshmi (për shem-
bull në procedurën e azilit). Ne kerko-
jmë që mendimi keqdashës dhe kate-
gorizimi i njerëzve të nderpritet sepse 
realiteti është shumë më komplex dhe 
shumënshëm. 

Gratë e Zeza dhe gratë migrante janë 
të ekspozuara para racizmit dhe sek-
sizmit të përditshëm. Qoftë gjatë ecjes 
nëpër lagjen, në katin e valleve ose 
në kërkim të një pune. Si gra * jo të 
bardha, duhet të përpiqemi të përfs-
hihemi «në baza ditore» - dhe nëse e 
marrim në pyetje sovranitetin racist të 

interpretimit të shoqërisë shumicë, ne 
denigrohemi si „tepër të ndjeshëm“. 

Në këtë rast shumë rrallë njihen diplo-
mat dhe aftësitë shkollore të vendeve 
të tjera. Kështu hapësirat e punës për 
migrantët në mirëmbajtje dhe përkuj-
desje të kufizuara. Ne kujdesemi për 
fëmijë për njerëzit e moshuar dhe për 
mirëmbajten e shtëpive për të tjerët - 
Puna jonë bëhet e pa dukshme nuk 
nderohet dhe nuk çmohet. Në shumë 
raste ne gjendemi në shërbim - 24 
orë në ditë - nga njëherë edhe pa leje 
qëndrimi të rregullt. Nëpërmjet punës 
tonë ne ju mundësojmë grave të tjera 
të punojnë dhe të bëjnë bizniz. Ne dës-
hirojmë një hyrje të vërtetë në sistemin 
e shkollimit dhe të drejtësisë – pa frikën 
e largimit nga vendi ku gjindemi. Ne 
kërkojmë që statusi (sans Papiers) të 
rregullohet. Që diplomat të njihen dhe 
ne dëshirojmë (propozojmë) një Ligj i 
cili do të na mbrojë kundër diskrimini-
mit neveri Grave*,  Migrante*- Migrant 
dhe si Punëtor. 
Ne deshirojmë që nivelet e ndryshme 
të dhunës kundër grave migrante të 
bëhen të dukshme dhe të llogariten si 
problem. Ne kërkojmë të drejtë qëndri-
mi sepse jeta jonë është në rrezik. 
Vetëm atëherë ne mundemi të lufto-
jmë kundër dhunës. Dhe ndegjojmë 
njëni tjetrin: Do të thotë diskriminimet 
e ndryshme të identifikohen dhe privi-
legjet të ndëshkohen. 
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NE DËSHIROJMË NJË 
SHKOLLIM EMANCIPU-
ES 

Ne dëshirojmë nji shkollë si një vend 
të emancipimit dhe përparimit të ba-
rabartë. Ne dëshirojmë më shumë 
bashkëbisedë me nxënës gjatë më-
simit dhe shkollës në përgjithësi. In-
stitucionet duhet të jenë vende dhe 
hapësira të sigurta për të mundësuar 
vetëmbrojtjen. Literatura shkollore 
nuk guxon më të ketë specifika gjin-
ore. Pjesëmarrja në shkollim duhet të 
ju mundësohet të gjithëve. Edhe gratë 
duhet edhe nga ana teknike e mësi-
mit (të cilen e dominojnë mashkujt) tu 
mundësohet dhe të kanë të drejtën e 
fjalës. Shkolla është një dukuri e sho-
qërisë patriarkale: Ne dëshirojmë një 
shkollë ku do të jetë vendi i emanci-
pimit dhe edukimit të barabartë. Ne 
dëshirojmë më shumë bashkëbisedë 
në mes të nxënëseve - dhe nxënësve 
gjatë mësimit dhe në shkollë në përg-
jithësi institucionet arsimore duhet të 
jenë vende të sigurta dhe ambiente 
për vetëmbrojte të mundshme. 

Lëndet mësimore si genojnë më të jen 
të paisura me tema të specifikave se-
xuale pjesëmarrja në shkollim duhet 
tu mundësohet të gjithëve gru duhe 
edhe në pjesën teknike të mësimit të 
cilën e dominojnë mashkujt të marrin 
pjesë. Shkolla jep nji përshtypje të nji 

shoqërie patriarkale. Ajo forcon në 
themel sundimin mbi baza gjinore në 
shkollë dhe në mësimet profesionale 
për fëmijët dhe rinia janë të mënjanu-
ar nga normat dhe modelet e edukimit 
institucional nga praktika dhe format 
përkrahëse pedagogjike nga përmba-
jtja e librave të mësimit dhe në fund 
edhe nga vetë institucioni.  
Përkrahja e barabartë duhet të jetë 
e njejtë dhe e paanshme në tekstet 
shkollore. Ne dëshirojmë që mësue-
sit dhe edukatorët të kenë përgaditje 
specifike. Për këtë duhet një sensi-
bilizim adekuat dhe një riformulim të 
kontratës së punës profesionale e cila 
duhet të jetë në shenjë solidariteti dhe 
bashkëpunimi.  

Një edukim emancipues do të thotë të 
përdorësh një gjuhë gjithëpërfshirëse, 
duke trajtuar pluralizmin gjinor, dmth. 
Ka më shumë se thjesht „njeri“ dhe 
„grua“, duke sjellë modele të ndrysh-
me familjare, duke diskutuar modelet 
e roleve dhe duke shqyrtuar shumë 
diskriminime. Ne kërkojmë njohjen e 
diversitetit të studentëve nga mësue-
sit, materialet mësimore dhe instituci-
onet arsimore në përgjithësi.
Ne kërkojmë më shumë arsimim dhe 
diskutim politik (global) në klasë - 
edhe në shkollën fillore.
Ne luftojmë kundër dhunës seksiste, 
homofobike dhe transfobike
Gratë* në Zvicër vuajnë gjithashtu nga 
dhuna për shkak se janë gra* dhe/

ose për shkak se ato, si lesbike, bi-
seksuale, transgjinore, interseksuale 
ose personat „queer“ (LGBTIQ), nuk 
dëshirojnë të qëndrojnë brenda bar-
rierave të shoqërisë heteronormative. 
Në Zvicër, çdo dy javë një grua* vdes 
nga dhuna seksiste. Dy nga pesë 
gra* përjetojnë dhunë fizike dhe/ose 
seksuale gjatë jetës së tyre në part-
neritet. Nëse një grua* vritet nga (ish)
partneri i saj, shpesh quhet „dramë 
familjare“: Viktima shpesh cilësohet 
bashkëfajtore, sepse ajo e ka lënë ose 
sepse vishte funde shumë të shkurt-
ra. Ne duam që dhuna të quhet ashtu 
siç është: dhunë seksiste! Ne duam 
të vendosim vetë për veten tonë, se 
cili plan jetë është i drejtë për ne dhe 
se çfarë veshim. Jeta dhe trupi ynë 
na përket vetëm neve! Shumë gra* (si 
për shembull gratë* me ngjyrë, gratë 
emigrante*, gratë* me aftësi të kufizu-
ara, gra* që nuk përputhen me idealin 
e bukurisë të revistave plot shkëlqim, 
gra të pasigurta* dhe personat LGT-
BQI*) preken nga përvojat e ndërthu-
rura të diskriminimit në një shoqëri të 
dominuar nga burrat, kryesisht burra 
të bardhë. Në strukturat dhe instituci-
onet e regjimit të migracionit të domi-
nuara nga meshkujt, si p.sh qendrat e 
strehimit të përkohshëm, këto kërcë-
nime të shumëfishta janë veçanërisht 
të dukshme. Ne kërkojmë zbatimin 
(ligjërisht) detyrues të Konventës së 
Stambollit. Kjo përfshin mbrojtjen e 
individëve nga dhuna mendore, fizike 

dhe seksuale dhe nxjerrjen e autorëve 
para drejtësisë. Dhuna seksiste nuk 
duhet të pranohet më në shoqëri. Për 
këtë nevojiten fonde dhe burime për 
fushata, në mënyrë që të krijohet një 
mënyrë e re e të menduarit në sho-
qëri.

Dhuna seksiste është gjithmonë e lid-
hur me një pretendim për pushtet dhe 
ajo mbetet dhunë - qoftë në partne-
ritet, në punë, në rrugë ose në rrjetet 
sociale.
Jo do të thotë jo! Ne kërkojmë mbro-
jtjen ligjore të personave të prekur 
nga dhuna dhe njohjen e fuqisë së 
tyre të përkufizimit. Boll me mbrojtjen 
e autorëve. Ne kërkojmë që dhuna 
seksuale të njihet si pjesë e ndalimit 
të diskriminimit. Duhet të ekzistojë e 
drejta e paprekshmërisë.
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Ne duam drejtësi ndaj klimës - dhe një 
luftë të vërtetë kundër ngrohjes globa-
le Ekonomia kapitaliste, e cila bazo-
het në strukturat patriarkale të ndar-
jes së detyruar të punës, hierarkizimit 
dhe zhvlerësimit, formon gjithashtu 
marrëdhënien e njerëzve me mjedisin. 
Në mënyrë të ngjashme me punën 
e papaguar riprodhuese të grave*, 
riprodhimi i natyrës në kapitalizëm 
bëhet i padukshëm dhe nënvlerëso-
het, edhe pse çdo formë e aktivitetit 
ekonomik, përveç punës njerëzore, 
varet edhe nga natyra, e cila formon 
bazën e jetës sonë. Përmes kapita-
lizimit progresiv të ujit, tokës, naftës 
etj., kompanitë private hapin burime 
fitimi, të cilat çojnë në shfrytëzimin 
dhe shkatërrimin material të një sh-
kalle të lartë, në veçanti në vendet 
jashtë Evropës. Ne kundërshtojmë 
çdo privatizim të tokës dhe ujit dhe 
kërkojmë demokratizimin e të gjitha 
vendimeve që lidhen me sjelljen tonë 
ndaj mjedisit. Ashtu si marrëdhëniet 
gjinore, ne dëshirojmë të revoluciona-
rizojmë gjithashtu edhe marrëdhënien 
me natyrën. Ne kërkojmë drejtësi për 
klimën – tani! Kush dëshiron të ndalo-
jë ngrohjen globale, duhet të ndalojë 
me vendosmëri shfrytëzimin e njerëz-
ve dhe të mjedisit të nxitur nga fitimi.

TRUPAT TANË NA PËR-
KASIN NEVE 

Përfitues të sistemit kapitalist pasuro-
jnë veten e tyre në nivele të ndryshme 
me trupat tonë: rregullat e përditsh-
me, presioni që të jemi të holla dhe 
të shëndetshme, kulti që të dukemi 
të reja dhe imazhet e stereotipizuara 
te grave* na diktojnë/detyrojnë si të 
vishemi, si të paraqitemi, si të ush-
qehemi, si të veprojmë dhe cfarë të 
konsumojmë. Përmes filmave, librave, 
reklamave dhe edukimit, që në mos-
hë të vogël shtrohet, imponohet dhe 
forcohet ideja që gjinija është binare 
(femërore dhe mashkullore). Kjo çon 
në diskriminimin dhe zhvlerësimin e 

njerëzve që nuk i përshtaten këtij kon-
cepti të gjinisë. Përhapja e përgjithsh-
me e stereotipeve kontribuon ne 

krijimin e një kulture në të cilën trupat 
e grave* kthehen në objekte.
Kjo legjitimon dhe banalizon dhunën 
me bazë gjinore. Prandaj, kërkojmë 
që kjo dhunë të portretizohet dhe të 
luftohet ashtu siç është në thelbin e 
vet: kjo dhunë është një fakt seksist 
që plagos dhe vret gratë*. Për më 
tepër, promovohen dhe marketohen 
produkte  „enkas për femra“, pro-
duktet higjienike si tamponat dhe 
pecetat mbajnë TVSH-në më të lartë, 
përgjegjësia e kontracepsionit madje 
edhe në aspektin financiar i ka kaluar 
gjinisë femërore. Mjekësia e sotme i 
drejtohet fillimisht gjinisë mashkullo-
re. Për gratë*, hulumtimet fokusohen 
kryesisht në çështjet e riprodhimit dhe 
shumë pak në çështjet e shëndetit të 
përgjithshëm. Për shembull, një sulm 
në zemër tek gratë * shpesh nuk nji-
het në kohë, sepse trupat jo-mash-
kullor janë thjesht të pa hulumtuar. Ne 
kërkojmë më shumë hulumtime mbi 
kontracepsionin mashkullor, kërkojmë 
një mjekësi që njeh të gjitha gjinitë 
dhe siguron qasje falas në kujdesin/
sigurimin shëndetësor për të gjithë. 
Ne duam zgjedhje të lirë në riprodhim, 
të drejtën për abort falas, kontracep-
tivë falas, zgjedhje të lirë të kontra-
cepsionit, produkte higjienike falas 
për menstruacione dhe qasje të lirë 

në trajtime që lidhen me rregullimin/
pershatjen e vetë-përcaktuar të sek-
sit.

Gratë * dhe vajzat * me aftësi të ku-
fizuara janë të diskriminuara ne më-
nyrë të shumëfishtë. Ne shpesh jemi 
të ekspozuar ndaj dhunës, lëndimit 
ose abuzimit, neglizhimit, si dhe ke-
qtrajtimit ose shfrytëzimit, brenda dhe 
jashtë mjedisit tonë familjar.  
Ne duam mbrojtje më të mirë dhe ku-
jdes më të mirë për gratë* dhe vajz-
at* me aftësi të kufizuara, më shumë 
mundësi për vetëvendosje dhe më 
shumë dukshmëri dhe dëgjueshmëri 
në hapësira publike.
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HIQENI HETERONOR-
MATIVITETIN NGA 
MENDJA 

Seksualiteti jo-mashkullor përcepto-
het kryesisht si negativ. Epshi i femrës 
anashkalohet, menstruaconet bëhen 
tabu. Trupi dhe epshi i njerëzve që 
nuk janë cis-meshkuj kanë qenë prej 
kohësh plotësisht të paeksploruara 
dhe madje edhe sot ka shumë më pak 
njohuri në lidhje me të.
Këndvështrimi hegjemonist i seksiti 
është cis-mashkull dhe heteronorma-
tiv: heteroseksualiteti konsiderohet si 
e vetmja normë e vlefshme. Kështu, 
ligji dhe institucionet diskriminojnë for-
ma të tjera të marrëdhënieve dhe /ose 
dëshirës seksuale. Kërkojmë që të jemi 
në gjendje të përcaktojmë seksualitetin 
dhe marrëdhëniet tona në mënyrë që 
të mund ta jetojmë dëshirën dhe eps-
hin tonë ashtu siç duam. Ne kërkojmë 
fushata edukimi për vetëvendosjen, 
seksualitetin dhe identitetin.

 PËR SHKAK TË 
GJITHA KËTY-
RE SI DHE SHUMË 
PROBLEMEVE TË 
TJERA, PËR TE 
GJITHA KËTO DHE 
PËR SHUMË MË 
TEPËR, NE JEMI 
NË GREVË MË 14 
QERSHOR 2019 - 
ME ZË
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