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FTESË
Festivali i 3-të i Diversitetit
12-17 Maj 2014
Çfarë është Festivali i Diversitetit?
“Festivali i Diversitetit” është ngjarja më e rëndësishme e vitit për Ambasadën
PINK / LGBT Pro Shqipëri dhe zhvillohet çdo vit në datën 17 Maj me rastin e Ditës
Ndërkombëtare kundër Homofobisë dhe Transfobisë (IDAHOT). Kjo ngjarje zhvillohet përgjatë një jave, e quajtur Java e Diversitetit, dhe kulmon në datën 17 Maj me
Panairin e Diversitetit, marshimin e krenarisë dhe aktivitete të shumta sociale dhe
argëtuese si koncerte, shfaqje filmash, ekspozita, konferenca dhe tryeza pune etj.
Java e diversitetit është një mundësi për t’u solidarizuar me të drejtat e njeriut
dhe grupeve të përjashtuara, për të marrë më shumë informacion mbi këto çështje
dhe për të festuar faktin se një shoqëri është më e lumtur dhe më e emancipuar
nëse arrin të pranojë në gjirin e saj të gjithë njerëzit pavarësisht racës, gjinisë,
orientimit seksual, identitetit gjinor, bindjeve etj.
Për vitin 2014 Festivali i Diversitetit do të zhvillohet në datat 12-17 Maj dhe realizohet nga Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Shtëpinë e
të Drejtave të Njeriut në Shqipëri, Open Mind Spectrum Albania dhe pjesëmarrjen
e institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, partnerëve ndërkombëtarë dhe
komunitetit LGBT në vend.
Cili është Qëllimi i Festivalit?
Festivali i Diversitetit është një mundësi për të treguar se pavarësisht ndryshimeve, ne jemi të gjithë të barabartë. Duke promovuar barazinë përmes konceptit
të diversitetit ne i bëjmë një apel shoqërisë shqiptare dhe publikut të gjerë që
mbetet ende shumë paragjykues dhe ka ende nevojë për ndërgjegjësim për të
ndryshuar dhe forcuar mbështetjen publike ndaj grupeve të margjinalizuara. Mesazhi kryesor do të jetë që të gjithë ne, pavarësisht diferencave duhet të jemi
të barabartë në shanse dhe mundësi dhe duhet të kemi të drejtën e shprehjes,
dashurisë, mbledhjes dhe organizimit.

INVITATION
3rd Diversity Festival
12-17 May 2014
What is the Diversity Festival?
“Diversity Festival” is the most important annual event for PINK Embassy / LGBT
Pro Albania and takes place every May 17th on the occasion of the International
Day against Homophobia and Transphobia (IDAHOT). This event is held throughout
the entire week, called diversity week, and culminates on May 17th with the diversity fair, pride march and other social activities such as concerts, film shows, exhibitions, working tables etc.
Diversity week is a possibility to express solidarity with LGBT people and excluded
groups, to take more information on these topics and to celebrate the fact that a
society is happier and more emancipated if it accepts all people regardless of race,
gender, sexual orientation, gender identity, convictions etc.
For 2014 the Diversity Festival will take place on 12-17 May and will be hosted by
PINK Embassy / LGBT Pro in collaboration with the Human Rights House of Albania, Open Mind Spectrum Albania and the participation of institutions, civil society
organizations, international community and LGBT community in the country.
What is the goal of the Festival?
The Festival of Diversity is an opportunity to show that despite differences we
are all equal. By promoting equality through the concept of diversity we make an
appeal to Albanian society and the general public which remains very judgmental
and still needs to be informed in order to change and strengthen public support
towards marginalized groups. The main message is that, all of us, despite differences need to be equal in chances and opportunities and need to have the right of
expression, love, association and organization.

PROGRAMI / PROGRAM
E hënë 12 Maj 2014, ora 11.00
KONFERENCË PËR SHTYP
Hotel Tirana International, Salla e Kuqe

Monday, 12 May, 11:00 am
PRESS CONFERENCE
Hotel Tirana International, Red Room

E martë, 13 Maj 2014, ora 10.00-17.00
FESTIVALI I FILMIT LGBT
Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

Tuesday, 13 May, 10:00 am – 17:00 pm
LGBT FILM FESTIVAL
“Marubi” Film and Multimedia Academy

E mërkurë, 14 Maj 2014, ora 11.00
HAPJA E EKSPOZITËS “QYTETI I NGJYRAVE”
Pallati i Kulturës Durrës

Wednesday, 14 May, 11:00 am
OPENING OF EXHIBITION “CITY OF COLOURS”
Culture House, Durrës

E enjte, 15 Maj 2014, ora 11.00
TAKIM ME PRINDËRIT E PERSONAVE LGBT
Hotel Tirana International, salla Teuta

Thursday, 15 May, 11:00 am
MEETING WITH PARENTS OF LGBT PERSONS
Hotel Tirana International, Teuta Room

E enjte, 15 Maj 2014, ora 19:oo
DUE VOLTE GENITORI
Instituti Italian i Kulturës, Pallati i Kulturës,
Salla “Nënë Tereza”

Thursday, 15 May, 19:00 pm
DUE VOLTE GENITORI
Italian Institute of Culture,
“Mother Tereza” Room

E premte, 16 Maj 2014, ora 19.00
HAPJA E EKSPOZITËS “SHIJA E LIRISË”
EU Info Centre Tiranë

Friday, 16 May, 19:00 pm
OPENING OF EXHIBITION “A TASTE OF FREEDOM”
EU Info Centre, Tirana

E premte, 16 Maj 2014, ora 21.00
PARTY “TOGETHER AT THE PARTY”
La Garconiere

Friday, 16 May, 19:00 pm
PARTY “TOGETHER AT THE PARTY”
La Garconiere

E shtunë 17 Maj 2014, ora 10.00-14.00
PANAIRI I DIVERSITETIT
PRIDE I 1-rë I TIRANËS
Sheshi Vëllezërit Frashëri, Tiranë

Saturday, May 17th, 10:00 am -14:00 pm
DIVERSITY FAIR
FIRST TIRANA PRIDE
“Vëllezërit Frashëri” Square, Tirana

E shtunë 17 Maj 2014, ora 21.00
PARTY “PRIDE PARTY”
La Garconiere

Saturday, May 17th, 21:00 pm
PARTY “PRIDE PARTY”
La Garconiere

WHEN IT ALL BEGINS
E Hënë 12 Maj, ora 11:00

Monday, 12 May, 11:00 hrs.

Lançimi i videos “Thuaj Po dashurisë” dhe hapja e
Javës së Diversitetit

Launching of video “Say yes to love” and the opening
of the Diversity Week

“Thuaj Po Dashurisë” është mesazhi kryesor i Festivalit të Tretë të Diversitetit. Duke e marë spunton
e parë nga tema globale e IDAHOT për këtë vit, që
është liria e shprehjes, Ambasada PINK vendosi të
realizojë një video sensibilizuese me mesazhin “thuaj
po dashurisë”. Burimi kryesor i kësaj video, për fat
të keq, janë fjalimet e urrejtjes, të përcjella nga
personazhe publikë dhe jo-publikë përmes medias
elektronike dhe asaj të shkruar. Edhe pse ne jetojmë në një shoqëri të lirë dhe demokratike, ku fjala
dhe mendimi i lirë janë në thelb të saj, një vijë kufiri
duhet caktuar. Ky kufi i hollë janë fjalimet e urrejtjes,
terma, mesazhe dhe komente të cilat nuk përmbajnë
thjesht gjuhë fyese, denigruese por që nxisin dhunë
kundër qytetarëve shqiptarë për shkak të veçorive të
tilla si orientimi seksual dhe identiteti gjinor i tyre.
Realizimi i kësaj video fushate është bërë i mundur
falë mbështetjes së Qeverisë së Kanadasë. Video do
të transmetohet nëpër televizionet kryesore të vendit
përgjatë Javës së Diversitetit dhe në rrjetet sociale.

“Say Yes to Love” is the main message of the Third
Diversity Festival. Taking heed from the global theme
of IDAHOT for this year, which is Freedom of Expression, PINK Embassy, decided to produce an awareness
video with the message Say Yes to Love. The main
resource for this video, unfortunately, were messages of hate, or otherwise called hate speech, used
by public or non-public persons in the media. Even
though we live in a free and democratic society, where
free thinking and speech are at its core, a line needs
to be drawn. This thin line, is hate speech, comments,
messages and words which are not just hatred but incite negative and sometimes criminal actions against
persons because of a specific characteristic such as
their sexual orientation or gender identity. This video
was made possible thanks to the support of the
Government of Canada. The video will be broadcasted
during diversity week on Albania’s main TV channels
and in social networks.

Konferencë për shtyp
Hotel Tirana International, Salla e Kuqe

Press Conference
Hotel Tirana International, Red Room

OFFICIAL IDAHOT CAMPAIGN 2014: FREEDOM OF EXPRESSION

DITA E FILMIT
FILM DAY
E MARTË / TUESDAY 10:00 - 17:00
MAJ 13 MAY

Akademia e Filmit dhe Multimedias
“Marubi”

Born this way/10:30
Zhanri: Dokumentar / Rregjia: Shaun Kadlec dhe Deb Tullmann / Kohëzgjatja: 82 min
Genre: Documentary / Directed by: Shaun Kadlec and Deb Tullmann / Duration 82 min

Born this way është një portret i botës së nëndheshme të
komunitetit gej dhe lezbike në Kamerun.
Dokumentari ndjek Cedrik dhe Gertrude, dy kamerunas të
rinj, në lëvizjet e tyre brenda komunitetit sekret LGBT që
i mbështet dhe kulturës së jashtme e cila edhe pse shumë
homofobike, është në një tranzicion drejt
pranimit më të madh.
Born this way is a portrait of the underground gay and lesbian community in Cameroon. It follows Cedric and Gertrude, two young Cameroonians, as they move
between a secret, supportive LGBT community and an outside culture that, though intensely homophobic,
is in transition toward greater acceptance.

I am gay and Muslim / 13:00
Zhanri: Dokumentar / Rregjia: Chris Belloni / Kohëzgjatja: 54 min
Genre: Documentary / Directed by: Chris Belloni / Duration: 54 minutes

Ky dokumentar intim, Jam gej dhe mysliman, ndjek disa
të rinj marokenë në rrugëtimin e tyre për të eksploruar
identitetin e tyre fetar dhe seksual. Meshkujt e portretizuar në film ndajnë hapur eksperiencat e tyre dhe flasin për ambiguitetin dhe fshehtësinë e jetës që janë të
dënuar të bëjnë, edhe pse disa prej tyre e kanë pranuar
haptaz orientimin seksual.
This intimate documentary I am gay and Muslim follows a
number of young Moroccan gay men in their exploration
of their religious and sexual identity. The men portrayed
in the film openly share their personal experiences and
talk about the ambiguity and secretiveness of the life
they feel condemned to live, although some have openly
acknowledged their sexual orientation.

Transexual Teen Beauty Queen/15:00
Zhanri: Dokumentar / Rregjia: Dan Murdoch / Kohëzgjatja: 60 min
Genre: Documentary / Directed by: Dan Murdoch / Length: 60 min

Një dokumentar që ndjek rrugëtimin e
transeksuales më të re në botë, në përpjekjet e
saj për të fituar konkursin Mis Anglia dhe të
sensibilizojë për sfidat që ajo ka pasur për të
qenë vetvetja. Nga eksperiencat e bulizmit, tentativat për vetvrasje, ndërhyrjet plastike dhe
pasarelat, kjo është rruga e një vajze kurajoze
për tu vet-pranuar ashtu si ajo është.
Following the world’s youngest transsexual as
she attempts to win Miss England and draw attention to the challenges she’s faced to become
her true self. From bullying to suicide attempts,
surgery to the catwalk, follow one girl’s brave attempt to achieve acceptance for who she really is.

Beyond the rainbow / 16:20
Zhanri: Dokumentar / Rregjia: Ismet Sijarina / Kohëzgjatja: 40 min
Genre: Documentary / Directed by: Ismet Sijarina / Length: 40 min
Homoseksualiteti është një nga tabutë më të mëdha në shoqërinë
kosovare. Aq shumë saqë personazhet kryesore të këtij filmi qëndrojnë të fshehur për tu mbrojtur nga sulmet e shpeshta që ndodhin kundër personave gej në Kosovë. “Përtej Ylberit” është një
platformë përmes së cilës komuniteti lgbt kosovar mund të flasin
për eksperiencat e tyre të diskriminimit ndërkohë që hedh dritë
përmes intervistave me komunitetet religjoze, psikologë, analistë
dhe qytetarë të tjerë. A do munded shoqëria kosovare ti pranojë
personat lgbt si pjesë të realitetit të ri liberal, apo duhet që ata të
qëndrojnë në hije, e të fshehin identitetin e tyre në frikë?
Homosexuality is one of the biggest taboos remaining in Kosovar
society. So much that the main characters of this film are hidden
in shadows to protect them from the frequent attacks that occur
against gays in Kosovo. Beyond the Rainbow gives the platform to
Kosovo’s homosexual community to speak about their experiences
and the discrimination against them, while shedding light on the
subject through interviews with Kosovo’s religious leaders, psychologists, analysts and other citizens. Will society learn to accept
these people as part of Kosovo’s new liberal reality, or must homosexuals remain in the shadows, hiding their true sexual identities in
fear?

E mërkurë, 14 Maj, ora 11:00

Wednessday, May 14th, 11:00 hrs.

E hapur për herë parë në vitin 2012, ekspozita
“Qyteti i Ngjyrave” këtë IDAHOT udhëton në Durrës. Organizimi i saj në qytetin antik realizohet në
bashkëpunim me Bashkinë Durrës dhe Pallatin e
Kulturës. E realizuar si ekspozitë nga të rinj dhe
të reja që mbështesin kauzën LGBT në Shqipëri ajo
është vënë në jetë për të sensibilizuar shoqërinë për
shumëllojshmërinë e shoqërisë, jo përmes fytyrave
njerëzore, por objekteve të panumërta që na rrethojnë.

Opened for the first time on May 17th, 2012, the
“City of Colours” exhibition this time travels to Durrrës. The event in the ancient city is organized in cooperation with the Durrës Municipality and the Culture
House. Prepared by youth who support LGBT rights, it
has been created to demonstrate the diversity of society, not through human faces, but countless objects
which surround us.

Hapja e ekspozitës “Qyteti i Ngjyrave”
Pallati i Kulturës / Durrës

“Qyteti i ngjyrave” kupton fotografimin e mjediseve
dhe objekteve publike ose private, në të gjithë Shqipërinë, që janë shumëngjyrëshe dhe që ngjasojnë,
në një mënyrë ose tjetër, me ngjyrat e ylberit. Mesazhi i kësaj ekspozite është se shoqëria demokratike
dhe moderne që ne duam të ndërtojmë përbëhet nga
grupe të ndryshme sociale, të cilat ne, duhet të kemi
kurajon, dijen dhe kulturën për ti pranuar dhe integruar në gjirin tonë.
Mesazhi i dytë, është se diversiteti, është tashmë
i pranishëm në kulturën dhe shoqërinë tonë, si një
përgjigje e së shkruarës monokromatike dhe si një
domosdoshmëri e progresit tonë shoqëror drejt
vlerave universale të të drejtave të njeriut.

Opening of Exhibition “City of Colours”
Culture House / Durrës

The “City of colors” means taking photos of public
and private buildings, objects, concepts all across
Albania which are multi-coloured and which resemble,
in a way or another, the rainbow. The first message
of this exhibition is that the democratic and modern
society which we are seeking to build is composed of
different social groups, which we must have the courage, knowledge and culture to accept and integrate.
The second message is that diversity is now present
in our culture and society as an answer to the monochromatic past and as a necessity for progress towards universal human rights values.

I LOVE MY CHILD!
Takim me prindërit e
personave LGBT

Meeting with parents of LGBT
persons

E enjte, 15 Maj, ora 11:00

Thursday, May 15th, 11:00 hrs

Hotel Tirana International, salla
Teuta
E krijuar për të qenë një hapësirë e
sigurtë për personat LGBT dhe familjarët e tyre ky takim është i mbyllur
për mediat. Në këtë mënyrë pjesëmarrësit do mund të flasin qetësisht
për eksperiencat e tyre si prindër
të personave LGBT. Në këtë takim
do jetë e rëndësishme pjesëmarrja
e ligjvënësve, politikanëve, administratës publike, institucioneve për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe
individë të tjerë. Pjesëtarë të komunitetit gjithashtu do kenë mundësi të
bisedojnë për eksperiencat e tyre me
prindërit dhe shqetësimet e tjera të
tyre.
Për të marë pjesë në këtë takim,
mund të kontaktoni në adresat:
pinkembassy@crca.al
dhe
omsa.albania@gmail.com

Tirana International Hotel, Teuta
Room

Designed to be a safe space for LGBT
persons and their relatives, this
meeting is closed to the media. In
this way participants can speak freely
about their experiences as parents or
relatives of LGBT people. This meeting will be important to be attended
by lawmakers, politicians, public administration and institutions working
for the protection of LGBT rights and
other human rights. Members of the
LGBT community will also be able to
speak freely about their experiences
with parents, as well as their fears
and other concerns.
To join this event, you can contact us
at:
pinkembassy@crca.al
and
omsa.albania@gmail.com

DUE
VOLTE
GENITORI

Rita de Santis

Instituti Italian i Kulturës, Pallati i Kulturës, Salla “Nënë Tereza”, Ora 19:00
Italian Institute of Culture, “Mother Tereza” Room
Në 15 Maj, në orën 19:00 pranë Sallës “Nënë Tereza”
do të shfaqet filmi “Due volte genitori”, i prodhuar
nga organizata italiane AGEDO (Associazione
genitori, parenti, e amici di omosessuali) me rregji
të Claudio Cipelleti. Në shfaqjen e filmit do te jete e
pranishme edhe Presidentja e organizatës, Znj. Rita
de Santis, një personazh shumë i mirënjohur në Itali,
si nënë dhe aktiviste e të drejtave të personave LGBT.
“Dy herë prindër” hyn direkt në zemrën e familjeve
në momentin kritik të zbulimit të homoseksualitetit
të vajzës/djalit. Përmes një pune delikate dëgjimi,
filmi heton këtë udhëtim të prindërve në proçesin
e tyre të deziluzionimit për pritshmëritë e tyre dhe
hapin e mëtejshëm, pranimin, një proçes ky që nuk
ka të bëjë thjesht me njohjen e orientimit seksual të
vajzës apo djalit, por me proçesin e rilindjes si prind.
Filmi dokumentar, përshkruan gjithë ciklin e njohjes
së këtij fakti të ri duke kaluar nëpër të gjithë rrethin
familjar për tu kthyer tek fëmija. Ndërsa mbyllet
cikli, bëhet rrikthimi në dashuri, por që nuk mjafton.
Duhet hyrë në lojë. Dhe këta prindër kanë ditur ta
bëjnë këtë deri në fund duke na dhuruar një eksperiencë të fortë e cila bëhet e vyer për të gjithë.
Shfaqja e filmit mundësohet nga Ambasada e Italisë
në Tiranë.

On May 15th at 19:00, at the “Mother Teresa” room,
will be shown the Italian movie “Due volte genitori”
(Twice a parent) of the Italian association AGEDO
(Association of parents, relatives and friends of homosexual people) directed by Claudio Cipelleti. At
the screening of the movie will also be present Mrs.
Rita De Santis, President of the association, a wellknown person in her country, a mother and activist
of LGBT rights in Italy.
“Twice a parent” enters directly into the heart of
families at the critical moment of discovering their
son’s/daughter’s sexuality. Through e delicate process
of listening, the movie investigates this journey in
their process of disillusionment about their expectations and the next step, accepting, a process which
does not have to with just discovering the sexual
orientation of the son or daughter, but also with the
process of re-becoming a parent. The documentary,
takes us through the whole cycle of knowing this new
fact and the whole journey within the family to get
back to the son/daughter. As the cycle closes, the return to love happens, but it is not enough. It’s time to
enter the game. These parents have known to do this
until the end to give us a strong experience which
will become important for everyone.”
The screening of this movie is made possible by the
Embassy of Italy in Tirana.

TBC

To Be comfirmed

Hapja e ekspozitës
“Shija e Lirisë”

Opening of exhibition
“A taste of Freedom”

E premte, 16 Maj, ora 19:00
EU Info Centre / Tiranë

Friday, May 16th, 19:00 hrs
EU Info Centre / Tirana

Sërish duke marrë spunto nga tema ndëkombëtare
e kësaj IDAHOT, “Liria e Shprehjes”, Ambasada PINK
mendoi realizimin e një ekspozite 100% autentike
ku të tregohet përmes fotove eksperienca e popullit shqiptar me ushtrimin e njërës prej të drejtave
më themelore të njeriut, ajo për tu shprehur, për të
demonstruar dhe manifestuar kundër çdo padrejtësie
dhe shtypje. Kështu, me mbështetjen dhe pjesëmarrjen e shumë aktivistëve, organizatave dhe njerëzve
të ndryshëm, ne përzgjodhëm 20 fotot më të mira
nga eksperienca e shqiptare me lirinë. Kjo e drejtë
për personat LGBT është po aq themelore sa edhe për
çdo qytetar tjetër. Thelbi i një shoqërie demokratike
është mbrojtja dhe garantimi i kësaj të drejte, kurse
detyra e çdo qytetari është promovimi dhe ushtrimi i
saj. Ekspozita realizohet në bashkëpunim me EU Info
Centre në Tiranë.

Again, taking inspiration from the international
theme of this IDAHOT, “Freedom of Expression”
PINK Embassy thought to create an 100% authentic
exhibition, where, through pictures, it can show the
experience of Albanian people and those in the region
while putting to life one of the most important and
fundamental human rights, that of expressing oneself
and of demonstrating against any type of injustice or
oppression. Thus, with the support and participation
of many activists, organizations and volunteers, we
selected the best 20 pictures from such an experience. This right, for LGBT people is as fundamental as
for any other person. The core value of a democratic
society is the protection of such a right while the
duty of each individual is to promote and use it. The
exhibition is organized in collaboration with the EU
Info Centre in Tirana.

PANAIRI I DIVERSITETIT
Fair of Diversity

E Shtunë, 17 Maj, ora 10:00-14:00

Saturday, 17 May, 10:00-14:00 hrs

Për vitin e tretë radhazi Ambasada PINK në
bashkëpunim me organizatat dhe institucionet me në zë dhe më aktive në vend, realizojnë Panairin e Diversitetit, eventi i parë
me tematikë LGBT në Shqipëri i cili rrëzoi
murret e konferencave dhe takimeve të mbyllura dhe organizoi në shesh të hapur një
event sensibilzues dhe ndërgjegjësues për
këtë komunitet. Këta miq dhe këto organizata vazhdojnë të mbështesin të drejtat LGBT
si të drejta të njeriut dhe i bashkohen edhe
këtë vit eventit për të shpërndarë informacione ndërgjegjësuese, folur me qytetarët
dhe mediat dhe festuar diversitetin si një
vlerë universale njerëzore. Këtë vit, Festivali
i Diversitetit, do të kulminojë, në orën 12:00
me Marshimin e Parë të Krenarisë në Shqipëri i cili do të nisë nga sheshi “Vëllezërit
Frashëri”.

For the third consecutive year, PINK Embassy
in collaboration with the most important and
active human rights organizations and institutions in the country are hosting the Diversity
Fair, the first LGBT themed event in Albania
which 2 years ago surpased the walls of conferences and closed meetings and organized
at an open square an awareness raising event
for this community. These friends and organizations continue to support LGBT rights as
human rights and are joining us at the event
to distribute information about their work
and activities and also to speak with citizens
and media and to celebrate diversity as a
universal human value. This year, the Diversity Festival, will culminate, at 12:00 am with
the First Tirana Pride, which will start from
“Vëllezwrit Frashëri” square.

Panairi i Diversitetit & Marshimi i Krenarisë
Sheshi “Vëllezërit Frashëri” / Tiranë

Diversity Fair & Pride March
“Vëllezërit Frashëri” Square / Tirana

Faleminderit / Thank You
Ambasada PINK dëshiron të japë një falenderim të sinqertë dhe të
shprehë mirënjohje për të gjithë organizatat dhe individët që kanë dhënë
mbështetjen e tyre, pa të cilët, kjo javë diversiteti nuk do të ishte e
mundur. / PINK Embassy wishes to express its deepest and most sincere
gratitude to all the organizations and individuals who have given their
support, without whom, this Diversity Week could not be possible.
•
Stafet e Ambasadës PINK, Shtëpisë së të Drejtave të Njeriut
(HRHA) dhe Open Mind Spectrum Albania (OMSA); Altin Hazizaj, Amarildo
Fecanji, Artan Karoli, Blerina Metaj, Belioza Çoku, Samuel Thornton Barkley, Fabjola Carapuli, Arbër Kodra, Aurora Baba, Mersila Balla, Valbona
Lasku, Elona Ormënaj, Klaudio Pulaha, Linda Pino, Marinela Isuf, Rezearta
Gjalpi, Mirgit Vataj, Elvis Gjata, Elvis Gjergji, Elvin Xhimitiku.
•
Delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri për mbështetjen e
Festivalit të Diversitetit. / Delegation of the European Union in Tirana for
supporting the Festival of Diversity.
•
Ambasadën e Vendeve të Ulëta në Shqipëri për publikimin e
kartolinës “Thuaj Po Dashurisë”. / The Embassy of the Kingdom of the
Netherlands for supporting the publication of the post-card “Say Yes to
Love”.

.

Ambasadën Italiane në Shqipëri për shfaqjen e Filmit “Due Volte
Genitori” dhe prezencën e Znj. Rita De Santis në këtë event
•
Qeverinë e Kanadasë për videon sensibilizuese “Thuaj Po
Dashurisë” / The Government of Canada for supporting the production of
the video “Say Yes to Love”.
•
Organizatat jo-qeveritare dhe institucionet pjesëmarrëse në Panairin e Diversitetit dhe Marshimin e Krenarisë.
•
Policinë e Shtetit për garantimin e sigurisë në të gjitha aktivitetet
e Javës së Diversitetit.
si edhe / also

•
Federiko Bordonaro, Kujtim Cashku, Eol Cashku, Elga Mitre,
Michael Kane, Manjola Orgocka, Irminia Czysnok, Vangjush Dako, Meme
Xhaferraj, Kornelia Klosi, Erind Celmeta, Marjan Sherri, Merita Poni, Igli
Totozani, Irma Baraku, Amarda Coku, Ardiana Hala, Mimoza Gjika, Lindita Bezhani, Arben Papadhopulli, Vjosa Berisha, Tidita Fshazi, Stefano
Calabreta, Vjosa Berisha, Bekim Lekë Asani, Bruno Ferra, David Kraljevic,
Keti Gjipali, Linde Kee, Den Haag, Enida Bogdani, Ditmar Shullani, Nafsika
Melo, Etleva Sheshi, Enkelejda Lopari, Jerina Lalaj, Eneida Nurkaj, Erjon
Gjatolli, Yuri Guaiana, Entela Lako, Ermira Shkurti, Entoni Jubani, Ened
Mato, Diamanta Vito, Anita Danka, Clare Masson, Ili Gërdupi, Lorenc Gjurgjaj, Nathaniel Haft, Gilles Bawens, Ines Leskaj, Rezarta Andoni, Besmir
Metani, Eva Shalësi, Blerta Kambo, Rita de Santis.

Thuaj Po Dashurisë / Say Yes to Love

