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si u pËrgjigj levizalbania ndaj #Covid19

Duke vlerësuar situatën aktuale të krijuar në vend pas përhap-
jes së virusit #Covid19 dhe masave për kontrollin e parandal-
imit të përhapjes së tij, të cilat kanë kushtëzuar mënyrën e 
jetesës së qytetarëve shqiptar, LevizAlbania shpall “Thirrjen për 
Apkikime në instrumentin Reagimi Shpejtë” si përgjigjie ndaj 
situatës së krijuar prej Koronavirusit.

Nevoja për t’iu përgjigjur kësaj situate është imediate. Solidar-
iteti njerëzor, shpirti i komunitetit, mobilizimi qytetar janë 
përgjigjet më të mira që mund ti jepen kësaj situate, ndaj 
LevizAlbania inkurajon organizatat e shoqërisë civile, individët, 
grupet informale, të cilat kanë ide për nisma konkrete, të 
aplikojnë online.

Thirrja për aplikime përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë” do 
të qëndrojë e hapur për t’iu përgjigjur nismave që adresojnë 
çështje që lidhen me situatën aktuale të krijuar në Shqipëri 
përhapjes së COVID19. 

LevizAlbania do të shqyrtojë aplikimet e përmes 
koncept-ideve, të cilat synojnë të:

Nxisin mobilizimin qytetar dhe nisma të udhëhequra nga 
komunitetet në të gjithë vendin, si përgjigje ndaj situatës së 
fatkeqësisë natyrore;  Frymëzojnë solidaritetin njerëzor dhe 
nxisin vullnetarizmin për tu ardhur në ndihmë njerëzve në 
nevojë. Mundësojnë organizatat, grupet informale dhe 
individët për t’u angazhuar në mënyrë proaktive, për të identi-
�kuar, informuar dhe mbështetur grupet vulnerabël të përbal-
len me s�dat, që kanë lindur për shkak të situatës;

Nxisin transparencën në nivel vendor për të ndihmuar qytetarë 
në nevojë, duke kontribuar me të dhëna dhe informacione të 
vlefshme për vendimmarrje të mirë, të dhëna dhe informa-
cione që ndihmojnë publikun dhe institucionet, etj. Ndihmo-
jnë në ndërtimin e besimit mes qytetarëve dhe institucioneve. 
Sjellin modele inovative të ndërveprimit dhe përballjes me 
problematikat e shkaktuara nga masat e vendosura për 
“distancimin social”.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim, LevizAlbania zbatohet nga një 
konsorcium i tre organizatave shqiptare: Fondacioni Shoqëria 
e Hapur për Shqipërinë, Co-PLAN, dhe Partnerët Shqipëri.

Prej 9 Marsit, kur në Shqipëri u shënua zyrtarisht rasti i 
pare i prekur nga virusi #Covid19, i njohur botërisht si 
Koronavirus, janë ndërmarrë masa të rrepta për të këpu-
tur zinxhirin e përhapjes masive të këtij virusi në vendin 
tonë. Në Shqipëri është vendosur Gjendja e Fatkeqësisë 
Natyrore dhe përtej fushatave intensive për të qëndruar 
në shtëpi, gjithçka është pezulluar: baret, kafet, restoran-
tet, qendrat e argëtimit, kinematë dhe është ndaluar 
edhe qarkullimi i njerëzve.

Kjo rutinë e re sigurisht që ka efektet dhe anët e saj të 
panjohura…

Kjo përqasje e re e rutinës së përditshme do të sjellë në 
mënyrë të pashmangshme uljen e rolit aktiv të qytet-
arëve në aspekte të ndryshme të jetës, punës, ekonomisë 
dhe  agnazhimit ndaj përfshirjes në proceset vendimmar-
rëse të qeverisjes vendore. “Aktivizimi Virtual” është në 
këtë situatë mundësia më e mirë për të mbajtur të gjallë 
frymën e aktivizimit dhe rolit qytetar. Për të ndikuar pozi-
tivisht në këtë rutinë të re të shoqërisë në vend, LevizAl-
bania organizon konkursin fotogra�k “Aktivizmi virtual 
përmes fotogra�së në kohët e distancimit social”. Një 
nismë e cila do të synojë të motivojë dhe krijojë një aktivi-
tet në kushtet e “distancimit social” për të gjithë ata qytet-
arë që janë ndikuar nga masat drastike të parandalimit të 
përhapjes së virusit.

Objektivi i kësaj nisme është i dyanshëm:

Të nxisë ndjenjën e solidaritetit njerëzor, frymës komuni-
tare dhe mbështetjes së atyre që kanë nevojë;
Të rrisë ndërgjegjësimin mbi mënyrën se si qëndrimi në 
“karantinë” dhe distancimit social ka ndikuar në jetën e 
përditshme;

Ky konkurs, duke u servirur si një ushtrim me ndikim pozi-
tiv në rutinën e “karantinës”, do të shërbejë njëkohësisht 
për të evidentuar problematika dhe s�da të përballjes në 
shumë plane të një situatë të paprecedent, me synimin 
për të nxjerrë mësime dhe përgatitur sjelljen e qytetarëve 
apo dhe të institucioneve vendore dhe përgjegjëse në të 
ardhmen.

DËRGO FOTON TËNDE NË ADRESËN ELEKTRONIKE:
aktivizmivirtual@levizalbanial.al
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Sot numërohen 123 persona të infektuar me koronavirus në 
Shqipëri, ndër të cilët 5 persona kanë humbur jetën dhe një prej tyre 
ka pësuar vdekje klinike. Qeveria shqiptare reagoi duke marrë masa 
të menjëhershme për të siguruar distancimin social e duke i kërkuar 
qytetarëve të izolohen në banesa, duke mos lejuar gjithashtu as 
makinat të qarkullojnë gjatë ditës, por vetëm në ato raste kur kanë 
leje të posaçme nga policia e shtetit. Por target-grupe të ndryshme e 
kanë pritur mes varfërisë dhe vuajtjes masat e ndërmarra për paran-
dalimin e infektimit nga Covid 19. 

Minoriteti Rom është një nga minoritetet në Shqipëri, i cili është 
edhe më i varfëri, me një popullsi prej 18 276, kjo referuar Censusit 
që Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka realizuar në vitin 
2014. Ata nuk kanë mundur të përballojë izolimin e vendosur nga 
Kryeministri, dhe për pasojë të kësaj kanë protestuar në disa qytete 
të Shqipëri, në datën 17 Mars.

Tirana, Elbasani, Durrësi, Shkodra, Fieri dhe Saranda ishin qytetet ku 
pjesëtarë të komunitet romë �lluan protestën e tyre në datës 17 
mars. Protesta e cila zgjati për plot 3 ditësh. Ata protestuan të gjithë 
njëzëri për ushqim dhe mbështetje sociale nga bashkitë e qyteteve.

Kjo nxiti reagime të kon�iktit social midis qytetarëve dhe strukturave 
shtetërore pasi një përqindje e lartë e popullsisë janë të papunë si 
pasojë e izolimit.

Ilirjani është babai i 3 fëmijëve, ka lindur në Tiranë, dhe prej vitesh 
bashkë me familjen e tij tregton rroba të përdorura te tregu i romëve 
në Selitë. Bashkë me Ilirin janë edhe 53 familje rome, të cilat punën e 
tyre e kanë ndërtuar pranë këtij tregu. Por me mbërritjen e Covid 19 
edhe në vendin tonë si dhe masat e marra nga qeveria, këto familje 
po hasin vështirësi të mëdha për të siguruar jetesën.

“Që prej ditës së parë kur u dha lajmi se do mbyllej gjithccka për tu 
izoluar, unë dhe familja ime u izoluam me shpresën se ditën tjetër ne 
do të punonin sërish. Këtu familjet rome nuk kanë me çfarë të 
ushqehen, kjo sepse po kalojmë shumë ditë në izolim. Unë për veten 
time do e shtyj edhe 4 ditë me rezervat ushqimore që kam, por të 
tjerët po shpresojnë çdo ditë se do të vijë dikush t’i ndihmojë”, tha 
Ilirjani për Portën Vendore.

Në fakt Bashkia Tiranë, menjëherë pas mesazheve që kishte marrë 
nga vetë banorët e zonës së Selitës, kishte shpërndarë 54 pako 
ushqimore për familjet rome, por nevojat sipas Ilirjanit janë akoma 
më të mëdha.

“Me një pako ushqimore ne nuk kalojmë më shumë së 2 ditë, e falën-
derojmë që reagoi bashkia, por ne duam përditë. Nuk kemi më 
mundësi ekonomike që t’ia dalim kësaj situate. Tek tregu nuk dalin 
më të shesim, sepse policia e mbylli, banorët e tjerë që punonin me 
riciklimin e mbetjeve nuk dalin më të punojnë pasi nuk lejohet të 
lëvizësh, dhe frika e përhapjes së virusit tek ne është e madhe”, tregoi 
për Porta Vendore Ilirjan Jashari.

Sanija, e cila mban dhe rrit 3 fëmijët e nipit të saj, jeton në Yzberisht 
në një barake. Streha e saj ka kudo vrima nëpër “mure” dhe varfëria 
ka pllakosur në këtë familje. Ajo prej 10 vitesh del dhe mbledh 
mbetje të riciklueshme për të ushqyer fëmijët. Sytë e saj qëndrojnë 
të ngulur tek dera se dikush do të vijë dhe do ta ndihmojë me 
ushqime. “Nuk kam më mundësi t’i ushqej fëmijët, është shumë e 
vështirë për mua si grua e vetme të mbijetoj në këto kushte. Kam 
kërkuar tek ajo shoqata (Qendra për Advokim Social) të na ndihmojë 
me ushqime, ilaçe dhe të na dezinfektojë zonën ku jetojmë sepse 
kemi frikë, kemi frikë se do vdesim nga uria” , tha Sanije Shaqiri, për 
Porta Vendore.

Videot e protestave të zhvilluara në qytete u shpërndanë gjerësisht 
në rrjetet sociale duke shkaktuar kështu edhe reagime sociale 
ndërmjet minoriteteve rome në qytete të ndryshme të Shqipërisë. 
Në Tiranë, romët që jetojnë në zonën e Selitës, për disa ditë rresht u 
mblodhën në lagjet e tyre për të protestuar, për të kërkuar 
mbështetje te shteti për ushqime dhe dezinfektues, pasi izolimi ka 
paralizuar të ardhurat e tyre, që kryesisht i nxjerrin duke tregtuar 
rroba të dorës së dytë dhe kolektimin e mbetjeve të riciklueshme.

Minoritet Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri, janë më të prekurit nga 
izolimi, sepse një pjesë e mirë e këtyre minoriteteve punojnë duke 
ricikluar materiale të riciklueshme, kryesisht duke i marrë ato në 
kontejner dhe pas kolektimit, i tregtojnë për të përftuar para e për 
të jetuar.

Në Shqipëri sipas INSTAT numërohen rreth 50.000 familje që trajto-
hen me ndihmë ekonomike të cilët klasi�kohen si kategori në 
nevojë, ku të vetmet të ardhura të sigurta mujore kanë pagesën e 
ndihmës ekonomike. Disa kategori te tjera, të cilat kanë vështirësi të 
theksuara social-ekonomike, janë minoritetet rome dhe egjiptiane 
të cilat janë potencialisht më me risk për tu prekur nga Covid-19 për 
shkak dhe të kushteve të vështira të jetesës.

Sot Shqipëria ndodhet në ditën e 15 të izolimit dhe shmangien e 
hapësirave publike, por për romët dhe egjiptianet kjo është dita e 
gjashtë që ata kanë vështirësi për të siguruar ushqimin, pasi në 
mungesë të të ardhurave dhe mungesës së një punë me të ardhura 
të qëndrueshme, e kanë të vështirë këto ditë izolimi që të ushqejnë 
familjen e tyre.

“Në qytetin e Elbasanit janë rreth 1000 familje Rome dhe Egjiptiane 
që janë në vështirësi ekonomike dhe kryesisht merret me kolek-
timin e mbetjeve të riciklueshme, ku nga komunikimet që kam 
pasur me disa prej banorëve, shprehen së në banesat e tyre nuk 
gjendet asnjë thërrime buke, fëmijët u qajnë për ushqim, mosha e 
thyer (prindërit dhe gjyshërit) janë të sëmurë dhe nuk kanë medika-
mente për tu kuruar. Kjo situatë po u krijon stres dita-ditës”, tha Ervis 
Çota, drejtues i Lëvizjes Rinore Egjiptiane dhe Rome në qytetin e 
Elbasanit. Sipas tij, nëse kjo situatë do zgjasë më tepër këto familje 
do të jenë seriozisht të kërcënuar nga uria. “Në këto kushte mbije-
tese druaj se këto familje nuk kanë për të respektuar masat, duke 
rrezikuar kështu vetveten dhe të tjerët”, përfundoi Çota.

Kryeplaku i fshatit Rom në Fier Panajot Alushi tregoi për Porta 
Vendore se janë më shumë se 60 familje që kërkojnë mbështetje 
për ushqime, medikamente dhe higjenues. “ Familjet rome 
protestuan 3 ditë rresht, ditën e djeshme bashkia erdhi këtu dhe 
shpërndau disa pako ushqimore dhe detergjente, por ato janë të 
pamjaftueshme për të kaluar këto ditët”, tregoi për Porta Vendore, 
Panajot Alushi.

Romët janë shtresa më e varfër që kanë një akses të ulët në shërbi-
met publike në krahasim me pjesën tjetër të popullatës, kjo ndikuar 
nga shumë faktorë, si; strehimi, punësimi, shëndetësia, arsimi etj. 
“Institucionet përgjegjëse duhet të marrin masa nisur nga 
vështirësitë që aktualisht familjet e varfra janë duke hasur. Në rast 
se kjo situatë e jashtëzakonshme do vijojë për një kohë të gjatë, 
minimumi duhet që familjeve t’u sigurohen pako ushqimore të 
mjaftueshme për një muaj” , tha për Portën Vendore, Romina Sefa, 
drejtuese e Qendrës për Advokim Social.

Ndërkohë që izolimi vazhdon, për shumë familje të varfra në 
Shqipëri, karantina është një zgjidhje midis jetës e mbijetesës.

Izolimi nga COVID-19, romët dhe egjiptianët apelojnë për mbijetesë

Porta Vendore kontaktoi dhe me aktivistin Fatmir Zyberi, njëherazi 
banor i zonës së Yzberishtit, për të pyetur se si duket gjendja e famil-
jeve rome. “Familjet këtu që prej ditës së parë të izolimit, �lluan të 
shqetësoheshin për situatën dhe frikën e përhapjes së virusit, 
përpos kësaj ata nuk mund të punonin më si më parë dhe kjo 
vështirësoi situatën ekonomike në familjet e tyre, por unë konsidero-
va të rëndësishme që të bëhej dezinfektimi i zonës këtu. Këtu jetojnë 
20 familje rome në baraka dhe s�da për të siguruar ushqim është e 
madhe. Bashkia e Tiranës erdhi këtu para 2 ditësh dhe shpërndau 
pako ushqimore, por nuk janë të mjaftueshme për të kaluar disa ditë, 
ndaj unë apeloj që të ndihmohen për të kaluar këto ditë të vështira” 
tha Fatmiri. Brejdon XHAVARRA



Gjesti human i sipërmarrësit nga Gjirokastra, kthehet në shembull
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Në kohën kur pjesa më e madhe e bizneseve në vend 
kanë pezulluar aktivitetet për shkak të situatës së 
jashtëzakonshme ku gjendet vendi, nuk mungojnë rastet 
e atyre që vullnetarisht japin ndihmesën e tyre.

Xhimi Hasanbeu që prej vitesh menaxhon një restorant të 
njohur tradicional në Jug të vendit është ndër ata që e 
mbyllën aktivitetin e tyre disavjeçar menjëherë pas nisjes së 
periudhës së karantinimit. I ndërgjegjshëm për 
domosdoshmërinë e këtyre masave drastike, Xhimi nuk do të 
�asë për humbjet e biznesit. Ai e konsideron më të rëndë-
sishme kalimin e kësaj situate pa dëme njerëzore, sesa pasojat 
ekonomike.

“Biznesi është një kategori e prekur jo pak në këtë periudhë”, 
shprehet ai për Portën Vendore. “Por ne humbasim vetëm 
�nanciarisht, ndërsa të tjerë luftojnë me jetën dhe vdekjen 
përditë në kohën kur shumica prej nesh duhet thjesht të 
qëndrojnë në shtëpi”, thotë sipërmarrësi.

Së bashku me ndihmësit e tij ai përgatiti disa receta tradicion-
ale me gatime të freskëta për t’ia shpërndarë personelit 
mjekësor të urgjencave të tre spitaleve në Gjirokastër, Tepe-
lenë dhe Memaliaj si shenjë mirënjohjeje për punën e bluzave 
të bardha në këto ditë pandemie.

“Vendosëm që bashkë me sta�n të përgatisim vakte ushqi-
more për mjekët dhe infermierët e spitaleve Tepelenë, Mema-
liaj dhe Gjirokastër”, tregon Xhimi. “U menduam gjatë se si 
mund të bënim edhe ne diçka të vlefshme dhe gjykuam se kjo 
ishte më e duhura”, shprehet ai.

Për mjekët dhe infermierët e këtyre spitaleve kjo është 
një mënyrë vlerësimi për punën dhe sakri�cën e tyre në 
këto ditë të vështira.

“Fatmirësisht ne ende nuk jemi përballur me raste konk-
rete të të prekurve, por jemi përditë në gatishmëri dhe 
të rrezikuar. Në kushtet ku jemi, çdo pacient i ri është një 
rrezik potencial, dhe ne e kryejmë punën tonë duke e 
ditur këtë rrezik. Ndihemi mirë kur njerëzit na mbështes-
in dhe na vlerësojnë”, shprehet mjeku imazherist në 
spitalin e Tepelenës Ditar Hoxha.

Në Gjirokastër disa biznese të mëdha, kryesisht super-
markete, magazina ushqimore dhe fabrika prodhimi 
ushqimesh i janë përgjigjur thirrjes së kryetarit të bash-
kisë për të kontribuar në ndihmat për familjet në nevojë. 
Mbi 450 pako me ushqime dhe ilaçe janë shpërndarë 
deri tani në të gjithë Bashkinë e Gjirokastrës duke u 
ardhur në ndihmë shtresave në nevojë dhe të mosh-
uarve të vetmuar, ndërsa aksioni i shpërndarjes së ndih-
mave vazhdon ende si në Gjirokastër edhe në bashkitë e 
tjera të qarkut .

Xhimi Hasanbeu është i pari që ndërmori një iniciativë 
personale në mënyrë vullnetare, duke bërë një gjest 
simbolik për t’u bërë pjesë e ndihmës ndaj bluzave të 
bardha në këtë periudhë të vështirë. Ai thotë se do të 
vazhdojë duke ndihmuar shtresa të tjera në nevojë dhe 
objektivi i tij i radhës synohet të jetë “Shtëpia e të mosh-
uarve”.

Ai u bën thirrje edhe sipërmarrësve të tjerë të mbështes-
in mjekët dhe infermierët në punën e tyre në shërbim të 
komunitetit.

Qarku i Gjirokastrës deri tani nuk ka të regjistruar asnjë 
rast pozitiv me COVID – 19, ndërsa ka patur 5 raste të 
dyshuara dhe mbi 60 familje me persona të kthyer nga 
jashtë vijojnë të jenë në karantinë.

“Platforma multi-funksionale në mbështetje të demokracisë 
në nivel vendor” është nismë e Fondacionit Shoqëria e 
Hapurpër Shqipërinë (OSFA) dhe Leviz Albania e realizuar me 
mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bash-
këpunim, e cila synon të vihet në shërbim të informimit të 
qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile në lidhje me 
funksionet, kompetencat dhe të dhënat e njësive të 
vetëqeverisjes vendore.
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