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“Të gjitha qeniet njerëzore lindin të lira dhe të barabarta në dinjitet dhe të drejta”. Ashtu thotë fjalia 
e parë e nenit të parë në Deklaratën e të Drejtave të Njeriut, të miratuar nga Organizata e Kombeve 
të Bashkuara. Kjo është deklaratë universale. Është menduar për të përfshirë  të gjithë popujt e 
botës. Pa përjashtim. Por, çka nuk mund të shihet, nuk ekziston. Dhe, një personi, i cili nuk ekziston, 
i mohohen të gjitha të drejtat.

Nëse je lezbejk, homoseksual, dy-gjinor apo keni identitet tejgjinor, të gjitha të drejtat e prekshme 
- e drejta për t’ia mbajtur dorën të dashurit/dashurës në vende publike; e drejta për të mos u dis-
kriminuar në punë; e drejta për të jetuar në kushte të njëjta sikurse qiftet e tjera - dalin nga ky neni 
i parë: e drejta për t’u parë. 

Muzetë dhe ekspozitat formojnë një pjesë të rëndësishme të kuptimit tonë të botës. Këtu, trashëgimia 
jonë kulturore dhe kujtesa kolektive  janë bërë të dukshme dhe, çfarë është e rëndësishme - dhe 
çfarë edhe nuk është – është prezantuar.

Për një kohë të gjatë, muzetë tona kanë dështuar ta diskutojnë historinë dhe përvojat e veçanta të 
personave LHDT. Ato kanë qenë të verbëra apo aktivisht është shikuar ana tjetër. Ato i kanë bërë të 
padukshëm personat LHDT. Ato nuk i kanë njohur të drejtat e barabarta të të gjithë njerëzve.

Prandaj, është kënaqësi e madhe dhe krenari që, nga disa muze më të falshëm të Suedisë, ne i pr-
ezantojmë këto të dhëna të historisë dhe jetës bashkëkohore të personave LHDT.

Mirë se vini.

P.S. Të drejtat universale të njeriut nuk njohin kufij. Neni Një është ekspozitë turne, e iniciuar në 
Stokholm në verë të vitit 2008. Qëllimi i jonë është që kjo të jetë një përkrahje e fuqishme për çdon-
jërin i cili punon në realizimin e plotë të Deklaratës së të Drejtave të Njeriut të OKB-së.
  





MUZEU I POLICISË SUEDEZE
FOTOT E KONFISKUARA 
Në vjeshtën e vitit 1903, policia e bastis një banesë në Stokholm. Ata i konfiskuan tri albume fo-
tografish të gjetura në banesë. Ata me vonë u kthyen për ta arrestuar njeriun, i cili i bërë ato foto, 
Carl von Platen. Albumet e fotografive do të përdoreshin si dëshmi të homoseksualitetit. Në vitin 
1903, marrëdhëniet seksuale ndërmjet njerëzve të gjinisë së njëjtë ishin të ndaluara. Pavarësisht 
nga kjo, fotografitë me aluzionet homoseksuale kishin qarkulluar fshehurazi në Stokholm. Ishte e 
rrezikshme për të poseduar fotografi të tilla. Fotografët shpikën metoda të ndryshme për ta fshe-
hur përmbajtjen gjinore. Fotot u dukën të jenë të pa dëmshme, por, në fakt, ishin të ngarkuara me 
aluzione seksuale. 

A ishin fotot në albumet e fotografive homoerotike? Policia do të vendoste për atë. Disa burra, të 
cilët gjendeshin në fotografi, u morën në pyetje gjatë hetimit. Pasi që Von Platen i ruajti shënimet 
e emrave dhe të  profesioneve të modelëve, policia ishte në gjendje t’iu bie në gjurmë shumicës 
së atyre. Megjithatë ata nuk ishin në gjendje t’i gjenin ndonjërin nga modelët të cilët gjendeshin 
të fotografuar me uniforma ushtarake. Ata ishin anonim. Ndoshta Carl von Platen dëshiroi ta mbroj 
veten dhe ushtarakët. Në fillim të viteve të 1900’ta ishte e zakonshme për ushtarakët e ri, të varfër 
në Stokholm për ta shitur gjininë. Burrat e rinj në uniformë të përshkruar në fotografi mund të kenë 
qenë prostitutë. 

Fotografitë po i tejkalonin kufijtë ilegalisht. Asnjëri nga modelët nuk ishte fotografuar lakuriq. 
Megjithatë, një shikim më për së afërmi i fotografive do t’i zbulonte pamjet lakuriqe në prapavijë dhe 
në mure. Fotot përshkruajnë interpretime shakatare të roleve shoqërore. Burrat duke veshur veshje 
të grave, një burrë tjetër duke mbajtur një lule. Disa nga modelët duke veshur kostume banjo apo 
veshje gjimnastike, të tjerët duke veshur fustane me bluza grash. Lloji i veshjeve që sugjeron se 
modeli është i zhveshur nën veshjen që i bie e gjerë...

Carl von Platen duhej të paraqitej para Gjykatës së Qarkut në Stokholm me 19 dhjetor 1903, me 
akuzat për aktivitete të pamoralshme. Megjithatë, babai i tij, në bazë të sjelljes homoseksuale, e 
kishte diagnostikuar si të sëmurë mendor. Në moshën 40 vjeçare, Carl von Platen u deklarua ligjër-
isht i paaftë. Kjo do të thotë se ai nuk mundi të jetë përgjegjës për veprimet e tij. Carl von Platen u 
lëshua më vonë nga një shtëpi private pleqsh. Ai udhëtoi nëpër Evropë dhe shkroi rreth përvojave 
të tij. Ai do të arrestohet sërish 15 vite më vonë, kësaj radhe për tentim puthje të një punëtori lifti 
në Hotel Kramer në Malme.



Aktet homoseksuale ishin ilegale deri në vitin 1944, derisa ligji u shfuqizua. Carl von Platen nuk jetoi 
për ta dëshmuar këtë. Ai vdiq në vitin 1929 në moshën 66 vjeçare, akoma i deklaruar ligjërisht i 
paaftë. Homoseksualiteti u konsiderua sëmundje mendore deri në vitin 1979. 



MUZEU KOMBËTAR I SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË
GAYRADIO SË STOKHOLMIT
NJË TREGIM TJETËR PËR T’U TREGUAR
Edhe pse teknologjia dhe inovacionet na prekin të gjithëve, shfrytëzohen nga të gjithë ne çdo ditë 
dhe dalin nga kreativiteti i mashkujve dhe femrave, përfaqësimi i meshkujve është plotësisht domin-
ues në një muze sikur i yni - Muzeu Kombëtarë i Shkencës dhe i Teknologjisë së Suedisë. Njeriu 
mund të thotë se Muzeu Kombëtarë i Shkencës dhe i Teknologjisë është monument i inxhinierisë 
mashkullore. 

Nëse femrave si shfrytëzuese të teknologjisë dhe inovacioneve nuk u ishte dhënë më parë hapësirë 
e mjaftueshme në koleksionet e Muzeut, ne mund të përfundojmë se perspektiva e LHDT-së u ka 
munguar tërësishit. 

Me fjalë të tjera, deri tani, kur është ndërmarr iniciativa për t’i dokumentuar objektet të cilat i takonin 
stacionit Gayradio të Stokholmit. Si objekte të teknologjisë, ato nuk janë në veçanti unike, por unik 
është konteksti në të cilin ato ishin përdorur dhe vlera e tyre. Sepse Gayradio e Stokholmit ishte radio 
stacioni i parë në Suedi që kishte filluar transmetimin në radio lokale. 

Ishte viti 1979 dhe stacioni funksionoi me leje testuese para se stacioni të lëshohej zyrtarisht. Në atë 
kohë, lëvizja homoseksuale ishte më politike dhe kishte akoma shumë fitore për t’i arritur. Gayradio 
ka qenë përshkruar si i një rëndësie qendrore në këtë kontekst. Kjo u ofroi homoseksualëve një 
kanal të papërcjellje. Gayradio në Stokholm akoma është duke u transmetuar dhe me ndihmën e 
teknologjisë së re, sot kjo e mbërrin audiencën kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Ne e kemi një vizion ta bëjmë Muzeun Kombëtarë të Shkencës dhe të Teknologjisë një muze të in-
teresit qendror tek më shumë popuj. Kjo nënkupton se më shumë perspektiva, më shumë tregime 
duhet të tregohen, dhe se të bardhët, meshkujt, heteroseksualët e klasës së mesme nuk mund 
të jenë më normë. Kontributi i jonë në ekspozitën §1 nuk është i madh apo gjithëpërfshirës, por 
megjithatë është simbolik, pasi që kjo gjithashtu do të bëhet përvetësimi më i fundit i koleksioneve 
tona.





MUZEU USHTARAK
NJË USHTARË ËSHTË NJË USHTARË ËSHTË NJË USHTARË ËSHTË NJË USHTARË 
A mundet një ushtarë i vërtetë të jetë homoseksual? Dhe a munden gratë të jenë ushtarë të vërtetë? 
A është uniforma ajo që e bën burrin burrë? Apo gruan grua? Apo ushtarin ushtarë? 

Perceptimi i zakonshëm i një ushtari shpesh është kontrastuar nga perceptimi ndaj meshkujve ho-
moseksualë. Në anën tjetër, femrat i kanë luftuar forcat e armatosura, shpesh kulturën armiqësore 
kundrejt grave për të fituar qasje dhe respekt. Sido që të jetë, qëndrimet ndaj gjinisë dhe seksual-
itetit nuk janë të shkruara njëherë e përgjithmonë – ato ndryshojnë gjatë kohës dhe me zhvillimin e 
shoqërisë. Këto janë ato qëndrime që ndryshojnë, të cilat ne dëshirojmë t’i eksplorojmë. 

Ne dëshirojmë të ekzaminojmë se cilat ide të imagjinuara i formojnë pikëpamjet tona për mashkul-
lorësinë dhe feminitetin, si dhe cilat pikëpamje janë promovuar si dhe luftuar në historinë e ushtrisë 
suedeze. Tregimi i kujt është treguar dhe tregimi i kujt është heshtur?

Ekspozita fillon në vitet 1880’ta. Menjëherë pas fillimit të shekullit të kaluar, koncepti i një “natyre 
homoseksuale” i gjen rrënjët e saj në vetëdijesimin publik, edhepse idetë të ndryshme gjithmonë 
kanë ekzistuar. Për një kohë të gjatë, homoseksualiteti është perceptuar si sëmundje, një pikëpamje 
e cila zyrtarisht nuk është braktisur deri në vitin 1979.

Rruga deri te vlera dhe të drejtat e barabarta për të gjithë qeniet njerëzore, pavarësisht nga gjinia 
apo preferenca seksuale, është e gjatë. Tani qëndrimi i Forcave të Armatosura Suedeze përfundi-
misht e ka respektuar paragrafin e parë të OKB-së, i cili thotë: “Të gjithë njerëzit kanë lindur të lirë 
dhe me vlera dhe të drejta të barabarta. Ata janë pajisur me ndjenjë dhe vetëdije dhe duhet të 
veprojnë ndër vete në një frymë të përbashkësisë.”

Titulli ”Një ushtarë është një ushtarë është një ushtarë është një ushtarë” është një dramë mbi 
frazën e shkrimtares Gertrude Stein “Një trëndafil është një trëndafil është një trëndafil është një 
trëndafil”. Vetë përsëritja është një përpjekje për t’i shlyer shtresat e kuptimit të shtrembëruar dhe 
për të arritur te vet rrënja.

Ushtarët në imazhet e bokseve (kutizave) të theksimit veshin uniforma tipike të kohës së tyre, dhe 
shumica e markave të identifikimit iu ishin shkulur. Fotografitë e sapo marra ishin inspiruar nga fotot 
e arkivuara të muzeut. Natyrisht, ne nuk dimë gjithçka rreth preferencës seksuale të subjektit.





MUZEU NOBEL
BIBA E SHËMTUAR 
Përjashtimi shoqëror është tragjedi private e individit. E perceptuar apo reale. Kjo gjë e të mos qenit 
pjesë një grupi, e mungesës së ndjenjës së përkatësisë, e të qenurit i huaj. Të qenurit ndryshe, në 
fakt. Tek çdonjëri tjetër, ata të cilët janë “të ndryshëm”, e plotësojnë një funksion të rëndësishëm. 
Përmes përkufizimit të atyre si “të pazakonshëm”, si “të ndryshëm”, ata e përkufizojnë “rëndomtësi-
në” e tyre, përkatësinë e tyre ndaj grupit, miqësisë dhe ngashmërisë, përmes të cilave i përjashtojnë 
ata të cilët janë “të ndryshëm”.

Filozofi i mirënjohur i shkencave Thomas S. Kuhn (“përderisa Kuhn po vdes paradigma po rritet) ka 
thënë se shkenca ndryshon gjatë kërcimeve. 

Shkenca tradicionale zhvillohet brenda një modeli sqarues të krijuar – një paradigme – por me kohë 
has në një numër të fakteve të pasqarueshme (anomali) të cilat nuk mund të sqarohen në kuadër të 
paradigmës së pranuar përgjithësisht. Përfundimisht paraqitet dikush i cili e ka kurajon për ta propo-
zuar një teori të re, një paradigmë të re. Ky është vendi ku hyjnë ata, të cilët janë të ndryshëm – ata 
të cilët nuk i takojnë grupit! Historia e shkencës tregon shumë shpesh se idetë e reja, revolucionare, 
i sjellin ata të cilët janë “të ndryshëm”. 

Le të shpresojmë se ata të cilët janë “të ndryshëm” nuk udhëhiqen vetëm nga dëshira për hakmarrje 
– për të treguar se ata dijnë, po ashtu – por që ata, gjithashtu, udhëhiqen nga kënaqësia e krijimit. 
Me të vërtetë nga kënaqësia që u sjell puna kreative. 

Historia e Çmimit Nobel është përplotë me shembuj të përjashtimit të këtij lloji. Ajo është arsyeja pse 
Muzeu Nobel dëshiron të merr pjesë në ekspozitën Europride të këtij viti.





MUZEUT TË SPORTEVE SUEDEZE
AJROSJA E LAVANDERISË SONË TË FËLLIQUR

Pasi që Muzeut Suedez të Sporteve aktualisht i mungojnë objektet dhe dokumentacioni që i përsh-
kruan përvojat e personave transeksual, dy-gjinor dhe homoseksual nga historia e sporteve suedeze, 
ne, në vend të kësaj, po ofrojmë shembuj modern të kushteve, të cilat transseksualët, biseksualët 
dhe dhe homoseksualët i përjetojnë në kuadër të lëvizjes së sporteve suedeze.

Në shumicën e rasteve, homoseksualët janë të heshtur dhe të padukshëm në sporte. Homofobia 
paraqitet në shumë forma: heshtje, komente përqeshëse dhe nënçmuese në sporte. Një arsye për 
homofobi në sporte mund të jetë se sportet janë krijuar si një botë shoqërore ku meshkujt domi-
nojnë dhe të gjitha format e homoseksualitetit mohohen.

Një tel me fanella duke u tharë i një ekipi mund të ofrojë një lidhje konkrete të pjesëmarrjes në 
sporte. Larja e rrobave po ashtu lidhet me shprehjen “ajrosja e lavanderisë sonë të fëlliqur”, e cila 
në formën suedeze do të thotë të pendohesh për mëkatet tuaja në të kaluarën si dhe t’i largosh 
paragjykimet e vjetra. 

Peshqirët dhe fanellat të asociojnë me dollapët e gardërobës për veshje.  Dollapët e gardërobës për 
veshje janë përfaqësim i mirë i normës ekzistuese heteroseksuale në botën e sporteve ku nuk pritet 
që individët e gjinisë së njëjtë të kenë ndjenja seksuale ndaj njëri-tjetrit. Pra, dollapët e gardërobës 
për veshje të gjinisë specifike janë standarde në shumicën e shkollave dhe sallave sportive. 

Fanellat unike të ekipit aludojnë në kërkesën e federatës së sportit për njëtrajtshmëri dhe intolerancë 
të devijimeve. Por kjo, gjithashtu, mund të aludojë pozitivisht në miqësi të sporteve, ku çdonjëri 
mund të përshtatet me llojin e njëjtë të fanellës së ekipit. 

Teksti në fanella i thekson pjesët e rëndësishme të Nenit 1 të Deklaratës Universale të OKB-së për 
të Drejtat e Njeriut dhe lidhjen e saj me politikën e Konfederatës së Sporteve Suedeze kundër ngac-
mimit seksual. Pjesa e përparme e fanellave kanë fjalë të tilla si: barazia, të drejtat e barabarta, liria, 
vëllazëria dhe ndërgjegjja janë marr direkt nga Neni 1. 



Nën secilin titull gjenden shembuj se si Konfederata e Sporteve Suedeze dëshiron ta jetësojë Nenin 
1. Shembujt janë marr nga programi politik i Konfederatës “What sports want” (Çfarë dëshirojnë 
sportet) dhe politika e tyre kundër ngacmimit seksual.  

Prapa fanellës gjenden shembuj suedez se si federata e sporteve nuk e pasqyron Deklaratën Univer-
sale të OKB-së për të Drejtat e Njeriut. Këto janë sfida që mbesin për t’u zgjidhur.



MUZEU KOMBËTAR I ANTIKAVE 
NDRYSHOJENI PERSPEKTIVËN TUAJ!
Shkuarja në muze dhe lejimi i vetes për t’u rrethuar nga kalimi i kohës më së miri mund të shërbejë 
në ndryshimin e mënyrës suaj të të shikuarit të gjërave. Jo vetëm hapjes së syve tuaj lidhur me 
mënyra të shumta dhe të ndryshme të jetës, por, gjithashtu, edhe hedhjes në dyshim të normave 
të sotme. Ndoshta zbulimi i formave të caktuara të sjelljes në komunikimin njerëzor modern nuk 
ka qenë gjithmonë i vetëkuptueshëm. Për shembull, çfarë ne vlerësojmë si të qenurit sjellje tipike 
mashkullore apo femërore? Çfarë ishte situata në të kaluarën dhe çfarë vlera u aplikuan? Për shem-
bull, merre perëndinë e madhe vikinge të luftës, Odin.

Imazhi i një perëndie të fuqishme, të urtë (dhe si pasojë një-syrësh) me një shtizë në dorën e tij dhe 
me një shikim të hekurt është gdhendur fuqishëm në mendjet e shumë prej nesh. Por, a e dini që 
ekziston dëshmi e dokumentuar se ai ka kryer vepra të caktuara ndërgjinore në ushtrimin e sejd-it, 
një formë e magjisë? A është e mundshme, mjaft thjesht, që ai ishte transseksual? A ka qenë më i 
fuqishmi i perëndive vikinge një njeri i kërrusur në pikëpamje gjinore? Çfarë implikimesh ka kjo për 
kuptimin tonë të tanishëm të shoqërisë vikinge dhe pikëpamjes së saj të normalitetit?

Një pjesë e madhe e historisë sonë fare mirë mund të ketë qenë e ndryshme rrënjësisht nga ajo 
çfarë ne nganjëherë e imagjinojmë. Kjo pjesë e ekspozitës përmban imazhe të artefakteve dhe 
varreve nga koleksionet e Muzeut Kombëtar të Antikiteteve së bashku me tekst duke reflektuar çfarë 
perceptohet si „normale” – ose jo.





MUZEU I PADREJTË
I Padrejtë = Çdonjëri apo çdo gjë që nuk është apo nuk ishte pjesë e normës së drejtë në shoqëri. 
Ideja e krijimit të Muzeut të Padrejtë rrjedh nga Neni 1 i projektit të ekspozitës dhe e ka idenë e 
njëjtë thelbësore: - Personi i cili nuk lejohet të shihet, nuk ekziston. Dhe, automatikisht, as personi i 
cili nuk ekziston nuk gëzon ndonjë të drejtë.

Muzeu i Padrejtë e ka për detyrë:

• mbledhjen dhe dokumentimin e historisë së LGBT-së në të gjitha format e saj;
• katalogjizimin dhe krijimin e bazës së hapur të të dhënave të artefakteve;
• vënien në dispozicion të të gjitha informatave të mbledhura për publikun e përgjithshëm dhe
• punën në inkurajimin e me shumë muzeve për ta përfshirë perspektivën e LGBT-së në koleksionet 
e tyre.

Faqja e internetit www.unstraight.org është krijuar me datën 21/7 të vitit 2011 dhe është projekt në 
zhvillim. Faqja e internetit është në fazën e parë të saj dhe së shpejti do të pajiset me funksionet e 
përmirësuara kërkimore dhe linçe me Europeana-ve dhe muze të tjera.
Artefaktet, Koleksionet dhe Fuqia e Tregimit të shumicës së njerëzve e kanë një vend sekret ku ata 
i mbajnë gjësendet të një vlere të madhe personale: letrat e vjetra, librat komik të fëmijëve, suve-
niret nga një udhëtim i paharrueshëm. Disa nga këto objekte ne vet i kemi siguruar, të tjerat i kemi 
trashëguar nga ata të cilët jetuan para neve apo i kemi pranuar nga njerëzit të cilët na kanë pasur 
domethënie për ne. Këto objekte janë të mbushura me kujtime, ndjenja dhe tregime.
Objektet na lidhin neve me këto tregime; ato ndërtojnë ura mes kohës dhe hapësirës, krijojnë struk-
turë dhe kuptim.
Sikurse individët, edhe muzetë vendosin të mbajnë objekte. Qëllimi i muzeve në mbledhjen e ar-
tefakteve është disi i ngjashëm me arsyet se pse individët i ruajnë objektet e  caktuara, vetëm se 
muzetë i ruajnë në një masë shumë më të madhe. 
Koleksionet e muzeut kanë për qëllim t’i ruajnë objektet, të cilat mund të na lidhin neve dhe na 
furnizojnë me strukturë dhe kuptim të historisë sonë të përbashkët.
Ato shërbejnë si brigje diturish si për hulumtuesit ashtu edhe për publikun në përgjithësi dhe ato 
kanë qenë për një kohë gjatë të një rëndësie të madhe për arsimim. Ato janë trashëgimia jonë kul-
turore; kujtesa jonë kolektive. Por pikërisht siç koleksionet individuale tregojnë tregime individuale, 
edhe koleksionet e muzeut bartin dhe transmetojnë tregime kolektive.
Këto objekte të shumta na tregojnë neve jo vetëm mënyrën se si kanë qenë gjërat, por gjithashtu, 
edhe çka është e rëndësishme – dhe përmes përjashtimit të saj, çka nuk është. Është e vërtetë se 



jo të gjitha artefaktet kanë qenë të ruajtura dhe jo të gjitha tregimet kanë qenë të konsideruara të 
një rëndësie të barabartë.
Shpesh, ata të cilët i kanë menaxhuar koleksionet e muzeut, i kanë vlerësuar sidomos artefaktet dhe 
tregimet të lidhura me kombet, edhe pse vlerat tjera eksplicite dhe implicite gjithashtu e kanë formë-
suar formimin e koleksioneve. Kjo vazhdon të ndodh, madje, edhe sot. Shumë artefakte dhe tregime 
kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të përjashtuara nga këto koleksione, sepse ato konsiderohen të 
parëndësishme apo të turpshme dhe të padëshirueshme.
Jo pak nga ato, muzetë i kanë lënë pas dore për kohë të gjatë për t’i përshkruar tregimet dhe përvo-
jat unike të njerëzve të Padrejtë. Ato e kanë bërë të padukshme një pjesë të rëndësishme të historisë 
– historinë e çdo njërit – se ata e kanë për detyrë ruajtjen dhe bartjen.
Ky dështim nuk është një shënim i thjeshtë në fund të faqes. Pyetja se çfarë lejohet të shihet në 
koleksionet tona publike është e një rëndësie të madhe në jetët tona dhe lidhur me mundësitë që ne 
i posedojmë këtu dhe tani. Sepse ato që janë të padukshme nuk ekzistojnë. Dhe një person që nuk 
ekziston, automatikisht, nuk mund të gëzojë ndonjë të drejtë.
Ja pse nevojitet Muzeu i Padrejtë. Përmes grumbullimit të energjive dhe burimeve tona për ta krijuar 
një koleksion i cili na e tërheq vëmendjen në historinë tonë dhe në realitetin bashkëkohor, ne do të 
krijojmë një vend për vetveten në tregimin kolektiv të njerëzimit. Kjo, pastaj, do ta bëjë më të lehtë 
për neve kërkimin e të drejtave tona, në shkallë vendore dhe botërore.
Teknologjia moderne na ka ofruar mundësi të reja për të mbledhur artefakte dhe për t’i bërë ato të 
qasshme. Mbledhja e gjësendeve fizike kërkon shpenzim të kohës dhe kërkon shumë hapësirë dhe 
para. 
Muzeu i Padrejtë është një faqe interneti që synon të mbledh imazhe të artefakteve dhe të tregojë 
tregimet që qëndrojnë pas tyre. Muzeu i Padrejtë është muze me një qasje globale. Secili njeri me 
objekte dhe tregime është i mirëseardhur për të kontribuar në koleksionin e muzeut, pavarësisht se 
në cilën pjesë të botës ju jetoni. Vet objektet do të mbesin me pronaret e tyre dhe, si të tilla, derisa 
koleksioni i muzeut do të shpërndahet shumë gjerë e gjatë në një kuptim fizik, faqja e internetit do 
ta lejojë koleksionin dhe të gjitha tregimet e tjera të tij të jenë në dispozicion të mbarë botës. 
Si një muze, kjo qasje në shtrirje botërore na e jep mundësin për ta promovuar një perspektivë më 
të gjerë se sa që do të na e jepte një fokus tradicional, kombëtar. Edhe pse rrethanat historike dhe 
kushtet e përditshme të jetës ndryshojnë shumë nga një vend në tjetrin, tregimet tona dhe realiteti 
bashkëkohor nuk është i lidhur fillimisht me kombet. Në të gjithë botën, historia jonë dhe përvojat 
tona kanë qenë të fshehura nga pamja. Gjithkund, ato duhet të prezantohen dhe të tregohen. Të 
gjitha tregimet tona janë interesante dhe të gjitha ato janë të rëndësishme. Dhe këto artefakte janë 
të nevojshme që të na ndihmonin për t’i treguar ato.
Ne besojmë në objektet, të cilat ndërtojnë ura mes kohës dhe hapësirës. Ne besojmë në fuqinë e 
këtyre tregimeve të mbledhura. 



Partnerët
Muzeu i Padrejtë është organizatë joqeveritare, jofitimprurëse me bazë në Suedi, e menaxhuar nga 
grupi i njëjtë i profesionistëve të muzeut që e filluan Nenin 1. 

Ndjehuni të lirë për të na kontaktuar në çfarëdo kohe për më shumë informata mbi projektin. 
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Telefoni +46 (0)708-871809
contact@unstraight.org
www.unstraight.org
Mund të na gjeni edhe në Facebook dhe Twitter: 
Projekti mbështetet nga Kulturbryggan.
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ARKIVI EMOCIONAL I PËRVOJAVE TË PADREJTA NË MAQEDONI
Historia homoseksuale është histori e humbjeve. Është humbje e historisë së një komuniteti të shpërndarë, 
heterogjen dhe jo-normativ, por gjithashtu edhe humbja/et historike e njerëzve jo-heteroseksual në përvo-
jat emocionale ditore dhe gjurmët e përjetuara emocionalisht të tyre, ligjet dhe përmbajtjet e të cilave janë 
të pamundshme për t’u kujtuar dhe treguar në terminologjinë dominuese të muzeut, historisë dhe arkivit 
institucional. Prandaj, humbja e tillë është po ashtu humbje e kapitalit simbolik, e të drejtës në një pozitë 
në ekonominë simbolike, e të drejtës për t’iu qasur pozitave për përfaqësim, prodhim të njohurisë, formave 
të jetesës dhe intimitetit. 
Në kohërat e normativitetit të imponuar dhe heshtjes stigmatizuese të forcuar, apo më saktë në kohërat e 
zgjedhjes ‘së lirë’ të padukshmërisë si lloj i strategjisë mbijetuese të nevojshme, ne dëshirojmë t’i sfidojmë 
me zë regjimet e arkivit. Përmes bërjes se dukshme, me mekanizmat përzgjedhës të arkivit, organizimit, 
mirëmbajtjes dhe prezantimit, ekskluzivisht atë që tashmë ekziston si material kulturor në dispozicion, këto 
regjime riprodhojnë kushte të dukshmërisë, apo me saktë kulturë kombëtare heteronormative, e cila tashmë 
i ofron ato forma të caktuara të jetës, dashurisë, seksualitetit, intimitetit dhe shoqërisë të njohura si legji-
time, përderisa të gjitha marrëdhëniet tjera emocionale dhe komunitetet dëbohen në hijet e dukshmërisë 
së tyre. Është opinion i yni se regjimet dominuese të arkivit dhe trashëgimisë kulturorë janë kyçur në çark 
narcistik të vet-riprodhimit, ku ata krijojnë regjime të pabarabarta të dukshmërisë, duke i përsëritur dhe i 
konsoliduar ato si të vetmet të dukshme në produktet kulturore të përfaqësimit dhe kujtimit.   
Në këtë konstelacion, sfida e jonë është për të krijuar një arkiv në bazë të kujtimit, mbi përvojat e përdit-
shme të përjetuara, mbi afektet dhe emocionet që e përshkruajnë jetën e një lezbeike, homoseksuali, bisek-
suali apo një personi transseksual, të të gjithë atyre identiteti apo emocionet e të cilëve janë përjashtuar 
nga sfera normative e kombit. Sfida e një arkivi të tillë është se ajo e mishëron një material jetëshkurtër, të 
shpërndarë, jostabil, të ngjyrosur emocionalisht, i cili shfaq dridhje në trupin e gjallë. Ky është një material 
i liruar nga interpretimi, përzgjedhja dhe organizimi zyrtar institucional i historianit kombëtar. 
Është synim i yni, me këtë arkiv, ta sfidojmë hipokrizinë e sferës publike kombëtare, e cila është qartazi e 
pastruar nga afektet dhe emocionet, derisa vazhdimisht ofron kushte dhe kërkon që të përsëritet prezantimi 
i intimiteteve heteronormative si i vetmi i mundshëm dhe i organizuar. Hipokrizia e sferës publike kombëtare 
është hipokrizia e intimitetit publik heteronormativ, që është e futur gjithkund, duke filluar nga billbordat, 
reklamat, media, në ligje dhe rregullore publike, prodhime kulturore, madje në ëndrra dhe utopi kombëtare 
të pasqyruara në qiftin e çiltër.
Arkivi ynë i pazakonshëm orvatet të krijojë kushte për një ndryshim në regjimet e dukshmërisë, duke e 
ditur dhe e njohur atë çfarë është legjitime për qeniet njerëzore, dhe duke krijuar modele alternative të 
njohurisë, kujtimit dhe ndjenjës. Prandaj, qëllimi ynë është që nëpërmjet përvojave emocionale të krijojmë 
kushte për zhvillim të kulturave dhe koncepteve kundërpublike, formacione të reja afektive kolektive, të cilat 
do të ndalonin psikologjizmin, mbylljen dhe privatizimin e emocioneve dhe të ndjenjave. Emocionet tona 
të ngjyrosura me vuajtje janë dëshmi të shtypjes së dhunshme të një sistemi. Lumturitë, kënaqësitë dhe 



miqësitë tona janë rebelime djallëzore dhe armë mbijetuese në dhe kundër sistemit të seksualitetit, vetëm 
njëra e vlerësuar, vetëm njëra e mundshme. 
Objektet e arkivuese ditore të lidhura me përvoja të shumta të komuniteteve seksualisht jo-normative e 
fusin në përdorim tek publiku ‘strukturën e ndjenjave’ si një tregues i jetës emocionale të sistemit shoqëror i 
banuar dhe i gjallëruar nga ata, pozita e të cilëve është tërhequr në margjinat e fushës shoqërore. Organiz-
imi i objekteve të natyrës së ndryshme në arkiv të tillë heretik i planifikon shumë mënyra në të cilat njerëz 
të padrejtë preken dhe i nënshtrohen organizimit politik të jetës. Prandaj, ky arkiv mund ta paraqesë një 
dëshmi të pamundësisë për plotfuqishmëri të regjimeve ideologjike mbi strukturat afektive dhe emocionale 
të trupave individuale. Me fjalë të tjera, ky arkiv ngërthen brenda vetes dhe sugjeron strategji mbijetuese 
dhe përshtatje emocional, në kohën kur këto janë një tendencë dhe optimizëm për ta vazhduar jetën në 
kushte detyrimi. Kështu që, dhuna e shkaktuar, plaga e hapur në mbijetesën shoqërore të njerëzve të mar-
gjinalizuar, dhe trazirat e shkaktuara nga kriza e vazhdueshme e sigurisë, bëhen burim i veprimeve subver-
sive të përditshme dhe i krijimit të metodave alternative të jetesës. Plaga bëhet një vend i hapur për krijim 
kolektiv dhe i shfrytëzimit të përbashkët të projekteve alternative të krijimit të botës, duke depërtuar dhe 
sfiduar botën ekzistuese. 
Toni afektiv dhe atmosfera emocionale e ofruar nga këto objekte është një refleksion, por po ashtu një 
rrëshqitje nga funksioni ose e funksionit dhe e vlerave parësore shoqërorë të arritjes së tyre dhe organizimit 
të botës, të cilën e popullojmë dhe në të cilën trupat tonë hapen, shpalosen dhe ruhen. Defamiljarizimi i tyre 
paraqet përzierje të caktuar dhe trazim të kuptimit të zakonshëm të përshtatur dhe të pranuar të hapësirës. 
Nëse këto objekte mbledhin dhe prodhojnë një kolektivitet të caktuar rreth vetes dhe, si të tilla, mbështesin 
dhe riprodhojnë linja të caktuara të marrëdhënieve në vend se të tjerave, vizioni  ynë është që t’i hapë këto 
linja të prekjeve dhe të formave alternative të shfrytëzimit dhe të jetës, me fjalë të tjera për t’i hapur ato në 
drejtim të së ardhmes të tubimeve të mundshme dhe ngritjes së botëve, në drejtim të hapjes së komunitetit 
ndaj ndryshimeve dhe të tjerave dhe në drejtim të vet-riekzaminimit – vet-riekzaminimit të historicitetit dhe 
normativitetit.
Ky arkiv orvatet të prezantojë një kulturë, por, po ashtu, një përkrahje për transformim dhe krijim të një 
kulture dhe një publiku të ri. Ky arkiv është një arkiv i të gjithë neve, të cilët jemi të përjashtuar nga modelet 
dominuese dhe, si e tillë, përpiqet të hap imagjinatën për shqyrtim të mundësive, për skicim të linjave të reja 
të fluturimit dhe luftës duke filluar nga kjo, e shënuar me turp, akoma, një vend i cili mungon përfaqësimit të 
padrejtë dhe historisë kombëtare. Arkivi e paraqet depon e kujtimeve dhe ndjenjave tona, të pikëllimit tonë 
të përhapur dhe të kaluarës së lumtur, por, po ashtu, edhe pikën e nisjes së të ardhmes sonë, të inicimit të 
ndërtimit të projekteve për krijim të botës të liruar nga e kaluara dhe të hapur në drejtim të së ardhmes dhe 
në drejtim të transformimit. 

Slavco Dimitrov, Velimir Zernovski
Bashkë-kurator lokal 

E pa/dukshmja: Regjimet politike dhe seksuale të arkivave 
Konferencë  23 dhe 25 shkurt  

“Kurrë nuk ka pasur një dokument të kulturës i cili nuk ka qenë në të njëjtën kohë njëri nga barbarizmat. 
 Dhe duke qenë në vete jo i lirë nga barbarizmi, 
 i tillë nuk është as procesi i kalimit nga njëri tek tjetri”
Walter Benjamin, Teza mbi Filozofinë e Historisë, 1940

Qëllimi kryesor i konferencës është të vihen në pyetje, të problematizohen dhe të analizohen regjimet kulturore 
dhe politike si dhe strategjitë e përdorura në proceset e ruajtjes së veprave dhe ngjarjeve kulturore, artistike 
dhe historike, në veçanti regjimet e dukshmërisë përmes së cilave përvojat seksuale (jo-normative) dhe prak-
tikat kulturore përfshihen/përjashtohen nga arkivat zyrtare kombëtare dhe kujdestarisë së institucionalizuar 
të muzeve dhe ndikimi pasues i tyre në politikën e kujtesës kolektive dhe trashëgimisë kulturore. Andaj, duke 
caktuar seksualitetin dhe gjininë si pika të hulumtimit, siç përjetohen dhe provohen në margjinat shoqërore, 
ne do të dëshironim t’i hapnim për diskutim vet themelet e mënyrës se si kuptohet arkivi dhe çka mund të 
konsiderohet si arkiv.  
Arkivat zyrtare kombëtare dhe koleksionet e muzeve i përfaqësojnë rregullat e përcaktuara, pak a shumë, 
nga qëllimet e aktualizimit dhe pasqyrimit të interesave aktuale kulturore dhe politike, duke pasqyruar kështu 
ligjet specifike që i përcaktojnë strukturimet e shprehive të artit dhe fushën e kulturës dhe i duke përshtatur 
dhe organizuar përvojat e së kaluarës në përputhje me kërkesat për konsolidim, lartësim dhe legjitimim të së 
tashmes. Kujtimet e një arkivi tashmë bëhen burim i fuqive amnezike të kulturës kombëtare. Në këtë aspekt, ne 
do të dëshironim të hapeshim drejt rishikimit dhe mobilizimit të kufizimeve të së tashmes sonë përmes marrjes 
përsipër të detyrës së pamundshme të vënies në hartë të vendeve që mungojnë në kujtesën institucionale, të 
vendeve të humbura si një themelor i jashtëm që e bën të domosdoshëm dhe të mundshëm institucionin e iden-
titetit hegjemonik kulturor. Sipas dellit Derridian, ne e konsiderojmë arkivimin e së kaluarës të jetë gjithmonë 
arkiv i hapur dhe i papërfunduar i së ardhmes që do të vjen. Arkivi, sipas Derridës, nuk mund të përjashtohet 
nga interpretimet dhe plotësimet e ardhshme. Çdo interpretim plotësues i një arkivi ekzistues, çdo fakt plotë-
sues, dëshmi dhe lexim i kohës lineare kombëtare paraqet çarje të caktuara përbrenda dhe e dekonstrukton 
atë dhe e hapë drejt një futurizmi demokratik gjithëpërfshirës dhe radikal. Arkivi është në qenësinë e vet i 
dhunshëm meqë vetë mundësia dhe kujtesa e tij bazohen në një varg të përjashtimeve të regjistrit të papritur 
të tregimeve, fakteve, ndjenjave, kulturave të fshehta dhe përvojave ditore, me një fjalë repertorin e përvojave 
të ndjeshme të përjashtuara, shpërndarjes së dukshmërisë për qëllime të themelimit të një narracioni koherent 
me të tashmen, ideologjitë e saj dhe marrëdhëniet e pushtetit.  
Në një aspekt kulturor, siç është ai maqedonas, ku burimet e pushtetit kulturor dhe kapitali kulturor janë 
shpërndarë historikisht në baza të pabarabarta dhe ku realiteti dhe marrëdhëniet objektive të jetës shoqërore 
janë themeluar në sisteme heteronormative dhe homosociale të perceptimit, njohjes dhe të kuptimit, përvojat 
jo-heteroseksuale, identitetet dhe ndjenjat bëhen vendi simptomatik që vë në pah bazat e mundshme të rendit 
hegjemonik. Megjithatë, mungesa e dokumenteve institucionale dhe zyrtare e veprave të pranuara kulturore 
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caktuar seksualitetin dhe gjininë si pika të hulumtimit, siç përjetohen dhe provohen në margjinat shoqërore, 
ne do të dëshironim t’i hapnim për diskutim vet themelet e mënyrës se si kuptohet arkivi dhe çka mund të 
konsiderohet si arkiv.  
Arkivat zyrtare kombëtare dhe koleksionet e muzeve i përfaqësojnë rregullat e përcaktuara, pak a shumë, 
nga qëllimet e aktualizimit dhe pasqyrimit të interesave aktuale kulturore dhe politike, duke pasqyruar kështu 
ligjet specifike që i përcaktojnë strukturimet e shprehive të artit dhe fushën e kulturës dhe i duke përshtatur 
dhe organizuar përvojat e së kaluarës në përputhje me kërkesat për konsolidim, lartësim dhe legjitimim të së 
tashmes. Kujtimet e një arkivi tashmë bëhen burim i fuqive amnezike të kulturës kombëtare. Në këtë aspekt, ne 
do të dëshironim të hapeshim drejt rishikimit dhe mobilizimit të kufizimeve të së tashmes sonë përmes marrjes 
përsipër të detyrës së pamundshme të vënies në hartë të vendeve që mungojnë në kujtesën institucionale, të 
vendeve të humbura si një themelor i jashtëm që e bën të domosdoshëm dhe të mundshëm institucionin e iden-
titetit hegjemonik kulturor. Sipas dellit Derridian, ne e konsiderojmë arkivimin e së kaluarës të jetë gjithmonë 
arkiv i hapur dhe i papërfunduar i së ardhmes që do të vjen. Arkivi, sipas Derridës, nuk mund të përjashtohet 
nga interpretimet dhe plotësimet e ardhshme. Çdo interpretim plotësues i një arkivi ekzistues, çdo fakt plotë-
sues, dëshmi dhe lexim i kohës lineare kombëtare paraqet çarje të caktuara përbrenda dhe e dekonstrukton 
atë dhe e hapë drejt një futurizmi demokratik gjithëpërfshirës dhe radikal. Arkivi është në qenësinë e vet i 
dhunshëm meqë vetë mundësia dhe kujtesa e tij bazohen në një varg të përjashtimeve të regjistrit të papritur 
të tregimeve, fakteve, ndjenjave, kulturave të fshehta dhe përvojave ditore, me një fjalë repertorin e përvojave 
të ndjeshme të përjashtuara, shpërndarjes së dukshmërisë për qëllime të themelimit të një narracioni koherent 
me të tashmen, ideologjitë e saj dhe marrëdhëniet e pushtetit.  
Në një aspekt kulturor, siç është ai maqedonas, ku burimet e pushtetit kulturor dhe kapitali kulturor janë 
shpërndarë historikisht në baza të pabarabarta dhe ku realiteti dhe marrëdhëniet objektive të jetës shoqërore 
janë themeluar në sisteme heteronormative dhe homosociale të perceptimit, njohjes dhe të kuptimit, përvojat 
jo-heteroseksuale, identitetet dhe ndjenjat bëhen vendi simptomatik që vë në pah bazat e mundshme të rendit 
hegjemonik. Megjithatë, mungesa e dokumenteve institucionale dhe zyrtare e veprave të pranuara kulturore 



dhe të artit dhe historitë shoqërore e vë në lëvizje dhe po ashtu prish vetë regjimet e arkivimit dhe kujtesës, 
kështu, duke kontestuar kriteret dhe premisat e përdorura për përkufizimin e asaj që vlen si një arkiv dhe 
se cilat arkiva çojnë peshë. Historitë e homoseksualëve janë histori të humbjeve. Homoseksualiteti shënon 
humbjen e historisë dhe, në të njëjtën kohë, humbjet historike të njerëzve jo-heteroseksualë në përvojat e 
përditshme të shënjuara nga trauma afektive dhe emocionale, ligjet e së cilave hedhin hije mbi mundësinë e të 
mbajturit në mendje dhe të narracionit. Siç pohon Ann Cvetkovich, ‘trauma bëhet nyjë lidhëse mes strukturave 
sistematike të eksploatimit dhe shtypjes dhe përvojave të ndjera prej tyre.’
Në këtë aspekt, sipas kushteve të normativitetit shtrëngues dhe detyrimeve të dhunshme të heshtjes, ose të 
zgjedhjes ‘vullnetare’ të padukshmërisë si një strategji të mbijetesës, pyetja urgjente që duhet ta shtrojmë 
është: deri në ç’masë kriteret normative që i drejtojnë procedurat arkivore, do të thotë, optikën që i përcakton 
se cilat materiale duhet të konsiderohen të vlefshme për një arkiv dhe cilat narracione janë legjitime për të 
qenë përcaktuese të metodave të përzgjedhjes, interpretimit dhe organizmit të artefakteve të përzgjedhura, 
i riprodhojnë mu ato kushte shoqërore të cilat kanë bërë të mundshme mënyra të caktuara të prodhimit dhe 
shpërndarjes që ngërthejnë në vete qëndrime dhe realitete të caktuara për përfaqësim, duke i përjashtuar disa 
të tjera? Nëse e konsiderojmë, siç e kemi argumentuar, historinë e homoseksualizmit si një histori të munguar, 
ose një histori që nuk është e pranuar si e tillë, një histori e cila nuk mund të jetë e kuptueshme si e tillë në 
rregullat dominuese të diskurseve të historiografisë (arti kombëtar dhe kulturor), si mund t’i rimendojmë mu ato 
kohë të historisë dhe ruajtjen e duhur arkivore me qëllim të krijimit të një të ardhmeje që do t’i demokratizonte 
arkivat, kujtesën dhe identitetin/identitetet kulturore. Si munden përvojat e përditshme traumatike dhe emo-
cionale të homoseksualëve të nxjerrin në pah kultura publike alternative, të fusin në përdorim një shkëputje 
në kohën historike, narracionin dhe identitetin dhe si munden kujtesa dhe objektet personale, dëshmitë dhe 
fjalët, të krijojnë mënyra alternative të njohjes së asaj që jemi? Si mundemi ta ri-arkivojmë intimitetin dhe 
padukshmërinë kur gjurmët e mbetura na ngjallin prekje të pazakonshme të jetëve kalimtare, të fragmentuara 
e të përditshme intime?  
Në fund, do të dëshironim ta shpalosnim imagjinatën duke i menduar mundësitë, çfarë linjash virtuale të flutu-
rimit mund të tërheqim duke u nisur nga ky vend i shënjuar, ndonëse i munguar, i përfaqësimit të homoseksu-
alizmit për të nisur projekte të ndërtimit të botës së homoseksualizmit të shkarkuar nga barra e së kaluarës? Si 
mund t’i imagjinojmë të ardhmet e rezistencës gazmore të bazuar në dhunën e heshtjes së imponuar?  

Për t’i trajtuar këto tema në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe dinamike, Konferenca do të grumbullojë ku-
jdestarë arkivash, ekspertë të studimeve kulturore dhe gjinore, historianë të artit, etnografë, aktivistë të të 
drejtave të njeriut, ekspertë të studimeve kombëtare, etj., nga Maqedonia dhe rajoni. Dy panele do të mbahen 
me 23 dhe 25 shkurt. Paneli i parë do t’i hapë diskutimet me temën ‘Muzetë dhe të Drejtat e Njeriut. Roli dhe 
Përgjegjësia e Institucioneve Publike Sot’. Diskutimet e panelit që mbahen me 25 shkurt do ta prekin temën 
‘Pozicioni i Vështirë i Kulturës: Nacionalizmi, Historia dhe Seksualizmi.   
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Greif (Slloveni), Gordan Bosanac (Kroaci), Dusan Maljkovich (Serbi), Misha Popovich (Maqedoni), 
Zarko Trajanoski (Maqedoni), Stanimir Panayotov (Bullgari), Ivanka Apostolovska (Maqedoni), 
Slavco Dimitrov (Maqedoni). 


