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Jam shumë krenar për punën që bëni. E di që, edhe pse shumë gjëra janë përmirësuar, ka akoma shumë
sfida. Duke qenë se keni zgjedhur tre sipërmarrje që nuk ekzistonin para ca kohësh. Dhe një nga gjërat që
kuptova është që sot po flasim për punë që para dhjetë-pesëmbëdhjetë vitesh nuk ekzistonin. Nuk kishte
menaxher social media përpara pesëmbëdhjetë vitesh dhe as nuk mendohej që do të mund të jetohej
me një profesion të tillë. Për self-help ose për ndihmën e vetes, ne akoma kemi tabu të shkuarit te
psikologu, jo më të trajtuarit të vetes me respekt dhe të trajtuarit të trupit tonë si një tempull që do na
shoqërojë, në rastin më të mirë, njëqind vitet e jetës sonë. Kush mendonte që në shtëpi mund të vinin, siç
themi ne në Shëngjergj, rob t’huj. Zakonisht shtëpia ishte për të tutë. Pra, mund të vinte një kushëri i
largët por kush do e mendonte që do vinte dita kur ti do kishe një biznes ku shtëpinë e familjes tënde, me
kujtimet e tua, me gjithë investimet e tua, do e hapje për të huaj që vijnë nga Australia deri në Kanada,
apo nga Japonia deri në Argjentinë; dhe papritur në Shëngjergj kemi një mini-organizatë të Kombeve të
Bashkuara me aq shumë turistë sa kanë ardhur. Ishte prapë një punë ose një profesion që nuk ekzistonte.
Nuk e di a e kishit menduar por, rastësisht, ishin tre raste të punëve që nuk ekzistonin, të paktën 10-20
vite më përpara. Sa bukur që këto histori suksesi mbështeten nga gra që mbështesin gra të tjera: nga
Yuri, nga Angjelina, nga Mirela. E vlerësoj shumë. 

Është koha e festës dhe po mendonim pak, nga vjen fjala “festë”. Në fakt në italisht ose latinisht, fjala
“festone” ose në anglisht “festooning” është procesi i bletëve që lidhin gjymtyrët bashkë gjatë kohës së
prodhimit të mjaltit. Jo secila bletë mjaltin e vet, por një varg bletësh që lidhnin gjymtyrët. Procesin e
prodhimit të mjaltit në këtë gjerdan e quajnë “festooning”, ose festim. Dhe unë e shoh vërtet këtë si një
festë. Një festë jo Krishtlindja dhe Viti i ri, por një festë e një aleance dhe një besëlidhjeje të duarve që
lidhen bashkë për të prodhuar mjaltë në një koshere të përbashkët që është Bashkia e Tiranës dhe qyteti
ynë.  

Përpara ca kohësh isha në Ukrainë për të vizituar disa nga kryetarët e bashkive aty. Një rast që më
frymëzoi ishte rasti i një zonje në Bucha, që është një lagje periferike e Kievit e cila u bë e njohur për një
rast të dhimbshëm të agresionit rus ku praktikisht një nga masakrat më të mëdha në terren ndodhi në
Bucha. Aty ishte një dyqan i vogël i cili u dogj gjatë agresionit rus. Dyqani quhej Vesna dhe ishte hapur
nga një vajzë që quhej Viktoria Maslova. Vesna ishte një biznes shumë i vogël që Viktoria dhe nëna e saj
kishin hapur në Bucha për kozmetikë, pa menduar që një ditë do vinte lufta, pa menduar që një ditë,
masakra më e madhe do ndodhte në rrugën e dyqanit të tyre.

Dhe pasi u zbulua masakra, pasi gjithë bota mësoi ku ishte Bucha, të gjithë njerëzit i thoshin Viktorias:
“Goca, ne kemi gjithë këto halle, ky është vend masakrash, nuk kemi kohë tani për krem duarsh.” Ishte
shumë dekurajuese sepse të gjithë thoshin që në luftë nuk bëhet biznes. Në luftë ne duhet vetëm të
qajmë dhe të vajtojmë, nuk kemi mundësi që të inkurajojmë njëri-tjetrin apo të fitojmë ndonjë të ardhur.
Ajo tha, nuk u dorëzova. Ishte transferuar në Lviv dhe biznesi i saj lulëzon jo vetëm në Ukrainë; lulëzon në
Poloni, në Lituani dhe në Shtetet e Bashkuara ku ato bëjnë shipping, ku çojnë produktet e tyre. 

Mirela shumë faleminderit. Nuk e di a është siklet apo është privilegj që
jam i vetmi burrë në një gjerdan historish fantastike frymëzuese nga
vajzat tona. Kështu që shumë faleminderit Mirela për të gjithë
kontributin tënd, edhe për faktin që, siç edhe vajzat e përmendën, kjo
është një aleancë, kjo është një besëlidhje mes grave dhe vajzave. Ishit
shumë frymëzuese Keti, Elisabeta, Fabiola. 
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Produkti i tyre më i suksesshëm është “You are my hero” dhe është një krem duarsh për ushtarët që janë
në front, për plasaritjet dhe dehidratimin gjatë kohës që janë roje, disa herë me orë të tëra apo me ditë
të tëra. Dhe krejt papritur njerëzit blejnë nga kremi i Vesnës për t’ua çuar ushtarëve në front nën
slloganin Vesna – You are my hero (Ti je heroi im). Dhe ajo tha: “Jo vetëm që mund të bësh biznes, jo
vetëm që mund të ndihmosh njerëz, jo vetëm që mund të punësosh, por mund të japësh një fije shprese
edhe në situatën më të vështirë.” 

Ne vërtet këtu nuk jemi në luftë dhe vërtet mbështetemi nga miq. Më vjen mirë që bashkia e Tiranës
është pjesë e kësaj feste dhe e kësaj lidhjes së duarve. Jam shumë i lumtur që Ambasada Amerikane, Yuri
dhe gjithë kolegët saj janë këtu për të siguruar që kjo koshere ka financimin e nevojshëm, që ky prodhim
mjalti të lulëzojë. 

Por prapë dua ta provokoj këtë hapje të ditës së sotme për disa çështje që unë besoj duhen ekzaminuar.
Nëse një grua shkon dhe kërkon kredi për të njëjtin produkt ose për të njëjtin biznes dhe me të njëjtin
plan si një burrë, si është përqindja e marrjes së kredisë, nëse ai që e kërkon është një burrë apo është
një grua? Unë kam dyshimet e mia dhe nga ajo që kam parë, për të njëjtën ide, një burrë financohet më
shpejt. Se “burri është i besës”, mban fjalën. Pra është një pjesë e folklorizmit që s’ka lidhje fare me
planin e biznesit. Dhe krejt papritur një burrë për të njëjtën ide e merr kredinë, kurse një grua jo. Në
gjykatë, nëse për të njëjtën çështje, fjala vjen, pronë, kontratë të palikuiduar, cili është probabiliteti që,
për të njëjtin rast, të jepet e njëjta drejtësi edhe për një burrë, edhe për një grua? Më rezulton që një
burrë e ka më kollaj të marrë drejtësi, se e ka shok atë gjyqtarin, se do pinë një kafe, kafe para, kafe
mbrapa... Ndërkohë që një grua që nuk ka kohë të rrijë në kafe se është gjithë ditën duke bërë punë e
duke u kujdesur edhe për familjen, por edhe për biznesin, e ka probabilitetin më të vogël që të marrë
drejtësi për të njëjtin rast. Unë besoj që përtej ngazëllimit dhe historive të suksesit, kemi nevojë edhe për
këtë ekzaminim. Dhe do të doja shumë që, nga kjo ditë dhe nga këto aktivitete të dilnim edhe me disa
tema që kanë nevojë për ndjekje, për atë që ne e quajmë follow-up. Ka nevojë të shohim si funksionon
sistemi financiar, i diskriminon apo jo gratë; si funksionon sistemi i drejtësisë; dhe të sigurohemi që secili
të ushtrojë një presion të shëndetshëm. Më vjen keq se ne, edhe equity, edhe  equality, e përkthejmë
barazi. Nuk është e njëjta gjë. Është tjetër gjë barazia, tjetër gjë shanse dhe mundësi të barabarta. Këtu
barazi kemi të gjithë. Shko fillo një biznes. Por a kemi equity kur ti shkon për të marrë kredinë, apo shkon
dhe kërkon drejtësi? 

Kështu që në këtë sens vërtet ju uroj shumë sukses, jam shumë i lumtur që na bëtë pjesë të kësaj
aleance, kësaj festoon, kësaj lidhjeje duarsh. Dhe nëse rasti i Vesnës dhe i Viktorias në Ukrainë është një
shembull që mund të na inkurajojë, le të kuptojmë pak që edhe ne këtu kemi shembuj inkurajues sa të
duash. Kur mendon që nuk do ta kishim kaluar historinë e tërmetit po të mos ishte për gratë e këtij qyteti
dhe të këtij vendi. Kur të gjithë burrat u panikosën dhe rrinin në vende të sigurta, në makinat e tyre, ishin
gratë ato që mbanin shtëpitë në çdo lëkundje dhe mbanin fillimisht arkitekturën mendore, pastaj
arkitekturën e shtëpisë së tyre. Gjatë kohës së pandemisë ishin gratë që duhej të bënin sakrifica, të
dilnin në orarin e karantinës, të mbaronin dhe punët, të bënin dhe pazarin. Kështu që ky qytet
fatmirësisht është grua, jo vetëm se kemi më shumë nënkryetare të bashkisë. 70% janë gra. Për herë të
parë kemi vendosur një paritet, pra equity dhe equality. Kur vjen puna te Këshilli Bashkiak, me listë është
50 me 50, por jo 50% e grave në fund por 1 me 1 dhe fillon me një grua; edhe nëse një parti e vogël zgjedh
vetëm një kandidat, duhet të jetë grua. Kemi arritur shumë por unë besoj që ditët më të mira i kemi
përpara. Ju falënderoj shumë që më bëtë pjesë të ditës dhe ju uroj shumë sukses.*

*Ky fjalim është mbajtur në momentin e aktivitetit dhe është zbardhur nga transkripti i mësipërm. 
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