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Mbrojtja dhe siguria kundër dhunës në Gjermani 

Paraqitja/Prezentimi si pjesë e projektit Mimi "parandalimin 
e dhunës me emigrantët për emigrantët" 
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Përse gjindeni këtu? 

• Në vitin 2015 ne kemi regjistruar më shumë se 1 milion refugjatë  

• Më shumë meshkuj (burra) se femra  

• Me numrin e refugjatëve rriten edhe raportet për sulme ndaj grave dhe 
fëmijëve.  

• Ata që janë të prekur nga dhuna, shpesh nuk janë të informuar në mënyrë 
adekuate në lidhje me të drejtat e tyre dhe mundësitë e mbështetjes. 
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Projekti MiMi- për parandalimin e dhunës 

Gratë që vetë kanë emigruar në Gjermani, informohen në gjuhën 
amtare në lidhje me:  

• format dhe pasojat e dhunës 

• Të drejtat dhe mënyrat për të menjanuar dhunën  

• mundësitë për vetë-mbrojtje  

• masat ndihmëse në Gjermani: ndërtimi i sistemit  

     të mbrojtjes kundër dhunës       
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Mbrojtja kundër dhunës në Gjermani 

1. Çfarë është dhuna? 

2. Strategjitë e autorëve dhe rreziqet për gratë dhe fëmijët 

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna?  

4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani?  

5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna?  
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1. Çfarë është dhuna? 

• Femrat janë më të prekura nga dhuna  

• Dhuna përdoret shpesh për të kompensuar impotencë e (dhunuesit) autorit të 
veprës. 

 

Dhuna është:  

• çdo veprim që shkakton dëm fizike, psikologjike ose seksuale/ apo vuajtje 
ndaj një  femre (gruaje)  

• kërcënimet e akteve të këtilla  

• Shtrëngim (detyrim) ose heqje lirie në jetën publike / apo private 
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1. Çfarë është dhuna? 

Vendet e dhunës:  

• Familja (si p.sh. dhuna seksuale në shtëpi apo mjedisin shtëpiak, 
përdhunimet në dhe jashtë martesës, gjymtimi i organeve gjenitale 
femërore) 

• Komuniteti (si p.sh. përdhunimi, abuzimi, ngacmimi seksual dhe kërcënimin 
në punë, në shkolla, etj.) 

• Shteti (p.sh. dhunë e kryer apo e tolerueshme psikologjike, seksuale dhe 
fizike në çdo formë) 
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1. Çfarë është dhuna? 

Favorizimi i dhunës 

• pabarazitë lindin, si për shembull nga format e jetës në të cilën meshkujt 
(burrat) janë të pozicionuar në nivel të lartë apo dominojnë mbi gratë 

o Si për shembull fuqia, dominimi, kontrolli / e drejta për dispozicionin (posedimin) 
e gruas/femrës   

• Rritja e punësimit të femrave: mund të favorizojnë dhunën në familje (shihet nga 
meshkujt (burrat) si një kërcënim) 

• pafuqia në procedurat e azilit (fëmijët apo të tjerët që të kuptojnë gjuhën dhe 
përkthejnë, në këto raste meshkujt (burrat) nganjëherë janë (ndihen) të 
pafuqishëm ...) 

• aftësitë gjuhësore dhe kontaktet nuk janë të mjaftueshme, që femrat (gratë) të 
marrin mbështetje të duhur 
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1. Çfarë është dhuna? 

Format e dhunës: dhuna në familje 

• në 90% e rasteve: burrat janë autorët e dhunës (dhunuesit), dhe gratë dhe 
fëmijët janë të prekurit (viktimat e dhunës)  

• Dhuna e berë nga  (ish - partneri) marrëdhënia (lidhja) partner-partner 

• Objektivat e autorëve: kontrolli dhe ushtrimi i pushtetit/ fuqisë 

• Format e ndryshme të dhunës: fizike, psikologjike, seksuale, etj 

 

Problemi më i madh qëndron: që dhuna zhvillohet kryesisht në 
sektorin (mjedisin) privat. Kjo e bën të vështirë për ata që janë te 

prekur nga dhuna, për të mbrojtur veten e tyre, dhe mbron autorët 
ndaj pasojave! 
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1. Çfarë është dhuna? 

Format e dhunës në familje  
Fizikisht  

• si p.sh. duke 
tërhequr 
flokët, 
rrahja me 
shuplaka, 
shtrëngim në 
fyt  

Psiqik 
(shpirtëror) 

• si p.sh. 
kërcënimet, 
përuljet 

Seksuale  

• Si p.sh. 
detyrimet 
për të kryer 
akte 
seksuale, 
prostitucioni, 
përdhunim 

Sociale  

• si p.sh. 
monitorimi i 
vazhdueshë
m, burgosje 
(mbyllja), 
ndalimi për 
të mbajtur 
kontakte 

Financiare  

• si p.sh. krijimi i 
varësisë 
financiare, 
ndalimin e 
punës 

Dhuna përceptohet nga çdo person në menyrë të ndryeshme! 
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1. Çfarë është dhuna? 

Dhuna fizike (trupore) 

• si për shembull, veprimet e dhunshme si  

o Rrahja  

o Goditja  

o Shtrëngim, shkungullim (mbërthyerje)  

o Tërhiqja e flokëve  

 

Autorët e veprës shpesh vjen nga mjedisi (rrethi) i afërt i të 
prekurve të dhunës! (viktimave)! 
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1. Çfarë është dhuna? 

Dhuna seksuale 

• Objektiva (caku) i autorit të veprës 

o seksualitetin përdoret si një armë  duke shfaqur fuqinë e saj dhe 
inferioritetin e të prekurit  poshtërimitexualität 

• Format  

o Ngacmimi seksual, detyrim / bindje e grave (femrave) dhe fëmijëve për 
akte seksuale deri te marrëdhëniet seksuale 

o detyrimi / bindja për të shikuar në sjelljet/ veprimet seksuale 

o detyrim për regjistrimet e video dhe materiale filmike   
 

Shumica e kryesëve të veprës njihen paraprakisht nga viktima       
(të prekurit e dhunës)! 
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1. Çfarë është dhuna? 

Dukurit  

• botërisht  

• Ndodh edhe në Gjermani: 

o Dhunën fizike e kanë përjetuar tashmë rreth 33% e grave/ femrave, që nga mosha 
15 vjeçare 

o dhunën mentale (shpirtërore) e kanë përjetuar tashmë 50% e femrave nga 
partnerët e tyre 

 
 

 

 

 

 

  

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /42 13 

2. Strategjitë e autorëve dhe rreziqet për gratë dhe fëmijët 

Motivet e mundshme të autorëve  

• Fuqia dhe kontrolla 

• Dëshiren për të mbizotëruar,  ndjenjën e superioritetit  

• Me përvojën e mëparshme të dhunës: ndryshim i marrëdhënieve të zotërimit/ 
fuqisë, çlirimin nga përvojë e inferioritetit  

• nevojë për njohje dhe një vetë-respekt tejët të ulët  
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2. Strategjitë e autorëve dhe rreziqet për gratë dhe fëmijët 

Autorët (vepruesit e dhunës) 

• Në 99% të rasteve autori i dhunës është një burrë dhe vjen nga mjedisi afërt i 
të prekurit (viktimës) 

• vjen nga të gjitha fushat e shoqërisë: si burri, babai, gjyshi, mësues, mik i 
familjes, trajner, xhaxhai, vëllai, prifti, punëtori social, terapist dhe shumë të 
tjerë  

• përdor strukturat sociale, vlerat dhe normat, për kamuflazh 
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2. Strategjitë e autorëve dhe rreziqet për gratë dhe fëmijët 

Cilat strategji i kanë autorët 

• Ai bën viktimën e varur nga vetja e tij, duke i dhënë asaj fuqinë e saj 

o Si për shembull, fakti se ai nuk e lejon që partnerja e tij të punojë  krijon 
varësinë financiare 

o Si për shembull, fakti që ai e lëndon fizikisht në atë masë, që ajo mos të mund të 
punojnë dhe të humb punën e saj  krijon varësinë financiare 

o Si për shembull, që ai ja ndalon kontaktet e saj me familjarët/ apo miqet 
(shoqërinë)  krijon varësinë sociale 

• Dhuna nuk paraqitet gjithmonë me dhunë   autorët, pavarësisht sjelljes 
dashur ndaj të prekurëve (viktimës) i tejkalojnë kufijët, të cilat jane të 
dhimbshme për viktimat e dhunës. 
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2. Strategjitë e autorëve dhe rreziqet për gratë dhe fëmijët 

Cilat strategji i kanë autorët 

• „Grooming ": veprimet, që përgatisin dhunën seksuale / planifikohen 

 

  Shpesh përgatitja e terrenit të një marrëdhënie miqësore, ndërtimin e 
 besimit dhe manipulimin sistematik të vetë-perceptimin e  të prekurve të 
 dhunës 

 

  Autorët kërkojnë në menyrë specifike viktimat e tyre 

 

• Femrat janë pjesërisht të varur në mbështetjen e burrave e tyre (si p.sh. gjatë 
procedurës së azilit)   kjo e rrit rrezikun 
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2. Strategjitë e autorëve dhe rreziqet për gratë dhe fëmijët 

Çfarë më ndihmon për të mbrojtur veten kundër dhunës? 

o Duke pasur njohuri rreth trupit tënd ( si p. sh. fjalët për organet seksuale) 

o Njohuri rreth seksualitetit të vetvetës 

o besim në ndjenjat e vetvetës / ndjesi (ndjenja të këqija të mirren seriozisht) dhe 
njohja e pikave të forta   

o Kontaktet/ Kujdestarët jashtë familjes 

o Përgjegjësia personale 

o Njohuritë/ aftësitë gjuhësore 
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3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna?  

1. Pasoja personale 

2. Pasoja shëndetësore 

3. Pasoja sociale dhe ekonomike 

4. Pasoja për fëmijët 

5. Pasoja e brezave 

6. Pasoja shoqërore 
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3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna?  

 

 

Jo të gjitha pasojat dhe sinjalet  mund të zhvillohen në mënyrë të 
barabartë dhe e lidhur drejtpërdrejt me përvojën e dhunës. Disa 

manifestohen së pari në adoleshencë ose moshën e rritur. 

 
Shpesh të prekurit e dhunës nuk i shohin ankesat e tyre në lidhje 

me përvojën e dhunës. 

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /42 20 

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna?  

1. Pasoja personale    

• Nuk ka  sjellje "tipike", reagime të ndryshme / ndjenjash:  

o Kërkim ndihme, besim të tjerë, qetësi, izolimin, etj.  

o frika, urrejtja, trishtim, zi (mërzia), pafuqia, turpi, vetë-urrejtja, traumatizimit, 
vetëbesim i poshtëruar (i ultë)  

• Shpesh herë gjendje shoku, desorjenitim, ndjenja fajësimi 
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2. Pasoja shëndetësore   

• Pasojat fizike (trupore)  

o Lëndimet: fraktura (thyrrjet), dëmtimet të organeve/ trurit, dëme të përhereshme 
(në raste të keqe me fatalitet (vdekjeprurëse)) 

o Infekcionet: si p.sh. Sifilisi, hepatiti, HIV /SIDA (nganjëherë fatale/ me vdekje) 

• Pasojat emocionale/ psikologjike, traumatike:   

o Pagjumësi  

o Frikë, depresion, ndonjëherë me mendime për vetëvrasje (tentim suicidi) 

o Çrregullim i stresit  post-traumatik 

o Varresia e drogës  

o Çrregullim në të ushqyerit  

 
 

 

 

 

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna? 
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3. Pasoja sociale dhe ekonomike 

• Ndikimi në marrëdhëniet shoqërore: 

o Vetmia  

o Frika e refuzimit nga ana e familjes/ shoqërisë   

o Frika ndaj marrdhënieve te reja si dhe intime  

• Ndikimet në sferën e punës dhe atë private (kushteve të jetës)  

o Probleme në vendin e punës, duke përfshirë edhe suspendimin   

o Papunësia  

o Varfëria apo rritje e rrezikut të varfërisë  

o Eventualish edhe humbja e banimit (gjendja e pastrehët)  

 

 

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna? 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /42 23 

4. Pasoja për fëmijët 

• Fëmijët që përjetojnë dhunë në familje në mënyrë të tërthortë mbajnë pasoja  
të ngjashme psikologjike si vetë viktimat:  

o Fëmijët përjetojnë dhunë në një vend, i cili në fakt duhet të ofrojë atyre mbrojtje  

 nëse nuk ka mbrojtje, atëherë familja e mban/ ruan sistemin e dhunës  

o vetë-respekt bie, vetë-shprehje apo realizimi të kufizuar 

o Përvoja e një pjesë të prindit si  i dobët, mund të forcojë pafuqi e tij 

o Fëmijët mund të pozicionohen në anën e autorit të veprës (kryerësit të dhunës)  

o Pasoja (dëmtime) të rënda psikike (mendore) dhe ato fizike/trupore  

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna? 
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5. Pasoja e brezave 

• Njerëzit që kanë përjetuar dhunën si  fëmijë, kanë një rrezik në rritje, madje 
edhe për t'u bërë autorët më vonë, ose për të qëndruar në një "qëndrim si 
viktimë"!  

o Vajzat që kanë qenë dëshmitarë të dhunës (përjetuar dhunën) në përvojën e tyre 
të familjes, shpesh ato përjetojnë dhunë gjithëashtu edhe në marrëdhëniet e 
mëvonshme 

o Djemët, të cilët kanë vërejtur dhunën në familjet e tyre, shpesh ata bëhen më 
vonë vet autorët të dhunës 

 

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna? 
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5. Pasoja shoqërore  

• Mosbesim dhe kujdes   

• Humbja e lirive   

• Kontrolla dhe monitorimi  

• Ngarkesa financiare dhe shoqëria  

3. Çfarë pasojash mund të ketë dhuna? 
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4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 

Ligje të ndryshme në mënyrë të konsiderueshme në Gjermani 

• Konventa mbi të drejtat e njeriut 

• Kushtetuta 

• Kodi penal 

Me rëndësi:  

• Të gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit  

• Femrat (gratë) i kanë të njejtat të drejta si dhe meshkujt (burrat), dhe mund të 
vendosin vet  

• Legjislacioni dhe feja janë të ndara  
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4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 

Situatat e veçanta e femrave refugjate   

• Shpesh pa status ligjor të qëndrimit, pa leje qëndrimi të qartë, dhe leje qëndrimi 
në lidhje me martesën 

• Frikë për humbjen e partnerit/ës dhe familjes  Frika e dëbimit  

 Prandaj për këtë arsye mos ju drejtoni shpesh për konsultë autoriteteve të 
zbatimit të ligjit për përndjekje të veprave jo ligjore 
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4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 

Procedurat penale  

• Ankesa penale/ lajmerimi i dhunës pas përjetimit e dhunës nuk është mënyra e 
parë dhe më e rëndësishme për gratë e prekura nga dhuna Përveç frikës, rreziku 
mund te jetë edhe  në përforcimit i situatës së dhunëshme!  

o Përveç frikës, rreziku mund te jetë edhe  në përforcimit i situatës së dhunëshme! 

o E rëndesishme është: mbrojtja PARA se të bëhet akuza penale e mundshme!  

o Objektivi i parë, kërkimi i shërbimeve të këshillimit do jenë në këtë rast më i 
dobishëm  

o Përpunimi i situates është prioriteti kryesor 
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Procedurat penale 

• Ankesat penale është e mundeshme edhe pas disa viteve:   

o Afatet (statuti i kufizimeve) sipas përvojes së dhunës seksuale:  5 - 30 vjet 

o provat duhen të ruhen sa me shpejt të jetë e mundur nga personel i kualifikuar       
(nga Qendrat e këshillimit, mjekët)  

• Rregulloret për abuzim seksual  

o Veprimet seksuale në/ me fëmijë nën  moshën 14 vjeçe janë gjithmonë të 
dënueshme 

o Gjithëashtu edhe me të rrijtë deri në moshën 18 vjeçe –e dënueshme për vepër 
(abuzim) me/nga persona të kujdestarisë (të afërmit, mësuesit, etj)  

4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 
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Të drejtat e viktimave si dhe ndihma (përkrahja) në procedurat 
penale  

• Këshilla fillestare përmes avokatëve: mundësia e kshillimit fillestar falas (pa 

shpenzime)   pranë Gjykatës së Qarkut në rezidencën e viktimës  

• Avokatët e viktimës: janë në dispozicion për fëmijë dhe të rinjët deri në moshën 

< 18 vjeçe 

• Ndihmë ligjore: e mundur për njerëzit me te ardhura të ulëta / gjatë gjithë 

procesit gjygjësorë   

 

4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 
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Jane shumë opsione mbështetëse në procedurën penale  

• Regjistrimi i dëshmitarëve nëpërmes fotove dhe  regjistrimet e bëra në 

fonograme 

• Ekzaminimi i dëshmitarëve nën moshën 16 vjeçe vetëm nga kryetari i trupit 

gjykues i Gjykatës  

• Heqja (largimi) i/e të akuzuarit/ës nga salla e seancës gjatë marrjes në pyetje të 

të prekurve nga dhuna (viktimës) 

• Sigurohen (porositën) përkthyesit gjyqësor  

 

4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 
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Përkrahja (mbështetja) sipas Ligjit për kompenzimin e viktimave 
(OEG)  

• Viktima është dëmtuar në shëndetin e tij aq rëndë, që ka të drejtë për shërbimet 
mjekësore dhe financiare 

• Shërbimet:   

o Trajtimet, si p.sh. psikoterapi  

o Perfitim pensioni  

o Shërbimet e mirëqenies, si për shembull për pjesëmarrje në jetën e punës, për 
përkujdesje 

o Masat e rehabilitimit  

• Gjithëashtu edhe për gratë refugjate pas largimit me statusin e qëndrimit dhe 
atë të sigurimit shëndetësor 

4. Cilat janë rregullat ligjore në Gjermani? 
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Rekomandohet që 

• Të kërkohen /t´ju drejtoheni Qendrave për shërbime të këshillimit, këta do t`ju  
ndihmojë dhe këshillojë juve sipas kërkesës edhe në mënyrë anonime 

• Pavarësisht nëse ankesa penale se a do të pranohet apo jo, është e dobishme, 
që në rast të një procedure të mundeshme të bëhet paraprakisht një fotografi e 
lëndimeve, dhe kjo të sigurohet nga  personeli i kualifikuar  

• Në raste e ankimeve/ apo lëndimeve/dëmtimeve: duhet trajtimi mjekësor, për 
të parandaluar përkeqësimin e përhershme të sëmundjeve fizike  
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 
 
Përmbledhje Institutet/ Kontaktet 

Mjekët  
Qendrat e 
kshillimit  

Policia/ 
Prokuroria 

Avokatët 

• Ndihma, 
Këshillimi  

• Procedurat e 
planifikuara 

• Kontrollat 
trupore  

• Provat/    
dëshmite (si 
p.sh. 
fotografitë) 

Ndjekja penale  

Këshillimi para 
marrjes së hapave 
juridike/ mbështetja 
(përkrahja) gjatë 
marrjeve në pyetje 
(intervistave) të 
Policisë 
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Shërbimet e specializuara për këshillim  

• Ndihma dhe këshillimi 

• Ata i ndihmojnë të prekurit nga dhuna (viktimat) dhe i njohin hapat e 
nevojshëm, për të filluar një procedur përkatëse  

• Ndërmjesimi i avokatëve  

• Përkrahja (ndihma) gjatë paraqitjes së rastit, shpesh i lejohet te janë si përcjellës 
gjate proceseve  

• Planifikojnë procedurat, për të shmangur rriziqet e mundura! 

• Gjithëashtu ata ofrojnë ndihmë per çiftet, për të mësuar se si një marrëdhënje 
bashkëshortore mund të bëhet të pa dhunë.  

Zyrat e shërbimeve këshillimore janë të detyruar sekretit 
(fshehtësisë të dhënave), ata nuk guxojnë ti zbulojë apo ti japin 

informatat më tutje 
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Zyrat/ Qendrat e specializuara të këshillimit 

• Ka disa përjashtime të fshehtësisë (sekretit)  rrezikimit të fëmijëve:  

o Në rast rreziku për fëmijët Qendrat e këshillimit janë të detyruar me ligj për të 
siguruar  mbrojtjen e fëmijëve!  

 Megjithëatë: një keshillim anonim është ende i mundur!!! 

o Nëse familjarët/ kujdestarët e ngushtë i përkasin autorëve të veprës, ateherë 
prioriteti qëndron në sigurimin e mbrojtjës së fëmijëve  

• Në rast rreziku për të rriturit: Agjencitë/ Qendrat e specializuara të këshillimit 
këshillojë se si të procedohet 
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Policia 

• Mëson (është ne dijeni) Policia / Prokuroria për një vepër penale, ata duhet ta 
paraqesin këtë! 

• Viktimat duhen të pyetën me saktësi,  vetëm e vetëm për të mbledhur prova si 
dhe për të zbuluar gjithëashtu edhe boshllëqet e mundeshme,  që nuk do të 
thotë që nuk u besohet të viktimave (detyrë e kujdesit)!  

• marrjet në pyetje (intervistat) nga ana policore mund të jenë të ndryeshme   
andaj rekomandohet paraprakisht që të bisedohet me avokatët, sepse ata janë 
të njoftuar mirë me këtë lami! 
 

Paraprakisht është e dobishme të mirret këshillimi nga Agjensitë e 
specializuara të këshillimit, pasi që këto janë të detyruar në 

mbajtjen e skretit (të ruajnë konfidencialitetin) 
 

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /42 38 

5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Për paraqitjen e ankesës  dëshmitë janë të rëndësishme  

• Viktima duhet të sigurojë dëshmit, për të vërtetuar veprën penale dhe të jetë i 
besueshëm! (Si për shembull, dokumentacioni medicinal nga mjekët / 
shërbimeve të këshillimit, fotografi etj) 

• Procesi ligjor: është gjithmonë e varur nga  gatishmërina për të dëshmuar nga 
ana e viktimës (të prekurit të dhunës)  

 

Rrezik për viktimat rritet kur paraqitjet e ankesave të tjera shtohen 
për vet viktimën   referohet asnjëherë të bëhet paraqitja e 

ankesës penale pa pëlqimin e duhur! 
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Përfundimi 

• të jesh i prekur nga dhuna (viktimë),  nuk do të thotë që të ketë një pjesë të fajit 
apo përgjegjësisë në/ apo për dhunën 

• Gjithëmonë eshtë vendimi i gruas (femrës) të caktoj, se cilën mënyre ajo don të 
ndjek 

• Asnjë person nuk guxon të detyroj të prekurin e dhunës (viktimën), që të 
paraqes një vepër dhune  

• Shumë te prekur nga dhuna (viktima) kanë frikë, që me paraqitjen e rastit do të 
humbasin familjen apo do i duhej të ndërtojnë një rreth te ri shoqëror/miqësorë 

  Agjensitë e specializuara të këshillimit ju ofrojnë këshillim edhe për 
 këto frika, pa pasur nevojë të beni ndonjë paraqitje të rastit  

• të përjetosh dhunë, nuk do të thotë në çdo rast, të jesh një viktimë gjatë tërë 
jetës tënde, sepse ka mënyra të dalesh nga dhuna 
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5. Çfarë menyra ekzistojnë për të dal nga dhuna? 

Përfundimi: Detyrimi i sekretit (fshehtësisë)  

• Qendrat e këshillimit / pajisjet ndihmëse dhe punëtorët profesional (mjekë, 
këshilltarë, punëtorë socialë, etj.) janë rreptësisht të detyruar konfidencialitetit 
gjegjësisht sekretit (përjashtimet qëndrojnë vetem në rrezik akut). 

 

• Ata ndihmojnë dhe informojnë në menyre anonime. 

 

• Të gjitha informacionet konsiderohen me fshehtësi (si konfidenciale). 



Bildquelle aller Folien – fotolia.com  

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj!  

Keni ende ndonjë pyetje?  


