
  

 
 
 
 
 

 

 

VADEMECUM PËR GRATË VIKTIMA TË DHUNËS NË SITUATËN E COVID-19 
 

 

Ky vademecum i shkurtër është një ndihmë dhe mbështetje për 

gratë viktima të dhunës që për shkak të masave të marra për 

covid-19, janë të detyruara të qëndrojnë në shtëpi bashkë me 

dhunuesit e tyre. 

 

Nuk jeni vetëm! Istitucionet po punojne për të percaktuar 

proçedurat mbeshtetese që nevojiten, forcat e rendit dhe gjykatat 

vazhdojnë punën e tyre në luftën kundër dhunës ndaj grave. 

 

 

Informacione të nevojshme 

 
 

1) Vetë-vlerëso situatën tënde të dhunës. 
 

Vazhdo me vetëvlerësimin e rrezikut të sigurisë tënde dhe atë të femijëve tuaj, plotëso “Tabelën e vetëvlerësimit 

të rrezikut” bashkangjitur. Në rast rreziku të lartë mund te veproni keshtu: vendosuni në një vend të sigurt të 

shtëpisë, merrni ne telefon Forcat e Rendit (112 KARABINIERËT - 113 POLICIA). 

 

2) Qëndrat kundërdhunës dhe 1522  
 

Qëndrat Kundërdhunës nuk mund të vazhdojnë takimet por vetëm të kontaktoni me telefon.  

Kontaktoni: www.abruzzosociale.it/site/main/post/186 . Është gjithmonë aktiv numri kundërdhunës dhe 

stalking 1522, në faqen: www.1522.eu/. Shkarkoni aplikacionin në telefon “1522 kundërdhunës dhe 

stalking”. 

 

3) Dhuna është një situatë në nevojë. 
 

Nëse vuani nga dhuna dhe jeni në rrezik mund të dilni nga shtëpia për të vajtur tek forcat e rendit duke deklaruar 

gjëndjen e nevojshme në vetëvërtetim. 

 

4) Çfarë duhet të bëjmë për të kontaktuar 
 

Dilni me justifikimin për të shëtitur qenin, për të bërë pazar ose për të hedhur mbeturinat; këto janë minuta të 

rëndësishme për të bërë një telefonatë. Kërkoni ndihmë fqinjëve ose të afërmëve tuaj duke i kërkuar që të 

kontaktojnë forcat e rendit me një mesazh ose telefonatë.  

Kërkoni një vënd të sigurt, një dhomë të shtëpisë çelsat e së cilës i keni vetëm ju ku mund të futeni në rast nevoje 

me fëmijët tuaj. Mbani gjithmonë tefonin me vete, gjithmonë të karikuar. 

 

5) Çfarë nuk duhet të bëni asnjëherë 
 

Mos i beni asnjëherë  të ditur partnerit tuaj që keni ndërmend të ndaheni ose të largoheni. 

Mos i bëni asnjëherë të ditur që doni ta denonconi atë ose të lajmëroni forcat e rendit. 

Mos i thoni kurrë që keni kontaktuar ose dëshironi të kontaktoni qëndrën kundër dhunës. 

http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/186
http://www.1522.eu/


 

 
PYTËSORI I VETËVLERËSIMIT TË RREZIKUT 

(në kujdesin e dott.ssa Margherita Carlini) 

 
 
Për gratë që jetojnë në një lidhje keqtrajtuese, nevoja për të qendruar në shtëpi dhe për të shmangur përhapjen e 
virusit mund të paraqesë një rrezik të vërtetë. 
 
Shpesh kush jeton në dhunë mund të arrijë që ta quajë si një gjë normale abuzimin, ose mund të jetë në gjëndje ti 
drejtoi duke ndryshuar sjelljen e saj. 
 
Kjo sjell në një nënvlerësim të rrezikut lidhur me dhunën e marrë. 
Nëse mendon se jeton në një lidhje të dhunshme, edhe në kushtet e izolimit, është e rëndësishme që ti të kuptosh 
nëse je në rrezik, mënyrën që mund të kërkosh ndihmë sic duhet, për të mbrojtur veten tënde dhe fëmijët tuaj. 
 
 

Për të kuptuar mund ti përgjigjesh pyetjeve në vazhdim. 
 

Kërko ti bësh në një moment të sigurt dhe të qetë, kur partneri yt nuk të kontrollon. 
 
Në katër javët e fundit ka ndodhur që: 
 
1. Partneri juaj ka përdorur cdo lloj forme të dhunës fizike dhe seksuale kundrejt teje dhe fëmijëve tuaj?     
 

(të ka rrahur, grushta, shkelma, të ka tërhequr flokët, të ka djegur? Të ka vënë duart në fyt, ka provuar të mbysi? 
Të detyron të bësh raporte seksuale kundër dëshirës tënde? Ka detyruar fëmijët të bëjnë raporte seksuale ose të 
marrin pjesë në skena seksi? Ka prishur ose hedhur sende brënda në shtëpi? Ka përdorur dhunë kundër kafshëve 
shtëpiake?  Të quan fajtore për dhunën që ai ka ushtruar?) 

  
2. Partneri juaj ju ka kërcënuar se do të përdori dhunë ose të vrasë ty dhe fëmijët? 
 

(Përdor fjalë ose ka sjellje të qëllimshme tju bëjë keq? Kur të kërcënon përdor edhe armë? Të ka kërcënuar se do 
të përdori ose ka përdorur një pistoletë ose një thikë apo një send prerës kundër teje ose fëmijëve? Ke frikë mbas 
kërcënimeve të tij?) 

 
3. Partneri juaj ka treguar qëllimin ose ka tentuar të vritet ose të vetëvritet? 

 
(Partneri juaj ka pasur mendime për vetëvrasje të vazhdueshme? Partneri juaj është kuruar ndonjëherë për 
depresion? Ka shfaqur sjedhje të trishtimit ekstrem, pa shpresë ose dëshpërim? Ka shfaqur shenja të sëmundjeve 
mendore (psh. alucinacione, mani, forma të rënda të paranojës) 
 

4. Dhuna e ushtruar nga partneri juat është bërë më e shpeshtë në periudhën e fundit ose janë bëre më të 
rënda format e dhunës së ushtruar? 

 
5. Partneri përdor/abuzon me sostanca stuperfacenti? 

 
(Përdor sostanca stuperfacenti, alkol ose ilace, deri sa ka rrezikuar dhe funksionet sociale (probleme në punë, 
probleme me drejtësinë, probleme me shëndetin?) 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Nëse je përgjigjur në mënyrë pohuese të paktën tre pyetjeve, ose edhe një nga dy të parat (pyetja 1 dhe 2) po jeton 
një lidhje që të ekspozon ty dhe fëmijët tuaj ndaj një rreziku të ripërsëritshëm dhe të përkeqësuar të dhunës. 

 
KE NEVOJË PËR NDIHMË! 

 
Nëse partneri juaj do të shfaqte sërisht sjellje të dhunëshme ose kërcënime duhet të silleni kështu: 
 

 Vendosuni në një vend të sigurtë të shtëpisë (nqs ke fëmijë vendosi edhe ata ne siguri me ty), nese është 
e mundur mbylluni me çelës në një dhomë ose kërkoni ndihmë tek fqinjët. Mbani gjithmonë telefonin me vete, 
gjithmonë të karikuar.  
 

 Telefono forcat e rendit në nr. 112 karabinierët dhe 113 policia. 

 


