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FRIKË NGA FEMINIZMI?
Më shumë se evidente është neglizhenca dhe zhvlerësimi i të drejtave të grave nga

ana e institucioneve në vitet e fundit në Maqedoni. Këto të drejta janë injoruar edhe në sferën

e diskursit publik, ku fjala feminizmi është identifikuar në mënyrë të papërshtatshme dhe lëvizja
feministe nuk shihet si një mjet për të promovuar të drejtat e grave. Në mënyrë të përditshme,

nëpër mediat sociale takojmë mendime të cilat bëjnë dallim midis feministeve dhe grave të cilat
nuk janë feministe, edhe pse qëllimet për të cilat luftojnë janë të njëjta. Pse gratë kanë frikë
nga feminizmi? Siç ka ardhur që feminizmi të emërohet si fjalë me shkronjën F, sikurse është

nxjerrë në pah frikën e palog jikshme e përdorimit ose e identifikimit të kësaj fjale ose duke
sug jeruar ndalimin e përdorimit të kësaj fjale si një fjalë të pistë... njësoj si një fjalë tjetër e
cila vjen nga g juha anglo-saksone, e po g jithashtu fillon me shkronjën F. A është feminizmi një

fjalë e pistë dhe e papastër? Për fat të keq, është konceptuar dhe perceptuar në konotacion
të tillë. Kjo është evidente edhe me lumenjtë komentesh plot urrejtje të cilat po shfaqen çdo
herë kur në rrjetet sociale promovojmë ose shpallim ndonjë ng jarje në përshkrimin e të cilës

po përdoret pikërisht fjala feminizëm. Në këtë ditar do të përpiqemi që ta shpjegojmë kuptimin
e kësaj lëvizjeje për shkak se ajo është e nevojshme në rrethanat ku jetojmë.

PSE FEMINIZËM?
Çfarë është me këtë fjalë të “nxehtë”? Pse shkakton reagime të forta në mbarë

botën? Çfarë sjell me vete kjo fjalë? I kemi pyetur miqtë tanë të në japin përg jig je, secili
në mënyrën e vet, se cili është kuptimi i feminizmit për ata. Pra, pse feminizëm?

Iskra Geshoska
REFUZIMI PËR SHKAK KONSTITUIMI
Refuzoj t’i fshihem dhe t’i parashtrohem trazirës, të cilën e formojnë hijet e rrëfimeve të
ngrohta të komunitetit. Refuzoj të gëlltis lotët duke fshehur në një qoshe të kulturës së heshtjes.
Refuzoj të jem formuar nga diktatura shoqërore, dirigjentët e të cilës kërkojnë që jeta të këndohet
në vetëm një tonalitet, vetëm një çelës të violinës. Refuzoj të jem pjesë e “shumicës morale”. Refuzoj
të jem mbetje traumatike të elementit provincial të ndërthurur në atë politik. Refuzoj të jem mjet për
fshehje të torturës prapa paradigmave të kulturës. Refuzoj të jem katalizator për mëkatet e një histori
të dhunshme. Refuzoj të jem qafë pa kokë. Refuzoj të jem trup i fragmentuar, trupi shpërbë. Refuzoj
të jem ëndërr i parëndësishëm. Refuzoj të jem muzë për nxitje. Refuzoj të shërbej për transferim të fajit
kolektiv. Refuzoj të zhdukem në iluzionin e drejtësisë. Refuzoj të jem vetëm një parullë. Refuzoj të
jem shportë për të mbledhur vota. Refuzoj të jem vetëm një
tekst i shkruar në një transparent. Refuzoj në vend të jetës
të kem vetëm ëndrra. Refuzoj të jem së bashku me dikë
vetëm që të nuk jem vetë. Refuzoj të jem vetë për shkak
se nuk hyj në konceptet për së bashku, të definuar nga
aparati shtetëror dhe ideologjik, nga stereotipat borgjeze
dhe konceptet e rreme morale. Refuzoj të jem dhimbje dhe
plagë për shkak se nuk mund ta gjej reflektimin tim në
pasqyrën kolektive të realitetit të standardizuar ideologjik. Refuzoj të jem gëzim që është në rendin e ditës në
ndonjë agjenci marketingu që ofron zgjidhje për një jetë të
lumtur në epokën moderne. Refuzoj të jem, por të mos jem.
Refuzimi nuk është nihilizëm - është një udhëtim përmes dobësisë së dredhur të ballafaqimit. Të refuzohet gjendja e parashtruar do të thotë t’i jepet vend vetëdijes
për dëshira për gjendjen e munguar, gjendjen e dëshiruar.
Ngjashëm si pikturimin - jetën që “dua ta lind” përpiq të
bëjë deteritorializim të fytyrave, peizazheve, konteksteve
të zakonshme dhe normave socio-kulturore me riaktivizimin e asaj fizike ose duke liruar linjat dhe ngjyrat të
zaptuara.

JETOJ
Të jetosh si qëndistare. Sepse jemi qëndistare të cilët me kujdes i shthurin fijet më të ndërlikuara të dashurisë duke u përballuar me vdekjen si me një mikeshë. Për shkak se jemi trupa që me
“zemrën që mendon” e thurin sekretin e kohës.
Jetoj në një trup lexohen dhe shënohen gjurmët e paradigmave të pushtetit, të gjuhës, të të
folurit, të melankolisë, të dashurisë, të frikës, të lirisë, të devocionit, të përkatësisë. Jetoj në trup solidar, i cili ka ekzistuar që nga kohët e lashta deri më sot, duke mbajtur në vetë formatet e betejës me
politikat intime dhe kolektive të ekzistencës dhe të kohëzgjatjes.
Jetoj për ta konfirmuar takimin me zgjerimin, takimin me komunitetin, me vetveten, takimin me
të cilin krijohet hapësira autonome e lirisë dhe veprimtarisë.

Marija Savovska
Pse feminizëm?
Për shkak se më mundëson fuqi personale, vetëdije, integritet, më mundëson ta shoh, ta
dalloj dhe ta kuptoj patriarkatin. Pamja e madhe dhe gjestet e tij individuale. Të mendoj me kokën e
vet. Të jem e vetëdijshme për padrejtësinë ndaj meje, por edhe për padrejtësinë ndaj të gjithë Burrave dhe
Grave të tjerë “prodhuar me “gabim”. Ta njoh dhe ta rishikoj, edhe tek
unë edhe te të tjerët, atë që është ZAKON/ NORMA. T’i kundërshtohem atyre që më prezantojnë vetëm si një trup, si pjesën e poshtme
të trupit, gjithmonë e dinë më mirë se unë dhe lejohen të më mësojnë
se çfarë jam, sa e kam vlerën unë ose atë që e bëj dhe ku e kam vendin. Dhe sidomos është me shumë rëndësi, ta prek të ndaluarit, në
mënyrë politike, publike ose subversive, në heshtje, në një përpjekje
për të sfiduar autoritetet, kushdo që të janë ato. Një sfidë të vazhdueshëm dhe rraskapitës për të dislokuar atë që quhet rendi natyror. Gërmim i një tuneli përmes Himalajeve me atë lugë të vogël
plastike për kafe, por unë i dua sfidat.

Zorica Zafirovska
Pse feminizëm?
Sepse kam 34 vjet, nuk jam e martuar dhe nuk kam fëmijë, por kam nevojë që ta ndjej lirinë, ta
kam lirinë, të marr frymë dhe thjesht ta ndiej erën e freskët të feminizmit!
Pse feminizmi?
Sepse e mbaj mbiemrin e babait tim!
Sepse jetoj në një patriarkat të ashpër dhe e ndjej në çdo pore të shoqërisë!
Sepse ekziston kapitalizmi i ashpër, padrejtësia sociale, fëmijët e rrugës, varfëria, të uriturit dhe
të eturit! Sepse jam e çuditshme dhe shokun më të mirë e kam homoseksual!
Pse feminizmi?
Sepse kur isha fëmijë isha shumë e dobët, nuk i kisha gjokset shumë
të dukshme, isha si një mashkull dhe më kritikuan vazhdimisht për
atë!
Sepse, kur u rrita, miqtë, të afërmit dhe të huaj në rrugë, në punë,
në qytet, më jepnin këshilla se si të humb peshë, të martohem ose të
lind fëmijë!
Për shkak se 8 vjet kam punuar me orar të plotë, e paregjistruar dhe
paguar shumë pak!
Sepse tani jam poshtë në piramidën e një korporate të madh!
Sepse, në punë askush nuk e di emrin tim!
Sepse ambienti pune bën që të ndjehem si një fantazmë, të
padukshme ...
Sepse për korporatën e madhe për të cilën punoj, unë jam vetëm një
numër...

Sepse jam paguar më pak se kolegët e mi meshkuj, kurse prej meje pritet gjithashtu ta mbaroj edhe
punën e tyre - dhe atë po e bëj, si dhe të paguaj ose të jem dënuar për gabimet e tyre.
Sepse prifti i cili vjen në derën time më thotë se shtëpia jonë ka nevojë për një shenjt dhe kush duhet
të jetë ky shenjt!
Sepse unë mbaj taka të larta vetëm në dasma!
Pse feminizmi?
Sepse motra ime punonte për 7 mijë denarë!
Sepse trashëgimia e vetme e nënës sime janë rrobat e vjetra të gjyshes sime!
Sepse babai im është baba i vajzave dhe gjysma e familjes së tij më të ngushtë në kanë harruar pas
vdekjes së tij!
Pse feminizmi?
Sepse ne jetojmë në kulturën e vazhdueshme përdhunimi!
Sepse unë kam përjetuar prekje të dhunshme nga ana e shokëve të klasës, të huajve, mysafirëve, në
shkollë, në autobus, në qytet, në punë, kudo ...
Sepse dy njerëz më të moshuar kanë vendosur gjuhën e tyre në veshin tim, duke unë po bërtisja që
të ndalin!
Pse feminizmi?
Më në fund, sepse shoqja ime ishte përdhunuar nga një i huaj!
Më shumë sepse një mikeshë tjetër ka qenë përdhunuar nga një i afërm, në moshën prej 11! Po ajo
mikesha, 40 vjet më vonë, akoma po ndjen se nuk mund t’i tregojë nënës së saj sepse ka frikë që të
mos thyejë zemrën e saj!
Ja, prandaj!
Pse feminizmi?
Që të jetoj, të dua dhe të urrej kë dua Unë!
Ja, prandaj!

Hristina Ivanoska
PSE FEMINIZËM
Rrënjët e emancipimit tonë duhet t’i kërkojmë në të kaluarën
tonë, në zërat e të g jitha grave dhe burrave të njohur dhe të panjohur që
kanë kontribuuan sot ta jetojmë, por edhe kurrë të nuk ndalim ta mbrojmë
lirinë e shprehjes, të drejtën për arsimim, të drejtën për pavarësi ekonomike, lirinë kreative, të drejtën e amësisë së emancipuar dhe kontrollin mbi
trupin e vet. Për fat të keq, ne nuk mund të lavdërohemi me një njohuri të
plotë të strateg jive të rezistencës mes grave në territorin e Maqedonisë, as kemi një pasqyrë të plotë të
emrave të grave ose të ng jarjeve që shënojnë ndonjë hap përpara në mjedisin tonë në të kaluarën. Është i
pamohueshëm fakti që zakonisht interpretojmë vetveten duke përdorur referenca të huaja. Për këtë arsye
apeloj për kapërcim të kësaj situate sa më shpejt sepse dokumentet dhe kujtimet zbehen dhe zhduken. Proceset e emancipimit dhe strateg jitë e rezistencës së paraardhësve tanë do përkufizojnë dhe përforcojnë
nevojën tonë, por edhe nevojën për barazi të fëmijëve tanë.

Pse feminizëm?
Žarko Trajanoski
nteresi im akademik për feminizmin filloi në fillim të viteve 1990 si një student i filozofisë. Në vitin 1994, në numrin e parë të revistës “Margjinë” përgatita një tekst në temën “Feminizmi dhe filozofia”, në të cilën teksti kryesor ishte nga Rosie Braidoti. Më vonë, kisha mundësi
të marr pjesë në debatet e para publike në lidhje me feminizmin (në revistën
“Forum”) dhe në seminarin e parë të hapur për mendimin
bashkëkohor feminist (Fakulteti Filozofik në Shkup në
vitin 1999), pasi që në mënyrë aktive u kyça në punën
e “Qendrës Hulumtuese për Studime Gjinore”, e themeluar nga Katerina Kolozova në Institutin “Euro-Ballkan”.
Aty kam pasur mundësi të marr pjesë në shumë projekte,
konferenca dhe ngjarje që kanë kontribuar për paraqitjen e
dallimit mes termave “seksi/gjinia” në gjuhën maqedonase,
dhe për popullarizim të “studimeve femërore” dhe identiteti
“feminist/e”, jo vetëm në kontekst akademik, por edhe në atë
aktivist.
Kisha mundësi që ta bëj hulumtimin “Ideologjia e
organizatave joqeveritare të grave në Maqedoni” (publikuar
2002), si edhe të marr pjesë në themelimin e revistës së parë
feministe në Maqedoni - “Identitetet: Revista për politikë, gjini dhe kulturë” (prej 2001, si bashkë-redaktor me Katerina Kolozova). Më vonë, si mësimdhënës në shkollën joformale për çështjet
gjinore dhe politike kam pasur mundësi të ndikoj mbi ngritje të vetëdijes te aktivistët për të drejtat
e grave dhe për nevojën për një lëvizje feministe në Maqedoni. Pyetjen “Pse feminizmi?” shumë herë
e kam parashtruar edhe vetveten. Qysh si student i filozofisë u bë i vetëdijshëm për mizogjininë në
akademinë dhe për qëndrimin përçmues ndaj grave, kështu që kështu që konsiderova se të menduarit feminist mund të jetë një kurë kundër këtë  “fruth” akademik. Jam i lumtur që kam kontribuar që shumë mendimtarë të famshëm të Maqedonisë i kanë kaluar këtë “fruth”, edhe pse disa
prej tyre kanë marrë më shumë kohë.
Qëndrimi përçmues dhe rezistenca ndaj feminizmit ishte i pranishëm edhe te shumë
aktiviste nga lëvizja e grave në fillimin e shekullit të 21-rë, dhe jam shumë i lumtur që kemi kontribuar që një pjesë e madhe e aktivisteve i kanë tejkaluar këto paragjykimet kundër feminizmit.
Me deklaratën time të hapur si një feminist në një kontekst patriarkal stigmatizues, ku identiteti
“feminist/e” u perceptua si një koncept monstruoz, besoj se kam kontribuar në thyerjen e stereotipave negative ndaj feministë(e)ve, duke përfshirë edhe fakti se paragjykimet për çështjet e barazisë
gjinore janë “çështje të grave”. Shkurtimisht: Pse feminizëm? Për të thyer shtypjen patriarkal, për
luftën kundër pabarazinë gjinore dhe të drejta të barabarta për gratë, burrat dhe ata që nuk mund
të përshtatet në “sistemin gjinor dypartiak”.

KONKLUZIONET NGA LIGJERATAT NË SHKOLLËN PËR FEMINIZËM
Kjo shkollë u organizua në kuadër të projektit Arsim dhe veprim për
promovimin e të drejtave të grave. Përmes një thirrje publike, në shkollën u regjistruan 55 pjesëmarrëse dhe pjesëmarrës! U mbajtën 9 lig jërata me qëllim që
të shpjegohet nevoja për rishqyrtim feminist i politikave publike ose të fushatës së
vazhdueshme negative lidhur me nocionin “feminizëm”. Lig jëratat u mbajtën nga aktivistë/e dhe feministë/e me njohuri të g jerë të teorisë feministe dhe përvojë të pasur si aktivistë/e. Lig jërues/e në shkollën ishin: Karolina Ristova- Asterud, Ana Mishkovska Kajevska,
Nikolina Kenig, Suzana Milevska, Elizabeta Bakovska, Dijana Stojanoviq Gjordjeviq, Katerina Kolozova,
Jelisaveta Blagojeviq, së bashku me Sllavço Dimitrov dhe Jasna Koteska. Pas çdo lig jërate kishte diskutim të g jatë në të cilin aktivisht morën pjesë shumë dëg jues/e. Në vazhdim janë konkluzionet që vetë ato/
ata i kanë shkruar për lig jëratat:
Dr. Ana Mishkovska Kajevska

				

26.11.2015

Ndikimi i luftërave (pas)jugosllave mbi komunikimin dhe miqësinë mes feministeve të Beogradit
dhe të Zagrebit në vitet nëntëdhjetë të shekullit 20
Qëndrimet e feministeve të Beogradit në lidhje me luftërat (pas)jugosllave u dalluan nga
pikëpamjet e feministeve të Zagrebit. Për më tepër, pikëpamjet në g jysmën e parë të viteve nëntëdhjetë (në lidhje me luftërat në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kroaci), ishin të ndryshme nga pikëpamjet në
g jysmën e dytë të viteve nëntëdhjetë (rreth bombardimeve të NATO-s të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe spastrimit etnik të Kosovës). Kjo do të thotë që duhet marr parasysh kontekstin g jeografik dhe
kohor, pa pasur nevojë për të bërë përg jithësime dhe analog ji të shpejta.
Kur diskutohen pikëpamjet e bëra në kushte të luftës, duhet të merret parasysh se ata janë
të formuar në kontekst të një afërsie (të menjëhershme) të dhunës, të pasigurisë ekzistenciale, frikës,
vuajtjes dhe ndryshimeve të mëdha shoqërore. Në këto kushte ka mungesë të informacionit të besueshëm,
informim të balancuar dhe thirrje për bashkëjetesë, dhe ka më tepër propaganda provokuese, g juha urrejtjeje, demonizimi i anës së kundërt dhe thirrje për dhunë. Ta themi thjesht, për t’i kuptuar këto qëndrime,
është e nevojshme që të kuptohet konteksti në të cilin janë të krijuar ato.
Në një situatë ku ka dallim të madh në fuqinë e palëve ndërluftuese, si dhe në përg jeg jësinë e
tyre për dhunën e bërë në luftë, deklarata se të g jitha palët janë njësoj përg jeg jës (apo se të g jitha janë të
njëjta), do të thotë injorim i dallimit në pushtet dhe përg jeg jësi, d.m.th. i ofrohet mbështetje anës më të fortë
dhe me më shumë përg jeg jësi. Në të njëjtën kohë, kur kritikohet pala më e fuqishme dhe më përg jeg jëse,
nuk duhet harruar se edhe palët e tjera bëjnë krime luftarake, kanë ndonjë fuqi të caktuar dhe mbajnë një
pjesë të përg jeg jësisë. Nëse kjo harrohet, do të krijohet një situatë bardhë e zi të raportit kryes-viktimë që
në fakt e shtrembëron realitetin dhe nuk kontribuon për mirëkuptim
Prof. Dr. Nikolina Kenig					

15.12.2015

Shpjegime teorike të dhunës g jinore
1. Dhuna g jinore përfshin “të g jitha format e dhunës të drejtuara ndaj grave vetëm për shkak se
ato janë gra apo i përkasin gratë me një proporcion shumë më të madh sesa burrat” (CEDAW). Prandaj,
konsiderohet të jetë formë të shkeljes së të drejtave të njeriut më të përhapur, por edhe më të toleruar (nga
pikëpamja e mossanksionimi dhe mosnjohja).

2. Në Maqedoni, dhuna g jinore është gati krejtësisht barazuar me sulmet seksuale dhe dhunës
në familje (ku për ironi, disproporcioni te g jinia sipas asaj se kush është subjekti i dhunës dhe kryerje e
dhunës është më i ulët) sepse dimensioni g jinor te llojet e tjera në përg jithësi është e vështirë që të identifikohet dhe nuk është adresuar.
3. Nga pikëpamja teorike, shpjegimi i dinamikës së dhunës g jinore është shumë e rëndësishme
sepse këto modele pasqyrojnë mënyrën se si është trajtuar dhe parandaluar.
4. Shpjegime të njohura teorike për dhunën g jinore janë: modeli i prishjes së ekuilibrit, modeli
psikopatolog jik, pikëpamja evolucionistike, teoria e të mësuarit social, teoria e shkëmbimit social dhe shpjegimet feministe.
5. Teoritë feministe për dhunën g jinore nuk janë monolite, kështu që mund të dallohen disa shpjegime të ndryshme siç janë: teori marksiste, teori që bazohen në feminizmin radikal dhe teori post moderne. Është interesante të theksohet se feministet janë shumë më pak të brengosur me zhvillim të një teorie
për dhunën g jinore dhe aq më shumë me verifikim empirike të modeleve, në krahasim me angazhimin e tyre
në parandalimin, lobim dhe shërbime për ndihmë. Për këtë arsye, kritikat ndaj modeleve feministe janë të
ashpra.
6. Sot, korniza teorike dominante e cila përfshin hulumtime dhe praktika në lidhje me dhunën
g jinore në nivel botëror është teoria ekolog jike e cila është adresuar 4 niveleve të faktorëve të ndryshme:
shoqëri, komunitet më të ngushtë, relacion, individë, dhe fokusohet mbi vlerësimin e rreziqeve në kontestin e
dhënë. Edhe pse ky model nuk është krejtësisht pa konsideratë për dimensionin g jinor, kompleksitetin e tij
mund të kontribuojë që ky faktor të trajtohen si më pak të rëndësishëm.

Prof. Dr. Suzana Milevska

				

29.02.2016

Nën thjerrëzën e një feministeje:
prezantim i gruas dhe trupit femëror në artin dhe kulturën vizuale
Qëllimi kryesor i lig jëratës ishte theksimi i nevojës për reflektim kritik të kushtëzimit reciprok
midis kulturës vizuale dhe mirëmbajtjen dhe përmirësimin e marrëdhënieve patriarkale në shoqërinë bashkëkohore maqedonase. Përveç argumenteve feministë për ndikimin mbi kulturën vizuale dhe artin nga ana
e kushteve historike dhe socio-politike në të cilat po krijohet një kulturë, lig jërata ofroi edhe analiza e thellë
për mënyrat në të cilat reprezentimet seksiste të gruas dhe trupi i saj kontribuojnë për përforcim të stereotipave dhe parag jykimeve ekzistuese për dallimet mes g jinive. Kryqëzimi i fenomeneve të ndryshme
siç janë g jinia, kombi, përkatësia etnike, klasa dhe orientimi seksual u prezantuan përmes ndryshimit të
kanuneve për përfaqësimin e trupit të femrës dhe eksploatimin e tij. Termat kryesore të teorive feministë
(p.sh.. esencializëm, mishërim, konstruktivizëm) dhe valët e ndryshme të lëvizjeve feministë u shpjeguan në
kontekstin e kulturës vizuale si një fushë specifike hulumtimi që ofron analizë të unifikuar të fenomeneve të
ndryshme vizuale dhe të shembujve të artit dhe kulturës. Me rëndësi të madhe ishte reflektimi mbi kritikën
institucionale të politikës kulturore të institucioneve që merren me definimin e artit, duke filluar nga kritikat
e stereotipave të ngulitura në disiplinën e historisë së artit dhe analizën e diferencave g jinore në prezantimin e artistëve dhe veprave të artit në muzetë dhe galeritë.
Mbi të g jitha, argumentimi për nevojën urg jente për një kritikë të plotë feministe e kulturës
vizuale u mbështet nga analiza e shembujve të ndryshëm të mungesës së ekspozitave femërore në hapësirën publike ose të prezantimeve seksiste të disa figurave të femrave në mesin e numrit të madh të skulpturave dhe monumenteve të figurave të meshkujve nga e kaluara dhe e sotme të Maqedonisë. Relacioni i

ndërsjellë midis marrëdhënieve patriarkale shoqërore dhe kulturës vizuale ishte analizuar përmes shembujve të ndryshme të riprodhimit dhe të qarkullimit të shfaq jeve pa sensibilizim në aspektin g jinor në mediat
dhe veprat e ndryshme nga fusha e artit, fotografisë, filmit, televizionit, si dhe të artit monumental dhe publik.
Subjekt i posaçëm për analizë ishte projekti urban i Qeverisë “Shkupi 2014” dhe disa monumente konkrete
realizuar në Shkupit në kuadër të këtij projekti.
Së fundi, theks i veçantë u vu në punën e disa artisteve të cilat me veprat e tyre arti pohojnë se
arti vizual feministe jo vetëm që mund të ofrojë argumente të reja për analizë kritike të parag jykimeve dhe
marrëdhënieve të ngulitura patriarkale mes g jinive, por mund të ndikojë edhe mbi ndryshimin e prezantimeve stereotipe në kulturën vizuale.

Elizabeta Bakovska 						

12.03.2016

Shkrimi femëror (nuk) ekziston
Duket sikur term i qartë dhe i apsolvuar (të paktën 40 vjet ose më shumë) edhe nga ana e
teorisë feministe dhe kritikës letrare, por shkrimi femëror akoma po mbetet një term kompleks dhe të pakapshëm për të bërë një përkufizim universal. Kështu, shkrimi femëror hap një sërë pyetjesh, shumë prej
të cilave, nga natyra e tyre, janë ontolog jike - para se të g jithash, kjo ngre dilema të rëndësishme: a ka një
shkrim të përg jithshëm femëror? Shkrimi femëror hulumtohet dhe analizohet nga dy aspekte (të cilat janë
plotësuese): nga ana e parë, në drejtim të vetë shkrimit, brenda, në thelb, pothuajse nga aspekti g juhësor
(d.m.th. duke supozuar se në g juhën ekziston imanencë femëror) dhe nga ana tjetër, në funksion të autorësisë të shkrimit, d.m.th. kushtëzuar nga jashtë, pothuajse në mënyrë esencialiste (duke supozuar se
përkatësia g jinore e autorit tashmë e kushtëzon, e përcakton natyrën e shkrimit). Dallimi mes këtyre dy
kuptimeve të shkrimit femëror mund të shihet edhe në emërtimet e tyre orig jinale - écriture féminine dhe
women’s writing, sipas teorisë franceze feministe dhe kritika feministe anglo-amerikane, siç përshkruan
Toril Moi në librin e saj Politika seksuale/tekstuale (1985).
Fillimet e mendimeve teorike për shkrimin femëror janë qysh nga Virginia Woolf, në esenë
“Dhomën e vetë” (1929), në të cilën arsyet për mungesën historike të grave në letërsinë e g jen në faktorët
shoqëror dhe social, duke thënë se “një grua duhet të ketë të holla dhe dhomën e vetë që të ketë kushte
për të shkruar”. Nga teoria feministe franceze, mendime më interesante mund të g jenden në Hélène Cixous, veçanërisht në manifestin e saj në formë të një eseje “Qeshja e meduzës” (1976), që është në fakt
një lloj thirrje për femrat për të shkruar në mënyrë të vetë dhe autentike. Julia Kristeva në librin e saj
“Revolucionit të g juhës poetike” (1974) flet për “elementin semiotik” në g juhën, për Trupin e Nënës ndaj
g juhës që lind me hyrjen në fushën simbolike, d.m.th. Lig ji i Atit. Luce Irigaray në “Spekulumi i gruas tjetër”
(1974) e analizon pozicionin e subjektit si një subjekt mashkull nga pikëpamja historike, përmes analizës
së veprave të Platonit dhe Freud. Nga kritikat anglo-amerikane feministë, është interesante të përmendet
qasja e Elaine Showalter në librin e saj “Letërsia e tyre” (1977), e cila flet për shkrimtaret britanikë në një
periudhë më të g jatë historike.
Qasja feministe të letërsisë, pra komentet teorike dhe kritike për shkrimi femëror maqedonas
(si écriture féminine ose women’s writing) kanë filluar nga fundi i viteve tetëdhjetë të shekullit të kaluar, me një koleksion esesh redaktuar nga Katica Kjulavkova “Strateg ji feministe” (1998). Një qasje më
g jithëpërfshirëse për shkrimin femëror maqedonas (me qasje g jinokritike mbi të g jitha zhanret letrare) ka
Jasna Koteska në “Shkrim femëror maqedonas” (2002). Përveç tyre, për shkrimin femëror maqedonas (rastësisht) shkruajnë edhe kritizerët Elizabeta Sheleva, Natasha Avramovska, Sllavica Srbinovska,

Vesna Mojsova-Çepishevska, Jasmina Mojsieva-Gusheva, Angelina Banoviq-Markovska dhe Sonja Stojmenska-Elzeser, por edhe shkrimtaret Olivera Kjorveziroska, Jadranka Vlladova dhe Lidija Dimkovska.
Shkrimi femëror në veprat prozaikë të autoreve maqedonase e demonstron shumëllojshmërinë e saj, duke
u manifestuar si écriture feminine në disa tregime të Gordana Mihailova Boshakoska, si fokusim tematik
mbi përvojat specifike të grave në disa tregime nga Olivera Nikollova, ose si lojë post moderne me pozitën
e subjektit në tregimet e Jadranka Vlladova.

Dijana Stojanoviq

					

11.04.2016

Gratë në politikë
Lig jërata ishte interaktive dhe përveç pjesës teorike, u fokusua edhe mbi shembuj praktik që janë
specifike për Republikën e Maqedonisë, ku pjesëmarrësit u inkurajuan t’i shkëmbejnë mendimet e tyre në
lidhje me pozitën dhe aktivitetet e grave në politikën te ne. Midis të pranishëm u zhvillua debatë rreth nevojës dhe zbatueshmërisë së kuotës elektorale të përfaqësimit me 30% të femrave në politikë, me që disa
pjesëmarrës ishin të mendimit se kuota është mekanizëm degradues që nuk garanton cilësi, dhe si shembull
vurën në dukje miratimin e Lig jit për ndërprerjen e shtatzënisë në vitin 2013, kur asnjë nga deputetet të
pranishme në parlament nuk votoi kundër. Meg jithatë, pas një prezantimi të detajuar mbi pjesëmarrjen dhe
përfaqësimin e grave në të g jitha zg jedhjet parlamentare që nga pavarësia deri sot, u bë konkluzion se në
periudhën kur në Maqedoni përfaqësimi i grave në politikë nuk ka qenë i garantuar me një kuotë zg jedhore,
numër më të vogël grash fituan mandat parlamentar. Në fund të debatës së g jatë, shumica e pjesëmarrësve u pajtuan se në shoqërinë tonë, kuota si mekanizëm garancie është ende i nevojshëm, por edhe partitë
politike duhet të bëjnë përpjekje plotësuese dhe t’i edukojnë dhe t’i dërgojnë në trajnime e tyre për deputetë.

			
Prof. Dr. Jasna Koteska 					

13.06.2016

Feminizëm dhe psikanalizë
Në lig jëratën “Feminizëm dhe psikanalizë” u diskutuan lidhjet mes dy disiplinave humanistike:
feminizmi dhe psikanaliza. U përfshirën shumë çështje për raportin mes disiplinës së Frojdit dhe subjektivitetit feministik.
Prej argumenteve kundër i analizuam vërejtjet më të shpeshta kundër psikanalizës:
1) A ka qenë Frojd përfaqësues i botës patriarkale dhe konzervative të Vjenës;
2) Si ka ndihmuar mizog jinia suptile e Frojdit në reduktimit të gruas deri në “vajzë të adhuruar
në rininë” dhe “grua e respektuar në moshën e pjekur”;
3) Në cilën mënyrë e ka zhvilluar Frojdi modelin të komplikuar si “burra të tredhur” dhe si e ka
prodhuar teorinë e tij për “zili ndaj penisit”;
4) Frojd shumë pak e ka çmuar madhështinë e përkrahësve të tij femërorë edhe ndaj tyre ai ka
pasur një raport të dyfishtë;
5) Frojd ka konsideruar se për gratë është e pamundur që të jenë nëna të mira dhe të suk-

sesshme në profesionin e tyre, dhe g jithashtu ka mendua se gratë nuk do të përfitojnë nga lëvizja feministe;
6) Edhe pse psikanaliza është lindur nga dëshira e grave për artikulim të fantazive dhe dëshirave të tyre, si dhe nga dëshira e analistit për t’i dëg juar dhe analizuar, përfitimet prej atij shkëmbimi nuk
ishin shpërndarë në mënyrë të barabartë sepse gratë kanë fituar më pak në atë shkëmbim sesa psikanalizës.
Gjatë lig jëratës u përmendën edhe argumente në favor të bashkëpunimit mes të dy disiplinave:
1) Psikanaliza është ndër shkencave të para humanistike në të cilat objekti femëror është perceptuar në mënyrë komplekse, kurse vetë psikanaliza është lindur nga madhështia dhe elokuenca e pacienteve të para të Frojdit;
2) Nga psikanaliza janë zhvilluar disa prej shikimeve më të rëndësishme në pozitën e femrave në
patriarkatin, edhe pse në disa segmente psikanaliza plotësisht i kanë histerizuar gratë, g jithsesi ka mbetur
njëra prej disiplinave të para humanistike e cila në mënyrë të hapur ka deklaruar se gratë janë në pozitë
nënçmuese në kulturën;
3) Psikanaliza ofron pamje të thellë në identitetin, seksualizmin dhe subjektivizmin e grave dhe
është hapur për pyetje në lidhje me feminitetin që nuk mund të thuhet për shumicën e shkencave të tjera
shoqërore dhe humanistike;
4) Njëra prej vërtetimeve të parë të psikanalizës vjen nga Ema Goldman, pionere në lëvizjen
feministe, përkrahëse e dashurisë së lirë dhe anarkiste, e cila pas një sërë lig jëratash të Frojdit në Universitetin Clark në Amerikë në 1909, publikoi ese të shkurtër në të cilën thotë se feminizmi dhe psikanaliza
janë disiplina partnere të qëndrojnë së bashku në fillimin e Kohëve moderne;
5) Frojd për herë të parë ofron qasje elaborative se jeta e grave në patriarkatin është e vështirë,
gati e
padurueshme, për shkak se gratë në nervozën “g jejnë shpëtim” nga kërkesat të padurueshme
kontradiktore të imponuar nga ana e normave të kulturës;
6) Të dhënat statistike tregojnë se psikanaliza në krahasim me degët e tjera të mjekësisë është
më e hapur për gratë nga pikëpamja profesionale;
7) Psikanaliza e shpjegon seksualitetin të luhatshëm dhe ofron aspekt se njerëzit janë polimorfë
në lidhje me seksualitetin, kurse nga aspekti kulturor nuk ka kufi të rreptë mes grarisë dhe burrërisë;
8) Psikanaliza pas Fjordit, posaçërisht ajo që fillon me psikanalizën e Lacanit, plotësisht i shpjegon qëndrimet kontroverse e Fjordit për “zili ndaj penisit”, duke treguar se edhe subjekti femëror edhe ai
mashkullor në kulturën janë viktima e log jikës së njëjtë falocentrike.
Pjesa më e madhe e lig jëratës ishte dedikuar analizës interaktive të studimit më kontroverse të Frojdit
“Feminitet“ (1933).

Forumi lezbik rajonal “Motrat autsajdere” i grumbulloi në një vend lezbiket dhe feministet e tjera dhe ofroi një platformë për nisje dhe diskutim të çështjeve që lidhen me ekzistencën dhe
veprimin e lezbikeve në rajonin. Forumi na dha mundësi këtu në Shkup t’i dëgjojmë pikëpamjet politike, kundërshtime, histori personale dhe aspiratat e veprimit lezbik. Kemi pasur rastin të dëgjojmë
dhe të shohim pjesë të historisë aktiviste lezbike në rajonin, të shkëmbejmë përvoja dhe tregime dhe të
bisedojmë se çfarë më tutje...
Në forumin flisnin disa gra të cilat me përsosmërinë, përkushtimin dhe guximin e tyre i
kanë ndryshuar dhe akoma janë duke i ndryshuar prirjet dhe situatën e lezbikeve përmes sferave të
ndryshme veprimi. Na erdhën artiste, shkrimtare, gazetare, analiste politike, teoriciene ... të gjitha
feministet dhe aktivistet që në mënyrën e vet, me fushën e tyre veprimi, e hapin çështja lezbike në
sferën publike dhe në hapësirat publike, i hapin dhe thellësojnë temat për të cilat nuk u fol më par.
Programi i Forumit ishte ndarë në 4 ditë nga 26 deri 29 nëntor 2015 dhe është i bazuar
në tri shtylla të ndërthurura përmes rendit të ditës në vijim: a) kontekstualizimi që përfshinte tre
panele, duke filluar nga dallimet historike dhe linjat e vazhdimësisë së aktivizmit lezbik në rajonin
nëpërmjet aktivizmit kulturor dhe arti si një platformë për politikën lezbike e rezistencës dhe kritikës
deri në panelin e fundit i cili ishte drejtuar kah ndërtimi i aleancave mes lëvizjeve lezbike, kritika e
nacionalizmit dhe luftës së klasave; b) përpiqja për përpillim të një manifesti të përbashkët për veprim
të përbashkët lezbik rajonal në të ardhmen, bazuar në vlerat dhe parimet e përbashkëta; dhe c) hapësirë
për kulturën dhe artin lezbik nëpërmjet përfshirjes së një video leksion, promocion i përmbledhjes me
tregime të shkurtra lezbike dhe një shfaqje film. Në pjesën joformale të forumit, u krijua atmosferë të
sigurtë për shkëmbim të përvojave në lidhje me ekzistencën lezbike, proceset e “coming out” (pohimi)
dhe marrëdhëniet lezbike.

Hapja e forumit
Ndikimi i luftave (pas)jugosllave mbi komunikimin dhe
miqësinë mes feministeve të Beogradit dhe të Zagrebit në
vitet nëntëdhjetë të shekullit 20
Ndikimi i luftave (pas)jugosllave mbi komunikimin
dhe miqësinë mes feministeve të Beogradit dhe të Zagrebit në vitet
nëntëdhjetë të shekullit 20
Ligjërata e Ana Mishkovska Kajevska me të cilën u hap Forumi, ishte
lidhja mes Forumi lezbik rajonal dhe Shkollën për feminizëm. Ligjërata e prezantoi lëvizjen feministe në Beograd dhe Zagreb, si dy
nga tri qendrat më të madhe politike dhe kulturore në Jugosllavi në
të cilat janë zhvilluar lëvizjet feministe dhe të cilat kanë qenë pjesë e
dhunës luftarake në vitet nëntëdhjetë.

		
А) Konceptualizim
PANEL 1: LEZBIKET NË TRANZICION – ROLI I LUFTËS LEZBIKE NGA SOCIALIZMI DERI
NË KAPITALIZMIN POST-TRANZICION DHE PROCESET INTEGRUESE PËR NË BE

Paneli ofroi mundësi të rrallë që në një tryezë të grumbullohen aktivistet lezbike dhe feministet – themeluese e lëvizjes në Jugosllavi me përfaqësuese nga lëvizjeve më të rinj në rajonin. Paneli
bëri perspektivë komparative të fillimit të lëvizjes, të specifikave të saj dhe të programeve politike me
format aktuale të aktivizmit dhe të modifikimeve që kanë ndodhur në periudhën të tranzicionit. Në
panelin dëgjuam edhe për eksperienca e parë nga “coming out” (pohimi) në Kosovë dhe themelimin e rrjetin e grave, pastaj për sukseset dhe përkufizimet e transformacioneve historike, për arkivimin e gjurmëve të luftërave të kaluara the theksim të specifikave të tyre në krahasim me lëvizjes së
përgjithshme lezbike të Perëndimit, si dhe për ndikimin e proceseve eurointegrative mbi aktivizimin
lezbik dhe përfitimet dhe humbjet prej atyre. Folëse të panelit ishin Tatjana Grajf (Slloveni), Ana
Brakus (Kroaci), Llepa Mlagjenoviq (Serbi), Igbale Rrugova (Kosovë), Biljana Ginova (Maqedoni),
kurse moderatore ishte Uranija Pirovska.

PANEL 2: AKTIVIZMI KULTUROR DHE ARTI SI PLATFORMA PËR POLITIKAT LEZBIKE TË
REZISTENCËS DHE KRITIKËS
Ky panel krijoi hapësirë për të menduar rreth rolit të artit, mediave dhe produkcionit kulturor si faktorë të forta, relevante dhe të domosdoshme në proceset për reflektim kritik, kulturor dhe
shoqëror të heteronormativës dhe të opresionit lezbik. Bisedohej edhe për format e produksionit artis-

tik, të medias dhe kulturës, të cilat janë platforma ku praktikohet transformacion politik dhe forma
të hapura dhe demokratike të qytetarisë me përkatësi të përcaktuar gjinore dhe seksuale. U ndanë
edhe praktika dhe përvoja pozitive të formave të kombinuara mes artit, kulturës dhe aktivizmit, me
të cilat kritikohet heteronormativi dhe patriarkati në shtetet e ish Jugosllavisë. Paneli tentoi t’i rishikojë edhe përkufizimet e kontributit strategjik të artit dhe aktivizmit kulturor për luftë më të gjerë
të lezbikave nga njëra anë, dhe metat e formave të përhapura të luftës politike dhe të lobimit të cilat
i përjashtojnë format e produksionit artistik dhe kulturor, nga ana tjetër. Në panelin biseduan Ana
Hofner (Austri/ Serbi), Barbara Gregov (Kroaci), Urshka Sterle (Slloveni), Sllavço Dimitrov dhe
Biljana Ginova (Maqedoni), kurse moderatore ishte Dragoslava Barzut (Serbi).
PANEL 3: NDËRTIMI I ALIANCAVE: LËVIZJE LEZBIKE, KRITIKA E NACIONALIZMIT DHE
LUFTËS SË KLASAVE

“Nuk ekziston luftë që ka vetëm një qëllim, njësoj sikur që nuk ekziston njëri që në jetën
ka vetëm një qëllim”, tha lezbika, poeteshe me ngjyrë dhe aktiviste Adre Lordë. Duke nisur prej kësaj
premise, paneli përcaktoi qëllim që t’i diskutojë programet e politikave të bazuara mbi identitetin dhe
ta rishikojë pikën e takimit dhe mospajtimit të luftërave të ndryshme për barazi dhe të përpjekjeve të
lezbikave dhe personave queer (me përcaktim akoma dyshues). U hapën diskutime për mundësitë
për veprime të përbashkëta jashtë kufirave të identitetit, duke kujdesur për specifikat e formave të
ndryshme të opresionit dhe të historisë së formacioneve dhe luftërave për identitet. Biseda ka ofruar
pamje mbi ekzistencën e “xhuvnjareve” – lezbike rome, në çështjet për nacionalizmin, format e reja e
eksploatimit kapitalist, dallimet klasore dhe strukturat patriarkale në veprimin feministik në rajonin, si dhe pamje mbi qasjen e feminizmit dhe separatizmit radikal si skajin e kundërt. Diskutimi
solli kritikë mbi lëvizjet e majta në vendin tonë dhe mungesën e ndërprerjes te ata për përfshirje të
çështjeve për ekzistencën femërore dhe lezbike, dhe përgjithësisht, mospërfhirja e tyre në çështjet për
pakicat e tjera seksuale dhe gjinore, që krijoi një bazë për dialog dhe solidaritet. Në panelin biseduan
Ana Mishkovska Kajevska (Maqedoni), Ana Brakus (Kroaci), Vera Kurtiq (Serbi) dhe Xhodi Roj
(Serbi), kurse moderatore ishte Irena Cvetkoviq (Maqedoni).

B) Manifest i përbashkët
PIKAT E PAJTIMIT (MANIFEST LEZBIK – FAZA E PARË)
“Pikat e pajtimit” ishte diskutim i fasilituar i përfaqësuesve nga rajonit të cilat i prezantuan kontekstet, përvojat dhe planet lokale me qëllim që të krijohen ose përmirësohen platformat
ekzistuese për veprim të përbashkët. Diskutimi ofroi rishikim i vlerave, përpjekjeve dhe fushave të
luftës së përbashkët, mbi të cilat do të përmirësohet veprimi politik në rajonin, në pajtim me parimet
për lidhje e afërt dhe luftën kundër patriarkatit, mizogjininë, homofobinë, nacionalizmin, pabarazia
klasore. Konkluzioni nga diskutimi ishte se Manifesti lezbik nuk është një dokument statik por
ai do të rishikohet, shtohet dhe avancohet në mbledhjet e ardhshme lezbike dhe feministe në rajonin.

Në diskutimin morën pjesë të gjitha pjesëmarrëse në Forumin, por prezantim më të gjerë të situatës
në vendet të ndryshme ofruan Blerta Morina (Kosovë) dhe Marija Vuletiq (Bosnjë dhe Hercegovinë),
kurse moderatore ishte Dragoslava Barzut (Serbi).

C) Kultura dhe arti lezbik  
PAMJE TË RËNDA – SUGJERIME PËR PUNË ME
MEMORI VIZUALE PËRMES ABNORMALITETIT
Në ligjëratën e saj përmes videos, Ana
Hofner e parashtroi pyetjen “Si mundemi të punojmë me fotografitë nga ngjarjet traumatike të cilat
në ndikojnë shumë dhe ta shndërrojmë ngarkesën
që e prodhojnë fotografitë, në diçka produktive?”
Në bazë të punës së saj, ajo prezantoi praktika
artistike që punojnë me memorinë vizuale, luftë
dhe transformim përmes performancës, videos
dhe fotografisë. Fokusi ishte mbi abnormalitetin si cilësi të memorisë dhe mundësitë që i
ofron për relacione më të ndryshme të biografive individuale dhe ngjarjeve historike.

RELACIONE: 25 VJET NGA GRUPI LEZBIK SHKUC-LL (2012)
Filmi në regji të Marina Grzhiniq, Aina Shmid dhe Zvona T. Simçiq i përfaqëson llojet
e ndryshme procesesh të margjinalizimit dhe të luftës për të drejtat e komunitetit lezbik dhe LGBT
në Slloveni dhe më gjerë, në vendet e tjera të ish-Jugosllavisë. Kjo është një luftë për dukshmëri, por
edhe për fuqinë e madhe të lëvizjes lezbike, potenciali i saj artistik dhe kulturor, diskurset kritike
dhe politikat emancipuese. Filmi përmban intervista, prezantime të dokumenteve, projekte artistike,
skena nga jeta natës, shembuj nga prezantime politike dhe diskursi kritik. Filmi flet për Evropën,
për kapitalizmin global botëror dhe për statusin e lezbikave sot. Temat e tjera janë shoqatat, historinë,
marrëdhëniet, feminizmi, gaz, transgjinia dhe queer, AIDS dhe homoseksualizmi. Në mënyrë të
fortë e kritikon diskriminimin, racizmin dhe fashizmin në Evropën sot. Pas shfaqjes së filmit,
u zhvillua bisedë me pjesëmarresve nga Slloveni: Tatjana Graf dhe Urshka Sterle, si dhe me Lepa
Mladenoviq nga Serbia – pjesëmarrëse në filmin.

BISEDA ME URSHKA STERLE, DRAGOSLAVA BARZUT dhe IRENA CVETKOVIQ
Promocion i përmbledhjes së tregimeve lezbike “Jeta e përmbajtur”
Forumi rajonal lezbik ofroi hapësirë edhe për promocion të librit “Jeta e përmbajtur” që është libri i dytë
me tregime lezbike në gjuhën maqedonase, pas “Letrat orgazmike” të Irena Cvetkoviq. Përmbledhja
është botuar nga Templum, në edicionin Kvir Skver, dhe përmban 23 tregime nga 15 autore nga
vendet e ish-Jugosllavisë. Biseda gjysmë e moderuar ofroi pamje mbi përpjekjet intime e autoreve,
nxitjen e tyre për të shkruar dhe rëndësinë e ekzistencës së “elementit lezbik” në letërsinë, si dhe për
nevojën nga një antologjie të këtillë, posaçërisht në mjediset siç është ai maqedonas.
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KEMI FUQINE, E KTHJEJME
NATEN! MARSHIM I GRAVE
KUNDER DHUNES SEKSUALE
MBI GRATE

Forumi rajonal lezbik në programin përfshiu edhe marshim nate kundër dhunës seksuale
ndaj grave “Kemi fuqinë, e kthejmë natën!”, në organizimin e të cilit përveç “LezFem” – Komuniteti
i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut”, “Tiiiit! Ink.”, “Lufto si një femër” dhe Koalicioni “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore për komunitetet e margjinalizuar”, u kyçën edhe anëtaret e “Rrjeti kombëtar
kundër dhunës mbi gratë dhe dhunës në familje”, “Reaktor” dhe “Akcija Zdruzhenska”.

“Marshojmë për shkak se: secila prej nesh ka përjetuar ndonjë formë dhune në jetën e saj!
Refuzojmë të jemi të heshtur për dhunën mbi gratë në hapësirat publike! Nuk duam që fajin t’i ngarkohet grave, dhunuesi është përgjegjës për dhunën dhe fajin e ka vetëm ai! Dhuna mbi gratë nuk është
punë private, por është problem politik dhe shoqëror. Me këtë protest fillojmë të japim përkrahje dhe
krijojmë ndryshim! Liria e lëvizjes duhet të jetë përgjithmonë garantuar, edhe natës kur jemi vetë në
rrugë! Diskriminimi ndaj grave: romet, lezbiket dhe gratë me invaliditet që janë shpeshherë objekt i
dhunës. Solidariteti mes grave është fuqia jonë! Të rikujtohemi se ne si gra kemi fuqi, por së bashku
jemi biles më të forta! Të rikujtohemi për motrat tona të mbijetuara, por edhe atyr që nuk janë më mes
nesh! Duam ta tregojmë dëshirën dhe nevojën tonë për të jenuar pa kërcënime dhe frikë nga dhuna!“

Thanë për forumin rajonal lezbik
Deklarata nga Tatjana Graf
Çdo takim, seminar, konferencë siç ajo në Shkup, është posaçërisht e
rëndësishme për feminizmin lezbik. Kjo nënkupton njohje të ndërsjellë,
socializim, shkëmbim përvojash, por mbi të g jithash – mbështetje, mirëkuptim dhe dashuri për njërën-tjetrën. Gjithashtu, kjo nënkupton solidaritet
i madh mes motrave tona lezbike nga rajoni, me të cilat kemi kulturë dhe
histori të ng jashme që ka ndikuar mbi jetën tonë. Kjo na jep fuqi që të
vazhdojmë më tutje me luftën për një shoqëri më të drejtë.
Deklarata nga Lepa Mlag jenoviq
Forumi ka qenë mundësi të mrekullueshme për avancim të solidaritetit te
ne feministeve nga hapësirave të ish-Jugosllavisë, përmes diskutimeve të
zjarrta dhe shkëmbimeve eksperiencash që në kanë mbushur zemrat me
politikat dhe ëndrrat tona për një botë të re plot dashurisë.
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Pse dhe si deri në E parë dhe vajzë?
Duke e shfrytëzuar logjikën e një thënie tradicionale maqedonase, por me konotacion
subversiv, duke luajtur me gjininë femërore, e emërtuam festivalin tonë E parë dhe vajzë. Qëllimi
i kësaj iniciative tonë spontane dhe miqësore ishte që ta rishikojmë domethënien e 8 Marsin, Dita
Ndërkombëtare e Grave, dhe mënyrën në të cilën kjo festë perceptohet dhe kremtohet në Maqedoni.
Thjeshtë, festime e kolegeve me qebapë në kafene ose shopingu i organizuar në Selanik, na penguan dhe mendojmë se ata e çojnë këtë festë në ndonjë drejtim jo të qartë, pa përmbajtje ose kontekst.
Nga ana tjetër, ka mungesa e madhe nga situata ku flitet për gjendja e grave, duke filluar nga të
drejtat pune, të drejtat reproduktive dhe situatën alarmante me dhunën mbi gratë. Përgjithësisht,
mizogjinia është një problem serioz në Maqedoni.

Për këto çështje duhet biseduar publikisht, të artikulohen format e aktivizmit, të
përpiqemi që çështjet e gjinisë të jenë të pranishme në jetën publike dhe t’i kundërshtohen, para se
të gjithash, retorikës nacionalistike e cila e madhështon kombin. Diskursi publik është ndotur me
idenë për identitet të fortë nacional përmes roleve gjinore të cilat janë saktësisht të përcaktuar. Kombi është prezantuar si familje të madhe bashkëkombëtarësh dhe rolin e gruas e vendos në shtëpinë,
dhe thotë se funksioni i parë i saj është të riprodhohet me pasardhës të rinj të kësaj familjeje më të
gjerë. Konteksti i këtillë në Maqedoni, me propagandë edhe në arsimin, me fushata e qeverisë dhe në
mediat, uzurpimi i hapësirës publike – posaçërisht në kryeqytetin përmes projektit Shkupi 2014,
e përjashtoi nga narativi kombëtar çështjen për barazinë gjinore në të gjitha nivelet e shoqërisë. U
zvogjëlua hapësira në të cilat grupet e margjinalizuara mund të lëvizën dhe të veprojnë. Kjo ka qenë
njëra prej arsyeve kryesore pse ishim nxitur ta krijojmë E parë dhe vajzë në Shkup.

Duke i ndjekur festivalet në rajonin, më saktësisht në kryeqytetet e vendeve të ish-Jugosllavisë, filluam të krijojmë program që menduam se i nevojitet qytetit tonë. Pa dyshim, do të
ishte turp nëse vetëm Shkupi nuk kishte festival feminist. Sot, me 4 edicione të festivalit, për ne
është shumë me rëndësi që jemi pjesë e grupit të festivaleve të grave në rajonin dhe besojmë se kjo
është një formë  të nevojshme aktivizmi. Rendi sipas të cilit do t’i renditim festivalet në hapësirat (pas)jugosllave është kronologjike-gjeografike, në atë kuptim që shfaqja e tyre është bërë në
drejtimin veri-jug, duke filluar nga Lubjana deri në Prishtinë dhe Shkup si festivale më të rinj.
Mesto Žensk (City of women) është nisur në vitin 1995 në Lubjane, kurse këtë vit do të mbushë
22 vjet, kurse në të njëjtin qytetin për 16 vjet deri tani ekziston edhe Rdeče Zore (2000-2016).

Zagrebi e ka VoxFeminae (2006-2015), për periudhën e njëjtën në të cilën në Sarajevë po ndodh
PitchWise (2006-2015), kurse disa vite më vonë në Beograd ka filluar BeFem (2009-2015) ku në
2013 për herë të parë ndodhi kontakti i parë me këto aktiviste. Prishtina dhe Shkupi pak më vonë
u zgjuan dhe në këto qytete u krijuan FemArt (2013-2016), festivali në Prishtinë, dhe E parë dhe
vajzë (2013-2016) në Shkup, dy festivale moshatarë në distancë nga qind kilometra. Jorastësisht i
përmendim kryeqytetet e shteteve ish-jugosllave kur flasim për festivalet feministe në Ballkan për
shkak se shërbejnë si pikë referues për të bërë krahasim me E parë dhe vajzë.  Maqedoni ka qenë pjesë
e këtij konstalacioni më shumë se 40 vjet, nëse llogarisim periudhën nga heqja e monarkisë. Edhe
pse vendet pas shpërbërjes së Jugosllavisë pasuan procese të ndryshme tranzicioni, pak a shumë
gjenden në kontekst të ngjashëm politik dhe shoqëror dhe karakterizohen me politika të ngjashme,
posaçërisht kur bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, kulturë dhe arsim, dhe po ashtu ballafaqohen
me sfidat e njëjta në luftën e tyre në stilin e Don Kihotit, luftë kundër mizogjinisë, patriarkatit
dhe nacionalizmit. Tema përreth të drejtave të grave në Maqedoni posaçërisht u aktualizua me
paralajmërimin e ndryshimeve në ligjin për ndërprerje të shtatzënisë. Me ligjin e ri u anashkaluan të drejtat e gruas që ajo vetë të marrë vendime për trupin e saj, dhe përsëri politika në mënyrë të
paskrupull hyri në sferën private dhe intime. Por, këto ndryshime ligjore i unifikuan organizatat
që punojnë në fushën e të drejtave të grave. U krijua platforma me nëntë organizata që bashkërisht
punuan për ngritje të vetëdijes te qytetarët për këtë çështje. U botua edhe gazeta Zgjedhje! (Избор!) e
cila për një vit kishte katër edicione.

Kuptohet, E parë dhe vajzë nuk është ngjarja e parë të këtij tipi në Maqedoni. Në vitin
2004 u organizua festival anarko-feminist në Shkup në të cilin morën pjesë mysafirë nga rajoni
dhe vende të tjera të Evropës. Pastaj, në vitin 2009, Aksioni paqësor dhe Akcija Zdruzhenska, me
ndihmën e disa vajzave (foto) e organizuan FemFest në Shkup dhe Prilep.

Programi u zhvillua gjatë një jave dhe përfshiu punëtori, koncerte, diskutime, ligjërata, performanca. Në vitet tjera u dukën edhe disa aksione të tjera, por asgjë në formë të një festivali. Në fund të
vitit 2012, u formua një grup joformal grash Lufto si një femër (Bori se zhenski), dhe organizuan
disa ligjërata, punëtori dhe aksione nëpër qytet.

E parë dhe vajzë e paramenduam si hapësirë të hapur ku mund të ndiqet, të njihet dhe
të vlerësohet një sferë aktive të grave, që me praktikat e këtilla solidare do të nxisin lirinë kreative,
pjesëmarrje, rrjetim dhe gjetje të rrethanave në të cilat jeton gruaja sot, si grua që ka profil, interesa,
qëndrime dhe përpjekje personale të cilat janë të kundërta stereotipave tradicionale, por edhe normave
që imponohen sot si morale dhe të përshtatshme, me diskurs dominant politik i cili manipulon në
mënyrë populistike. Që aktivizmi në formë të një festivali, ashtuquajtur “artivizmi”, nuk perceptohet si të pamjaftueshme për përmirësim të drejtpërdrejtë të politikave që në fokusin e tyre e kanë
pozitën e gruas, pozicionimi i një pjese e përmbajtjeve nga sfera e pop kulturës ka qenë sfidë për ne.
Format e ndryshme e pop kulturës zakonisht konsiderohen për forma komfore, perceptimi i tyre
është i lartë dhe janë atraktive për publikun. Nga ana tjetër, është problematike që elementi i gruas
në pop kulturën është njëdimenzional, gjë që rrjedh nga shfrytëzimi i grave në qëllimet marketingu. Çështja e grave në Maqedoni është thellësisht shtypur dhe për fat të keq akoma shikohet
nga perspektiva biologjike. Gjithsesi, u tregua se kjo formë aktivizmi është mënyrë adekuate për
prezantim të problemave para publikut dhe përmes një diskutim konstruktiv të njihen si diçka që
duhet ndryshuar. Dhe më në fund, festivali promovon pozita e hapur ndaj dallimeve, ndaj shikimet
individuale dhe mënyrat e të menduarit dhe shprehurit, që është e ndryshme nga mendimi monolit
në politikën kulturore në Maqedoni.

Për përmbajtjen e festivalit gjithmonë po kujdesemi të përfshijmë media të ndryshme
siç janë: performanca, ekspozita, prezantime, koncerte, pazar i artizanateve, punëtori për fëmijë,
ligjërata, aksione humanitare. Kemi pasur edhe kontrollime mjekësore si pjesë të festivalit. Vizitorët
janë me mosha të ndryshme. Duke filluar nga punëtoritë për fëmijë, E parë dhe vajzë është hapur
për më të rinj, por edhe për më të moshuar, siç është për shembull Shoqata e Amvisave nga Shkupi,
pjesëmarrëset në Luftën Kombëtare Çlirimtare dhe anëtaret e Shoqatës së Veteranëve të Maqedonisë.
Pjesëmarrja në këtë festival kanë edhe organizata dhe grupe të ndryshme nga Maqedonia dhe vende
të tjera të rajonit. Lufto si femër (Бори се женски) çdo herë
marrin pjesë në festivalin me përmbajtje të tyre - Aksioni Spinup girl, pastaj publikim të biografive të grave nga Maqedoni
në Wikipedia - WikiFem. LezFem kanë marrë pjesë me lexime
poetike dy herë me rradhë. Me organizatën H.Е.R.А., si dhe me
dy organizatat e mëparshme, jemi në partneritet dhe gjithmonë e ofrojnë ndihmën dhe ekspertizën e tyre kur bëhet fjalë
ër shëndetin seksual dhe reproduktiv. Lista me përkrahësit dhe
mysafirë është e gjatë, por ja një pjesë, edhe pse me siguri nuk
mund t’i përfshijmë të gjithë,
në E parë dhe vajzë, kemi pasur mundësi të shoqërohemi me QKR, АКТО, BeFem, VoxFeminae, FemArt, Kanal 103, Wasted Rita nga Portugalia,
Sandra Dahlen nga Suedia, Helena Janecic, Adela Jusic, Маја Bojaxhievska, Slavica Srbinovska, Jasna Koteska, Rajna Koshka-Hot, Iskra Geshoska, Ivana Dragshiq, Artan Sadiku, Uranija
Pirovska, Irena Cvetkoviq, Ivana Kocevska, Women Make Movies, skejterët nga Shkupi, studentët nga katedra për gjuhën italiane dhe të Fakultetit për dramë, “hedhësit e hijeve” nga Kroaci
Boris Bakal, Sigma Press, shokët dhe shoqet tanë artiste me artizanate etj. Deri tani, mysafirë
nga sferën e muzikën kanë qenë: Repetitor, Krisus Xhajst, Trisam dhe Ana Qurçin nga Serbia,
Punçke, June, Palndrom, Xhaka Nakot, GrinFaz dhe DJ Alinka nga Amerika.
Pas katër ngjarjeve të
realizuar, me krenari dhe
gëzim mund të vërtetojmë se Shkupit ka nevojë
për këtë që e bëjmë. Çdo
vit kemi numër më të
madh vizitorësh dhe ata
me pjesëmarrjen e tyre
definitivisht e njohin idenë,
esencën dhe qëllimin që
Tiiiit!Ink. e kanë me E
parë dhe vajzë. Mbetet që
vitet që vijnë të në tregojnë
drejtimin në të cilin do të
vazhdojë historia tonë feministe dhe çfarë ndryshime do të kemi si pasojë prej asaj. Në fund, ju përshëndesim me moton tonë:
Jini reale, kërkojeni të pamundurën! Shihemi në edicionin e pestë....

Sinqerisht,
Jana, Kika dhe Jana
Tiiiit! Ink.

oviq         08.03.2016

dhimbje.
                                          IIrena Cvetk

Gëzuar 8 Marsin! Ky urim le të sjellë

Oh, there comes that the day when
all thAh,
erdhi dita kur të gjithë “dashamir
ës”, moralizatorë të edukuar do të na trego
jnë se gratë
akoma nuk kanë mësuar se si duhe
t të festohet 8
Marsin. Se gratë (kusho që të janë
ato) janë budalla,
të pavetëdijshme, të heshtur. Se gratë
nuk dinë se sot nuk
duhet të shkojnë me shefin e tyre
në kafene, nuk duhet të pranojnë
dhurata si kozmetikë, nuk duhet
t’i veshin takat më të reja.
Ato janë gratë që i kemi bindur që
duhet ta përkushtojnë gjithë jetën
e tyre, jetën e
vetme që e kemi, për të tjerët, për nëns
htrim dhe buzëqeshje. Ato janë gratë
të cilave u
kanë treguar se kanë trup vetëm që
të lindin fëmijë, që kenë trup vetëm
që të kënaqin të tjerët, që kanë trup që nuk
janë lejuar ta prekin vetë. Këto janë
gratë ëndrri i të cilave u reduktoi vetëm në
zbritje çmimesh dhe blerje. Ato janë
gratë që
mbrëmë kanë pritur që të vijë ora
10 që ta frytëzojnë korenti me çmim
më të
ulët për të larë dhe për të gatuar. Këto
janë gratë që punojnë në tri ndërr
ime
nëpër fabrikat tekstile. Ato janë gratë
që seditivat i quajnë me deminutiv, sikurse i kanë fëmijë. Ao janë
gratë që nuk pinë raki në mëngjes
për qarkullim gjaku, por pinë në
mbrëmje për ta luftuar pagjumësi
në
shkaktuar nga rraskapitja dhe stresi
.
Nuk ka 8 Marsi pa levizje të fortë
feministe, pa sindikate të pavarura dhe forta, pa pozicionim të
qartë politik dhe ideologjik, pa
emancipim, solidaritet dhe empati.
Për atë duhet dëvotshmëri
dhe optimizëm. Dhe në atë mënyrë,
buzëkuqja dhe kafenetë mu
duken sikur janë pauzë dhe largi
m nga përditshmëria e cila na
thith edhe qelizën e fundit të gjallë
.

Gëzuar 8 Marsin!

FEM AKSIONE NË RRUGË
GRA TË (PA)DUKSHME 08 mars 2012
Zg jidhja e motos “Gra të (pa)dukshme – heroina diskrete” është rezultat
i rolit të gruas në historinë te ne dhe të paafirmimit/ padukshmërisë së saj në sferën publike.
Iniciativa i përket rritjes së ndërg jeg jësisë publike për rolin dhe nivelin e “dukshmërisë”
së gruas në jetën publike në Maqedoni. – grup i qytëtarëve

GRA LUFTARAKE 08 маrs 2013
Më 8 mars, në aksion të përbashkët, Lufto si një femër dhe LezFem, na përkujtuan
për femrat që kanë luftuar, dhe të cilave historia i kanë përkushtuar shumë pak vëmendje.
Të vazhdojmë të kujtohemi!

NGJITËSAT E LJUPKËS

SHËNOJE AKSIONIN/ IDENË/ FOTOGRAFINË/ ESENË TËNDE FEM

07.03.2015
Verka Bunteska
8 Mars – Dita ndërkombëtare e grave
-pjesa e prezantimit të autores në edicionin e tretë të festivalit “E parë dhe vajzë” më
07.03.2015 Gratë gjithmonë, bilës kur nuk kanë qenë të barabarta, e kanë ndryshuar
botën dhe e kanë shndërruar në vend më të mirë për jetesë, ose të paktën kanë bërë
sinjale për këtë drejtim.
Gratë në Maqedoni përmes një lufte të vështirë në të gjitha sferat, u bënë të
barabarta me Deklaratën për të drejtat themelore qytetare në Maqedoni demokrate
më 02.08.1944 gjatë Mbledhjes së parë të ASNOM-it në manastirin “Shën. Prohor
Pçinsiki”, ku thotë:
Të gjitha qytetarë të Republikës Federale të Maqedonisë janë të barabarta përpara
ligjeve, pa parasysh të kombësisë, gjinisë, racës ose religjionit të tyre.
Dhe kështu, me një vendim, ose më saktësisht me një fjali, të gjithë në shtetin maqedonas sapo të unifikuar, kanë fituar të drejtat dhe shtetin për të cilin shumë gjenerata kanë luftuar, kanë ëndërruar dhe pak pas pak e kanë ndërtuar rrugën drejt lirisë
dhe barazisë. Gratë nga Maqedonia nuk fituan asgjë si dhuratë. Ato për gjithçka luftuan vetë, duke përfshirë edhe në luftën kundër fashizmit në Luftën e dytë botërore.
Unë besoj se disa herë duhet të përsëritet që të mos harrohet si përvojë praktike se
5752 gra ishin kyçur në njësitë ushtarake në territorin e zaptuar. 306 gra-luftarake
kanë humbur jetën në fushat beteje në shtetin tonë. 141 gra mban mirënjohjen e lartë
“Përkujtim partizan 1941“ , 7 gra janë shpallur heroina kombëtare të Maqedonisë:
Mara Naceva, Olivera Jociq – Vera, Ibe Palikuqi, Estreja Ovadija – Mara, Elpida Karamandi, Vera Aceva – Dosta, Fana Koçovska.

Në themelin e shtetin tonë bashkëkohor ka shumë gra, burra dhe fëmijë pa emër, të
cilët me historitë e tyre jetësore e kanë ndryshuar jetën e njerëzve, posaçërisht të
grave.
Grua në Maqedoni fiton të drejtën për të votuar, për të bërë zgjedhje dhe
të është përzgjedhur në të gjitha institucionet e shtetin. Kjo e drejtë është ndryshim
revolucionar në statusin e grave në Maqedoni. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshim
formal, por edhe esencial. Për shembull, në Mbledhjen e parë të ASNOM-it kanë marrë
pjesë, d.m.th. ishin përzgjedhur 122 deputetë, përfaqësues të kombit, janë përzgjedhur 6 gra, numër që menjëherë konsiderohet si i pamjaftueshëm, dhe bëhet kooptim
plotësues. Në presidiumin e ASNOM-it në funksionin e qeverisë së përkohshme janë

përzgjedhur dy gra. Përmes deputetëve në Mbledhjes së dytë të AVNOJ-it janë përzgjedhur 3 gra, dhe njëra prej tyre është Mara Naceva e cila është propozuar për Presidiumin e AVNOJ-it.
Ky ndryshim revolucionar i cili radikalisht e ndryshon rolin e gruas, shoqërisë së sapoformuar i ofron potencialin dhe energjinë e plotë të grave, që do të kontribuojë për zhvillim më të shpejtë të shoqërisë së ri, në mënyrë më humane dhe të jetë
themel i zhvillimit të Maqedonisë së lirë. Gjenerata e grave në kohën e LÇK dhe FAG
arriti të fitojë dhe të pranojë barazinë me shumë guxim, gëzim dhe emocion, dhe filluan ta shfrytëzojnë këtë barazi gjatë aktiviteteve të përditshme të ndërtimit të shtetit
paraprakisht të shkatërruar dhe të varfër edhe vetveten si persona, si persona të lirë
që tani kanë përgjegjësi edhe më të madh. Lufta kundër qëndrimeve tradicionale patriarkale për rolin dhe vendin e gruas do të vazhdojë edhe kohë të gjatë, ndoshta akoma
po ndodh në disa mjedise.
Në periudhën mes të dyja luftërave botërore, më saktësisht para Luftës së
Dytë Botërore, situata ekonomike e popullsisë ka qenë shumë e rëndë. Para Luftës së
Dytë Botërore, në Maqedoni në monopolet (kombinatet e duhanit), fabrikat tekstile
dhe punëtori për prodhim qilimash, gratë kanë qenë fuqinë kryesore pune. Kohëzgjatja e punës ka qenë bilës deri në 14 orë në ditë, me norma të larta dhe fitime të ulëta.
Në fillimet e lëvizjes sindikale në Maqedoni, ndër të parat është greva në vitin 1936 në
Kumanovë të rrobaqepëseve të ndërmarrjes për rroba “Nada”, pastaj greva e punëtoreve tekstile në Manastir në 1939, pastaj në punëtoritë qilimash në Shkup, në maj
1940, si dhe në fabrikat tekstile “Vardar” dhe “Gulben”, po ashtu në Shkup. Vala e
grevave i kanë përfshirë edhe punëtorëve në monopolet, 1936 në Strumicë, 1938 në
Prilep dhe Shkup, dhe greva e madhe me demonstrata më 15, 16 dhe 17 janar në Veles,
në vitin 1939. Në këto greva masivisht kanë marrë pjesë punëtoret, por ka pasur greva të cilat ishin organizuar vetëm nga punëtore, posaçërisht ato nga industria tekstile,
kurse numri më i madh nëpunësve në monopolet kanë qenë gra. Këtu bëhet fjalë për
shumë gra anonime, pa emër, të cilat, duke e ndjerë padrejtësinë, eksploatimin dhe
mosrespektimin, janë bërë të vetëdijshëm se diçka duhet bërë, duhet protestuar publikisht, dhe ky është nivel më të lartë lufte për barazi, për kushte më të mira pune dhe
për përfshirje në marrjen e vendimeve.
Duhet përmendur se PKJ pas vitit 1937 ka marrë pozitën e drejtë në lidhje
me të drejtat e grave, në periudhën pas luftës, në kohën kur fashizmi dhe nacionalizmi
i kërcejnë botës. Partia ka vendosur se pa përfshirja e grave në të gjitha proceset, ato
procese do të zhvillohet ngadalë ose nuk do të jenë të mundur.

Për atë arsye, përmes rrjetit të partisë, vepron për përfshirje të grave në të gjitha fushat dhe aty vihet në dukje dinakëria, këmbëngulja dhe shkathtësi për të marrë vendime
dhe në mënyrë delikate të veprohet sipas situatës.
Rinia femërore në Maqedoni po përgatitet, po organizohet. Mbahen ligjërata për gratë nëpër qytetet dhe fabrikat. Organizohen ekskursione dhe darka. Festohet 8 Marsi. Janë themeluar grupe për lexim dhe grupe të simpatizerave në Shkup,
Prilep dhe qytete të tjera. Janë formuar shoqata kulturo-artistike të punëtorëve siç
janë: “Kosta Abrasheviq” dhe “Shar”. Në Shkup, në vitin 1938 u themelua seksioni
rinor pranë organizatës së grave progresive “Lëvizja e Grave” („Женски Покрет“).
Anëtaret progresive nga nga Prilepi e kanë formuar “Qarku rinor i grave” („Женското
младинско коло“) i cili me 120 anëtarë ka qenë degë e shoqatës “Lozha e arsyeshme”
(„Трезвена ложа“). Në Prilep, Strumicë dhe Krushevë, gratë që ishin pjesë e lëvizjes
progresive punëtore, kanë vepruar aktivisht pranë klubit “Esperanto” i cili ka qenë
nën ndikim të fortë nga PKJ. Ndër formave të veprimit legal të grave të organizuara
u shfrytëzohej edhe institucioni ashtuquajtur “Bashkësia i konsumatoreve” në Shkup,
më 19.08.1940 me më shumë se 120 anëtare, si dhe bashkësi në Manastir, e formuar
në 10.02.1941 me rreth 110 anëtaresh. Me afrimin e rrezikut nga lufta, në punimin
ideologjik-politik të këtyre organizatave grash, u vë theks i posaçëm në shpjegimin më
sistematik të rrezikut nga fashizmi i cili në atë kohë po i kërcënohej vendit tonë. Në
njësitë e para partizane në vitin 1941, ndër qindrave partizane nga njësitë e Prilepit,
Kumanovës dhe Shkupit, 11 kanë qenë gra që ishin përgatitur të marrin pjesë në aksionet luftarake dhe të ballafaqohen me vështirësitë në terren.
Për funksionimin e shoqërisë në kushte luftarake, ka front dhe prapaskena të cilët janë të varur në mënyrë të ndërsjellë. Fronti nuk mund të funksionojë pa
prapaskenën. Gratë masivisht janë angazhuar në punën në prapaskenën si një segment të rëndësishëm nga lufta. Mirëmbajtja e lidhjeve në të gjitha nivele, transferim
i porosive me shkrim dhe me gojë, materiale ilegale, transferim i luftëtarëve në njësi
të ndryshme etj. Duken si detyra të lehta, por nuk janë. Ato janë detyra të rrezikshme
për të cilat kërkohet guxim të madh, dinakëri dhe reagim dhe vendim të shpejtë. Duke
kryer detyra të këtilla, disa gra kanë humbur jetën. Ka ekzistuar rrjet i gjerë strehimesh dhe banesash ilegale dhe kryesisht për ato u kujdesën gra. Teknika partiake
ka pasur gati çdo komitet lokal dhe për atë po u kujdesën gratë.
Është interesante mënyra e qartë në të cilën janë shpjeguar situatat, për
shembull, në numrin e dytë të gazetës “Vëllazërim” („Братство“), të Komitetit lokal
të PKJ më 23.08.1942, për Maqedoninë Perëndimore, flitet për pozitën e gruas gjatë
okupimit bullgaro-italian, ku gruaja është thirrur që të kyçet në luftë. Aty shkruan:
“Grua mban tri qoshe të shtëpisë, kurse burri vetëm një. Nëse shohim se politika nuk bën, por nuk duam të bëjmë asgjë kundër atë, atëherë padashur ndihmojmë
në..askush nuk mund t’i ndalojë një nëne që të luftojë për jetë më të mirë të fëmijëve të
saj...“
Gjatë vitit 1943 u krijua territor i lirë në Maqedoni Perëndimore, në rajonin
e Tikveshit, Gjevgjelisë, Kumanovës dhe Kriva Pallankës.
Në territorin e lirë, gratë merren me aktivitete të përditshme. Përmes bordeve të FAG, gratë ishin përfshirë në punën e organet e pushtetit, në organizimin e
punës si rrobaqepëse, këpucare dhe punëtore të tjera, në organizimin e punës nëpër
spitalet dhe kujdesen për të sëmurët dhe luftarakët e lënduar. Në momentet e lirisë,
gratë ishin plotësisht angazhuar në sigurimin dhe përgatitjet e prodhimeve ushqi-

more dhe të teshave të njësive ushtarake. Gratë kanë bërë kontributin e tyre edhe në
organizimin e mësimdhënies në gjuhën amtare për herë të parë te popullit tonë. Ashtu,
për shembull, në fshatin Podvis, në Kërçovë, si dhe në fshatra e tjera, në nëntor të vitit
1943 ka filluar me punë shkolla e parë me mësimdhënie në gjuhën maqedonase.

Gratë kanë qenë angazhuar edhe në organizimin dhe udhëheqjen e kurseve
për gjuhën amtare për gratë analfabete. Nga popullata në Maqedoni 67,5 % kanë qenë
analfabetë, dhe pjesa më e madhe prej këtij numri kanë qenë gra.
Gratë myslimane edhe në kushte më të vështira u kyçën në luftën çlirimtare
kombëtare dhe luftën për barazi. Ekziston një grup myslimanesh progresive, të cilat,
me shoqet e tyre maqedonase, kanë punuar së bashku. Bëhet fjalë për grupin e Ibe
Palikuqit, heroinë e popullit maqedonas dhe shqiptar, shqiptarja e parë e cila në vitin
1943 gjatë çlirimit të parë në Dibër, së bashku me dy shoqe të saj, e kanë hequr ferexhenë me dëshirë që kurrë më të nuk e veshin. Ky gjest i tyre duhet të vlerësohet dhe
po vlerësohet si përfitim revolucionar i cili do të vazhdohet edhe pas çlirimit. Gratë
shqiptare, në fund të luftës, u kyçën edhe në përgatitjen e ushqimit dhe grumbullim të
mjete ndihmëse për ushtrinë. Kur fundi i luftës ka qenë afër, pjesëmarrja në njësitë
ushtarake u rritën, kanë punuar për të formuar borde çlirimtare kombëtare të FAG,
ku gratë e kanë gjetur vendin e tyre dhe aktivisht anë bërë kontribut për të arritur
bashkim i popullit gjatë operacioneve përfundimtare të luftës.

Kanë punuar kah nevoja për themelim të një pushteti demokratike popullore në të
gjitha segmentet e jetës shoqërore.
Nuk është e lehtë të rindërtohet shteti nga shkatërrinat, të organizohen të
gjitha segmentet e shtetit me kuadro të kufizuar, të ndryshohen marrëdhëniet në
familje. Ky është proces i gjatë dhe i vështirë, ngarkuar me shumë moskuptime dhe
probleme, por edhe me vetëbesim. Gratë kanë bërë mundje të mëdha dhe për kohë të
shkurtër janë arritur rezultate më të larta në arsim, kulturë, art, mjekësi, industri etj.
Sistemi i shtetit ka krijuar dhe ka sjellë ligje dhe akte pozitive të cilat ishin pjesë e korpusit të rregullave ligjore për barazi të grave. U arrit në një nivel të konsiderueshëm të
përfshirjes së grave pothuajse në të gjitha segmente të jetës publike:
- nivel i lartë pjesëmarrjeje të grave në numrin e përgjithshëm të nëpunësve;
- e drejta për mbrojtje sociale;
- ndryshime cilësore në të gjitha shkallet e arsimit;
- nivel i lartë i mbrojtjes shëndetësore dhe mbrojtja e posaçme gjatë periudhës reproduktive;
- politika humane dhe popullore në pajtim me zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të
shtetit.
Në shtetin e lirë të Maqedonisë, u krijua sistem i ri vlerash, grua e barabartë
e pranoi barazinë, por mbeti që të tejkalohen tradita dhe pikëpamjet e prapambetura
për të cilat duhet më shumë kohë dhe durim. Në këtë fushë, gratë u treguan si heroina të vërteta. Secila prej tyre do që fëmijët e saj të mësojnë dhe të aftësohen për jetë,
posaçërisht vajzat. Në atë mënyrë, u rritën dhe u formuan gra të cilat mendojnë se
barazia u takon atyre natyrisht, dhe kjo është e vërteta. Këto janë gratë që e përpilojnë
mozaikun për barazinë e grave.
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Zorica Zafirovska (artiste) – Personale/jopersonale 2015
Organizo protesta, bllokim dhe
bojkotim të të g jitha kompanive dhe
firmave që në reklamat e tyre akoma
i degradojnë gratë me stereotip të
dhunshëm dhe i përfaqësojnë vetëm
si objekte të dëshirës së burrave të
frikësuar dhe milingona në kuzhinës së
getos roze.
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Ky publikim është mundësuar me përkrahjen financiare nga populli amerikan
përmes Agjencisë së ShBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) në kuadër
të Projektit të USAID-it për shoqëri qytetare. Qëndrimet e shprehura në këtë
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