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SHKURTESAT 

BIRN   Balkan Investigative Reporting Network (Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese)

IUD  Intrauterine Device (Pajisja Intrauterine)

KWN Kosovo Women’s Network (Rrjeti i Grave të Kosovës) 

MSH  Ministria e Shëndetësisë  

QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës  

UN  United Nations (Kombet e Bashkuara)

UNFPA United Nations Population Fund (Fondi Popullor i Kombeve të Bashkuara) 

UNMIK United Nations Interim Administration In Kosovo 
  (Administrata e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë)



MIRËNJOHJE  

Një falënderim i sinqertë shkon tek Artpolis, organizata që e konsideroi shumë të rëndësishme 
nevojën për të kryer një studim të afërt mbi çështjen e aborteve të nxitura në Kosovë. Pa ak-
tivizmin tuaj gjithnjë frymëzues, ky raport nuk do të ishte i mundur. Endrita Banjska, asistente 
studiuese, ka bërë hulumtime të hollësishme për këtë raport dhe ka hartuar seksionet për-
katëse, dhe duke qenë se një gjë e tillë ishte shumë e rëndësishme për raportin,  ju falënderoj 
për punën. Një falënderim i veçantë në këtë drejtim i takon Jetbardhë Selmanit, një aktiviste e 
shkëlqyer e grave që ka ofruar mbështetjen e saj të palodhshme në punën në terren për këtë 
hulumtim. Së fundi, unë dua të falënderoj Leonidë Molliqaj për punën e saj si një gazetare sub-
lime hulumtuese që ka bërë hulumtime novatore mbi abortin e shkaktuar para këtij raporti. 
Faleminderit që më keni gjetur kohë për të biseduar me mua dhe për ndihmën që më keni 
ofruar në gjetjen e  kontakteve të nevojshme dhe drejtimet për këtë hulumtim

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Ky raport trajton çështje të ndryshme në lidhje me abortet e shkaktuara të kryera në Kosovë 
prej vitit 1999 deri më 2019. Në përgjithësi ekziston informacion i paktë faktik në Kosovë në 
lidhje me këtë temë, edhe pse aborti ka qenë ligjor dhe nuk është kontestuar politikisht asn-
jëherë që nga koha e Jugosllavisë. Numrat e raportuar nga QKUK mund të tregojnë se ka një 
rënie të aborteve të nxitura, por kjo nuk është një pasqyrim real i gjendjes. Pasi që gratë shko-
jnë në klinika private dhe shpesh herë përfshihen edhe në vetë-nxitje të aborteve duke blerë 
barëra për shkaktim të abortit nëpër barnatore. Ky raport tregon se përgjatë viteve, klinikat 
private kanë praktikuar në mënyrë jo të ligjshme abortin, duke punuar pa leje përkatëse dhe 
duke kryer abortet pas javës së dhjetë të shtatzënisë. Jashtë sferës së sektorit të shëndetësisë, 
gratë kanë praktikuar abortet e vetë-nxitura në forma të ndryshme, nga përdorimi i metodave 
tradicionale për blerjen e tabletave të quajtura hapa për abort në barnatore. Gratë në Kosovë 
nuk kanë shkaktuar aborte vetëm për shkak të shtatëzanive të padëshiruara, por edhe për 
shkak të preferencave gjinore. Në fund, gjatë gjithë viteve në Kosovë, nuk ka pasur ndonjë 
lidhje midis njohurive të larta mbi metodat bashkëkohore kontraceptive dhe përdorimit të 
tyre relativisht të ulët.
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Shpesh herë ndodh që në botë të hapet tema rreth aborteve të nxitura. Një gjë e tillë ndodh 
zakonisht kur në pjesë të caktuara të botës e drejta për abort kufizohet, apo në disa raste edhe 
ndalohet. Së fundi, shteti i Alabamës e kaloi legjislaturën me anë të së cilës do të jetë e pamun-
dur për gratë që në mënyrë të ligjshme të abortojnë. Ky ligj përfshin viktimat e përdhunimit 
dhe/ose incestit. Përjashtimi i vetëm është kur jeta e gruas shtatzënë është në rrezik. Përveç 
kësaj, mjekët që kryejnë aborte të nxitura në Alabama mund të dënohen me burg deri në 
nëntëdhjetë e nëntë vite.1 Këto lloje ligjesh pasqyrojnë idetë që senatorët e tyre kanë në lidhje 
me abortin e nxitur. Duket se kjo paraqet një çështje morale, pasi që një kolektiv merr vendime 
të tilla, në vend se të jetë një vendim personal dhe të konsiderohet si e drejte individuale. Sen-
atorët që kanë luftuar për ta sjellë këtë ligj në jetë kanë shprehur se e konsiderojnë fetusin si 
një njeri qysh në ngjizje, dhe si i tillë bënë që aborti të konsiderohet vrasje.2 Në Poloni, ligje 
të ngjashme janë miratuar që nga përfundimi i periudhës së komunizmit. Dallimi i vetëm me 
Alabamën është se ligjet e tyre lejojnë abortin në rastet e përdhunimit dhe incestit. Doktorëve 
u lejohet që të kryejnë procedurën e abortit nën rrethana specifike, por në shumicën e rasteve 
nuk e bëjnë një gjë të tillë.3 Gjëja që këto dy shtete e  kanë të përbashkët është se ligjet mbi 
abortin kanë ndryshuar me ndryshimin e klimës politike.  Në Poloni ndodhi menjëherë pas 
rënies së komunizmit dhe në Shtetet e Bashkuara ndodhi pasi presidenti liberal demokratik 
u pasua nga një president konservator republikan. Duket se klima politike shtrinë ndikimin e 
vet mbi atë nëse gratë ose jo kanë të drejtë të vendosin dhe të kenë kontroll mbi organet dhe 
shëndetin e tyre riprodhues. 

Për një kohë të gjatë, abortet e nxitura nuk kanë qenë pjesë e debatit publik në Kosovë. 
Ka qenë ligjor në Kosovë qysh në kohën kur Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë. U dashtë që një 
vajzë e re nga Drenasi në fillim të vitit 2019 të dërgohej në klinikë nga një zyrtar policor, i cili e 
kishte përdhunuar atë, duke e detyruar që të abortonte kundër vullnetit të saj, që kjo temë të 
bëhej sërish një pikë fokusi e diskutimit publik. Edhe pse ky rrëfim mori vëmendjen e publikut 
më shumë për shkak të shkeljeve të shumta të kryera nga ana e zyrtarëve publik, një deputete 
në fjalimin e saj në Kuvend i bëri thirrje qeverisë që të bëjë përpjekje për të mbyllur klinikat 
e pa licencuara, në të cilat kryhen abortet.4 Fillimisht, kjo gjeti mbështetjen e publikut pasi që 
publiku ishte i tronditur dhe i zemëruar. Për fat të keq, jo shumë njerëz folën se si kjo do të ulte 

1 The Washington Post, Restrictive abortion bill weighs on Alabama Republicans, who struggle with lack of 
exceptions for rape, incest, Accessed at: https://www.washingtonpost.com/national/restrictive-abortion-
law-weighs-on-alabama-republicans-who-struggle-with-lack-of-exceptions-for-rape-incest/2019/05/13/
bec7b736-759e-11e9-b3f5-5673edf2d127_story.html?noredirect=on&utm_term=.e96f8798a5e7

2 Ibid.

3 Foreign policy, Poland Is Trying to Make Abortion Dangerous, Illegal, and Impossible, Accessed at: https://for-
eignpolicy.com/2019/01/08/poland-is-trying-to-make-abortion-dangerous-illegal-and-impossible/

4 Shih: https://kallxo.com/kusari-lila-te-kufizohet-numri-i-klinikave-ku-kryhen-abortet/ apo fajlimin e plotë: 
https://www.youtube.com/watch?v=qqyCunJfDpo 

HYRJE
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numrin e vendeve ku gratë mund të shkojnë për t’i dhënë fund shtatëzënive të tyre dhe se si 
një gjë e tillë mund të shpije drejt rritjes së aborteve të pasigurta të vetë-nxitura. Gjithashtu 
nuk çoi drejt kërkesës publike që inspektorati shëndetësor të kryejë më mirë detyrimet e veta 
ligjore, si dhe as për qeverinë që të sigurojë që të licencohen më shumë klinika që plotësojnë 
standardet. Për fat të mirë, nuk është ngritur çështja nëse abortet e nxitura duhet ose jo të jenë 
ligjore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se aborti si një e drejtë, është e sigurt dhe se nuk do të 
politizohet në të ardhmen në Kosovë. Dhe kjo është arsyeja se përse hulumtimi cilësor i vazh-
dueshëm, që përcakton nevojat e grave, dhe mënyra se si këto përmbushen nga institucionet 
publike, duhet të zhvillohen në Kosovë në mënyrë të vazhdueshme. 

 Ky raport i heton abortet e kryera në Kosovë prej vitit 1999 deri në vitin 2019. Ai 
paraqet një kornizë ligjore, duke rregulluar këtë çështje në këtë periudhë kohore, duke anal-
izuar të dhënat e disponueshme në mbizotërimin e saj dhe format e ndryshme që janë për-
dorur për të ndërprerë një shtatzëni. 
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Gjatë analizës, termi “ndërprerja e induktuar e shtatzënësisë” në vend të “ndërprerja elektive e 
shtatzënësisë”, siç përdoret në ligjet relevante të Kosovës, përdoret qëllimisht. Arsyetimi prapa 
kësaj është se termi “elektiv” në vetvete jep hapësirë për gjykimin moral lidhur me vendimin e 
një gruaje për të pasur një abort. Termi “elektiv” përdoret edhe për ndërhyrje të tjera mjekësore, 
por me abortet zakonisht përshkruhet si “ndërprerja e shtatzënisë para qëndrueshmërisë dhe me 
kërkesën e gruas, por jo për arsye mjekësore”.5 Megjithatë, lloje të tjera të të ndërhyrjeve zgjedhore 
(elektive), siç janë zëvendësimi i kërdhokullave, vështirë se konsiderohen moralisht të gabuara dhe 
gjithashtu një ndërhyrje e tillë asnjëherë nuk bëhet pjesë e debatit politik dhe të drejtat e njerëzve 
për zëvendësimin e kërdhokullave nuk i janë nënshtruar kufizimeve për shkak të ideologjisë poli-
tike apo religjionit. Megjithatë, aborti po ka qenë objekt i nënshtrimeve të tilla. Siç do të argumen-
tonte Katie Watson, JD, profesoreshë e asociuar i shkencave sociale mjekësore, edukimit mjekësor, 
obstetrikë dhe gjinekologjisë në Shkollën e Mjekësisë në Feinberg në Universitetin Northwest-
ern në Çikago, Illinois: “Çdo abort bëhet në bazë të zgjedhjes. Asnjë grua shtatzënë me probleme 
shëndetësore nuk ka nevojë të ndërpres shtatzëninë e saj - ajo mund të zgjedhë për të ofruar një 
fëmijë me aftësi të kufizuar apo gjendje terminale, të rrezikojë shëndetin e saj për të sjellë në jetë 
një fëmijë ose të vendosë se rreziqet tejkalojnë përfitimet dhe të zgjedh abortin. Por, ashtu sikurse 
gratë marrin parasysh rreziqet jo mjekësore dhe përfitimet e shtatzënisë dhe prindërimit, çdo grua 
që analizon indikacionet mjekësore për abortin gjithashtu mund të bëjë një zgjedhje. Nga ana tjetër, 
ndoshta asnjë abort nuk bëhet në bazë të zgjedhjes. Shtatzënia është një ndryshim rrënjësor trupor 
dhe rreziku i vdekjes së gruas gjatë procesit të lindjes është 14 herë më i lartë se nga aborti. Vendimi 
për të sjellë një fëmijë të ri në jetë është një angazhim serioz moral, dhe një veprim i tillë i sfidon disa 
gra me dëmtime ekonomike ose ndër personale, gjë që mund të rezultojë në vuajtje më të thella ose më 
të qëndrueshme sesa shumë gjendje të tjera”.6 Dhe kjo është arsyeja se përse gjatë këtij raporti, është 
përdorur termi më neutral për abortin e nxitur.  

Pyetja kryesore e parashtruar në këtë hulumtim kërkon përgjigje në veçanti në lidhje 
me atë se si është rregulluar dhe si është kryer procedura e abortit në Kosovë në periudhën 1999 
– 2019? Me qëllim që t’i përgjigjemi kësaj pyetje hulumtimi ka gërshetuar metoda të përziera, 
përfshirë edhe: 1) një shqyrtim të politikave dhe kornizës ligjore duke filluar nga viti 1999 deri 
më 2019, të cilat e rregullojnë abortin e nxitur, shëndetin seksual dhe atë riprodhues në Kosovë, 
2) Të dhëna të grumbulluara dhe hulumtim, 3) Intervista gjysmë të strukturuara me dy gjinekol-
oge, shtatë farmacistë, një zyrtar publik nga Ministria e Shëndetësisë dhe një zyrtar nga Instituti 
Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, 4) Një intervistë kualitative e thellë me një grua e cila 
kishte përjetuar një abort të nxitur dhe një grua të moshuar e cila e përshkruan se si janë kryer 
abortet duke përdorur metoda tradicionale.  

5 Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Abortion, in: Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, et al, eds. Williams 
Obstetrics. 25th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018:346-370

6 Watson, K. JD., Why We Should Stop Using the Term “Elective Abortion, in: Medicine and Society 2018, accessed 
at: https://journalofethics.ama-assn.org/Neni/why-we-should-stop-using-term-elective-abortion/2018-12

METODOLOGJIA
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Kufizimet e hulumtimit 

Gjatë periudhës së hulumtimit jemi përballur me sfida të caktuara. E para 
dhe më e rëndësishmja, ashtu siç do të shfaqet gjatë analizës, Kosova bal-
lafaqohet me probleme kur është fjala për grumbullimin e të dhënave mbi 
abortet e nxitura. Për të qenë në gjendje që të paraqiten të gjetura të be-
sueshme dhe të sakta, është e nevojshme më shumë kohë, një skuadër më e 
madhe hulumtuese dhe më shumë fonde me qëllim të realizimit më të mirë 
të hulumtimit. Përpos çështjes së grumbullimit të të dhënave të shpërndara 
në burime të ndryshme, duke mos e zotëruar këtë, ishte mjaft e vështirë të 
caktoheshin intervistat përkatëse me a) stafin mjekësor, të cilët kanë ag-
jendë të ngarkuar, b) zyrtarët publikë nga institucionet përkatëse, të cilët 
kanë agjendë të ngarkuar dhe c) gratë, të cilat kanë përjetuar aborte të nx-
itura dhe të cilat nuk dëshirojnë të flasin në lidhje me përvojat e tyre per-
sonale. Përgjatë tërë analizës, kufizimet janë theksuar në mënyrë të qartë, 
dhe aty ku është konsideruar si relevante, janë dhënë edhe shpjegimet mbi 
ndikimin e tyre në analizën e përgjithshme.    
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Deniz Kandiyoti përshkruan “patriarkatin klasik”7, në atë formë ku gratë dhe vajzat e një sho-
qërie të caktuar janë gjithnjë nën patronazhin e një figure mashkullore. Ato rriten nën au-
toritetin e babait të tyre dhe në një moshë shumë të re ato martohen në familje, duke rënë 
kështu nën autoritetin e babait të bashkëshortit të tyre. Gratë zakonisht janë gjithashtu të nën-
shtruara ndaj burrit të tyre dhe grave të moshuara që jetojnë në shtëpi. Ky autoritet mund të 
zgjasë aq shumë sa që ato të ketë autoritet edhe mbi vendimet e marra rreth shëndetit riprod-
hues të grave. Në mesin e grave rome në Ballkan ka pasur një numër të grave që kanë treguar 
se nuk kishin abortuar pasi që një figurë autoritative e jashtme nuk i kishte lejuar ato.  Këto 
shifra ndryshojnë nga burri tek vjehrra.8 Hulumtime të tjera kanë treguar se kjo praktikë është 
vërejtur edhe në mesin e grupeve të tjera të grave; gratë e bashkësive të tjera etnike gjithashtu 
kanë deklaruar se ato ndjehen nën presion për të abortuar ose mos abortuar.9 Kjo mund të 
tregojë se nëse gratë mund të ngrenë zërin e tyre në lidhje me çështjet e riprodhimit, atëherë 
një fakt i tillë është e lidhur ngushtë me rregullat kulturore në të cilat patriarkati manifestohet.

Çështjet e moralit thuajse gjithnjë përmenden në çdo diskutim që bëhet për abortet e 
nxitura. Në shumë shoqëri, përfshirë edhe Kosovën, akoma perceptohet si veprim imoral dhe 
si i tillë dënohet nga institucione të ndryshme (p.sh. institucionet fetare).10 Megjithatë, në bazë 
të një studimi të kryer nga UNFPA (Fondi Popullor i Kombeve të Bashkuara) në vitin 2015, të 
anketuarat kishin dhënë dallimet e tyre në lidhje me arsyet se përse janë detyruar të abortojnë.11 
Dallimi është bërë në bazë të faktit nëse ishte e arsyeshme për një grua që t’i nënshtrohet kësaj 
procedure. Martesa ishte faktori vendimtar, nëse një grua kishte ngelur shtatzënë dhe nuk ishte 
në gjendje të martohej me babanë e fëmijës së saj të pa lindur, aborti i detyruar ishte më i mund-
shëm që të konsiderohej si veprim i justifikuar. Megjithatë, nëse një grua ishte e martuar dhe nuk 
kishte asnjë problem shëndetësor, aborti i nxitur konsiderohej si mëkat ose veprim i pajustifi-
kuar.12 Nocioni themelor është se një shtatzëni jashtë martesës mund të pengojë çdo martesë të 
ardhshme. Kjo do të thotë se shëndeti seksual dhe riprodhues i femrave është i lidhur në aspek-
tin shoqëror me statusin martesor dhe matet kundrejt potencialit të saj për të përmbushur rolin 

7 Kandiyoti, D., Bargaining with Patriarchy, Gender and Society, 1988, Vol. 2, No. 3, 278-281.

8 Janevic et al.,“There’s no kind of respect here” A qualitative study of racism and access to maternal health care 
among Romani women in the Balkans, International Journal for Equity in Health 2011, p.6. at: https://equity-
healthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1475-9276-10-53

9 KWN, Access Healthcare in Kosovo, Prishtina 2016, p. 42, at: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2018/10/20170206150329798.pdf

10 UNFPA, Gender Bias in Kosovo, 2016, p. 27, at: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Gender-bi-
as-in-Kosovo-2.pdf

11 Ibid., p. 27-29.

12 Ibid., p. 27. 

PËRCAKTIMI I KONTEKSTIT: 
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e një gruaje, shëndeti riprodhues i të cilës është vetëm për lindje brenda kuadrit të familjes. Në 
këtë kuadër, abortet e detyruara bëhen moralizuese dhe gruaja që i nënshtrohet kësaj procedure 
mjekësore gjykohet moralisht, pozitivisht dhe negativisht për arsyet që ka marrë një vendim të 
tillë. Mund të argumentohet se ky është një mekanizëm i ngjashëm si ai i përshkruar më sipër, 
sepse kjo çështje shoqërore e bën të vështirë që gratë të vendosin në mënyrë të pavarur në lidhje 
me çështjet e shëndetit të tyre seksual dhe riprodhues. 

Kur vije fjala për rolin që religjioni luan në këtë pikë, hulumtimi ka treguar se ekziston 
një marrëdhënie e drejtpërdrejtë në mes të qëndrimit kundrejt aborteve të detyrueshme dhe 
përkushtimit religjioz.13Në Kosovë, 95.6%  e qytetarëve e identifikojnë veten si myslimanë.14 Në 
faqen elektronike të komunitetit islam të Republikës së Kosovës, Idriz Xhigoli ka shkruar një 
artikull në lidhje me qëndrimin e Islamit mbi abortet e nxitura. Në këtë artikull ai bënë tre dal-
lime: aborti spontan (që është një term tjetër për shtatzënitë e dështuara), aborti me qëllim dhe 
aborti sipas shkaqeve shëndetësore.15 Vetëm aborti i qëllimshëm është mëkatar, nëse arsyet për 
një abort të tillë janë bërë në bazë të nevojave/konsideratave shoqërore për një grua, një veprim 
i tillë konsiderohet edhe më tej si një akt kriminal në Islam.16 Shembuj të arsyeve të tilla janë 
numri i fëmijëve, gjinia, shtatzënia në moshë të adoleshencës ose kur një grua është shumë e 
vjetër. Meqenëse shumica dërrmuese e banorëve të Kosovës identifikohen si myslimanë mund të 
ndikohen nga kjo pikëpamje për të zgjedhur që të mos kryejnë një abort të nxitur.

Efekti i këtyre faktorëve, në mesin e shumë faktorëve të tjerë sigurish ishte i dukshëm 
në këtë fushë. Pas një hulumtimi të gjatë, duke i pyetur njerëzit nëse njihnin gra që kishin për-
jetuar një abort të nxitur, ishin identifikuar gjithsej vetëm katër gra, si gra që kishin përjetuar 
aborte të nxitura. Të gjitha këto gra u afruan për të qenë pjesë e hulumtimit duke ndarë rrëfimet 
e tyre. Megjithatë, edhe pse u garantohet anonimiteti i plotë, vetëm një prej tyre pranuar që të 
flas për studimin tonë, por edhe ajo kërkoi të mbetet anonime. Tre gra të tjera refuzuan sepse në 
shumicën e rasteve, abortet e tyre të detyruara u kryen në fshehtësi dhe kishin frikë se njerëzit 
që ishin afër tyre mund të merrnin vesh në lidhje me aktet e tyre. Kjo mund të jetë edhe një 
indikacion se abortet e nxitura në ditët e sotme janë një tabu dhe gratë priren të kenë frikë nga 
stigmatizimi i shoqërisë nëse ndihen të detyruara në kenë një abort të nxitur. Për më tepër, fakti 
që vetëm katër gra janë identifikuar do të thotë se numri i aborteve të shkaktuara mbetet një 
fshehtësi e madhe. Kjo mund të tregojë se gratë nuk ndihen të lirë ta diskutojnë këtë çështje për 
shkak të faktorëve të ndryshëm që lidhen me faktorët tashmë të përshkruar më sipër.

13 Renzi, M., Ideal Family Size as an Intervening Variable between Religion and Attitudes Towards Abortion, Journal 
for the Scientific Study of Religion, 1975, Vol. 14, No. 1., p. 23.

14 Index Mundi, Kosovo Demographics Profile 2018, at: https://www.indexmundi.com/kosovo/demographics_
profile.html. 

15 Këshilli Islamik i Kosovës në Prishtinë: http://www.kbislame-pr.org/page29.html

16 Carol, S. & N. Milewski, Attitudes toward Abortion among the Muslim Minority and Non-Muslim Majority in 
Cross-National Perspective: Can Religiosity Explain the Differences?, Sociology of Religion, 2017, Volume 78, 
Issue 4, p. 462.
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Në këtë pjesë do të përvijohet korniza ligjore e Kosovës në lidhje me abortet e nxitura gjatë tre 
periudhave të ndryshme; para-autonomisë, gjatë Misionit të administratës së përkohshme të 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe pas pavarësisë.

PARA AUTONOMISË 

Para se Kosova të bëhej krahinë autonome, në fuqi ishin ligjet e Serbisë. Sipas Ligjit të asaj kohe 
të Serbisë mbi Ndërprerjen e Shtatzënisë, aborti mund të kryhej me kërkesë të gruas dhe nëse 
gruaja ishte shtatzëne më pak se dhjetë javë. Nuk kërkohej asnjë miratim me shkrim apo pritje 
disa ditore prej momentit së shprehjes së një nevoje të tillë. Miratimi prindëror kërkohej për 
vajzat e mitura nën moshën 16 vjeçare.17 

ADMINISTRATA E UNMIK-UT 

Gjatë kohës kur zbarkoi misioni i Kombeve të Bashkuara (UN), si prani civile ndërkombëtare 
në Kosovë (nga viti 1999), i njohur gjithashtu si UNMIK, u hartuan shumë rregullore dhe ligje 
të cilat hynë në fuqi me qëllim të formimit të institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në 
Kosovë. Një ndër këto ligje ishte edhe Ligji Nr. 02/L-76 mbi Shëndetin Riprodhues, i adaptuar 
nga Kuvendi në vitin 2001.18 Ky ligj kishte hyrë në fuqi me qëllim që “të rregullon organizimin, 
funksionimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha veprimtarive që zhvillohen në fushën e shëndetit 
riprodhues, në institucionet shëndetësore, mbron të drejtat riprodhuese të  individit e të çiftit 
duke përfshirë të drejtën për tu informuar dhe për të pasur qasje në shërbime të duhura.”19 
Ndërprerja e shtatzënisë përmendet vetëm një herë si pjesë e një prej fushave të shëndetit sek-
sual dhe riprodhues dhe atë nën nenin 3. Këtu, përgjegjësia e Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) 
me qëllim të organizimit dhe koordinimit të aktiviteteve i referohen si “ndërprerje e sigurt e 
shtatzënisë”, i cili është term për t’ju referuar abortit të nxitur. Ligji në vetvete nuk specifikon 
asgjë më tej lidhur me atë se si MSH duhet “të organizojë dhe koordinojë” këtë çështje. Ky ligj 
nuk përmend periudhën kohore se deri në cilën javë  mund të kryhet aborti. Megjithatë, një 

17 UNFPA, Pregnancy and Family Planning in Kosovo, 2006, p.31, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/PregnancyandFPinKosovo-Eng1.pdf

18 Republika e Kosovës,  Ligji Nr. 02/L-76 mi shëndetin riprodhues,:  http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=28&lang=en

19 Ibid. Neni 1 

KORNIZA LIGJORE
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studim i bërë nga UNFPA në vitin 2003 (periudha e UNMIK-ut), thotë se abortet në Kosovë 
lejohen të kryhen deri në javën e 14-të të shtatzënisë.20 Kjo nënkupton se krahasuar me kohët 
e mëparshme, gratë kanë pasur të drejtë aborti edhe pas një kohe më të shtyrë të shtatzënisë.  

Kapitulli IV i këtij Ligji radhit të drejtat dhe detyrimet në lidhje me planifikimin familjar. 
Neni 12 pak a shumë e përmbledh tërësinë e neneve tjera të këtij kapitulli, duke theksuar se “Të 
gjithë individët dhe çiftet kanë të drejtë të informohen për rreziqe, edukim dhe komunikim të  
mbështetur në evidencë, zgjedhje të vullnetshme dhe që të përfitojnë nga përdorimi i mjeteve dhe  
i metodave të sigurta, të përballueshme dhe të pranueshme të planifikimit të familjes.”21 Meg-
jithatë, askund nuk mund të gjendet trajtimi i çështjes së abortit të nxitur. Neni 14 thotë se. “Meto-
dat dhe mjetet për planifikimin e familjes, të pranueshme për t’u përdorur, përcaktohen me  
akt nënligjor” - porse këto akte nën-ligjore nuk janë gjendur askund në sistemin elektronik. 
Faqja zyrtare e MSH-së përmban vetëm udhëzime administrative dhe akte të tjera nënligjore. 
Këto përfshijnë udhëzime administrative që hynë në fuqi gjatë administratës së UNMIK-ut, 
por gjithashtu këtu nuk ka asnjë gjurmë në lidhje me planifikimin familjar. Për më tepër, “Gaze-
ta Zyrtare” e UNMIK-ut përmban një sërë rregulloresh që ishin në fuqi gjatë mandatit të tij, por 
asnjëra prej tyre nuk përfshin të drejtat riprodhuese, planifikimin familjar, abortin e nxitur apo 
ndonjë gjë tjetër që lidhet me këtë çështje. 

Gjatë kësaj periudhe, ka qenë në fuqi edhe një ligj tjetër i rëndësishëm, Ligji mbi Ve-
primtarinë Private në Shëndetësi22 i cili përmbledh kushtet e nevojshme që duhej të plotëso-
heshin në mënyrë që klinikat private ku ofrohet kujdesi shëndetësor dhe punonjësit individ-
ualë të kujdesit shëndetësor të vepronin ligjërisht në Kosovë. Asnjë referencë nuk është bërë 
për klinikat e obstetrikës dhe gjinekologjisë ose për punonjësit e kujdesit shëndetësor që ofro-
jnë këto shërbime që përfshijnë ndërprerjen e shtatzënisë. Duhet të supozohet, megjithatë, se 
këto gjithashtu bien nën këtë ligj. 

PERIUDHA PAS PAVARËSISË  

Në vitin 2008, Kuvendi i Përkohshëm i Vetëqeverisjes e Kosovës e shpalli Kosovën si shtet të 
pavarur. Kjo bëri që ligjet, rregulloret dhe udhëzimet administrative të UNMIK-ut të zëvendëso-
heshin me grupe të reja të kornizave ligjore. Kjo pjesë përshkruan kornizën ligjore përkatëse 
për abortin, planifikimin familjar dhe shëndetin riprodhues.

20 UNFPA, Demographic, Social and Reproductive Health Situation in Kosovo Results of a Household Survey, 2005, p. 
67, at:  https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Demographics-2003-Eng_0.pdf. 

21 Republika e Kosovës, Ligji Nr. 02/L-76 mi shëndetin riprodhues, Neni 12,:  http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=28&lang=en

22 UNMIK, Kuvendi i Kosovës, Ligji Nr.2004/50 mbi veprimtarinë private të shëndetësisë , në: https://www.
kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_50_en.pdf 
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Kodi Penal 
Kodi Penal i Kosovës në bazë të nenit 184 e konsideron ndërprerjen e paligjshme të shtatzënisë 
si vepër penale. Paragrafi 1 i këtij neni thotë: “Kushdo që në kundërshtim me ligjin për ndërpre-
rjen e shtatzënësisë dhe me pëlqimin e gruas  shtatzënë, ndërpret shtatzëninë, fillon ta kryej 
ndërprerjen e shtatzënisë ose i ndihmon që ta ndërpres shtatzëninë, dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.”23 Kjo do të thotë që vetëm personat që kryejnë abortin e nxi-
tur mund të ndiqen penalisht në këtë llogari, jo gratë që kanë vendosur të ndërpresin shtatzëninë 
e tyre. Për më tepër, paragrafi 2 kriminalizon veprimin e personave duke theksuar se “kushdo 
që e ndërprenë ose fillon ta ndërpresë shtatzëninë pa pëlqimin e gruas shtatzënë, dënohet  
me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.”

Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë  

Konceptet dhe të drejtat themelore 
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, u adaptua nga Kuvendi i Kosovës Ligji Nr. 03/L-110 
mbi ndërprerjen e shtatzënisë, i cili edhe hyri në fuqi. Në linjë me mënyrën se si janë krijuar ligjet 
në Kosovë, neni 1 i këtij ligji përcakton qëllimin e tij, duke theksuar se: “Ky ligj vendos bazën ligjore 
për rregullimin e ndërprerjes së shtatzënësisë. Qëllimi i vendimit për lejimin e  ligjit për ndërpre-
rjen e shtatzënisë bëhet për shkaqe informative, shëndetësore dhe të largimit të  rrezikshmërisë së 
jetës.  Si qëllim tjetër është marrja e të gjitha masave mbrojtjes për të larguar femrën nga rreziku 
i rritjes se morbiditetit dhe mortalitetit te saj si pasojë e bërjes se aborteve ilegale. Sigurimi i jetës 
se femrës në rrugë institucionale duke larguar nga format me të vrazhda dhe jo mjekësore jashtë 
institucionale që kanë sjellë edhe vdekjen.”24 Në mënyrë të dukshme, arsyetimi i hyrjes së këtij ligji 
në fuqi lidhet me shëndetin e gruas për të eliminuar rreziqet që lidhen me shtatzëninë dhe ndër-
prerjen e saj dhe për të luftuar praktikat ilegale.

Edhe pse kjo mund të nënkuptohet se këtu mungon pretendimi që autonomia dhe 
liria e zgjedhjes së gruas në lidhje me trupin dhe jetën e saj  të respektohet, neni 4 përcakton 
se “ Çdo femër ka të drejtë të vendosë lirshëm mbi ndërprerjen e shtatzënisë sipas kritereve të  
përcaktuara me këtë ligj.”25 Disa nga këto kritere janë paraparë në nenin 5: “1.Çdo femër 
e moshës mbi tetëmbëdhjetë (18) vjeç ka të drejtë që të kërkoj ndërprerjen elektive të  
shtatzënësisë.26  Femrat që kanë arritur moshën e rritur prej gjashtëmbëdhjetë (16) vjetësh 
dhe kanë marrë pëlqimin e prindit ose të kujdestarit ligjor kanë të drejtë të kërkojnë ndërpre-
rjen e shtatzënisë.27 Krahasuar me kohët e mëparshme, në mënyrë më specifike në kohën e 
Jugosllavisë, nënkuptohet se tani ka më shumë kufizime në lidhje me abortet kur bije fjala për 

23 Republika e Kosovës, Kodi Nr.. 04/L-082 Kodi Penal i Republikës se Kosovës, Neni 184, në: http://www.assem-
bly-kosova.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Code.pdf 

24 Republika e Kosovës, Ligji Nr. 03/L-110 Për ndërprerjen e shtatzënisë, Neni 1, at: http://www.gazetazyrtare.
com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=28&lang=en

25 Ibid., Neni 4 

26 Ibid., Neni 5, paragrafi 1 

27 Ibid., paragrafi 2 

16 Abortet në Kosovë  Iliriana Banjska



moshën. Jo vetëm që duhet të merret pëlqimi i prindërve deri në moshën 18 vjeçare (krahasu-
ar me moshën 16 vjeçare), por ky ligj nënkupton gjithashtu se abortet e nxitura nuk lejohen të 
kryhen për gratë nën moshën 16 vjeçare. 

Ky ligj përcakton një ndërprerje elektive të një shtatzënie kur një grua vendos të ketë një 
abort pa ndonjë arsye mjekësore. Dhe ky lloj i abortit lejohet të kryhet sipas këtij ligji deri në javën 
e dhjetë të shtatzënisë, duke llogaritur nga dita e parë e ciklit të menstruacioneve të fundit.28 Kjo 
do të thotë katër javë më pak se gjatë periudhës së UNMIK-ut. Është interesante që ky ligj në nenin 
13 parashikon që mjekët kanë të drejtën të vendosin të mos kryejnë abortet e induktuara, por meg-
jithatë në këtë rast «institucionet shëndetësore publike dhe ato institucione të përziera janë të 
detyruar të ofrojnë një zgjidhje të përshtatshme për femrat brenda të njëjtit institucion.”29

Çdo ndërprerje e shtatzënisë që kërkohet të kryhet pas javës së dhjetë, sipas këtij ligji 
është në kundërshtim me Ligjin e Shëndetësisë në Kosovë. Prandaj si i tillë duhet të bëhet me 
komision shëndetësor profesional.30  

E drejta për informim dhe shërbime  
Sipas këtij ligji, një grua që kërkon ndërprerjen e shtatzënisë pa marrë parasysh arsyen,  duhet 
së pari të informohet nga specialistja shëndetësore lidhur me: rreziqet e mundshme mjekësore 
dhe emocionale që mund të shkaktohen nga një ndërhyrje e tillë, të drejtat e saj sipas ligjit, in-
stitucionet ekzistuese dhe organizatat në dispozicion për të mbështetur një grua në këtë rast 
dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, për institucionet shëndetësore që kryejnë ndër-
prerjen e shtatzënisë në kushtet të sigurta mjekësore.31 Pas ndërprerjes së shtatzënësisë, në të 
gjitha rastet, mjeku apo ekipi mjekësor që ofron këtë shërbim shëndetësor është i detyruar që 
të informojë femrën për shërbimet   planifikimit familjar dhe ta këshillojë atë për metodat dhe 
mjetet kontraceptive që ofron ai ose institucionet tjera shëndetësore.”32 Është interesante se 
detyrimi i mjekut për të informuar meshkujt në lidhje me këtë nuk përmendet fare. 

Kur flitet për shërbimet, njëjtë sikurse në ligjin paraprak i cili ka qenë në fuqi, abortet 
lejohen të kryhen vetëm nga gjinekologë obstetër të specializuar dhe të licencuar.33 Vëmendje 
duhet t’i kushtohet fjalëformimit dhe kushteve të caktuara në nenin 10 të këtij ligji. Fjalë për 
fjalë Neni 10 përcakton si në vijim: “Në rast se femra edhe pas këshillimit dhe vizitës mjekësore, 
përsëritë vullnetin e saj për ndërprerjen elektive të shtatzënësisë kërkohet konfirmimi i 
kërkesës së saj konform nenit 10.5 të Ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në 
kujdesin shëndetësor.”34 Termi “edhe pas” i përdorur këtu është interesant pasi që lë hapësirë 
për interpretim mbi rolin e mjekut/specialistit shëndetësor përgjegjës për zhvillimin e bisedës 

28  Ibid., Neni 16 

29  Ibid., Neni 13

30  Ibid., Neni 7

31  Ibid., Neni 8

32  Ibid., Neni 18

33  Ibid., Neni 9

34  Ibid., Neni 10
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fillestare informative me gruan, e cila ka shprehur vullnetin e saj për të kryer një abort. Në të 
dy versionet e ligjit si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhën angleze, shprehja “edhe” nënk-
upton se roli i mjekut shkon përtej shkëmbimit objektiv të informacionit, siç është shpjeguar 
më lart, që do të thotë se mund të përfshijë një formë të bindjes, me qëllim të ndryshimit të 
mendjes së një gruaje kur ajo vjen me idenë për të abortuar. 

Për më tepër, pjesa e dytë e këtij neni thotë se kërkohet konfirmimi i kërkesës së saj 
në pajtim me një ligj tjetër, me fjalë të tjera ligji i cili del nga Administrata e UNMIK-ut e vitit 
2004, për të drejtat dhe përgjegjësitë e banorëve të Kosovës në sistemin shëndetësor [sic]35, 
në mënyrë  specifike neni 10.5 . Pas dorëzimit të kërkesës me shkrim, gjinekologu - obstetër i 
përfshirë duhet të vendosë afatin për kryerjen e abortit, i cili duhet të jetë së paku dy ditë pas 
vizitës së parë të gruas.36 Siç u tha më sipër, sipas ligjit të kohës së Jugosllavisë, kjo lloj kërkese 
me shkrim nuk ishte e nevojshme. Së fundmi, ky ligj specifikon se këto lloje intervenimesh 
mund të kryhen vetëm nën kushte të sigurta shëndetësore dhe se institucioni shëndetësor kur 
ndërpritet shtatzënia është i detyruar t’i ofrojë një shërbim gruas për të trajtuar komplikimet 
e mundshme që mund të ndodhin gjatë procedurës. 37

Kushtet e veçanta  
Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë deklaron në mënyrë shumë të qartë se “Ndërprerja e 
shtatzënisë me motiv të përzgjedhjes se gjinisë së frytit është e ndaluar.”38 Edhe pse një gjë e 
tillë faktikisht është jo korrekte sepse gjinia e një personi nuk mund të zgjidhet, ndërsa seksi 
po, dhe si i tillë i ndalon gratë, burrat dhe çiftet që të vendosin nëse foshnja e tyre nga mbanë 
gjininë që ata dëshirojnë. Përveç këtij një kufizimi shumë të rëndësishëm, ligji siguron përjash-
time nga një rregull kur bëhet fjalë për rastet kur mund të kryhet një abort i detyruar. Një nga 
arsyet që lejon ndërprerjen e shtatzënisë pas dhjetë javësh është kur ka arsye mjekësore për ta 
bërë një gjë të tillë. Kjo do të thotë se Përveç kësaj kufizimi shumë të rëndësishëm, ligji siguron 
përjashtime nga një rregull kur bëhet fjalë për kur mund të kryhet një abort i detyruar. Një nga 
arsyet që lejon shtyrjen e shtatzënisë pas dhjetë javësh është nëse ka arsye mjekësore për ta 
bërë këtë. Kjo do të thotë se mund të bëhet ndërprerja e shtatzënësisë për arsye mjekësore kur 
vërtetohet se fetusi ka keq formime të papajtueshme me jetën, sëmundje ose gjendje të rënda 
që lënë invaliditet të rëndë dhe kanë trajtim të pasigurt, [sic].39 Për më tepër, një shtatzëni 
mund të ndërpritet ligjërisht nëse ajo shtatzani është rezultat i “dhunimit, marrëdhënieve të 
padëshiruara të femrave të cilat janë viktima të trafikimit dhe shfrytëzimit seksual të detyruar 
dhe marrëdhënies seksuale me të mitur ose incestit.”40

35 UNMIK, Kuvendi i Kosovës, Ligji Nr.2004/38 Për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve në Kujdesin Shënde-
tësor, në: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_38_en.pdf 

36 Republika e Kosovës, Ligji Nr. 03/L-110 Për ndërprerjen e shtatzënisë, Neni 11, at: http://www.gazetazyrtare.
com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=28&lang=en

37 Ibid., Neni 12

38 Ibid., Neni 14

39 Ibid., Neni 15

40 Ibid., Neni 16
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Edhe pse sipas nenit 21 të Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë, “çdo institucion shëndetësor 
është i detyruar të raportojë mbi të dhënat statistikore lidhur me ndërprerjen e shtatzënisë”, 
duket se në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta për ndërprerjet e induktuara të shtatzënisë. Disa 
kërkesa për statistika janë dërguar në institucionet përgjegjëse pa sukses. Prandaj hulumtimi 
mbështetet kryesisht në të dhënat e mbledhura përmes studimeve. Kjo është problematike kur 
bëhet fjalë për përpjekjet për të identifikuar tendencat gjatë viteve, pasi shumica e sondazheve 
të kryera nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore vendosin metoda të ndryshme, të cilat e 
bëjnë të pamundur krahasimin. Përveç kësaj, të gjitha statistikat në dispozicion të mbledhura 
në këtë mënyrë, raportojnë për përqindjet e grave që kanë një abort të nxitur gjatë jetës së 
tyre, jo në vitin kur ky raport u krye. Kjo është problematike, sepse e bën të pamundur të bëjmë 
analiza mbi rritjen ose uljen e mbizotërimit dhe kështu të zbulojmë tendencat. Sidoqoftë, në 
mungesë të të dhënave të tjera të sakta, ia vlen që t’i përmendim këtu.

Më 1999 UNFPA së bashku me Organizatën Ndërkombëtare për Migrim dhe Zyrën e 
Statistikave të Kosovës (tani e quajtur Agjencia e Statistikave të Kosovës) zhvilloi studimin e parë 
kombëtar me bazë familjare për demografinë, socio-ekonominë dhe shëndetin riprodhues nga 
nëntori i vitit 1999 deri në shkurt të vitit 2000. Sipas këtij studimi, shkalla e abortit ishte 4.8 aborte 
për 1,000 lindje të gjalla dhe gjithashtu u pranua që kjo çështje nuk ishte raportuar mjaftueshëm 
në studim.42 Më vonë, në vitin 2003 u publikua një raport i ngjashëm, i cili nuk adresoi abortin e 
induktuar si një çështje. Hulumtimi i fundit në shkallë të gjerë në Kosovë, i zhvilluar nga institucio-
net shtetërore me qëllim të përfshirjes së çështjeve në lidhje me riprodhimin shëndetësor u zhvil-
lua më 2009 dhe u publikua më 2011. Sipas gjetjeve në këtë raport, përqindja e grave të cilat kanë 
qenë ndonjëherë shtatzënë, të cilat kanë pasur një abort të nxitur në po atë vit, ka qenë 7.9%.43 

Ky studim zbuloi se kjo përqindje rritet zakonisht me moshën, që logjikisht lidhet me 
faktin se gratë më të moshuara kanë pasur më shumë shtatzëni, gjë që e rrit probabilitetin për 
aborte të nxitura.44 Nga gratë pjesëmarrëse në këtë studim të cilat kishin moshën 45-49 vjeçe, 
10.3% raportuan të kenë pasur një abort të nxitur. 45 Një ndryshim tjetër i rëndësishëm që u 
dallua ishte fakti që gratë të cilat jetonin në zona urbane kishin më shumë aborte të nxitura se 
sa ato që jetonin në zonat rurale. Sipas analizave të prezantuara në këtë raport, kjo gjë me sig-
uri vjen për arsye të “dëshirave për një familje më të vogël, sepse kostoja për rritjen e fëmijëve 

41 Kategoria e moshës prej 15-49 me përjashtim të rasteve kur përcaktohen ndryshe 

42 Agjencia Kosovare e Statistiakve, Demografia Anketa për Shëndetin Social dhe Riprodhues Nëntor 2009, 2011, p. 2, at: 
http://ask.rks-gov.net/media/1832/demographic-social-and-reproductive-health-survey-in-kosovo-2009.pdf

43 Ibid., p. 36

44 Ibid., p. 36 & 37

45 Ibid., p. 37

MBIZOTËRIMI: NJË REALITET 
I SHTREMBËRUAR41

19 Abortet në Kosovë  Iliriana Banjska



në zonat urbane është më e lartë”.46 Sidoqoftë, kjo analizë dështon për të marrë parasysh faktin 
që gratë në zonat rurale ndoshta raportuan më pak aborte të nxitura për arsye të shkallës së 
lartë që këto lloj aborte stigmatizohen në zonat rurale, kundrejt atyre urbane.  

Më 2016, Rrjeti i Grave të Kosovës (KWN) zhvilloi një studim familjar për të matur 
qasjen e meshkujve dhe femrave në kujdesin shëndetësor në Kosovë. Ky studim gjithashtu 
përfshiu pyetje në lidhje me abortin e nxitur. Rezultatet tregojnë që 11% e grave kanë pasur 
një abort të nxitur gjatë jetës së tyre, prej të cilave 7.4% e femrave janë të moshës 16-49 vjeçe. 
Këto rezultate janë pak a shumë sikurse statistikat e raportuara më 2009 dhe 2003.47

ABORTET E NXITURA 
NË INSTITUCIONET PUBLIKE 

Klinika Obstetrike Gjinekologjike e Qendrës së Klinikës Universitare të Kosovës (QKUK) ofron 
“shërbime shëndetësore të nivelit primar-ambulator, duke përfshirë edhe planifikimin famil-
jar (abortet ligjore artificiale)”48 dhe njëherit është shërbimi i parë gjinekologjik publik në 
Kosovë. Kjo klinikë përmban 13 departamente, ku secila ka udhëheqësin e departamentit dhe 
krye infermieren. Në tërësi janë 46 mjekë specialistë, 204 infermiere dhe 36 mjekë specialistë 
të dedikuar për qendrën e edukimit të specialistëve.49  

Një hetim i bërë nga Preportr më 2016, tregoi një mesatare prej 100 aborteve të 
nxitura të cilat kryhen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).50 Sidoqoftë, sipas 
një dokumenti të publikuar nga QKUK, këta numra ishin shumë më të lartë për vitet 2005-
2007  (shih tabelën 1).

Viti Numri i grave të cilat kishin aborte të nxitura në QKUK 51 

2005 486 

2006 300

2007 293

Totali 1079

Tabela 1

46 Ibid., p. 37

47 KWN, Qasja në Kujdesin Shëndetësor në Kosovë, Prishtinë, 2016, p. 33, at: https://womensnetwork.org/wp-con-
tent/uploads/2018/10/20170206150329798.pdf

48 Faqja Zyrtare e QKUK: http://shskuk.org/klinika-gjinekologjike-obstetrike/

49 Ibid.

50 Preportr, Turpi mbi trupin, 2016, at: http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Turpi-mbi-trupin-108

51 Paçarada, M. et. al., Abortet artificiale të kryera në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nga janari 2005 - 
dhjetor 2007, 2009, p. 88, at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19537663
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Shumica e këtyre grave ishin të moshës  20-35 vjeçe (51.5% e totalit). Nga totali i grave që 
kishin ndërmarrë një abort të nxitur gjatë periudhës 2005-2007, 43% e pacienteve kishin më 
shumë se sa katër lindje të mëparshme dhe 7.7% e pacienteve ishin shtatzënë për herë të parë. 
Ky mund të jetë një tregues se ndoshta gjatë këtyre viteve gratë kishin aborte të nxitura si 
rezultat i kostos së lartë për një familje të madhe, apo nga mungesa e kohës apo energjisë. Për 
shumicën e femrave, domethënë 50.1%, ishte aborti i tyre i parë i nxitur.52 

Sipas këtij studimi të bërë nga QKUK, shkalla e aborteve të nxitura në këtë periudhë 
kishte rënë në krahasim me periudhën 2000-2004. Edhe pse këta numra nuk janë të paraqi-
tura në dokument, spekulimi i bërë aty thotë që kjo mund të ndodhë për shkak të “një rritje të 
ndërgjegjësimit për metoda më të përshtatshme kontraceptive përmes edukimit shëndetësor 
dhe metodave të tjera të komunikimit”.53 Sidoqoftë, siç edhe theksohet gjithashtu në doku-
ment, numri i aborteve të nxitura në klinikat private nuk përfshihet. Për këtë arsye mund të 
bëhet një spekulim tjetër që shumë gra mund të kenë shkuar në klinika private për të pasur 
një abort të nxitur gjatë kësaj periudhe kohore. Gjë që nuk është e çuditshme, pasi që shumë 
klinika private janë themeluar në Kosovë përgjatë viteve.

Sipas Shefes të Divizionit të Shëndetit të Nënës dhe Fëmijës dhe Shëndetit Riprodhues 
në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova e gjen veten në një situatë të tmerrshme kur 
bëhet fjalë për grumbullimin e të dhënave të rasteve të aborteve të nxitura. Ajo konfirmoi se, 
megjithëse të gjitha klinikat janë të detyruara të raportojnë këtë numër, shumica nuk e bëjnë. 
“Nuk ka numra të saktë dhe shumica kryhen në klinikat private”.54 Megjithatë, numrat që ajo 
mund të marrë nga QKUK, mund të gjenden më poshtë tabela 2. Këto janë vetëm numrat e 
aborteve të nxitura të kryera në departamentin e gjinekologjisë të QKUK-së, përkatësisht në 
Prishtinë, këto nuk përfshijnë ato në departamentet rajonale të QKUK-së. Sipas përfaqësuesit, 
këto departamente vështirë se i raportojnë këto shifra.

Viti Numri i grave që kishin aborte të nxitura56

2012 67

2013 124

2014 130

2015 106

2016 111

2017 121

2018 (deri në 25-05-2018) 67

Totali 726

Tabela 2

52  Ibid. 

53  Ibid. 

54  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

55 Të dhëna të siguruara nga Divizioni për Shëndetin e Nënës dhe Fëmijës dhe Shëndetit Riprodhues brenda MSH-së
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Një intervistë e zhvilluar për këtë hulumtim me një përfaqësues të Institutit për Shëndetësi 
Publike Kombëtare të Kosovës 56 zbuloi se ku qëndron problemi kur bëhet fjalë për statistikat 
e aborteve të nxitura në Kosovë. Një pjesë e mandatit të këtij instituti publik është të informojë 
politikat qeverisëse dhe strategjitë në fushat e shëndetësisë përmes hulumtimeve. Kur bëhet 
fjalë për mbledhjen e të dhënave për abortet e nxitura gjer në vitin 1999 në Kosovë, gjine-
kologët paraqitën raporte individuale për çdo rast të kryer të abortit në institucione të kujdesit 
shëndetësor. Sidoqoftë, që nga ajo kohë ka ndryshuar mënyra e mbledhjes së statistikave për 
këtë çështje. Për qëllime të këtij hulumtimi, përfaqësuesi në fjalë shikoi statistikat mbi abortet 
siç raportohen në institut në vitin 2017. Ky numër ishte 1919, i cili duket si një numër i madh. 
Megjithatë, mënyra në të cilën këto statistika janë grumbulluar e bën të pamundur të kuptohet 
se sa prej tyre ishin raste të veçanta të aborteve të nxitura. Këto 1919 “raste të aborteve” 
përfshijnë abortet spontane/dështimet dhe të gjitha procedurat e përfshira në rastet e 
aborteve. Me fjalë të thjeshta, kur një grua shkon për një konsultë mjekësore për të diskutuar 
mundësinë e abortit të nxitur, kjo shikohet nga gjinekologu si një rast aborti. Kur e njëjta grua 
vjen për t’iu nënshtruar procedurës, shënohet si një rast tjetër i abortit. Kur po e njëjta grua 
vjen në vizitë për kontroll të rregullt pas procedurës, përsëri gjinekologu e mban shënim si 
rast aborti. Me këta numra të raportuar në institucionet shtetërore është e pamundur të kemi 
një pamje të saktë se sa aborte të nxitura kryhen në Kosovë. Interesant është fakti që të dhënat 
e Ministrisë së Shëndetësisë të marra për këtë hulumtim janë plotësisht të ndryshme. Është e 
qartë se sistemi i mbledhjes së të dhënave dhe procedimi i tyre është plotësisht i shtrembëru-
ar, prandaj është e pamundur të detektojmë trendet apo ndryshimet përgjatë viteve. 

Në vitin 2016 dhe 2018 janë publikuar dy produksione shqetësuese mediatike hetimore 
në lidhje me trajtimin e grave të cilat vijnë në institucionet publike për aborte të nxitura. Hetimi i 
bërë nga Preportr zbuloi praktika të dobëta të besueshmërisë dhe gjykim moral të shprehur ndaj 
abortit të nxitur. Gjatë këtij hetimi, personeli punues mjekësor në departamentin e gjinekologjisë të 
QKUK-së janë vëzhguar duke thirrur me zë të lartë pacientet dhe duke iu thënë “kush është në radhë 
për të hequr foshnjën e saj? Hajde brenda!” në një dhomë pritjeje me plot pacientë të tjerë.57 Për më 
tepër, dhoma në të cilën bëhen procedurat e abortit është e dekoruar me një afishe  ku shihet një 
grua që mban foshnjën e saj dhe shoqërohet nga ky shkrim “Shkatërruesi më i madh i botës është 
dështimi – aborti. Krim i bërë me duart e vet nënës”.58 Një intervistë e zhvilluar me drejtoreshën 
e Klinikës Obstetrike Gjinekologjike te QKUK-së nga Rrjeti i Raportimeve Hulumtuese te Ballkanit 
(BIRN), zbuloi motivin që fshihet pas kësaj afisheje. Ajo e përshkroi abortin e nxitur si vrasje dhe 
potencoi që “vrasja e një foshnje nuk lejohet as nga feja dhe as nga shkenca”.59 Kryeinfermierja në 
departamentin e Planifikimit Familjar në këtë institucion publik shpjegoi që ajo e “ka vendosur 
afishen aty që gratë dhe vajzat të cilat vijnë për abort të shohin që janë duke bërë një krim”. Për më 
tepër, në një intervistë për Preportr, po e njëjta profesioniste e shëndetësisë publike kishte thënë që 

56  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

57  Preportr, Turpi mbi trupin, 2016, at: http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Turpi-mbi-trupin-108 

58  Ibid.

59  Ibid.
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gratë të cilat kërkojnë abort të nxitur, ajo mundohet t’i bindë me çdo kusht që ta mbajnë foshnjën, 
duke potencuar që aborti i nxitur është njëlloj me vrasjen e fëmijës që ke në shtëpi.60

Sjellje e papërshtatshme dhe jo profesionale e profesionistëve të shëndetësisë publike është 
vënë re nga një grua e re e intervistuar për këtë hulumtim. Ajo ka kërkuar të mbetet anonime 61; 

Ne ishim të dashuruar, unë ngela shtatzënë aksidentalisht. Gjithmonë përdornim 
prezervativë, por një natë nuk përdorëm dhe unë ngela shtatzëne. Ishim shumë të 
rinjë për t’u bërë prindër, sidomos ai. Mendova se kjo do ta ndryshonte mar-
rëdhënien tonë, gjë të cilën nuk e doja. Pas një bisede të gjatë, vendosëm për abort. 
Ishim të rinjë, nuk kishim mjaft të holla. Kështu që të dy huazuam para nga miqtë 
tanë. Na duheshin 200 euro. Shkuam në një institucion shëndetësor publik. Gjineko-
logu sillej shumë ftohtë me mua. Ai e shikonte sa e stresuar isha, por nuk mërzitej. 
Ai më tha që isha në javën e tretë të shtatzënisë. I dashuri im dhe unë u tmerruam, 
unë isha tepër e hutuar dhe nuk dija çfarë të bëja. Ditën e vizitës i treguam dok-
torit që nuk dinim çfarë të bënim. Ai nuk u mërzit, vetëm na tha: veç vendosni. 
Ai nuk më tha asnjë shpjegim se çfarë mund të bëja. Për një kohë isha në depre-
sion sepse nuk dija çfarë të bëja. Edhe pse ishim tepër të dashuruar, besoja se isha 
tepër e re, gjithashtu edhe ai. Përfundimisht ai filloi te qante kur i thashë se duhej 
të abortonim. Ai më tha që nëse do të doja mund ta mbanim foshnjën. E pyeta se 
çfarë dëshironte ai. Por e pashë panikun në sytë e tij dhe mendova që ndoshta ai 
s’ishte gati për një gjë të tillë, edhe pse ishte person familjar. Ne ishim të dashuruar, 
thjeshtë ishte një aksident. Megjithatë, mendoja se të pasurit e një fëmije mund të 
na shkatërronte lidhjen, prandaj vendosa për abort. Nuk e di saktë sa kohë kishim 
nga kontrolli i parë deri tek aborti, por nuk ishte më shumë se sa dy ditë. Ai (i dashu-
ri) caktoi një termin. Gjersa unë isha në dhomën e mjekut, ai më priste jashtë, duke 
qarë dhe i stresuar. Ai ishte katolik dhe e kishte të vështirë pasi që religjioni i tij 
mëson se aborti nuk është në rregull. Gjatë procedurës kisha shumë dhimbje, duro-
va për një farë kohe, por pastaj nuk i bëra ballë dhe qava dhe bërtita me të madhe. 
E dini se çfarë bëri doktori? Ai më bërtiti duke më thënë ‘Mbylle gojën! A nuk të 
vjen turp që njerëzit në korridor po të dëgjojnë?’ E gjithë procedura m’u duk e çu-
ditshme. Ishte natën vonë. Nuk jam e sigurt nëse ishte e ligjshme, por ndjehej si e 
pa ligjshme. Pas kësaj doktori nuk më dha asnjë këshillë për planifikimin familjar. 
Nuk desha ta vizitoj sërish për shkak të mënyrës se si më kishte trajtuar. Shkova për 
kontrollë te një gjinekolog tjetër. 

60  Ibid.

61  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019
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Mënyra se si profesionistët shëndetësorë trajtojnë pacientët është jashtëzakonisht e rëndësishme 
për çdo fushë të kujdesit shëndetësorë. Sidoqoftë, siç mund ta kuptojmë nga historia e kësaj gruaje, 
doktori jo vetëm që nuk veproi sipas Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë, por qasja e tij ishte posh-
tëruese dhe gjykuese. Nuk ishte sipas ligjit, sepse së pari ai nuk siguroi informacione në lidhje me 
“rreziqet e mundshme mjekësore dhe emocionale të cilat mund të shkaktohen nga një ndërhyrje 
e tillë, të drejtat e saj sipas ligjit, institucionet ekzistuese dhe organizatat të cilat mbështesin gratë 
në raste të tilla dhe së fundi, por jo më pak me rendësi nuk i tregoi për institucionet shëndetësore 
të cilat kryejnë ndërprerjen e shtatzënisë në kushte të sigurta shëndetësore” siç parashihen në 
Nenin 8 të këtij Ligji. Ai gjithashtu nuk i foli asaj në lidhje me planifikimin familjar dhe metodat 
kontraceptive. Sidoqoftë, ndoshta më e rëndësishmja, ai nuk ishte i kujdesshëm me qasjen e tij, nuk 
e mori parasysh që kjo mund të jetë një procedurë e ndjeshme për një grua të re në vështirësi. Për 
më tepër, ai i imponoi asaj një formë të turpit për arsyen që ajo ishte në klinikë. 

ABORTET E NXITURA NË KLINIKAT PRIVATE 

Çështja më e diskutuar kur flitet për abortet e nxitura në Kosovë, është sektori privat. Në 
Kosovë nuk ka statistika të përgjithshme të besueshme për abortet e nxitura sepse këto 
zakonisht paraqesin vetëm ato aborte të kryera në institucione publike, ku ky numër është 
shumë i vogël. Arsyeja për këtë është se ka shumë klinika private që cilat kryejnë aborte të 
nxitura të cilat nuk i raportojnë këta numra në mënyrë të rregullt edhe pse ky është një obligim 
ligjor.62 Sipas hulumtimit të UNFPA-së së vitit 2006 “besohet se një numër i madh i aborteve të 
nxitura të pa dokumentuara kryhet nëpër klinikat private”.63

Kjo bëhet çështje kur klinikat private ofrojnë aborte të nxitura si shërbime mjekësore 
pa pasur licencën e nevojshme për të, çështje gjithashtu e konfirmuar nga shefi i Shoqatës së Ob-
stetrikës dhe Gjinekologjisë së Kosovës. Sipas tij, në të kaluarën, kur abortet e nxituara janë kryer 
vetëm në institucionet publike, numri i saktë i këtyre procedurave mjekësore të kryera brenda një 
muaji apo një viti ka qenë i njohur.64 Në mungesë të statistikave zyrtare, disa hulumtime gazetare-
ske kanë dalë në lidhje me këtë çështje, duke u munduar të hedhin pak dritë mbi praktikat, palig-
jshmërinë dhe çështje të tjera të ndërlidhura me abortet e nxitura të kryera nëpër klinikat private. 
Sipas hulumtimit të zhvilluar nga Preportv, nga 122 klinika private të gjinekologjisë në Kosovë, 
vetëm pesë kanë një licencë për të kryer aborte të nxitura për vitin 2016.65 Kur flasim në termat 
gjeografik, kjo nënkupton që jo të gjitha femrat kanë një qasje të lehtë në këto klinika. Kjo nënkup-
ton që probabiliteti që një grua të shkoj në një klinikë të pa licencuar të jetë relativisht i lartë. 

62 Intervistë me Kryetarin e Shoqatës së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë së Kosovës e zhvilluar në Maj 2019

63 UNFPA, Pregnancy and Family Planning in Kosovo, p. 31, 2006, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/PregnancyandFPinKosovo-Eng1.pdf

64 Interview conducted in May 2019

65 Preportr, Turpi mbi trupin, 2016, at: http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Turpi-mbi-trupin-108
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Sipas raportit në vitin  2006, për kryerjen e aborteve të nxitura gratë preferuan më tepër të shkojnë 
në klinikat private se sa në institucionet publike.66 Për gratë e martuara kjo bëhet për arsyen se në 
klinikat private trajtimi është më i mirë dhe më i shpejtë.67 Megjithatë,  të pa martuarat preferojnë 
të shkojnë në klinikat private për shkak të privatësisë. Sipas gjinekologëve pjesëmarrës në studi-
min e UNFPA-së të vitit 2006, në mjediset publike nuk mund të ketë konfidencialitet. Për më tepër, 
mundësitë që një grua të takoj dikë që e njeh, janë shumë të larta. Prandaj, në atë kohë, gratë e 
pamartuara preferonin të kryenin abortet e nxitura në klinika private apo jashtë Kosovës. 68 Një 
hetim i bërë për gazetën “Prishtina Insight” në vitin 2018, konfirmon që kjo gjë akoma ndodhë, për 
më tepër që gratë nën moshën 18 vjeçare (mosha e ligjshme për abort të nxitur në Kosovë) dhe 
gratë, shtatzënia e të cilave ka kaluar kufirin e dhjetë javëve, kërkojnë shërbime mjekësore në Ma-
qedoni për të kryer aborte të nxitura.69 Një çështje kjo e konfirmuar gjithashtu nga shefi i Divizionit 
për Shëndetit e Nënës dhe Fëmijës dhe Shëndetit Riprodhues në Ministrinë e Shëndetësisë.70

Sidoqoftë, kjo ndodhë edhe në Kosovë gjithashtu. Në raportin e MSH-së “Shëndeti dhe 
kujdesi shëndetësor në Kosovë” i vitit 2004 thuhet që (në atë periudhë) klinikat private kryejnë 
aborte të nxitura edhe pas javës së dhjetë të shtatzënisë.71 Raporti i vitit 2006 i UNFPA-së thek-
son që gratë pjesëmarrëse në fokus grupe tregojnë histori për objektet private të cilat kryejnë 
aborte të nxitura edhe “në muajin e pestë apo më vonë, veçanërisht nëse doktori është një i 
afërm, apo nëse dikush pagua një sasi të madhe të parave”.72 Aborte të nxitura të paligjshme 
raportohet të ndodhin akoma. Në vitin 2016, drejtoresha e Klinikës Obstetrike Gjinekologjike 
në QKUK, iu tha hulumtuesve të BIRN që ajo është në dijeni se mjekët nga personeli i saj krye-
jnë aborte të nxitura të paligjshme në klinika private.73 Institucioni i Avokatit të Popullit në 
vitin 2016 publikoi një raport, duke e konfirmuar këtë gjë po ashtu dhe duke thënë “shumica 
e rasteve të abortit kryhen në mënyrë të paligjshme nëpër klinikat private, të cilat nuk janë të 
autorizuara për bërë këtë procedurë, ku nuk garantohen standarde të sigurisë së aborteve dhe 
ku kujdesi pas abortit, veçanërisht këshillimi për planifikimin familjarë nuk ofrohet.”74

Kryetari i shoqatës së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë së Kosovës theksoi që në spitalin privat ku 
ai punon, çdo javë nga një grua kërkon të ketë një abort të nxitur.75 Kjo përfshinë edhe gratë pas 
kalimit të periudhës së ligjshme dhjetë javore, edhe pse këto kërkesa sipas tij refuzohen në spitalin 

66 UNFPA, Pregnancy and Family Planning in Kosovo, 2006, p. 42, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/PregnancyandFPinKosovo-Eng1.pdf

67 Ibid., p. 42 & 43

68 Ibid., p. 43

69 Prishtina Insight, Skopje, a solution for Kosovo women seeking abortion, 2018, at: https://prishtinainsight.com/
skopje-solution-for-kosovo-women-seeking-abortion-2-mag/ 

70 Interview conducted in May 2019

71 UNFPA, Pregnancy and Family Planning in Kosovo, 2006, p. 31, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/PregnancyandFPinKosovo-Eng1.pdf

72 Ibid., p. 42

73 Prishtina Insight, In Kosovo, a Thriving Market in Illegal Abortion, 2016, at: https://prishtinainsight.com/koso-
vo-thriving-market-illegal-abortion/

74 Institucioni i Avokatit të Popullit, Të Drejtat e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues në Kosovë janë Realitet Përtej 
Ligjit?, 2016, p.44. 
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ku ai punon. Grave iu kërkohet që të dërgojnë rastet e tyre para komisioneve mjekësore përgjegjëse 
të cilat vendosin nëse këto aborte të nxitura lejohen të kryhen. Sipas tij arsyeja më e zakonshme 
që gratë kërkojnë aborte të nxitura është planifikimi i dobët familjar apo përdorimi i metodave të 
dobëta të mbrojtjes/kontraceptivëve. Një gjinekologe e cila punon në një klinikë private, e intervis-
tuar për këtë studim, përmend planifikimin e dobët familjar si arsye se pse gratë vendosin të kenë 
një abort të nxitur, por ajo gjithashtu shton se gratë çdo ditë e më tepër duan të kenë fëmijë në një 
moshë më të shtyrë, prandaj vendosin për abort kur shtatzënia ndodhë në një fazë më të hershme 
të jetës.76 Ajo shprehet se mbështet plotësisht vendimin e grave për aborte të nxitura, sepse ajo 
beson që kjo është shenjë që gratë gjithnjë e më shumë janë në kontroll të jetës së tyre. Sidoqoftë, 
ajo gjithashtu u shpreh se në klinikën ku ajo punon, nuk kryhen shumë aborte të nxitura dhe se 
pacientet e dijnë këtë gjë, prandaj nuk ka shumë kërkesa për aborte të nxitura në klinikën e saj. 
Ajo vazhdoi të shpjegonte që ka raste kur ajo mundohet të flasë me gratë të cilat vijnë për abort të 
nxitur, në mënyrë që ato ta rimendojnë procedurën, të ‘përmirësojnë’ rrethanat e tyre që ta kenë 
të mundur ta mbajnë fëmijën. Për më tepër ajo sqaroi që është trishtuese për një grua të re e cila 
aborton foshnjën e parë, kurse është plotësisht në rregull për çiftin e martuar të cilët tashmë kanë 
fëmijë të tjerë.77 Edhe pse kjo gjë është e ligjshme, siç u sqarua në kapitullin për kornizën ligjore, 
doktorët mund të refuzojnë kërkesat për aborte të nxitura. Fakti që doktorët mundohen të shtyjnë 
bindjet e tyre personale në lidhje me këtë çështje, mund të jetë e dëmshme për procesin e lirisë së 
zgjedhjes dhe mund të kontribuojë në stigmatizimin e abortit të nxitur. 

Kryetari i Shoqatës së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë theksoi se në klinikën e tij, ndry-
she nga përvoja e lartpërmendur e gruas së re në institucionin publik, pas kryerjes së abortit 
të nxitur gjinekologët i këshillojnë gratë në lidhje me metodat kontraceptive.

“Ne iu themi që aborti nuk është gjëja më e mire dhe se nuk është 
i këshillueshëm si mjet i planifikimit familjar, sepse përcillet me 
rreziqe dhe probleme të cilat ndonjëherë janë afat-gjata.”.78

Ngjashëm edhe gjinekologia e cila punon në klinikën private u shpreh se ajo vendos një theks 
të veçantë në informimin e pacientëve të saj në lidhje me metodat kontraceptive dhe të plani-
fikimit familjar, në mënyrë që të evitoj abortet e nxitura.79 Ajo theksoi që preferon ta bëjë këtë 
bisedë me partnerin mashkull të pranishëm (nëse ka një mashkull të përfshirë), megjithatë 
kur gratë preferojnë ta bëjnë këtë bisedë privatisht, ajo e respekton vullnetin e tyre.80 Fakti që 
kjo gjë kërkohet dhe ndodh, mund të dëshmojë që përdorimi i kontraceptivëve, riprodhimi, 
shëndeti seksual dhe planifikimi familjar, nga disa gra nuk konsiderohen si çështje që duhen 
diskutuar me partnerin, por më tepër kjo përgjegjësi është barrë individuale. 

76  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

77  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019
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ABORTET E NXITURA NË SHTËPI 

Pilulat e abortit 
Abortet e nxitura mund të kryhen përmes metodave farmaceutike, të ashtuquajtura si metoda 
mjekësore apo kirurgjike. Ndërsa pjesët e mësipërme diskutuan metodat kirurgjike në thellë-
si, kjo pjesë do të shikojë për më afër formën tjetër. Aborti i nxitur kur kryhet me metoda 
mjekësore nuk mund të ndodh pas ditës së 49-të të shtatzënisë, sepse pilulat kanë më pak 
ndikim pas asaj periudhe.81 Ilaçet me përdorim më të gjerë janë mifepristoni antiprogestin, 
methotrexati antimetabolit dhe misoprostoli analog prostaglandin.82 Misoprostoli është pilulë 
që merret përmes vaginës, përmes gojës apo të dyjave. Një dokument i vitit 2010 i publikuar 
nga QKUK-ja tregon që në Kosovë në periudhën 2006 – 2008 kjo pilulë është marrë përmes 
gojës,  vagjinës apo përms të dyjave tek 250 paciente.83 Sipas po të njëjtit raport, gratë të cilat 
kishin ndërmarrë një abort kirurgjik më herët thanë se preferonin metodën mjekësore.84 

Megjithatë, përveç disponueshmërisë së kësaj metode në QKUK dhe klinika të tjera, është 
raportuar se gratë mund t’i blejnë këto pilula aborti nëpër barnatore me një çmim të ulët dhe i 
administrojnë ato pa një mbikëqyrje mjekësore. Sipas një hulumtimi të zhvilluar nga KWN (Rrjeti i 
Grave të Kosovës) në vitin 2016, farmacistët e intervistuar kanë thënë se ka shumë keqpërdorime 
të ilaçeve të caktuara pa përshkrime të doktorëve. Pjesë e ilaçeve të përmendura ishte edhe miso-
prostoli, pilula e abortit e cila nuk mund të merret pa një përshkrim.85 Sipas gjetjeve të hulumtimit 
të KWN-së vetëm 4% e të anketuarve thanë që kishin një abort të nxitur duke përdorur pilula.86 

Sidoqoftë, ky medikament është përdorur së paku që nga viti 2006, siç tregojnë të dhënat 
e lartpërmendura nga doktorët e QKUK-së. Fakti se ky medikament mund të blihej pa përshkrimin 
e doktorit u konfirmua nga një hetim i kryer nga Preportr me 2016, kur një skuadër hulumtuese u 
mundua ta blinte pa përshkrimin e duhur dhe patën sukses në dy nga tri barnatoret ku provuan ta 
blinin.87  Një intervistë e zhvilluar me një gjinekologe e cila punon në një klinikë private e konfirmoi 
se kjo gjë akoma ndodh edhe sot, duke thënë që pilulat e abortit shiten shumë nëpër barnatore pa 
përshkrime të doktorëve, “ata bëjnë gjithçka për ta shitur atë”.88 Doktorët kanë thënë që përdorimi 
i këtyre pilulave pa përshkrimin e doktorëve dhe mbikëqyrjen mjekësore mund të jetë shumë e 
rrezikshme për shëndetin e gruas, ku gjinekologia e përmendur së fundi thotë që nuk preferon 
administrimin e tyre për shkak të efekteve anësore.89 

81 Paçarada, M. et. al., Misoprostol-induced abortions in Kosovo, International Journal of Gynecology and Obstetrics 
112 (2011) 116-118, p. 116, at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21130444 

82 Ibid. 

83 Ibid., p. 117

84 Ibid., p. 118

85 KWN, Access Healthcare in Kosovo, Prishtina, 2016, p. 35, at: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2018/10/20170206150329798.pdf 

86 Ibid., p. 33

87 Preportr, Turpi mbi trupin, 2016, at: http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Turpi-mbi-trupin-108
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Përkundrazi, shtatë farmacistë të cilët punojnë në shtatë barnatore të ndryshme në lagje të 
ndryshme të Prishtinës, të intervistuar për këtë hulumtim,90 që të gjithë thanë se nuk i shesin 
këto pilula pa përshkrimin e mjekut. Arsyeja më e zakonshme e përmendur nga këta farma-
cistë për mos shitjen e kësaj pilule pa përshkrimin e mjekut ishte se kjo është e paligjshme/ 
jo e lejuar. Dy nga ata thane që nuk e shesin sepse përdorimi i saj shkakton shumë humbje 
gjaku dhe se ata nuk duan të jenë përgjegjës për efektet anësore. Dy kishin një nuancë morale 
në shpjegimin e tyre se pse nuk e shesin këtë pilulë, duke thënë se “këto janë vajza të cilat 
janë shtatzënë dhe duan të abortojnë qëllimisht” dhe “sepse nëse shitet pa përshkrim mund të 
keqpërdoret dhe abortimi i fëmijës mund të bëhet me kënaqësi”. 

Kur u pyetën se cilat të ashtuquajtura pilula aborti ata i shesin, të gjithë farmacistët thek-
suan që e kanë medikamentin Cytotec. Cytotec është një lloj i Misoprostolit dhe zakonisht përdoret 
për të trajtuar ulcerat e stomakut. Sidoqoftë, ai përdoret gjithashtu edhe për të nxitur abortin. Në 
të njëjtën linjë me atë që thane farmacistët, ky lloj aborti mund të jetë i rrezikshëm për gratë, sepse 
mund të shkaktoj humbje të madhe të gjakut. Mjaft interesant është fakti që asnjë nga farmacistët 
nuk e përmendën mifepristonin, një ilaç i përmendur në hulumtimin mjekësor91 si i preferuar për 
ta marrë në kombinim me misoprostolin në përpjekje për të shkaktuar abort. Sipas shumicës, nuk 
ka kërkesa të mëdha për këto pilula.  Vetëm njëri theksoi që ka shumë gra të cilat kërkojnë Cytotec 
pa përshkrimin e mjekut. Një tjetër tha se kjo kërkohet një herë apo dy herë në muaj.

Metodat tradicionale
Sikur se në çdo shoqëri në shkallë të ndryshme të tranzicionit, shërbimet e kujdesit shën-

detësor në Kosovë jo gjithmonë ishin të disponueshme në cilësi dhe sasi. Kjo nënkupton që herë 
pas here njerëzit duhej të përdornin metoda të ndryshme të ashtuquajtura tradicionale për t’u 
marrë me çështje shëndetësore. Kjo përfshinë edhe abortin e nxitur. Pasi që nuk ekziston ndonjë 
studim i zhvilluar në lidhje me këto metoda dhe mënyrën se si këto janë bërë në të kaluarën dhe të 
cilat vazhdojnë akoma të bëhen, ne duhet të mbështetemi në historitë gojore të grave të moshuara. 
Një  grua e cila ishte shtatzënë në Kosovë gjatë viteve të periudhës së Jugosllavisë kujton që në atë 
kohë gratë shkonin tek disa gra të moshuara të cilat ofronin terapi masazhi të cilat supozohej se 
do ta ndërprenin zhvillimin e fetusit. Sipas kujtimeve të saj, gratë gjithashtu hidheshin nga shkallët 
me po të njëjtin qëllim.92 Ajo theksoi që në atë kohë, nuk kishte turp, abortet e nxitura nuk moral-
izoheshin, së paku jo për gratë e martuara. Ideja ishte që bashkëshortët e këtyre grave i donin ato 
kaq shumë sa që vazhdonin t’i linin shtatzënë. Për gratë e pamartuara, kjo vazhdonte të mbetej një 
stigmë, prandaj abortet e nxitura kryheshin në mënyrë të fshehtë.93 Të dhëna të tjera përmendin 
metoda të tjera siç është pirja e çajit me përbërës të veçantë, duke marrë në mënyrë orale apo vag-
inale sodë bikarboni, duke vrapuar, duke bartur pasha të rënda dhe duke goditur barkun. 

90 Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

91 Paçarada, M. et. al., Misoprostol-induced abortions in Kosovo, International Journal of Gynecology and Obstetrics 
112 (2011) 116-118, p. 116, at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21130444   

92 Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

93 Intervistë e zhvilluar në Maj 2019 
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Siç thotë kryetari i Shoqatës Obstetrike dhe Gjinekologjike të Kosovës, që nga viti 2000 meto-
dat tradicionale nuk përdoren më aq shumë. Sipas tij, kjo ishte një praktikë e zakonshme në 
Kosovë gjatë viteve të 80-ta, periudhë kjo kur gratë vizitonin persona jo-mjekësor për të nx-
itur një ndërprerje të shtatzënisë, por të cilat do të vizitonin një gjinekolog për komplikimet 
që këto metoda iu shkaktonin. Sot, sipas tij ka mjaftueshëm gjinekologë profesionistë, qasja 
është më e lehtë dhe më e pranueshme.94 Në mënyrë të ngjashme, gjinekologjia e cila punon në 
klinikën private ishte në dijeni për përdorimin e këtyre metodave, por ajo theksoi që kjo nuk 
ishte çështje e rëndësishme. Ajo vet nuk ka hasur ndonjë paciente që kishte ardhur në klinikën 
e saj për shkak të komplikimeve si rezultat i aborteve të nxitura të kryera në këtë mënyrë.95 

ZGJEDHJA SIPAS PREFERENCËS GJINORE 

Gratë nuk kanë kryer aborte të nxitura vetëm për shkak të shtatzënive të  padëshiruara. Në 
Kosovë janë përfolur arsye të tjera të cilat kanë nxitur këtë procedurë, siç është gjinia e fetusit. 
Hulumtimi i fundit i zhvilluar në lidhje me preferencën gjinore u bë nga UNFPA në vitin 2016. 
Ky hulumtim zbuloi se Kosova shfaqi parakushte të caktuara të nevojshme që preferenca 
gjinore e njëanshme të bëhet realitet. Disponueshmëria e aborteve me preferencë gjinore të 
fortë për fëmijët meshkuj “për shkak të sistemeve patriarkale farefisnore, të ndërlidhura me 
rolin primar të djemve për të mbështetur prindërit e moshuar dhe për vazhdimin e linjës famil-
jare” ka bërë që shkalla e lindjeve gjinore në Kosovë të jetë e njëanshme për një kohë të gjatë.96 
Në vitin 2016 shkalla e gjinisë në lindje ishte afërsisht 110 meshkuj për 100 femra.97 Për më 
tepër, u vëzhgua që shkalla gjinore në lindje u rrit pas tri lindjeve dhe  ishte akoma më e lartë 
pas tri lindjeve femra.98 Hulumtimi i KWN-së, gjithashtu i publikuar më 2016, siguroi edhe më 
shumë fakte që abortet me preferencë gjinore ekzistonin në Kosovë. Kosovarët mesatarisht 
kishin tendenca për të dëshiruar më shumë djem (1.8) se sa vajza (1.5). Në një mesatare, fem-
rat u shprehën së dëshironin 1.6 djem dhe meshkujt 2.0 djem.99 Shkalla gjinore në lindje u rrit 
në vitin 2017, ku kishte 111.2 lindje meshkuj për 100 lindje femra.100 Kjo është shumë më e 
lartë se sa shkalla mesatare e lindjeve gjinore të natyrshme, që sipas Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë shpeshherë konsiderohet të jetë diku 105 (105 meshkuj për 100femra).101

94 Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

95 Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

96 UNFPA, Gender Bias in Kosovo, 2016,p.7-8, at: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Gender-bi-
as-in-Kosovo-2.pdf 

97 Ibid., p. 8

98 Ibid.

99 KWN, Access Healthcare in Kosovo, Prishtina 2016, p. 33, at: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2018/10/20170206150329798.pdf

100 Kosovo Agency of Statistics, Birth Statistics of 2017, p. 7, at: http://ask.rks-gov.net/media/4105/lindjet-2017-shqip.pdf

101 See: http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/sex-ratio/en/
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Për të kuptuar arsyen dhe mënyrën se pse ndodhin abortet e nxitura, sidomos kur këto 
bëhen për shkak të shtatzënive të paplanifikuara, është e rëndësishme të shikojmë njohuritë 
e njerëzve në lidhje me metodat kontraceptive dhe sa përdoren metodat e ndryshme në 
dispozicion. 

Viti 2000 në Kosovë shënoi periudhën kur përdorimi i kontraceptivëve ishte i vogël. 
Sipas hulumtimeve dhe vlerësimeve të bëra nga UNFPA në vitin 2003, vetëm 35% e grave të 
moshës riprodhueses përdornin kontraceptiv, prej të cilave 14.5% përdornin metoda të reja 
siç është pajisja intrauterine (IUD) (7%) dhe prezervativ (3%).102 Një përqindje më e madhe e 
grave, përkatësisht 21% u vlerësuan se përdornin metoda të ashtuquajtura tradicionale, prej 
të cilave afërsisht 20% përdornin metodën e tërheqjes.103 

Grupet e fokusit me gra të ndryshme të organizuara në vitin 2003 për studimin e  UN-
FPA-së treguan se gratë janë shumë të informuara në lidhje me lidhje me kontraceptivët, sido-
mos për IUD-në.104 Edhe pse jo të gjitha e kishin përdorur këtë mjet personalisht, ato kishin 
mësuar për IUD-në nga shoqet, fqinjët apo të afërmet e tyre. Kjo metodë gjithashtu ishte kup-
tuar nga të pranishmet si metoda më e sigurt kontraceptive.105 Kjo njohuri ishte fituar krye-
sisht nga bashkëmoshataret dhe jo nga informacionet e drejtpërdrejta të personelit të kujdes-
it shëndetësor apo profesionistëve të tjerë.106 Edhe pse gratë dukeshin të kishin njohuri për 
ekzistencën e disa metodave kontraceptive, në secilin grup fokusi kishte gra që theksuan se 
preferonin metodat ‘të natyrshme’ sepse metodat e tjera kanë efekte anësore negative.107 Sido-
qoftë, si për gratë e martuara por edhe ato të moshës së re, prezervativi mbetet i preferuari; 
ai nuk përfshinë vendosjen e “masës artificiale” brenda trupit dhe të mbron nga shtatzënitë e 
padëshiruara.108  

Sipas raporteve, në vitin 2009 kishte një rritje të njohurisë për metodat kontraceptive, 
sidomos për metodat moderne.109 Megjithatë, kur shikojmë numrat e përdorimit të tyre, nuk 
duket të kemi një ndryshim në vitin 2009, që do të thotë nuk kishte një lidhje në mes të njohu-
risë së kontraceptivëve modern dhe përdorimit të tyre.  Sepse, nga i njëjti grup i grave, (gra të 

102 UNFPA, Demographic, Social and Reproductive Health Situation in Kosovo Results of a Household Survey, 2005, 
p. 32, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Demographics-2003-Eng_0.pdf.

103 Ibid. 

104 Ibid., p. 47

105 Ibid., p. 51

106 Ibid., p. 47

107 Ibid., p. 48

108 Ibid., p. 53-54

109 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa Demografike, Shëndetësore Sociale dhe Shëndetësore nëntor 
2009, 2011, p. xiv, at: http://ask.rks-gov.net/media/1832/demographic-social-and-reproductive-health-sur-
vey-in-kosovo-2009.pdf
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moshës riprodhuese nga 15-49 vjeçe), 42% përdornin disa metoda kontraceptive110 Nga këto 
gra, vetëm 17% kishin përdorur metoda moderne kontraceptive (më së shpeshti prezerva-
tivë). Interesant është fakti që një përqindje më e madhe, respektivisht 39% kishin përdorur 
një metodë tradicionale ( nga të cilat 42% metodën e tërheqjes).111 Ndryshimi më i madh në 
mes të kategorive të ndryshme të grave në atë kohë ishte në mes të grave të martuara dhe të 
pamartuara. 69% e grave të martuara në vitin 2009, kishin përdorur një metodë kontraceptive 
krahasuar me vetëm 3% të grave të pamartuara.112 Ndoshta kjo kishte të bënte me faktin që 
48% e grave të moshës 15-49 vjeçe theksuan që ishin beqare, të cilat mund të mos kenë qenë 
seksualisht aktive ose nuk kishin dëshirë të jepnin përgjigje të vërteta në lidhje me këtë pyetje. 

Të dhënat e disponueshme për periudhën 2013-2014, bënë matjen e përdorimit të 
kontraceptivëve nga gratë e moshës 15-49 vjeçe, të cilat në atë kohë ishin të martuara apo 
bashkëjetonin. Siç mund të shihet në  diagramin X,  kjo e dhënë mund të tregoj se shumi-
ca e këtyre grave përdornin metoda tradicionale. Nga ato që theksuan se përdornin metoda 
moderne, sërish shumica e tyre përdornin prezervativë për meshkujt (5.3%), IUD (4.6%) dhe 
pilula kontraceptive për gratë (2.7%).113 

Së fundi, raporti i KWN-së i vitit 2016 tregoi që në mes të anketuarave të moshës riprod-
huese të cilat ishin seksualisht aktive, 64% deklaruan që nuk përdornin asnjë kontraceptiv.114 

110 Ibid., p. 41

111 Ibid. 

112 Ibid., p. 43

113 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa e Treguesve të shumëfishtë në Republikën e Kosovë 2013-2014, 
2014, p. 8, at:http://ask.rks-gov.net/media/1876/multiple-indicator-cluster-survey-in-the-republic-of-koso-
vo-2013-2014-key-findings.pdf

114 KWN, Qasja në Kujdesin Shëndetësor në Kosovë, Prishtina, 2016, p. 94, at: https://womensnetwork.org/wp-con-
tent/uploads/2018/10/20170206150329798.pdf

Figura 1: Njohuri rreth metodave kontraceptive (gra të moshës riprodhuese, 15-49 vjeç) për vitin 2009
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Vetëm 20.5% (nga të cilat 10.9% e grave) thanë që përdorin një metodë moderne.115 Interesant 
është fakti që në këtë hulumtim duket që metoda e përdorur  më së shpeshti është metoda 
moderne, përkatësisht prezervativët (82.5% meshkuj dhe 32.2% femra), pasuar nga tërheqja 
(12%), pilula (6%) dhe prezervativët femëror (4%).116 Kjo nënkupton që tërheqja si metodë 
kontraceptive në vitet e fundit ka qenë duke rënë. Tronditës është fakti që 30% e meshkujve 
seksualisht aktiv dhe 16% e grave thanë që nuk përdorin kontraceptive, sepse e kundërshto-
jnë përdorimin e tyre.117 Sipas analizës së KWN-së kjo ndodhë për shkak të “frikës nga efektet 
anësore, mungesës së njohurisë, nuk dijnë ku t’i blejnë kontraceptivët apo për shkak të barri-
erës financiare në lidhje me blerjen e tyre”.118  Kjo nënkupton që në vitin 2016 akoma kishte 
një nevojë për të përmirësuar njohuritë dhe ndërgjegjësimin në lidhje me përdorimin e kon-
traceptivëve dhe qasjen ndaj tyre. 

Në këtë hulumtim, të anketuarit janë pyetur gjithashtu se kush e merr vendimin në 
lidhje me përdorimin e kontraceptivëve. Shumica e meshkujve (79.8%) dhe grave (70.7%) 
thanë që ishte një vendim i përbashkët.119 Një përqindje më e madhe e meshkujve, përkatësisht 
20% se sa e femrave (7%) thanë që vendimi ishte i tyre.120 Ky fakt na lë të kuptojmë që në atë 
kohë gratë nuk kishin shumë kontrollë mbi të drejtat e tyre riprodhuese. 

Të dhënat cilësore të marra nga gjinekologët dhe farmacistët e intervistuar sugjerojnë 
që informimi i qytetarëve në lidhje me metodat kontraceptive po rritet. Sipas kryetarit të Sho-
qatës së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë së Kosovës kjo ka ndodhur për shkak se agjensitë të 
cilat e furnizojnë tregun kosovar vazhdimisht kanë ofruar kontraceptive falas dhe gratë kanë 

115  Ibid.

116  Ibid., p. 95

117  Ibid.

118  Ibid., p. 96

119  Ibid., p. 42

120  Ibid.

Figura 2: Përdorimi kontraceptiv në mesin e grave të moshës 15-49 vjeçare (të atyre që treguan të përdorin metoda 
moderne) për 2013-2014
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pasur mundësi t’i përdorin ato, siç janë mjeti IUD apo kontraceptivët oral, për të cilat vazhdi-
misht kanë pasur qasje. Por, ai theksoi që “ky është një vendim privat, vendim të cilin një grua 
apo familja duhet ta marrin, duke konsideruar vet nëse duan t’i përdorin apo jo. Ne nuk mund 
të imponojmë përdorimin e metodave kontracepive pa dëshirën e personit”.121 Kur u pyet nëse 
më shumë femra apo meshkuj janë të informuar në lidhje me përdorimin kontraceptiv, ky dok-
tor tha që janë gratë sepse “kjo çështje lidhet drejtpërdrejtë me trupat e tyre dhe se ato janë 
më të interesuara të informohen”122 Kjo deklaratë në vetvete është pak problematike sepse e 
imponon idenë që riprodhimi dhe planifikimi është përgjegjësi vetëm e gruas, që në fakt nuk 
do të duhej të ishte ashtu, sepse partneri seksual ka rolin e vet në këtë proces. 

Një pamje plotësisht ndryshe u dha nga një gjinekologe e punësuar në një klinikë 
private. Sipas saj, ka akoma shumë punë për të bërë kur bëhet fjalë për ndërgjegjësimin e 
qytetarëve, jo vetëm për metodat e shëndetshme kontraceptive, por gjithashtu për planifikimi 
familjar dhe shëndetin seksual dhe riprodhues, sidomos në mesin e të rinjve..123 Farmacistët e 
intervistuar për këtë hulumtim ishin të ndarë në mënyrë të barabartë në të dyja anët e spektrit 
– të informuar mirë, kundrejt jo të informuar mjaftueshëm – në pyetjen se sa janë të informuar 
qytetarët në lidhje me kontraceptivët. Shumica theksoi se nuk ka ndonjë ndryshim në mes të 
femrave dhe meshkujve, megjithatë njëri tha se meshkujt janë shumë pak të informuar dhe 
një tjetër tha që femrat janë më tepër të informuara. Kjo mund të ndodhë për shkak të faktit 
se shumica e kontraceptivëve të shitur në barnatoret e Kosovës janë për përdorim femëror 
apo sepse femrat zakonisht i bartin pasojat fizike dhe mendore për shtatzëni të padëshiruar. 
Kur u pyetën se cilat lloje të kontraceptivëve blihen më së shpeshti, shumica e farmacistëve 
thanë prezervativi për meshkuj, pilula Morning-After (pas aktit) dhe pilula kontraceptive për 
gratë.124 Një farmacist shprehu shqetësimet e tij në lidhje me shpeshtësinë e përdorimit të 
pilulave pas aktit nga gratë, duke thënë që gratë janë shumë pak të informuara për ndikimin 
negative të tyre në shëndetin e grave. 

121  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019.

122  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019.

123  Intervistë e zhvilluar në Maj 2019

124  Shënim: nga disa përgjigje nuk ka qenë e qartë nëse farmacistë i janë referuar pilus pas aktit apo pilulave tjera 
kontraceptive  
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Aborti i nxitur ka qenë i ligjshëm në Kosovë që në kohërat e Jugosllavisë. Disa detaje në kornizën 
ligjore të cilat e rregullojnë këtë kanë ndryshuar me kohë, siç mund të jetë java e shtatzënisë 
në të cilën mund të bëhet ndërhyrja dhe mosha e kufizuar; gjersa nën qeverisjen e UNMIK-ut 
abortet e nxitura lejoheshin të kryheshin gjer në javën e 14-të të shtatzënisë, momentalisht kjo 
është e mundur gjer në javën e dhjetë. Kur bëhet fjalë për moshën, aktualisht kërkohet pëlqimi 
i prindërve për moshën gjer në 18 vjeç, krahasuar me 16 vjeç në kohën e Jugosllavisë. Për më 
tepër, ligjislacioni aktual i Kosovës nënkupton që ndërprerja e induktuar e shtatzënisë nuk 
lejohet për femrat e moshës nën 16 vjeçe. 

Edhe pse ligji i Kosovës obligon të gjitha institucionet shëndetësore të raportojnë 
statistika, të dhëna të sakta mbi ndërprerjen e induktuar të shtatzënisë duket se nuk ekzisto-
jnë. Prandaj hulumtimet zakonisht mbështeten në të dhëna të mbledhura përmes studimeve. 
Rezultatet e hulumtimeve nga viti 1999 deri në vitin 2000 tregojnë se shkalla e abortit ishte 
4.8 aborte për 1,000 lindje të gjalla dhe pranoi se kjo çështje nuk ishte e raportuar sa duhet në 
studim. Rezultatet nga viti 2009 tregojnë që ky numër kishte rritje, sipas gjetjeve përqindja e 
grave të cilat kishin qenë shtatzënë ndonjëherë dhe kishin pasur një abort në po atë vit, ishte 
7.9%. Së fundi, rezultatet e studimit më të vonë të disponueshme të vitit 2016 raportojnë se 
7.4% e grave kanë pasur një abort të nxitur në jetën e tyre. Megjithatë, nuk mund të nxirren për-
fundime objektive nga këta numra, pasi që çdo studim ka mungesë të raportimeve dhe të gjitha 
statistikat e disponueshme të mbledhura në këtë mënyrë, raportojnë për përqindjen e grave 
që kishin një abort të nxitur gjatë jetës së tyre, e jo në vitin kur ky studim është bërë. Kjo është 
problematike, sepse e bën të pamundur të kemi analiza në rritjen apo uljen e mbizotërimit.

Një analizë e statistikave të disponueshme tregon që vetëm abortet e nxitura të kryera 
ne QKUK raportohen si numër zyrtar i aborteve të nxitura.  Sipas një dokumenti të publikuar 
nga QKUK në periudhën 2005-2007 janë kryer në total 1079 aborte të nxitura. Për periudhën 
2012 – Maj 2018, ky numër ka qenë 729. Sidoqoftë, ky hulumtim tregon se njerëz të ndryshëm 
posedojnë statistika të ndryshme për periudhat e njëjta kohore, që nënkupton se në Kosovë 
nuk ka statistika të besueshme.  Kjo u konfirmua nga zyrtarët publik gjithashtu të intervistuar 
për këtë hulumtim, të cilët shtuan se jo të gjitha institucionet shëndetësore publike raportojnë 
në mënyrë sistematike numrat e tyre. Kur bëhet fjalë për trajtimet, ky hulumtim tregoi që ka 
hapësirë për përmirësim në lidhje me atë se si profesionistët e shëndetësisë publike i trajtojnë 
gratë të cilat vijnë për një abort të nxitur. 

PËRFUNDIME
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Kur diskutohen abortet e nxitura, shumë shpesh klinikat private dhe procedurat jo të ligjshme 
kanë tendencë  ta dominojnë diskursin. Ky hulumtim ka dëshmuar se ka mjaftueshëm arsye 
për një gjë të tillë. Përgjatë viteve gratë kanë theksuar se preferojnë të vizitojnë klinikat pri-
vate për aborte të nxitura për çështje të ndryshme, duke filluar nga shërbimi më i mirë e deri 
tek privatësia. Edhe pse burime të shumta kanë konfirmuar përgjatë viteve se klinikat private  
kryejnë praktika joligjore, siç janë puna pa licencë dhe kryerja e aborteve të nxitura pas javës 
së dhjetë të shtatzënisë, shumë pak dihet në lidhje me numrin e aborteve të nxitura të kryera 
në klinikat e licencuara, aq më pak në ato të pa licencuara. 

Aborte të nxitura janë kryer pa mbikëqyrjen e personelit mjekësor që nga viti 1999. 
Burime të ndryshme të intervistuar për këtë hulumtim pajtohen që metodat tradicionale siç 
janë hedhja nga shkallët, bartja e peshave të rënda dhe goditja e barkut ishin metoda të së 
kaluarës dhe nuk përdoren më aq shumë.  Megjithatë, sot me disponueshmërinë e Misopros-
tolit nëpër barnatore është raportuar për gratë të cilat i administrojnë vet të ashtuquajturat 
pilulat e abortit pa një mbikëqyrje mjekësore dhe me një kosto të ulët. 

Shqetësues është fakti që abortet me preferencë gjinore të theksuar për gjininë mash-
kullore në Kosovë, kanë bërë që shkalla e gjinisë në lindje të jetë e njëanshme për një kohë të 
gjatë. Numrat e fundit të disponueshëm tregojnë që shkalla e gjinisë në lindje për vitin 2017 
të jetë 111.2 meshkuj për 100 femra. Kjo është e lartë, sidomos nëse krahasohet me shifrat në 
mbarë botën (105 meshkuj për çdo 100 femra)

Së fundi, ky raport shqyrtoi përdorimin e kontraceptivëve përgjatë viteve në Kosovë 
dhe theksoi që nuk kishte një lidhje në mes të njohurive për metodat ekzistuese moderne kon-
traceptive dhe përdorimit relativisht të ulët të tyre. Për deri sa nuk ekzistojnë shifra reale të 
aborteve të nxitura që kryhen në Kosovë, mbetet e vështirë të sqarohet faktori i mbizotërimit 
për ndërprerjen e shtatzënive. Kjo gjë kërkon hulumtime të mëtejshme. 
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Për donatorët  
• Të ndërmerren iniciativa për kërkime të thella mbi abortin e nxitur që u ofron hu-

lumtuesve të paktën një vit kohë për të kryer hulumtime, për të analizuar të dhënat 
dhe për të shkruar një raport me gjetje cilësore.

Për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
• Të rregullohet edukimi seksual të detyrueshëm në të gjitha shkollat e mesme. Sigurimi 

i metodave kontraceptive dhe planifikimi familjar janë një pjesë vitale e saj. Kurrikula 
duhet të sigurojë që abortet të diskutohen në një mënyrë objektive, duke trajtuar as-
pektin mjekësor të tij dhe të përmbahen nga gjykimi moral.

Për organizatat e të drejtave të grave 
• Të organizohen nismat për rritjen e ndërgjegjësimit për të punuar në drejtim të 

dhënies së abortit të detyruar më pak se një tabu.
• Të bashkëpunohet me MSH në inicimin e nismave të ngritjes së vetëdijes për të in-

formuar gratë dhe burrat rreth planifikimit familjar dhe metodave kontraceptive dhe 
përdorimit të tyre.

Për Ministrinë e Shëndetësisë 
• Të ndryshojë mënyrën në të cilën mblidhen statistikat për abortet në mënyrë që të 

kenë numra realë se sa aborte kryhen në vit në klinikat publike dhe private. Bëni të 
detyrueshëm për të gjithë mjekët gjinekologë obstetër të licencuar të raportojnë për 
rastet individuale të aborteve të nxitura të kryera. Ky raportim duhet të jetë i saktë; 
duhet të jetë e qartë në statistika: a) sa gra hyjnë në konsultim, b) sa i nënshtrohen 
procedurës aktuale, c) në cilën javë të shtatzënisë ishte gruaja, d) cilat metoda janë 
përdorur dhe e) numri prej tyre që po kthehen për kontrollet pas abortit dhe atë që u 
diskutua gjatë këtyre.

• Të certifikohen më shumë klinika me gjinekologë të certifikuar që plotësojnë stan-
dardet e nevojshme për të rritur qasjen e grave në abortet e sigurta, duke ulur kështu 
praktikat ilegale të pasigurta.

• Të rriten inspektimet në barnatore dhe të masat ligjore kundër atyre që shesin miso-
prostol pa recetë të mjekut.

• Të bashkëpunohet me organizatat e të drejtave të grave në inicimin e iniciativave për 
ngritjen e vetëdijes për të informuar gratë dhe burrat rreth planifikimit familjar dhe 
metodave kontraceptive dhe përdorimit të tyre.

REKOMANDIMET

36 Abortet në Kosovë  Iliriana Banjska



Carol, S. & N. Milewski, Qëndrimet ndaj abortit midis minoritetit musliman dhe shumicës jo-muslimane 
në perspektivën ndër-kombëtare: A mund të shpjegojë dallimet në religjion, Sociologjia e fesë, 
2017, vëllimi 78, botimi 4. 

Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Aborti, in: Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, et al, eds. Wil-
liams Obstetrics. 25th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018:346-370

Politika e huaj, Polonia po përpiqet të bëjë abortin të rrezikshëm, të paligjshëm dhe të pamundur, në: 
https://foreignpolicy.com/2019/01/08/poland-is-trying-to-make-abortion-dangerous-ille-
gal-and-impossible

Index Mundi, Profili demografik i Kosovs 2018, ne: https://www.indexmundi.com/kosovo/demograph-
ics_profile.html 

Këshilli Islamik i Prishtinës, at: http://www.kbislame-pr.org/page29.html

Janevic et al., “Nuk ka asnjë lloj respekti këtu” Një studim cilësor i racizmit dhe qasjes në kujdesin shënde-
tësor të nënës në mesin e grave rome në Ballkan, International Journal for Equity in Health 2011, 
p.6. at: https://equityhealthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1475-9276-10-53

Kandiyoti, D., Bargaining with Patriarchy, Gender and Society, 1988, Vol. 2, No. 3, 278-281.

Agjencia e Statistikave të Kosovës, Statistikat e Lindjes së vitit 2017,2017, p. 7, at: http://ask.rks-gov.net/
media/4105/lindjet-2017-shqip.pdf

Agjencia e Statistikave të Kosovës, Demografia, Anketa Sociale dhe Shëndetësore e Shëndetit në Nën-
tor 2009, 2011, at: http://ask.rks-gov.net/media/1832/demographic-social-and-reproduc-
tive-health-survey-in-kosovo-2009.pdf

Agjencia e Statistikave të Kosovës, Hulumtimi i treguesve të shumëfishtë në republikën e Kosvës 2013-
2014, 2014, at: http://ask.rks-gov.net/media/1876/multiple-indicator-cluster-survey-in-the-re-
public-of-kosovo-2013-2014-key-findings.pdf 

KWN, Qasja në kujdesin shëndetësor në Kosovë, Prishtina, 2016, at: https://womensnetwork.org/
wp-content/uploads/2018/10/20170206150329798.pdf

Avokati i Popullit, Të Drejtat e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues në Kosovë një Realitet Përtej Ligjit?, 
2016. 

Preportr, Turpi mbi trupin, 2016, at: http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Turpi-mbi-trupin-108

Prishtina Insight, In Kosovo, një treg joshëse në abortin e paligjshëm, 2016, at: https://prishtinainsight.
com/kosovo-thriving-market-illegal-abortion/

Prishtina Insight, Skopje, një zgjidhje për gratë e Kosovës që kërkojnë abort, 2018, at: https://prishti-
nainsight.com/skopje-solution-for-kosovo-women-seeking-abortion-2-mag/ 

Renzi, M., Ideal Family Size as an Intervening Variable between Religion and Attitudes Towards Abortion, 
Journal for the Scientific Study of Religion, 1975, Vol. 14, No. 1.

BIBLIOGRAFIA 

37 Abortet në Kosovë  Iliriana Banjska



Republika e Kosovës, Ligji Nr.. 03/L-110 Për ndërprerjen e shtatzënisë: http://www.gazetazyrtare.com/
e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=28&lang=en

Republika e Kosovës, Ligji Nr.. 02/L-76 për shëndetin riprodhues:  http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=28&lang=en

The Washington Post, Restrictive abortion bill weighs on Alabama Republicans, who struggle with lack 
of exceptions for rape, incest, at: https://www.washingtonpost.com/national/restrictive-abor-
tion-law-weighs-on-alabama-republicans-who-struggle-with-lack-of-exceptions-for-rape-in-
cest/2019/05/13/bec7b736-759e-11e9-b3f5-5673edf2d127_story.html?noredirect=on&utm_
term=.e96f8798a5e7

UNFPA, Demographic, Social and Reproductive Health Situation in Kosovo Results of a Household Survey, 
2005, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Demographics-2003-Eng_0.pdf

UNFPA, Gender Bias in Kosovo, 2016, at: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Gender-bi-
as-in-Kosovo-2.pdf

UNFPA, Pregnancy and Family Planning in Kosovo, 2006, at: https://kosovo.unfpa.org/sites/default/
files/pub-pdf/PregnancyandFPinKosovo-Eng1.pdf

UNMIK, Kuvendi i Kosovës, Ligji 2004/50 mbi veprimtarinë private të shëndetësisë: https://www.kuven-
dikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_50_en.pdf 

UNMIK, Kuvendi i Kosovës, Ligji 2004/38 Për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve në Kujdesin Shën-
detësor: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2004_38_en.pdf

Watson, K. JD., Why We Should Stop Using the Term “Elective Abortion, in: Medicine and Society 2018, 
at: https://journalofethics.ama-assn.org/article/why-we-should-stop-using-term-elective-abor-
tion/2018-12

Paçarada, M. et. al., Abortimet artificiale të kryera në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nga janari 
2005 deri në dhjetor 2007,2009, at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19537663

Paçarada, M. et. al., Abortimet e shkaktuara nga Misoprostoli në Kosovë, Gazeta Ndërkombëtare 
e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës 112 (2011) 116-118, at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21130444

38 Abortet në Kosovë  Iliriana Banjska





Ky botim është publikuar me ndihmën e Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA).  
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Qendrës për Art dhe Komunitet - Artpolis dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret 
për të pasqyruar pikëpamjet e  Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA). 

organizuar nga / organized by:

mbështetur nga / supported by:


