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AKTIVITETET

1.

Misioni i informimit

Informimi i bashkëkombësve tanë në Gjenevë mbi ngjarjet e ndryshme kulturore, sportive,
në rastin e vdekjeve të bashkatdhetarëve tanë, mbetet edhe më tutje një nga objektivat e
rëndësishëm për Komunitetin Shqiptar të Gjenevës. Kjo bëhet nëpërmjet postës elektronike
meqenëse disponojmë me disa qindra adresa, sikurse edhe me sajtin tonë në internet. Na
vazhdim, disa nga shpalljet mbi aktivitetet tona dhe të tjerëve:

Gjatë kësaj periudhe, si zakonisht, janë bërë shumë shpallje me kërkesë të shoqatave dhe
institucioneve të ndryshme, sikurse edhe autorëve të veprave të ndryshme.
2.

Festa e Flamurit dhe 107 vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë

Festa e Flamurit këtë vit nuk shkoi siç ishte paraparë. Pak ditë para kremtimit të paraparë
më 28 nëntor 2019 ndodhi tërmeti shkatërrues në Shqipëri që mori shumë jetë njerëzish,
plagosi dhe la pa kulm mbi kokë me mijëra familje. Në shenjë solidariteti kremtimi ynë u shty
për 11 janar 2020.
Në program morën pjesë fëmijët e LAPSh-ës, grupet artistike nga Gjeneva: RiniaKontakt,
Gëzuar, sikurse edhe artisti nga Kosova Hekuran Krasniqi me artistët nga Gjeneva: Bardh,
Ramadani, Afërdita dhe Shpejtim Krasniqi dhe grupi “Hareja”. Moderimin e mbrëmjes e bëri
Aulona Lila.
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Si zakonisht, edhe këtë vit është bërë prezantimi i studentëve shqiptar nga Gjeneva, të posa
diplomuar në nivelin master nëpër Universitete zvicerane të cilëve iu nda nga një mirënjohje
për përmasimin e imazhit tonë në Gjenevë dhe Zvicër. Edhe më tutje mbetet problem gjetja
e këtyre studentëve dhe ardhja e tyre në manifestim. Pra, në këtë pikë presim bashkëpunim
më të gjerë.

PAS KËTIJ KREMTIMI PASOI NJË PAUZË E GJATË NË AKTIVITETET TONA, SEPSE
GLOBIN E KAPLOI VIRUSI COVID-19 DHE U SHPALL PANDEMIA GLOBALE. KREMTIMIN
E FESTËS SË PAVARËSISË NË VITIN 2020 NUK E ORGANIZUAM FARE, POR URIMIN E
BËRI KRYETARJA JONË AFËRDITA KRASNIQI ME NJË VIDEO PARAQITJE.
NË NDËRKOHË, MEGJITHATË, PATI DISA AKTIVITETE NË MOMENTE KUR VALA E
PANDEMISË KISHTE NJË ULJE TË INTENSITETIT. AKTIVITETI I PARË ISHTE NË
QERSHOR TË VITIT 2021:

3.

Shfaqja e filmit artistik “Cirku Fluturues”

Përkundër shumë kufizimeve, sikur masa mbrojtëse ndaj virusit covid-19, sa i përket numrit
të pranishmëve brenda ambienteve të mbyllura, në Gjenevë u organizua Festivali i Filmit
Oriental (FFOG). Në këtë festival e shfaq edhe filmi nga Kosova “Cirku Fluturues”, me
pjesëmarrje financiare të shoqatës sonë, filmi që përshkruan përpjekjet e artistëve të
Kosovës për të mos braktisur artin dramaturgjik, përkundër terrorit të pushteti okupues
serb në Kosovë, gjatë viteve 1990-99. Filmi e fitoi çmimin e dytë të jurisë profesionale.
Mysafir e kishim regjisorin dhe producentin e filmit Fatos dhe Vjosa Berisha.
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4.

Promovimi i librit “Në kërkim të Idesë”

Momenti i dytë kur virusi covid-19 humbi paksa fuqinë u shfrytëzua për promovimin e librit
të autorit Ali Sh. Mehmeti që njëkohësisht është edhe sekretar i KShGj-së.

Bëhet fjalë për një tregim dramatik dokumentar, siç e kualifikoi redaktori i librit prof. Agim
Vinca që ishte i pranishëm në këtë promovim dhe mbajti fjalën hyrëse. Ish ambasadori i
Shqipërisë në Zvicër Vladimir Thanati mbajti po ashtu një fjalë rasti, kurse Edon Duraku dhe
Rrezarta Bislimi nga Shoqata e Studentëve Shqiptarë në Gjenevë shfrytëzoi rastin ta
paraqes para publikut aksionin e tyre “1637” që ka të bëj me personat e zhdukur nga lufta e
fundit në Kosovë. Grupi “Hareja” i dha karakter festiv këtij promovimi.
5.

Festa e Flamurit dhe 109 vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë

Përvjetori i 109 na gjeti me masa kufizuese në lidhje me pandeminë që nuk lejonte
organizime masive, siç i bënim rëndom. Prandaj e ndryshuam konceptin dhe në bashkëpunim
me Shoqatën e Studentëve Shqiptarë të Gjenevës organizuam një kremtim më modest në
njërën nga sallat e Universitetit të Gjenevës. Një fjalë rasti mbajti Ali Mehmeti, sekretar i
KShGj-së. Këtë tubim e përshëndeti edhe miku ynë prof. François Lefort, ish Kryetar i
Parlamentit të kantonit të Gjenevës nga Partia e gjelbër.
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Studentëve shqiptarë nga Gjeneva, që kishin përfunduar studimet nëpër universitetet e
Zvicrës iu ndanë mirënjohjet për kontributin e tyre në përmirësimin e imazhit të komunitetit
tonë.
6.

Përkrahja e shoqatave tjera

Komuniteti Shqiptar i Gjenevës në çdo moment është i gatshëm të ndihmoj shoqatat tjera në
mënyra të ndryshme, atëherë kur ato kanë nevojë dhe sipas mundësive. Kësaj radhe kjo
ndihmë i është ofruar Shoqatës së Studentëve Shqiptarë të Gjenevës së cilës iu dhanë 400
fr. për ta realizuar projektin e tyre në realizimin e një filmi dokumentar kushtuar grave të
Krushës së Madhe, respektivisht heroinës së tyre Fahrije Hoti.

Gjenevë, 31 dhjetor 2021
Kryetare
Afërdita Krasniqi
______________________
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