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12 nëntor 2020 

Elisabeth Moreno/ Ministre e caktuar pranë Kryeministrit, e ngarkuar 

për Barazinë midis grave dhe burrave, për Diversitetin dhe Mundësitë e 

Barabarta. 

« Në kontekstin shëndetësor të padëgjuar që po kalojmë dhe përballë shtrirjes së fenomenit 

të dhunës brënda çiftit për të cilën izolimi përbën një faktor rëndues, Qeveria është plotësisht 

e vendosur dhe e mobilizuar. Të gjitha mjetet e dëgjimit, paralajmërimit, shpëtimit dhe strehimit 

janë vepruese. Lufta kundër dhunës ndaj grave është një përparësi që duhet të na mobilizojë 

në çdo moment me qëllim që të zhduket kjo e keqe ».  

*** 

Kriza shëndetësore | Periudha e izolimit 

Informacione mbi dispozitivet e vendosura për të luftuar kundër dhunës 

së ushtruar ndaj grave.  

  

Periudha e krizës shëndetësore e lidhur me Coronavirus (Covid-19) bëri të nevojshme marrjen 

e masave të veçanta për të garantuar aksesin në të drejtat themelore në drejtim të barazisë 

midis grave dhe burrave. 

Për të kufizuar përhapjen e virusit nevojitet një periudhë e re izolimi. Prandaj, që nga 30 tetori 

2020, është vendosur izolimi për një periudhë prej 4 javësh. 

Plani për të luftuar dhunën bashkëshortore i filluar gjatë fazës së parë të izolimit, është 

aktualizuar dhe rishpërndarë.  

 

Plan lufte kundër dhunës ndaj grave  

në periudhën e izolimit  

                                       Dispozitivat e kallëzimit dhe të dëgjimit :  

Në rast urgjence dhe rreziku të menjëhershëm : 

- Telefononi  17 

- Dërgoni SMS në 114 (për persona të shurdhër dhe që dëgjojnë keq) 

- Njoftoni situatën tuaj në internet përmes platformës së dedikuar për raportim që 

funksionon çdo ditë pa përjashtim, 24 orë në 24 me një bisedë të pagjurmueshme: 

WWW.ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

Për kujtesë, vërtetimi I lëvizjes i detyruar gjatë izolimit nuk është i nevojshëm në rast 

rreziku të menjëhershëm.  
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Për një dëgjim, një këshillë ose një udhëzim: 

- Thirrni 39 19 : numër falas dhe anonim për viktimat e dhunës seksiste dhe seksuale, 

për të afërmit e tyre dhe  profesionistët e interesuar, që funksionon nga ora 9 :00 deri 

në orën 21:00 çdo ditë, në fundjavë  përfshirë edhe ditët e pushimit të festave. 

 

- Platforma telefonike është gjithashtu e kontaktueshme për gratë me aftësi të 

kufizuara, nga e hëna në të premte, nga ora 8:30 deri në orën 19:00, përmes 

aplikacionit Roger Voice ose në faqen www.solidaritefemmes.org 

 

- Përdorni bisedën në chat commentonsaime.fr të shoqatës "En avant toutes" (Përpara, 

me të gjitha forcat) e destinuar për gratë e reja dhe personat LGBT +. 

 

- Shkarkoni aplikacionin App-Elles që ju mundëson të paralajmëroni deri në tre kontakte 

të besueshme (www.app-elles.fr) dhe që vendos në hartë të gjitha strukturat 

mbështetëse për gratë viktima të dhunës gjatë izolimit. 

 

Përveç këtyre mjeteve, sistemi për raportimin e dhunës bashkëshortore në farmaci, i 

vendosur gjatë izolimit të parë, është bërë i përhershëm. 

Për më tepër, 106 qëndrat e informacionit për të drejtat e grave dhe familjeve vazhdojnë 

të jenë në dispozicion për viktimat e dhunës. Lista është këtu ici  

*** 

                                                        Mbrojtja dhe strehimi: 

Instrumentet ligjore për mbrojtjen e viktimave të dhunës bashkëshortore, të tilla si urdhrat 

e mbrojtjes, telefonat “rrezik i lartë” dhe byzylykët anti - afrim, vazhdojnë të funksionojnë.  

2000 udhëtime falas vihen ne dispozicion nga Uber përmes nr. 39 19 deri më 31 Mars 2021 

për të vendosur nën strehë gratë që nuk kanë mjete transporti të pavarura.  

*** 

                                  Lufta kundër kryerjes së aktit dhe rikryerjes së tij : 

> Numri kombëtar për autorët e dhunës bashkëshortore "Mos godisni" për burrat e 

dhunshëm, i kontaktueshëm në 08 019 019 11 nga e hëna në të dielë nga ora 9:00 deri në 

orën 19:00.  

> Platforma e strehimit për të mundësuar dëbimin e bashkëshortit të dhunshëm. 

> Krijimi i 16 qendrave të marrjes në ngarkim të autorëve të dhunës. 

 

 

http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73


12 nëntor 2020 

Ruajtja e të drejtave të grave në drejtim të aksesit në kontracepsion dhe 

abort 

 

 

Kriza shëndetësore e lidhur me epideminë Covid-19 nuk duhet në asnjë mënyrë të përbëjë 

pengesë për të drejtat themelore të grave në çështjet e shëndetit seksual, veçanërisht në lidhje 

me qasjen në kontracepsion dhe abort.  

Në këtë kontekst, linja e dëgjimit "Seksualitetet, kontracepsioni, aborti" do vazhdojë të 

funksionojë, përmes linjës 0 800 08 11 11, e hapur nga e hëna në të shtunë nga ora 9 :00 deri 

në 20 :00 në Francën metropolitane dhe nga e hëna në të premte nga ora 9 :00 deri në 17:00 

në Antilles, dhe një pritjeje që bëhet nga Hapësira të jetës afektive, relacionale dhe seksuale 

(EVARS).   

Grave mund t’ju jepet pilula kontraceptive thjesht me paraqitjen e recetës së tyre të vjetër. 

Të gjitha konsultat e nevojshme për abortet e realizuara me medikamente mund të kryhen në 

formën e telekonsultimeve, nëse gruaja dëshiron dhe në se mjeku që e kryen e konsideron të 

mundshme, sipas skemës së mëposhtme: 

1. Një telekonsultim informues dhe dhënie recetash. 

 

2. Një konsultë për marrjen e barnave që ndalojnë shtatzëninë (antiprogesteron):                                  

në rast të   një telekonsultimi, në bashkëpunim me mjekun ose maminë, gruaja mund 

të marrë barnat në farmaci. Ilaçi i dytë (prostaglandina) duhet të merret 36 orë deri në 

48 orë pas të parit. 

3. Një telekonsultim kontrolli brënda 14 deri 21 ditësh. 

  

Zgjatja e afatit për kryerjen e aborteve me medikamente jashtë një spitali nga 7 në 9 javë që 

nga ndërprerja e periodave (amenorresë). 

 

Qeveria inkurajon të gjithë mjekët e qytetit dhe mamitë që punojnë privatisht të 

angazhohen në kryerjen e aborteve me medikamente dhe u kërkon institucioneve 

shëndetësore të sigurojnë vazhdimësinë e aborteve me instrumenta (vegla).  
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(respecter les codes couleurs 
de la police si possible svp) 
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IZOLIM 
 

TE LUFTOJME SE BASHKU 
KUNDER DHUNES 

BASHKESHORTORE 

 

JENI NE RREZIK TE MENJEHERSHEM ? 
Thirrni 

17 

KENI NEVOJE TE FLISNI ? 
Thirrni 

3919 
 

KENI NEVOJE TE BENI NJE KALLEZIM 
ANONIM ? 

Lidhuni me platformën 

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 
 

NUK MUND TE FLISNI ? 
Dërgoni një SMS në 

114 
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 Ministria e Ngarkuar për Barazinë midis Grave dhe Burrave, Diversitetin dhe Mundësitë e Barabarta 

Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 

de la Diversité et de l’Égalité des chances  
55, rue Saint-Dominique –75007 Paris 

E-mail : presse-efh@pm.gouv.fr 

Tel : 01 42 75 62 75  
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 

 


