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Увод

Пројекат под именом „Ladies Diary of Change – active ladies in 
peace dialog” осмишљен је у време када је наша организација 
Новосадска новинарска школа већ имала уску сарадњу са 
Европском комисијом и многим организацијама широм Западног 
Балкана. Тада се повела дискусија о већ утврђеној чињеници да 
су млади људи на Балкану под великим утицајем претходних 
ратова, националистичке политике а да се при том и даље држе 
по страни када је реч о њиховом директном учешћу у процесима 
стабилизације и мировном дијалогу у региону. Ми смо тада 
препознали да је то велика шанса да се млади активно укључе 
у ове процесе. Косово и Србија се и данас налазе у политички 
кризној ситуацији и баш због тога ми смо имали идеју да младима 
објаснимо шта се тренутно догађа, нарочито због тога што су многи 
од ових младих људи ширих схватања него што је већина, скоро 
искључиво, политичара мушкараца. Ово је разлог зашто је фокус 
нашег пројекта био на младим женама. Уз помоћ организација 
са Косова, из Грчке и из Црне Горе дефинисали смо циљ да 
подигнемо свест људи о проблему недовољног присуства жена 
у политичком животу као и о проблему родне равноправности – 
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посебно када су у питању Србија, Црна Гора и Косово као и даље 
врло традиционална друштва. 
Наш циљ био је да осмислимо пројекат који ће младим женама 
пружити шансу да науче да користе вештине потребне за 
претварање сопствених идеја у конкретне иницијативе и да се 
припреме за активно укључивање у процесе доношења одлука 
и процесе помирења у региону. Посматрано на дуже временске 
инстанце, овај пројекат ће укључити младе жене из малих средина 
у политичко и цивилно друштво, али ће и помоћи иницијативама 
које су у току а које се тичу оснаживања улоге жена у медијима и 
политици. Кроз искуства Новосадске новинарске школе, закључили 
смо да жене и девојке које живе у већим срединама и градовима 
често немају реалну слику о свим препрекама са којима се сусрећу 
жене из мањих средина. Оне доживе прави шок када размене 
искуства са женама које живе у селима и малим местима и чују са 
каквим су се све проблемима оне сусретале. Овај пројекат помогао 
је да 18 девојака боље разумеју важност њиховог укључивања 
у живот локалних заједница и да се супротстави проблемима 
дискриминације жена и њиховој недовољној видљивости у 
друштву. Ово подизање свести је за учеснице било од највећег 
значаја – добиле су прилику да уче и да се укључе у друштво на 
различите начине и на различите нивое. У једну од активности, 
укључили смо и групу младих момака који су заједно са својим 
вршњакињама заједнички учили о дискриминацији жена у нашим 
друштвима. 
Када говоримо о образовињу, наш тим верује да се у Србији не 
ради довољно на едукацији младих људи о правима жена. Ово је 
био разлог зашто смо у пројекат укључили и шест професорица. 
Један од наших циљева био је да ове професорице у својим 
школама организују предавања о родној равноправности. На 
овај начин пројекат је укључивао много ширу циљну групу. Нису 
само 18 учесника те које ће остварити видљиве резултате, већ и 
целе школе. Професорице ће своја знања стечена током пројекта 
преносити на своје ученике и ученице, као што ће и учеснице 
ширити оно што су научиле на своје другове и другарице.
Партнерске организације на овом пројекту биле су Женска 
асоцијација Ауреола, Грчка фондација за европску и спољну 
политику и Институт за медије Црне Горе Пројекат је почео у 
децембру 2011. и трајао је до краја маја месеца 2013. године.
Ова публикација сачињена је од најбољих радова учесница на 
пројекту које су са своје тачке гледишта представиле теме о којима 
су училе током пројекта.
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Introduction

The project named “Ladies Diary of Change – active ladies in peace 
dialog” was created at a time when our organization, the Novi Sad School 
of Journalism was working closely with the European Commission and 
organizations from the Western Balkans. We were discussing the fact 
that young people in the Balkans are heavily influenced by the wars 
and nationalistic politics and yet they are kept aside from any of the 
peace building processes. We saw there was a huge opportunity to 
reach out to the younger generations and influence them to take part 
in the reconciliation process in the region. Kosovo and Serbia are still 
facing a political crisis and we wanted young people to understand 
what is currently happening, especially because many of these 
youngsters are more open minded than most of our almost exclusively 
male politicians. This is why the main focus of our project is on young 
women empowerment. With the help of organizations from Kosovo, 
Greece and Montenegro, we wanted to raise awareness on the issue of 
women representation in politics and women’s rights - especially when 
Serbian, Montenegrin and Kosovo societies are still very traditional.
The aim was to create a project which would give young women the 
opportunity to learn to use the skills needed for turning their ideas 
into concrete initiatives and preparing them for decision-making roles 
in the dialogue and reconciliation processes in the region. On a long 
term basis, we hope this project will incorporate young women from 
smaller communities into the social and political scene of the region, 
as well as support the ongoing initiatives for strengthening the role of 
women in civil sector, media and politics.
From the experience of Novi Sad School of Journalism in working on 
projects like these, girls and women who live in the cities and bigger 
communities often do not realize all the gender barriers that exist to 
a greater extent in the rural areas. It comes to them as a real shock 
when they meet women from smaller communities to see that they 
face severe gender injustices within their own country. This project 
helped our 18 girls understand that they need to be more active in 
their own communities and deal with issues of women’s rights and 
representation. This raising of awareness was the biggest benefit for 
them – in a way they have the chance to be educated and to take part 
in society in any way at every level. During one phase, we engaged also 
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a group of young boys who were learning together with the girls about 
of the problem of women discrimination in our societies. 
When it comes to education - in Serbia at least, ње believe it is not 
raising enough awareness on matters of women’s rights. This is why 
we also had six teachers as participants. One of our goals was to have 
these teachers organize lessons on women empowerment within 
their own schools. Therefore the project also had an indirect target 
group. It is not only the 18 girls who will benefit from the project but 
hopefully entire schools. We hope that these teachers will pass on their 
knowledge to their classes, and these girls will share their knowledge 
with their peers on the various issues they.
Our partners on the project were “Women’s Association Aureola”, 
“Hellenic Foundation for European and Foreign Policy” and 
“Montenegro Media Institute”. The project was implemented from 
December 2011 until May 2013. 
This publication consists of the best essays, articles and interviews 
written by our participants and present their views on issues that we 
dealt with during the project.

Uvod

Projekat pod imenom „Ladies Diary of Change – active ladies in peace 
dialog” osmišljen je u vrieme kada je naša organizacija Novosadska 
novinarska škola već imala usku saradnju sa Evropskom komisijom 
i mnogim organizacijama širom Zapadnog Balkana. Tada se povela 
diskusija o već utvrđenoj činjenici da su mladi ljudi na Balkanu pod 
velikim uticajem prethodnih ratova, nacionalističke politike a da se pri 
tom i dalje drže po strani kada je riječ o njihovom direktnom učešću 
u procesima stabilizacije i mirovnom dijalogu u regionu. Mi smo tada 
prepoznali da je to velika šansa da se mladi aktivno uključe u ove 
procese. Kosovo i Srbija se i danas nalaze u politički kriznoj situaciji i 
baš zbog toga mi smo imali ideju da mladima objasnimo šta se trenutno 
događa, naročito zbog toga što su mnogi od ovih mladih ljudi širih 
shvatanja nego što je većina, skoro isključivo, političara muškaraca. 
Ovo je razlog zašto je fokus našeg projekta bio na mladim ženama. Uz 
pomoć organizacija sa Kosova, iz Grčke i iz Crne Gore definisali smo cilj 
da podignemo svijest ljudi o problemu nedovoljnog prisustva žena u 
političkom životu kao i o problemu rodne ravnopravnosti – posebno 
kada su u pitanju Srbija, Crna Gora i Kosovo kao i dalje vrlo tradicionalna 
društva.
Naš cilj bio je da osmislimo projekat koji će mladim ženama pružiti 
šansu da nauče da koriste vještine potrebne za pretvaranje sopstvenih 
ideja u konkretne inicijative i da se pripreme za aktivno uključivanje u 
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procese donošenja odluka i procese pomirenja u regionu. Posmatrano 
na duže vremenske instance, ovaj projekat će uključiti mlade žene iz 
malih sredina u političko i civilno društvo, ali će i pomoći inicijativama 
koje su u toku a koje se tiču osnaživanja uloge žena u medijima i 
politici. Kroz iskustva Novosadske novinarske škole, zaključili smo da 
žene i djevojke koje žive u većim sredinama i gradovima često nemaju 
realnu sliku o svim preprekama sa kojima se susreću žene iz manjih 
sredina. One dožive pravi šok kada razmijene iskustva sa ženama koje 
žive u selima i malim mjestima i čuju sa kakvim su se sve problemima 
one susretale. Ovaj projekat pomogao je da 18 djevojaka bolje 
razumiju važnost njihovog uključivanja u život lokalnih zajednica i da 
se suprotstavi problemima diskriminacije žena i njihovoj nedovoljnoj 
vidljivosti u društvu. Ovo podizanje svijesti je za učesnice bilo od 
najvećeg značaja – dobile su priliku da uče i da se uključe u društvo 
na različite načine i na različite nivoe. U jednu od aktivnosti, uključili 
smo i grupu mladih momaka koji su zajedno sa svojim vršnjakinjama 
zajednički učili o diskriminaciji žena u našim društvima.
Kada govorimo o obrazovanju, naš tim vjeruje da se u Srbiji ne radi 
dovoljno na edukaciji mladih ljudi o pravima žena. Ovo je bio razlog 
zašto smo u projekat uključili i šest profesorica. Jedan od naših ciljeva 
bio je da ove profesorice u svojim školama organizuju predavanja o 
rodnoj ravnopravnosti. Na ovaj način projekat je uključivao mnogo 
širu ciljnu grupu. Nisu samo 18 učesnika te koje će ostvariti vidljive 
rezultate, već i cijele škole. Profesorice će svoja znanja stečena tokom 
projekta prenositi na svoje učenike i učenice, kao što će i učesnice širiti 
ono što su naučile na svoje drugove i drugarice.
Partnerske organizacije na ovom projektu bile su Ženska asocijacija 
Aureola, Grčka fondacija za evropsku i spoljnu politiku i Institut za 
medije Crne Gore. Projekat je počeo u decembru 2011. i trajao je do 
kraja maja mjeseca 2013. godine.
Ova publikacija sačinjena je od najboljih radova učesnica na projektu 
koje su sa svoje tačke gledišta predstavile teme o kojima su učile tokom 
projekta.

Hyrje 

Projekti me emrin “Ditari i Zonjave për Ndryshim – zonja aktive në 
dialogun për paqe” është krijuar në një kohë kur organizata jonë, 
Shkolla e Gazetarisë së Novi Sadit ishte duke punuar ngushtësisht 
me Komisionin Evropian dhe organizata nga Ballkani Perëndimor. Ne 
diskutonim faktin që të rinjtë në Ballkan janë shumë të ndikuar nga 
luftërat dhe politikat nacionaliste dhe prapëseprapë ata mbahen larg 
proceseve të vendosjes së paqes. Ne pamë një mundësi të madhe 
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për t’iu qasur gjeneratave më të reja dhe të ndikojmë tek ta sesi të 
marrin pjesë në procesin e ribashkimit në rajon. Kosova dhe Serbia 
ende ballafaqohen me kriza politike dhe ne dëshironim që të rinjtë të 
kuptojnë se çfarë po ndodh aktualisht, sidomos sepse shumë të rinj 
janë më vizionarë se shumica e pothuajse të gjithë politikanë meshkuj. 
Prandaj fokusi kryesor i projektit tonë është në vetfuqizimin e të rejave. 
Me ndihmën e organizatave nga Kosova, Greqia dhe Mali i Zi, ne donim 
të rrisnim vetëdijen mbi çështjet e përfaqësimit të grave në politikë 
dhe të drejtat e grave – sidomos kur shoqëritë serbe, malazeze dhe 
kosovare ende janë shumë tradicionale. 
Synimi ishte të krijohej një projekt që do ti jepte të rejave mundësinë 
për të mësuar përdorimin e aftësive të nevojshme për transformimin 
e ideve të tyre në iniciativa konkrete dhe ti përgatisin ato për rolet 
vendimmarrëse ne proceset e dialogut dhe të ribashkimit në rajon. 
Në baza afatgjate, ne shpresojmë që ky projekt do të përfshijë të reja 
nga komunitete më të vogla në skenën sociale dhe politike në rajon, 
si dhe do të mbështesë iniciativat e vazhdueshme për fuqizimin e 
rolit të femrave në sektorin civil, media dhe politikë. Nga eksperienca 
e Shkollës së Gazetarisë së Novi Sadit në punën me projekte të tilla, 
vajzat dhe gratë që jetojnë në qytete dhe komunitete më të mëdha 
shpesh nuk i vërejnë barrierat gjinore që ekzistojnë në një shkallë 
më të lartë në zonat rurale. Ato tronditen kur takojnë femra nga 
komunitete më të vogla kur shohin që ato ballafaqohen me padrejtësi 
të rënda gjinore brenda vendit ku jetojnë. Ky projekt ka ndihmuar 18 
vajza të kuptojnë që ato duhet të jenë më aktive në komunitetet e tyre 
dhe të merren me çështjet e të drejtave dhe përfaqësimit të femrave. 
Rritja e vetëdijes ka qenë përfitimi më i madh për to – në atë mënyrë 
që ato kanë mundësi të arsimohen dhe të marrin pjesë në shoqëri në 
çfarëdo mënyrë në çdo nivel. Gjatë fazës së parë, ne kemi përfshirë 
edhe një grup të rinjsh që mësuan së bashku me vajzat rreth problemit 
të diskriminimit të femrave në shoqëritë tona. 
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Женски дневник промена

Јесам ли ја феминисткиња? Наравно, ово је само учтив термин за 
нешто што се у нашем народу каже много другачије. Такође, овај 
термин је тако напаћен и измучен од стране неуких људи, да сам 
пожелела да га оправдам, прикажем у правом светлу, и зачепим 
уста предрасуда. А како другачије против предрасуда него знањем 
и информисањем. Помогле су ми активне жене нашег друштва. Ја 
ћу се потрудити да помогнем вама. 
Да, Пирот је још једном узео учешће у великом пројекту, чији 
домети иду и преко граница Србије. Ladies diary of change је назив 
пројекта који има циљ да истакне жену као равноправног члана 
друштва и затражи да се тако и третира. Живимо у модерном 
друштву, и то је данас изговор и оправдање за то што раније 
нисмо користили мозгове. Јер некоришћење мозгова ствара 
глупе поступке, а дискриминација је поприлично глупа. Увек ме је 
нервирало то што нисам могла да дам терминолошки елоквентан 
одговор на питање:“ А шта је са оним женама које дискриминишу 
мушкарце?“  После првог дела овог дивног пројекта, могу да кажем 
да тај проблем није проблем читавог друштва и да је обрнута 
дискриминација много заступљенија него она коју наводите, 
па се с тога и не може решавати као такав, већ је то проблем 
појединца. А што се тиче феминисткиња, оне јесу борци за женска 
права, али тај епитет не садржи ништа лоше и увредљиво, већ 
напротив, подразумева храброст, одлучност и све што је потребно 
у сузбијању наметнутих лабела и образаца понашања. Оне умеју 
бити самокритичне, а у циљу доношења што бољих одлука, и 
опште добробити. 
Извештаваћу и даље са страница Женског дневника промена, јер 
имам ту част да будем једна од учесница пројекта. А што се тиче 
одговора на прво питање, па, предпостављам да јесам. Ако вам 
неко добаци „феминисткињо“ у покушају да вас представи лошом 
особом, будите дама, и захвалите се на комплименту, јер доба 
дискриминације полако одлази у прошлост, и сви примитивци 
који одбијају да се прилагоде и буду просветљени,  ће морати да 
постану део баш те ружне прошлости.

Ladies diary of change

Am I a feminist? Of course, this is just a polite term for something that 
has a completely different meaning among our folks. Also, this term is 
so tortured and tormented by ignorant people, that I wanted to justify 
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it, to unmask it and to shut the mouths of prejudice. And what other 
ways to fight with prejudice than to inform yourself and to expand 
your knowledge. Active women of our society helped me. I will try my 
best to help you.
Yes, Pirot has once again taken part in a major project whose ranges 
go beyond the borders of Serbia. Ladies diary of change is the name 
of the project which has a goal to feature woman as an equal part of 
the society and to ask that she’s treated that way. We live in a modern 
society and that’s an excuse for not using our brains earlier. Because not 
using our brains creates stupid acts, and discrimination is quite stupid. 
It always bugged me that I couldn’t give a terminologically eloquent 
answer to the question „And what about women who discriminate 
men?“  After the first module of this wonderful project, I can say that 
that problem isn’t the problem of the whole society and that reverse 
discrimination is much more present than the one you mentioned, so 
it can’t be like that, it’s an individual problem. And about feminists, 
they are in fact fighters for women rights, but that epithet doesn’t 
contain anything bad or insulting, on the contrary, it means courage, 
determination and everything that’s needed to repress imposed labels 
and patterns of behaviour. They can be self-critical, but with a purpose 
to make better decisions.
I will continue to report from the pages of Ladies diary of change 
because I have the honour to be one of the participants of the project. 
And as for the answer to the first question, well, I guess I am. If anyone 
yells „feminist“ to you in order to present you as a bad person, be a lady 
and thank them for the compliment, because the age of discrimination 
is slowly receding in the past, and all the primitives who reject to 
conform and to be enlighted, will have to be exactly the part of that 
ugly past.

Ženski dnevnik promena

Jesam li ja feministkinja? Naravno, ovo je samo učtiv termin za nešto 
što se u našem narodu kaže mnogo drugačije. Takođe, ovaj termin je 
tako napaćen i izmučen od strane neukih ljudi, da sam poželjela da 
ga opravdam, prikažem u pravom svijetlu, i začepim usta predrasuda. 
A kako drugačije protiv predrasuda nego znanjem i informisanjem. 
Pomogle su mi aktivne žene našeg društva. Ja ću se potruditi da 
pomognem vama.
Da, Pirot je još jednom uzeo učešće u velikom projektu, čiji dometi idu 
i preko granica Srbije. Ladies diary of change je naziv projekta koji ima 
cilj da istakne ženu kao ravnopravnog člana društva i zatraži da se tako i 
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tretira. Živimo u modernom društvu, i to je danas izgovor i opravdanje 
za to što ranije nismo koristili mozgove. Jer nekorišćenje mozgova 
stvara glupe postupke, a diskriminacija je poprilično glupa. Uvijek me je 
nerviralo to što nijesam mogla da dam terminološki elokventan odgovor 
na pitanje:“ A šta je sa onim ženama koje diskriminišu muškarce?“ 
Posle prvog dijela ovog divnog projekta, mogu da kažem da taj problem 
nije problem čitavog društva i da je obrnuta diskriminacija mnogo 
zastupljenija nego ona koju navodite, pa se s toga i ne može rešavati 
kao takav, već je to problem pojedinca. A što se tiče feministkinja, one 
jesu borci za ženska prava, ali taj epitet ne sadrži ništa loše i uvredljivo, 
već naprotiv, podrazumijeva hrabrost, odlučnost i sve što je potrebno 
u suzbijanju nametnutih labela i obrazaca ponašanja. One umiju biti 
samokritične, a u cilju donošenja što boljih odluka, i opšte dobrobiti.
Izvještavaću i dalje sa stranica Ženskog dnevnika promjena, jer imam 
tu čast da budem jedna od učesnica projekta. A što se tiče odgovora 
na prvo pitanje, pa, predpostavljam da jesam. Ako vam neko dobaci 
„feministkinjo“ u pokušaju da vas predstavi lošom osobom, budite 
dama, i zahvalite se na komplimentu, jer doba diskriminacije polako 
odlazi u prošlost, i svi primitivci koji odbijaju da se prilagode i budu 
prosvijetljeni, će morati da postanu dio baš te ružne prošlosti.

Ditari i Zonjave për Ndryshim 

A jam feminist? Sigurisht, kjo është një fjalë shumë e sjellshme për 
diçka që ka një kuptim totalisht të ndryshëm ndër njerëzit tanë. Po 
ashtu, kjo fjalë është torturuar dhe munduar kaq shumë, sa që unë 
dëshiroj ta justifikoj, ta demaskoj dhe të mbyll gojët paragjykuese. 
Dhe a ka mënyra më të mira për të luftuar me paragjykimin sesa të 
mbushesh me njohuri dhe të zgjerosh dijet. Gratë aktive në shoqërinë 
tonë më kanë ndihmuar. Unë do të bëj ç’është e mundur t’ju ndihmoj 
juve. 
Yes, Pirot ka marrë pjesë edhe një herë në një projekt të madh që i kalon 
kufijtë e Serbisë. Ditari i zonjave për ndryshim është emri i projektit 
që synon të paraqesë femrat si një pjesë e barabartë të shoqërisë 
dhe të kërkojmë që ajo të trajtohet në atë mënyrë. Ne jetojmë në një 
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shoqëri moderne dhe ky është justifikim që pse ne nuk e përdorim 
trurin më herët. Sepse mos përdorimi i trurit krijon budallallëqe, dhe 
diskriminimi është goxha budallallëk. Gjithmonë më ka torturuar që 
nuk mund të jap një përgjigje me terminologji shprehëse për pyetjen 
“Po femrat që i diskriminojnë  burrat?” Pas modulit të parë të këtij 
projekti të mrekullueshëm mund të them që ky problem nuk është 
problemi i gjithë shoqërisë dhe që diskriminimi i kundërt është shumë 
më i pranishëm që ky që ju përmendët, pra nuk mund të jetë i tillë, 
është një problem individual. Dhe për sa i përket feministëve, ato janë 
në fakt luftëtare të të drejtave të grave, dhe që ky epitet nuk përmban 
asgjë të keqe apo fyese, në të kundërt, nënkupton guxim, vendosmëri 
dhe gjithçka tjetër që nevojitet për të shtypur etiketimet dhe modelet 
e imponuara të sjelljes. 
Do të vazhdoj të raportoj nga faqet e Ditarit të zonjave për ndryshim 
sepse kam nderin të kem qenë një nga pjesëmarrëset e projektit. Sa 
për përgjigjen e pyetjes së parë, paj, mendoj që jam. Nëse dikush ju 
bërtet “feministe” më qëllim që t’ju paraqesë si person të keq, bëhuni 
zonjë dhe falënderojini për komplimentin, sepse epoka e diskriminimit 
po tërhiqet dhe të gjithë primitivët që refuzojnë të përshtaten dhe të 
edukohen, ata do të jenë saktësisht pjesa e shëmtuar e asaj të shkuare 
të shëmtuar. 
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Младе жене без граница: примери  
из прошлости и идеје за будућност!

Да ли сте чули за Росу Паркс? Не? Жена која је педесетих година 
успела до покрене цели низ промена у борби за равноправност 
црнаца у Америци. И даље ништа? У реду, замислите ситуацију: 
седите у аутобусу (задње седиште), уморним од посла будним вас 
одржава једино труцкање аутобуса, одајући утисак да вам се читав 
организам окреће у ритму гума. На врхунцу свега тога, прилази 
кондуктер И обраћајући вам се као према дресираном псу говори: 
„Устани! У предњем делу аутобуса нема више места за белце“. 
Нико у аутобусу се не осврће, очекујући да послушате наређење. 
Међутим, ви говорите „НЕ!“. Не? Знате шта је Шопенхауер рекао за 
нас, жене? Да само мушкарци та створења малих рамена, великих 
кукова и кратких ногу могу да називају љепшим полом. Да, то је тај 
општеприхваћени став, то је схватање појма „жене“. Уосталом, то 
је само жена, зар не? Да се вратим на Росу. Након што је ухапшена, 
црнци, становници Монтгомерија су 381 дан одбијали да се возе 
аутобусима. Након што су све компаније почеле да губе велику 
количину новца, били су приморани да прихвате нове законе који 
гарантују равноправан однос обе класе људи. Да, та жена малих 
рамена, великих кукова и кратких ногу, је жена која је изговорила 
једно велико „НЕ“, за шта многи мушкарци нису имали храбрости. 
У то време, на овим просторима наше баке су до двадесете године 
помагале у кућним пословима, чекајући дан када ће њена браћа 
и отац доћи и рећи: „Нашли смо ти просца, удајеш се за недељу 
дана“. Знате, ипак су они најбоље знали, мушкарци су то. Младе, 
паметне, пуне живота проводиле су дане чувајући децу, чекајући 
мужа да дође са посла и каже: „Жено, шта је за ручак?“ Те наше баке 
су се бориле да нама омогуће живот какав данас имамо. Нажалост, 
дошло је такво време да нам идол није Роса Паркс, бака, прабака, 
дошло је време да заборављамо ко су оне биле. А, да ли знате ко 
је Ким Кардашиан? Знате! Па наравно, идол младих данашњице, 
старлета! Или не, не, звезда ријалитија, хехе. Али, увек ће постојати 
она неколицина људи за које њихова бака представља младу жену 
без граница, пример из прошлости. Можда се вама чини да оне 
ћуте и трпе, али веруте, дубоко у себи оне планирају нешто ново, 
ону идеју за будућност. Та идеја, садржана је у једној великој речи, 
снажној, продуховљеној, а она је…погађате ли? Рећи ћу вам: НЕ!
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No boundaries for young women: examples 
from the past and ideas for future

Have you heard of Rosa Parks? No??? Woman who initiated series of 
changes in struggle for equality of black people in America in ’50’s. 
Still nothing? Ok, imagine situation: You are sitting in a bus (last seat), 
tired from working all day, bus bumping - the only thing that keeps 
you awake, giving impression that your whole body is spinning around 
is the rhythm of wheels. On top of all that, bus conductor comes- 
addressing you as if he talks to a trained dog, saying: “Stand up! There 
is no more room for white people at the front of the bus.” Nobody in 
bus pays attention, expecting you to obey. But, you say “NO.” No??? 
Do you know what Schopenhauer said about us, women? Only men 
can call those creatures with narrow shoulders, wide hips and short 
legs – the fair sex. Yes, that‘s it - widely accepted attitude, that’s 
understanding what the term ’woman’ means. Besides, that is only a 
woman, isn’t it? 
Let’s get back to Rosa. After she had been arrested, black people, 
citizens of Montgomery, refused to use buses for 381 days. After the 
company had started to lose large amount of money, they were forced 
to accept new-made laws that guaranteed equality of black and white 
people. Yes, that little woman with narrow shoulders, wide hips and 
short legs is the one who said a big “NO”, what many men had no 
courage for. In that time, in our country, our grandmothers used to 
help with house works until their twenties, waiting for the day when 
their father and brothers will decide that it’s time for them to get 
married and announce their decision with only few words, like: “You  
are getting married in a week, we have found a good suitor.” Well, you 
know, they were men and they knew best. Young, smart, and full of life 
they were spending days looking after children, waiting for husband 
to come from work and to ask: “What’s for lunch?” Our grandmothers 
fought for us – to enable us to live the life we do live now. Unfortunately, 
today we have other idols, not our grandmothers, great grandmothers, 
Rosa Parks or someone like them. We have forgotten them. 
And, do you know who Kim Kardashian is? Yes you do! It is, of course, 
the idol of young people today, the starlet! No, no, it is a reality show 
celebrity, he-he. But there will always be those few people to whom 
his or someone else’s grandmother represents young woman with 
no boundaries, an example from the past. Perhaps it seems that they 
are suffering in silence, but believe me, deep down, they are planning 
something new, an idea for the future. This idea is contained in one 
big, strong, and spiritual word, and it is ...can you guess?  I’ll tell you. 
NO!
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Mlade žene bez granica: primjeri iz prošlosti i 
ideje za budućnost

Da li ste čuli za Rosu Parks? Ne? Žena koja je  pedesetih godina uspjela 
do pokrene cijeli niz promjena u borbi za ravnopravnost crnaca u 
Americi. I dalje ništa? U redu, zamislite situaciju: sjedite u autobusu 
(zadnje sjedište), umornim od posla budnim vas održava jedino 
truckanje autobusa, odajući utisak da vam se čitav organizam okreće 
u ritmu guma. Na vrhuncu svega toga, prilazi kondukter i obraćajući 
vam se kao prema dresiranom psu govori: „Ustani! U prednjem dijelu 
autobusa nema više mjesta za bijelce“. Niko u autobusu se ne osvrće, 
očekujući da poslušate naređenje. Međutim, vi govorite „NE!“. Ne? 
Znate šta je Šopenhauer rekao za nas, žene? Da samo muškarci ta 
stvorenja malih ramena, velikih kukova i kratkih nogu mogu da nazivaju 
ljepšim polom. Da, to je taj opšteprihvaćeni stav, to je shvatanje pojma 
„žene“. Uostalom, to je samo žena, zar ne? Da se vratim na Rosu. 
Nakon što je uhapšena, crnci, stanovnici Montgomerija su 381 dan 
odbijali da se voze autobusima. Nakon što su sve kompanije počele da 
gube veliku količinu novca, bili su primorani da prihvate nove zakone 
koji garantuju ravnopravan odnos obje klase ljudi. Da, ta žena malih 
ramena, velikih kukova i kratkih nogu, je žena koja je izgovorila jedno 
veliko „NE“, za šta mnogi muškarci nisu imali hrabrosti. U to vrijeme, 
na ovim prostorima naše bake su do dvadesete godine pomagale u 
kućnim poslovima, čekajući dan kada će njena braća i otac doći i reći: 
„Našli smo ti prosca, udaješ se za nedelju dana“. Znate, ipak su oni 
najbolje znali, muškarci su to. Mlade, pametne, pune života provodile 
su dane čuvajući djecu, čekajući muža da dođe sa posla i kaže: „Ženo, 
šta je za ručak?“ Te naše bake su se borile da nama omoguće život 
kakav danas imamo. Nažalost, došlo je takvo vrijeme da nam idol nije 
Rosa Parks, baka, prabaka, došlo je vrijeme da zaboravljamo ko su one 
bile. A, da li znate ko je Kim Kardašian? Znate! Pa naravno, idol mladih 
današnjice, starleta! Ili ne, ne, zvijezda rijalitija, hehe. Ali, uvijek će 
postojati ona nekolicina ljudi za koje njihova baka predstavlja mladu 
ženu bez granica, primjer iz prošlosti. Možda se vama čini da one ćute 
i trpe, ali vjerujte, duboko u sebi one planiraju nešto novo, onu ideju 
za budućnost. Ta ideja, sadržana je u jednoj velikoj riječi, snažnoj, 
produhovljenoj, a ona je, pogađate li? Reći ću vam: NE!
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Pa kufij për femrat e reja: shembuj nga e 
shkuara dhe ide për të ardhmen 

A keni dëgjuar për Rosa Parks? Jo??? Gruaja që ka nisur vargun e 
ndryshimeve në përpjekje për barazinë e zezakëve në Amerikë në vitet 
e ’50. Akoma s’ju kujtohet? Ok, imagjinoni këtë situatë: Jeni ulur në 
autobus (ulësja e fundit), të lodhur nga puna gjithë ditën, autobusi duke 
u lëkundur nga rruga jo e mirë – e vetmja gjë që të mban zgjuar, që të 
jep një përshtypje që i gjithë trupi po të dridhet prej ritmit të rrotave. 
Dhe mbi të gjitha, kondukteri e autobusit vjen – dhe të drejtohet sikur 
po i flet një qeni të trajnuar, dhe të thotë: “Ngrihu! Nuk ka më vend për 
të bardhët në vendet e para të autobusit.“ Askush në autobus nuk të 
kushton vëmendje, duke pritur që ti të bindesh. Por, ti thua “JO.“ Jo???
A e dini se çfarë ka thënë Schopenhauer për ne, femrat? Vetëm burrat 
mund ti quajnë ato krijesa me shpatulla të ngushta, vithe të gjera 
dhe këmbë të shkurtra – seksi i bukur. Po, ky është qëndrim i pranuar 
gjerësisht, kjo është ajo që nënkupton termi ‘femra’. Për më tepër, veç 
femër është, apo jo? 
Le ti kthehemi Rosës. Pasi e kanë arrestuar, zezakët, qytetarët e 
Montgomeryt, kanë refuzuar të përdorin autobusët për 381 ditë. Pasi 
kompania ka filluar të humbasë shuma të mëdha parash, ata u detyruan 
ti pranojnë ligjet e reja që garantonin barazi të njerëzve të bardhë e të 
zinj. Po, ajo grua e vogël me shpatulla të ngushta, vithe të gjera dhe 
këmbë të shkurtra është e vetmja që tha një ‘JO’ të madhe, atë çka 
shumë burra nuk patën guxim ta bëjnë. Në atë kohë, në vendin tonë, 
gjyshet tona kanë ndihmuar me punët e shtëpisë deri në të njëzetat, 
duke pritur ditën kur baballarët dhe vëllezërit do të vendosnin që 
ka ardhur koha që ato të martoheshin dhe të lajmëronin vendimin e 
tyre me vetëm pak fjalë, si: “Do të martohesh brenda një jave, kemi 
gjetur një të përshtatshëm për ty.” Paj, e dini, ishin burra dhe ata e 
dinin më mirë. Të reja, të zgjuara dhe plot jetë ato i kanë kaluar ditët 
duke u kujdesur për fëmijët, duke pritur burrat të vinin nga puna dhe 
të pyesnin: “Çfarë ka për drekë?” Gjyshet tona kanë luftuar për ne – që 
të na mundësojnë të jetojmë jetën që bëjmë tani. Fatkeqësisht, sot ne 
kemi idole të tjerë, jo gjyshet tona, stërgjyshet tona, Rosa Parks apo 
dikë si ato. I kemi harruar këto. 
Dhe, a e dini se kush është Kim Kardashian? Po, e dini! Ajo është, 
sigurisht, idoli i të rinjve sot, yllkëza! Jo, jo, është e famshmja nga ‘reality 
show’, hë-hë. Por, do të ketë gjithmonë pak nga ata njerëz gjyshja e të 
cilit apo të cilës përfaqësojnë femrën e re pa kufij, një shembull nga e 
shkuara. Ndoshta duket se ato po vuajnë në qetësi, por më besoni, e 
ndjej në thellësinë time, ato po planifikojnë diçka të re, një ide për të 
ardhmen. Kjo ide përfshihet në një fjalë të madhe, të fuqishme dhe 
shpirtërore dhe është... a mund t’ia qëlloni? Jua tregoj unë. JO!
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Жене у политици

Пројекат „Ladies Diary of Change“ помогао ми је и утицао на то 
чиме желим да се бавим у животу.
Кроз различите фазе, радионице и разговоре са важним људима 
из политичког живота раличитих делова Балкана, почела сам да 
схватам колико велики утицај жене могу да имају у политици.
Бити политичарка у друштву у коме доминирају мушкарци је 
веома тешко, али жеља да једног дана заједничким гласом успемо 
да искоренимо осуде које се најчешће односе на женску слабост у 
политичкој арени, мене је навела да будем још упорнија у томе да 
моје будуће звање буде у вези са политиком. 
У већини балканских земаља, на политику се гледа више као на 
предузеће које припада мушкарцима а жене игноришу могућност 
да преузму владавину. Верујем да ни политика а ни медији нису у 
најбољој позицији када говоримо о родној равноправности. Чак и 
када се жене налазе на високим позицијама постоје стереотипи 
који их чине неравноправним у односу на мушкарце. Основано на 
стереотипима, жене су и даље виђене као део накита, са посебним 
акцентом на то да лепота и мудрост не иду заједно.
Ја верујем да једино решење овакве ситуације јесте озбиљнија 
едукација жена, подизање свести о њиховим правима и учење о 
лидерству у сваком аспекту нашег друштва.
Први корак који би требало да се направи у циљу позитивне 
промене јесте да се  информишу и постану свесне својих права 
која су базирана на законима, и да она морају бити уважавана како 
у свакодневном животу тако и у политици. Најважнији елемент 
који ће женама помоћи да достигну свој равноправни положај у 
друштву јесте њихово међусобно помагање и подршка.
Током протеклих година на Косову је дошло до знатних позитивних 
промена када говоримо о родној равоправности. Ово се може 
потврдити тиме што је жена дошла на позицију председника 
државе. Међутим, и даље потоји велики број проблема који чекају 
да их решимо, да подигнемо свој глас и остваримо оно што заиста 
и заслужујемо.



18
D

or
un

tin
a 

O
sm

an
i

Women in politics 

The project „Ladies Diary of Change“ helped and influenced me on 
deciding about what I want to do in my future. 
Throughout the modules, workshops and conversations with important 
people of the political life that we had in the different places of Balkan, 
I have come to understand the great impact that a woman can have in 
the politics. 
Being a women politician in the politics dominated by men is very 
difficult, but the desire that one day with our voice we will be able to 
eradicate the judgments against women, which appear as weak in the 
political arena, make me be even more persistent that in the future my 
job will be related to politics. 
In most of the Balkan countries, politics is seen more like an enterprise 
which belongs to men and women are seen as ignorant to take over 
the government. I believe that both politics and media are not in a very 
good position as far as gender equity is concerned. Even when women 
are on top of politics, there are still gender stereotypes that make 
them feel they are not equal. Based on these stereotypes, women are 
still seen as a jewelry, highlighting that beauty and wisdom do not go 
together. 
I believe that the solution of such a situation is women getting qualified 
and aware of our rights, and learning how to have e leadership role in 
every aspect of our society. 
The first thing to do in order to make positive steps is that women 
should get aware on their rights based on the law, and that these rights 
must be asked for in everyday life and politics.
The most important element that women need to have to reach their 
deserved place is each others’ support. 
During the recent years, Kosova has made obvious improvement about 
the gender equity. This can be established by the election of a woman 
in the position of the president of the country. However, there are still 
a lot of challenges that await us to make positive changes, to raise our 
voice and have what we truly deserve. 

Žene u politici

Projekat „Ladies Diary of Change“ pomogao mi je i uticao na to čime 
želim da se bavim u životu.
Kroz različite faze, radionice i razgovore sa važnim ljudima iz političkog 
života raličitih djelova Balkana, počela sam da shvatam koliko veliki 
uticaj žene mogu da imaju u politici.
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Biti političarka u društvu u kome dominiraju muškarci je veoma teško, 
ali želja da jednog dana zajedničkim glasom uspijemo da iskorijenimo 
osude koje se najčešće odnose na žensku slabost u političkoj areni, 
mene je navela da budem još upornija u tome da moje buduće zvanje 
bude u vezi sa politikom. 
U većini balkanskih zemalja, na politiku se gleda više kao na preduzeće 
koje pripada muškarcima a žene ignorišu mogućnost da preuzmu 
vladavinu. Vjerujem da ni politika a ni mediji nisu u najboljoj poziciji 
kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Čak i kada se žene nalaze na 
visokim pozicijama postoje stereotipi koji ih čine neravnopravnim u 
odnosu na muškarce. Osnovano na stereotipima, žene su i dalje viđene 
kao dio nakita, sa posebnim akcentom na to da ljepota i mudrost ne 
idu zajedno.
Ja vjerujem da jedino rješenje ovakve situacije jeste ozbiljnija edukacija 
žena, podizanje svijesti o njihovim pravima i učenje o liderstvu u 
svakom aspektu našeg društva.
Prvi korak koji bi trebalo da se napravi u cilju pozitivne promjene 
jeste da se informišu i postanu svjesne svojih prava koja su bazirana 
na zakonima, i da ona moraju biti uvažavana kako u svakodnevnom 
životu tako i u politici. Najvažniji element koji će ženama pomoći da 
dostignu svoj ravnopravni položaj u društvu jeste njihovo međusobno 
pomaganje i podrška.
Tokom proteklih godina na Kosovu je došlo do znatnih pozitivnih 
promjena kada govorimo o rodnoj ravopravnosti. Ovo se može potvrditi 
time što je žena došla na poziciju predsjednika države. Međutim, i dalje 
postoji veliki broj problema koji čekaju da ih riješimo, da podignemo 
svoj glas i ostvarimo ono što zaista i zaslužujemo.

Gruaja në politike

Projekti “Ladies diary of change” ne nje menyre ndikoi tek une qe te 
percaktohem ne ate se me cfare do te merrem ne te ardhmen.
Ne modulet qe kemi pasur ne vendet e ballkanit, puntorite, bisedat 
me njerez te rendsishem ne jeten politike kam arritur te kuptoj me te 
vertet ndikimin e madh qe e ka nje femer ne jeten politike.
Te jesh nje femer politikane ne politiken e dominuar nga meshkujt 
eshte shume e veshtire mirpo deshira qe nje dite perms zerit tone te 
arrijme ti zhdukim paragjykimet rreth femres  qe paraqitet si e dopet 
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ne skenen politike me bejne edhe me kembngulse qe ne te ardhmen 
profesioni im te kete lidhje me politike .
Ne shumicen e vendeve te ballkanit politika me shume shihet si nje 
ndermarrje e cila i takon meshkujve  dhe femrat jane te injoruara qe ta 
marrin ne dore pushtetin.
Mendoj se sot sikur politika ashtu edhe media ende gjenden ne nje 
situate jo te  mire sa I perket barazise gjinore. Madje edhe kur ne krye 
te saj jane femrat prape ekzistojne stereotipe gjinore qe nuk i bejne 
ato te ndihen te barabarta. Ne baze te ketyre stereotipeve  femra ende 
shihet si stoli ku potencohet se bukuria dhe mencuria nuk shkojne 
bashke.
Menyra qe e shoh une per nderrimin e gjendjes se tille eshte nese ne 
vet femrat aftesohemi dhe njoftohemi per te drejtat tona, te mesojme 
se si te kemi nje rol  lidershipi ne cdo aspekt te te shoqerise tone .
Gjeja primare per te bere hapa pozitiv rreth kesaj eshte qe vete femrat 
duhet te ndergjegjsohen per te drejtat  dhe barazite qe i gezojne sipas 
ligjit dhe keto te drejta duhet ti kerkojne ne jeten e perditshme dhe ne 
politike duke qene gjithnje pjese e aktivizimit te fuqishem te gruas ne 
fushata, ne lidership dhe ne rolin organizativ.
Elementi me i rendesishem qe mendoj qe femrat te zene vendin qe e 
meritojne eshte te  mbeshtesin njera tjetren .
Ne Kosove ne vitet e fundit jane bere permirsime te dukshme rreth 
barazise gjinore  kete e tregon edhe  zgjedhja e nje femre ne poziten e 
kryetares se shtetit. Mirpo prape se prape ka shume sfida qe na presin 
ne si nje gjenerate e re per te bere ndryshime pozitive per te ngritur 
zerin e gruas dhe per te pasur ate qe me te vertete e meritojme
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Након што сам пријатељима саопштила да путујем за Приштину, 
највише је било оних који су моју намеру протумачили као 
непотребни авантуризам. Јер, наша мобилна телефонија не 
функционише у Приштини, опште је познато Србе са Албанцима 
не везује пријатељство, у Приштини не признају здравствено 
осигурање Републике Србије (а међународно се у Србији не може 
извадити јер Косово је Србија) и зашто бих ја уопште путовала 
негде где нисам добродошла. 
Узалуд сам објашњавала да разлога за бригу нема - на Косово 
путујем на позив домаћина, и то у оквиру међурегионалног 
пројекта „Ladies Diary of Change“који је иницирала Новосадска 
новинарска школа, заједно са још десетак девојака и жена са 
простора бивше Југославије: из Новог Пазара, Бајине Баште, из 
Бара и са Жабљака. Но, реакције мојих пријатеља биле су прост 
одраз њихових политичких уверења.
“Шта ћеш у Приштини? Да ли си нормална? Немој ни случајно 
излазити из хотела? Ма иди, шта те бига, баш да видиш какви су. 
Да ли ћете имати обезбеђење? Добро си размислила о свему? 
Немој ни случајно причати српски! Не бих ја ишла тамо ни за живу 
главу! Иди, бре, у Европу ако ти се путује, шта ћеш тамо где је још 
горе него што је у Србији. Стварно, Приштина! Идем и ја са тобом“, 
коментарисали су моји познаници.
Демократе, и националисти. Толерантни, и они мање разумни. 
Атеисти, гностици и острашћени православци.
Мада туђе реакције нису мој пут доводиле у питање, и мени 
самој се, како се време поласка приближавао, почело чинити да 
се спремам на место на којем човека врло лако може прогутати 
мрак. У некакаву зону сумрака, вакум, ни на небу ни на земљи. 
Јер, последњих деценија, за све нас одавде је то Косово, као и 
људи у њему, постојало само у новинским ступцима или на ТВ-у, у 
пропаганди и виртуелној димензији, никако у некој реалној причи.
Желела сам да видим како изгледа живот на месту које за 
половину Србије, заведено царством небеским, ортодоксном 
искључивошћу и видовданском етиком није постојао. Да видим 
како изгледају приштинске улице. Да видим уживо те Албанце 
које овде представљају као негативце. Да видим како им куће 
изгледају? Како су им клинци обучени? Да сазнам оно што не могу 
одгонетнути из саопштења наших политичара. Ни ових садашњих, 
ни оних који су пре њих владали. Ни оних за које сам гласала, ни 
оних које су други изабрали.
Да ли сам се у Приштину упутила искључиво желећи да спознам 
истину? Или ми је она зазвучала довољно егзотичном да у њу 
одем? Да ли сам несвесно желела да покажем да сам у стању да 
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учиним нешто за шта многи не би имали храбрости? Нисам сигурна, 
али знам да је био петак, када смо кренуле на пут. Комбијем са 
новосадским таблицама ушли смо на Косово. Административну 
линију са Косовом (како је називају српске власти) или границу 
(како је називају косовски цариници) прешли смо без већих 
проблема - са личном картом.
Први сусрет са Приштином, није много обећавао. Заправо, изгледало 
је да улазимо у стереотип: оронуле фасаде, архитектонски хаос, 
бука, мноштво аутомобила, неугледне продавнице са тривијалним 
венчаницама и још баналнијим свечаним хаљинама са перјем и 
шљокицама пружале су са обе стране пута.
Но, испоставиће се да је услуга у хотелу одлична, особље услужно, 
а наши домаћини више него гостољубиви. Иако нам се најпре 
чинило да нико од њих не говори српски, како је време одмицало, 
све више смо енглеске речи замењивале српским. Или српско-
хрватским (или хрватско-српским) који су наши домаћини некада 
учили. По граду смо се кретале слободно. Без обзира на то што 
долазимо из Србије. Можда ће некоме све ово звучати иреално 
(и саме смо се питале да ли су се сви, током та четири дана, у том 
граду договорили да буду са нама љубазни) но у Приштини су нас  
свуда дочекивали с добродошлицом.
У паузама и након семинара, с нашим домаћинима нисмо 
говориле о политици. О ранама које постоје и на једној и на 
другој страни. Причали смо о свакодневном животу. Чини се да 
су, упркос сиромаштву, незапослености, визама и корупцији, 
Албанци са Косова задовољни својим животом. Да су поносни што 
живе у својој земљи и да се радују будућности. У Приштини ничу 
нове зграде. Оријентални колорит се полако замењује модерним 
грађевинама. Млади уче стране језике, путују. Покушавају да живе 
као цивилизовани, европски свет.
Нисам сигурна шта се тих јесењих дана дешавало на Косову. У тој 
Приштини. Али знам да сам се међу тим српским непријатељима 
на моменте осетила као код куће. Тачније, онако како би требало 
да се осећам код куће, како се у сопственој земљи често не осећам.
Из Приштине сам се вратила са баклавама. И са старкама које се 
тамо могу набавити за 20 евра. Домаћини су ме на одласку три 
пута пољубили у образ. Претпостављам мислећи да ми тиме 
причињавају радост.
Сутрадан су на мом фејсбук профилу осванули нови захтеви за 
пријатељство. „Squipe wants to be your friend“. „Azem wants to be 
your friend“, писало је на десктопу мог епла.
Као почетак једне нове приче. Или крај нечега што је само на 
тренутак могло постојати.
И што се не би догодило да се ове јесени нисам запутила за 
Приштину. 
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After announcing to my friends that I’m going to Pristina, most of them 
interpreted this intention of mine as an unnecessary craving for an 
adventure. Because, well, our cell-phone networks don’t function in 
Pristina, it is a well-known fact that friendship doesn’t bind Serbs and 
Albanians, health insurance of the Republic of Serbia is not accepted in 
Pristina (and the international one is impossible to get in Serbia since 
Kosovo is Serbia) and why would I even travel somewhere I’m not even 
welcome.
I tried to explain that there is no need to worry: I’m going to Kosovo 
with an invitation from the hosts and all that as a part of a multiregional 
project called Ladies diary of change which was initiated by the Novi 
Sad School of Journalism, along with ten other girls and women from 
the area of ex-Yugoslavia: from Novi Pazar, Bajina Basta, Bar and Zabljak 
– but it was all in vain. Reactions of my friends were a mere reflection 
of their political beliefs. 
„What are you going to do in Pristina? Are you insane? Do not leave 
the hotel under any circumstances! You know what, go ahead and go, 
you should see what they’re like. Are you going to have security gards? 
Have you had a good thought about everything? Do not talk Serbian 
there! I wouldn’t go there even if my life was at stake! Oh come on, go 
to Europe if you feel like travelling, why go to a place where it’s even 
worse than here, in Serbia. Really, Pristina! I’ll go with you, commented 
my acquaintances.
 Democrats and nationalists. The tolerant and the less tolerant ones. 
Atheists, Gnostics and passionate orthodox.
Although other people’s reactions didn’t question my trip, as the time 
for departure started getting closer, it also started to seem to me that I 
was headed to a place where a man could get eaten by the dark easily. 
To a twilight zone, a vacuum, neither here nor there. Because in the 
last few decades, for us, the people from Serbia, Kosovo, as well as 
the people from there, existed only in newspaper columns or on TV, 
in propaganda and virtual dimension, not at all as a realistic picture.
I wanted to see what life looks like at a place which, for half of Serbia, 
seduced by kingdom of Heaven, orthodox exclusiveness and the ethics 
of Vidovdan, didn’t exist. I wanted to see what the streets of Pristina 
looked like. I wanted to see in person those Albanians which are here 
presented as the bad guys.  I wanted to see what their houses looked 
like.  How are their kids dressed? I wanted to found out the things 
I couldn’t puzzle out of politicians’ reports. Neither from the current 
ones, nor from those who had ruled before them. Neither from those 
for which I voted, nor from those which were voted by others.
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Was I headed to Pristina exclusively in order to find the truth? Or did 
Pristina just sound to me exotic enough to immediately travel there? 
Did I subconsciously want to show that I’m capable of doing something 
most people wouldn’t have enough courage to do? I’m not sure, but 
what I’m sure of is that it was Friday when we began our journey. We 
entered Kosovo in a van with Novi Sad plates. We crossed boundary 
line with Kosovo (as the Serbian government calls it) or state border 
(as the customs officers of Kosovo call it) without any major problems 
– only with our IDs.
First encounter with Pristina did not promise much. Actually, it looked 
like entering a stereotype: dilapidated facades, architectural chaos, 
noise, lots of cars, unpresentable shops with trivial wedding dresses 
and even more banal evening gowns with feathers and glitter were at 
the both sides of the road.
But, it will turn out that the hotel service is excellent, the staff obliging, 
and our hosts more than hospitable. Although it seemed to us at the 
start that they don’t know a word of Serbian, as the time passed by, 
we substituted more and more English words with words in Serbian. Or 
Serbo-Croatian (or Croatian-Serbian), which our hosts learned once. 
We walked freely around the town. Regardless of the fact that we 
come from Serbia. This may sound unrealistic to some (even we were 
wondering if everyone in that town agreed on being polite to us during 
those four days), but in Pristina, we were welcomed everywhere.
During our breaks and after the seminar, we didn’t talk to our hosts 
about politics. About the wounds that exist on both sides. We talked 
about every day life. It seems that in spite of poverty, unemployment, 
visas and corruption, Albanians from Kosovo are in fact satisfied with 
their life there. That they’re proud to live in their country and that 
they’re looking forward to the future. New buildings are being built 
in Pristina. The oriental coloring is slowly being replaced with modern 
constructions. The young are learning foreign languages and travelling. 
They’re trying to life like civilized, European people.
I’m not sure what had been happening these autumn days in Kosovo. 
In that Pristina. But I do know is that, among those Serbian enemies, 
at times, I felt like I’m home. More correctly, I felt like I should feel at 
home, the way I sometimes do not feel in my own country. 
I returned from Pristina with baklavas. And with Chuck Taylors which 
you can buy for 20 Euros there. The hosts kissed me three times on my 
cheeks on our departure, probably thinking they will make me happy 
if they did that.
Squipe M. wants to be your friend. Azem L. wants to be your friend, 
it said on my Macbook’s screen. Like a beginning of a new story. Or 
an ending of something that could only last for a moment. And what 
couldn’t have happened if I hadn’t went to Pristina that autumn. 
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Nakon što sam prijateljima saopštila da putujem za Prištinu, najviše 
je bilo onih koji su moju namjeru protumačili kao nepotrebni 
avanturizam. Jer, naša mobilna telefonija ne funkcioniše u Prištini, 
opšte je poznato Srbe sa Albancima ne vezuje prijateljstvo, u Prištini ne 
priznaju zdravstveno osiguranje Republike Srbije (a međunarodno se u 
Srbiji ne može izvaditi jer Kosovo.
Uzalud sam objašnjavala da razloga za brigu nema - na Kosovo putujem 
na poziv domaćina, i to u okviru međuregionalnog projekta „Ladies 
Diary of Change“koji je inicirala Novosadska novinarska škola, zajedno 
sa još desetak djevojaka i žena sa prostora bivše Jugoslavije: iz Novog 
Pazara, Bajine Bašte, iz Bara i sa Žabljaka. No, reakcije mojih prijatelja 
bile su prost odraz njihovih političkih uvjerenja.
“Šta ćeš u Prištini? Da li si normalna? Nemoj ni slučajno izlaziti iz hotela? 
Ma idi, šta te biga, baš da vidiš kakvi su. Da li ćete imati obezbjeđenje? 
Dobro si razmislila o svemu? Nemoj ni slučajno pričati srpski! Ne bih 
ja išla tamo ni za živu glavu! Idi, bre, u Evropu ako ti se putuje, šta ćeš 
tamo gdje je još gore nego što je u Srbiji. Stvarno, Priština! Idem i ja sa 
tobom“, komentarisali su moji poznanici.
Demokrate, i nacionalisti. Tolerantni, i oni manje razumni. Ateisti, 
gnostici i ostrašćeni pravoslavci.
Mada tuđe reakcije nisu moj put dovodile u pitanje, i meni samoj se, 
kako se vrijeme polaska približavao, počelo činiti da se spremam na 
mjesto na kojem čoveka vrlo lako može progutati mrak. U nekakvu 
zonu sumraka, vakum, ni na nebu ni na zemlji. Jer, posljednjih decenija, 
za sve nas odavde je to Kosovo, kao i ljudi u njemu, postojalo samo 
u novinskim stupcima ili na TV-u, u propagandi i virtuelnoj dimenziji, 
nikako u nekoj realnoj priči.
Željela sam da vidim kako izgleda život na mjestu koje za polovinu 
Srbije, zavedeno carstvom nebeskim, ortodoksnom isključivošću i 
vidovdanskom etikom nije postojao. Da vidim kako izgledaju prištinske 
ulice. Da vidim uživo te Albance koje ovde predstavljaju kao negativce. 
Da vidim kako im kuće izgledaju? Kako su im klinci obučeni? Da saznam 
ono što ne mogu odgonetnuti iz saopštenja naših političara. Ni ovih 
sadašnjih, ni onih koji su prije njih vladali. Ni onih za koje sam glasala, 
ni onih koje su drugi izabrali.
Da li sam se u Prištinu uputila isključivo želeći da spoznam istinu? Ili 
mi je ona zazvučala dovoljno egzotičnom da u nju odem? Da li sam 
nesvesno željela da pokažem da sam u stanju da učinim nešto za šta 
mnogi ne bi imali hrabrosti? Nijesam sigurna, ali znam da je bio petak, 
kada smo krenule na put. Kombijem sa novosadskim tablicama ušli 
smo na Kosovo. Administrativnu liniju sa Kosovom (kako je nazivaju 
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srpske vlasti) ili granicu (kako je nazivaju kosovski carinici) prešli smo 
bez većih problema - sa ličnom kartom.
Prvi susret sa Prištinom, nije mnogo obećavao. Zapravo, izgledalo je da 
ulazimo u stereotip: oronule fasade, arhitektonski haos, buka, mnoštvo 
automobila, neugledne prodavnice sa trivijalnim vjenčanicama i još 
banalnijim svečanim haljinama sa perjem i šljokicama pružale su sa 
obje strane puta.
No, ispostaviće se da je usluga u hotelu odlična, osoblje uslužno, a naši 
domaćini više nego gostoljubivi. Iako nam se najprije činilo da niko od 
njih ne govori srpski, kako je vrijeme odmicalo, sve više smo engleske 
riječi zamjenjivale srpskim. Ili srpsko-hrvatskim (ili hrvatsko-srpskim) 
koji su naši domaćini nekada učili. Po gradu smo se kretale slobodno. 
Bez obzira na to što dolazimo iz Srbije. Možda će nekome sve ovo 
zvučati irealno (i same smo se pitale da li su se svi, tokom ta četiri dana, 
u tom gradu dogovorili da budu sa nama ljubazni) no u Prištini su nas  
svuda dočekivali s dobrodošlicom.
U pauzama i nakon seminara, s našim domaćinima nijesmo govorile o 
politici. O ranama koje postoje i na jednoj i na drugoj strani. Pričali smo o 
svakodnevnom životu. Čini se da su, uprkos siromaštvu, nezaposlenosti, 
vizama i korupciji, Albanci sa Kosova zadovoljni svojim životom. Da su 
ponosni što žive u svojoj zemlji i da se raduju budućnosti. U Prištini 
niču nove zgrade. Orijentalni kolorit se polako zamjenjuje modernim 
građevinama. Mladi uče strane jezike, putuju. Pokušavaju da žive kao 
civilizovani, evropski svijet.
Nijesam sigurna šta se tih jesenjih dana dešavalo na Kosovu. U toj 
Prištini. Ali znam da sam se među tim srpskim neprijateljima na 
momente osjetila kao kod kuće. Tačnije, onako kako bi trebalo da se 
osjećam kod kuće, kako se u sopstvenoj zemlji često ne osjećam.
Iz Prištine sam se vratila sa baklavama. I sa starkama koje se tamo 
mogu nabaviti za 20 eura. Domaćini su me na odlasku tri puta poljubili 
u obraz. Pretpostavljam misleći da mi time pričinjavaju radost.
Sjutradan su na mom fejsbuk profilu osvanuli novi zahtjevi za 
prijateljstvo. „Squipe wants to be your friend“. „Azem wants to be your 
friend“, pisalo je na desktopu mog epla. Kao početak jedne nove priče. 
Ili kraj nečega što je samo na trenutak moglo postojati. I što se ne bi 
dogodilo da se ove jeseni nijesam zaputila za Prištinu.
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Shqipe M. dëshiron të jetë mikja juaj 

Pasi u tregova shoqeve të mia që po shkoj në Prishtinë, shumica e 
tyre e interpretuan këtë si një qëllim i panevojshëm për aventurë. 
Sepse, paj, rrjetet e celularëve tanë nuk funksionojnë në Prishtinë, 
është fakt i njohur që miqësitë nuk i lidhin serbët dhe shqiptarët, 
sigurimi shëndetësor i Republikës së Serbisë nuk pranohet në Prishtinë 
(është e pamundur të marrësh një sigurim ndërkombëtar në Serbi 
pasi që Kosova është Serbi) dhe pse duhet të udhëtoj diku ku nuk më 
mikëpresin. 
Unë u mundova tu shpjegoj se nuk kanë nevojë të shqetësohen: unë po 
shkoj në Kosovë me ftesë si pjesë e projektit multirajonal i quajtur Ditari 
i zonjave për ndryshim që është ndërmarrë nga Shkolla e Gazetarisë 
së Novi Sadit, së bashku me dhjetë vajza dhe gra të tjera nga zonat 
e ish-Jugosllavisë: nga Novi Pazar, Bajina Basta, Bar dhe Zabljak – por 
ishte e kotë. Reagimet e shoqeve të mia ishin një pasqyrim i thjeshtë i 
besimeve të tyre politike. 
“Çfarë do të bësh në Prishtinë? A je çmendur? Mos dil nga hoteli 
në asnjë mënyrë! A e di çka, shko shko, dhe do ta shohësh se çfarë 
njerëzish janë ata. A do të ketë roje sigurimi? A je menduar mirë për 
të gjitha? Mos fol serbisht atje! Unë s’kisha për të shkuar atje edhe 
sikur të ishte çështja jetë a vdekje! Hajde mo, shko në Evropë nëse do 
të udhëtosh, pse të shkosh në një vend ku është edhe më keq se këtu, 
në Serbi. Vërtet, Prishtinë! Do të vij edhe unë me ty,” komentoi një nga 
mikeshat e mia. 
Demokratët dhe nacionalistët. Tolerantët dhe më pak tolerantët. 
Ateistët, gnoticistët dhe ortodoksët e pasionuar. 
Pavarësisht se reagimet e të tjerëve nuk e vunë në dyshim udhëtimin 
tim, ndërkohë që afrohej koha e udhëtimit, fillova të ndjehem se po 
shkoja në një vend ku errësira e ha njeriun me lehtësi. Në një zonë të 
muzgët, në një vakum, as këtu as atje. Sepse gjatë dekadave të fundit, 
për ne, njerëzit nga Serbia, Kosova dhe njerëzit atje ekzistonin vetëm 
në artikuj gazetash apo në televizor, në propaganda dhe dimensione 
virtuale, aspak në fotografi realistike. 
Unë doja të shihja si duhet jeta në një vend në të cilin, për gjysmën 
e Serbisë, joshur nga mbretëria Hyjnorë, nuk ekzistonte ekskluziviteti 
ortodoks dhe etika e Vidovdanit. Unë doja të shija se si dukeshin rrugët 
e Prishtinës. Unë doja ti shihja vetë ata shqiptarë që janë paraqitur si të 
këqinjtë. Doja të shihja sesi dukeshin shtëpitë e tyre. Si vishen fëmijët 
e tyre? Dija të kuptoja ato gjëra që nuk i kuptoja dot nga raportet e 
politikanëve. As nga këta aktualët, as nga ata kishin qenë në pushtet 
para tyre. As nga ata për të cilët kam votuar, as nga ata që janë votuar 
nga të tjerët. 
A po shkoja unë në Prishtinë ekskluzivisht për të gjetur të vërtetën? 
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Apo Prishtina thjesht më është dukur mjaft ekzotike për të dashur të 
udhëtoj menjëherë atje? A po kërkoja unë në nënvetëdije të tregoja 
që jam e zonja të bëj diçka që shumica e njerëzve nuk kanë pasur 
mjaft guxim për ta bërë? Unë nuk jam e sigurt, por ajo çka jam e sigurt 
është se ishte e premte kur u nisëm në udhëtim. Hymë në Kosovë me 
një kombi me targa të Novi Sadit. Kaluam vijën kufitare me Kosovën 
(siç e quan qeveria serbe) apo kufirin shtetëror (siç e quajnë zyrtarët 
doganierë të Kosovës) pa asnjë problem – vetëm më letërnjoftime. 
Takimi i parë me Prishtinën nuk premtoi shumë. Në të vërtetë, 
dukej sikur hynim në një stereotip: fasada të rëna, koas arkitekturor, 
zhurmë, shumë makina, dyqane të paprezantueshme me fustane të 
parëndësishme dasme dhe madje edhe badimantila banale mbrëmjeje 
me pupla dhe shkëlqim në të dyja anët e rrugës. 
Por siç do ta mësojmë më vonë, shërbimi i hotelit është i shkëlqyer, stafi 
i mirësjellshëm dhe mikpritësit më shumë sesa mikëpritës. Megjithëse 
në fillim na u duk se ata nuk kuptonin asnjë fjalë serbishrt, me kalimin 
e kohës, ne zëvendësuam gjithmonë e më shumë fjalë anglisht në 
serbisht. Ose në serbo-kroatisht (apo kroato-serbisht), gjuhë të cilën 
mikëpritësit tanë e mësonin dikur. Ne kemi ecur të lirshëm përreth 
qytetit. Pavarësisht nga fakti që ne vijmë nga Serbia. Kjo mund të duket 
pak jo reale (madje edhe ne po çuditeshim nëse të gjithë në atë qytet 
ishin pajtuar  për tu bërë të sjellshëm me neve gjatë atyre katër ditëve), 
por në Prishtinë, ne na kanë mikëpritur kudo. 
Gjatë pushimeve të shkurtra dhe pas seminareve, ne nuk flisnim me 
mikëpritësit tanë për politikë. Për plagët që ekzistonin në të dyja anët. 
Ne kemi biseduar për jetën e përditshme. Duket që pavarësisht nga 
varfëria, papunësia, vizat dhe korrupsioni, shqiptarët e Kosovës në fakt 
janë të kënaqur me jetën e tyre atje. Ata janë të kënaqur të jetojnë në 
vendin e tyre dhe i kanë sytë nga e ardhmja. Në Prishtinë po ndërtohen 
ndërtesa të reja. Ngjyrimi orientali ngadalë po zëvendësohet me 
konstruksione moderne. Të rinjtë mësojnë gjuhë të huaja dhe 
udhëtojnë. Ata përpiqen të jetojnë si popujt evropianë të civilizuar.  
Nuk jam e sigurt çfarë ndodhi ato ditë vjeshte në Kosovë. Në atë 
Prishtinë. Por e di që, ndër ata armiq serbë, nganjëherë, jam ndjerë si 
të jem në shtëpi. Më saktësisht, jam ndjerë siç ndjehem në shtëpi, në 
atë mënyrë që as në vendim tim nuk ndjehem. 
U ktheva nga Prishtina me bakllava. Dhe me Chuck Taylor që mund 
ti blesh për 20 euro atje. Mikëpritësit më puthën tre herë në faqe në 
nisjen tonë, ndoshta duke menduar që do të më gëzojnë nëse do të 
më puthnin. 
Shqipe M. dëshiron të jetë mikja juaj. Azem L. dëshiron të jetë miku 
juaj, thotë në ekranin tim të Macbook. Si fillimi i një historie të re. 
Ose përfundimi i diçkaje që mund të zgjaste vetëm për një moment. 
Dhe çfarë mund të mos kishte ndodhur nëse nuk do të kisha shkuar në 
Prishtinë atë vjeshtë. 
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Медији и жене

Жене су често предмет исмевања због своје наводне константне 
опседнутости изгледом, али да ли нас ико може кривити због тога? 
Замислите следећу ситуацију. Идете улицом, сија сунце, ви слушате 
музику и размишљате о нечему и одједном угледате билборд 
рекламу за нову колекцију, рецимо, Еxтреме Интимо доњег веша. 
Одједном, небо се намрачи, чујете грмљавину, ветар почиње 
дивље да ковитла лишће око вас, Фортуна из Каримине Буране 
се чује у позадини, а вас гледају насмејани модели са савршеном 
кожом, савршеном косом и савршеним телима и као да вам се 
приближавају, осећате неку врсту клаустрофобије и кривице што 
не изгледате као они, имате утисак да никада нећете бити срећни 
у животу уколико не будете изгледали као оне и одлазите трчећи 
од билборда и вичући “МОРАМ ДА ИЗГЛЕДАМ КАО ОНЕ”. Тако ја, у 
мом врло драматичном маниру, замишљам како медији делују на 
жене. Свакодневно смо бомбардоване ретушираним лепотицама 
које су наметнуте као улитмативни циљ живота, што нас тера да 
пребројавамо калорије и да се одричемо сладоледа од чоколаде. 
Јер ми просто МОРАМО да будемо мршаве, у супротном, нећемо 
бити задовољне собом нити ће било ко други бити задовољан 
нама (тако ми то бар видимо). Међутим, хајде да се вратимо пар 
деценија уназад када је идеал о лепоти био сасвим другачији 
сценарио. Мерилин Монро? Заувек ће остати круна на глави 
конструкције идеала женске лепоте. А да ли је она била мршава? 
Не. Никако. Имала је чак десетак кила вишка. Али то тада није 
био проблем, јер тада су једре жене са облинама биле “у тренду”. 
Да је рођена у ово време, да ли би постала иконична лепотица? 
Вероватно не.
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Оно што покушавам да нагласим је да трендови нису вечни, 
они у суштини и постоје да би се мењали (мислим, замислите 
да се трендови што се тиче одеће нису мењали и да смо и даље 
по том питању заглављени у осамдесетима. Нараменице и 
флуоресцентне хеланке? Слатко, али ипак нека, хвала.). Сада је 
“ин” бити анорексична лутка, некада је “ин” било имати широке 
кукове. Масовни медији су такви, они диктирају и пропагирају 
тренутак, оно што је у тренутку актуелно, изостављајући 
чињеницу да планета Земља није генерализована унија јединки 
које размишљају на исти начин (иако им је вероватно и циљ да 
постанемо то, али хајде да не причамо о таквим стварима, отићи 
ћемо у орвеловски кутак живота). Нису све жене анорексичне 
лутке, нити све жене имају широке кукове. Постоје оне које су 
природно мршаве и једноставно немају облине. Постоје и оне које 
их имају. Постоје и оне чији је избор да се баве спортом и хране 
се здраво да би довеле своје тело до савршенства. И то је све океј. 
Проблем је, као и увек, само у нашим главама. Када не бисмо 
допустиле медијима да нам диктирају животе, сваки дан бисмо 
јеле чоколадни сладолед без бројања калорија и размишљања о 
томе у који део тела ће нам исте отићи. Наравно да ми схватамо 
да смо манипулисане и да је пропаганда једна велика лаж, али 
тешко јој се одупиремо. Медији би требало да стану на страну 
људи, а не на страну идеала и да покажу да је исправно само оно 
што ми изаберемо да будемо. Свет би онда био једно срећније 
место, заиста. Са све ужасно клишеизованим билбордима на 
којима пише “ХЕЈ, ПОГОДИ ШТА ЈЕ ИН ОВЕ СЕЗОНЕ? БИТИ ТИ!” и 
фармеркама у бутицима на којима нису написане величине. Али 
свет не функционише тако и ово су све бајке, зато чоколадни 
сладолед у руке и фигуративни повез на очи кад год вас медији 
бомбардују идеалима! Aко преферирате сладолед од јагоде или 
пак нечег другог, и то је океј. Избор је океј.

Media & women

Women are often the subject of ridicule because of their allegedly 
constant obsession with looks, but can anyone blame us for that? 
Imagine the next situation. You’re walking down the street, the sun is 
shining, you’re listening to music and thinking about something and at 
once, you set eyes on the billboard ad for, let’s say, new collection for 
Victoria’s Secret. All of a sudden, the sky gets darker, you hear thunder, 
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the wind starts swirling the leaves around you wildly, O Fortuna from 
Carmina Burana starts playing in the background and you’re being 
watched by smiling models with flawless complexion, perfect hair 
and perfect bodies and it seems that they’re getting closer, you feel 
some sort of claustrophobia and guilt because you don’t look like 
them, you have the impression that you’ll never be happy in your 
life unless you look like them and you go running from the billboard, 
yelling „I MUST LOOK LIKE THEM“. That’s how I, in my very dramatic 
manner, imagine how media affect women. We’re bombed daily with 
photoshopped beauties who are imposed as the ultimate life goal, 
which makes us count calories and relinquish chocolate ice cream. We 
absolutely MUST be skinny, because if we don’t, we won’t be satisfied 
with ourselves and in general, nobody will be satisfied with us (anyway, 
that’s the way we see it). However, let’s go back a few decades when 
the ideal of beauty was a whole different scenario. Marilyn Monroe? 
She will forever remain  the crown on the construction of the ideal 
of woman beauty. And was she skinny? No. No way. She even had a 
few extra pounds. But that wasn’t the problem back then, because 
buxom women with curves were trendy. If she had been born in this 
era, would she become an iconic beauty? Probably not.
What I’m trying to say is that trends aren’t eternal, they basically exist 
in order to be changed perpetually (I mean, imagine that trends for 
clothes hadn’t changed and that we’re still stuck in the 80’s regarding 
to that. Shoulder pads and neon tights? Cute, but no thank you.). Now 
it’s „in“ to be an anorexic doll, some time ago, wide hips were „in“. 
The mass media are like that, they dictate and propagate the moment, 
what’s current in the moment, leaving out the fact that planet Earth 
isn’t a generalized union of beings who think the same way (although 
their main goal is probably to convert us into that, but let’s not talk 
about that, we’ll end up in the Orwell-esque corner of the life). Not all 
women are anorexic dolls, nor do all women have wide hips. There are 
the ones who are naturally thin and simply dont have curves. There 
are the ones who do have them. There are also the ones who choose 
to do sports and eath clean and healty in order to perfect their bodies. 
And that’s all okay. The problem, as always, exists only in our heads. 
If we didn’t let the media dictate our lives, we would eat chocolate 
ice cream every day without counting calories and thinking to which 
part of our bodies will they stick to. Of course we realise we’re being 
manipulated and that the propaganda is one big fat lie, but it’s hard to 
resist it. The media should stand up for people and not for ideals and 
show that only the thing we choose to do or the person we choose to 
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be is right. The world would then be a happier place, really. All with 
the horribly cliché billboards that say „HEY, GUESS WHAT’S IN THIS 
SEASON? BEING YOU!“ and with jeans in stores that have no sizes on 
them. But the world does not function like that and these are all fairy 
tales, so go and get that chocolate ice cream from your freezer and 
put on your figurative blindfold whenever you’re being bombed with 
ideals by the media!
...if you prefer strawberry ice cream or any else, that’s okay too. Choice 
is okay.

Mediji i žene

Žene su često predmet ismijavanja zbog svoje navodne konstantne 
opsjednutosti izgledom, ali da li nas iko može kriviti zbog toga? 
Zamislite sljedeću situaciju. Idete ulicom, sija sunce, vi slušate muziku 
i razmišljate o nečemu i odjednom ugledate bilbord reklamu za novu 
kolekciju, recimo, Extreme Intimo donjeg veša. Odjednom, nebo se 
namrači, čujete grmljavinu, vjetar počinje divlje da kovitla lišće oko 
vas, Fortuna iz Karimine Burane se čuje u pozadini, a vas gledaju 
nasmijani modeli sa savršenom kožom, savršenom kosom i savršenim 
tijelima i kao da vam se približavaju, osjećate neku vrstu klaustrofobije 
i krivice što ne izgledate kao oni, imate utisak da nikada nećete biti 
srećni u životu ukoliko ne budete izgledali kao one i odlazite trčeći od 
bilborda i vičući “MORAM DA IZGLEDAM KAO ONE”. Tako ja, u mom 
vrlo dramatičnom maniru, zamišljam kako mediji djeluju na žene. 
Svakodnevno smo bombardovane retuširanim ljepoticama koje su 
nametnute kao ulitmativni cilj života, što nas tjera da prebrojavamo 
kalorije i da se odričemo sladoleda od čokolade. Jer mi prosto MORAMO 
da budemo mršave, u suprotnom, nećemo biti zadovoljne sobom niti 
će bilo ko drugi biti zadovoljan nama (tako mi to bar vidimo). Međutim, 
hajde da se vratimo par decenija unazad kada je ideal o ljepoti bio 
sasvim drugačiji scenario. Merilin Monro? Zauvijek će ostati kruna na 
glavi konstrukcije ideala ženske ljepote. A da li je ona bila mršava? Ne. 
Nikako. Imala je čak desetak kila viška. Ali to tada nije bio problem, 
jer tada su jedre žene sa oblinama bile “u trendu”. Da je rođena u ovo 
vreme, da li bi postala ikonična ljepotica? Vjerovatno ne.
Ono što pokušavam da naglasim je da trendovi nisu vječni, oni u suštini 
i postoje da bi se mijenjali (mislim, zamislite da se trendovi što se 
tiče odjeće nisu mijenjali i da smo i dalje po tom pitanju zaglavljeni u 
osamdesetima. Naramenice i fluorescentne helanke? Slatko, ali ipak 
neka, hvala.). Sada je “in” biti anoreksična lutka, nekada je “in” bilo 
imati široke kukove. Masovni mediji su takvi, oni diktiraju i propagiraju 
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trenutak, ono što je u trenutku aktuelno, izostavljajući činjenicu da 
planeta Zemlja nije generalizovana unija jedinki koje razmišljaju na isti 
način (iako im je verovatno i cilj da postanemo to, ali hajde da ne pričamo 
o takvim stvarima, otići ćemo u orvelovski kutak života). Nisu sve žene 
anoreksične lutke, niti sve žene imaju široke kukove. Postoje one koje 
su prirodno mršave i jednostavno nemaju obline. Postoje i one koje ih 
imaju. Postoje i one čiji je izbor da se bave sportom i hrane se zdravo 
da bi dovele svoje tijelo do savršenstva. I to je sve okej. Problem je, 
kao i uvek, samo u našim glavama. Kada ne bismo dopustile medijima 
da nam diktiraju živote, svaki dan bismo jele čokoladni sladoled bez 
brojanja kalorija i razmišljanja o tome u koji dio tijela će nam iste otići. 
Naravno da mi shvatamo da smo manipulisane i da je propaganda 
jedna velika laž, ali teško joj se odupiremo. Mediji bi trebalo da stanu 
na stranu ljudi, a ne na stranu ideala i da pokažu da je ispravno samo 
ono što mi izaberemo da budemo. Svijet bi onda bio jedno srećnije 
mjesto, zaista. Sa sve užasno klišeizovanim bilbordima na kojima piše 
“HEJ, POGODI ŠTA JE IN OVE SEZONE? BITI TI!” i farmerkama u buticima 
na kojima nisu napisane veličine. Ali svijet ne funkcioniše tako i ovo 
su sve bajke, zato čokoladni sladoled u ruke i figurativni povez na oči 
kad god vas mediji bombarduju idealima! Ako preferirate sladoled od 
jagode ili pak nečeg drugog, i to je okej. Izbor je okej.

Media & femrat 

Femrat shpesh janë subjekt talljesh për shkak të obsesionit konstant 
që pretendohet se kanë për dukjen e jashtme, por a mundet dikush 
të na fajësojë për këtë? Imagjinoni situatën tjetër. Je duke ecur në 
rrugë, dielli shkëlqen, po dëgjon muzikë dhe po mendon për diçka dhe 
përnjëherë, të shkojnë sytë në një reklamë të madhe për, le të themi, 
një koleksion të ri për Victoria’s Secret. Krejt papritur, qielli errësohet, 
dëgjon bubullima, era fillon ti vorbullojë gjedhet rreth teje, O Fortuna 
nga Carmina Burana fillon të dëgjohet në sfond dhe ty po të shikojnë 
modelet e buzëqeshura me lëkurë të përsosur fytyre, flokët perfekte 
dhe trupat perfekte dhe duket sikur po të afrohen, dhe ti ndjen një lloj 
klaustrofobie dhe faji sepse nuk dukesh si ato, ke përshtypjen se nuk 
do të jesh kurrë e lumtur në jetë nëse nuk dukesh si ato dhe ikën me 
vrap prej reklamës duke bërtitur “DUHET TË DUKEM SI ATO”. Pikërisht, 
kështu, në mënyrën time dramatike, e imagjinoj unë si ndikon media 
tek gratë. Na bombardojnë çdo ditë me bukuri prej photoshop-i të cilat 
në imponohen si të ishin qëllimi përfundimtar i jetës, që na bën ne 
të numërojmë kaloritë dhe të heqim dorë nga akulloret me çokollatë. 
Ne DUHET absolutisht të jemi të holla, sepse nëse nuk jemi ashtu do 
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të jemi të pakënaqura me vetveten dhe në përgjithësi askush nuk do 
të jetë i/e kënaqur me në (nejse, kështu mendojmë ne!). Megjithatë, 
le të kthehemi disa dekada kur ideali i bukurisë ka qenë një skenar 
totalisht ndryshe. Marilyn Monroe? Ajo do të mbetet gjithmonë kurora 
e konstruktit të idealit të bukurisë femërore. Dhe a ka qenë e dobët 
ajo? Jo. Në asnjë mënyrë. Madje ajo ka pasur edhe disa kile më tepër. 
Por në atë kohë nuk ka qenë problem sepse gratë e bëshme me vija të 
lakueshme kanë qenë në modë. Nëse ajo do të kishte lindur në këtë 
kohë, a do të ishte bërë ikonë e bukurisë? Ndoshta jo. 
Ajo çka po përpiqem të them është që trendet nuk janë të përjetshme, 
ato ekzistojnë me qëllim që të ndryshojnë përherë (dua të them 
imagjinoni sikur trendet për rroba të mos ndryshonin dhe që ato të 
kishin ngelur në vitet ’80. Sfungjerë mbi shpatulla dhe çorape neoni? 
Të lezetshme, por jo faleminderit.) Tani është  “in” të jesh kukull 
anoreksike, pak kohë më parë ishin “in” vithet e gjera. Masmedia 
është kështu, ata na diktojnë dhe na bëjnë propagandë për momentin, 
çfarë është aktuale për momentin, duke harruar faktin që planetin 
Tokë nuk është një bashkim i përgjithësuar i qenieve që mendojnë 
njëjtë (megjithëse synimi i tyre kryesor është që të na shndërrojnë 
të gjithë në këtë mënyrë, por të mos flasim për këtë, të gjithë do 
të përfundojmë në qoshen Orwell të jetës). Jo të gjitha femrat janë 
kukulla anoreksike, dhe jo të gjithë femrat kanë vithe të gjera. Ka nga 
ato që janë natyrshëm të dobëta dhe thjesht nuk kanë vija të lakuara. 
Ka nga ato që nuk i kanë. Ka dhe nga ato që zgjedhin të bëjnë sporte 
dhe të hanë pastër dhe shëndetshëm me qëllim që të përsosin trupat 
e tyre. Dhe kjo është në rregull. Problemi, si gjithmonë, qëndron vetëm 
në kokën tonë. Nëse nuk do ta lejonim median të na diktonte jetën, 
ne do të hanim akullore me çokollatë çdo ditë pa i numëruar kaloritë 
dhe pa u menduar se në cilën pjesë të trupit do të shkojnë ato kalori. 
Sigurisht ne e kuptojmë që po manipulohemi dhe që propaganda është 
një gënjeshtër e madhe, por është e vështirë ti rezistosh. Media duhet 
ti përkrahë njerëzit dhe jo idealet e tyre dhe të tregojë që e vetmja gjë 
ne zgjedhim të bëjmë apo personi që ne zgjedhim të jemi, ajo është 
e drejtë. Bota vërtetë do të ishte një vend më i mirë, vërtetë. Ani me 
klishet e tmerrshme të reklamave të mëdha që thonë “HEY, QËLLOJANI 
SE ÇKA ËSHTQ ‘IN’ KËTË SEZON? TË JESH VETVETVJA!” dhe me xhinset 
në dyqane që nuk kanë numra. Por bota nuk funksionon ashtu dhe 
të gjitha këto janë përralla, prandaj vazhdo dhe merre atë çokollatë 
nga frigoriferi dhe vëre maskën tënde figurative për sytë sa herë që të 
bombardojnë me idealet nga media! 
...nëse preferon akullore me luleshtrydhe apo me diçka tjetër, edhe ajo 
në rregull është. Zgjedhjet janë në rregull. 
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Морамо учествовати!

Морам поделити са вама веома битан закључак који сам за себе 
донела. Морамо учествовати! То није ништа за “еуреку”, нити изум 
века, али то је закључак, став који сваки човек мора пронаћи сам за 
себе. Сваки човек на овој планети је под директним утицајем света 
у ком живи. Део смо овог света, део живота нашег града, члан 
наше породице, члан одређене родне групе. И као млади људи са 
креативним и свежим идејама, који имају енергије и добре воље, 
који имају потребу за бољом будућношћу, морамо направити 
одређене промене. Овај мој закључак је изречен много пута, али 
веома мало људи је одвојило време да заиста размисли о томе, и 
да донесе одлуку. Зато морамо људе натерати да размишљају о 
томе. Што више људи буде желело промену, пре ће до ње и доћи.
Знам да многи од нас нису задовољни средином у којој живе. Људи 
су злостављани, принуђени на илегалне послове, малтретирани. 
Да бисмо то зауставили, не смемо затварати очи, никада не 
говорити о томе и наставити са својим животима надајући се да се 
такво нешто неће нама десити.
Не, морамо урадити нешто. Морамо урадити много. Преузети 
мале кораке, широм света. Али прво, морамо раширити вест. 
Морамо подићи свест младих људи да не одустају; да не мисле да 
смо немоћни и да је најбоље да се у животу само прилагоде, и да 
се склањају. Морамо се побринути да сваки наш пријатељ, и његов 
пријатељ зна за начин на који се долази до промене. 
То је оно што је ‘’Ladies diary of change’’ радио. 
Овај пројекат нам је пружио инструкције како да начинимо те 
мале кораке. Како да се укључимо у све под чијим смо утицајем. 
Такође, како људе да информишемо о томе. 
Управо смо се вратили из Солуна у Грчкој. У овом последњем делу 
пројекта, чули смо важне информације и размењивали корисна 
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искуства. Имали смо прилику да попричамо са неколико новинара, 
и директором локалне радио станице, који су нам дали неколико 
корисних савета. Пружила нам се и прилика да попричамо са 
градоначелницом Солуна, којој смо постављали многа питања. 
Такође смо посетили две организације цивилног друштва. У једној 
смо учили шта све можемо да радимо како бисмо помогли у 
нашем окружењу, а у другој смо слушали много о трафикингу и 
животу миграната у Солуну.
Једна од ствари које ће ми недостајати су наша окупљања. Људи 
које сам упознала на овом семинару су заиста невероватни. 
Све девојке имају отворен поглед на свет, жељу да дискутују, и 
да промишљају ствари на правилан начин. Отворене су према 
разликама које би нас, да су били другачији услови, раздвајале, 
али боравивши овде, научиле смо да те разлике не смеју утицати 
на нас. Ми смо сви људи, девојке, ученици, жељни да будемо 
одговорни за нашу бољу будућност, и можда, једнога дана 
будућност наше деце.

We must participate!

I must share with you one very important conclusion I’ve made for 
myself. We must participate! It’s not the “eureka”, or an invention 
of a century, but it is a conclusion, an attitude that each and every 
person ought to find for itself. Every person on this planet is directly 
influenced by the world he or she lives in. We are part of this world, 
part of life of our city, a member of our family, a member of one gender 
group. And as young people that have creative and fresh ideas, that 
have energy and good will, that have a need for a better future, we 
need to make some changes. And this conclusion of mine was being 
said so many times, but a few people took time to think it trough, and 
make this decision. That is why we need to make people think about 
this. The more people wants to make a change, the sooner will that 
change appear. 
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I know that a lot of us are not satisfied with the environment we live in. 
There are people being abused, forced into illegal actions, molested. 
In order to stop it, we cannot close our eyes, never speak about it and 
continue with our lives hoping that something like that won’t happen 
to us.
No, we need to do something. A lot of things. Many small steps, all 
over the world. But first, we need to spread the word. We need to raise 
the awareness of young people not to give up; not to think that we are 
powerless, and that the best way to walk trough life is to blend in, and 
stay away. We need to make sure that every friend of ours , and then a 
friend of theirs knows that there is a way to make a change. 
That is what ‘Ladies diary of change’ did. 
This project gave us instructions on how to make these small steps. 
How to be involved in everything that influences us. Also, how to 
inform other people about it. 
We’ve just came back from Thessaloniki, Greece. In this last part of the 
project, we’ve received a lot of important information and gathered 
useful experience. We had a chance to talk to several journalists, and 
director of a local radio-station, who gave us a couple of very useful 
advices. We were given a chance to talk to the mayor of Thessaloniki, 
and we’ve asked her a lot of questions. We’ve also visited two NGO’s. 
In one we hear how to estimate the conditions in our environment, and 
in the other we learned a lot about trafficking and life of the migrants 
in Thessaloniki. 
One of the things i’ll be missing are our gatherings. The people I met 
trough this project are truly amazing. All of the girls are open-minded, 
willing to discuss and to think things trough. They are opened to the 
differences that, in other occasions, might separate us, but being 
here, we’ve all learned that differences shouldn’t influence our first 
impression of someone. We’re all people, girls, and students, eager 
to be responsible for making a better future for ourselves, and maybe 
one day, for our children. 
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Moramo učestvovati!

Moram podijeliti sa vama veoma bitan zaključak koji sam za sebe 
donijela. Moramo učestvovati. To nije ništa za ‘eureku’, niti izum vijeka, 
ali to je zaključak, stav koji svaki čovjek mora pronaći sam za sebe. Svaki 
čovjek na ovoj planeti je pod direktnim uticajem svijeta u kom živi. Dio 
smo ovog svijeta, dio života našeg grada, član naše porodice, član neke 
rodne grupe. I kao mladi ljudi sa kreativnim i svježim idejama, koji 
imaju energije i dobre volje, koji imaju potrebu za boljom budućnošću 
, moramo napraviti određene promjene. Ovaj moj zaključak je izrečen 
mnogo puta, ali veoma malo ljudi je odvojilo vrijeme da zaista razmisli 
o tome, i da donese odluku. Zato moramo ljude natjerati da razmišljaju 
o tome. Što više ljudi bude željelo promjenu, prije će do nje i doći.
Znam da mnogi od nas nisu zadovoljni sredinom u kojoj žive. Ljudi 
su zlostavljani, prinuđeni na ilegalne poslove, maltretirani. Da bismo 
to zaustavili, ne smijemo zatvarati oči, nikada ne govoriti o tome i 
nastaviti sa svojim životima nadajući se da se takvo nešto neće nama 
desiti. Ne, moramo uraditi nešto. Moramo uraditi mnogo. Preuzeti 
male korake, širom svijeta. Ali prvo, moramo raširiti vijest. Moramo 
podići svijest mladih ljudi da ne odustaju; da ne misle da smo nemoćni i 
da je najbolje da se u životu samo prilagode, i da se sklanjaju. Moramo 
se pobrinuti da svaki naš prijatelj, i njegov prijatelj zna za način na koji 
se dolazi do promjene.
To je ono što je ‘’Ladies diary of change’’ radio. 
Ovaj projekat nam je pružio instrukcije kako da načinimo te male 
korake. Kako da se uključimo u sve pod čijim smo uticajem. Takođe, 
kako ljude da informišemo o tome. Upravo smo se vratili iz Soluna u 
Grčkoj. U ovom poslednjem dijelu projekta, čuli smo važne informacije 
i razmijenjivali korisna iskustva. Imali smo priliku da popričamo sa 
nekoliko novinara, i direktorom lokalne radio stanice, koji su nam dali 
nekoliko korisnih savjeta. Pružila nam se i prilika da popričamo sa 
gradonačelnicom Soluna, kojoj smo postavljali mnoga pitanja. Takođe 
smo posjetili dvije NVO. U jednoj smo smo učili šta sve možemo da 
radimo kako bismo pomogli u našem okruženju, a u drugoj smo slušali 
mnogo o trafikingu i životu migranata u Solunu.
Jedna od stvari koje će mi nedostajati su naša okupljanja. Ljudi koje 
sam upoznala na ovom seminaru su zaista nevjerovatni. Sve djevojke 
imaju pogled na svijet, želju da diskutuju, i da promišljaju stvari na 
pravilan način. Otvorene su prema razlikama koje bi nas, da su bili 
drugačiji uslovi, razdvajale, ali boravivši ovdje, naučile smo da te razlike 
ne smiju uticati na nas. Mismo svi ljudi, djevojke, učenici, željni da 
budemo odgovorni za našu bolju budućnost, i možda, jednoga dana 
budućnost naše djece.
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Duhet të marrim pjesë!

Kam dëshirë t’ju tregoj një konkluzion shumë të rëndësishëm që kam 
arritur për veten time. Ne duhet të marrim pjesë! Nuk është “eureka” 
apo zbulimi i shekullit, por është një konkluzion, një qëndrim të cilin të 
gjithë duhet ta arrijnë për veten. Secili person në këtë planet ndikohet 
drejtpërdrejt nga bota në të cilën jeton. Ne jemi pjesë e kësaj bote, 
pjesë e jetës së qytetit tonë, anëtarë të familjes tonë, anëtarë të një 
grupi gjinor. Si të rinj që kanë ide kreative dhe të freskëta, që kanë 
energji dhe vullnet, që kanë nevojë për një ardhme më të mirë, ne 
kemi nevojë të bëjmë ndryshime. Dhe ky konkluzion i imi është thënë 
me qindra herë, por pak njerëz kanë pasur kohë ta mendojnë, dhe ta 
marrin këtë vendim. Prandaj kemi nevojë të mendojmë për këtë. Sa më 
shumë njerëz që kanë dëshirë të bëjnë ndryshim, as më herët ka për 
të ardhur ndryshimi. 
Unë e di që shumë prej nesh nuk janë të kënaqur me ambientin ku 
jetojmë. Ka njerëz që keqtrajtohen, që detyrohen të bëjnë vepra të 
paligjshme, që ngacmohen. Me qëllim që ta ndalim këtë, nuk mund ti 
mbyllim sytë, të mos flasim kurrë për të dhe të vazhdojmë jetën duke 
shpresuar që diçka si kjo të mos na ndodhë ne. 
Jo, ne duhet të bëjmë diçka. Shumëçka. Më shumë hapa të vegjël, në 
të gjithë botën. Por së pari, duhet të përhapim fjalën. Duhet të ngremë 
vetëdijen e të rinjve që të mos dorëzohen; të mos mendojnë se janë 
të pafuqishëm, dhe që mënyrë më e mirë për të ecur në jetë është të 
shkrihemi dhe përzihemi me të. Ne duhet të sigurohemi që të gjithë 
miqtë tanë, dhe miqtë e miqve tanë ta dinë që ka një mënyrë për të 
bërë ndryshime. 
Dhe pikërisht këtë gjë ka bërë “Ditari i Zonjave për Ndryshim”. 
Ky projekt na ka dhënë udhëzime mbi atë sesi të bëjmë hapa të vegjël. 
Si të përfshihemi në çdo gjë që na ndikon. Po, sesi të informojmë të 
tjerët për të. 



40
D

an
ije

la
 S

tij
ov

ić

Ne sapo jemi kthyer nga Selaniku, Greqi. Në këtë pjesë të fundit të 
projektit, kemi pranuar shumë informacione të rëndësishme dhe 
kemi mbledhur eksperienca të dobishme. Ne kemi patur mundësi të 
bisedojmë me disa gazetarë të ndryshëm dhe me drejtorin e radio-
stacionit vendor, i cili na ka dhënë disa këshilla të dobishme. Na u dha 
mundësia të bisedojmë edhe me kryetaren e komunës së Selanikut, 
dhe i kemi drejtuar asaj shumë pyetje.  Gjithashtu kemi vizituar dy OJQ. 
Në njërën dëgjuam sesi të vlerësojmë kushtet në ambientin tonë, dhe 
tek OJQ tjetër mësuam shumë rreth trafikimit dhe jetës së migrantëve 
në Selanik. 
Një nga gjërat për të cilat do të më marrë malli janë mbledhitë tonë. 
Njerëzit që kam takuar gjatë këtij projekti janë vërtet të mrekullueshëm. 
Të gjitha vajzat janë vizionare, të gatshme për të biseduar dhe për të 
diskutuar. Ato kanë qenë vizionare në mënyra kaq të ndryshme sa që, 
në raste të tjera mund të na kishin ndarë, por duke qenë këtu, ne kemi 
mësuar që ndryshimet nuk duhet të na e ndikojnë përshtypjen e parë 
të dikujt. Ne të gjithë jemi njerëz, vajza dhe studente, të etura për të 
qenë të përgjegjshme për ta bërë të ardhmen më të mirë për veten 
tonë, dhe ndoshta një ditë, për fëmijët tanë. 
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Свест, знање и искуство

Искуство које сам стицала заједно са овим дивним девојкама је 
заиста велико и значајно. То што сам била део пројекта „Ladies 
Diary of Change“ било је једно од најбољих искустава у мом 
животу. Сво то време донело је много нових ствари у мој живот, 
многа пријатељства и познанства са девојкама које су других 
националности, много сазнања о свету који се дешава вам мог 
малог места.
Свест, знање и искуство су три ствари које сам стекла за време 
трајања пројекта. Знање и професионализам жена из Новог Сада, 
Подгорице, Приштине и Солуна дале су ми много разлога да 
имам више самопоуздања и да будем образованија млада жена 
у будућности.
Упознавање девојака различитих националности за мене је било 
незаборавно. Стекла сам предивне, паметне пијатељице са којима 
сам размењивала размишљања и идеје о различитим темама. 
Ми смо данас пријатељице и у будућности ћемо моћи заједно да 
живимо, радимо и будемо активне.
Током пројекта заједно смо радиле на различитим кампањама, 
посетиле смо многа места и виделе смо колико људи данас 
активно ради за своје заједнице и који су нас својим примером 
мотивисали да се и ми укључимо и проширимо своје видике.
Лично, ја сам научила стотине ствари које ћу користити сваки дан 
у мом животу. Места на којима су се одржавали семинари су била 
прелепа а ми смо имали прилику да видимо нове ствари, дивне 
људе и различите културе. Целукупно искуство ће ми остати заувек 
у мислима, као једно од  најдрагоценијих и најнеопходнијих за 
мене.
Лекције које сам научила на семинарима су заиста утицале на 
мој живот и на животе људи око мене. Једна од најважнијих тема 
о којима смо училе, лекција коју ћу свакодневно користити у 
животу, односи се на родну равноправност. Данас сам свесна да 
ја морам бити та која ће реаговати у случајевима дискриминације 
и кршења права жена, и да морам бити спремна да помогнем 
другима. Данас се не бојим да изађем и говорим пред људима, 
да се супротставим погрешним идејама других, и да се понашам 
и размишљам на исправан начин. Све ово је захваљујући овом 
изузетном и корисном путовању.
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Awareness, knowledge and experience

Throughout my experience with all the wonderful girls I learnt 
considerably a lot. Being a part of Ladies Diary of Change has been 
one of the best experiences in my life. All of this time has brought a 
great many new things in my life, a lot of friendship and acquaintances 
with girls from other nationalities, a lot of knowledge about the world 
outside my little town. 
Awareness, knowledge and experience are three of the things I obtained 
from this trip I went through. The knowledge and professionalism of 
women from Novi Sad, Podgorica, Prishtina and Thessaloniki gave me 
a lot of reasons to be a self-confident and knowledgeable woman in 
the future. 
Getting to know a lot of girls from different nationalities has been 
unforgettable for me. I have made wonderful, smart and kind friends, 
and we have exchanged our thoughts and ideas for a lot of topics. We 
made friendship today so that we can work, act and live together in 
the future. 
During the project, we have made different campaigns, we have visited 
a lot of places and we witnessed how much people work nowadays for 
their community, and we have seen people who set an example and 
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motivated us to act with an open mind. 
Personally, I have learned hundreds of things that will serve me every 
day of my life. The places of seminars have been wonderful places, 
where we got a chance to see new things, wonderful friendly people 
and cultures. The experience of this entire trip will remain in my mind 
forever, as one of the most precious and necessary for me. 
The lessons I gained from the seminars have sincerely influenced a lot 
on my life and the lives of the people around me. One of the most 
important topics that I learned about, a lesson I will need every day 
of my life, is the topic on Gender Equity. Today I am aware that I need 
to act in particular cases when it comes to the violation of women’s 
rights, and that I need to be prepared to help others. Today I am not 
afraid to come out and speak to people, to oppose the wrong ideas 
of others, and act and think the right way. All of these thanks to this 
extraordinary and rewarding trip!

Svijest, znanje i iskustvo

Iskustvo koje sam sticala zajedno sa ovim divnim djevojkama je zaista 
veliko i značajno. To što sam bila dio projekta „Ladies Diary of Change“ 
bilo je jedno od najboljih iskustava u mom životu. Svo to vrijeme donijelo 
je mnogo novih stvari u moj život, mnoga prijateljstva i poznanstva sa 
djevojkama koje su drugih nacionalnosti, mnogo saznanja o svijetu koji 
se dešava van mog malog mjesta.
Svijest, znanje i iskustvo su tri stvari koje sam stekla za vreme trajanja 
projekta. Znanje i profesionalizam žena iz Novog Sada, Podgorice, 
Prištine i Soluna dale su mi mnogo razloga da imam više samopouzdanja 
i da budem obrazovanija mlada žena u budućnosti.
Upoznavanje djevojaka različitih nacionalnosti za mene je bilo 
nezaboravno. Stekla sam predivne, pametne pijateljice sa kojima sam 
razmjenjivala razmišljanja i ideje o različitim temama. Mi smo danas 
prijateljice i u budućnosti ćemo moći zajedno da živimo, radimo i 
budemo aktivne.
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Tokom projekta zajedno smo radile na različitim kampanjama, posjetile 
smo mnoga mjesta i vidjele smo koliko ljudi danas aktivno radi za svoje 
zajednice i koji su nas svojim primjerom motivisali da se i mi uključimo 
i proširimo svoje vidike.
Lično, ja sam naučila stotine stvari koje ću koristiti svaki dan u mom 
životu. Mjesta na kojima su se održavali seminari su bila prelijepa a mi 
smo imali priliku da vidimo nove stvari, divne ljude i različite kulture. 
Cjelukupno iskustvo će mi ostati zauvijek u mislima, kao jedno od 
najdragocjenijih i najneophodnijih za mene.
Lekcije koje sam naučila na seminarima su zaista uticale na moj život 
i na živote ljudi oko mene. Jedna od najvažnijih tema o kojima smo 
učile, lekcija koju ću svakodnevno koristiti u životu, odnosi se na 
rodnu ravnopravnost. Danas sam svjesna da ja moram biti ta koja će 
reagovati u slučajevima diskriminacije i kršenja prava žena, i da moram 
biti spremna da pomognem drugima. Danas se ne bojim da izađem i 
govorim pred ljudima, da se suprotstavim pogrešnim idejama drugih, 
i da se ponašam i razmišljam na ispravan način. Sve ovo je zahvaljujući 
ovom izuzetnom i korisnom putovanju.

Vetëdijësimi, njohuri dhe përvojë

Nga eksperienca ime me te gjitha ato vajza te mrekullueshme kam 
mesuar mjaft shume. Te jesh pjese e Ditarit te zonjave per ndryshim, 
ka qene nje nga pervojat e mija me te mira ne jete. Kjo pervoje me ka 
sjellur mua shume gjera te reja ne jeten time, me shume shoqeri e 
afersi me vajzat e nacionaliteteve te tjera, me shume njohuri per boten 
jasht qytetezes sime te vogel.
Vetedija, njohja, dija dhe pervoja jane kater gjerat qe une i perfitova 
nga ky udhetim qe pata. Me shume njohuri dhe profesionalizem grate 
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nga Novi Sad, Podgorica, Prishtina dhe Selaniku me kan dhene shume 
arsyje per te qene ne te ardhmen nje grua me shume vetebesim, 
njohuri e vetedije.
Njohja me shume nga vajzat e nacionaliteteve te ndryshme ka qene 
dicka e paharrueshme per mua, kam njohur vajza te mrekullueshme, 
te mencura e te dashura, ku kemi shkembyer mendimet dhe idete 
tona per shume ceshtje. Ne krijuam miqesi sot, qe ne te ardhmen te 
punojme, veprojme e jetojme se bashku.
Ne kete seminar ne kemi bere kampanja te ndryshme, kemi vizituar 
vende ku kemi vertetuar se sa shume punojne njerezit ne ditet e sotme 
per te miren e komunitetit te tyre, ku ata njekohesisht kane sherbyer 
si shembull dhe njerez qe na kane motivuar te veprojme me mendje 
te hapur.
Une personalisht kam mesuar me qindra gjera qe do te me sherbejne 
ne cdo dite te jetes sime. Vendet neper te cilat jane mbajtur seminaret 
kane qene vende te mrekullueshme, ku kemi pasur mundesi te shohim 
shume gjera te reja, njerez miqesor dhe kultura te ndryshme. Kjo 
pervoje e marrur nga ky udhetim eshte dhe do te mbetet gjithmone 
ne mendjen time, si nje nga koherat me te vyeshme e te nevojshme 
per mua. 
Te them te drejten gjerat qe morra nga keto seminare kane ndikuar 
mjaft shume ne jeten time si dhe ne jetet e njerezve perreth meje. 
Nje nga temat me me rendesi qe une mesova me se shumti, ku ato 
njohuri do me duhen cdo dite, eshte tema per Barazine gjinore. Sot 
une jam shume e vetedijshme te veproj ne raste te caktuara kur eshte 
fjala per cenimin e te drejtave te grave, me e pergatitur se kurre 
per te ndihmuar te tjeret, sot une nuk kam frike te dal e te flas para 
njerezve, te kundershtoj mendime te gabuara nga te tjeret, te veproj 
drejt e te mendoj drejt gjithashtu, e te gjitha keto fal ketij  udhetimi te 
jashtezakonshem e fitimprures per mendjen time.
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