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„ Ky botim është mundësuar nëpërmjet projektit për Inkluzion LGBTI 2.0 - 
edicioni digjital, i cili është i përkrahur financiarisht nga ILGA - Evropa, ndërsa 
i implementuar nga ana e Qendrës LGBTI për mbështetje në partneritet me 
Koalicioni Margjinat. Mendimet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë botim nuk 
pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet zyrtare të donatorit.“
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PARATHËNIE

„Zëshëm për përvojat queer në shoqërinë maqedonase” është botim i përbërë 
nga 4 tregime të 4 anëtarëvë të komunitetit LGBTIQ+, që identifikohen si gej, 
lezbike, biseksuale dhe grua transgjinore. Ky botim flet për përvojat. Përvojat tona 
të cilat janë gjithmonë dytësore për sistemin. Përvojat të lidhura rreth sigurisë, 
ecjes në rrugë, frikës, sulmeve fizike që anëtarët e komunitetit tonë i bartin në 
shpinë. Pastaj, procesi i pranimit dhe i vetë-pranimit, beteja të gjata dhe komplekse 
me veten, e më tutje, me mikrorrethin tonë, familjet, institucionet, religjionet, 
komunitetet dhe qeveritë.

Ky botim flet për lokacione, vende dhe hapësira në të cilat komuniteti jonë 
ndihet rehat të socializohet, e njëkohësisht në ato vende kanë ndodhur, ndoshta, 
edhe përvojat më të rrezikshme për neve. Si lexues(e) i(e) këtyre tregimeve, do 
të zhyteni në përvoja të lidhura me familjen, me familjet tona biologjike dhe të 
jetuarit në ankth të përhershëm prej frikës se mos e humbisni familjen që e keni, 
nëse ua zbuloni “veten” e vërtetë. Tregimet janë gjithashtu për përvojat tona të së 
dashuruarit, së jetuarit jetëve të fshehura me partnerët tonë, momentet tona të 
lumtura dhe pikëpamjet tona për të ardhmen. Madje, edhe për ankthin tonë për 
të ardhmen. Por, edhe për ndjenjën që e ardhmja është (do të jetë) e jona dhe se 
e marrim atë në duart tona.

Përvojat e këtij botimi, para se të gjithash, ua dhurojmë anëtarëve të komunitetit 
tonë. Në secilin tregim duam të hapim një hapësirë për shpresë, për t’u barazuar, 
për t’u ndjerë të përbashkët dhe për të jetuar në realitet të komunitetit, por 
gjithashtu edhe për të ndarë vizionin për një jetë më të mirë për komunitetit tonë. 
Duam të krijojmë hapësirë për luftë, përkatësisht, hapësirë për luftë të përbashkët.

Rrjedhimisht, këto tregime ua ofrojmë si kthjellim, edhe atyre që e kanë fuqinë të 
jenë të privilegjuar në këtë shoqëri për shkak të orientimit të tyre seksual. Këto 
janë tregime që parashtrojnë pyetje për privilegjin, për sistemin, për institucionet, 
tregime të cilat pa dashje, gjatë jetës sonë të përditshme, duan t’u propozojnë 
njerëzve që kanë privilegj që përvojat tona janë valide, por se nuk do të presim 
validim bazuar në dhembshuri dhe mëshirë, por thjesht, do t’i validojmë sepse 
meritojmë të jemi të barabartë me njerëzit hetero dhe cis në këtë shtet.
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Tregimet në këtë botim janë tregime të katër anëtarëve të komunitetit që 
identifikohen si gej, lezbike, biseksual dhe njerëz transgjinor, por në të njëjtën 
kohë sjellin edhe identitete tjera të margjinalizuara. Ato identitete zbulohen dhe 
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„Problemet e mia më të 
mëdha kanë qenë në 

gjinekolog, ku më kanë 
larguar nga karrigia kur 
u kam thënë që kam 

marrëdhënie seksuale 
me vajza.“

Përvojat dhe tregimet e një lezbikeje 
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A mund të prezantohesh? Kush je? Cilat janë identitetet tua?
  
Аktiviste, feministe, grua, nënë, shoqe, queer e shumë karakteristika tjera që 
nuk arrij t’i përmend, e që janë pjesë e identitetit tim.  

Si filloi procesi yt i vetëzbulimit? Kur u njohe me orientimin tënd seksual?

Me siguri, qysh si fëmijë e kam ditur që më tërheqin vajzat, po më janë dashur 
shumë vite për të kuptuar pse po më ndodhë ajo, e aq më shumë vite për ta 
pranuar veten. Si fëmijë më shumë mendoja që duhet të isha djalë, diçka është 
ngatërruar në natyrë, e për atë arsye i kam ato ndjenja, mund të shihja vetëm 
nëpërmjet syzeve sipas së cilave e shihja veten si gabim i natyrës, e orientimi 
seksual edhe identiteti gjinor ishin tema tepër tabu në mendjen time. Kisha alter 
ego që më lejonte t’i kem ato ndjenja pa e ditur askush. I lejoja vetes të jem me 
vajza që nga mosha 17/18 vjeç, por në kokën time ato përvoja ishin vetëm disa 
avantura, një fazë që do të kalojë, e unë do të kthehem në rrugën time. Isha 22 
vjeç kur më në fund pranova që nuk është gjë e sëmurë, që nuk është gjë jonormale 
dhe që është tërësisht në rregull të jem ajo që jam, në vend se të mundohem të 
bëhem diçka që nuk jam. Qysh si fëmijë i shihja shtypjet dhe vështirësitë me të 
cilat ballafaqoheshin njerëzit që janë ndryshe nga shumica, nëpërmjet shembujve 
afër meje. Por, kur isha 22 vjeçare u ballafaqova me hipokrizinë time. Përderisa 
po u përpjekja t’u sqaroj të tjerëve se si është të jesh ndryshe, që t’i kuptojnë 
shembujt rreth meje, unë mundohesha të përkas dhe isha e tmerruar nga vetja 
ime, ndryshe prej tjerëve. Në moshën 22 vjeçare fillova ta jetoj jetën e sinqertë 
para vetes, e në moshën 23 edhe para të tjerëve.
 

Si ishe e pranuar nga ata të cilëve vendose t’u tregosh? Çfarë ndodhi kur 
vendose ta ndash identitetin tënd? Me kë e ke ndarë? 

Një pjesë e përvojave ishte pozitive, motra ime veçse sikur e dinte dhe nuk kishte 
asnjëfar problemi. Një pjesë e miqve të mi, në fillim, nën presion, thanë se më 
pranojnë dhe se nuk ka rëndësi çka jam, rëndësi ka që unë jam unë, por shumë 
shpejt miqësia jonë mbaroi për shkak të mospranimit të realitetit të përditshëm 
pas “coming out” tim. Nuk mundja të shkoj me të dashurën time në ahengjet e 
huaja etj. Një pjesë e shokëve u zhdukën menjëherë, një pjesë provuan të më 
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kthejnë në rrugën e drejtë. Ndoshta 90 përqind e njerëzve që i kisha të afërt në 
atë kohë, nuk janë më pjesë e jetës sime.Prindërve të mi u tregova gjithashtu në 
moshën 23 vjeçare. Nuk ishte proces i lehtë. Fillimi ishte eksploziv dhe përplot 
me mospranim të “jetës që e kam zgjedhur” dhe mbajtje të së drejtës të kenë 
“mendimin e tyre“. Disa vite më parë fillova ta humbas afërsinë me ta nga frika 
e këtyre reagimeve, me apo pa vetëdijen time. Edhepse e kisha privilegjin mos 
të dorëhiqen tërësisht prej meje, dashurinë e tyre ma drejtuan në mënyrën 
më të gabueshme të mundur: ta përjashtojnë “atë pjesë” të jetës sime, të mos 
përmendet, pas shumë grindjeve dhe tentimeve të “më kthejnë në rrugën e drejtë” 
nëpërmjet ndërgjegjies. Edhe pse nuk besoj që ndonjëherë, plotësisht dhe haptaz, 
do ta pranojnë orientimin tim seksual, besoj që janë duke bërë çmos, përtej luftës 
së gjatë dhe të dhimbshme me mësimet e paragjykimet e tyre, që të jenë pjesë e 
jetës sime, që me të vërtet e vlerësoj, edhe pse më duheshin vite të gjata të mos e 
kërkoj pranimin e tërë të tyre dhe mos t’u hidhërohem. Por, duke e pasur parasysh 
se “coming out” i prindërve me fëmijë gej është shumë i vështirë, veçanërisht në 
këto hapësira, e kuptoj plotësisht luftën e tyre me veten. Sinqerisht, në fund të 
fundit, edhe pse shumë shpesh mendoja që do të ishte më mirë të më dëbonin 
nga shtëpia, e kam privilegjin t’i kem pjesërisht në jetën time, pavarësisht sa e 
kufizuar është ajo pjesë.

A je financiarisht stabile dhe sa ishte e vështirë për ty të gjesh punë? Sa 
mendon që ka rëndësi stabiliteti financiar për një person me identitet të 
margjinalizuar që të ndihet i/e sigurt/ë? 

Po, jam financiarisht stabile. Për mua nuk ishte shumë e vështirë të gjej punë, 
por jam pjesë e privilegjuar e klasës së mesme, dhe si e tillë, kam pasur arsim të 
siguruar dhe isha me fat të kem mundësi qysh në fillim të karierës sime. Sinqerisht, 
mendoj se stabiliteti financiar është një prej aspekteve kryesore, nëse jo aspekti 
më kryesor, që dikush të mund të bëj “coming out”. Një numër i madh i të rinjve 
varen prej prindërve të tyre, shkolla e mesme është e detyrueshme prej shtetit, 
ndërsa puna “part time” nuk mundëson që dikush të mund të jetë i/e pavarur. Një 
fenomen i shpeshtë është dëbimi i “fëmisë abnormal” në rrugë, që nuk është edhe 
zgjedhje e shkëlqyer në krahasim me të jetuarit fshehurazi e duke mos e pranuar 
veten. Zgjedhja tjetër është “rrahja e dreqit” brenda fëmijës me shpresën që prej 
dhimbjes ai do të largohet e fëmija do të bëhet normal. E në shtetin tonë, shpesh 
varësia financiare nuk është vetëm pjesë e fëmijërisë, për shkaqe të ndryshme. 
Kështu që, që një fëmijë, i cili nuk i përket matricës heteronormative, të ndihet i 
sigurt, ose të paktën ta ketë iluzionin e sigurisë, duhet patjetër të ketë 
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stabilitet financiar. Edhe pse, ndoshta respektin dhe përkuljen tonë më të madhe 
e meritojnë ata të cilët, pa stabilitet financiar e për shkak të identitetit të tyre 
jetojnë në rrugë të rrethuar me mizerien e shoqërisë sonë, e me krenari e guxim e 
sfidojnë matricën normative. Guximi i tyre, fuqia, qëndrueshmëria e shkathtësia e 
tyre duhet të na japë të gjithë neve një mësim për jetën. 

Si të ka ndikuar personalisht në jetë stabiliteti ose jostabiliteti financiar? 

Më ka dhënë mundësi të kem guximin të jetoj sipas rregullave të mia, sepse kisha 
mundësi t’i siguroj vetes kulm mbi kokë, pavarësisht rezultatit të “coming out” tim 
para të gjithëve.

A ke hasur në pengesa gjatë vizitave në institucione të ndryshme? Të 
lutem ndaje ndonjë situatë personale. 

Sinqerisht, pasi që dallimi im nuk është edhe aq i dukshëm, nuk ballafaqohem 
me probleme të mëdha në këtë pjesë. Problem më i madh është ngatërrimi i 
gjinisë sime, që më nxjerr telashe për t’i kryer punët e mia nëpër institucione pa 
problem, por ajo është “problem koti” në krahasim me përjetimet e njerëzve trans. 
Problemet e mia më të mëdha kanë qenë në gjinekolog, ku më kanë larguar nga 
karrigia kur u kam thënë që kam marrëdhënie seksuale me vajza.

Sa ndihesh e sigurt në qytetin ku jeton? 

Në jetën time kam qenë pjesë e shumë sulmeve të synuara drejt komunitetit 
LGBTIQ, vetëm, por edhe me njerëz të tjerë; disa serioze e disa jo edhe aq, disa 
të tmerrshme, disa qesharake që ishin aq tragjike. Fatmirësisht, nuk jam prekur 
nga lëndime të mëdha fizike, por ndjej se nuk jam aspak e sigurt në qytetin ku 
jetoj. Megjithëse, të gjithë që më njohin, e dinë saktë kush jam dhe e them atë 
publikisht, prap, “matem” kush dhe ku guxon e nuk guxon ta zbulojë se çka jam, 
për shkak të sigurisë sime dhe të familjes sime. 

Çfarë do të thoje për përditshmërinë dhe për jetën e natës së komunitetit 
queer? Si duket jeta sociale e komunitetit queer sipas teje? Ndaje një 
tregim personal rreth kësaj. 

Sinqerisht, që moti nuk kam jetë sociale, kështu që do ta kapërcej këtë pyetje, 
por definitivisht e di që mungojnë shumë vende ku nuk do të kem nevojë të shikoj 
përreth për ta përqafuar partneren time.
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Çka përfaqëson liria për ty? Kur dhe ku ndihesh e lirë? 

Liri është të mos kem frikë për sigurinë timë për shkak të identitetit tim, liri 
është të jem ajo që jam, pa shtypje dhe pa “matje” të secilës situatë rreth vetes. 
Liri është të vendos të jem me personin që e dua, liri është të kem rrogë që më 
mundëson jetë të denjë, liri është të kem arsimim, liri është të kem gëzim, të mos 
jem viktimë e dhunës me vite të tëra, liri është të kem zgjedhje për veten time dhe 
për jetën time, liri është të zgjedh si do ta quaj lidhjen me partneren time, liri 
është të jem prind i fëmijës tim para institucioneve, liri është të mos e mendoj 
kulmin mbi kokë, ushqimin në tryezë, sigurinë për jetën time ose për të afërmit 
e mi.

Çka përfaqëson “familja” për ty? 

Familje për mua janë krijesa që duhen dhe që do bejnë çmos për njëri tjetrin, 
që ofrojnë mbështetje për njëri tjetrin dhe që kujdesen për mirëqenien e tjetrit. 
Qofshin ata nënë e fëmijë, baba e fëmijë, grua dhe burrë me qen/mace, grua dhe 
grua me ose pa fëmijë, burrë me burrë me ose pa fëmijë,  komunë, bashkëbanorë, 
shokë e shoqë që jetojnë apo nuk jetojnë së bashku, gjysh/e dhe nip/mbesë, etj 
etj. Nuk ka aspak rëndësi.

Përshkruaj situata në të cilat nuk ke qenë e pranuar dhe si kanë ndikuar 
mbi ty?
 
Вesoj që pranimi nga ana e të tjerëve, pranimi i shoqërisë është një “pain in 
the ass” e përhershme , sidomos kur duhet të gënjej nëpër spitale që të mund 
ta shoh partneren time, duhet ta shpjegoj jetën time e mos ta mbaj të fshehur, 
sepse njerëzit ndihen sikur është e drejta e tyre të dinë më shumë rreth meje 
që të ma japin aprovimin e tyre të panevojshëm për “stilin e jetës” sime. Më 
duhet vazhdimisht ta theksoj privilegjin e dikujt tjetër që mos ta relativizojnë 
dhimbjen ose lumturinë time, sepse për ta është e panjohur që ta ketë miratimin 
dhe pranimin shoqëror.
Ndoshta ndikim më të madh mbi mua kishte mospranimi i shoqërisë, para se 
ta pranoja vetveten. Megjithëse ky ishte motivuesi kryesor që të jem pjesë e 
aktivistëve të cilët duan t’i ndryshojnë kushtet, që të tjerët si unë mos ta ndjejnë 
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atë që e ndjeva unë, në këtë moment, mendoj që jam në një fazë në të cilën 
rëndësia e pranimit është reduktuar në një mikrobotë të vogël, e ai pranim që e 
kam është më se i mjaftueshëm.

Si i ke tejkaluar sfidat që kjo shoqëri ua paraqet njerëzve queer?

Sinqerisht, mendoj që një numër të madh të sfidave nuk i kam tejkaluar, dhe ndoshta 
nuk do të ketë fund tejkalimi i tyre. Megjithatë, për mua kishte domethënie shumë 
të madhe ajo që kisha mundësi të jetoj jashtë normës dhe ta kem ndërgjegjien e 
pastër, të mos jetoj për të tjerët, edhe në qoftë se ajo do të thotë të jem vetëm. 
Nga ky këndvështrim, më lehtë durohen disa goditje fizike për shkak të vetes sime 
të vërtetë, sesa përqafimet e puthjet e tjerëve ndaj vetes sime të rrejshme. Përsëri 
do e them, isha me fat që e kam mundësinë ta bëj zgjedhjen, të jem unë, vetja. 
Shumë njerëz nuk janë aq me fat dhe nuk e kanë këtë zgjedhje. 

Çka dëshiron më së shumti për ardhmërinë tënde?

Të ik nga ky shtet me familjen time, në ndonjë shtet ku familja ime është e 
normalizuar. 
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„Domethënë, nëse tërë 
jetën të kanë thënë që je i 
çuditshëm, i degjeneruar, i 
prishur, nëse i dëgjon gjithë 

jetën ato gjëra, shansat 
janë shumë të mëdha që 
do t’i internalizosh dhe do 
të fillosh të jetosh me ato 
ndjenja të brendshme që 

pastaj do të të peshojnë tërë 
jetën.“

Përvojat dhe tregimet e një djali 

gej dhe me aftësi të kufizuara
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A mund të prezantohesh? Kush je? Cilat janë identitetet tua?

Jam një djalë 26 vjeçar nga Shkupi. Identitetet e mia: jam gej dhe përveç 
kësaj, identiteti që është i rëndësishëm për mua dhe që lidhet me identitetet e 
margjinalizuara: njeri me aftësi të kufizuara. 

Si filloi procesi yt i vetëzbulimit? Kur e njohe orientimin tënd seksual? 

Me siguri ishte kur isha ende adoleshent, madje ndoshta edhe më herët. Megjithatë, 
mund të them se atëherë akoma ishte në nënvetëdijen time. Fillimisht, prezantoi 
një frikë të madhe se si do të jetoj më tutje me të, e që me kohë, u rrit në një 
dëshirë të madhe për të luftuar. Luftë për barazi, luftë për të drejta më të mëdha 
për komunitetin tonë, dhe mbi të gjitha, nevojë e madhe për t’i vetëdijësuar 
njerëzit që ndodhen rreth meje. Ndonjëherë pyetem se si, në kohë kaq të shkurtë, 
kalova nga ajo shkallë ku nuk mund të pajtohesha me orientimin tim seksual, e 
deri te shkalla ku kam nevojë të luftoj, t’ua tregoj atë njerëzve rreth meje, thjesht, 
ta krijoj atë hapësirë në të cilën njerëzit do të jenë të vetëdijshëm se si jetojnë 
njerëzit me orientim seksual ndryshe prej tyre. 

Si ishe i pranuar nga njerëzit të cilëve vendose t’u tregosh?

E bëra atë gjë me shumë kujdes, me siguri kjo është një gjë që vazhdimisht sillet 
në mendjet tona, si njerëz LGBTIQ, që duhet vazhdimisht të kemi kujdes. Të 
kemi kujdes kujt t’ia themi, si t’ia themi, të kemi kujdes se si do të reagojnë 
njerëzit ndaj atij lajmi. Dhe ndoshta, vazhdimisht gjatë gjithë atij procesi, nuk e 
mendojmë plotësisht se sa shumë e lëndojmë veten. Sot e kuptoj se nga kujdesi i 
tepërt se si do t’ua them njerëzve të tjerë, e kam lënduar shumë veten time dhe 
sot kanë filluar të paraqiten pasojat. Rreth asaj se kujt ia kam thënë në fillim, 
definitivisht nuk kanë qenë anëtarët e familjes, përkatësisht, ishin njerëzit që i 
ndjej si të afërt, shokë dhe shoqe të cilët llogarita se do ta pranonin okej. Madje 
edhe për ta ishte mjaft e çuditshme kur e bëra atë gjë, pasi që isha mjaft më i ri se 
tash. Fillimisht nisa të analizoj mënyrën se si flisnim për këto tema, pastaj fillova 
të shoh kush si mendon, pra, a është ai njeri më ekstrem në mendimet e veta, e 
pastaj si do ta pranonte ai/ajo nëse do ia thoja. Megjithatë, përvojat e mia të para 
të zbulimit ishin shumë pozitive, pra rrethi i vogël të cilit vendosa t’ua them ishte 
shumë i pranueshëm rreth asaj gjëje dhe më përkrahën. Dhe akoma janë sistemi 
përkrahës që e kam. Megjithatë, pas asaj kuptova që nuk mjafton t’ua them vetëm 
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të ngushtë. Vendosa t’ua them anëtarëve më të afërt të familjes. Jo prindërve, por 
motrës sime, kushërirave etj.

Jetoj me frikën se çka do të ndodhë sikur t’ua them prindërve. Çka do të ndodhë 
nëse ua them njerëzve më të vjetër? Ndoshta te dikush do të ndikojë edhe në 
shëndet? Ndoshta dikush do ta, ose nuk do ta pranojë aq mirë informatën? Të 
jetosh me ato mendime shkakton barrë të rëndë te njerëzit LGBTIQ, edhe faj, 
që nuk duhet ta bartim ne, përkatësisht, nuk meritojmë të jetojmë me faj i cili 
thjesht nuk duhet të ekzistojë. Sepse asnjëri prej kushërinjve ose shokëve të 
mi heteroseksual nuk kalon nëpër këtë proces, nuk i ka vazhdimisht mendimet 
se cilin hap do ta bëj, e që dikush nga popullata heteroseksuale mos të ngel i 
lënduar, i fyer ose thjesht, edhe i rrezikuar nga ajo informatë. 

A je financiarisht stabil? 

Mund të them që jam, mirëpo nuk mund të pohoj që jam tërësisht stabil 
financiarisht, për shkak se diagnoza ime shëndetësore kërkon shumë mjete 
financiare dhe vazhdimisht jetoj me një dozë të paparashikueshmërisë. Sa para 
do të më duhen për mjekim, sa para do të më duhen për preparate shëndetësore... 
Ajo është një gjë për të cilën mund të them se jam stabil financiarisht për 
momentin, mirëpo, sa herë që shikoj drejt së ardhmes, qoftë ajo e ardhmja e 
afërt, një vit për shembull, nuk mund të them se do të jem financiarisht stabil. 
E është kështu shkaku që sistemi ynë shëndetësor nuk mund të ofrojë asnjëfar 
mbështetje, dhe zgjedhja e fundit është gjithmonë mjekimi privat, për të cilin të 
gjithë e dimë se sa është i shtrenjtë dhe i paarritshëm për pjesën më të madhe të 
qytetarëve.

Sa mendon që është i rëndësishëm stabiliteti financiar për sigurinë e një 
personi me identitet të margjinalizuar?

Shumë. Shumë i rëndësishëm, veçanërisht për shkak se kur kërcënohet çështja e 
mbijetesës, të pasurit e një kulmi mbi kokë, stabiliteti financiar është çështja më e 
rëndësishme. Shumë njerëz që vendosin ta durojnë keqtrajtimin nga shoqëria në 
të cilën jetojnë, e bëjnë për shkak të mungesës së stabilitetit financiar. Përderisa 
duhet të rrini e të jetoni në familje e cila ju thotë që orientimi juaj seksual është 
devijim, e në të njëjtën kohë, nuk keni ku të shkoni, duhet të qëndroni në atë rreth. 
Edhe deri sa nuk shkëputeni, madje edhe fizikisht, prej asaj familje, nuk mund ta 
ndjeni atë liri. Kështu që, stabiliteti financiar është shumë i rëndësishëm, jo vetëm 
për shkak të lirisë fizike për të jetuar, por edhe për shkak të shumë gjërave tjera 
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të lidhura me një mirëqenie të përgjithshme. Kjo nuk vlen vetëm për komunitetin 
LGBTI+ por për të gjithë njerëzit në përgjithësi, veçanërisht për komunitetet e 
margjinalizuara në Maqedoni sepse ata janë gjithmonë pesë hapa më afër varfërisë 
se cilido komunitet tjetër më i privilegjuar. 

Gjatë vizitave në institucione përkatëse, a ke hasur ndonjëherë në 
pengesë?

Nuk mund të them që është pengesë, megjithatë, ndonjë supozim ose deri diku, 
fshehje e cila nuk mund të thuhet para institucioneve ku bëhen vizitat. Pasi që 
ballafaqimet e mia janë më së shpeshti me sistemin shëndetësor, do t’i ndaj disa 
shembuj që ndoshta ia vlen të përmenden. Ekzistojnë shumë mjekë të cilët bëjnë 
supozime se çfarë jete jeton një individ i caktuar, ose se si unë, një 26 vjeçar, 
jetoj. Shumë shpesh, supozimet janë se ose jetoni me prindërit e juaj ose jetoni 
vetëm. Ose, nëse është e nevojshme dikush të ju mbikëqyrë derisa jeni në shtëpi, 
si shembull, para një kohe isha në vizitë mjekësore gjatë së cilës mjekja më pyeti 
nëse e kam dikë pranë vetes, dikush që mund të më masë sheqerin në mbrëmje, 
unë në atë moment nuk munda t’i them që jetoj me partner që mund të më 
masë sheqerin në mbrëmje, dhe në atë moment thjesht isha në atë situatë ku u 
desht të them “paj, nuk kam kush të më masë”. Faktikisht, ashtu na ka ngatërruar 
ky rreth konzervativ në të cilin jetojmë, ku duhet vazhdimisht në një mënyrë 
të gënjejmë, të mos themi se me kë jetojmë në të vërtetë. Sepse definitivisht 
ekziston ajo frikë, frika që do të na gjykojnë, që kjo gjë do të reflektojë më tutje 
mbi ne. Gjithashtu, një shembull tjetër që do ta përmend, përsëri rreth sistemit 
shëndetësor, e që ka të bëjë me testimet per HIV dhe per infeksionet seksualisht 
të transmetueshme, që shumë shpesh mjekët e shëndetit publik, kur bëhet fjalë 
për ndonjë infeksion seksualisht të transmetueshëm, as që e marrin parasysh 
idenë që ndoshta ju keni pasur marrëdhënie me mashkull, por menjëherë, 
këshilla është “kontaktojeni vajzën me të cilën keni qenë dhe jepjani këtë e atë 
informatë”. Kjo është mjaft e çuditshme për mua, pasi që mjekët duhet të jenë 
më të hapur rreth përvojave seksuale, sidomos mjekët që punojnë më infeksionet 
seksualisht të transmetueshme, me testimet lidhur me HIV, por përsëri po e them, 
shëndeti publik është siç është. 

A ndihesh ose sa ndihesh i sigurt në qytetin ku jeton?

Of, definitivisht jo i sigurt. Mendoj që kur eci rrugëve, në çdo kthesë ndjej ndonjë 
sharje prej njerëzve ndaj meje. Kjo ndjenjë definitivisht ka rrënjë, në fjalë tjera, 
ekziston një ndodhi shkaku i së cilës ndihem jo i sigurt. Bëhet fjalë për një sulm 
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fizik të cilin e kam përjetuar në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, duke dalë nga një 
klub që ishte gej-friendly, quhej “Damar”, po e përmendi edhe emrin e kafenesë. 
Domethënë, duke dalur nga kafeneja më kishin pritur tre njerëz të cilët në një 
rrugë më sulmuan fizikisht, me shkelma, me boksa, duke thënë fjalë të ndryshme 
të shëmtuara që nuk mund t’i kuptoja pasi që nuk e flisnim gjuhën e njëjtë. 
Megjithatë, unë e lidh ndodhinë me atë që kam qenë “i pritur” të dal prej 
një vendi që vlen si vend miqësor për komunitetin LGBTI+. Më tej, gjatë jetës 
sime, jam munduar të gjej ndonjë arsyetim tjetër, që nuk ka qenë për shkak të 
vendit, që ndoshta ka ndodhur sepse thjesht ashtu është rastisur, që ka qenë 
terr, që ka qenë në përgjithësi rrezik, që ka mund t’i ketë ndodhur çdo kujt, por 
mendoj që ka shumë lidhje me faktin që ndodhi pikërisht në këtë vendndodhje. 
Dhe definitivisht, veçanërisht në mbrëmje nuk ndihem i sigurt shkaku i kësaj 
ndodhie. Veçanërisht nuk ndihem i sigurt kur e gjej veten rreth burrave, sidomos 
në kombinim me rrugë të errëta. Siguria e përgjithshme e lidhur me mua është 
ajo, megjithatë, edhe siguria kur jam me partnerin tim. Domethënë, unë mendoj 
që përderisa në vend publik ne i mbajmë duart bashkë ose përderisa puthemi, ajo 
mund të mbarojë në një situatë shumë tragjike dhe fatale për neve. Besoj që do të 
ishim të sulmuar, që do të thotë se që në start e ndalim veten dhe nuk e bëjmë atë. 
Madje, frika është aq e rrënjosur brenda nesh, sa që kur jetoja jashtë shtetit, në 
një shtet liberal në veri, ku njerëzit janë shumë të hapur për gjëra të tilla, unë ende 
nuk arrija ta mbaj për dore partnerin tim, as atje, për shkak të frikës që unë e kam 
rrënjosur se të mbash dikë për dore mund të të shkaktojë dhimbje. Dhe mendoj 
që më nuk bëhet fjalë as për vendndodhjen, as për shtetin, por është vërtetë një 
frikë e rrënjosur e shkaktuar nga të jetuarit në këtë shtet. Dhe, definitivisht nuk 
ndihem i sigurt duke ecur në rrugë, duke jetuar jetë të përditshme me partnerin 
tim dhe mendoj se është jashtëzakonisht e rrezikshme të jesh njeri LGBTI+ në 
Maqedoni, e imazhi joreal rreth asaj se jemi të sigurt bazohet rreth aftësisë tënde 
për t’u fshehur. E unë mendoj që jeta e bazuar në fshehje nuk është jetë që ia vlen 
të jetohet. Ne çdo ditë fshihemi, detyrohemi të gënjejmë, të sajojmë plot skenarë 
të ndryshëm të cilat i recitojmë para njerëzve tjerë vetëm që të mbesim të sigurt 
fizikisht, financiarisht, emocionalisht, e në fund të ditës sërish nuk jemi të sigurt.

Më trego diçka rreth jetës sociale në komunitetin queer. 

Jeta sociale, edhepse tash nuk e kemi aq shumë... Përsëri, mendoj që zgjedhja e 
vendeve që janë miqësore për komunitetin tonë nuk është shumë e madhe. Në 
vitet më pas, kur intenzivisht fillova të dal, gjithmonë kanë ekzistuar vetëm një apo 
dy vende për të cilat e kemi ditur që janë miqësore për komunitetin 
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tonë dhe gjithçka përfundon aty. Domethënë, që në start, zgjedhja nuk është e 
madhe. Dhe lidhur me pyetjen për siguri, në fillim, ato vende gjithmonë janë në 
shënjestër të dhunuesve që mund ta gjejnë vendin ku socializohemi ne. Vetëm kur 
e mendoj, sërish më bën të ndihem në rrezik. Megjithatë, jashtë kësaj, mendoj 
se socializimi dhe jeta e natës në ato vende është shumë më e relaksuar sesa në 
vende tjera të qytetit. Ekzistojnë shumë evente kulturore të cilat janë të synuara 
drejt komunitetit tonë, edhepse janë të hapura edhe për popullatën e gjerë.
Мegjithatë, në ato evente dhe ahengje të cilat i organizojmë brenda komunitetit 
tonë, aty e krijojmë një mjedis ku qoftë edhe për një moment mund të jetojmë 
idealisht. Të paktën për një kohë të shkurtë, fikemi nga realiteti dhe jetojmë 
në një botë më të mirë dhe më ideale për vetë neve. Dhe ato janë vende dhe 
hapësira që i krijojmë vetë ne, dhe i bëjmë që të ndihemi më rehat dhe më të 
sigurt.  Sidoqoftë, mendoj që duke pasur parasysh jetën sociale, edhe vendet që 
deklarohen sikur LGBTI+ friendly, ne mund të bëjmë shumë më shumë se kaq. 
Dhe, në atë kuptim, edhe vetë lokalet duhet të shprehen si vende që janë LGBTI+ 
friendly, por edhe për atë gjë duhet vullnet që të bëhet.

Çka përfaqëson liria për ty?

Liri... Është aq e rëndësishme si koncept për mua, dhe i nënkupton shumë gjëra 
të lidhura me shumë aspekte të ndryshme për të cilat jam përfaqësuar dhe kam 
luftuar gjatë jetës sime, por do të përgjigjem lidhur me identitetin tim si një njeri 
gej, çka do të thotë liria. Liria për mua do të thotë të jem krejtësisht autentik, 
ashtu siç jam. Të mund të flas për atë se kush jam para të gjithë njerëzve, pa u 
përmbajtur aspak. Të jem në gjendje të barazoj veten time me identitetin tim, 
por edhe me jetën që unë jetoj, në përgjithësi. Domethënë, të mund ta sjell 
partnerin tim në darkat familjare në të cilat të gjithë kushërinjtë e mi mund të 
vijnë me bashkëshortët e të dashurit e tyre, e unë shpesh shkoj vetëm. Të mos i 
shtyp të gjithë ato nevoja që i kam dhe të cilat më krijojnë zemërim, zemërim se 
pse të gjithë mund ta jetojnë jetën e tyre të lirë dhe autentike, e unë nuk mundem. 
Liria do të thotë, për mua, të mund, në ndonjë shoqëri ideale, të shëtisim kapur 
dorë për dore në rrugë. Liri gjithashtu do të thotë që do të jemi financiarisht stabil 
dhe jo të detyrohemi, për shkak se jemi anëtarë të një komuniteti, të punojmë 
vetëm në një sektor, për shembull, sektorin joqeveritar, të cilin e konsiderojmë si 
miqësor drejt personave të margjinalizuar, e në të gjithë sektorët tjerë të shtetit 
të ruhemi si ta prezantojmë veten, ose ose kurrë të mos e prezantojmë veten në 
mënyrë autentike. Po, ajo e nënkupton lirinë për mua.
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Кur dhe ku ndihesh i lirë?

Ndihem i lirë në punë. Më vjen shumë mirë që kemi krijuar një rreth të njerëzve në 
të cilin jo vetëm unë, por të gjithë anëtarët e komunitetit që janë pjesë e organizatës 
tone ndihen shumë të lirë, dhe sidomos është e rëndësishme për mua që tregimin 
im, të jetuarit me orientim seksual që nuk është hetero, të mund ta ndaj me njerëz 
të ri në organizatën tonë. Por ndonjëherë them, në fakt e pyes veten, janë ato 
mendimet që më sillen në kokë... që nuk është fer unë të punoj në organizatë që 
merret rreth gjërave LGBTI+ ndërkohë që unë personalisht nuk jam i hapur me të 
gjithë njerëzit në jetën time. Nga ana tjetër, kur ua them tregimin tim njerëzve 
me të cilët punoj, kuptoj që rasti im është shumë i shpeshtë, i hapjes jo të tërë, i 
të jetuarit në frikë, rast i një frike të përbashkët që e jetojmë të gjithë, sesa rasti i 
dikujt që është krejtësisht “out of the closet” e që jeton një jetë tërësisht të lirë. E 
dimë, në shtetin tonë ajo nuk është e mundshme. Kështu që, kur ulemi dhe flasim 
me njerëzit e ri, e kuptoj që ndajmë frika të përbashkëta dhe me vetë ndarjen e 
tregimeve tona, e formojmë një ventil nëpërmjet të cilit së bashku gjejmë energji 
se si përsëri të luftojmë për këto çështje. Dhe më vjen shumë mirë që vendin e 
punës e asocoj me jetesën e lirë sepse neve e kalojmë kohën më të madhe të jetës 
sonë aty, dhe, me këtë, mendoj se kam kontribuar shumë për të jetuar një jetë më 
të lirë, falë këtij vendi, të cilin ne vetë jemi munduar ta bëjmë një vend miqësor 
për komunitetin LGBTI+.

Çka përfaqëson familja për ty?

Nuk e di. Kjo është një pyetje shumë e vështirë. Kur bëhet fjalë për komunitetin 
tonë, sepse mendoj që ne jetojmë vazhdimisht me mendimin që hipotetikisht, 
ndoshta ndonjëherë do të heqin dorë nga familja biologjike në të cilën kemi lindur 
nëse nuk na pranojnë. Unë ende nuk jam out te prindërit e mi dhe vazhdimisht 
jetoj me mendimin “a do t’i kem unë deri në fund ata, edhe a do t’i mbaj në jetë 
nëse ua them se kush jam unë në të vërtetë?” Prizma e vazhdueshme nëpërmjet 
së cilës ne e shohim familjen është totalisht jostabile. Nuk e di nëse besoj në 
familje biologjike, ashtu siç është. Megjithatë, për mua familje është partneri 
im me të cilin jetoj veçse tre vite e gjysëm. Ndonëse nuk e kemi mundësinë ta 
quajmë “familje” bashkësinë në të cilën jetojmë, unë e zë se ne jemi familje, sepse 
një pjesë të madhe të kohës e kalojmë së bashku, ndajmë gjëra të përbashkëta. 
Ndoshta jemi shumë larg asaj që forma jonë të pranohet si familje në Maqedoni, 
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megjithatë unë atë e shoh si familje për momentin në jetën time. Dhe kuptohet, 
edhe qenin.

Sa ka domethënie familja për ty?

Ka domethënie të madhe. Nuk mund të shtirem që nuk ka. Unë vazhdimisht 
kur mendoj për familjen, e pyes veten si do të duroja pa ta, si do të duroja pa 
mbështetje fikse. Veçanërisht mendoj që nëna ime ka vlerë shumë të madhe 
për mua. Kemi zhvilluar një lidhje shumë të bukur të mirëkuptimit në jetën tonë 
dhe vazhdimisht kur e mendoj atë gjë, çka nëse do t’i ndodhte ndonjë gjë që do 
ta ndërpriste lidhjen tonë, mendoj që do të ndihesha shumë fajtor për atë gjë, 
edhepse e di që nuk duhet të ndihem fajtor.

Ma trego ndonjë situatë në të cilën je ndjerë jo i pranuar dhe si ka ndikuar 
ajo mbi ty.

Jo i pranuar, posaçërisht duke u rritur. Kur isha në shkollë fillore dhe të mesme. 
Mendoj që, njëjtë sikur pjesa më e madhe e komunitetit tonë, edhe unë jam 
ballafaquar me shumë keqtrajtime nga bashkëmoshatarët, me ngacmime, që le 
pasoja afatgjate te njeriu. Këto përjetime janë edhe më evidente te djemt gej 
që janë të “feminizuar” dhe kundrejt të cilëve pjesa tjetër e klasës ishte mjaft e 
keqe. Mu për këtë arsye unë edhe në ditën e sotit gjej më shumë aleancë dhe 
hapësirë për shoqërim mes femrave. Për arsye se çdoherë, në cilëndo periudhë 
të jetës sime, miqësitë femërore kanë qenë përkrahje për mua, ndërsa mjediset 
mashkullore në të cilat jam ndodhur kanë qenë mjaft të dëmshme për mua; ata 
ishin armiqësorë ndaj meje dhe më kanë ngacmuan dhe kanë përdorur dhunë 
bazuar pikërisht në orientimin tim seksual. Megjithëse unë as që kam qenë i 
vetëdijshëm për orientimit tim seksual përgjatë periudhave në të cilat ka ndodhur 
kjo dhunë, pas kësaj, pasi ta logjikoni pse ka ndodhur, kjo bëhet një temë edhe më 
e ndezur për ju dhe e kuptoni se, vetëm për shkak të orientimit seksual, një grup i 
tërë njerëzish ka vendosur të ju keqtrajtojë.

Si i ke tejkaluar sfidat që kjo shoqëri ua paraqet njerëzve queer?

Unë akoma nuk i kam tejkaluar. Mendoj që ende kemi shumë gjëra me të cilat 
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duhet të merremi. Situatat individuale në jetën time i kam kaluar me përkrahje 
të madhe, me siguri nga shokët, nga kolegët me të cilët punojmë bashkarisht, me 
frymëzimin e vazhdueshëm të njerëzve të rinj me të cilët punojmë. Megjithatë, 
nuk duhet të anashkalohet edhe ndihma profesionale psikologjike. Domethënë, 
unë mendoj se të jetuarit me një identitet të tillë është shumë e vështirë për 
shëndetin mendor, dhe mendoj se kujdesi për shëndetin mendor personal është 
shumë i nevojshëm. Unë do të përmend se ne duhet të jemi të vetëdijshëm për 
këtë dhe të kujdesemi vazhdimisht për shëndetin tonë mendor. Unë ende nuk i 
kam kaluar sfidat, sepse mendoj se lufta ende ka për të ndodhur. Unë mendoj se 
lufta për barazi, lufta për pranimin e komunitetit tonë është ende rrugës për të 
ardhur. Ne ende nuk jetojmë një jetë të lirë. Ne mund ta jetojmë atë jetë të lirë në 
disa nga qarqet tona të vogla që i krijojmë dhe ku shpesh fshihemi, por kur dalim 
nga ato qarqe që kemi krijuar, është një fakt që jemi të rrezikuar dhe është një fakt 
që, mbase, një bindje që vendi ynë po e krijon për momentin, që gjoja ne jetojmë 
në një shoqëri të barabartë për të gjithë është thjesht një iluzion. Sepse ne vetë e 
dimë nëse jemi të sigurt kur dalim dhe unë pohoj se nuk jemi, se jemi shumë larg 
kësaj. Pra, të gjithë duhet të punojmë së bashku për t’i kapërcyer këto sfida.

Më trego diçka rreth vetë-pranimit tënd. Si e pranove veten? Sidoqoftë, 
e dimë sa e vështirë është të ballafaqohesh me identitetin tënd dhe ta 
pranosh.

Mendoj se vetë-pranimi është një proces shumë i vështirë dhe, momenti më i 
vështirë në vetë-pranim, mendoj se është largimi i ndjenjës së urrejtjes ndaj vetes, 
ndaj asaj që je. Dhe, mendoj se momentet më të vështira filluan të vijnë kur me 
vetëdije fillova t’i kuptoj këto gjëra, domethënë kur fillova të bëhem më i pjekur. 
Mund të them se pas moshës së njëzetë, është koha kur problemet me vetë-
pranimin janë shumë komplekse dhe shumë të vështira. Kjo është arsyeja pse unë 
them se kemi nevojë për ndihmë psikologjike, sepse është shumë e lehtë të biesh 
në atë kurth, nuk mund ta quash as ‘kontroll i vetvetes’, por mendime irracionale 
që janë produkt i gjithçkaje që na është thënë. Domethënë, nëse tërë jetën të 
kanë thënë që je i çuditshëm, i degjeneruar, i prishur, nëse i dëgjon gjithë jetën 
ato gjëra, shansat janë shumë të mëdha që do t’i internalizosh dhe do të fillosh 
të jetosh me ato ndjenja të brendshme që pastaj do të të peshojnë tërë jetën. Pra, 
vetë-pranimi është një proces mbi të cilin unë ende jam duke punuar, dhe ende 
nuk mund të them se e kam pranuar plotësisht veten. Mendoj se disa gjëra lënë 
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shenja në një person dhe ato shenja kanë nevojë për shumë kohë dhe punë për 
t’u shëruar. Në të njëjtën kohë, duhet pasur kujdes shtesë për të mos u lënduar 
nga njerëzit e tjerë të cilët do të ju hapin plagë të reja. Pra, është një proces që 
kërkon kohë dhe për të cilin duhet të kujdesemi vazhdimisht dhe që kërkon një 
sistem përkrahës shumë të kujdesshëm, dhe atë sistem ne duhet ta formojmë vetë 
dhe duhet të jemi të kujdesshëm se cilët njerëz i lejojmë të futen në jetën tonë. 
Thjesht, të kemi një kriter rigoroz se cilët njerëz i lëmë në jetën tonë, cilët njerëz e 
kanë privilegjin të jenë në praninë tonë dhe të mos na lëndojnë edhe më shumë.

Më trego, çka dëshiron më së shumti për ardhmërinë tënde?

Për ardhmërinë time, uroj të jemi më të lirë. Por gjithashtu për të parë në këtë 
shtet disa masa dhe politika specifike që na tregojnë neve, si anëtarë të komunitetit 
LGBTI+, se jemi të sigurt dhe se mund të ndjehemi të sigurt. Unë gjithashtu dëshiroj 
të vazhdojmë me organizatën tonë, për të zgjeruar këtë hapësirë   të sigurt për të 
rinjtë LGBTI + dhe e njëjta të mund të rritet. Dhe, sigurisht, të rinjtë të vazhdojnë 
të vijnë në organizatën tonë. Dhe së fundmi, për veten time, personalisht, uroj të 
kem një jetë shumë më të qetë. Dëshiroj të bëj një jetë të qetë në vendin tim, e jo   
ta kërkoj atë paqe diku jashtë. Meqenëse fillova ta kërkoj paqen jashtë vendit, 
u largova nga shteti dhe kuptova se ajo nuk është paqe, por është trazirë dhe 
jam i vendosur që dua të bëj një jetë të mirë këtu. Unë do të bëj çmos për ta bërë 
të mundur këtë gjë për komunitetin tonë, jo vetëm për mua individualisht, por 
kolektivisht, për të gjithë.

Çfarë do t’u thoje të rinjve që tani kanë filluar të zbulojnë veten e tyre?

Unë do t’u thoja atyre të mos kenë frikë dhe ta duan veten e tyre, dhe gjithmonë ta 
vënë veten e tyre në vend të parë, sepse ka shumë shansa që mjedisi të ju thotë se 
nuk jeni të mjaftueshëm, se diçka nuk është në rregull me ju ose që nuk mundeni 
t’u përshtateni mjediseve të caktuara ku ndodheni. Megjithatë, unë do t’i këshilloja 
ata që të mos heqin dorë nga vetja e tyre, nga ata që janë në të vërtetë. Të mos i 
rishqyrtojnë dashuritë e tyre, nevojat e tyre, lidhjet e tyre emocionale me njerëz 
të caktuar vetëm sepse dëgjojnë se nuk duhet t’i ndjejnë ato gjëra, sepse, në fund 
të fundit, gjëja më e rëndësishme për veten tonë, është të dimë me cilët njerëz 
kemi qenë, dhe mos vallë nuk kemi rënë në dashuri me dikë për shkak se nuk kemi 
mundur të biem në dashuri, as edhe në kushte të fshehta e momente sekrete. 
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Mos i sakrifikoni momentet tuaja të bukura në jetë të cilat na përkasin edhe neve, 
njëjtë si të gjithë njerëzve tjerë. Më në fund, unë do t’i këshilloja ata të luftojnë për 
të drejtat tona. Unë mendoj se lufta nuk është e plotë nëse nuk i bashkojmë forcat 
tona dhe nëse nuk i ndihmojmë njëri tjetrit, njëkohësisht edhe vetes. Ne thjesht 
duhet të qëndrojmë së bashku, si anëtarë të këtij komuniteti, dhe ta bëjmë atë 
shtypje mbi popullatën e gjerë, mbi institucionet, mbi miqtë tanë, dhe madje edhe 
mbi familjet tona, sepse është koha që ne të fillojmë të jetojmë një jetë të denjë, 
të tillë sic e jetojnë shumica e qytetarëve të privilegjuar në këtë shtet.
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„Ka pasur situata kur kam 
dëgjuar prej njerëzve tjerë, 

më kanë thënë që disa njerëz 
atje, dy o tre, në mënyrë 

indirekte më janë kërcënuar 
dhe kanë gënjyer që unë, si 
lezbike, edhe pse nuk jam 

lezbike e as nuk kam thënë 
që jam lezbike, kam vjedhur 

para edhe nuk qenkam 
krishtere, dhe se dreqi 

duhet të ma marrë shpirtin, 
budallallëqe të tilla.

-Përvojat dhe tregimet e një cis vajze 
biseksuale nga periferia e shtetit
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A mund të prezantohesh? Cilët janë identitetet tua?

Јam 21 vjeç, jam një cis grua, jetoj në Shtip, dhe për momentin identifikohem si 
biseksual. Pra biseksuale.

 Ma thuaj ndonjë fakt interesant për veten, që e ke të preferuar.

Hmm, nuk e di. Përafërsisht jam okej në makijazh, ajo më duket interesant për 
momentin. T’i bëj makijazh vetes, jo tjerëve, ajo është shumë stresuese.

A mund të ma përshkruash një ditë tënden? Çfarë rutina ke, si të shkon 
ty dita?

Po, tash online fakulteti është pak i mërzitshëm, po zakonisht kam ligjërata që në 
mëngjes, kështu që zgjohem, rregullohem, ha ndonjë gjë, vazhdoj me fakultet, me 
ligjërata. Pas asaj, pasi që jam punëtore rinore në një organizatë, i zhvillojmë një 
pjesë të mësimeve online, kështu që edhe ajo është pjesë e përditshmërisë sime. 
Pastaj “ngjitem” tërë ditën para laptopit, ose me seriale ose me ndonjë gjë tjetër.

The që identifikohesh si biseksuale. Si u pranove prej njerëzve të cilëve 
vendose t’ua thuash, nëse ia ke thënë dikujt? A ke ndonjë ndodhi 
interesante të na tregosh rreth kësaj?

Po, unë kisha një “coming out” relativisht publik, dua të them, nuk është një gjë 
që e kam fshehur qëllimisht, për shembull, dikush të më pyet e unë të gënjej. 
Mendoj që shumë kohë më parë e kam ditur që jam biseksuale, por për Muajin e 
Krenarisë, para dy ose tre viteve, më duket se tre vite më parë, postova një foto 
të makijazhit tim në Instagram, publikisht thashë që jam biseksuale, ajo ishte 
hera e parë që e thashë publikisht e tani një numër përafërsisht i madh i njerëzve 
e dinë. Nuk isha e pranuar keq, e as nuk kam qenë në mjedise ku kjo gjë do të 
pranohej keq. Kam pasur situata me disa njerëz, po në përgjithësi është mirëpritur 
lajmi. Nuk ka pasur problem.

A je financiarisht stabile, në qoftë se je, a e ke pasur të vështirë të 
pavarësohesh financiarisht? Dhe sa mendon që është i rëndësishëm 
stabiliteti financiar për një person me identitet të margjinalizuar?

Unë jetoj me prindërit e mi dhe ata më mirëmbajnë financiarisht me disa pare 
plus që i marr nga projektet në të cilat punoj, nëse marr. Kështu që, une nuk jam e 
pavarur financiarisht, por jam stabile. Asnjëherë nuk jam ndjerë që duhet të 
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“mbijetoj” deri në fund të muajit. Kuptohet, mendoj se stabiliteti financiar është 
shumë i rëndësishëm, sidomos për njerëzit e komuniteteve të margjinalizuara, 
veçanërisht të njerëzve LGBTI+ që janë të hapur për identitetin e tyre, për shkak të 
asaj se jetojmë në shoqëri në të cilën paragjykimet janë gjithkund rreth nesh dhe 
të dukshme. Deri vonë nuk kishim as Ligj për mbrojtje nga diskriminimi, kështu 
që ishte shumë e lehtë dikush të mos gjejë punë vetëm për shkak se është pjesë 
e komunitetit LGBTI+ ose cilitdo komunitet tjetër të margjinalizuar. Kështu që, po, 
stabiliteti financiar është shumë i rëndësishëm, sidomos për njerëzit që jetojnë në 
margjinat.

A mendon se është e vështirë të arrihet deri te stabiliteti financiar për një 
person që jeton në margjinat?

Sinqerisht, po. Normal, varet edhe prej cilit komunitet vjen ai person, si prezantohet, 
ku kërkon punë... Por mendoj që të gjithë në shoqëri rritemi në mjedis me 
paragjykime, të gjithë jetojmë me ndonjë paragjykim, kështu që po, definitivisht 
është më e vështirë të arrihet deri te stabiliteti financiar nëse je pjesë e një grupe 
të margjinalizuar.

A ke hasur në probleme gjatë vizitave në institucione, si një person që 
publikisht thotë që është pjesë e një komuniteti të margjinalizuar?

Gjatë vizitës në institucione shëndetësore, jo, mirëpo në afërsi të një stacionipolicor 
(jo gjatë një vizite të stacionit policor), një polic që është në gjeneratën time, 
më ka bërtitur fjalë të pakëndshme përderisa kaloja. E besoj që e njëjta do të 
ndodhte edhe nëse më duhej ndihmë nga policia. 

Sa e sigurt ndihesh në qytetin në të cilin jeton?

Mendoj që unë, personalisht, jam e sigurt sepse besoj në aftësitë e mia për t’u 
vetëmbrojtur, por nëse do të flisja objektivisht, mendoj që qyteti im nuk është i 
sigurt për njerëzit LGBTI+, sidomos sepse unë në çdo moment ndihem e gatshme, 
pra duhet të jem e gatshme të vetëmbrohem prej diçkaje, e dua të them, njëjtë si 
në secilin qytet, varet në cilën pjesë të qytetit je. Nuk është aq keq siç e paramendoj 
do të ishte në qytete tjera, por megjithatë, nuk është mirë.

A ke pasur situatë ku ka qenë e nevojshme të vetëmbrohesh?

Jo të vetëmbrohem, por ka pasur situata për të cilat kam dëgjuar prej njerëzve 
tjerë, më kanë thënë që disa njerëz atje, dy o tre, në mënyrë indirekte më janë 
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kërcënuar dhe kanë gënjyer që unë, si lezbike, edhe pse nuk jam lezbike e as 
nuk kam thënë që jam lezbike, kam vjedhur para edhe nuk qenkam krishtere, 
dhe se dreqi duhet të ma marrë shpirtin, budallallëqe të tilla. Dhe që njerëzit 
janë kërcënuar që kudo që të më shohin, do të më rrahin. Unë asnjëherë nuk e 
kam marrë me seriozitet këtë gjë, por shansat janë të mëdha që është thënë me 
seriozitet.

Çfarë do të thoje për përditshmërinë e komunitetit Queer, jetën sociale 
dhe atë të natës?

Jo që jam e njëanshme, por mendoj që komuniteti queer e ka njërën prej jetëve më 
të mira të natës, po i bie fjala, e kishte, para pandemisë, e gjithë ato “drag shows” 
nëpër klube të cilat ishin shumë të famshme në komunitetin queer, mendoj që 
ishin disa nga ahengjet më të forta në Shkup. Njëjtë edhe jeta sociale, edhe pse 
ka shumë diskriminim përbrenda vetë komunitetit LGBTI+, mendoj që të gjithë e 
kemi atë gjë të përbashkët, për shkak se i takojmë atij komuniteti dhe mendoj që 
jeta sociale edhe e gjallëron komunitetin queer. Tash, pandemia pak i ngadalësoi 
gjërat, po jemi duke u mbajtur relativisht mirë, kështu që, përgëzime për të gjithë.

A ke ndonjë tregim personal rreth jetës sociale?

Po, mendoj që dy drag shows të para në Shkup ishin tepër të mira dhe do t’i mbaj 
në mend shumë gjatë. Gjithashtu, isha dy jave në Lajpcig, Gjermani, e edhe aty 
kishte shumë jetë të mirë të natës queer, që gjithashtu më mbeti në kujtime edhe 
më dëshmoi që komuniteti është i pranueshëm dhe më dha ndjenjë të mirë. Këtu, 
në Shkup, ato janë dy ahengjet që më vijnë në mend. 

Çka përfaqëson liria për ty? A ndihesh diku e lirë, e nëse po, ku dhe kur?

Më e lirë ndihem në shtëpi, që është pak tragjike. Në fakt, nuk e di nëse është 
tragjike. Jam introverte e vetëshpallur edhe disi, në shtëpi është vendi ku 
mundem të jem ajo që jam edhe ku nuk kam nevojë të fshihem. Dua të them, jo 
që fshihem shumë, po në shtëpi nuk duhet të jem e kulturuar. Kështu që mendoj 
që në shtëpi e kam vendin e sigurt, ndihem e lirë. Madje, edhe nëse bëj diçka në 
shtëpi që pastaj e postoj diku, ose në Instagram ose kudo qoftë, ndryshe është 
kur e bëj në shtëpi, e ndryshe në çfarëdo vendi tjetër. Kështu që, për mua, liria 
nënkupton të jem në shtëpi.
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Rreth familjes, Çka përfaqëson ajo për ty? 

Ajo është një pyetje e thellë. Dua të them, familja ime në shtëpi për mua është 
okej, asnjëherë nuk jam ndjerë e diskriminuar ose që nuk guxoj të shprehem, 
gjithmonë kam qenë e pranuar. Mu për këtë arsye edhe “coming out” im publik 
nuk më shfaqi problem. Nuk e di si ta definoj, po për shembull, unë familje nuk i 
kam vetëm prindërit e mi në shtëpi, por edhe shokët që i kam njohur gjatë viteve, 
që kanë qëndruar pranë meje pavarësisht gjithçkaje. Nuk e di, kam një mendim të 
gjerë për familjen, por për mua familja përfaqëson ngrohtësi.

Më thuaj për situata në të cilat nuk ke qenë e pranuar.

Po, mendoj që situata e vetme është ajo që e përmenda pak më herët, me 
thashethemet e kërcënimet që do të më rrahin. Po për shembull, ajo nuk është 
situatë që do e merrja afër zemrës, sepse ata janë njerëz mendimi i së cilëve nuk 
ka rëndësi për mua. E, për situata ku nuk më kanë pranuar njerëzit mendimi i së 
cilëve është i rëndësishëm për mua, deri tash nuk ka ndodhur dhe jam e lumtur për 
këtë gjë. Por, ajo, përpos atij incidentit, nuk ka pasur situatë të mos më pranojnë të 
tjerët, edhe nuk kam përjetuar, direkt, ndonjë situatë ose moment të mos ndihem 
e pranuar.

E, a ka pasur ndikim mbi ty ajo situatë, edhe nëse po, çfarë ndikimi?

Fillimisht, më frikësoi pak. Mendoj, është normale, më janë kërcënuar njerëz 
që kudo që të më shohin, do të më rrahin. Fillimisht, më frikësoi, por pastaj e 
kuptova që nuk është aq serioze, që nuk sillem në të njëjtat rrethe si ata njerëz 
dhe se shansat që do të më shohin diku nuk ishin të mëdha. E, në nënvetëdije 
e dija që çfarëdo që të ndodhë, nuk është faji im që kam dalë nga shtëpia, ajo 
është gjë normale, fajtorë do të ishin ata që do të bënin diçka, nëse bëjnë diçka. 
Por mendoj që e gjithë kjo vjen nga ajo që jam dhe nga karakteri im. Besoj që 
ndonjë person tjetër do të frikësohej ose do të ndihej në ankth, që është normale, 
sepse prapëseprapë është një kërcënim. Mendoj që reagimi im vjen nga vetja ime, 
nuk është reagimi tipik i pritur, dhe me siguri edhe unë është dashur të jem më e 
frikësuar sesa që isha. 

E pranimi i vetvetes? Ndonëse shoqëria vështirë pranojnë, është edhe më 
e vështirë ta pranosh veten tënde. Si arrite ta pranosh veten?

Është vështirë, edhe po, e di që e pranoj veten time, por ndonjëherë ende mendoj 
mos ndoshta jam duke i gënjyer të tjerët. Sipas meje, seksualiteti dhe orientimi 
seksual nuk është diçka statike, nuk është diçka që do të jetë e njëjtë deri në fund 
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të jetës dhe nuk është diçka që ne e kontrollojmë. Ndonjëherë është e vështirë, 
normal, varet edhe nga mjedisi, por është e vështirë ta pranojmë veten ashtu siç 
jemi. Në çfarëdo rasti, nuk është diçka që e kemi zgjedhur, e as nuk është gjë e 
keqe, e që duhet ta fshehim, por thjesht duhet të pranohet, sepse pavarësisht sa 
kohë kalon, sërish do të jetë këtu.

E sfidat që ua paraqet shoqëria njerëzve queer? Si i ke tejkaluar ato?

Ajo është interesante. Nuk e di, është e komplikuar të ndihesh sikur e tërë 
shoqëria vepron kundër teje. Por, nuk është ashtu, sepse në çdo shoqëri ka një 
grup njerëzish që janë të gatshëm të luftojnë për gjëra të caktuara, siç është për 
shembull pranimi i komunitetit LGBTI+. Unë ato sfida i tejkalova me njerëz të 
ndryshëm. Për shembull me njerëz që i njoftova në organizatën ku punoj ose në 
fakultet. Ka shumë grupe njerëzish, veçanërisht joqeveritar, që janë këtu dhe janë 
të gatshëm të qëndrojnë pas grupeve të margjinalizuara dhe ta mbështesin luftën 
e tyre. Kështu që, mendoj që ajo është një mënyrë shumë efektive të ndihesh i 
përkrahur dhe të kesh mbështetje dhe një ushtri pas teje, dhe të kuptosh që ajo që 
je nuk është e gabuar dhe se ekzistojnë njerëz që e dinë që ajo është okej.

Çka dëshiron më së shumti për ardhmërinë? 

Për ardhmërinë? Personalisht ose në përgjithësi? Po, në përgjithësi, uroj të arrij 
më shumë dhe të jem një mbështetje, më shumë se sa që jam tani, për më shumë 
njerëz. E personalisht, dua ta kaloj tërë vitin akademik. Megjithatë, mendoj se më 
e rëndësishme është e para për mua, sesa notat. Dua njerëzit të më shohin si 
një njeri të cilit mund t’i hapen, e jo të ndihen sikur duhet të pretendojnë ose të 
fshihen. 

A ke ndonjë porosi për të rinjtë që ende janë duke e zbuluar veten e tyre.

Mos të shpejtojnë. Okej është që vetë-zbulimi të zgjasë me muaj ose me vite. Nuk 
është një gjë që mund të shpejtohet ose të bësh një test e ta dish. Dhe, është në 
rregull mos ta dish. Ndonjëherë duhet kohë që gjërat të vijnë në vendin e tyre, të 
paraqiten vetvetiu dhe të tregojnë se çfarë janë e çfarë nuk janë. Edhe të mos e 
shpejtojnë vetveten.
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Дали можеш да ми се претставиш? Кои се твоите 
идентитети?

Имам 21 година, јас сум цис жена, живеам у Штип, и моментално се 
идентификувам како бисексуалец. То ест бисексуалка.

Дај ми некој интересен факт за тебе, омилен што ти 
е тебе?

Амм, не знам. Прилично сум океј у шминка, тоа ми е интересно моментално, 
шминкање сама себе, не други луѓе, тоа е ногу стресно.

Дали можеш да ми опишеш еден твој ден? Кои рутини 
ги имаш, како тебе ти оди денот?

Па, сега, со онлајн факултетот е малку досадно, али обично имаме предавања 
од сабајле, така да, ќе станам, ќе се средам, ќе јадам нешто, продолжувам со 
факултет, со предавања. После тоа, поради тоа што сум младинска работничка 
во организација, спроведуваме дел од едукациите онлајн, така да, и тоа е дел 
од моето секојдневие. Потоа, ‘висам’ по цел ден пред лаптоп, дали со серија, 
дали со нешто друго.

Рече дека се идентификуваш како бисексуалка. Како 
беше прифатена од луѓето со кои одлучи да споделиш, 
доколку имаш споделено со некој? И, дали имаш некоја 
интересна случка да раскажеш, во врска со ова?

Па јас имав прилично јавен „coming out“, мислам тоа не е нешто шо јас сум го 
скрила намерно, пример, некој да ме праша па јас да излажам. Мислам дека 
оддамна знаев дека сум бисексуалка, но, за Месецот на гордоста, пред две 
или три години, мислам три, ставив слика од моја шминка на инстаграм, 
јавно кажав дека сум бисексуалка, тоа беше прво јавно кажување и, сега, 
прилично голема бројка на луѓе знаат. Не бев лошо прифатена, ниту, пак, 
сум била во средини кајшто тоа би било лошо прифатено. Имав ситуации со 
неколку луѓе, но генерално беше пријатно пречекано тоа. Немаше проблем.

Дали си финансиски стабилна, доколку си, дали ти беше 
тешко да се осамостоиш финансиски? И колку мислиш 
дека е важна финансиската стабилност за личност со 
маргинален идентитет?

Јас живеам со моите и тие ме издржуваат финансиски со, плус, некои пари 
од проекти на коишто работам,  ако земам. Така да, јас не сум самостојна, 

“Ai kryqëzim zgjati diku 
rreth një muaj, derisa nuk e 

kërkova drejtorin e Drejtorisë 
për Udhëheqjen e Librave 

Amë, pas kësaj ai ma kërkoi 
letërnjoftimin, i ftoi të gjithë 
punonjësit që punojnë në 

sportele dhe filluan të qeshin 
me zë të lartë. E dija që e 
qeshura kishte të bëjë me 

emrin dhe mbiemrin tim dhe 
me gjininë time.”

Përvojat dhe tregimet e një trans 
gruaje
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A mund të prezantohesh? Kush je ti, cili është identiteti yt, dhe një fakt 
interesant rreth teje?

Unë jam një person transgjinor, jetoj dhe punoj në Shkup, identiteti im është AJO, 
prezantohem para njerëzve si vajzë, përkatësisht si grua dhe një fakt interesant 
për mua është që shumë njerëz nuk e vërejnë që jam një person transgjinor. 

Ma përshkruaj një ditë në jetën tënde. Çfarë rutina ke?

Eh, tani, a do ta përshkruaj një ditë pune ose fundjavën të ta përshkruaj? Mendoj, 
mirë, gjatë javës jam e angazhuar. Zgjohem rreth orës 8:30, 9:45, lahem si gjithë 
njerëzit tjerë normal, i kryej ritualet e mëngjesit që i bën secili njeri. Shkoj në punë, 
dita në punë më fillon me kafe, domethënë kafenë e parë të mëngjesit e pij në 
punë. Pas asaj filloj me aktivitetet e punës për atë ditë. Mbaroj me punë diku rreth 
orës 17:00. Gjithçka varet se a vazhdoj më tutje ose jo. Nëse nuk vazhdoj, atëherë 
nisem për në shtëpi. Mundohem sa më shumë të relaksohem, sa më shumë të 
pushoj, e në orët e mbrëmjes plus edhe të kryej ndonjë gjë që duhet ta kryej edhe 
aq. Gjatë fundjavës më pëlqen të flej pak më shumë se sa zakonisht, shoqërohem 
me njerëz, dal në shëtitje aq sa më lejon koha, asgjë e veçantë. Si gjithë njerëzit 
tjerë edhe unë.

Më trego, si filloi procesi yt i vetë-zbulimit, kur u njohe me identitetin 
tënd gjinor?

Këtë e kam folur veçse shumë herë më parë. Diku rreth moshës pesë vjeçare e 
kam ditur për veten time, që jam disi ndryshe. Më shumë më tërhiqnin gjërat 
femërore sesa ato mashkullore, lodrat për femra në vend se për meshkuj. Diku 
rreth moshës 13-14 vjeçare e zbulova identitetin tim gjinor. Kuptova që përkas në 
një komunitet, që në ato kohëra për mua ishte vetëm burrat gej dhe lezbiket. Nuk 
ekzistonte gjë tjetër para se ta zbuloja plotësisht identitetin tim, dmth identitetin e 
tanishëm. E diku rreth moshës 28 vjeçare veçse u vetë-zbulova, u vetë-njoha, dhe 
fillova ta përndjek tërë procesin drejt asaj që jam sot. 
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Si ishe e pranuar nga njerëzit të cilëve vendose t’u zbulohesh?

Njerëzit që janë pjesë e rrethit tim janë kryesisht shokët dhe shoqet. Familja 
ime ende nuk e din se çfarë bëj unë, edhe si e bëj, cili është tranzicioni im, 
përkatësisht, e dinë por ai është sekret publik, nuk përmendet dhe nuk flitet për 
të. Shokët, që mund t’i numëroj në gishtat e një dore, janë pranë meje dhe që 
nga fillimi më japin përkrahje të plotë, emocionale dhe më përkrahin të vazhdoj 
procesin e tranzicionit. Patjetër, pranë meje është edhe partneri im që katër vite 
më përkrah në gjithë atë që unë e bëj. Kështu që nuk kam hasur në asnjë pengesë 
ose në ndonjë dëbim, ose në diskriminim nga ana e njerëzve tjerë. Çdoherë jam 
zbuluar para njerëzve të cilët e di që do të më çmojnë, e di që do të më respektojnë 
dhe që do të jenë pranë meje, ashtu siç jam.  

Sa është e vështirë të gjesh punë dhe të jesh financiarisht stabile?

Siç e thashë, jam financiarisht stabile, nuk ishte shumë e vështirë të gjej punë. 
Dua të them, duke e shikuar situatën, njerëzit LGBTI+, ose njerëzit e margjinalizuar 
mund të punësohen shumë më lehtë dhe të gjejnë angazhime nëpër organizata 
qytetare, sesa në sektorin privat ose publik. Asnjëherë nuk kam aplikuar në 
vende pune në sektorët private ose publike, sepse kam menduar që do të më 
refuzojnë në bazë të identitetit tim gjinor. Te ne, kompanitë asnjëherë nuk do t’i 
përkrahin personat që kanë kapacitet, por janë pak më të ndryshëm se të tjerët. 
Ka situata ku, njoh njerëz, shokë dhe shoqe të mia, persona transgjinor që kanë 
aplikuar në shpallje për punë, iu kanë lajmëruar dhe iu kanë thënë që “gjithçka 
është okej, i keni kapacitetet, por, e dini çka, firma jonë nuk mund të përballet me 
diskriminimin gjinor, përkatësisht nuk mund të garantojmë për punonjësit. Ne do 
të ju respektonim si shefë, por nuk mund të garantojmë se nuk do të keni konflikt 
me punonjësit”. Kështu që mendoj se, jo vetëm per mua, por edhe për shumë 
njerëz të komunitetit LGBTI+ ose komuniteteve të margjinalizuara, ekzistojnë 
barriera e vështirësi për të gjetur punë vetëm për shkak se janë homoseksualë, 
lezbike, persona transgjinor, punëtor(e) seksual(e), përdorues të drogës, etj.
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Çfarë roli mendon që luan stabiliteti financiar që një person i komunitetit 
të margjinalizuar të ndihet i sigurt? Si ka ndikuar mbi ty personalisht 
stabiliteti ose jostabiliteti financiar?

Mendoj që stabiliteti financiar është shumë i rëndësishëm. Nëse nuk ke financa – 
nuk ke asgjë, të jemi real dhe të sinqertë. Nëse nuk ke financa, nuk do të mund të 
arrish as edhe në shëndetësi. Nuk mund të vizitosh as mjek, nuk mund të vizitosh 
asgjë. Mendoj që është shumë i rëndësishëm në atë aspekt. Stabiliteti financiar 
ndikon mbi mua në atë kuptim që nuk varem nga askush, jam e pavarur. Mund 
t’i lejoj vetes gjëra, nuk kam nevojë t’i them askujt “mi jep 100 denar për të dalë, 
mi jep 150 denar të dal të pij kafe”. Mendoj që ndikon pozitivisht mbi mua sepse 
mund t’ia lejoj vetes të gjitha që më duhen, pa e lutur dikë ose të më thotë dikush 
“po unë t’i dhash..” ose “unë u kujdesa”, etj.

A ke hasur në pengesa gjatë vizitës nëpër institucione?

Kur i ndërrova të dhënat në letërnjoftim, pra, kur e ndërrova emrin tim, në fillim, 
hasa ne pengesa, në situata negative. Kam rast, ja, në bankë për shembull, kur e 
nxora letërnjoftimin e ri, kur shkova e ua dhash letërnjoftimin për të bëre pagesë, 
për certifikatë më duket që ishte, së pari, gruaja në sportel ishte e shtangur. Nuk 
dinte çka të bëjë. Së dyti, më tha që kam ardhur me dokumentim të rrejshëm. 
Në fund, u desht t’i jap Kërkesë, përkatësisht Vërtetim nga MPB për ndërrimin e 
emrit dhe mbiemrit tim, për të cilin ajo më tha që nuk ka vlerë për të. Pas asaj, 
letërnjoftimi kaloi edhe te tre zyrtarë tjerë. Nga njëra anë, e kuptoj situatën, 
sepse në kompjuter paraqiten të dhëna tjera, paraqitet një emër dhe mbiemër, 
në ndërkohë në letërnjoftim diçka krejtësisht tjetër. Në kompjuter paraqitet një 
emër dhe mbiemër tipik mashkulli, ndërsa në letërnjoftim një emër dhe mbiemër 
tipik femre, që është pak konfuze. Mendoj që duhet të punohet rreth sensibilizimit 
të punonjësve në administratë publike, banka, posta, çdokund ku njerëzit duhet 
të identifikohen. Ajo do të ishte një prej situatave negative që më kanë ndodhur. 
Sidoqoftë, pastaj, pasi iu sqarova gojarisht punëtores, ajo e kuptoi atë. Mirëpo, 
unë e vura veten në rrezik këtu, me shpjegimin tim para një salle pritjeje të plotë. 
Le të themi që nuk ishte e plotë, por brenda kishte sigurt dhjetëra njerëz që e 
dëgjuan tregimin e jetës sime. Pas asaj, unë nuk isha e sigurt që pasi të dal nga 
banka, nuk do të më ndodhë ndonjë gjë prej atyre që ishin prezent brenda.
Ajo është një situatë, e, situatën e dytë e kisha te Drejtoria për Udhëheqjen e 
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Librave Amë, kur shkova të dorëzoj dokumente për ta marrë certifikatën e re. 
Së pari, ma bënë me dije që kërkesa, përkatësisht vërtetimi nga MPB nuk ishte i 
notarizuar. Kur i pyeta se pse nuk ma kanë sqaruar këtë gjë, më thanë “Ne jemi të 
ri këtu dhe nuk dimë”. Iu thashë që duhet ta dinë, pas së cilës më thanë se “unë 
paskam mbetur t’i mësoj njerëzit se si të sillen”. Më thanë të vij përsëri pas katër 
dite. U paraqita pas katër dite dhe, përsëri, nuk ishte gati.
Ai kryqëzim zgjati diku rreth një muaj, derisa nuk e kërkova drejtorin e Drejtorisë 
për Udhëheqjen e Librave Amë, pas kësaj ai ma kërkoi letërnjoftimin, i ftoi të 
gjithë punonjësit që punojnë në sportele dhe filluan të qeshin me zë të lartë. E 
dija që e qeshura kishte të bënte me emrin dhe mbiemrin tim dhe me gjininë time. 
Ai ma ktheu letërnjoftimin pasi që qeshi nja dhjetë minuta, më tha të kthehesha 
pas një ore dhe se certifikata ime do të ishte gati. Unë sugjerova që, okej, do të 
kthehem pas një ore, por që do të bëj një ankesë tek Avokati i Popullit për sjelljen 
e tyre. Ai u përgjigj: “Ankohu ku të duash, unë jam ai që vendos këtu”, gjë që në 
fund doli se ishte e saktë. Dërgova ankesën deri te Avokati i Popullit dhe deri te 
Drejtoria për Udhëheqjen e Librave Amë, pas së cilës, prej Drejtorisë mendoj që 
as nuk mora përgjigje, kurse nga Avokati i Popullit më thanë që kinse janë duke 
u marrë me të dhe do të kërkojnë përgjegjësi nga Ministria e Drejtësisë. Po, janë 
duke punuar në sensibilizimin e punëtorëve, po si jo!

A ndihesh e sigurt në qytetin ku jeton, dhe sa ndihesh e sigurt në 
përgjithësi? 

A e din si, e kam menduar shpesh këtë pyetje, edhe po, mund të them që ndihem 
e sigurt, sepse kështu si më sheh, ashtu eci ditë e natë, nuk kam asnjë problem, 
sepse siç të thashë, është rrethanë lehtësuese për mua që njerëzit nuk më njohin 
si njeri trans, më njohin si femër sepse perceptimi i njerëzve është se nëse ke 
gjoks, flokë të gjata dhe thonjë të gjatë, ti je femër.
Nëse ke flokë të shkurta, nuk ke gjoks, nuk ke thonjë, atëherë je mashkull. Mund 
të them se pesë-gjashtë vitet e fundit ndihem më e sigurt sesa më parë. Më parë 
të gjithë e dimë që jetonim në një regjim njëmbëdhjetë vjeçar, që ishte patriarkal, 
sipas të cilit vetëm burri dhe gruaja mund të krijonin familje dhe askush tjetër. 
Gjatë pesë-gjashtë viteve të fundit, liria e lëvizjes është lehtësuar deri diku. Për 
shembull, unë gjatë pesë viteve të fundit nuk kam të dhëna që është sulmuar një 
person LGBTI+. Nëse e shikojmë statistikën, do të shohim se më parë kemi paraqitur 
më shumë raste të dhunës, por në vitet e fundit, nëse shikojmë statistikisht, do të 
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vërejmë që dhuna është zvogëluar shumë. Nga njëra anë, ajo është falë regjimit pa 
viza që e morëm në vitin 2013, 2014. Njerëzit filluan të udhëtojnë nëpër Evropë. 
Falë “Wizzair” për fluturimet e lira, njerëzit udhëtonin dhe kuptuan, e përtypën 
gjithë atë përvojë, e panë që nuk ka asgjë të frikshme ose asgjë WOW te lezbiket, 
“pederat” e njerëzit transgjinor. E panë që ajo është normale dhe e pranojnë.

Çfarë do të thoje për përditshmërinë e komunitetit queer, jetën sociale 
dhe atë të natës, a ke ndonjë anekdotë ta ndash me ne?

Jeta sociale duke e shikuar nga ana e komunitetit queer, bazohet mbi ndarje, 
përkatësisht në grupim, ashtu mund ta them, të njerëzve me intelekt më të madh, 
pastaj më të vogël dhe me më të voglin. Domethënë, nuk ka përzierje këtu, e 
shohim atë sikur cilës shtresë i përkasim dhe shkojmë aty, që sipas meje është 
krejtësisht e gabuar. E në lidhje me jetën queer, mund të them, pasi që jam e një 
gjenerate pak më të vjetër, sot është e turpshme që ne të mos kemi gej klube në 
Shkup. Është e turpshme që ne të mos kemi queer klub në Shkup. Siç e thashë, 
kemi liri të lëvizjes. Ne, në vitin 2000, e mbaj mend mirë, sikur të thoje që je 
“peder”, së pari ishte reagimi “WOW”, sikur, nuk e di. Ti je zombi. Atëherë kishim 
jetë queer shumë më të mirë. Kishte disa lokale që ishin gej, rreptësishtë, nuk ishin 
gej-friendly, por ishin rreptësishtë për komunitetin gej dhe punonin të premteve 
dhe shtunave. Jeta, socializimi, ajo, me këtë sot nuk mund ta krahasojmë. Por nga 
njëra anë, mbi të ndikojnë edhe rrjetet sociale, interneti, qasja dhe dispozicioni 
në internet dhe njerëzit ngopen më prej atyre daljeve. Tashmë gjithçka bazohet 
mbi klikimet në telefon edhe gjetjen e partnerëve ose çfarëdo qoftë nëpërmjet 
aplikacioneve.

Çka përfaqëson liria për ty?

Oh, liria për mua.. Të mundem të shprehem lirshëm, të mund të jetoj lirshëm, pra 
të mund të shëtis lirshëm pa frikë. Të kem shprehje të lirë, të mos mendohem dy 
herë, ku, çka duhet të them, e të kem frikë nëse e them ose jo. Dhe, fillimisht, ta kem 
lirinë e jetës, pra, të pakufizuar. Gjithçka dhe çdo vend të më jetë në dispocizion, 
njëjtë si për njerëzit hetero, ashtu edhe për neve. Pra, të jetë e barabartë për të 
gjithë, e jo të jetë, nuk e di, kjo gjë e lejuar për një grup të caktuar njerëzish, ndërsa 
e ndaluar për një grup tjetër. Siç do të thoshte Zaevi, një shoqëri për të gjithë. 
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Kur dhe ku ndihesh e lirë?

Gjithkund. Domethënë, gjithkund ndihem e lirë. Në fillim, ja, kur i ndërrova 
dokumentet, kisha pak frikë kur dola jashtë shtetit, kisha frikë nëpër aeroporte 
nëse do të më ndodhte ndonjë gjë, si do të më ndodhte, sepse e di, dokumentet 
janë ndryshuar dhe kanë emër dhe mbiemër tipik femre, ndërsa shenja për gjininë 
shënon që je mashkull. E këtu e kisha pak atë frikë. Përndryshe sot, si jam duke folur 
publikisht, siç kam dalë në evente publike, ashtu veç më shumë jam inkurajuar në 
atë aspekt. Pra sot nuk shoh arsye diku të mos jem e lirë dhe në çdo kohë ndihem 
e lirë. 

Çka përfaqëson familja për ty dhe sa është e rëndësishme për ty familja?

Familja ka rëndësi të madhe për mua. Edhe pse ndjej që nuk do të më përkrahin 
në disa procese të caktuara që i bëj, po a e di si, unë e kuptoj atë krejtësisht. 
Sepse, prindërit e mi janë rritur dhe kanë jetuar në familje patriarkale, ndërsa 
atëherë është ditur cili është roli i burrit, e cili është roli i gruas dhe aq. Nuk ka 
pasur përjashtime në këtë gjë. Dhe familja ka rëndësi të madhe për mua. Nuk 
do të ndihem shumë keq nëse e humbas familjen, sepse nuk varem prej tyre. 
Financiarisht jam stabile dhe fitoj vet. Dhe në fund të ditës, jam 36 vjeçare dhe 
vet vendos për veten. Nuk i kam 10 vjeç, që të vendosin prindërit e mi a do të 
më veshin çorape të kaltra ose çorape rozë, por vendos unë, vet, për veten. E 
fillimisht çka përfaqëson familja për mua? Përfaqëson njerëz që kujdesen për 
gjëra të ndryshme, nuk i dëbojnë fëmijët e tyre, pa dallim se si janë ata. Familja 
nuk duhet të bazohet në burrë dhe grua, mund të bazohet në dy burra, edhe në 
trans-burrë dhe trans-grua ose anasjelltas. Nuk është patjetër të jenë burrë e grua 
në familje. Sepse mendoj që dy prindër-baballarë ose dy nëna, ose dy persona 
transgjinor do ta rrisnin njëjtë, barabartë, fëmijën, ashtu si do e rrisnin edhe çiftet 
hetero. Kështu që, për mua, një familje është ajo që nuk të gjykon, të përkrah në 
gjithçka që ti e punon, në gjithçka që ti e bën dhe rri pranë teje për të të motivuar 
dhe për të të dhënë përkrahje.
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A kishe dashur të ndash disa situata kur nuk ke qenë e pranuar dhe si kanë 
ndikuar ato te ti? 

Situata në të cilat nuk kam qenë e pranuar... Ja, kishte një situatë, ajo ishte pa 
dyshim situatë e diskriminimit mbi bazë të identitetit gjinor. Ndodhi në Strumicë, 
2017 ose 2018, mos ma merr për fjalë. Shkova në një kafene, “Konekt”, po e them, 
e thashë gjithkund publikisht, edhe në Facebook e shkrova. Shkova te dera, edhe 
sa arritëm të dera, erdhi vrap një vajzë e na tha që nuk ka vend, që gjithçka është 
e zënë. Shikova përreth dhe kishte rreth tridhjetë tavolina ndërsa mbi asnjërën 
nuk kishte shenjë që është e rezervuar, të gjitha ishin të lira. Kur i thamë që në 
asnjërën tavolinë nuk kishte shenjë që ishte e rezervuar, ajo vetëm na tha “nuk 
e di, ashtu më tha shefi”. Në rregull, ikëm që aty. Dërgova ankesë, edhe për këtë 
situatë, sepse isha e diskriminuar mbi bazë të identitetit tim gjinor dhe dukjes 
sime. E dërgova ankesën, e në mbrëmje menjëherë i bëra tag në Facebook, iu 
shkrova një “review” dhe shpjegova pse ndodhi ajo ashtu. Pastaj menagjeri më 
dërgonte porosi në telefon, duke thënë “ne kërkojmë ndjesë, nuk ka qenë mbi 
bazë të asaj, kafeneja me të vërtetë ka qenë e rezervuar”. Unë mendoj që nëse 
një vend është i rezervuar, duhet të ketë ndonjë shenjë, e jo të thuhet se është i 
rezervuar e të mos ketë asnjëfar shenje. Pasi kisha dërguar ankesën, pastaj shkuam 
dhe e bëmë një test-situatë. Ajo ishte si hulumtim, për të parë nëse situata ishte 
vetëm kundrejt meje ose edhe kundrejt njerëzve të tjerë. Por mendoj që ata kishin 
kuptuar që ne do të shkonim për ta bërë atë test. I dërguam të shkojnë aty dy djem 
gej të cilët ishin tepër të “feminizuar”, por nuk mund të them që janë trans sepse 
ata deklarohen si gej, me makijazh, me gjithçka që i bënte dukshëm më ndryshe 
nga të tjerët. I pranuan në kafene. Pastaj unë, përsëri me një person gej, shkova 
sërish të shoh nëse do të ndodhë ndonjë gjë, por ishin krejtësisht okej. Por, ajo 
është një situatë e pakëndshme në të cilën kam qenë e përjashtuar nga kafeneja. 
Diçka tjetër të pakëndshme nuk kam përjetuar, përveç britmave në rrugë, kur kam 
qenë në periudhën e tranzicionit. Mendoj, të merremi vesh, unë edhe tani jam 
në tranzicion, por periudha e tranzicionit, në fakt gjatë ndryshimeve të para kam 
pasur britma e sharje në rrugë të stilit “peder” e “a është mashkull, a është femër”, 
që ndodh, por nuk kam reaguar sepse jam një person që asnjëherë nuk do të futet 
në konflikt, gjithmonë sheh t’i zgjidh gjërat në mënyrë të qetë dhe të fokusohet 
në bisedë dhe dialog, në vend se të fillojmë e të ndeshemi dhe të dëshmojmë se 
kush jam unë, kush je ti. Dhe nuk u kam kushtuar shumë vëmendje atyre gjërave.
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Si i ke tejkaluar sfidat që shoqëria ua paraqet njerëzve queer?

A e di si, kur ta kesh pranuar veten, është shumë më e lehtë. Unë prej se e kam 
pranuar veten, nuk më bëhet vonë se çka flasin të tjerët, sepse unë e di kush dhe 
çka jam. Dhe nuk më bëhet vonë çka do të thotë nëna ime, çka do të thotë komshiu 
im, çka do të thotë kushdo qoftë! Ai është ai momenti kur komuniteti queer duhet 
fillimisht ta pranojë veten, pas asaj të kërkojmë të na pranojnë njerëzit tjerë dhe të 
dimë pse kërkojmë të na pranojnë ata. Kur nuk kam qenë e pranuar nga vetja ime, 
kam pasur ndjenja të turpit dhe fajit, se pse jam e tillë. E kam ulur kokën mos të 
më shohin të tjerët e plot gjëra të tilla, por prej se e pranova veten, thjesht, nuk më 
bëhet vonë për njerëzit. E jetoj jetën ashtu siç dua unë, nisem drejt qëllimit tim, e 
ashtu askush nuk mund të më ndalë në këtë gjë.

E tash, rreth vetë-pranimit. Për shkak se për shumë njerëz ajo është një 
sfidë e vërtetë, ma thuaj, si arrite ta tejkalosh atë?

Pasi që u shpërngula prej shtëpisë së prindërve. Prej se fillova të jetoj vet (jetoj vet 
që nga mosha 19 vjeçare), që kur fillova të jetoj vet, që kur nuk kisha më shtypje 
përreth, që kur u ula dhe fillova të mendoj se çka dua unë më tutje në jetë. Kush 
dua të jem dhe ku dua të arrij, në fakt, cili është qëllimi im në jetë. A do t’i dëgjoj 
prindërit e mi, a do ta dëgjoj rrethinën time e cila tërë kohën më shkel e më shtyp, 
ose do ta dëgjoj veten time, e të jem e lumtur, e ta bëj atë që unë e dua. Prej se e 
pranova gjithë këtë. Gjithsesi, për ta pranuar veten duhet të kalojë një periudhë. 
Nuk është vetëm një segment, është shumë më shumë se aq. Këtu e ke edhe 
stabilitetin financiar, këtu e ke stabilitetin emocional, domethënë çdo gjë është e 
lidhur dhe shumë njerëz kanë frikë nga ajo se nëse ia pranojnë vetes që janë gej, 
që janë queer ose çfarëdo qoftë tjetër, dhe nëse e pranojnë atë në shtëpi e para 
prindërve, do të jenë të dëbuar nga shtëpia. Që, nga njëra anë, i kuptoj se nuk je 
stabil financiarisht, nuk ke asgjë, thjesht, e dikush të të dëbojë nga shtëpia nuk 
është e lehtë. E di që kur të dalësh jashtë, nuk ke ku të kthehesh. Mbetesh vetëm 
në rrugë. Për këtë arsye mendoj se këtu duhet punuar te njerëzit. Pra, komuniteti 
queer të punojë në aspektin e vetë-pranimit dhe vetë-njohjes, e në fund të fundit 
kemi edhe organizata që ofrojnë qendra strehimi dhe përkujdesje. Edhe po të të 
dëbojnë nga shtëpia, ke ku të shkosh. Në kohën time nuk kishte. Në kohën time ka 
qenë e tmerrshme të thuhet që je peder ose njeri trans, se do të ishe i dëbuar nga 
shtëpia dhe askush nuk do të të pranonte. Do të kishe qenë i lënë në rrugë e aq. E 
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sot, kemi përballuar mjaft lufta e kemi bërë mjaft punë, që mendoj se kësaj rinie, 
pra këtyre njerëzve të ri, të cilët ende janë duke filluar të pjeken dhe të njohin 
vetveten, mendoj se u ofrohet më shumë sesa që na është ofruar neve në kohën 
tonë. 

 

Çka do u rekomandoje të rinjëve të cilët tani fillojnë ta zbulojnë veten?

Ta shijojnë jetën, të mos brengosen shumë, se ajo që është e tyre do të vijë, të 
pranohen ashtu siç janë. Mendoj, nuk ka hulumtim, apo testim, të themi. Dikush 
kur më thotë: “por unë vetëm kam eksperimentuar të shoh si është me mashkull” 
ose “unë vetëm kam eksperimentuar ta shoh si është me femër”... Ato nuk janë 
eksperimente. Ti në nënvetëdije veçse e do atë gjë dhe je duke e shtypur. Thjesht, 
pranojeni veten, ashtu siç jeni, ashtu do të mund t’i ngrini malet. 

Dhe për fund, çka dëshiron më së shumti për ardhmërinë tënde?

Of. Për ardhmërinë time, më së shumti dëshiroj të martohem, t’i kem tre fëmijë 
dhe të jetoj e pasur... Tallem! Jo. Dëshiroj ta arrij qëllimin që e kam paramenduar, 
e ai është në fakt ta kaloj krejt tranzicionin. Të kaloj nga pikënisja A deri te pika 
B. Ashtu më pëlqen ta tregoj atë, nuk më pëlqen të them nga “male” të shkoj në 
“female”, po prej pikënisjes A të mbaroj në pikën B. Ai më është qëllimi që e kam 
vizatuar në kokë. Shpresoj që do të arrij, disi, atë ta bëj brenda vitit të ardhshëm. 
Dhe, pas asaj, mendoj që do të jem tepër e lumtur.
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