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Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve, grave dhe personave të moshuar gjatë 
pandemisë me COVID-19: Aktivitetet kryesore

Shumë vende në botë kanë zbatuar masa për 
mbyllje të plotë, qëndrim në shtëpi dhe distancë 
fizike për të parandaluar përhapjen e COVID-19. 
Shtëpia, megjithatë,jo gjithmonë është një vend 
i sigurt për fëmijët, adoleshentët, gratë dhe të 
moshuarit që janë apo rrezikohen të bëhen vik-
tima të keqtrajtimit. Dëshmitë tregojnë që gjatë 
dhe pas epidemive të sëmundjeve mund të vijë 
deri te shtimi i dhunës  (1).

Në shumë vende të prekura nga COVID-19 
raportimet nga linjat telefonike për ndihmë, 
forcat policore dhe dhënësit e tjerë të 
shërbimeve, tregojnë për një rritje të numrit 
të rasteve të raportuara të dhunës në familje, 
sidomos keqtrajtimit të fëmijëve dhe dhunës 
ndaj grave nga partneri i tyre intim (2, 3, 4, 5, 
6, 7) megjithatë, këto shifra nuk e paraqesin 
prevalencën e këtij problemi, sepse e dimë 
që numri më i madh i këtyre rasteve nuk 
denoncohen tek shërbimet përkatëse. Në disa 
vende duket sikur ka rënie të numrit të viktimave 
të keqtrajtimit të fëmijëve dhe dhunës ndaj 
grave që kërkojnë ndihmë personalisht ose në 
distancë, pas fillimit të zbatimit të masave për 
izolim të plotë. Kjo mund të jetë si rezultat i 
pamundësisë së fëmijës ose gruas për tu larguar 
nda shtëpia ose të vizitojnë personalisht këto 
shërbime, ndërkohë që mund të jenë të kufizuara 

nga partneri ose keqtrajtuesi, ose si pasojë e 
reduktimit të shërbimeve ose mbylljes totale të 
tyre.
Edhe pse me një numër më të ulët të 
denoncimeve, kjo dukuri e kombinuar e dhunës 
dhe mundësive të reduktuara për të marrë 
ndihmë në kohë gjatë pandemisë me COVID-19 
ka shumë mundësi që të jetë e ngjashme edhe 
tek personat e moshuar viktima të dhunës ose 
keqtrajtimit.

„Gratë në lidhje të dhunshme kanë më shumë gjasa të jenë të ekspozuara ndaj dhunës, si edhe 
fëmijët e tyre, sepse anëtarët e një familjeje kalojnë më shumë kohë pranë njëri tjetrit, ndërkohë që 
familjet po përballen edhe me stresin e shkaktuar nga humbjet potenciale ekonomike ose humbjen 
e vendeve të punës“. - Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adanom Gebreizus, prill, 2020 
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Pse dhuna në familje ka mundësi të rritet edhe gjatë por edhe pas pandemisë 
me COVID - 19?

Kush do jetë i ekspozuar ndaj një rreziku më të madh nga dhuna gjatë izolimit?

 � Edhe pse të dhënat për dhunën në familje 
gjatë pandemisë me COVID - 19 për 
momentin janë të pamjaftueshme, raportimet 
ekzistuese për dhunë ndaj fëmijëve(8), 
grave (9) dhe të moshuarve tregojnë se disa 
faktorë rreziku ka mundësi të përkeqësohen 
me zbatimin e masave për përballje me 
pandeminë (1, 10, 11, 12, 13):

 � Qëndrimi në shtëpi gratë, fëmijët dhe të 
moshuarit që jetojnë në familje të dhunshme 
mund t’i vendosë në një rrezik edhe më të 
madh nga dhuna, për shkak të kalimit të një 
kohe më të gjatë me dhunuesit e tyre(1, 10). 

 � Stresi, përfshirë këtu edhe pasiguria 
ekonomike, humbja  e vendeve të punës dhe 
mjediset e mbingarkuara mund të ndikojnë në 
përkeqësimin  dhunës në familje(14). 

 � Qasja e kufizuar ose mungesa e qasjes në 
rrjetin për mbrojtje dhe mbështetje, dhe ato 
jozyrtare (familja, të afërmit, miqtë, fqinjtë, 
mësimdhënësit nëpër shkolla, personeli 

teknik, kolegët) dhe zyrtare (shërbimet për 
mbrojtje, linjat telefonike, shërbimet sociale, 
qendrat e strehimit), gjatë kohës së kufizimit 
të lëvizshmërisë, ose gjatë mbylljes së plotë 
mund të paraqes rrezik nga dhuna në familje 
(1).

 � Dhunuesit e partnerit të tyre intim mund ta 
shfrytëzojnë shqetësimin nga COVID - 19, për 
të realizuar një pushtet dhe kontroll më të 
madh ndaj viktimave të tyre, përfshirë këtu 
edhe kufizimin e qasjes ndaj informacioneve 
dhe burimeve kritike si dhe kufizimin e 
komunikimit (telefon, internet), me çka 
ua vështirësojnë kontaktin me shërbimet 
për mbështetje dhe qasjen në shërbime 
shëndetësore (1).

 � Mbyllja mund të ketë si rezultat edhe rritjen 
e konsumimit të alkoolit, që mund të ndikojë 
pastaj në kryerjen e akteve të dhunshme (10, 13).

 � Fëmijët, adoleshentët, gratë, burrat dhe të 
moshuarit që kanë jetuar në mjedise me 
dhunë para pandemisë me  COVID - 19, pas 
fillimit të zbatimit të masave për parandalim, 
do jenë më të ekspozuar ndaj dhunuesit të 
tyre.

 � Fëmijët, të rriturit dhe të moshuarit që 
jetojnë me ndonjë invaliditet ose me 
probleme me shëndetin mendor, janë më të 
rrezikuar nga ekspozimi ndaj dhunës sepse 

janë të mbyllur dhe kanë më pak mundësi për 
të kërkuar ndihmë.

 � Fëmijët, gratë dhe të moshuarit të 
përkatësive etnike, homoseksualet, migrantët 
dhe refugjatët si dhe ato që jetojnë në varfëri, 
përballen me një ngarkesë kumulative të 
diskriminimit, stigmatizimit dhe pozitës së 
pavolitshme dhe në përgjithësi me shkallë 
më të lartë të dhunës. Edhe për ato qasja në 
shërbime paraqet një sfidë më vete.

Fëmijët  � Më pak mundësi për tu larguar nga shtëpia dhe për të 
kërkuar ndihmë.

 � Fëmijët më të vegjël ka gjasa të kuptojnë më pak dhe të kenë më pak 
qasje në mënyrat për të kërkuar ndihmë.

 � Mungesa e qasjes në shkollë si një mjedis i sigurt dhe mungesa e 
rrjeteve për me shkollën, si pasojë e mbylljes së shkollave.

 � Rritja e rrezikut nga abuzimi nëpërmjet internetit për shkak të kalimit 
të një kohe më të gjatë online.
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Çfarë mund të bëhet për parandalimin e dhunës në familje gjatë zbatimit të 
masave për përballje me COVID - 19?

 � Për shkak të numrit të madh të të pacientëve 
me COVID -19 të cilët kanë nevojë për 
kujdes intensiv, sistemet shëndetësore janë 
nën presion shumë të madh. Punonjësit 
shëndetësor në linjën e parë – shumica e tyre 
janë gra – janë të mbingarkuar dhe punojnë 
nën stres më të madh. Disa prej tyre ndoshta 
edhe në jetën e tyre personale përballen me 
rrezik nga dhuna.

 � Megjithatë, ekzistojnë aktivitete specifike 
të cilat mund t’i ndërmarrin sistemet 
shëndetësore dhe sektorët e tjerë për t’i 

zbutur efektet e dëmshme të dhunës ndaj 
fëmijëve, grave dhe të moshuarve.

 � Ky dokument bazohet në rekomandimet 
ekzistuese të OBSH-së të bazuara në dëshmi 
(15, 16, 17) dhe pakot për parandalim (18, 
19) Ky dokument u dedikohet krijuesve të 
politikave, menaxherëve të programeve 
dhe institucioneve në sistemin shëndetësor 
dhe sektorët e tjerë, që janë të përfshirë në 
parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve, grave 
dhe të moshuarve.

Gratë 

Të moshuarit

 � Ngarkimi joproporcional dhe i madh në amvisëri për 
shkak të kujdesit të fëmijëve gjatë mësimit nga shtëpia 

 � Problemet me lëvizshmërinë mund t’i 
kufizojnë mundësitë për të kërkuar ndihmë.

dhe kujdesi për të sëmurët dhe të moshuarit, mund ta rrisin nivelin e stresit 
dhe konfliktet me partnerin.

 � Urdhëresa për të qëndruar në shtëpi mund ta rrisë frekuencën e kërkesave 
për seks nga ana e partnerit, dhe kështu të rrisë edhe rrezikun nga detyrimi 
për marrëdhënie seksuale ose seks të padëshiruar.  Pastaj, në këto kushte 
mund të ketë edhe mungesë të mjeteve kontraceptive dhe prezervativëve.

 � Qasja në telefon ose internet mund të kufizohet ose të mbikëqyret nga ana e 
partnerit.

 � Varshmëria financiare e grave nga partneri ose nga fëmijët mund ta rrisin 
keqpërdorimin ekonomik.

 � Përballen me pengesa sa i përket informacioneve të besueshme gjatë 
përdorimit të teknologjive të reja, përfshirë këtu edhe internetin.

 � Mund të jenë të detyruar të qëndrojnë të karantinuar më gjatë se që ka nevojë, 
për shkak të rrezikut më të madh nga infeksioni, gjë që e zgjat izolimin social 
dhe rrit mundësinë për keqpërdorim dhe njëkohësisht zvogëlon mundësitë 
për të kërkuar ndihmë.

 � Janë të varur nga anëtarët e tjerë të familjes (për shembull, për ushqim, 
veshje, për të shkuar në tualet).

 � COVID-19 shkaktoi rënien e numrit të punonjësve në institucionet për kujdes 
afatgjatë, kjo si pasojë e sëmundjes ose vetizolimit të punonjësve. Kjo bashkë 
me ndërprerjen e vizitave familjare e zmadhon izolimin e personave që 
qëndrojnë në këto institucione, si dhe tashmë rrezikun e lartë nga dhuna dhe 
neglizhimi.
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Qeveritë dhe krijuesit e politikave

Planifiko

Informo

Parandalo

Mbështetje 
për viktimat

Puna në 
sektorë 

 � Përfshini parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës në planet për përgatitje                          
dhe përballje me pandeminë dhe në komunikimit për zbutjen e rreziqeve.              
Siguroni burimet adekuate për këto aktivitete. 

 � Siguroni që programet dhe shërbimet për parandalim të dhunës të vazhdojnë 
edhe gjatë mbylljes dhe të përshtaten sipas nevojës.

 � Promovoni pushimin mjekësor të paguar, lirim nga puna për përkujdesje të 
fëmijëve për të gjithë punonjësit.

 � Informoni publikun në lidhje me disponueshmërinë e shërbimeve të parandalimit të dhunës, 
përmes kanaleve të shumta (p.sh. radio, televizion, dyqan ushqimesh ose njoftime në farmaci) 
dhe atë në forma të ndryshme, përfshirë edhe me alfabetin e të verbërve.

 � Paralajmëroni dhënësit e shërbimeve themelore në komunitet (postierët, lexuesit e matësve 
të ujit dhe energjisë elektrike, shërbimet për shpërndarjen e ushqimit) për shenjat që 
tregojnë për dhunë, abuzim ose neglizhim (përfshirë këtu edhe ato të vetë-neglizhimit tek të 
moshuarit) dhe çfarë duhet të bëjmë nëse viktimat e dhunës kanë nevojë për ndihmë.

 � Paralajmëroni të moshuarit dhe të tjerët që besojnë në lidhje me llojet kryesore të mashtrimit 
financiar dhe ofroni informacion se si t’i shmangin ato dhe çfarë duhet të bëjnë nëse janë 
viktima potenciale. .

 � Zbatoni rregulla dhe rregullore për të zvogëluar rreziqet që lidhen me dhunën, për shembull, 
dëmin e shkaktuar nga alkooli, armët, përdorimi i drogës dhe / ose sjellja e personave të mvar-
ur.

 � Bëni fushata përmes të cilave do i këshilloni njerëzit që të zvogëlojnë konsumimin e alkoolit 
ose substancave të tjera.

 � Caktoni dispozita të cilat do ju mundësojnë atyre që kërkojnë ndihmë si pasojë e dhunës të 
mund të largohen nga shtëpia në mënyrë të sigurt, edhe gjatë izolimit. 

 � Të vazhdojnë të funksionojnë linjat telefonike ekzistuese ose të vendosen të reja në vendet 
ku ato nuk ekzistojnë. Sigurohuni që linjat për ndihmë të jenë falas për të gjithë ata që kanë 
përjetuar dhunë (përfshirë këtu edhe të moshuarit). Identifikoni mundësi për t’i bërë këto 
shërbime të qasshme edhe nga distanca (p.sh. mesenger, e-shëndetësi, telemjekësia), si dhe 
heqjen e tatimeve për përdoruesit.

 � Siguroni që institucionet për kujdes afatgjatë për personat e moshuar të kenë politika dhe 
procedura për reagim në rast të identifikimit të rasteve të dhunimit  (20)

 � Ndiqni dhe azhurnoni informacionet për shërbimet për udhëzim, ndani ato me dhënësit e 
shërbimeve dhe bëni ato të qasshme për publikun. 

 � Bashkëpunoni me sektorët e tjerë për parandalimin e dhunës, si shërbimet e drejtësisë penale, 
shërbimet shëndetësore dhe sociale përmes formimit të ekipeve multidisciplinare të vilat 
mund të sigurojnë mbështetje të vazhdueshme dhe të koordinuar.
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Menaxhuesit e programeve

Planifiko

Informo

Parandalo

Punë në 
sektorë 

 � Кur grumbullohen të dhëna për dhunën, ndiqni rekomandimet e OBSH-
së në lidhje me etikën dhe etikën në rastet kur bëhet fjalë për dhunën 
ndaj grave, informohuni për angazhimet për parandalim dhe reagim.

 � Informoni punonjësit shëndetësor që janë të përfshirë në përballjen me COVID-19 si dhe ato 
që ofrojnë shërbime qenësore për fëmijët, gratë dhe të moshuarit për shenjat, simptomat 
dhe faktorët e rrezikut nga dhuna në familje si dhe si dhe kur të pyesin për dhunën në një 
mënyrë sa më të sigurt.

 � Ngreni vetëdijen publike për dhunën në familje, si të mbahet kontakti me viktimat e dhunës, 
si dhe si dhe ku të drejtohen për ndihmë dhe mbështetje, pa e komprometuar sigurinë e tyre.

 � Mundësoni këshilla për prindërit dhe kujdestarët për gjatë mbylljes ose karantinimit
 � Inkurajoni kujdesin për veten dhe zhvillimin e teknikave për zvogëlimin e stresit fizik 

dhe mendor (21, 22) dhe strategji pozitive për përballje, ndihmë sociale, planifikim të 
sigurisë dhe evitoni zhvillimin e strategjive që nuk mund të ndihmojnë në përballjen, 
siç është pirja duhanit, alkoolit dhe drogave.

 � Siguroni informacion, mbështetje dhe nëse është e mundur, kujdes për pushim të përku-
jdesesve të cilat kujdesen për persona të moshuan me demencia. Informacioni duhet të 
përmbajë këshilla për mënyrat e përballjes me stresin, e në këtë mënyrë edhe  zvogëlimin e 
mundësisë për të kryer dhunë.

 � Zbatoni programe dhe shërbime për shëndetin mendor dhe për parandalimin e përdorimit të 
alkoolit dhe substancave.

 � Nëse ekzistojnë grupe për ndihmë ose mbështetje nga ana e moshatarëve (p.sh. për vikti-
mat e dhunës, varësisë nga droga dhe alkooli, personat me probleme mendore, shoqata të 
të moshuarve, grupe për mbështetje të moshatarëve, etj) mundësoni lehtësimin e mjeteve 
alternative me të cilat do mund të vazhdojnë me punë.

 � Në vendet ku ekzistojnë shërbime për kryerësit e akteve të dhunshme, identifikoni mënyra 
në të cilat ata do të mund të kërkojnë ndihmë anonime dhe këshillim online ose përmes 
telefonit.

 � Bashkëpunoni me organizatat joqeveritare dhe sektorë të tjerë për t’i koordinuar mesazhet 
për dhunën në familje, programet ekzistuese dhe shërbimet për parandalim.
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Меnaxherë të programeve

Planifiko

Informo

Informo

Mbështetje 
për 
viktimat

Punë në 
sektorë 

 � Mblidhni të dhëna të kategorizuara sipas moshës, gjinisë dhe përkatë-
sisë etnike nga evidentimi rutinor i institucionit nga raportimet për 
dhunë, që të informoheni për masat për parandalim dhe reagim.

 � Në institucionet shëndetësore dhe mjediset për testimin për COVID-19, siguroni informacion 
për shërbimet në dispozicion në nivel lokal, përfshirë këtu edhe orarin e punës, numrat për 
kontakt dhe shërbimet që i ofrojnë ato në distancë.

 � Vazhdoni të ofroni mbështetje dje trajtim mjekësor për viktimat e dhunës, nëpërmjet per-
sonave për kontakt në institucionet shëndetësore në pajtim me rekomandimet e OBSH-së  (23, 

24, 25, 26, 27, 28).

 � Vazhdoni të siguroni dhe të organizoni shërbim për viktimat e dhunës seksuale, 24 orë në ditë, 
7 ditë në javë.

 � Siguroni qasje në këto shërbime për personat e moshuar dhe personat me pengesa kognitive 
dhe pengesa të tjera. 

 � Siguroni që punonjësit shëndetësor të kenë informacion për shërbimet e tjera, që të mund t’i 
udhëzojnë me efikasitet personat e interesuar, përfshirë këtu edhe shërbimet për shëndetin 
mendor ndhe shërbimet për mbështetje psikosociale.

 � Parandaloni keqtrajtimin në vendim e punës në institucionet shëndetësore dhe në institucio-
net e tjera, si shtëpitë e pleqve dhe fëmijëve, etj:

 � Trajnoni punonjësit për të njohur shenjat dhe simptomat si dhe për mënyrën e raportimit pa e 
rrezikuar sigurinë e viktimës.

 � Bëni qarkullimin e punonjësve nga vende me nivel të lartë të stresit në vende pune ku niveli i 
stresit është më i ulët.

 � Punonjësit pa përvojë pune të punojnë me kolegë me më shumë përvojë.
 � Inkurajoni pushimet e shkurtra gjatë punës
 � Implementoni orare fleksibile për punonjësit që janë drejtpërdrejt të ekspozuar ose që kanë 

anëtar të familjes të shqetësuar nga ndonjë ndodhi stresuese
 � Evitoni përdorimin e kufizimeve kimike dhe fizike në institucionet për të moshuarit 
 � Vendosni mekanizma me të cilat njerëzit që jetojnë në institucione do mund të mbajnë kontakt 

me familjen dhe miqtë, duke i respektuar kërkesat për ruajtjen e distancës fizike.
 � Zbatoni masa për përgjegjësi nga të gjithë dhunuesit dhe personat që e keqpërdorin postin, 

ose për institucionet për përkujdesje.
 � Siguroni që institucionet për përkujdesje të personave të moshuar të mbikëqyren nga më afër 

nga ana e autoriteteve përkatëse.
 � Siguroni funksionim të pandërprerë të shërbimeve për shëndetin mendor dhe ato për keqpër-

dorimin e alkoolit dhe substancave, edhe përmes internetit edhe përmes mënyrave të tjera të 
nevojshme.
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Parandalimi i dhunës ndaj fëmijëve, grave dhe personave të moshuar gjatë 
pandemisë me COVID-19: Aktivitetet kryesore

Dhënësit e shërbimeve shëndetësore

Informo

Parandalo

Mbështetje 
për viktimat

Punë në 
sektorë 

 � Siguroni informacion për shërbimet                                                         
në dispozicion në nivel lokal, përfshirë                                                                                                        
këtu edhe orarin e punës, numrat për                                                                                      
kontakt dhe përcaktoni masa për udhëzim drejt këtyre 
shërbimeve.

 � Siguroni këshilla për menaxhimin me stresin, strategji 
pozitive për përballje dhe për prindërit pozitiv  (29, 30, 31).

 � Përditësoni informacionet për udhëzim dhe lidhjet, duke 
marrë parasysh faktin se çfarë shërbimesh janë në dispozicion 
dhe cilat prej tyre funksionojnë.

 � Njihuni dhe koordinoni angazhimet për parandalim dhe 
reagim me kolegët e shërbimeve për mbrojtje, institucionet 
që punojnë me personat e moshuar dhe organizatat joqeve 3 
ritare që zbatojnë programe për parandalim.

 � Ofroni ndihmë për të gjithë viktimat e dhunës nga partneri 
intim, keqtrajtimit seksual dhe keqtrajtimit të fëmijëve. Kjo 
përfshin:
� dëgjim me kujdes dhe pa paragjykime
� interesim për nevojat dhe shqetësimet
� konfirmim të përvojave dhe ndjenjave të viktimave 
� përmirësim të sigurisë
� lidhje e viktimave dhe shërbimet për mbështetje

 � Siguroni trajtim mjekësor për të gjitha gjendjet shëndetësore 
si pasojë e dhunës, përfshirë edhe kujdesin e viktimave pas 
dhunimit seksual për viktimat e dhunimit ose keqpërdorimit 
seksual.

 � Organizoni mbikëqyrje të pacientëve që kanë përjetuar 
dhunë, dhe mbani kontakte të rregullta gjatë karantinimit ose 
izolimit të tyre.

 � Jepuni prioritet vizitave shtëpiake dhe kontakteve me grupet 
vulnerable të popullatës, sidomos sa i përket foshnjave dhe 
fëmijëve, të moshuarve dhe personave me invaliditet që janë 
të ekspozuar ndaj dhunës, me një theks të veçantë tek siguria 
e tyre, sepse gjatë kësaj kohe edhe dhunuesit e tyre do jenë 
më shumë kohë në shtëpi. 

 � Hulumtoni mënyra alternative për të arritur deri tek fëmijët, 
gratë ose të moshuarit me mjetet që i keni në dispozicion.

Burime të 
tjera

 � Prindërimi gjatë COVID - 
19. Gjenevë: Organizata 
Botërore e Shëndetësisë.

 � COVID-19 dhe dhuna ndaj 
grave

 � COVID-19 dhe dhuna ndaj 
të moshuarve

 � Pyetje dhe përgjigje: 
Dhuna ndaj gratë gjatë 
COVID-19

 � Përballja me stresin 
gjatë epidemisë së nCoV 
në vitin 2009

 � Ndihmesë për fëmijët për 
tu përballur me stresin 
gjatë epidemisë së nCoV 
në vitin 2009

 � Udhëzime të OBSH-së për 
sektorin e shëndetësisë 
në lidhje me 
keqtrajtimin e fëmijëve

 � Mbrojtja shëndetësore e 
grave të ekspozuara ndaj 
dhunës nga partneri 
intim ose ndaj dhunës 
seksuale

 � Përgjigje e fëmijëve 
dhe adoleshentëve që 
kanë qenë viktima të 
dhunës seksuale. OBSH-
Udhëzime klinike

 � Inspire: Shtatë strategji 
për ndalimin e dhunës 
ndaj fëmijëve

 � Respektoni gratë: 
Parandaloni dhunën ndaj 
grave.


