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1. Këshilli Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë Luftës e mirëpriti 

miratimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për statusin dhe të drejtat e 

dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-së, viktimave civile të luftës 

dhe familjeve të tyre, i cili shënoi hapin e parë drejt njohjes së statusit të viktimave 

të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, përmes të cilit këto viktima do 

të gëzojnë tashmë përkrahjen institucionale si të gjitha kategoritë e tjera, viktima 

civile të luftës. 

 

2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale harton dy udhëzime administrative për 

implementimin e ligjit me të cilat po përcaktohen mënyrat e verifikimit, dhe 

konfidencialitetit i listës së viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. 

 

3. Rekomandohet që Udhëzimet Administrative që do të përpilohen për zbatimin e 

këtij ligj të mos kërkojnë përcaktimin e shkallës së invaliditetit, duke kërkuar kështu 

rishikimin  dhe heqjen e këtij kriteri.   

 

4. Duke konsideruar se hulumtimi i krimeve të abuzimeve seksuale nuk mund të bëhet 

me metoda të njëjta si për kategoritë e tjera të krimeve të luftës, rekomandohet që 

të themelohet një organ tjetër institucional, përkatësisht një trup punues që Këshilli 

bashkërisht me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, me gjithë mekanizmat 

ekzistues si dhe me Institutin për Hulumtimin e  Krimeve të Luftës, të kontribuoj në 

draftimin e akteve administrative të cilat do të kenë një qasje sa më të drejtë për 

verifikimin dhe dokumentimin e këtyre pasojave të dhimbshme shoqërore të luftës. 
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5. Propozohet që Ministria e Punëve dhe Mirëqenies Sociale ta ngris një grup punues i 

cili karshi akteve administrative të këtë standarte për operim (SOP), i udhëhequr nga 

qasja për mos lëndim, cili në mënyrë shumë senzitive t’i administrojë prova për 

identifikimin e viktimave të këtyre krimeve, më pas në mënyrë diskrete t’i ndihmojë 

viktimat e këtyre krimeve që të lajmërohen. 

 

6. Rekomandohet që Protokoll  Ndërkombëtar i dal nga Samiti Global për Parandalimin 

e Dhunës Seksuale në Konflikte të shërbej si udhëzues për ndërtimin sa më 

profesional të akteve administrative të cilat pritet t’i hartoj Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, ku organizata QKRMT ka dhënë këshilla eksperte në përpilimin e 

tij. 

 

7. Rekomandohet që anëtarët e Këshillit të kërkojnë që ky ligj të përfshihet në ligjin për 

buxhetin në mënyrë që të planifikohen veprimet me të cilat do të mbroheshin 

interesat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. 

 

8. Rekomandohet që Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të 

personave të dhunuar gjatë luftës,  i cili është paraparë të formohet me ligj brenda 6 

muajsh pas hyrjes në fuqi të ligjit, ti ofrohet një trajnim intensivë. 

 

9. Rehabilitimi psiko-social i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës është i 

domosdoshëm dhe Ambasada Britanike shprehu gatishmërinë për të sjellë ekspert 

nga fusha të caktuara për të ndihmuar në implementimin e ligjit. 

 

10. Anëtarët e Këshillit Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë Luftës u  

dakorduan unanimisht që të formohen tre grupe punuese që të ofrohet qasje më 

gjithëpërfshirëse, më efikase dhe shërbime më adekuate  me synim rehabilitimin, 

riintegrimin dhe risocializimin  e viktimave civile të luftës të dhunës seksuale gjatë 

luftës në bazë të nevojave që ato kanë. Përkatësisht: 

 

 

a. Grupi punues për Rehabilitim dhe përkujdesje shëndetësore 

b. Grupi për fuqizim ekonomik dhe  
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c. Grupi për përkrahjen e viktimave të dhunës seksuale të luftës për qasjen e tyre 

në drejtësi dhe për vetëdijesim përkatësisht avokim. 

 

 

11. Rekomandohet që Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale  të përkrahin dhe më tej organizatat e shoqëeisë civile për ofrimin e 

shërbimeve ndaj viktimave të dhunës seksuale duke zgjeruar më tej shërbimet e 

parapara me memorandumin e mirëkuptimit që tashmë është nënshkruar me 

Ministrinë e Shëndetësisë.  

 

12. Deri me tani Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës ka identifikuar 70 

lokacione nga ku janë kryer krimet e dhunimet, por identifikim i të gjitha lokacioneve 

dhe numri i viktimave të këtij krimi ende nuk dihet saktësisht. 
 


