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Shkurtime dhe akronime 
ShBSh Shoqata e Bashkive të Shqipërisë 

BAZh Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim 

BGj Bazat për Gjininë 

KKDhF Këshilli Kundër Dhunës në Familje 

OBK Organizatë me Bazë në Komunitet 

RKK-DhF Reagim i Koordinuar i Komunitet ndaj Dhunës në Familje

CEDAW Konventa e OKB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër 
grave

ShC Shoqëria Civile

FVQ Fletë Vlerësimi e Qytetarit

OShC Organizatë e Shoqërisë Civile 

DShBPF Drejtoria e Shanseve të Barabarta dhe Politikave Familjare 

DhF Dhunë në Familje 

NE Ndihmë Ekonomike 

KE Komisioni Europian  

BnQ Barazi në Qeverisje 

BE Bashkimi Europian

Gj&QV Gjinia dhe Qeveria Vendore

QAGjZh Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim 

PVGj Plani i Veprimit Gjinor 

ZhPVGj  Zhvillimi i Planit të Veprimit Gjinor

LBGJ Ligji për Barazinë Gjinore në Shoqëri 

BGj&DhF Barazia Gjinore dhe Dhuna në Familje  

NBGj Nëpunës i Barazisë Gjinore

MBGj Mekanizmi i Barazisë Gjinore 

DIGj Dokumenti i Inputit Gjinor 

QSh Qeveria Shqiptare 

BPGj  Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor 

GPGj Grupi i Punës për Gjininë

F Familje

ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës

INSTAT Instituti Kombëtar i Statistikave 
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IPA Instrument i Asistencës së Para-Anëtarësimit (Komisioni Europian)

ShAV Shoqatë e Autoritetit Vendor 

NjQV Njësi e Qeverisë Vendore 

LMKDhMF Ligji për Masat kundër Dhunës në Marrëdhëniet Familjare 

OZhM Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit 

METE Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 

NMBGj Nëpunës Ministrie për Barazinë Gjinore 

MB Ministria e Brendshme

MPÇSShB  Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 

AP Anëtar Parlamenti

PKV Plani Kombëtar i Veprimit 

NDI Instituti Demokratik Kombëtar

OJQ Organizatë Joqeveritare 

OJF Organizatë Jofitimprurëse 

SKBGj-DhBGj-DhF Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Çrrënjosjen e Dhunës me Bazë  
Gjinore dhe Dhunës në Familje 

OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë 

BP Buxhetimi Pjesëmarrës 

NRBGJ Nëpunës Rajonalë të Barazisë Gjinore 

SIDA Agjencia Suedeze Ndërkombëtare e Bashkëpunimit për Zhvillim

TR Termat e Referencës

TT Trajnimi i Trajnuesve 

GTP Grup Teknik Pune

OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara 

UNDP Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara

UN JPGE Programi i Përbashkët për Barazinë Gjinore, i OKB-së

UN INSTRAW Instituti i Kërkimit dhe Trajnimit Ndërkombëtar për Avancimin e Grave, i OKB-së

UN WOMEN Enti për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave, i OKB-së

USAID Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara 

QGU Qendra e Grave në Užice
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Parathënie 

Barazia mes grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë. Ajo është një vlerë 
thelbësore për demokracinë në Shqipëri dhe për integrimin e saj në BE. Në mënyrë që kjo të 

arrihet vërtet, barazia mes grave dhe burrave duhet jo vetëm që të njihet ligjërisht, por të zbatohet 
me efikasitet në të gjitha aspektet e jetës: politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Me gjithë 
përpjekjet e ndryshme për ta trajtuar barazinë gjinore, dhe përparimit të arritur në njohjen e saj 
formale, barazia e grave dhe burrave në jetën e përditshme ende nuk është një realitet: në praktikë, 
gratë dhe burrat nuk gëzojnë të njëjtat të drejta; dhe pabarazitë shoqërore, politike, ekonomike dhe 
kulturore vazhdojnë. Këto pabarazi janë rezultat i formësimeve shoqërore të bazuara në stereotipe 
të shumta gjinore të pranishme në familje, në proceset politike, në jetën publike, në procedurat 
administrative dhe në organizimin e shoqërisë. Në të njëjtën kohë, këto janë fusha në të cilat është e 
mundur të veprohet, të përvetësohen qasje të reja dhe të iniciohet një ndryshim strukturor.

Gjatë tre vjetëve të fundit, përpjekjet e UN Women, në kuadër të ‘Projektit të Përbashkët për Barazinë 
Gjinore’, dhe të projektit ‘Barazi në qeverisje’ (BnQ), janë investuar në pilotimin dhe përkrahjen e 
nismave dhe projekteve që nxisin e forcojnë qartësisht barazinë në Shqipëri - veçanërisht barazinë 
mes grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. Në mbështetje të zbatimit nga ana e Shqipërisë të 
angazhimeve ndërkombëtare të barazisë gjinore dhe të politikave kombëtare të barazisë gjinore, 
disa prej këtyre ndërhyrjeve janë përqendruar konkretisht në përfshirjen e objektivave të barazisë 
gjinore në nivel qeverie vendore.

Autoritete vendore dhe rajonale përfaqësojnë nivelet më afër njerëzve, dhe kësisoj janë në pozita më 
të mira për të trajtuar drejtpërdrejt vazhdimësinë e pabarazisë dhe për të nxitur mënyra qeverisjeje 
që synojnë një shoqëri vërtet barazimtare. Në fakt, kornizat ligjore dhe politike të Shqipërisë për 
barazinë gjinore mbartin përfshirje të konsiderueshme për qeverinë vendore, sa i përket zbatimit 
në praktikë të ligjeve dhe politikave përkatëse në punën e saj të përditshme. Nga ana e qeverisë 
vendore, kjo kërkon mbi të gjitha përqafimin e konceptit të barazisë si një tregues i spikatur i 
qeverisjes së mirë, një përkushtim ndaj zbatimit të ligjit për gjininë dhe politikave kombëtare, dhe 
ndërtimin e kapaciteteve dhe aftësive të nevojshme për të ndërmarrë veprim. 

Edhe kur këto parakushte plotësohen, një nga pyetjet e bëra shpesh është: “Po tani - çfarë ka më pas? 
Çfarë duhet bërë në nivel vendor? Dhe, si ta bëjmë?” Botimi “Barazia gjinore dhe qeverisja vendore” 
ka për qëllim t’u japë përgjigje konkrete këto pyetjeve. Është një sipërmarrje e përbashkët nga 
UN Women dhe projekti BnQ, i përfunduar së fundmi, i Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, dhe 
përmban një përmbledhje rreth asaj që njësitë e qeverisë vendore mund të bëjnë konkretisht për t’i 
përfshirë angazhimet ndërkombëtare dhe politikat kombëtare për barazinë gjinore në nivel vendor.

Materiali i prezantuar në këtë botim është provë dhe dëshmi se ndryshimi mund të iniciohet në nivel 
vendor (bashkie) në Shqipëri; ai tregon, gjithashtu, sesi barazia gjinore mund të integrohet dhe të 
trajtohet në procedurat dhe proceset e qeverisjes vendore. Autorët shpresojnë që përmbledhja e 
metoda, përvojave, strategjive dhe rasteve të prezantuara do të mbështesin kryesisht NjQV-të, por 
gjithashtu do të frymëzojnë aktorët joshtetërorë dhe qeverinë vendore në përpjekjet e tyre për të 
garantuar të drejta të barabarta për gratë dhe burrat, dhe për t’u angazhuar gjithnjë e në rritje në 
mënyra qeverisjeje që sjellin rezultate të zhvillimit të barabartë për të gjithë. 
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Falënderime 

Projekti BnQ dëshiron t’u shprehë mirënjohje të thellë dhe falënderime trajnuesve, ekspertëve dhe 
konsulentëve; dhe në veçanti instruktorëve, të cilët udhëhoqën bashkitë pilote të projektit BnQ 

nëpër hapat e tyre të parë dhe dinamikë drejt mënyrave të qeverisjes së përgjigjshme gjinore. Projekti 
BnQ dëshiron të falënderojë drejtuesit dhe stafin e Bashkive Berat, Gramsh, Kamëz, Laç dhe Lushnjë 
për bashkëpunimin e tyre. Çiltërsia dhe angazhimi i Grupeve vendore teknike të punës, të secilës 
bashki, vlerësohet së tepërmi. Falënderime të veçanta shkojnë për Nëpunësit e barazisë gjinore, 
në bashkitë pilot të projektit BnQ, si dhe në qytetet dhe qytezat e tjera të Shqipërisë, përkushtimi 
dhe këmbëngulja e të cilëve kanë qenë një vlerë e madhe. Progresi dinamik nuk do të kishte qenë 
i mundur pa bashkëpunimin me shoqatën “Refleksione” dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me 
“Qendrën e Aleancës Gjinore për Zhvillim”.

Projekti BnQ shpreh mirënjohje për donatorët e tij: Agjencia Austriake për Zhvillim, HORIZONT 3000 
dhe  Welthaus Graz. Për mbështetjen e tyre të vazhdueshëm dhe gatishmërinë për t’u përfshirë 
në pilotimin e qasjeve novatore shumë të nevojshme në këtë rajon, për ta vendosur barazinë 
gjinore si një çështje qeverisjeje. Projekti BnQ falënderon gjithashtu gjithë stafin e UN Women për 
bashkëpunimin e frytshëm, komunikimin e hapur, shkëmbimin e informacionit, dhe për angazhimin 
e tyre të vazhdueshëm në identifikimin e sinergjive. 

Kontributet e vyera nga Ministria e Brendshme, veçanërisht nga zëvendësministri i Brendshëm dhe 
stafi i tij, dhe nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, veçanërisht nga 
stafi i Departamentit të Shanseve të Barabarta dhe Politikave Familjare, meritojnë konsideratë të 
lartë; ashtu si dhe prurjet e folësve, kontributorëve dhe gjithë pjesëmarrësve të konferencës “Barazia 
gjinore dhe qeverisja vendore”, mbajtur në Tiranë më 2011.
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Parathënie 

Barazia gjinore dhe qeverisja vendore janë të ndërlidhura në mënyrë të pazgjidhshme bashkë. 
Ato janë thelbësore për zhvillimin socio-ekonomik dhe demokratizimin. Shpesh, reformat e 

qeverisjes nuk janë të përgjigjshme nga ana gjinore dhe si rrjedhojë kërkohet vëmendje e veçantë 
për të nxitur barazinë gjinore.

Pjesërisht, kjo ka të bëjë me faktin që shumica e objektivave, sistemeve dhe shërbimeve të qeverisjes 
në të gjitha nivelet janë përcaktuar, hartuar dhe menaxhuar nën terma të dominuar nga meshkujt 
dhe si pasojë pasqyrojnë përparësitë dhe këndvështrimet e burrave. Si rrjedhojë, reformat e 
zakonshme të qeverisjes rrezikojnë të nënvlerësojnë, mënjanojnë dhe përjashtojnë realitetet dhe 
nevojat e grave dhe vajzave. Në të njëjtën kohë, reformat qeverisëse të ndjeshme gjinore shpesh 
priren kryesisht të rrisin aksesin e grave në poste publike. Gjithsesi, ndonëse arritja e një ekuilibri 
numerik në përfaqësimin e grave dhe burrave është me rëndësi në vetvete, kjo nuk mjafton. Ato që 
kanë vlerë në fund janë proceset e qeverisjes – cilësia dhe lloji i vendimmarrjes dhe rezultatet dhe 
ndikimi i kësaj vendimmarrjeje mbi jetën e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave. 

Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (BAZH) ndjek një qasje ndërkombëtare për gjininë, sipas së cilës 
barazia gjinore në sferën ekonomike, sociale dhe private është një parim udhëheqës themelor në 
bashkëpunimin e tij me partnerët dhe në të gjitha ndërhyrjet. Në terma konkretë, BAZH-i përfytyron 
një shoqëri ku të gjitha qeniet njerëzore, gra dhe burra, vajza dhe djem, janë të lirë të zhvillojnë 
aftësitë e tyre vetjake dhe të bëjnë zgjedhje pa kufizime të përcaktuara nga role të ngurta gjinore. 

Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm në krijimin e një kuadri ligjor dhe politikash për të garantuar 
dhe nxitur barazinë gjinore. Megjithëkëtë, si në shumë vende të tjera, kërkohet të ndërmerren më 
shumë përpjekje për t’i zbatuar këto ligje dhe politika në të gjitha nivelet. Bashkë me partnerët, 
BAZH-i e ka përkrahur Shqipërinë në rrugën e saj drejt garantimit të barazisë gjinore përmes 
financimit dhe mbështetjes së një sërë projektesh dhe ndërhyrjesh në fusha të ndryshme. Është një 
kontribut në përpjekjet e përbashkëta për të krijuar një shoqëri ku të gjithë, gra dhe burra, vajza 
dhe djem, në Shqipëri, të përfitojnë në mënyrë të barabartë nga zhvillimi, vendimmarrja, dhënia e 
shërbimeve dhe si rrjedhojë nga qeverisja në tërësi. 

Botimi “Barazia Gjinore dhe Qeverisja Vendore” është një bashkëpunim mes BAZH-it dhe UN Women. 
Ai përmbledh mësimet që kanë dalë nga një sërë ndërhyrjesh të përgjigjshme gjinore në nivel 
vendor. Botimi sjellë së bashku përvoja konkrete të përftuara në veprimtaritë e zbatuara nga UN 
Women dhe projekti me financim austriak “Barazi në Qeverisje” (2007-2011). Këto ndërhyrje kishin për 
synim të trajtonin dy pyetje: Si mund të zbatohen në nivel vendor legjislacioni kombëtar për gjininë, 
politikat kombëtare për gjininë dhe treguesit kombëtarë për gjininë? Dhe çfarë domethënieje kanë 
konkretisht proceset përkatëse për njësitë e qeverisë vendore si dhe për qytetarët e tyre?

Metodologjitë dhe përvojat e paraqitura këtu nxisin një qasje lokale të proceseve qeverisëse, të cilat 
janë gjithëpërfshirëse, në përkrahje të të varfërve dhe të ndjeshme nga ana gjinore. “Barazia Gjinore 
dhe Qeverisja Vendore” ofron dëshmi të gjalla për ekzistencën e praktikave të mira për ndarjen 
gjinore të qeverisjes vendore në Shqipëri dhe për nxitjen e shumëfishimit. 

Botimi duhet parë si një referencë e përgjithshme dhe bazë, që paraqet mjete për të analizuar, 
monitoruar dhe përmirësuar vendimmarrjen vendore dhe dhënien e shërbimeve përmes një optike 
gjinore.  
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Shpresojmë që ky botim të shërbejë si një instrument i dobishëm dhe frymëzues për një gamë 
të gjerë grupesh interesi dhe aktorësh të përfshirë në qeverisjen vendore në Shqipëri, si në nivel 
kombëtar ashtu dhe nën-kombëtar. 

Astrid Wein

Kryetare e Zyrës së Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, Tiranë
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HYRJE

Çfarë është qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore? Në fakt, nuk ekziston një përkufizim i vetëm. 
Qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore është më shumë një formë qeverisjeje dhe një aspekt 

themelor i qeverisjes së mirë. Një qeverisje vendore, që është e përgjigjshme gjinore, merr parasysh 
nevojat, interesat, përparësitë dhe shqetësimet e ndryshme të grave dhe burrave, vajzave dhe 
djemve si qytetarë. Ajo shfrytëzon këto nevoja të ndryshme për të informuar të gjitha proceset e 
qeverisjes vendore - hartimi i politikave, planifikimi, shpërndarja e buxhetit, zhvillimi i programit, 
dhënia e shërbimeve sociale dhe monitorimi i rendimentit - në mënyrë që të trajtojë drejtpërdrejt 
pabarazitë gjinore ekzistuese. 

Qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore kërkon gjithashtu sigurinë që të gjitha proceset, procedurat 
dhe sistemet e qeverisjes vendore të zhvillohen dhe zbatohen në mënyra që marrin parasysh nevojat 
e ndryshme të grave dhe burrave. Kështu, kjo nuk ka të bëjë vetëm me përfshirjen e më shumë grave 
në proceset e qeverisjes vendore - edhe pse arritja e ekuilibrit gjinor në të gjitha nivelet e qeverisjes 
vendore është një hap i parë i rëndësishëm. Ka të bëjë me sigurinë që, në të gjitha veprimtaritë e 
tyre, qeveritë vendore marrin në konsideratë pabarazitë gjinore dhe i trajtojnë e i pakësojnë ato 
përmes politikave, programeve dhe veprimtarive të tyre. 

Në Shqipëri, procesi i decentralizimit i ka vendosur njësitë e qeverisë vendore (NjQV) në një pozitë 
të fuqishme për të ndikuar drejtpërdrejt mirëqenien e grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. NjQV-
të luajnë një rol kyç në hartimin e politikave vendore, në ngritjen dhe shpërndarjen e burimeve 
buxhetore dhe në dhënien e shërbimeve publike për komunitetet. Kur NjQV-të i japin përparësi 
barazisë gjinore si një objektiv strategjik, dhe kur NjQV-të përfshijnë drejtpërdrejt gra dhe burra në 
proceset e qeverisjes vendore, komunitetet dhe qytetarët - si gra dhe burra - përfitojnë qartë. 

Për çfarë është ky botim? 

Ky botim është rezultat i veprimtarive konkrete të përkrahura nga UN Women dhe projekti “Barazi 
në qeverisje” (BnQ), të cilat kishin për qëllim të zbërthenin angazhimet ndërkombëtare dhe politikat 
kombëtare për barazinë gjinore në realitete të qeverisjes vendore në Shqipëri. Idetë kyçe, përvojat 
dhe mësimet e nxjerra u diskutuan dhe iu paraqitën një publiku më të gjerë gjatë konferencës 
“Barazia gjinore dhe qeverisja vendore”, organizuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta (MPÇSShB), në bashkëpunim me UN Women dhe projektin BnQ, në Tiranë, 
në maj 2011. Konferenca mblodhi rreth njëqind përfaqësues nga qeveria qendrore dhe qeveritë 
vendore e shoqëria civile, ekspertë, si dhe donatorë, ambasada dhe partnerë, për të ndarë praktikat 
më të mira sesi qeveritë vendore mund t’u përgjigjen më mirë nevojave të grave dhe burrave dhe t’i 
bëjnë sistemet, proceset dhe strukturat e qeverisjes vendore më të ndjeshme nga ana gjinore.

Botimi bazohet gjithashtu në sukseset dhe mësimet e nxjerra nga nismat konkrete për qeverisje 
vendore të përgjigjshme gjinore, të zbatuara në pesë bashki në Shqipëri, si dhe një në Serbi. Të 
gjithë shembujt u mbështetën financiarisht dhe teknikisht ose nga UN Women ose nga projekti BnQ. 
Rastet e studimit përshkruajnë në mënyrë konkrete sesi këto nisma u zhvilluan dhe u zbatuan; dhe 
nxjerrin në pah ndikimin e tyre mbi gratë dhe burrat. Theksi vendoset gjithnjë mbi procesin: Çfarë 
është bërë? Si është bërë? Si mund ta përsërisim veprimtarinë në bashki të tjera?

Rastet e studimit që përmban ky botim përshkruajnë aspektet e qeverisjes vendore të përgjigjshme 
gjinore si më poshtë:
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•	 Zhvillimi i planit të veprimit gjinor lokal në Bashkinë e Beratit 
•	 Nxjerrja e statistikave gjinore në Bashkinë e Kamzës
•	 Buxhetimi pjesëmarrës në Bashkinë e Elbasanit
•	 Dhuna në familje: Reagimi i koordinuar i komunitetit në Bashkinë e Gramshit 
•	 Fletë vlerësimi e qytetarit në Bashkinë e Lushnjës
•	 Analiza gjinore e buxhetit në Bashkinë e Užices, Serbi

 Cilat janë grupet e synuara të botimit?

Në këtë botim ka shumë informacion të ngjeshur. Kjo do të thotë që një numër aktorësh të ndryshëm, 
në qeveri, mes donatorëve dhe në shoqërinë civile, do të gjejnë në këtë botim të dobishëm:

	Njësitë e qeverisë vendore: Udhëheqësit dhe drejtuesit e NjQV-ve dhe departamentet e 
përfshira në hartimin e politikave, planifikim, zbatim të programit dhe vendimmarrje për 
buxhetin në nivel vendor.

	Nëpunësit e barazisë gjinore dhe zyrat e barazisë gjinore dhe të dhunës në familje në nivel 
vendor, si dhe makineria e barazisë gjinore në nivel qendror.

	Organizatat jofitimprurëse dhe avokatët e gjinisë: OJF-të që punojnë me çështjet gjinore 
dhe monitorojnë angazhimet e barazisë gjinore të Qeverisë Shqiptare në nivel vendor dhe 
qendror.

	Qeveria qendrore: Veçanërisht Ministria e Brendshme (decentralizimi dhe qeveria vendore); 
Ministria e Financës (shpërndarja e fondeve për NjQV-të); Ministria e Punës (rrjedhja e 
informacionit për barazinë gjinore nga niveli vendor te niveli qendror);

	Partnerët dhe donatorët ndërkombëtarë: Ofrohen një numër pikash hyrëse për mbështetje 
të mëtejshme për qeverinë vendore në lidhje me përpjekjet për barazinë gjinore, në mënyrë 
që të përsëriten praktikat e mira dhe të shumëfishohen rezultatet.

	Ekspertët dhe konsulentët që punojnë në fushën e qeverisjes vendore, të barazisë gjinore, 
të drejtave të grave dhe çështjeve sociale. 

Struktura e botimit

Ky botim është i organizuar në pesë kapituj. Kapitulli 1 jep një vështrim të përgjithshëm të kuadrit 
ekzistues ligjor dhe politik për barazinë gjinore në Shqipëri dhe në këtë mënyrë përshkruan kontekstin 
gjithëpërfshirës në të cilin qeveria vendore operon në lidhje me angazhimet dhe objektivat zyrtarë 
për barazinë gjinore. Kapitulli 2 shqyrton dy aspekte të ndërlidhura: shpjegon përse qeveritë 
vendore kanë kaq shumë rëndësi në nxitjen e barazisë gjinore dhe përse barazia gjinore është - në 
të vërtetë - kaq domethënëse për to. Shkëmbimi i praktikave të mira është fokusi i Kapitullit 3; ky 
kapitull përmbledh çështjet kyçe të paraqitura dhe të zhvilluara në konferencën e parë kombëtare 
“Barazia gjinore dhe qeverisja vendore” në Shqipëri, në mars 2011, dhe në këtë mënyrë nënvizon 
përbërësit kyç të qeverisjes vendore të përgjigjshme gjinore. Mënyra sesi angazhimet e barazisë 
gjinore në letër mund të kthehen në veprim konkret në nivel vendor shpjegohet në Kapitullin 4. 
Ky kapitull përshkruan hollësisht sesi qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore po kryhet duke 
prezantuar përvojat praktike në pesë bashki: Berat, Kamëz, Elbasan, Gramsh dhe Lushnjë (Shqipëri) 
dhe një bashki në Užice (Serbi). Dhe Kapitulli 5 plotëson tablonë, duke përmbledhur mësimet e 
nxjerra. Ky kapitull ka një këndvështrim të qartë largpamës dhe propozon gjashtë strategji për të 
forcuar qeverisjen vendore të përgjigjshme gjinore në të ardhmen. Në fjalorth jepen shpjegimet 
dhe përkufizimet e terminologjisë së përdorur. Në përfundim, shtojcat prezantojnë materiale 
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Orjeta Nishtaku / Selenicë

E di
që ka diçka, më të mirë

të prodhuara në kuadër të konferencës “Barazia gjinore dhe qeverisja vendore”. Ato përfshijnë 
rekomandimet e detajuara të dala nga katër Grupet teknike të punës së kësaj veprimtarie. Këto 
rekomandime mund të shërbejnë si kontribut për çdo punë që përqendrohet te zhvillimi vendor, 
qeverisja vendore, zbatimi i politikave, dhuna në familje, decentralizimi, buxhetimi, monitorimi i 
dhënies së shërbimeve, gratë rurale dhe harmonizimi gjinor në Shqipëri.
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Kornizat e barazisë gjinore në Shqipëri: Bazat

Qeveria shqiptare ka zhvilluar një kuadër ligjor dhe institucional gjithëpërfshirës për nxitjen 
e barazisë gjinore dhe mbrojtjen e të drejtave të grave. Kjo është thelbësore: çdo nismë për 

të krijuar një sistem qeverisjeje vendore, që u përgjigjet më mirë nevojave të grave dhe burrave, 
duhet të mbështetet nga një kuadër gjithëpërfshirës, si në nivel qendror ashtu dhe në atë vendor. 
Në këtë kapitull ne shqyrtojmë shkurtimisht kornizat ligjore, politike dhe institucionale ekzistuese 
në Shqipëri.

Kornizat e barazisë gjinore në Shqipëri
 Kuadri Ligjor për Barazinë Gjinore në Shqipëri

Të drejtat e barabarta të grave dhe burrave janë të rrënjosura në aktin ligjor më të lartë të Shqipërisë, 
Kushtetuta e miratuar më 1998. Neni 18 garanton barazi të grave dhe burrave përpara ligjit. 
Shqipëria ka ratifikuar Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër 
Grave (CEDAW) më 1993 dhe Protokollin Fakultativ përkatës më 2003. Shqipëria i raporton rregullisht 
Komitetit të CEDAW-t mbi përparimin e saj në përmbushjen dhe zbatimin e dispozitave të CEDAW-t. 
Legjislacioni dhe politikat për gjininë në Shqipëri pasqyrojnë gjithashtu procesin e vazhdueshëm 
të vendit drejt futjes dhe integrimit në Bashkimin Europian, i nisur zyrtarisht përmes nënshkrimit 
të Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit më 2006. Meqenëse barazia është një nga parimet 
parësore të BE-së, detyrimet e Shqipërisë për harmonizim gjenden në pesë fushat e politikave të 
shprehura në Strategjinë e BE-së për barazi mes grave dhe burrave, 2010-2015.

Barazia mes grave dhe burrave në të gjitha sferat e jetës private dhe publike përvijohet më tej në 
legjislacion, si në ligjin nr.9970 “Për Barazinë gjinore në shoqëri”, i cili ka hyrë në fuqi më 2008. 
Synimi i këtij ligji është: a) të sigurojë mbrojtje efektive ndaj diskriminimit të lidhur me gjininë; b) 
të përcaktojë masat për të garantuar mundësi të barabarta për burrat dhe gratë, në mënyrë që 
të eliminohet diskriminimi i lidhur me gjininë; dhe c) të përcaktojë përgjegjësitë e autoriteteve 
shtetërore në të gjitha nivelet për hartimin dhe zbatimin e akteve normative dhe politikave në 
përkrahje të barazisë gjinore. LBGj-ja parashikon harmonizimin e gjinisë si strategji për arritjen e 
barazisë gjinore përmes integrimit të një pikëpamjeje gjinore në të gjitha proceset ligjbërëse, 
politikëbërëse, zbatuese dhe monitoruese. Ligji gjithashtu trajton diskriminimin dhe ngacmimin 
gjinor dhe prezanton masa të përkohshme specifike në pozicionet e vendimmarrjes politike dhe 
publike (për të garantuar të paktën 30% pjesëmarrje të seksit të nënpërfaqësuar) si dhe masa të 
posaçme në sektorët e arsimit dhe punësimit; punë të papaguar; dhe detyrimin për të mbledhur 
statistika gjinore. 

Dy ligje të tjera rregullojnë posaçërisht barazinë gjinore në Shqipëri: ligji nr.10221 “Për mbrojtjen nga 
diskriminimi”, i miratuar më 2010, dhe ligji nr.9669 “Për masat kundër dhunës në marrëdhëniet 
familjare” (LMKDhMF), i miratuar më 2007 (i ndryshuar më 2007 dhe 2010). Ligji kundër 
diskriminimit është përshëndetur ndërkombëtarisht për tërësinë e tij; ai parandalon diskriminimin 
në sferat politike, ekonomike dhe shoqërore jo vetëm në bazë race, etnie, paaftësie apo feje, por 
gjithashtu në bazë seksi, gjinie, identiteti gjinor dhe orientimi seksual. LMKDhMF-ja është hartuar 
në mënyrë të tillë që të parandalojë dhe zvogëlojë dhunën në familje dhe parashikon reagim të 
përshtatshëm dhe shërbime për viktimat. Dhuna në familje mund të ndiqet penalisht sipas figurës 
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penale të përgjithshme të agresionit në Kodin Penal1. Pjesa VI, e titulluar “Krimet seksuale”, trajton 
përdhunimin, ndërsa neni 110a ndëshkon qartë trafikimin e qenieve njerëzore. Për më tepër, Kodi 
i Familjes2 si dhe Kodi i Punës3 u referohen specifikisht aspekteve të ndryshme të të drejtave dhe 
privilegjeve të grave në sferën private, si dhe në jetën ekonomike.

 Kuadri i politikave për barazinë gjinore i Shqipërisë

Si një strategji ndërsektoriale, Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe për çrrënjosjen 
e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje 2011-2015 (SKBGj-DhBGj-DhF) përvijon 
strategjitë dhe mekanizmat strategjikë për të udhëhequr futjen e barazisë gjinore në politikat 
publike, për të zvogëluar diskriminimin gjinor, si dhe për të parandaluar dhe luftuar dhunën me 
bazë gjinore. E ripunuar dhe e përditësuar më 2010 nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta (MPÇSShB), veprimet e ndërmarra në kuadër të kësaj strategjie kanë për 
qëllim të kontribuojnë drejt arritjes së katër rezultateve strategjike: 

Rezultati strategjik 1:  Të gjithë qytetarët shqiptarë (gra dhe burra) gëzojnë liri nga dhuna dhe të 
drejta në praktikë për të marrë përsipër përgjegjësi në shoqëri. 

Rezultati strategjik 2:  Të gjithë qytetarët shqiptarë (gra dhe burra) kanë veprimtari punësimi, 
ekonomike, sociale dhe politike të përqasura dhe të përshtatshme me 
aftësitë dhe përvojat e tyre. 

Rezultati strategjik 3:  Institucionet shtetërore dhe praktikat mbrojnë të gjithë qytetarët (gra dhe 
burra) nga dhuna dhe i përkrahin ata për të mundësuar pjesëmarrjen e tyre 
të plotë në shoqëri, pavarësisht gjinisë.

Rezultati strategjik 4:  Të gjithë qytetarët shqiptarë (gra dhe burra) kontribuojnë në zhvillimin 
ekonomik, shoqëror dhe politik të Shqipërisë dhe në proceset integruese në BE.

SKBGj-DhBGj-DhF udhëhiqet nga katër fusha përparësie dhe shoqërohet nga planet e veprimit me 
ndërhyrje dhe tregues të specifikuar për secilën prej tyre. Fushat e përparësisë janë:

•	 Forcimi i mekanizmave institucionalë dhe ligjorë (Makineria kombëtare për gjininë): Veprimtaritë 
kanë për qëllim (i) të përmirësojnë Makinerinë kombëtare për gjininë në nivel qendror dhe 
vendor, për të përmbushur detyrat e tyre siç parashikohet në LBGJ; (ii) të shqyrtojnë legjislacionin 
shqiptar për të përcaktuar përmbushjen e standardeve ndërkombëtare dhe kombëtare për 
barazinë gjinore; dhe (iii) të rrisin kapacitetet e qeverisë qendrore dhe vendore për të zbatuar 
dhe monitoruar kuadrin ligjor për barazinë gjinore në Shqipëri.

•	 Rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje: Ky objektiv duhet arritur duke (i) marrë masa që 
garantojnë akses të plotë të grave në politikë; (ii) rritur përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e grave 
në vendimmarrje në 30% në të gjitha nivelet, përmes masave të posaçme të përkohshme; (iii) 
rritur pjesëmarrjen e grave në strukturat paqeruajtëse dhe policore; dhe (iv) rritur aftësinë e 
grave si qytetare për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe udhëheqje. 

•	 Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave: Veprimtaritë do të përfshijnë (i) rritjen e pavarësisë 
ekonomike të grave përmes përmirësimit të aksesit në kredi, programe mbështetëse dhe kujdes 
social dhe shërbime mbrojtjeje; (ii) trajnim profesional të grave përmes masave në mbështetje 
të pjesëmarrjes së grave në tregun e punës; dhe (iii) zgjerimin e programeve të punësimit për 
gratë dhe vajzat.

1  Shih http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6683.
2  Shih http://www.mpcs.gov.al/dpshb/images/stories/files/kodet/3.3.2_Albanian_Family_Code.pdf.
3  Shih http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/41344/63433/F1167646799/ALB41344.PDF. 
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•	 Ulja e dhunës me bazë gjinore: Ky objektiv do të arrihet duke: (i) ashpërsuar ndëshkimin e 
DhBGj-së përmes legjislacionit; (ii) parandaluar DhBGj-në përmes sensibilizimit publik; (iii) 
mbrojtur dhe përkrahur viktimat e dhunës dhe abuzuesit përmes shërbimeve që rehabilitojnë 
dhe riintegrojnë viktimat; dhe (iv) ndërtuar kapacitetet e administratës publike në të gjitha 
nivelet për t’iu përgjigjur DhBGj-së.

Paketa kombëtare e treguesve të harmonizuar gjinorë, e miratuar nga qeveria shqiptare më 
2010, është instrumenti zyrtar për monitorimin e progresit në zbatimin e politikës së barazisë gjinore 
në vend. Raportet kombëtare periodike për barazinë gjinore dhe situatën e grave në Shqipëri kanë 
për qëllim të hedhin dritë mbi pyetje që kanë të bëjnë me: nëse dhe në çfarë shkalle qëllimet dhe 
rezultatet e sipërpërmendura po arrihen. 

 Kuadri institucional: Mekanizmat e barazisë gjinore

LBGj-ja ngarkon Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta si autoritetin 
përgjegjës për çështjet e barazisë gjinore. Funksioni kryesor i Ministrisë është të monitorojë zbatimin 
e ligjeve përkatëse dhe aplikimin e parimeve të mosdiskriminimit dhe barazisë mes burrave dhe 
grave. Ministri i përmbush këto funksione me ndihmën e strukturave të specializuara, si Drejtoria 
për shanse të barabarta dhe politika familjare (DShBPF). Në operim që nga viti 2006, misioni i 
DShBPF-së është të nxisë barazinë gjinore dhe pjesëmarrjen e grave në sferat ekonomike, politike 
dhe kulturore, dhe të hartojë politika për parandalimin dhe uljen e dhunës me bazë gjinore. DShBPF-
ja përbëhet nga dy sektorë: Sektori për barazinë gjinore dhe masat kundër dhunës dhe Sektori për 
të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve.

Detyra për të propozuar politika për barazinë gjinore i takon Këshillit kombëtar për barazinë 
gjinore4. Ky Këshill këshillon qeverinë për t’u dhënë drejtimin politikave shtetërore për harmonizimin 
e gjinisë dhe barazinë gjinore dhe siguron përfshirjen e gjinisë në të gjitha fushat. Këshilli drejtohet 
nga ministri i PÇSShB-së dhe përbëhet nga nëntë zëvendësministra dhe tre anëtarë nga shoqëria 
civile. Këshilli kombëtar për barazinë gjinore parashikohet, gjithashtu, që të luajë një rol domethënës 
në promovimin e zbatimit të politikave gjinore, për shembull buxhetimin e përgjigjshëm gjinor, 
ngritjen e strukturës së nëpunësit të barazisë gjinore dhe grumbullimin e të dhënave gjinore.

Në nivel parlamentar, Komisioni i punës, çështjeve sociale dhe shëndetësisë5 është përgjegjës 
për çështjet e grave dhe familjare, krahas çështjeve të marrëdhënieve të punës, çështjeve sociale, 
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësisë. Ky komision shqyrton projektligje, ndërmerr nisma ligjore 
në fushat e ekspertizës së tij dhe bashkëpunon me MPÇSShB-në në çështjet e barazisë gjinore dhe 
fëmijëve.

Me hyrjen në fuqi të ligjit “Për mbrojtjen kundër diskriminimit”, më 2010 u ngrit institucioni i 
Komisionerit. Zyra e Komisionerit merr në shqyrtim ankesa për diskriminim nga individë, grupe 
individësh ose organizata për çështje si diskriminimi, përfshirë gjininë, por dhe identiteti gjinor, 
shtatzënia, orientimi seksual, statusi familjar ose martesor dhe përgjegjësia prindërore. Parashikohet 
gjithashtu që të kryejë hetime, të monitorojë zbatimin e këtij ligji, të vendosë sanksione dhe të ofrojë 
një mekanizëm efektiv përmes të cilit qytetaret gra në veçanti mund të ndreqin gamën e gjerë të 
diskriminimit gjinor mbizotërues.

Nëpunësit e barazisë gjinore në nivel qeverie qendrore (ministri) dhe njësie vendore janë të 
mandatuar për të udhëhequr përpjekjet për harmonizimin e gjinisë dhe parashikohet që të luajnë 
rolin e promotorëve dhe monitoruesve të zbatimit të politikave gjinore kombëtare. 

4  Përjashtohen çështjet që diskutohen nga Këshilli Kombëtar i Punës.
5  Shih http://www.parlament.al/web/Perberja_10065_1.php
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Zbatimi i kornizave të barazisë gjinore në nivel 
vendor: Decentralizimi në Shqipëri

Decentralizimi politik në Shqipëri ka filluar më 1992, me miratimin e “Aktit të Qeverisë vendore” dhe 
mbajtjen e zgjedhjeve vendore. Zbatimi i vetëqeverisjes vendore, megjithatë, filloi seriozisht vetëm 
në vitin 1998, kur Shqipëria iu bashkëngjit “Kartës së vetëqeverisjes vendore” të Këshillit të Europës 
dhe përfshiu parimet e vetëqeverisjes në Kushtetutë. Kushtetuta përcakton që qeveria vendore 
bazohet në “parimin e decentralizimit” dhe ushtrohet përmes “parimit të autonomisë vendore”.

Procesi i decentralizimit drejt vetëqeverisjes vendore është udhëhequr nga miratimi i një sërë 
politikash dhe ligjesh, si dhe ngritja e strukturave institucionale si në nivel qendror ashtu dhe vendor. 
Më 1999 qeveria krijoi Komitetin kombëtar ndërministror për decentralizimin (KKD), i cili miratoi 
“Strategjinë kombëtare për decentralizim dhe autonomi vendore”. Kjo u pasua nga zhvillimi i një 
pakete ligjesh për të orientuar administrimin e vetëqeverisjes. Këtu përfshihen ligji nr.8652/00 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverive vendore” dhe ligji nr.8653/00 “Për ndarjen administrative-
territoriale”.

Me rëndësi është që u zhvilluan edhe ligje dhe struktura për të rregulluar aspektet fiskale të 
vetëqeverisjes, përfshirë ligjin për pronat e paluajtshme të shtetit, ligjin për transferimin e pronave 
të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisë vendore, dhe krijimin e Agjencisë për 
inventarizimin dhe transferimin e pronave publike. Kuadri ligjor krijoi formula për transferimin 
e fondeve buxhetore qendrore te njësitë e qeverisë vendore (NjQV) dhe i fuqizoi NjQV-të për të 
përpiluar buxhetet e veta të pavarura. Reformat fiskale në vitin 2002 panë futjen e taksave të reja 
vendore, si taksa vendore e biznesit të vogël, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, taksat e pronës dhe 
një sistem tarifash dhe taksash vendore. Procesi i decentralizimit ka thjeshtuar gjithashtu fushat e 
përgjegjësisë së njësive të qeverisë vendore sa i përket dhënies së shërbimeve lokale, duke i përfshirë 
autoritetet vendore në çështje të rëndësishme, si zhvillimi lokal, planifikimi urban, infrastruktura, 
menaxhimi i tokës, uji dhe higjiena publike.

Procesi i decentralizimit në Shqipëri është konceptuar në terma gjinorë neutralë. Domethënë, ka 
pasur shumë pak diskutime rreth çështjes sesi decentralizimi mund të prekë gratë dhe burrat, vajzat 
dhe djemtë, në mënyrë të ndryshme. Kjo çështje ka filluar të trajtohet vetëm së fundmi përmes 
kornizave ligjore dhe politike për barazinë gjinore, që nënvizojnë detyrimet e njësive të qeverisë 
vendore në sferën e barazisë gjinore. Këto dokumente ligjore dhe politike kanë krijuar, gjithashtu, 
detyrimin për NjQV-të që të krijojnë mekanizma institucionalë në mbështetje të zbatimit të politikave 
për barazinë gjinore në nivel vendor, sipas përvijimit të mëposhtëm. 
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Kuadri ligjor dhe politik për barazinë gjinore në nivel vendor

Legjislacioni që ka të bëjë me gjininë në Shqipëri krijon detyrime ligjore për qeveritë vendore. Ligji “Për 
barazinë gjinore në shoqëri”, i vitit 2008, për shembull, kërkon nga njësitë e qeverisë vendore që:

	Të bashkëpunojnë me institucionet e qeverisë qendrore për të zbatuar legjislacionin gjinor 
dhe politikat kombëtare për barazinë gjinore;

	Të bashkëpunojnë me organizatat jofitimprurëse që punojnë brenda territorit të tyre për të 
arritur barazi gjinore në fusha të ndryshme;

	Të mbledhin dhe të analizojnë të dhëna të ndara sipas seksit;
	Të caktojnë një ose disa nëpunës të barazisë gjinore vendorë për të trajtuar çështjet e barazisë 

gjinore;
	Të marrin masa të posaçme të përkohshme për të rritur përfaqësimin e grave në pozicionet 

vendimmarrëse (kuota 30%).

Ligji nr.9669 “Për masat kundër dhunës në marrëdhëniet familjare” i detyron autoritetet vendore 
që:

	Të angazhohen në ngritjen e strukturave të shërbimeve sociale për rastet e dhunës në 
familje;

	Të instalojnë linja telefonike rajonale 24-orëshe pa pagesë, për të vendosur lidhje me njësitë 
vendore, policinë, ekipet e urgjencës mjekësore dhe OJQ-të, për të bashkërenduar kështu 
veprimet e tyre;

	Të ngrenë qendra sociale dhe rehabilitimi për viktimat dhe dhunuesit dhe të bashkërendojnë 
përpjekjet me ato ekzistuese, duke u dhënë përparësi qendrave të specializuara në fushat 
përkatëse. 

Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe çrrënjosjen e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës 
në familje (SKBGj-DhBGj-DhF), e ripunuar më 2011, kërkon që njësitë e qeverisë vendore:

	Të kontribuojnë në zbatimin e strategjisë në nivel vendor dhe të bashkërendojnë punën 
përmes nëpunësve të barazisë gjinore (NBGj);

	Të kontribuojnë në përmirësimin e Makinerisë kombëtare të gjinisë përmes caktimit të NBGj-
ve në nivel vendor;

	Të japin shërbime të përshtatshme që rehabilitojnë dhe riintegrojnë viktimat/të mbijetuarit e 
DhBGj-së;

	Të përqendrohen në ngritjen e kapaciteteve të administratës vendore për t’iu përgjigjur 
dhunës me bazë gjinore. 

 Kuadri institucional për barazinë gjinore në nivel vendor: Nëpunësit e 
barazisë gjinore

Neni 13/3 i LBGj-së parashikon caktimin e Nëpunësve të barazisë gjinore (NBGj) në çdo ministri të 
linjës; neni 14 detyron caktimin e NBGj-ve në të gjitha organet e qeverisë vendore. Në parim, këtu 
përfshihen bashkitë, komunat, prefekturat dhe qarqet. NBGj-të zëvendësojnë sistemin më joformal 
të Pikave të kontaktit për gjininë të ngritura në nivel vendor, të cilët shpesh luanin edhe këtë rol 
krahas detyrave të tyre zyrtare të punës.
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NBGj-të parashikohet që të mbështesin përfshirjen e çështjeve të barazisë gjinore në politika, 
programe dhe plane, si dhe të monitorojnë zbatimin e angazhimeve të qeverisë qendrore dhe 
vendore për barazinë gjinore. NBGj-të parashikohet gjithashtu që të luajnë një rol kyç në mbledhjen 
dhe analizimin e të dhënave, sidomos të dhëna të ndara sipas seksit, dhe në kryerjen e analizave 
gjinore për të informuar politikëbërjen vendore, dhe në zhvillimin e partneriteteve me aktorë dhe 
mbështetës të tjerë gjinorë. Disa NBGj luajnë rol edhe në ngritjen e fondeve, pasi fondet e akorduara 
për nismat gjinore nga ana e NjQV-ve janë shpesh të kufizuara.

Parashikohet gjithashtu që njësitë e qeverisë vendore të punësojnë një specialist të dhunës në 
familje. Gjithsesi, deri përpara zgjedhjeve vendore në maj 2011, vetëm 14 bashki (nga 65 të tilla) 
kishin caktuar NBGj. Duke pasur parasysh përqindjen e ulët të NBGj-ve në operim, këto dy pozicione 
- NBGj dhe eksperti i dhunës në familje - shpesh janë shkrirë dhe janë mbuluar nga i njëjti individ 
- për shembull në bashkitë pilote të mbështetura nga aktorë si projekti “Barazi në qeverisje” dhe 
organizma të OKB-së. Këta NBGj shpesh njihen si “Nëpunës të barazisë gjinore dhe dhunës në 
familje” (NBGj/DhF), dhe luajnë një rol kyç në bashkërendimin e reagimit ndaj rasteve të dhunës në 
familje në nivel vendor.

Me gjithë larminë e detyrave të ngarkuara NBGj-ve nga ligji dhe nga praktika, kontributet e tyre 
nuk janë njohur gjithnjë plotësisht nga NjQV-të. Siç do të tregojë dhe ky botim, është me rëndësi 
të madhe që NBGj-të të emërohen, të zyrtarizohen, të njihen dhe të institucionalizohen në të gjitha 
nivelet vendore në të gjithë Shqipërinë, në rast se duam që qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore 
të përhapet në mënyrë të qëndrueshme. 

Rëndësia e NBGj-ve si strukturë e barazisë gjinore shtjellohet me më shumë hollësi në studim rastin e 
Kapitullit 5 për ‘Reagimin e koordinuar të komunitetit ndaj dhunës në familje’ në Bashkinë e Gramshit. 

 Financimi i barazisë gjinore në nivel vendor 

Kornizat ligjore dhe politike, si dhe strukturat institucionale, kërkojnë në fakt burime për një 
funksionim efektiv. Zhvillimi i politikave efektive për barazinë gjinore kushton para. Po ashtu edhe 
zbatimi efektiv i tyre, monitorimi i zbatimit të tyre, dhe sigurimi i orientimit të informuar për t’i 
përmirësuar ato.

Kur NjV-të angazhohen për të zbatuar programe me lidhje gjinore, apo për të futur procese të 
përgjigjshme gjinore, ku mund të gjejnë ato burime të përshtatshme? Aktualisht, ka afërsisht pesë 
burime për financimin e programeve, projekteve dhe nismave të përgjithshme të qeverisë vendore, 
të renditura në tabelën e mëposhtme. Në parim, nismat për barazinë gjinore në nivel vendor mund 
të financohen nëpërmjet këtyre burimeve. 

Lloji i burimit financiar Përshkrimi

1) Buxheti i qeverisë 
vendore

Këtu përfshihen transfertat nga buxheti shtetëror kombëtar 
(“buxheti i kushtëzuar” për funksione të deleguara nga qeveria 
qendrore te NjQV-të) si dhe të ardhurat e veta të mbledhura nga 
taksat dhe tarifat vendore (“buxheti i pavarur”).

2) Financim publik 
përmes granteve 
konkurruese 

Fondi Rajonal i Zhvillimit përdoret për të financuar në bazë 
konkurrimi nisma të njësive të qeverisë vendore në fushat e 
infrastrukturës, arsimit, kujdesit shëndetësor, kulturës dhe artit, ujit  
dhe higjienës publike dhe zhvillimit rural.
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3) Financim nga donatorë 
dypalësh/shumëpalësh

Këtu përfshihen programe dypalëshe qeveri-donator, programe të 
financuara nga organizmat e OKB-së, si UNDP, si dhe instrumente 
financimi të Komisionit Europian, si ‘Instrumenti i asistencës së 
Para-Anëtarësimit’ (IPA).

4) Partneritet 
me organizatat 
jofitimprurëse 

Qeveritë vendore mund të vendosin partneritet me organizatat 
jofitimprurëse (OJF) në nivel vendor dhe qendror, në mënyrë që të 
sigurojnë fonde të kanalizuara direkt tek OJF-të nga donatorët.

5) Kredi NjQV-të mund të zbatojnë projekte duke negociuar kredi nga 
burime qeveritare.

Burimi: Aksesi te fondet vendore/kombëtare për zbatimin e projekteve të ndjeshme gjinore - Analizë. Studim i përgatitur nga 
Raimonda Duka në kuadër të projektit BnQ (2011).

Atëherë, cilat janë përgjegjësitë e NjQV-ve në lidhje me financimin e barazisë gjinore? NjQV-të janë të 
detyruara të marrin parasysh strategjinë e zhvillimit ekonomik të qeverisë vendore, si dhe strategjitë 
sektoriale dhe strategjitë ndërsektoriale që përmbajnë përgjegjësi për NjQV-të sa i përket barazisë 
gjinore (si Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe çrrënjosjen e dhunës me bazë gjinore dhe 
dhunës në familje, që parashikon përgjegjësitë në nivel NjQV-je). Duke qenë se fondet e posaçme 
për zbatimin e SKBGj-DhBGj-DhF akordohen vetëm në nivel buxheti kombëtar, NjQV-të përballen 
me sfidën për të  garantuar me iniciativën e tyre që, përgjegjësitë e qeverisë vendore që rrjedhin nga 
SKBGj-DhBGj-DhF dhe nga politika dhe ligje të tjera kombëtare për barazinë gjinore, të buxhetohen 
në mënyrë të përshtatshme në buxhetin vendor.

NjQV-të mund të shtrëngohen më tej nga aftësitë e kufizuara lokale për ngritjen e të ardhurave në 
nivel vendor, sidomos në bashkitë e varfra dhe me strukturë të dobët. Bashkitë që kanë kaluar trazira 
socio-ekonomike gjatë kalimit te një sistem më i bazuar te tregu shpesh duhet të përballen me 
nivele të larta papunësie; me një mospërputhje të madhe mes mundësive të punësimit e tërësisë së 
aftësive mes qytetarëve; dhe me nevojën për të kryer përshtatje strukturore, të cilat kërkojnë financa 
shtesë.

Me burime të pakta dhe me shumë nevoja dhe interesa konkurruese, mbetet përgjegjësi e njësive 
të qeverisë vendore që t’u japin përparësi nismave të barazisë gjinore kur përcaktojnë buxhetet 
vendore. Kjo është në përputhje me parimin e “buxheteve të pavarura” që i akordohen NjQV-ve në 
kuadër të procesit të decentralizimit. Përmes këtij botimi, ne demonstrojmë se një investim për 
barazinë gjinore në nivel vendor ËSHTË një investim për zhvillimin vendor që do të sjellë përfitime 
për gratë dhe burrat, vajzat dhe djemtë - siç do të tregohet, është një investim krahasimisht me kosto 
të ulët me përfitime afatgjata për komunitetet në përgjithësi.

Është me rëndësi që të mbahet parasysh se edhe me burime të kufizuara qeveritë vendore mund 
të kryejnë një sërë veprimtarish për t’i bërë proceset qeverisëse më të përgjigjshme ndaj grave dhe 
burrave, vajzave dhe djemve. Për shembull, siç do të shohim, qeveritë vendore mund të punojnë 
me NBGj-të dhe organizatat e shoqërisë civile për të kryer analiza gjinore për fusha të ndryshme 
politikash, përfshirë shpërndarjen e buxhetit - për shembull, një analizë e ndikimit të programeve të 
asistencës bujqësore mbi gratë dhe burrat specifikisht, aksesi te kujdesi shëndetësor, apo programet 
e arsimit fillor. Shpesh, deri në një farë mase, burimet mund të gjenden nëse ekziston përkushtimi 
dhe vetëdija që barazia gjinore do të sjellë përfitime për popullsinë lokale në përgjithësi.



b a r a Z I a  G j I N O r e  D H e  Q e V e r I S j a  V e N D O r e1

22

Ndryshimi
kërkon përkushtim dhe energji

Jeta Xhabiaj / Shkodër
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Pse qeverisje vendore e përgjigjshme gjinore?

Është e qartë që Shqipëria ka ngritur një kuadër ligjor dhe politik gjithëpërfshirës për barazinë 
gjinore si në nivel qendror ashtu dhe vendor. Gjithsesi, me gjithë praninë e këtyre kornizave 

orientuese për qeverinë vendore, proceset e decentralizimit dhe të qeverisjes vendore nuk janë 
automatikisht të ndjeshme gjinore, dhe as përfshirëse për gratë dhe burrat, vajzat e djemtë. Në 
këtë kapitull ne shtjellojmë me më shumë hollësi përse qeveritë vendore kanë rëndësi në nxitjen e 
barazisë gjinore në njërën anë, dhe në anën tjetër, përse duhet të ketë rëndësi për qeveritë vendore 
që të nxisin barazinë gjinore.

 Çfarë është saktësisht “Qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore”?

Qeveritë vendore janë aktorët kyç në bërjen e proceseve qeverisëse më të 
barabarta, gjithëpërfshirëse dhe llogaridhënëse. Dhe, një qeverisje që është 
më e barabartë, gjithëpërfshirëse dhe llogaridhënëse, është në fund më 
efektive dhe efikase!

Përpara se të shtjellojmë përse qeveritë vendore kanë rëndësi, gjithsesi, së 
pari duhet të bëjmë të qartë çfarë duam të themi me “qeverisje vendore 
të përgjigjshme gjinore”. Ne dimë që harmonizimi i gjinisë - instrumenti 
zyrtar për të arritur barazinë mes grave dhe burrave - kërkon që të gjitha 
politikat, programet dhe proceset të marrin në konsideratë ndikimin e tyre 
të mundshëm të ndryshëm mbi burrat dhe gratë, djemtë dhe vajzat. Kjo 
ndodh ngaqë idetë tona për rolet, përgjegjësitë dhe cilësitë e ndryshme 
të grave dhe burrave, që janë specifike për secilin dhe për çdo kulturë, do 
të thotë që gratë dhe burrat kanë akses dhe kontroll të ndryshëm - dhe 
të pabarabartë - te vendimmarrja, burimet, informacioni, shërbimet dhe 
programet brenda familjeve dhe komuniteteve. 

Prandaj, qeverisje vendore që është e përgjigjshme gjinore do të 
thotë të marrësh parasysh SI dhe PSE strukturat, proceset, politikat, 
programet dhe veprimtaritë e qeverisjes vendore i prekin gratë dhe 
burrat, vajzat dhe djemtë në mënyra të ndryshme.

Karta europiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën vendore, e hartuar nga Këshilli i bashkive 
dhe Rajoneve europiane dhe partnerët e tij, deklaron që qeveritë vendore janë jo vetëm të detyruara 
të sigurojnë që sistemet e tyre të qeverisjes u përgjigjen nevojave, interesave dhe përparësive të 
ndryshme të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, por dhe që qeverisja vendore e përgjigjshme 
gjinore është në fakt thelbësore për zhvillimin social dhe ekonomik në nivele vendore, rajonale dhe 
kombëtare:

Nëse duam të krijojmë një shoqëri të bazuar në barazi, është thelbësore që qeveritë vendore dhe  
rajonale ta marrin plotësisht në konsideratë dimensionin gjinor në politikat, organizimin dhe  
praktikat e tyre. Dhe në botën e sotme dhe në atë nesërme, barazia e vërtetë e grave dhe burrave  
është gjithashtu çelësi për suksesin tonë ekonomik dhe social - jo vetëm në nivel europian dhe  
kombëtar, por dhe në rajonet, qytetet dhe komunitetet tona lokale.

Nëse duam të krijojmë një 
shoqëri të bazuar në barazi, 
është thelbësore që qeveritë 
vendore dhe rajonale ta 
marrin plotësisht në kon-
sideratë dimensionin gjinor 
në politikat, organizimin 
dhe praktikat e tyre. Dhe 
në botën e sotme dhe në 
atë të nesërme, barazia e 
vërtetë e grave dhe burrave 
është gjithashtu çelësi për 
suksesin tonë ekonomik dhe 
social - jo vetëm në nivel 
europian e kombëtar, por 
edhe në rajonet, qytetet dhe 
komunitetet tona lokale.
Karta europiane për barazinë 
e grave dhe burrave në jetën 
vendore, 2001
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Pse qeveritë vendore kanë rëndësi në nxitjen e barazisë gjinore... dhe pse barazia gjinore 
duhet të ketë rëndësi për qeverinë vendore?

Në çfarë mënyrash janë qeveritë vendore në pozita unike për të nxitur barazinë gjinore? Në fakt, 
qeveritë vendore janë aktorë kyç në procesin e bërjes së qeverisjes më të barabartë, gjithëpërfshirëse, 
efektive dhe efikase:

•	 Qeveritë vendore i njohin nevojat dhe kontekstet e komunitetit më mirë.
•	 Qeveritë vendore janë në pozitën më të mirë për t’iu përgjigjur pabarazive gjinore. 
•	 Qeveritë vendore  janë mjeti kryesor për t’u siguruar qytetarëve shërbime.
•	 Qeveritë vendore luajnë një rol kyç në zhvillimin socio-ekonomik.

Shohim që qeveritë vendore janë aktorë kyç në nxitjen e barazisë gjinore në Shqipëri, duke marrë 
parasysh rolin dhe mandatin e tyre të veçantë, si dhe lidhjen e tyre të drejtpërdrejtë me qytetarët. 
Tabela e mëposhtme paraqet disa nga arsyet përse qeveritë vendore kanë rëndësi në nxitjen e 
barazisë gjinore dhe, në veçanti, përse barazia gjinore është jetike për një qeverisje vendore efektive 
dhe të mirë.

Pse qeveritë vendore kanë rëndësi në nxitjen e barazisë gjinore... dhe pse barazia gjinore ka rëndësi 
për qeverinë vendore

• Qeveritë vendore i njohin më mirë nevojat dhe kontekstet e komunitetit 

Politikat kombëtare sigurojnë kornizën për të orientuar qeverisjen dhe zhvillimin në çdo shtet. Gjithsesi, 
është përgjegjësi e qeverive vendore që t’i zbërthejnë politikat kombëtare - përfshirë politikat për barazinë 
gjinore - në politika, strategji dhe programe konkrete me rëndësi lokale. Gratë dhe vajzat kanë nevoja 
dhe përparësi të ndryshme sa u përket shërbimeve publike. Kjo vjen si pasojë e ideve me bazë gjinore për 
rolet dhe përgjegjësitë e tyre dhe për ndarjen e punës që këto ide mbështesin. Shndërrimi i objektivave 
kombëtarë në objektiva me rëndësi lokale u jep qeverive vendore një mundësi për të identifikuar nevojat 
dhe përparësitë e grave dhe burrave, vajzave dhe djemve në komunitetet e tyre, dhe për të zhvilluar politika 
vendore që u përgjigjen më mirë këtyre dallimeve. 

• Qeveritë vendore janë në pozitë më të mirë për t’iu përgjigjur pabarazive gjinore 

Karta Europiane deklaron që, “si sferat e qeverisjes më afër njerëzve, autoritetet vendore dhe rajonale 
përfaqësojnë nivelet në pozitë më të mirë për të luftuar vazhdimin dhe riprodhimin e pabarazive”. Duke 
qenë se qeveritë vendore bashkëveprojnë me qytetarët çdo ditë, ato janë në pozitën më të mirë për të 
identifikuar dhe trajtuar pabarazitë që vazhdojnë midis burrave dhe grave dhe për t’u dedikuar burime 
programeve, politikave dhe ndërhyrjeve specifike gjinore, të cilat mund t’i trajtojnë dhe t’i eliminojnë këto 
pabarazi më mirë. 

Veç kësaj, NjQV-të kanë shanse më të mëdha për të siguruar fonde të jashtme, në rast se ato përfshijnë një 
pikëpamje gjinore në aplikimet e tyre për fonde. Për shembull, ‘Instrumenti i asistencës  së Para-Anëtarësimit’ 
(IPA) i Komisionit Europian përfshin kritere specifike për të vlerësuar sesi projektet synojnë të trajtojnë 
pabarazitë gjinore. Propozimet e projekteve që përshkruajnë qartë sesi ndërhyrjet do të përfshijnë si gratë 
ashtu dhe burrat dhe synojnë të trajtojnë pabarazitë gjinore, do të marrin pikë shtesë duke përmbushur 
këto kritere specifike. 

• Qeveritë vendore janë mjeti kryesor për dhënien e shërbimeve qytetarëve 

Qeveritë vendore kanë për detyrë t’u sigurojnë qytetarëve shërbime publike. Në sistemet e qeverisjes së 
decentralizuar, siç është rasti i Shqipërisë, qeveritë vendore ushtrojnë vërtet një kontroll të madh mbi llojet 
e shërbimeve publike që ofron qeveria, si për shembull sa para akordohen për këto shërbime dhe kush ka 
akses te këto shërbime. Kjo do të thotë që NjQV-të kanë gjithashtu autoritetin për ta përparësuar barazinë 
gjinore si një objektiv të qeverisë vendore dhe për t’i shpërndarë burimet te shërbime që u përgjigjen 
nevojave, si të grave ashtu dhe të burrave. 
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Siç tregohet më sipër, një investim te gratë dhe vajzat nuk sjell përfitime vetëm për popullsinë 
femërore. Gratë e arsimuara dhe të afta kanë më shumë të ngjarë të prishin ciklin e varfërisë, duke 
krijuar kështu mundësi të reja për shoqërinë si dhe për fëmijët e tyre - si vajza dhe djem. Dhe 
gratë e fuqizuara ekonomikisht e politikisht kanë më shumë të ngjarë të ndikojnë pozitivisht në 
vendimmarrjen publike, por dhe në çështje private si arsimimi i fëmijëve të tyre - edhe një herë, si 
vajza dhe djem. Në këtë mënyrë, stereotipet tradicionale dhe shoqërore të roleve, përgjegjësive dhe 
kapaciteteve të pabarabarta të vajzave dhe djemve sfidohen dhe gradualisht zëvendësohen nga 
koncepte më të barabarta dhe të drejta. 

 Krijimi i kushteve për qeverisje vendore të përgjigjshme gjinore në 
Shqipëri

Atëherë, a mundet një NjQV të iniciojë një proces për ta bërë sistemin e saj të qeverisjes më të 
përgjigjshëm nga ana gjinore? Përgjigjja e shkurtër është: Po! Megjithatë, ka kushte të caktuara të 
cilat, kur përmbushen, lehtësojnë përfshirjen e proceseve, programeve dhe politikave të qeverisë 
vendore, të cilat u përgjigjen më mirë nevojave dhe përparësive, si të grave ashtu dhe të burrave. Në 
përgjithësi, këto kushte janë të domosdoshme për të përhapur një qeverisje vendore të përgjigjshme 
gjinore, duke qenë se ato krijojnë një themel të fortë për përpjekjet për barazinë gjinore.

Këto kushte - të përshkruara në kutinë më poshtë - nënvizojnë gjithashtu që qeverisja e përgjigjshme 
gjinore është më shumë sesa thjesht rritje e numrit të grave aktive në qeverisjen vendore. Ajo që ka 
vërtet rëndësi është impakti që vendimet, politikat dhe programet e qeverisjes vendore kanë mbi 
gratë dhe burrat, vajzat dhe djemtë.

Kur politikat dhe ndërhyrjet për dhënien e shërbimeve marrin vërtet në konsideratë nevojat, situatat dhe 
përparësitë e (grupeve të ndryshme të) grave dhe vajzave, shërbimet publike, mund të planifikohen më 
mirë - duke bërë dhënien e shërbimeve dhe buxhetet më efektive. Për shembull, qeveritë vendore që bëjnë 
anketa për tipet e punës së grave dhe vajzave, me shumë të ngjarë do të gjenin se, duke u angazhuar në 
kujdes të papaguar dhe në punë prodhuese dhe riprodhuese, gratë marrin rolin e “ofruesit të shërbimeve” 
në shtëpitë dhe komunitetet e tyre. Përparësimi i dhënies së shërbimeve bazë në fushën e fëmijës dhe 
kujdesit shëndetësor (për shembull programe passhkollore dhe jashtëshkollore për fëmijët, kujdes i 
përkohshëm për të moshuarit, shërbime të kujdesit shtëpiak) mund të ulin ndjeshëm barrën e punës së 
papaguar që u ngarkohet grave.

• Qeveritë vendore luajnë një rol kyç në zhvillimin socio-ekonomik

Kur gratë janë më pak të zëna me kujdes të papaguar, ato janë më të lira për t’u angazhuar në trajnim dhe 
më vonë në punë që prodhon të ardhura, duke krijuar tregje të reja për shërbimet dhe mallrat në sferën 
private. Një investim te gratë dhe vajzat është në fund të fundit një investim në rritjen e ekonomisë lokale 
- si në sektorin privat ashtu dhe në atë publik. 

NjQV-të kanë autoritetin të hartojnë strategji për zhvillim lokal, që pasqyrojnë situatën socio-ekonomike 
lokale dhe trajtojnë nevojat dhe interesat lokale të qytetarëve. Kur qeveritë vendore marrin në konsideratë 
sesi burrat dhe gratë, djemtë dhe vajzat mund të ndikohen në mënyrë të ndryshme nga prirjet dhe 
mundësitë ekonomike, strategjitë e zhvillimit lokal kanë më shumë mundësi të shfrytëzojnë talentet, 
burimet dhe aftësitë e të gjithë anëtarëve të komunitetit.
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Krijimi i kushteve për qeverisje vendore të përgjigjshme gjinore

Njohuritë dhe aftësitë gjinore: Shpesh, gatishmëria e një qeverie vendore për ta përparësuar barazinë 
gjinore në axhendën politike lidhet drejtpërdrejt dhe fort me njohuritë e saj se çfarë është barazia gjinore 
dhe përse përpjekja për barazi mes grave dhe burrave u sjell komuniteteve përfitime politike, shoqërore 
dhe ekonomike. NBGj-të bashkiakë duhet të përpiqen të demonstrojnë lidhjen mes barazisë gjinore, 
zhvillimit socio-ekonomik dhe qeverisjes vendore. Megjithatë, është e nevojshme që procesi i ndërtimit 
të njohurive dhe aftësive të udhëhiqet nga drejtuesit e bashkisë. 

Sensibilizimi dhe vetëdija gjinore: Njohuria duhet të gërshetohet me kapacitetin, për të vënë në 
veprim projekte dhe programe efektive, që synojnë trajtimin e pabarazive me bazë gjinore. Hapi i parë 
drejt ngritjes së kapaciteteve duhet të jetë sensibilizimi: t’i bësh zyrtarët vendorë, në të gjitha nivelet 
dhe në të gjitha pozicionet, të ndërgjegjshëm sesi institucionet, sistemet, proceset, marrëdhëniet dhe 
politikat tona bazohen në ide dhe (shpesh) stereotipe rreth roleve dhe përgjegjësive të ndryshme dhe 
të pabarabarta të grave dhe burrave - dhe përse kjo ka rëndësi. Pa këtë sensibilizim bazë, përpjekjet për 
ndërtimin e kapaciteteve të lidhura me gjininë fare lehtë mund të shpërfillen, të mos kenë më përparësi, 
të hasin rezistencë apo të minohen aktivisht. 

Sistemet dhe proceset: Kapaciteti njerëzor duhet të përkojë gjithashtu me burimet financiare. Kërkohen 
burime për të zhvilluar sisteme teknike që mundësojnë mbledhjen e një baze të dhënash të sakta për 
hartimin e politikave vendore. Nga pikëpamja gjinore, sistemet më të rëndësishme për të ngritur në 
nivel të qeverisë vendore janë sistemet e të dhënave që mundësojnë grumbullimin, përpunimin dhe 
analizimin e të dhënave të ndara sipas seksit. Të dhënat e ndara sipas seksit - të mbledhura në mënyrë që 
të përfshijnë si burrat edhe gratë, dhe të analizuara nga ekspertë me dije të thella rreth marrëdhënieve 
gjinore - janë thelbësore për zhvillimin e politikave dhe shërbimeve publike përkatëse që u përgjigjen 
nevojave dhe përparësive të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. 

Vullneti politik: Është gjithnjë e vështirë të përcaktosh se ku duhet vendosur “vullneti politik” si një 
parakusht! Në të vërtetë, pa këtë vullnet, qeverisja e përgjigjshme gjinore bëhet lehtësisht thjesht një 
mjet për të kënaqur donatorët ndërkombëtarë apo për të përmbushur kriteret teknike. Vullnet politik do 
të thotë që udhëheqësit politikë ta bëjnë barazinë gjinore një përparësi në axhendën politike. Ia vlen të 
bëjmë dallimin midis vullnetit politik dhe vullnetit burokratik. Të dy kërkojnë udhëheqje, por vullnet politik 
do të thotë që udhëheqja i jep përparësi barazisë gjinore në proceset politike, ndërsa vullnet burokratik do 
të thotë që udhëheqja dedikon burimet e nevojshme për të siguruar që harmonizimi i gjinisë zbatohet në 
të gjitha proceset, politikat dhe programet qeverisëse. 

Një qasje vendore: Një nga konkluzionet më të rëndësishme që dalin nga puna për barazinë gjinore në 
Shqipëri është nevoja për t’i përshtatur kornizat kombëtare të barazisë gjinore sipas realiteteve lokale. Kjo 
nuk është rezultat vetëm i decentralizimit. Ka të bëjë me të kuptuarit më mirë të nevojave, përparësive 
dhe interesave specifike të grave dhe burrave, djemve dhe vajzave, të cilat formësohen nga praktikat 
lokale, si dhe realitetet lokale socio-ekonomike dhe politike.

Stimujt: Dimë që barazia gjinore është një e drejtë e njeriut, të cilën qeveria shqiptare është e detyruar 
ta respektojë dhe ta mbrojë. Por qeverisja e mirë ka të bëjë dhe me të kuptuarit e praktikave formale 
dhe joformale të qeverisjes dhe sesi funksionojnë marrëdhëniet mes pushteteve. Stimujt mund t’i nxisin 
njësitë e qeverisë vendore që të shkojnë përtej detyrimeve të tyre ligjore për barazinë gjinore dhe të 
demonstrojnë se përse është në interesin e tyre për ta bërë këtë. Stimujt mund të përfshijnë transferime 
shtesë nga buxheti i shtetit te bashkitë që japin prova se përparësojnë nismat për barazinë gjinore, oferta 
mbështetjeje nga OJF-të me akses në burime alternative të ardhurash, apo akses të përmirësuar në fondet 
publike, si ‘Instrumenti i asistencës së Para-Anëtarësimit’ (IPA) i KE-së.
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Institucionalizimi i qeverisjes vendore të 
përgjigjshme gjinore

Në Kapitullin 2 shtjelluam PSE qeveritë vendore duhet të përqafojnë praktika qeverisjeje të 
përgjigjshme gjinore dhe pse ato janë në pozitën më të mirë për ta bërë këtë. Në Kapitujt 3 dhe 

4 do të shohim me më shumë hollësi SI të krijojmë një qeveri vendore të përgjigjshme gjinore. Le të 
shohim së pari disa prej nismave ekzistuese për nxitjen e një qeverisjeje vendore të ndjeshme ndaj 
nevojave dhe interesave me bazë gjinore në bashkitë në mbarë Shqipërinë.

 Nismat e barazisë gjinore në nivel vendor

Ka një sërë nismash në shkallë të gjerë, që synojnë të përforcojnë 
qeverisjen vendore në Shqipëri, të financuara nëpërmjet 
donatorëve dypalësh dhe shumëpalësh. Këtu përfshihen 
Programet e decentralizimit dhe zhvillimit vendor në Qarqet 
Shkodër dhe Lezhë, si dhe Programi i zhvillimit rajonal, i financuar 
nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe Agjencia Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim; Programi i qeverisjes vendore në 
Shqipëri, i financuar nga USAID; si dhe Projekti i mbështetjes së 
integruar për decentralizimin, financuar nga Komisioni Europian 
dhe UNDP.

Megjithatë, programet dhe projektet në shkallë të gjerë të synuara 
posaçërisht për barazinë gjinore dhe qeverisjen vendore janë 
të pakta. Kësisoj, nismat e barazisë gjinore të mbështetura nga  
UN Women dhe projekti “Barazi në qeverisje” (BnQ), i financuar 
nga Austria, mbushin një boshllëk të rëndësishëm në forcimin e 
kornizave të qeverisjes vendore në Shqipëri. Këto nisma zbatohen 
nga dhe me një numër OJF-sh shqiptare aktive në nivel bashkie. 
Përpjekjet e donatorëve për të mbështetur një qeverisje vendore 
të përgjigjshme gjinore reflektojnë një njohje në rritje të roleve 
domethënëse që qeveritë vendore luajnë në kontributin për 
barazinë gjinore.

Përmes mbështetjes për buxhetimin e përgjigjshëm gjinor, për 
shembull UN Women po forcon kapacitetin e qeverisë dhe të 
shoqërisë civile në nivel vendor, për të përfshirë një pikëpamje 
gjinore në të gjitha aspektet e procesit të buxhetit. Këto përpjekjeje 
përforcohen së shumti nga prezantimi i proceseve të buxhetimit 
pjesëmarrës të përgjigjshëm gjinor, të cilat fuqizojnë qytetarët si 
burra dhe gra për të shprehur përparësitë e tyre buxhetore dhe 
për të ndikuar procesin e buxhetimit. Fuqizimi i burrave dhe grave 
për të shprehur nevojat e tyre dhe për të vlerësuar performancën 
e qeverisjes vendore përmes veprimtarive, si qasja “Fletë vlerësimi 
i qytetarit”, i ka ndihmuar gjithashtu qeveritë vendore që ta përshtatin dhënien e shërbimeve më 
mirë, sipas nevojave dhe përparësive të komunitetit. UN Women ka qenë nismëtarja e punës për 
nismat e ndjeshme gjinore, si “Fletë vlerësimi i qytetarit” në Shqipëri, duke siguruar që, si burrat ashtu 

Promovimi i pjesëmarrjes së grave në 
politikë: Nisma të përzgjedhura shqiptare

Një aspekt i qeverisjes vendore të përgjigjshme 
gjinore është garancia që gratë janë të 
pranishme dhe të fuqizuara për të ndikuar 
proceset qeverisëse. Kjo do të thotë të 
promovosh pjesëmarrjen politike të barabartë 
të grave në poste të zgjedhura dhe përfshirjen 
e tyre të përgjithshme në jetën publike. 

Në këtë sferë janë zbatuar së fundmi një numër 
nismash, përfshirë:

1. Projekti i OSBE-së për Gratë në Qeverisje, 

i fokusuar në promovimin e grave kandidate. 

2. Nismat e UN Women, të fokusuara në 
fuqizimin e grave si votuese. 

3. Përpjekjet e Institutit Demokratik 
Kombëtar (NDI) në trajnimin e grave si 
kandidate dhe votues.

4. Puna e OJQ-së Kvinna till Kvinna (Gruaja te 
Gruaja) për fuqizimin politik të grave. 

5. Veprimtaritë e OJF-ve shqiptare në 
përkrahje të rritjes së pjesëmarrjes politike të 
grave.

Duhet vërejtur që, me të marrë postin e zgjedhur 
apo publik, edhe gratë duhet të bëhen të 
ndërgjegjshme për rolin e tyre në kontribut të 
qeverisjes së përgjigjshme gjinore! 
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dhe gratë, të përfshihen aktivisht në vlerësimin e dhënies së shërbimeve nga ana e autoriteteve 
vendore.

Duke punuar bashkë me OJF, si “Refleksione”, UN Women dhe projekti BnQ kanë forcuar përgjigjen 
ndaj dhunës në familje, duke krijuar një impakt jetëgjatë te qytetarët - si gra edhe burra - në bashkitë 
pilote në të gjithë Shqipërinë. Këto përpjekje plotësohen gjithashtu nga puna e UN Women, projekti 
BnQ, dhe e OJF-ve bashkëpunuese në integrimin e pikëpamjes gjinore në hartimin e politikave 
në nivel vendor. Duke mbështetur qeveritë vendore në zhvillimin e planeve të veprimit gjinor 
që pasqyrojnë realitetet dhe nevojat lokale, zyrtarët janë në gjendje të përmirësojnë ofrimin e 
shërbimeve, si për burrat ashtu dhe për gratë, si dhe të përmirësojnë përpjekjet për zhvillim lokal.

Këta aktorë kanë mbështetur gjithashtu forcimin e kuadrit institucional për barazinë gjinore në nivel 
vendor. Për shembull, projekti BnQ i ka dhënë përparësi ngritjes dhe zyrtarizimit të strukturës së 
Nëpunësit të barazisë gjinore në nivel vendor, siç parashikohet në ligjin për barazinë gjinore në 
shoqëri. Me mbështetjen e BnQ-së u zhvillua një bazë të dhënash për NBGj-të, e cila përditësohet çdo 
tre muaj për të mbajtur shënim bashkitë që caktojnë NBGJ-të, si dhe ndërrimin e NBGj-ve. Gjatë tre 
vjetëve të shkuar projekti BnQ u mundësoi të gjithë NBGj-ve pjesëmarrjen në një takim kombëtar të 
përvitshëm të NBGj-ve në Tiranë, për të shkëmbyer përvojat, sfidat dhe praktikat e mira. Duke qenë 
se shumë NBGj nuk janë të pajisur me ambiente zyre apo pajisje të teknologjisë së informacionit, 
takime të tilla ofrojnë gjithashtu një mundësi për ta bërë zërin e NBGj-ve të dëgjohet dhe për të 
shpërndarë materiale dhe burime. Në bashkitë pilot të BnQ-së, projekti loboi për zyrtarizimin e 
strukturës së NBGjsë, përfshirë aksesin në ambiente zyre dhe pajisje, si dhe krijimin e përshkrimeve 
zyrtare të punës.

NBGj-të janë mbështetur më tej në punën e tyre përmes mentorimit dhe trajnimit. Kjo është me 
rëndësi të veçantë, pasi NBGj-të duhet të shërbejnë, gjithashtu, si pika kryesore kontakti dhe 
koordinatorë lokalë për ndërhyrjet e BnQ-së (dhe ndërhyrje të tjera të lidhura me gjininë) në nivel 
vendor. Këta NBGj, për shembull, drejtojnë operacionin e mekanizmit të ‘Reagimit të koordinuar 
të komunitetit ndaj dhunës në familje’, ndihmojnë në hartimin e planeve lokale të veprimit gjinor, 
nxisin përdorimin e statistikave lokale gjinore, sigurohen që një pikëpamje gjinore të përfshihet 
në politikat e tjera vendore dhe bashkërendojnë përpjekjet për sensibilizimin e qytetarëve. Më 
përgjithësisht, shpesh ka rezultuar që NBGj-të të shërbejnë, gjithashtu, si pikë kontakti për qytetaret 
gra të cilat kërkojnë ndihmë për të pasur akses te të drejtat dhe shërbimet e tyre, të merren me 
çështje të dhunës në familje dhe të trajtojnë çështje të varfërisë, strehimit dhe papunësisë. 

 Qeverisja e mirë ËSHTË barazi gjinore: 
Shkëmbimi i praktikave të mira në Shqipëri 

Përpjekjet e aktorëve ndërkombëtarë, kombëtarë dhe vendorë, 
si në nivel qeveritar ashtu edhe joqeveritar, për të përmirësuar 
qeverisjen vendore të përgjigjshme gjinore, i dha shtysë idesë 
së një konference kombëtare për të mundësuar shkëmbimin 
e praktikave të mira dhe të mësimeve të nxjerra dhe për të 
identifikuar mundësitë e shumëfishimit. 

Si rrjedhojë, më 15 dhe 16 mars 2011 Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e 
Brëndshme, në bashkëpunim me projektin e Bashkëpunimit 
Austriak për Zhvillim “Barazi në qeverisje” dhe UN Women, 

mbajti në Tiranë një konferencë me temë “Barazia Gjinore dhe Qeverisja Vendore”, për të ndarë 
strategji, programe dhe procese praktike për harmonizimin e objektivave të barazisë gjinore në 
qeverisje në nivel vendor.  

Barazia është një sfidë ku Bashkimi Europian, 
shtetet e tij anëtare, si dhe vendet e Europës 

Juglindore, punojnë krah më krah nën çadrën 
e axhendës botërore të UN Women […]. 

Projekti “Barazi në qeverisje” hapi me sukses 
çështjen e pabarazisë gjinore si një problem 

kritik i qeverisjes nëpër bashki, një çështje 
më shumë publike sesa private. Për qeverinë 

vendore, kjo u bë për herë të parë.

Fjalimi kryesor i ambasadorit austriak, Raunig
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Kjo nismë erdhi në kohën e duhur. Siç u vërejt edhe nga zëvendësministri i Brendshëm, z. Ferdinand 
Poni, në fjalimin e tij kryesor, konferenca ishte një veprimtari domethënëse “për të lobuar për një 
çështje shumë të rëndësishme, e cila nuk duhet konsideruar vetëm si një çështje e grave, por një 
çështje që ndikon, fuqizon dhe përcakton në mënyrë thelbësore një qeverisje vendore të mirë dhe 
efektive, në të njëjtën kohë duke ristrukturuar pjesëmarrjen publike në proceset vendimmarrëse në 
nivel vendor”.

Më shumë se njëqind përfaqësues nga institucione të qeverisë qendrore dhe vendore, shoqëria 
civile, organizata ndërkombëtare, donatorë, ambasada, dhe partnerë u mblodhën për të diskutuar 
dhe shkëmbyer praktikat më të mira sesi qeverisja vendore mund t’i trajtojë në mënyrë më efektive 
nevojat, të drejtat dhe interesat e grave dhe burrave, vajzave dhe djemve.

Në fjalimin e tij kryesor, ambasadori i Austrisë, Raunig, vuri në dukje se “barazia është një sfidë ku 
Bashkimi Europian, shtetet e tij anëtare, si dhe vendet e Europës Juglindore, punojnë krah më krah 
nën çadrën e axhendës botërore të UN Women […]. Projekti ‘Barazi në qeverisje’ hapi me sukses 
çështjen e pabarazisë gjinore, si një problem kritik i qeverisjes nëpër bashki, një çështje më shumë 
publike sesa private. Për qeverinë vendore, kjo u bë për herë të parë.”

Konferenca ofroi një mundësi për të demonstruar praktikat e mira në bashkëpunim mes qeverisë, 
shoqërisë civile dhe aktorëve ndërkombëtarë, për forcimin e një qeverisjeje vendore të barabartë. 
Kryetarja e UN Women, Heba El Kholy, u shpreh: 

“Si pjesë e punës së saj nën ‘Programin e përbashkët për barazinë gjinore në Shqipëri’ të OKB-së, 
UN Women ka mbështetur përfshirjen e zërit dhe nevojave të grave në proceset e politikëbërjes 
dhe buxhetore lokale në bashki të përzgjedhura. Gjatë kësaj pune, UN Women ka zhvilluar 
partneritete të gjera me institucione të qeverisë qendrore dhe vendore dhe organizata të 
shoqërisë civile, dhe u ka ofruar atyre mbështetje për të siguruar promovimin e barazisë gjinore 
dhe të nevojave dhe përparësive të grave në proceset e politikëbërjes dhe ato buxhetore.” 

Fjalimet kryesore ofruan një kuadër të rëndësishëm për diskutimet bashkëvepruese që pasuan. Gjatë 
konferencës pjesëmarrësit diskutuan rreth dimensioneve të ndryshme të qeverisjes vendore, ku një 
pikëpamje gjinore mund dhe duhet integruar, në mënyrë që t’u shërbehet më mirë qytetarëve. Me 
rëndësi ishte që pjesëmarrësit u nxitën të paraqisnin praktika të mira të programeve dhe projekteve 
të suksesshme për barazinë gjinore në nivel vendor. 

“Çështjet e barazisë gjinore janë në zemër të qeverisjes së mirë”, deklaroi znj. Elisabeth Klatzer, një 
ekonomiste dhe eksperte gjinore e mirënjohur austriake. “Në mënyrë që të përmirësojmë përgjigjen 
ndaj të gjithë qytetarëve, ne duhet të angazhohemi në analizim, planifikim, buxhetim, dhënie 
shërbimesh dhe monitorim të ndjeshëm gjinor.”

Pra, çfarë pamjeje ka “qeverisja vendore e përgjigjshme gjinore” dhe 
si munden autoritetet vendore, vendimmarrësit dhe qytetarët të 
punojnë së bashku për ta arritur? Përmes Grupeve teknike të punës 
të ndërmjetësuara nga profesionistë, pjesëmarrësit e konferencës 
diskutuan rreth dimensioneve të ndryshme të qeverisjes vendore 
të përgjigjshme gjinore. Pjesëmarrësit shtjelluan mënyra si të 
harmonizonin një pikëpamje gjinore në strukturat, proceset dhe 
veprimtaritë e ndryshme të qeverisë vendore. U ra dakord që 
harmonizimi i gjinisë kërkon që t’u kushtohet vëmendje aspekteve 
të ndryshme  të qeverisjes, përfshirë:

Çështjet e barazisë gjinore janë në zemër 
të qeverisjes së mirë. Në mënyrë që të 
përmirësojmë përgjigjen ndaj të gjithë 
qytetarëve, ne duhet të angazhohemi në 
analizim, planifikim, buxhetim, dhënie 
shërbimesh dhe monitorim të ndjeshëm 
gjinor. 

Elisabeth Klatzer, eksperte gjinore
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•	 Politikëbërja pjesëmarrëse gjini përfshirëse: Kjo do të thotë të sigurosh që si gratë ashtu dhe 
burrat të përfshihen në të gjitha fazat e politikëbërjes, që nga hartimi i politikave deri te zbatimi 
dhe vlerësimi i tyre, dhe që politikat në nivel vendor - sidomos politikat për zhvillimin lokal - e 
vendosin qartë barazinë gjinore si një objektiv politik. Kjo kërkon një analizë të çështjeve të 
ndryshme të politikave - nga infrastruktura, uji dhe higjiena publike dhe deri te siguria publike, 
zhvillimi ekonomik dhe arsimi - për të përcaktuar nevojat dhe përparësitë e ndryshme të grave 
dhe burrave, vajzave dhe djemve. “Analiza gjinore” është instrumenti kyç për të përcaktuar këto 
nevoja të ndryshme, si dhe impaktin e ndryshëm të politikave mbi gratë dhe burrat për shkak të 
marrëdhënieve, qëndrimeve dhe ideve gjinore. 

•	 Financimi i barazisë gjinore në nivel vendor: Zbatimi efektiv i legjislacionit dhe politikave për 
gjininë kërkon burime financiare për të mbuluar kostot e vetë ndërhyrjeve, si dhe staf profesional 
për t’i bashkërenduar ato. Nismat pjesëmarrëse që janë gjithëpërfshirëse nga ana gjinore, si 
buxhetimi pjesëmarrës i ndjeshëm gjinor, janë nisma të rëndësishme për të përcaktuar se cilat 
duhet të jenë përparësitë e buxhetit të qeverisë vendore.

 
•	 Kuadri institucional i qeverisjes vendore të përgjigjshme gjinore: Njësitë e qeverisë 

vendore kërkojnë anëtarë stafi profesional, me njohuri dhe ekspertizë gjinore, që të udhëheqin 
zhvillimin e politikave dhe programeve gjinore që pasqyrojnë nevoja, shqetësime dhe realitete 
specifike lokale. Nëpunësit e barazisë gjinore (NBGj) janë një përbërës thelbësor i makinerisë së 
barazisë gjinore në nivel vendor në Shqipëri, pasi ata janë të mandatuar të orientojnë përpjekjet 
e harmonizimit të gjinisë në nivel qeverie vendore. 

 
•	 Nxjerrja e të dhënave gjinore, procedurat e përpunimit dhe të analizës: Gjithë politikëbërja 

fillon me mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për të përcaktuar përparësitë e politikave 
dhe për të rishikuar politikat dhe strategjitë në përputhje me nevojat aktuale të qytetarëve dhe 
komuniteteve. Nëse statistikat e mbledhura nuk zbërthehen sipas seksit, është tejet e vështirë 
që të përcaktohen nevojat, shqetësimet dhe realitetet specifike të qytetareve gra dhe vajza dhe 
të zhvillohen politika efektive në përgjigje të tyre. 

 
•	 Vlerësimi i ndjeshëm gjinor i komunitetit për dhënien e shërbimeve nga qeveria vendore: 

Përfshirja e qytetarëve në vlerësimin dhe monitorimin e dhënies së shërbimeve nga ana 
e qeverisë vendore është një nga mjetet më efektive për të siguruar që shërbimet e ofruara 
përkojnë me nevojat e qytetarëve. Duke qenë se nevojat e burrave dhe të grave ndryshojnë si 
pasojë e roleve dhe përgjegjësive të tyre, gratë, gjithashtu, duhet të përfshihen aktivisht në këto 
nisma. 

 
•	 Planifikimi i veprimeve gjinore në nivel vendor: Politikat kombëtare ofrojnë një orientim të 

rëndësishëm për zhvillim dhe rritje socio-ekonomike. Por ato nuk mund t’i përfshijnë të gjitha 
realitetet dhe rrethanat specifike të qytetarëve në bashki të ndryshme. Qeverisja e decentralizuar 
u jep NjQV-ve mandatin për të zhvilluar politika lokale që pasqyrojnë situatat specifike socio-
ekonomike. Planet e veprimit gjinore lokale - të mbështetura në prova të bazuara në fakte dhe 
të certifikuara përmes konsultimit me qytetarët gra dhe burra - duhen përdorur për të zhvilluar 
ndërhyrje për të trajtuar pabarazitë specifike gjinore në komunitete.

 
•	 Mbrojtja e të drejtave të grave në nivel vendor: Përpjekjet e mësipërme për të integruar 

qeverisjen e përgjigjshme gjinore do të cenohen në rast se të drejtat e grave, mbi të gjitha, 
nuk respektohen, mbrohen dhe përmbushen, si në shtëpi ashtu dhe në komunitet. Nevojiten 
mekanizma dhe veprimtari të posaçme për të luftuar dukuri si dhuna me bazë gjinore, një nga 
shkeljet e të drejtave të njeriut më të përhapura që vazhdon në vend. 
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Politikëbërja e 
përgjigjshme gjinore

Financimi 
i barazisë 
gjinore në 

nivel vendor

Mbrojtja e të 
Drejtave të Njeriut 

në nivel vendor

Nxjerrja, 
përpunimi, 

analizimi i të 
dhënave gj.

Vlerësimi i 
ndjeshëm gjinor i 

shërbimeve

Planifikimi i 
veprimeve 

gjinore në nivel 
vendor

Kuadri 
institucional për 
barazinë gjinore 

Konferenca “Barazia gjinore dhe qeverisja Vendore”: Grupet teknike të punës (GTP)

GTP 1. Forcimi i qeverisjes së bazuar në fakte: Statistikat gjinore në nivel vendor
Ky grup pune mblodhi përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, dy specialistë të MPÇSShB-së, 
zëvendëskryetarin e Bashkisë Poliçan, dhe ekspertë ndërkombëtarë, përfshirë një konsulent 
statistikash. 

Pjesëmarrësit diskutuan rëndësinë e statistikave gjinore, jo vetëm në nivel vendor, por gjithashtu 
duke i përcjellë të dhëna nivelit qendror, në mënyrë që të përmbushen më mirë dhe të raportohet më 
mirë përmbushja e konventave ndërkombëtare. Sistemi i mbledhjes së të dhënave ende nuk është 
harmonizuar apo njehsuar në të gjitha bashkitë e Shqipërisë. Edhe pjesëmarrësit vunë në dukje sfidat 
në mbledhjen e të dhënave të ndara sipas seksit në fushat e punësimit privat, bujqësisë dhe dhunës 
në familje. 

Hapat e mëtejshëm: Pjesëmarrësit nënvizuan nevojën për të formalizuar përgjegjësitë e nëpunësit 
të barazisë gjinore, në mënyrë që ai apo ajo të mund të bashkërendojë grumbullimin e statistikave 
gjinore dhe të punësojë një individ të kualifikuar për të mbuluar këtë pozicion. Për më tepër, është me 
rëndësi që të bihet dakord për metodat e shkëmbimit të të dhënave midis NjQV-ve dhe institucioneve 
kombëtare (MPÇSShB, INSTAT), si dhe të zhvillohet një metodologji e qartë për harmonizimin e 
mbledhjes së të dhënave. 

QEVERISJA 
VENDORE E 

PËRGJIGJSHME 
GJINORE
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GTP 2. Përcaktimi i përparësive: Fletët e vlerësimit të qytetarit (FVQ)

Në këtë grup pune morën pjesë përfaqësues nga bashkitë Tiranë dhe Laç, OJF nga Tirana, Kukësi, 
Shkodra dhe Serbia, si dhe donatorë dhe organizata ndërkombëtare. 

Në këtë GP pjesëmarrësit diskutuan vënien në zbatim të procesit të Fletës së vlerësimit të qytetarit 
(FVQ) në Shqipëri, i cili i lidh qartë përparësitë e komunitetit me objektivat e drejtësisë gjinore dhe 
të zhvillimit lokal. Përfaqësuesit e OJF-ve ndanë përvojat e tyre në zbatimin e FVQ-së, shumë prej të 
cilave kishin të bënin me çështje të shtjelluara në “Manifestin e Grave”. “Manifesti i Grave” u hartua 
me mbështetjen e UN Women në kohë për zgjedhjet e vitit 2009 dhe u përdor gjithashtu përpara 
zgjedhjeve vendore të vitit 2011. Këto nisma i mundësuan gratë që të shprehnin nevojat e tyre, 
të vlerësonin dhënien aktuale të shërbimeve nga qeveritë vendore, si dhe të kërkonin llogari nga 
zyrtarët e zgjedhur. 

Hapat e mëtejshëm: Ndërkohë që procesi në vetvete i fuqizoi qytetarët, dhe gratë në veçanti, që të 
shprehnin nevojat e tyre, suksesi i procesit të FVQ-së varet nga mënyra sesi bashkitë reagojnë; pra, 
nëse nevojat dhe përparësitë e shprehura përfshihen konkretisht në politikat dhe buxhetet lokale. 
Përpara se të mund të ndodhë institucionalizimi i këtij procesi, është e rëndësishme të miratohen 
marrëveshje për FVQ-të midis autoriteteve vendore dhe OJF-ve, të shkëmbehen rezultatet e nismave, 
si dhe të përqendrohen përpjekjet në fuqizimin e qytetarëve për t’u angazhuar aktivisht me qeverinë 
qendrore dhe për t’i përcjellë asaj rezultatet si duhet. 

GTP 3. Aksesi te shërbimet: Reagimi i koordinuar i komunitetit (RKK) ndaj dhunës në familje 
(DhF)

Në këtë grup pune morën pjesë tridhjetepesë përfaqësues, përfshirë përfaqësues të qeverisë 
vendore në nivel qarku dhe prefekture nga 19 bashki, si dhe përfaqësues nga Ministria e Brendshme, 
OJF dhe organizata ndërkombëtare.

Pjesëmarrësit diskutuan kushtet e nevojshme për përsëritjen e FVQ-ve në të gjitha bashkitë. Këtu 
përfshihen sensibilizimi rreth ndryshimeve të kohëve të fundit në ligjin për dhunën në familje; 
ndërtimi i kapaciteteve të profesionistëve për të mundësuar zbatimin e ligjit; vullneti politik në 
nivel vendor; burime njerëzore dhe financiare; mirëkuptim i përbashkët për FVQ-të nga ana e 
institucioneve të ndryshme në nivel vendor dhe qendror; dhe në përfundim, një hierarki e qartë dhe 
më pak burokraci për ta bërë më efektiv menaxhimin e rasteve.

Hapat e mëtejshëm: Institucionalizimi i FVQ-ve në nivel vendor kërkon caktimin e një koordinatori 
lokal në secilën bashki dhe miratimin e ligjeve, rregulloreve dhe memorandumeve të mirëkuptimit 
përkatëse. Kërkon, gjithashtu, akordimin e burimeve për të punësuar ekspertë të dhunës në familje 
dhe për të operuar shërbime, si linjat telefonike, strehët dhe qendrat e rehabilitimit; formalizimin 
e shkëmbimit të informacionit, përfshirë ngritjen e një bazë të dhënash dhe zhvillimin e fushatave 
sensibilizuese; dhe përmirësim të dhënies së shërbimeve, sidomos në lidhje me urgjencat, qendrat e 
rehabilitimit dhe nismat parandaluese. 

GTP 4. Forcimi i zërit të qytetarëve: Buxhetimi pjesëmarrës i ndjeshëm gjinor 

Shumë prej pjesëmarrësve në këtë grup pune ishin ekonomistë, përfaqësues të OJF-ve dhe qeverisë 
vendore, kryesisht nga Shqipëria qendrore dhe veriore. 
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Përfaqësues nga bashki të ndryshme paraqitën përvojat e tyre në zbatimin e buxhetimit pjesëmarrës. 
Mundësitë për përsëritje janë të shumta, sepse procesi ndihmon në identifikimin e nevojave të 
posaçme të grave dhe burrave, sepse rrit besimin dhe transparencën e qeverisë vendore, sepse 
është gjithëpërfshirës, dhe sepse e bën hartimin dhe shpërndarjen e buxhetit më efikas. Gjithsesi, 
ekzistojnë sfida për t’i bërë qytetarët të kuptojnë procesin, për të ndërtuar besimin e komunitetit në 
qeverinë vendore, dhe për të siguruar që gratë përfshihen plotësisht në proces dhe fuqizohen për 
të shprehur nevojat e tyre.

Hapat e mëtejshëm: Institucionalizimi i procesit të buxhetimit pjesëmarrës të ndjeshëm gjinor 
kërkon miratim zyrtar të procesit nga bashkitë, zhvillimin e një rregulloreje që detajon procesin, 
afatet kohore, aktorët kyç dhe përgjegjësitë e tyre, si dhe dakordësi për parimet udhëheqëse të 
procesit, krahas vullnetit politik. 

GTP 5. Financimi i barazisë gjinore në nivel vendor 

Në këtë grup pune morën pjesë përfaqësues të njësive të qeverisë vendore nga Berati, Çorovoda, 
Lezha, Tepelena dhe Memaliaj; nga ministritë e linjës dhe OJF, si dhe ekspertë vendës e të huaj. 

Në këtë grup, pjesëmarrësit diskutuan rreth mënyrave të financimit të nismave për zbatimin e 
‘Strategjisë kombëtare për barazinë gjinore dhe çrrënjosjen e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës 
në familje’ në nivel vendor, si dhe rreth planeve të veprimit gjinore lokale. Pjesëmarrësit vunë në 
dukje se, si rezultat i reformave, NjQV-ve do t’u transferohen më pak burime nga buxheti i shtetit. Për 
më tepër, në bashkitë më të varfra dhe me strukturë të dobët mbledhja e të ardhurave është shumë 
më e vështirë, veçanërisht kur ka papunësi në shkallë të lartë dhe mundësi të kufizuara biznesi. Sfidat 
me të cilat NjQV-të përballen janë kapacitetet e kufizuara për të zhvilluar plane veprimi gjinore dhe 
nisma konkrete, të cilat mund të përdoren për të pasur akses në burime alternative financimi (për 
shembull, donatorë, fonde të BE-së).

Hapat e mëtejshëm: NjQV-të kanë nevojë të përmirësojnë aftësitë e tyre lobuese, në mënyrë që të 
konkurrojnë me sukses për fonde të kufizuara shtetërore, si dhe për të përftuar fonde nga BE-ja dhe 
donatorë të tjerë. Një aktor kyç është nëpunësi i barazisë gjinore, i cili mund të zhvillojë aftësi për 
ngritjen e fondeve dhe për zhvillimin e projekteve për të siguruar fonde për projekte specifike gjinore 
në nivel vendor. NBGj-të duhet, gjithashtu, të bashkërendojnë me mekanizmat e tjerë të barazisë 
gjinore, në mënyrë që t’i përfshijnë nismat e barazisë gjinore plotësisht në përparësitë ekzistuese 
për zhvillim lokal. Buxhetimi pjesëmarrës i ndjeshëm gjinor është një mjet efektiv për ta arritur këtë.  
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Pra, si ta BËJMË qeverisjen vendore të 
përgjigjshme gjinore?

Më sipër ne shtjelluam aspektet e ndryshme të qeverisjes vendore të përgjigjshme gjinore - nga 
politikëbërja gjithëpërfshirëse dhe zhvillimi i planeve të veprimit gjinore lokale, deri te ngritja 

e kuadrit institucional për barazinë gjinore dhe sigurimin e financave të mjaftueshme. Atëherë, çfarë 
mund të bëhet praktikisht për t’i integruar këto procese dhe veprimtari të përgjigjshme gjinore? Në 
këtë seksion do të shohim sesi këta përbërës të ndryshëm mund të zbatohen në praktikë. 

Do të shohim me hollësi nisma specifike për zbatimin e qeverisjes vendore të përgjigjshme gjinore 
në pesë bashki të përzgjedhura në gjithë Shqipërinë, dhe në një bashki në Serbi. Paraqiten gjashtë 
studime rasti, të cilat kapin aspektet e ndryshme të proceseve të harmonizimit të gjinisë në nivel 
qeverie vendore:

•	 Zhvillimi i planit të veprimit gjinor lokal në Bashkinë e Beratit 
•	 Mbështetur nga projekti BnQ

•	 Nxjerrja e statistikave gjinore në Bashkinë e Kamzës  
•	 Mbështetur nga projekti BnQ

•	 Buxhetimi pjesëmarrës në Bashkinë e Elbasanit 
•	 Mbështetur nga UN Women

•	 Dhuna në familje: Reagimi i koordinuar i komunitetit në Bashkinë e Gramshit 
•	 Mbështetur nga projekti BnQ, bazuar në nismat e UN Women

•	 Fletë vlerësimi e qytetarit në Bashkinë e Lushnjës
•	 Mbështetur nga projekti BnQ, bazuar në nismat e UN Women 

•	 Analiza gjinore e buxhetit në Bashkinë e Užices, Serbi 
•	 Mbështetur nga UN Women

Secili rast studimi paraqet 
një tablo të shkurtër të 
situatës së barazisë gjinore. 
Kjo pasohet nga një 
përshkrim i hollësishëm i 
procesit të prezantimit të një 
aspekti specifik të qeverisjes 
vendore të përgjigjshme 
gjinore, si dhe të arritjeve 
pasuese. Secili rast studimi 
përfundon me ‘Hapat e 
mëtejshëm’.
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 Studim rasti 1: Zhvillimi i planit të veprimit 
gjinor lokal në Bashkinë e Beratit 

Berati gjendet në Shqipërinë jugqendrore, 120 km në jug të Tiranës. Quhet “qyteti i një mbi një 
dritareve”, falë pamjes krejt të veçantë që ka pasur qyteti i vjetër dhe një historie që daton 

qysh para 2500 vjetësh. Që prej korrikut 2008, Berati figuron në Listën e Trashëgimisë Botërore të 
UNESCO-s.

Deri në fillim të viteve 1990, në qytet zinin vend një numër ndërmarrjesh shtetërore, 
të cilat ofronin punësim për një numër të madh qytetarësh të Beratit, sidomos gra. 
Me kalimin e viteve, mbyllja e ndërmarrjeve shtetërore solli rritje të papunësisë, e 
cila shkaktoi vështirësi veçanërisht për gratë.

Duke u bazuar te trashëgimia kulturore dhe popullariteti si një destinacion turistik, 
bashkia u përqendrua te turizmi, si një mjet për të gjallëruar situatën ekonomike të 
Beratit pas mbylljes së ndërmarrjeve shtetërore. Për pasojë, turizmi përbën thelbin e 
strategjisë së zhvillimit lokal: “Berati i lashtë, qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore, 
me një komunitet që gëzon me zhvillimet harmonike dhe mundësitë e barabarta, 
është sot një qendër e turizmit ndërkombëtar, me një ekonomi dinamike të bazuar 
në agrobiznes të konsoliduar dhe zejtari”.

Bizneset lokale të turizmit në Berat kryesisht zotërohen dhe operohen nga gratë. 
Gjithsesi, me gjithë rëndësinë që turizmi ka për gratë, sidomos përballë shkallës 
në rritje të papunësisë femërore, gratë më së shumti janë lënë jashtë proceseve 
të planifikimit të zhvillimit lokal, programimit dhe buxhetimit. Si pasojë, nevojat, 

interesat dhe pikëpamjet specifike të grave të angazhuara në turizëm nuk janë marrë parasysh në 
hartimin e Planit strategjik për zhvillimin ekonomik të Beratit.

Pjesëmarrja e ulët e grave në proceset e planifikimit të zhvillimit lokal ka sjellë një plan që nuk 
përmban ndërhyrje specifike për të trajtuar ndikimin e kufizuar vendimmarrës të grave në proceset 
e politikave dhe për të siguruar që si gratë ashtu dhe burrat të përfitojnë prej të ardhurave nga 
turizmi. Shqipëria ka miratuar një strategji kombëtare gjinore, e cila përmban objektiva dhe nisma 
për barazinë gjinore. Megjithëkëtë, plani kombëtar nuk pasqyron realitetet specifike lokale socio-
ekonomike dhe nuk ofron orientim për t’i shndërruar objektivat kombëtarë në ndërhyrje konkrete 
gjinore në nivel lokal. Kësisoj, me përjashtim të disa trajnimeve, nuk ka pasur programe gjinore 
të zbatuara nga bashkia. Zyrtarëve vendorë u mungojnë kapacitetet për t’i shndërruar objektivat 
kombëtarë në objektiva me ndikim lokal, që informojnë proceset e planifikimit lokal, buxhetimit, 
zbatimit dhe monitorimit. 

“Është një sfidë që ta futësh gjininë në axhendën e qytetit. Është e vështirë për mua, si një nëpunës i ri i 
barazisë gjinore, që të punoj me drejtues të lartë të administratës dhe të bëj që të zbatohet plani i veprimit 
gjinor”, thotë një nëpunës i barazisë gjinore, i emëruar kohët e fundit në Bashkinë e Beratit. 

 Cikli i zhvillimit të planit të veprimit gjinor: Shndërrimi i përparësive 
kombëtare gjinore në lokale

Duke marrë shkas nga trajnimet gjinore, bashkia u frymëzua për të zhvilluar një plan veprimi 
gjinor lokal (PVGj), në mënyrë që të përfshiheshin gratë - si dhe nevojat dhe interesat strategjikë 

Është një sfidë që ta futësh 
gjininë në axhendën e 

qytetit. Është e vështirë 
për mua, si një nëpunës i 

ri i barazisë gjinore, që të 
punoj me drejtues të lartë 

të administratës dhe të 
bëj që të zbatohet plani i 

veprimit gjinor.

Nëpunës i barazisë gjinore, 
i emëruar kohët e fundit, 

Bashkia e Beratit
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të grave - në hartimin e politikave për zhvillim lokal. Qëllimi ishte i dyfishtë: për t’u angazhuar në 
një analizë gjinore, sesi proceset ekonomike dhe zhvillimore lokale ndikojnë te burrat dhe gratë në 
mënyrë të ndryshme, dhe për të identifikuar përparësitë dhe veprimtaritë gjinore specifike që mund 
të përfshiheshin në strategjinë e zhvillimit lokal, si një mjet për të 
realizuar më mirë mundësitë e barabarta, njëlloj për gratë dhe burrat. 

Në përkrahje të hartimit të një plani veprimi lokal gjinor, projekti 
“Barazi në qeverisje” (BnQ) inicioi një projekt për “Ciklin e zhvillimit të 
planveprimit gjinor” në Berat. Objektivi kryesor i projektit ishte që të 
forconte kapacitetet e zyrtarëve vendorë për të futur një pikëpamje 
gjinore në proceset e zhvillimit lokal. Më konkretisht, projekti 
synonte të ndërtonte kapacitetet e qeverisë vendore të tilla për t’i 
shndërruar objektivat e politikave kombëtare për barazinë gjinore në 
objektiva që pasqyrojnë nevojat, interesat, përparësitë dhe proceset 
e zhvillimit lokal. 

Sapo u pranua nevoja për një plan veprimi gjinor lokal, hapi tjetër i 
ndërhyrjes ishte vendosja e partneriteteve me zyrtarë kyç të baskisë, 
të përkushtuar për ta çuar këtë proces përpara. Duke filluar prej 2009-
s, skuadra e projektit BnQ ka vendosur kontakte me administratën e 
qytetit dhe me drejtues të interesuar për të zhvilluar një Plan veprimi 
gjinor për Beratin. Një Memorandum Mirëkuptimi u nënshkrua 
midis projektit BnQ dhe Bashkisë së Beratit në shkurt 2010. Rezultati 
i menjëhershëm ishte ngritja e grupit të punës për gjininë (GPGj), i 
përbërë nga nëntë përfaqësues të lartë të administratës së qytetit 
dhe i kryesuar nga zëvendëskryetarja e bashkisë, një grua me aftësi të 
shkëlqyera menaxhimi dhe me njohje të çështjeve dhe problemeve 
të qytetit, përfshirë ato që kanë të bëjnë me gratë në veçanti. GPGj-
ja më pas u institucionalizua përmes Vendimit 85/1 të kryetarit të 
Bashkisë.

Një ekspert i jashtëm, i mbështetur nga projekti BnQ, e udhëhoqi GPGj-në në hartimin e planit të 
veprimit gjinor, nga shkurti në korrik 2010. Detyra kryesore e GPGj-së ishte hartimi i një PVGj-je 
që merr shkas nga dhe çon më tej planin strategjik për zhvillim ekonomik. Në këtë mënyrë, GPGj-
ja jo vetëm përfshiu një analizë të dimensioneve gjinore të zhvillimit ekonomik lokal të Beratit, 
por gjithashtu identifikoi mënyra konkrete për të rishikuar Planin Strategjik, për të përfshirë një 
pikëpamje gjinore dhe ndërhyrje specifike gjinore. 

Në hartimin e planit të veprimit gjinor anëtarët e GPGj-së përshkuan një cikël zhvillimi me shtatë 
hapa, i cili përfshiu fazat e mëposhtme: 

1. Ndërtimi i mirëkuptimit për përfitimet e një plani veprimi gjinor mes aktorëve të ndryshëm 
të qeverisë;

2. Vendosja e bashkëpunimit institucional;

3. Ngritja e një mekanizmi koordinues (për shembull grupi i punës për gjininë) dhe përcaktimi 
i detyrave dhe përgjegjësive kryesore të tij;

4. Zhvillimi i trajnimit për “Si të përmirësojmë proceset e monitorimit të politikave dhe buxhetit 
nga një pikëpamje gjinore”;

5. Harmonizimi i një pikëpamjeje gjinore në strategjinë e zhvillimit lokal të Beratit, duke 
përdorur aftësitë e analizimit gjinor të përftuara gjatë trajnimit;

Cikli i zhvillimit të planit të veprimit 
gjinor: Hapat kryesorë

Metodologjia dhe ndërhyrja e BnQ-së 
konsiston në disa faza kyçe:

i) Analizo të dhënat dhe statistikat 
ekzistuese gjinore lokale.

ii) Përparëso çështjet kyçe të zhvillimit dhe 
harto një dokument narrativ strategjik 
gjinor të përshtatur me kontekstin lokal. 

iii) Harto një plan veprimi gjinor lokal, i cili 
u përgjigjet përparësive të zhvillimit dhe 
kontekstit. 

iv) Komunikojua planin e veprimit gjinor 
qytetarëve - si grave ashtu dhe burrave.

v) Zbato veprimtaritë e planit të veprimit 
gjinor.

vi) Monitoro zbatimin e planit të veprimit, 
duke përdorur metoda pjesëmarrëse, si 
fletët e vlerësimit të qytetarit apo proceset 
e vlerësimit social.



b a r a Z I a  G j I N O r e  D H e  Q e V e r I S j a  V e N D O r e4

38

6. Finalizimi i PVGj-së; 

7. Zhvillimi dhe zbatimi i një plani komunikimi për të paraqitur Planin strategjik për zhvillim 
ekonomik, të përshtatur sipas gjinisë, si dhe përmbajtjen e Planit të veprimit gjinor lokal te 
të gjithë qytetarët.

Propozimi i parë dhe i menjëhershëm i GPGj-së ishte ndryshimi i vizionit strategjik të qytetit, për 
të shtuar parimin e “shanseve të barabarta”. Rekomandimi i dytë ishte që të përfshihej një objektiv 
strategjik i katërt në Planin strategjik për zhvillim ekonomik të Beratit, me qëllim identifikimin e 
pikave hyrëse, ku mund të futeshin më shumë veprimtari konkrete për barazinë gjinore. 

Përfundimi kryesor i këtij procesi - PVGj - u formulua në bazë të përparësive të mëposhtme: 

•	 Ngritja e një Komisioni të shanseve të barabarta, si pjesë e Këshillit Bashkiak;
•	 Buxhetim pjesëmarrës të ndjeshëm gjinor;
•	 Mbledhja dhe përdorimi i statistikave gjinore;
•	 Integrimi i PVGj-së në strategjinë për zhvillimin lokal të bashkisë;
•	 Zbatimi i Dokumentit të Inputit Gjinor (dokumenti narrativ i politikave gjinore i bashkisë së 

Beratit); dhe 
•	 Fuqizimi i strukturave reaguese ndaj dhunës në familje.

 Përfundimet dhe shumëfishimi i efekteve të ndërhyrjes:

Falë këtij procesi, administrata dhe Këshilli Bashkiak pajisen me strukturat përkatëse - GPGj-ja dhe 
Komisioni për shanset e barabarta (një nga shtatë komisionet e Këshillit) - të afta për të përkrahur 
shpërndarjen e burimeve të duhura për zbatimin e PVGj-së. “Tani, ne i shohim çështjet e qytetit në 
thellësi, nga një këndvështrim gjinor. Është koha që çdo nismë dhe çdo projekt i qytetit të shihet nga një 
këndvështrim gjinor. Është e domosdoshme, për të siguruar shërbime më të mira për komunitetin e 
Beratit”, thotë një ish-NBGj.  

Zhvillimi PVGJ-së vuri në lëvizje veprime të tjera. Dy projekte në vijim - ndërtimi 
i një tregu industrial dhe krijimi i një ‘zone të gjelbër’ në një nga lagjet e qytetit 
- u rishikuan nga një pikëpamje gjinore. Duke qenë se biznesi në zonat turistike 
të qytetit drejtohet kryesisht nga gratë, Drejtoria e Taksave tani aplikon një ulje 
të përkohshme taksash prej 50 për qind për ato biznese. Për më tepër, gratë në 
biznesin e zejtarisë nuk i paguajnë taksa bashkisë. Ka një përpjekje të brendshme 
në secilën drejtori të bashkisë për të mbledhur dhe ruajtur një bazë të dhënash 
me të dhëna të ndara sipas seksit, të cilat në fund e ndihmojnë bashkinë që t’i 
bazojë veprimet dhe politikat e saj në një vlerësim nevojash sociale të gjerë dhe të 
thellë. Interesi në politikëbërje dhe buxhetim gjinor është rritur në bashki.

 Ecja përpara: Mësimet e nxjerra dhe hapat e mëtejshëm 

Suksesi i ndërhyrjes së CZhPVGj-së në Berat u var nga disa faktorë: vullneti 
politik mes zyrtarëve të bashkisë, vendimi për të institucionalizuar mekanizmat 
bashkërendues, si grupi i punës për gjininë, gatishmëria e zyrtarëve për të 

përfshirë pikëpamjen gjinore në vizionin për zhvillim lokal dhe për të akorduar burime për nisma 
specifike gjinore, dhe udhëheqja e fortë e bashkisë për të drejtuar përpjekjet për të mbledhur të 
dhëna të ndara sipas seksit, si një mjet për të informuar më mirë proceset politikëbërëse. 

Mësimet e nxjerra përfshijnë nevojën për të ndërtuar aftësitë dhe kapacitetet e stafit gjinor në nivel 
NjQV-je për të zhvilluar një analizë gjinore përpara se të zbatohet një ndërhyrje e Ciklit të zhvillimit 

Tani, ne i shohim çështjet e 
qytetit në thellësi, nga një 

këndvështrim gjinor. Është 
koha që çdo nismë dhe çdo 

projekt i qytetit të shihet 
nga një këndvështrim gjinor. 
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Ish-nëpunës i barazisë gjinore, 
Berat
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të planit të veprimit gjinor. Përmes 
ndërhyrjes, u bë gjithashtu e qartë 
që disa statistika dhe të dhëna 
ekzistojnë në nivel lokal, por ato 
nuk mblidhen dhe analizohen 
gjithmonë në mënyrë sistematike. 
Gjithashtu, mbështetja e 
vazhdueshme për stafin, për të 
prodhuar tregues të ndjeshëm 
gjinorë; si dhe asistenca teknike e 
vazhdueshme për futjen e gjinisë 
në dy apo tre programe konkrete 
të bashkisë, do të jetë shumë e 
rëndësishme në të ardhmen. 

Një nga mësimet e nxjerra 
është rëndësia për t’i angazhuar 
këshilltarët lokalë në procesin e 
PVGj-së. “Duke e parë procesin në 
retrospektivë, do të parapëlqeja 
më shumë këshilltarë si anëtarë të 
GPGj-së”, thotë një NBGj. Përfshirja 
e këshilltarëve në PVGj ndihmon 
në rritjen e sensibilizimit dhe të 
përgjigjes ndaj çështjeve gjinore. 
U jep atyre aftësi, njohuri dhe 
qëndrimin e duhur për të bërë një 
analizë më reaguese të dhënies së 
shërbimeve nga ana e bashkisë 
nga një pikëpamje gjinore. Në 
fund, është në dorë të këshilltarëve 
që të miratojnë politika, veprime 
dhe buxhete për programe dhe 
shërbime bashkiake të lidhura 
me gjininë; si rrjedhojë, puna 
me këshilltarët është një nga 
parakushtet për arritjen e barazisë 
gjinore në bashki.

Enkelejda Hajrullaj / Berat

Më
pëlqen të punoj me ju
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 Studim rasti 2: Nxjerrja e statistikave gjinore në 
Bashkinë e Kamzës 

 Sfidat e mbledhjes së të dhënave në një bashki në ndryshim

Kamza mbante statusin administrativ “komunë” deri më 1996, kur zhvillimi socio-ekonomik, 
demografik dhe urban e shndërroi në një Njësi Administrative Vendore, e përbërë nga Qendra 

Urbane e Kamzës dhe pesë njësi të tjera administrative rurale. Zhvillimet politike dhe demografike të 
kësaj periudhe sollën një zhvendosje masive (migrim) të popullsisë nga zonat rurale drejt qyteteve 
më të mëdha, si Kamza. Në fakt, nga viti 1992 deri më 1996, popullsia e Kamzës u dyfishua, duke 
arritur në 91 000 banorë më 2010, me rreth 20 000 familje. Ndryshime të tilla demografike në 
dekadën e fundit kanë sjellë krijimin e praktikave dhe proceseve bashkiake joformale në lidhje me 
strehimin, dhe regjistrimin e zhvillimin e biznesit. Në ditët e sotme, Bashkia e Kamzës përballet ende 
me sfida që burojnë nga këto procedura joformale, sidomos në sferën e punësimit, strehimit, pronës, 
shfrytëzimit të tokës, tregtisë, arsimit, shëndetësisë dhe kujdesit social.

Bashkia e Kamzës përbëhet nga disa drejtori dhe zyra që planifikojnë e japin 
shërbime publike. Si rrjedhojë, marrëdhëniet publike, uji dhe higjiena publike, 
planifikimi urban, shërbimet publike, pastrimi dhe gjelbërimi, taksat dhe tarifat 
vendore, koordinimi dhe zhvillimi përbëjnë drejtoritë dhe sektorët e zhvillimit 
kryesor. Secila drejtori ka për detyrë të planifikojë dhe të përshtatë shërbimet. 
Si pasojë, procesi i mbledhjes së të dhënave organizohet më shumë në bazë të 
nevojave praktike, që secila drejtori has në punën e saj të përditshme, sesa në 
një mënyrë sistematike, të bazuar në procedura uniforme për mbledhjen e të 
dhënave. 

Aktualisht, bashkia nuk ka as specialistë të mbledhjes së të dhënave dhe as një 
metodologji për mbledhjen sistematike të të dhënave. Në vend të kësaj, secila 
drejtori i mbledh të dhënat drejtpërdrejt nga burimi (për shembull shkollat) ose 
është vetë burimi i të dhënave. Drejtoria e Koordinimit dhe Zhvillimit mbledh 
të dhëna nga drejtori të tjera, por vetëm në varësi të projekteve. Kjo mënyrë 
e të mbledhurit dhe të përpunuarit të të dhënave e bën të pamundur matjen 

dhe krahasimin e rezultateve të projekteve/programeve bashkiake ndër vite. Qarkullimi i të dhënave 
brenda bashkisë, nga një drejtori te tjetra, rast pas rasti, gjithashtu rrit rrezikun që të njëjtat të dhëna 
të përpunohen më shumë se një herë, edhe kur burimi është i njëjti. Për më tepër, politikëbërja e 
bazuar në fakte në nivel vendor bëhet më e vështirë nga fakti që statistikat e mbledhura dhe të 
përpunuara nga Zyra kombëtare e statistikave, INSTAT, janë agregate dhe nuk pasqyrojnë gjithnjë 
realitetet lokale.

Shumë prej të dhënave të mbledhura nuk ndahen sipas seksit. “Kryesisht janë burra ata që paraqiten 
për të paguar taksën e biznesit, megjithëse shumë biznese drejtohen nga gra. Është një tipar kulturor: 
burrat e konsiderojnë veten si përgjegjës të financave familjare, edhe pse të ardhurat sigurohen nga 
gratë”, u shpreh një specialist i taksës së biznesit. Megjithatë, është me rëndësi që faktet sugjerojnë 
se në të vërtetë ekzistojnë në burim të dhëna që mund të ndahen lehtë sipas seksit, për shembull në 
shkolla dhe në shërbime shëndetësore dhe arsimore, por ndarja nuk zbatohet në mënyrë sistematike 
në fazat e mbledhjes dhe përpunimit. Mungesa e të dhënave dhe statistikave të ndara sipas seksit 

Kryesisht janë burra ata 
që paraqiten për të paguar 

taksën e biznesit, megjithëse 
shumë biznese drejtohen nga 

gra. Është një tipar kulturor: 
burrat e konsiderojnë veten 

si përgjegjës të financave 
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Specialist i taksës së biznesit, One 
Stop Shop, Kamëz
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e bën shumë më të vështirë hartimin e politikave lokale që t’u përgjigjen nevojave të ndryshme të 
grave dhe burrave, vajzave dhe djemve.  

 Përmirësimi i mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave të ndjeshme 
gjinore në Kamëz 

Pas miratimit të Strategjisë për Zhvillim Lokal 2008-2015, bashkia vuri në dukje nevojën për të 
përmirësuar sistemin e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim zbatimin efektiv të 
strategjisë. Miratimi së fundmi i Planit të veprimit gjinor, zhvilluar përmes asistencës së projektit BnQ 
më 2010, nxit bashkinë që të ngrejë një sistem për mbledhjen e të dhënave, që përfshin të dhëna 
të ndara sipas seksit; kjo i dha një shtysë të mëtejshme bashkisë për të lëvizur drejt formalizimit të 
mbledhjes së të dhënave. Me këtë qëllim, projekti BnQ punësoi një ekspert lokal, i cili punoi dy muaj 
me administratën e Bashkisë së Kamzës për t’i ndarë statistikat në bashki sipas gjinive. Së bashku, 
ata zhvilluan një metodologji të njehsuar për mbledhjen e të dhënave në burim për çdo njësi brenda 
bashkisë, duke bërë kështu të mundur mbledhjen e të dhënave të ndara sipas seksit. 

Eksperti mbështeti veprime konkrete për t’i ndarë statistikat sipas gjinive në Bashkinë e Kamzës, duke 
filluar me zhvillimin e një raporti të hartës statistikore, i cili evidentoi boshllëqet në mbledhjen e 
të dhënave dhe propozoi masa ndërhyrëse të mëtejshme për bashkinë. Është interesante që raporti 
i hartës statistikore gjeti që të dhëna të ndara sipas seksit ekzistojnë në nivel burimi. Megjithatë, 
ndarja nuk zbatohet gjatë të gjitha fazave të mbledhjes dhe përpunimit, të 
dhënat ndonjëherë bashkohen prapë, ose nuk u përcillen drejtorive bashkiake 
të përfshira në planifikimin e zhvillimit.

Hapi tjetër kishte të bënte me zhvillimin e kritereve të ndarjes sipas seksit, të 
cilat do të zbatoheshin në të gjitha sistemet e mbledhjes së të dhënave, në të 
gjitha njësitë e bashkisë; personeli i teknologjisë së informacionit u ngarkua që 
të përditësonte sistemin e brendshëm të informacionit. Më pas u nënshkruan 
memorandume mirëkuptimi mes Bashkisë së Kamzës dhe institucioneve të 
tjera shtetërore (si Klinika mjekësore dhe Drejtoria e Arsimit), për të zyrtarizuar 
shkëmbimin e të dhënave të mbledhura dy herë në vit, përfshirë statistikat e 
ndara sipas seksit. 

Eksperti dhe administrata e bashkisë përcaktuan një metodologji për mbledhjen 
e të dhënave të ndara sipas seksit në burim. Për shembull, ndarja sipas seksit e 
të dhënave për punonjësit me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme u konsiderua 
një kusht absolut për hartimin e politikave të ndjeshme gjinore për punësimin 
lokal, përfshirë aksesin në kujdesin social dhe shëndetësor; kështu ndarjes së këtyre të dhënave sipas 
seksit iu dha përparësi. Po ashtu, Drejtoria e Shërbimeve Sociale ofron stimuj për familjet që marrin 
ndihmë sociale dhe për personat me aftësi të kufizuara. Megjithëse drejtoria identifikon seksin e 
kryetarit të familjes (personi që merr ndihmën sociale), anëtarët e familjes identifikohen sipas 
moshës, por jo sipas seksit. Në sektorin e arsimit, tani ka një sistem të përmirësuar për mbledhjen e 
të dhënave të ndara sipas seksit dhe grupmoshave, sa i përket regjistrimit dhe pjesëmarrjes (dy herë 
në vit). “Ne analizuam të dhënat dhe vlerësuam nevojat dhe dëshirat e ndryshme të vajzave dhe djemve, 
gjatë regjistrimit të tyre në shkollën e re të mesme profesionale. Më pas ne i pasuruam kurset e shkollës në 
mënyrë të barabartë, në mënyrë që djemtë dhe vajzat të zgjidhnin profesionin e tyre të parapëlqyer”, 
tha ish-drejtori i Drejtorisë së koordinimit dhe zhvillimit.

 Matja e rezultateve të politikave: Treguesit e ndjeshëm gjinorë

Treguesit janë instrumente thelbësore për matjen e impaktit të çdo ndërhyrjeje politikash; së bashku, 
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proceset e mbledhjes së të dhënave dhe të matjes sigurojnë kornizën për identifikimin dhe hartimin 
e përgjigjeve të politikave, dhe më pas për vlerësimin e efektivitetit të përgjigjeve të politikave. 
Është thelbësore që instrumentet e matjes, që gjurmojnë zbatimin dhe impaktin e politikave, të jenë 
gjithashtu të ndjeshme gjinore. Kësisoj, një hap kyç në nismën e projektit BnQ ishte zhvillimi i treguesve 
që do të pasqyronin kriteret e zhvillimit lokal të Kamzës, por gjithashtu do t’i nxisnin autoritetet më tej, 
që të mbledhin dhe të përpunojnë të dhëna që janë të ndara sipas seksit. 

Bazuar në ‘Paketën kombëtare të treguesve të harmonizuar gjinorë’, domethënë dokumenti që 
pasqyron politikën kombëtare për gjininë (SKBGJ-DhBGJ-DhF) dhe gjithë dokumentet e tjera 
të rëndësishme ndërkombëtare për barazinë gjinore (CEDAW, Udhërrëfyesi i BE-së, Objektivat e 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit), eksperti dhe administrata përcaktuan një listë treguesish të rëndësishëm 
për nivelin lokal, identifikuan burimin e tyre dhe zhvilluan një formulë përllogaritjeje që do të 
zbatohej në nivel lokal për secilin nga objektivat kryesorë të strategjisë së zhvillimit lokal. Ky ishte 
vërtet një hap i madh përpara për Bashkinë e Kamzës në përpjekjet e saj për të përmbushur politikat 
dhe strategjinë kombëtare (përfshirë përparësitë e barazisë gjinore), në të njëjtën kohë duke i bërë 
politikat kombëtare të prekshme, të zbatueshme dhe të matshme në nivel lokal. Ky proces do të 
bënte të mundur në të ardhmen, gjithashtu, monitorimin e zbatimit të SKBGj-DhBGj në nivel lokal. 
Një shembull i treguesve të ndjeshëm gjinorë të përfshirë në kuadër të SKBGj-DhBGj-DhF në lidhje 
me fuqizimin ekonomik të grave, mundësitë e rritura për punësimin e tyre dhe pjesëmarrjen e tyre 
në formim profesional paraqitet më poshtë:

Treguesit  Formula e llogaritjes Burimi 

% femra/% meshkuj e 
pronarëve të bizneseve të 
regjistruara në zyrën bashkiake 
(16-65 vjeç/të aftë për punë)

Numri i pronarëve të biznesit femra/numri 
gjithsej i bizneseve. 

Numri i pronarëve meshkuj/numri gjithsej i 
bizneseve (16-65 vjeç/të aftë për punë për 
meshkujt dhe 16-60 vjeç për femrat)

Sektori i taksave/biznesit 
Bashkia Kamëz 

% e punonjësve femra në 
regjistrin e bizneseve 

Numri i punonjësve femra i ndarë sipas 
numrit gjithsej të punonjësve të regjistruar

Sektori i taksave/biznesit 
Bashkia Kamëz

Numri i bizneseve sipas 
veprimtarisë ekonomike  

Numri i bizneseve sipas veprimtarisë 
ekonomike  të regjistruar në zyrën 
bashkiake

Sektori i taksave/biznesit 
Bashkia Kamëz

Numri i familjeve që paguajnë 
taksa lokale, sipas seksit të kreut 
të familjes

Numri i familjeve që paguajnë taksa lokale, 
sipas seksit të kreut të familjes

Sektori taksave/biznesit dhe 
Zyra e Gjendjes Civile 

Bashkia Kamëz

 Përmirësimi i aksesit te të dhënat: One Stop Shop

E fundit, por jo më pak e rëndësishmja: përfundimet e ndërhyrjeve u përfshinë dhe u zbatuan në 
One Stop Shop. One Stop Shopi përpunon dhe ofron një numër të madh shërbimesh, kërkesash, 
ankesash, përgjigjesh, certifikimesh dhe licencash për qytetarët e Kamzës çdo ditë. Kësisoj, u gjykua 
e domosdoshme që të përmirësohej sistemi i shkëmbimit të të dhënave i përdorur nga One Stop 
Shopi. Me asistencën e projektit BnQ, të 23 sektorët e shërbimeve të mbuluara nga One Stop Shopi 
tani ofrojnë të dhëna të zbërthyera sipas seksit për çdo kërkesë, ankesë apo aplikim. Në të njëjtën 
kohë, One Stop Shopi ua përcjell të dhënat e ndara sipas seksit, të marra sektorëve përkatës të 
bashkisë, si taksat, licencimi, punësimi, arsimi dhe ndihma sociale. Këto të dhëna më pas përdoren 
nga sektorët e bashkisë për të zhvilluar tregues të ndjeshëm gjinorë, që masin sesi Bashkia e Kamzës 
po u përgjigjet vërtet nevojave të grave dhe burrave. 
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 Vlerësimi i impakti: Nxjerrja dhe përpunimi i të dhënave gjinore në 
Kamëz

Përmes mbështetjes së projektit BnQ, Bashkia e Kamzës dhe drejtoritë e saj tani zotërojnë një 
metodologji të njehsuar për mbledhjen e të dhënave të ndara sipas seksit në burim. Si rrjedhojë, 
strategjia e zhvillimit lokal të Kamzës është ripunuar për të përfshirë tregues të ndjeshëm gjinorë, të 
cilët do të shërbejnë për të gjurmuar më mirë sesi strategjia ndikon në mënyrë të ndryshme te gratë 
dhe burrat në Kamëz. Për më tepër, Buletini Vjetor Statistikor 2010 i Kamzës tani përmban të dhëna 
të ndara sipas seksit, për të parën herë. Më gjerë, nxjerrja e statistikave gjinore lokale në nivel bashkie 
ka qenë një nga fushat me përparësi të projektit BnQ dhe UN Women në të paktën shtatë bashki të 
tjera pilote, Berati, Elbasani, Gramshi, Kukësi, Laçi, Lushnja dhe Lezha.

Nxjerrja e statistikave gjinore lokale u jep bashkive të sipërpërmendura mundësinë për të mbledhur 
të dhëna lokale solide dhe të larmishme, në mbështetje të ndërhyrjeve të autoritetit vendor përmes 
politikave. Më tej, statistikat lokale të ndara sipas gjinive në formatin e Buletinit Vjetor Statistikor kanë 
rritur aksesin tek informacioni për agjencitë partnere dhe bashkëpunuesit e Bashkisë së Kamzës, 
përfshirë institucione shtetërore dhe joshtetërore, i cili mund të shfrytëzohet për të përshtatur dhe 
futur praktika të reja në përputhje me nevojat e zhvillimit sektorial në Kamëz. Duke parë përpara, kjo 
ndërhyje do të përdoret, gjithashtu, si bazë për përfshirjen e të dhënave të ndara sipas seksit dhe 
për zhvillimin e treguesve të ndjeshëm gjinorë për ‘Raportin e Statusit të Grave në Elbasan’ dhe për 
procesin e auditit social në Lushnjë, veprimtari të cilat kërkojnë baza të dhënash të ndara sipas seksit. 

Si rezultat i ndërhyrjes së BnQ-së, tani duhet pak përpjekje nga stafi i bashkisë për ta bërë mbledhjen 
e të dhënave të ndara sipas seksit rutinë në operacionet e përditshme. Pra, sistemi ka ndryshuar, 
por bashkia a ka ndryshuar? “Isha pak i stresuar kur prezantova Planin e veprimit gjinor dhe Raportin 
e hartës statistikore përpara Këshillit Bashkiak, jo për shkak të Këshillit, por sepse po i prezantoja 
dokumente shumë të ndjeshme gjinore një Këshilli të dominuar nga meshkujt”, tha një specialiste e 
Drejtorisë së koordinimit dhe zhvillimit. Fakti që Plani i veprimit gjinor iu paraqit Bashkisë bashkë me 
dokumente të tjera të rëndësishme të bazuara në të dhëna, si ‘Dokumenti i Integruar Gjinor’, Buletini 
Vjetor Statistikor dhe ‘Raporti i Hartës Statistikore’, të cilat plotësojnë përmbajtjen e Planit të veprimit 
gjinor, rrit mundësitë që zyrtarët vendorë tani do të përfshijnë përmasat dhe përparësitë gjinore në 
proceset politikëbërëse lokale.

 Ecja përpara: Arritja e një impakti të qëndrueshëm përmes 
statistikave gjinore 

Nxjerrja e statistikave gjinore jo vetëm që krijon përfitime të 
prekshme për qytetarët - si burra edhe gra - përmes një politikëbërje 
të përmirësuar; ajo mund të tërheqë gjithashtu shpërblime financiare. 
Donatorët po u kushtojnë vëmendje në rritje kapaciteteve të qeverisë 
për të mbledhur, përpunuar dhe shfrytëzuar të dhënat e ndara sipas 
seksit në proceset politikëbërëse, duke krijuar një stimul shtesë për 
bashkitë si Kamza, për të përparësuar mbledhjen e të dhënave të 
ndara sipas seksit.

Për ta bërë nxjerrjen e të dhënave gjinore një sipërmarrje të 
qëndrueshme, megjithatë, Bashkia e Kamzës duhet të sigurojë që 
strukturat e ngarkuara me koordinimin dhe monitorimin e mbledhjes 
së të dhënave të ndara sipas seksit të jenë të financuara, të fuqizuara 
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Specialiste, Drejtoria e koordinimit 
dhe zhvillimit 
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dhe të mbështetura si duhet për t’i përmbushur këto funksione. Në nivel lokal, nëpunësit e barazisë 
gjinore (NBGj) kanë për detyrë të sigurojnë që të dhënat e ndara sipas seksit të mblidhen dhe 
shfrytëzohen nga të gjitha drejtoritë e bashkisë. Megjithatë, në mënyrë që NBGj-të të funksionojnë 
me efektivitet, kërkohet një mbështetje e vazhdueshme për zhvillimin e kapaciteteve dhe mandati 
i NBGj-ve duhet ligjëruar. Të dyja këto kërkojnë caktimin e burimeve financiare, si dhe vullnet e 
përkushtim politik nga ana e drejtuesve të qeverisë vendore. 

Më tej, institucionalizimi i mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave të ndjeshme gjinore në Kamëz 
kërkon që të gjitha strukturat lokale përkatëse i) të marrin mbështetje të vazhdueshme teknike; ii) të 
jenë të ndërgjegjshme për përfitimet e këtyre proceseve dhe të stimulohen qartë për t’i përkrahur 
ato; dhe iii) të kuptojnë që në fund të fundit ato duhet t’u japin llogari qytetarëve burra dhe gra të 
Kamzës. Me nisma konkrete tashmë të gatshme për proceset e mbledhjes së të dhënave gjinore, 
Kamza është në pozitë të favorshme për t’i përballuar këto sfida. 

 Shembull: Treguesit e ndarë sipas seksit në Strategjinë e zhvillimit lokal të Kamzës

Lista e treguesve të përgjithshëm për zbatimin dhe monitorimin e strategjisë së zhvillimit lokal, 
të cilët mund të ndahen sipas seksit bazuar në dokumentin strategjik lokal, përfshin treguesit e 
mëposhtëm:

Përkufizimi i treguesit
Formula e 
llogaritjes

Burimi i të dhënave

1
Numri i banorëve, i ndarë 
sipas seksit  

Numër Zyra e Gjendjes Civile

Bashkia Kamëz

2
Numri i familjeve, sipas seksit 
të kryetarit të familjes 

Numër Zyra e Gjendjes Civile

Bashkia Kamëz

3
Numri i familjeve të ardhura, 
sipas seksit të kryetarit të 
familjes 

Numër Zyra e Gjendjes Civile

Bashkia Kamëz

4
Numri i familjeve të larguara, 
sipas seksit të kryetarit të 
familjes 

Numër Zyra e Gjendjes Civile

Bashkia Kamëz

5
Numri i familjeve që marrin 
ndihmë sociale, sipas seksit 
të kryetarit të familjes 

Numër Sektori i ndihmës sociale 

6
Numri i emigrantëve mbi 18 
vjeç, sipas seksit  

Numër Zyra e Gjendjes Civile

Bashkia Kamëz

7
Numri i nxënësve, i ndarë 
sipas seksit 

Numër Sektori i Arsimit i bashkisë

8
Numri i nxënësve në shkollë 
të mesme, sipas seksit dhe 
grupmoshave 

Numër Sektori i Arsimit i bashkisë

9
Numri i fëmijëve nën 6 vjeç, i 
ndarë sipas seksit  

Numër Zyra e Gjendjes Civile 

10
Numri i automjeteve, sipas 
seksit të pronarit

Numër Sektori i One Stop Shopit 
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11

Numri i mësuesve, sipas 
seksit dhe grupmoshave 
dhe nivelit arsimor ku japin 
mësim

Numër Sektori i Arsimit 

12
Numri i mjekëve, sipas seksit 
dhe grupmoshave 

Numër Mund të mblidhen nga sektori i Arsimit 
ose Drejtoria e koordinimit dhe zhvillimit 

13
Numri i infermierëve, sipas 
seksit dhe grupmoshave 

Numër Mund të mblidhen nga sektori i Arsimit 
ose Drejtoria e koordinimit dhe zhvillimit

14
Të ardhurat vjetore për 
frymë, sipas seksit dhe 
moshave 

Numër Këto të dhëna mblidhen përmes anketave 

15
Numri i bizneseve, sipas 
seksit të pronarit

Numër Zyra e taksës së biznesit 

16
Numri i pensionistëve, sipas 
seksit dhe grupmoshave 

Numër Zyra e Gjendjes Civile 

17
Numri i këshilltarëve, sipas 
seksit  

Numër Kabineti i Kryetarit të Bashkisë

18
Numri i shoqatave të biznesit 
dhe numri i anëtarëve të tyre, 
sipas seksit dhe moshave

Numër Drejtoria e koordinimit dhe zhvillimit

19
Konsumi mesatar për frymë, 
sipas seksit dhe moshës

Numër Këto të dhëna mblidhen përmes anketave 

20

Numri i nxënësve që nuk 
marrin pjesë në arsimin e 
detyrueshëm, sipas seksit 
dhe moshave

Numër Sektori i Arsimit 

21
Numri i bizneseve të 
zejtarisë, sipas seksit dhe 
moshës së pronarit 

Numër Drejtoria e koordinimit dhe zhvillimit ose 
zyra e punësimit tek One Stop Shopi
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 Studim rasti 3: Buxhetimi pjesëmarrës në 
Bashkinë e Elbasanit 

 Konteksti: Përfshirja e buxhetimit pjesëmarrës në Elbasan

Prej disa vitesh Bashkia e Elbasanit është përpjekur për t’iu përgjigjur më mirë nevojave dhe 
interesave të qytetarëve të saj. Janë arritur shumë ndryshime pozitive, sidomos në vitet e fundit, 

falë vullnetit dhe gatishmërisë së zyrtarëve të bashkisë për të punuar së bashku me komunitetin 
e Elbasanit. Bashkia ndjek një parim të thjeshtë: t’u shërbejë të gjithë qytetarëve, pa dallim nga 
gjendja socio-ekonomike, gjinia, feja apo bindjet politike. 

Buxhetimi pjesëmarrës (BP) është një nismë e prezantuar nga bashkia më 2004, me qëllim forcimin 
e qasjes pjesëmarrëse së qeverisjes vendore në Elbasan. Buxhetimi pjesëmarrës është një metodë 
përmes së cilës gratë dhe burrat ndikojnë vendimmarrjen lokale dhe shpërndarjen e burimeve 
publike për të pasqyruar më mirë nevojat dhe përparësitë e komunitetit. Duke e bërë këtë, Bashkia 
e Elbasanit përmbush ligjin nr.8652 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverive vendore”, i cili i 
detyron njësitë e qeverisë vendore dhe këshillat përkatës që të mbajnë konsultime publike përpara 
se të kalojnë buxhetin lokal. 

Buxhetimi pjesëmarrës është zbatuar në dy faza kryesore në Elbasan. Faza fillestare, e zbatuar midis 
vitit 2004 dhe 2007, kishte për synim angazhimin e komunitetit dhe përcaktimin e çështjeve prioritare 
për t’u përfshirë në buxhetin vjetor të bashkisë. Gjatë kësaj faze, bashkia prezantoi konceptin e 
buxhetimit pjesëmarrës dhe angazhoi aktorë të ndryshëm të qeverisë dhe të shoqërisë civile për të 
mbështetur zbatimin e tij. 

 Ku janë gratë? Aplikimi i një optike gjinore në procesin 
e buxhetimit pjesëmarrës

Gjatë zbatimit të fazës së parë, aktorë të ndryshëm vunë në dukje se gratë 
që merrnin pjesë në takime ishin mesatarisht 15 deri 20 për qind. Kjo solli 
përcaktimin e çështjeve prioritare, të cilat shpesh nuk pasqyronin nevojat 
dhe shqetësimet specifike të grave. “Kishte lagje ku gratë ngritën disa çështje 
gjatë takimit, por shqetësimet e tyre nuk u përkufizuan si përparësi për shkak të 
numrit të vogël të grave që mundën të votonin për përparësitë e tyre”, tha njëri nga 
pjesëmarrësit në takimin e mbajtur në lagjen “Haxhia” në Elbasan.

Pjesëmarrja e barabartë e grave dhe burrave në vendimmarrjen politike është 
një parakusht për qeverisjen e mirë. Megjithatë, shkalla e pjesëmarrjes së grave 

në proceset politike dhe publike luhatet shumë në Elbasan. Për shembull, gratë përbëjnë rreth 47 
për qind të administratës bashkiake dhe 36 për qind prej tyre aktualisht mbajnë pozicione drejtuese, 
përfshirë drejtoresha departamentesh. Megjithëkëtë, numri i grave të zgjedhura në Këshillin Bashkiak 
është shumë më i ulët - gratë përfaqësojnë vetëm 15.5 për qind të Këshillit dhe asnjë grua nuk mban 
një pozicion drejtues në të. Gratë shpesh nuk marrin pjesë në proceset politikëbërëse publike socio-
ekonomike; edhe kur marrin pjesë, nevojave të tyre shpesh nuk u jepet përparësi. 

Pjesëmarrja e ulët e grave gjatë fazës së parë të procesit BP u kthye në një shqetësim për zyrtarët e 
bashkisë. “Burrat dhe gratë kanë nevojë dhe e shfrytëzojnë ambientin përreth në mënyra të ndryshme. 

Kishte lagje ku gratë ngritën 
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Ka dallime të rëndësishme gjinore mes përparësive të tyre, me burrat që përzgjedhin godinat lokale dhe 
transportin si çështje të rëndësishme, ndërsa gratë shpesh përmendin mjedisin lokal dhe arsimin”, tha 
Drejtori i Përgjithshëm i Politikave ekonomike dhe strategjike në Bashkinë e Elbasanit. 

Zyrtarët e bashkisë kuptuan që zbatimi i një optike gjinore në procesin e 
buxhetimit pjesëmarrës do të ndihmonte të nxirrte në pah marrëdhëniet 
socio-ekonomike midis gjinive, varfërisë dhe përfshirjes sociale, dhe 
nevojave e rutinave të ndryshme të shërbimeve, të përdorura nga gratë dhe 
burrat. Rezultatet do të demonstronin nevojën për pjesëmarrje të ekuilibruar, 
si të grave ashtu dhe të burrave, për të zhvilluar politika dhe shërbime lokale 
dhe për të akorduar burime të cilat u përgjigjen më mirë nevojave të grave 
dhe burrave. Si rrjedhojë, bashkia lidhi partneritet me UN Women për të 
rritur pjesëmarrjen e grave në buxhetimin pjesëmarrës dhe për të futur një 
pikëpamje gjinore në procesin BP. 

 Buxhetimi pjesëmarrës i ndjeshëm gjinor në praktikë

Çfarë pamjeje ka një proces buxhetimi pjesëmarrës i ndjeshëm gjinor dhe si 
mund të bëhet buxhetimi pjesëmarrës më efektiv duke aplikuar një optikë 
gjinore? Gjatë fazës së dytë të procesit të BP-së, e cila filloi më 2008, bashkia 
prezantoi një dimension të ri në proces, duke përfshirë aktivisht grupe grash. 
Me mbështetjen e UN Women, administrata e bashkisë lidhi partneritet me dy organizata lokale për 
gratë, për të zhvilluar një analizë gjinore të buxhetimit pjesëmarrës në fillim të procesit. Ky ushtrim 
ndihmoi për të identifikuar pikat problematike në lidhje me pjesëmarrjen e burrave dhe grave, si dhe 
shërbeu për të nxjerrë në pah sesi shpenzimet publike kanë sjellë përfitime për gratë dhe burrat në 
mënyra të ndryshme.

Pas kësaj analize, filluan veprimtaritë e BP-së me zyrtarët që përftonin një kuptim më të mirë sesi ta 
bënin projektin më përfshirës për gratë. Procesi i buxhetimit pjesëmarrës në vetvete zakonisht zgjat 
45 ditë dhe menaxhohet nga bashkia. Qyteti ndahet në 23 lagje, ku mbahen mbledhje me qytetarët. 
Për të rritur pjesëmarrjen e komunitetit në takimet për BP-në, bashkia bëri një ftesë publike përmes 
mediave lokale. Gjithashtu, broshura me informacion rreth datës, orës dhe vendit u shpërndanë me 
shumicë në çdo lagje, përfshirë në vendet e frekuentuara nga gratë. Qytetarët u ftuan gjithashtu 
edhe përmes njoftimeve të shpërndara derë më derë ose përmes telefonit, nga personeli i bashkisë. 
Organizatat ndihmëse organizuan takime përgatitëse me qytetarët gra, me synimin për t’i përgatitur 
gratë më mirë për të shprehur shqetësimet e tyre gjatë takimeve zyrtare. Për më tepër, u bënë 
trajnime për zyrtarët e administratës së bashkisë të ngarkuar me menaxhimin e procesit të BP-së, 
sesi të inkurajonin pjesëmarrjen aktive të grave dhe të grupeve të tjera të në nevojë. Falë kësaj 
përpjekjeje përgatitore nga organizatat lokale, më shumë gra morën pjesë në BP më 2010 - 569 nga 
1241 pjesëmarrës (45 për qind), përfshirë nga grupe të mënjanuara, si nëna me fëmijë me paaftësi 
sfiduese, gra të divorcuara, vejusha, të mbijetuara të dhunës në familje dhe gra rome. 

Çdo lagje diskutoi dhe vendosi për çështjet prioritare të veta. Një komisioner - një përfaqësues për 
secilën nga 23 lagjet - u caktua në Komisionin Qendror përmes një procesi votimi. BP-ja më 2010 
shënoi një pikë kulmore në përfaqësimin e grave si komisionere - 11 nga 23, ose 8 më shumë se në 
vitin 2008. Këto 11 komisionere gra ushtruan votën e tyre në Komisionin Qendror, duke rritur kështu 
fuqinë vendimmarrëse të grave në përcaktimin e çështjeve prioritare për t’iu paraqitur Këshillit 
Bashkiak. Këto çështje prioritare më pas iu përcollën Këshillit Bashkiak, kur u mbajtën diskutimet për 
buxhetin; duke qenë se mbledhjet ishin të hapura, kjo ishte një tjetër mundësi për gratë dhe burrat 
e Elbasanit për të marrë pjesë në to dhe për të monitoruar procesin. 

Burrat dhe gratë kanë nevojë për 
dhe e shfrytëzojnë ambientin 
përreth në mënyra të ndryshme. 
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BP-ja ka shërbyer gjithashtu për të rritur kuptimin nga ana e zyrtarëve të 
administratës së bashkisë të situatës socio-ekonomike në qytet dhe në çdo lagje 
dhe gatishmërinë e tyre për të kërkuar mendimin dhe gjykimin e qytetarëve 
për shërbimet e bashkisë. Është kthyer në një qasje praktike për të vendosur 
kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarët e Elbasanit.

Me mbështetjen e UN Women, Bashkia e Elbasanit ka krijuar një model të 
qëndrueshëm të ndjeshëm gjinor të buxhetimit pjesëmarrës, i cili konsiston te:

•	 Ngritja e kapaciteteve dhe rritja e sensibilizimit të grave dhe burrave për të mundësuar 
pjesëmarrjen e tyre në të gjitha nivelet e procesit të BP-së (përmes mbështetjes së organizatave 
lokale);

•	 Trajnime orientuese dhe për ndërtimin e besimit në mbështetje të pjesëmarrjes së grave në 
nivel qyteti (përmes mbështetjes së organizatave lokale);

•	 Ndërtimi i kapaciteteve të zyrtarëve të administratës, këshilltarëve të zgjedhur dhe komunitetit 
për çështjet gjinore në proceset pjesëmarrëse dhe dhënien e shërbimeve (me ekspertë);

•	 Arritja e ekuilibrit gjinor në të gjitha fazat e procesit të BP-së; dhe, në rast se ka çekuilibër, gjetja 
e mekanizmave si kuotat gjinore për ta zgjidhur; dhe

•	 Monitorimi nëse BP-ja po mundëson pjesëmarrje të ekuilibruar gjinore dhe nëse procesi po 
përmbush nevojat e burrave dhe të grave (organizatat lokale dhe bashkia).

 Buxhetimi (gjinor) për rezultate: Rritja e pjesëmarrjes së grave në 
buxhetimin pjesëmarrës

Si rezultat i bashkëpunimit midis UN Women dhe organizatave lokale të shoqërisë civile, shkalla 
e pjesëmarrjes së grave arriti në 40 dhe 50 për qind. Gratë tani e shohin BP-në si një mundësi për 
të ndikuar vendimet e buxhetimit bashkiak. Më 2009 prania e grave në procesin e buxhetimit 
pjesëmarrës solli një rritje të numrit të mini-projekteve të ndjeshme gjinore të financuara, nga 14 
(më 2007) në 24. Burimet  e disponueshme bashkiake në mbështetje të barazisë gjinore ishin 4 herë 
më të larta krahasuar me vitin e mëparshëm. 

Me mbështetjen e UN Women, nga viti në vit, ka pasur një numër në rritje të grave aktive në procesin 
e BP-së (nga 10 deri 30 për qind më 2009, në 45 për qind më 2011), si dhe një numër në rritje të grave 
të zgjedhura në Komisionin Qendror (nga 3 më 2009 dhe 2010 në 11 më 2011). Numri i projekteve të 
miratuara që marrin në konsideratë nevojat e grave gjithashtu është rritur. 

 Ecja përpara: Mësimet e nxjerra dhe hapat e mëtejshëm 

“Nga viti në vit ne shohim procesin në retrospektivë dhe ka me siguri gjëra që duhen bërë ndryshe”, 
tha një nga ndërmjetësuesit e procesit të BP-së. Rritja e pjesës së buxhetit bashkiak për projekte të 
propozuar do të rrisë interesat e komunitetit dhe më shumë gra dhe burra do të marrin pjesë në BP; 
kjo nga ana tjetër mund të krijojë pritmëri jorealiste nga bashkia dhe buxheti i saj. Kësisoj, një analizë 
se deri në çfarë mase është përfunduar një projekt prioritar duhet bërë dhe ndarë me qytetarët çdo 
vit, përpara se të fillojë procesi i BP-së. Grave dhe burrave u duhet dhënë mundësia për të vendosur 
nëse ndonjë projekt i ngelur pezull duhet të mbetet në listën e përparësive apo jo. Kjo ka një impakt 
të drejtpërdrejtë mbi gratë dhe grupet e grave lokale, pasi disa projekte të evidentuara nga ato, si 
kthimi i hapësirave të gjelbra, nuk u përfunduan për shkak të transferimit të burimeve të buxhetit 
bashkiak te ndërtimi i rrugëve. 

Me mbështetjen e UN Women, 
Bashkia e Elbasanit ka krijuar 

një model të ndjeshëm gjinor të 
buxhetimit pjesëmarrës.

Përfaqësues i Bashkisë së Elbasanit
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Administrata e bashkisë duhet të gjejë një mënyrë për t’i sjellë këshilltarët bashkiakë më afër 
procesit BP, sidomos duke marrë pjesë në takime të drejtpërdrejta me komunitetin. Kjo do t’u 
jepte këshilltarëve një tablo më të gjerë të shqetësimeve dhe nevojave të komunitetit. Si rrjedhojë, 
shpresohet që këshilltarët do të jenë më të ndjeshëm dhe më të vëmendshëm kundrejt komunitetit 
të Elbasanit.

Cilët janë hapat e mëtejshëm? Monitorimi i projekteve të zbatuara nga bashkia në kuadër të 
buxhetimit pjesëmarrës është një domosdoshmëri që duhet kryer jo vetëm nga administrata e 
bashkisë, por kryesisht nga gratë dhe burrat pjesëmarrës. Për këtë qëllim, prezantimi i auditeve 
sociale, një mjet për të monitoruar dhe vlerësuar dhënien e shërbimeve lokale nga komuniteti, është 
një opsion i mundshëm në të ardhmen e afërt. Deri më sot, në bashkëpunim me OJF-në “Qendra e 
aleancës gjinore për zhvillim” (QAGJZH), projekti BnQ i ka ndihmuar komunitetet për të ndërtuar 
kapacitetet e tyre për të kryer audite sociale në Gramsh, Berat, Kamëz dhe Lushnjë. Kjo është 
vetëm faza e parë, e cila u shoqërua me ngritjen e një kuadri bazë dhe përcaktimin e objektivave 
dhe përgjegjësive të pjesëmarrësve në auditimin social, dhe kjo fazë fillestare duhet të ndiqet nga 
veprimtari konkrete monitorimi në këto bashki.
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 Studim rasti 4: Vetëm bashkë mund ta 
luftojmë dhunën në familje - Rasti i Gramshit 

 Dhuna në familje në Gramsh

Përgjigjja efektive ndaj dhunës në familje dhe trajtimi i saj është një 
çështje shqetësuese për institucionet e nivelit vendor në Gramsh, si 
dhe në shumë bashki të tjera në mbarë Shqipërinë. Në fakt, me gjithë 
miratimin e ligjit për dhunën në familje në qershor 2007, deri më 2008, 
nuk ekzistonte një protokoll për t’iu përgjigjur dhe për të regjistruar 
rastet e dhunës në familje në nivel lokal në vend6.

Si pasojë e mungesës së 
informacionit dhe të një 
institucioni të specializuar 
reagues, shumë anëtarë 

familjeje që pësonin dhunë i drejtoheshin stacionit të 
policisë në qytetin e Gramshit, si i vetmi institucion që 
viktimat dhe të afërmit e tyre njihnin. Stacioni i policisë 
pritej që të jepte shërbime të ndryshme të nevojshme për 
t’iu përgjigjur në mënyrë tërësore rasteve të dhunës në 
familje: përkrahje psikologjike, përkrahje ligjore, strehim, 
dhe shërbime të tjera që ndihmojnë krijimin e një jete të çliruar nga dhuna. Megjithatë, “vetë 
stacioni i policisë dhe punonjësit e tij nuk ishin të përgatitur për t’u ofruar viktimave shërbimet e 
ndryshme për të cilat ata kishin nevojë, megjithëse punonjësit e policisë përpiqeshin t’i ndihmonin 
ata në përputhje me detyrimet e reja të vendosura përmes ligjit të ndryshuar për dhunën në 
familje”, thotë inspektor Zhupani, punonjësi i policisë, përgjegjës për t’u marrë me rastet e dhunës 
në familje. “Ka pasur shumë raste në të cilat gratë dhe vajzat nuk kanë pasur alternativë, kështu 
që janë detyruar të kthehen në shtëpi, ku rastet e dhunës shpesh janë rritur në ashpërsi dhe 
shpeshtësi.

 Ngritja mbi themele të forta: Rëndësia e veprimit të koordinuar

Duke marrë parasysh këtë realitet dhe me kërkesë të bashkisë, projekti “Barazi në qeverisje” vendosi 
ta diskutojë çështjen e Gramshit me shoqatën “Refleksione”, një OJQ e angazhuar në mbrojtje të 
viktimave të dhunës në familje dhe në përkrahje të çështjeve të dhunës në familje. Së bashku, BnQ-
ja dhe “Refleksione” zhvilluan një projekt ndërhyrjeje për bashkinë e Gramshit dhe në dhjetor 2010 
filluan zbatimin e projektit gjashtëmujor “Ngritja e një sistemi të qëndrueshëm për t’iu përgjigjur 
dhunës në familje në nivel lokal”. “Lufta kundër këtij fenomeni është një sfidë e vështirë dhe askush 
nuk mund t’ia dalë i vetëm. Por së bashku, ne mund të bëjmë shumë dhe mund të kontribuojmë për 
ta përballuar dhe ulur këtë fenomen në qytetin tonë”, thotë inspektor Zhupani.

Është me rëndësi që kjo nismë plotësoi dhe çoi më tej përpjekjet e mëparshme nga aktorë kombëtarë 
dhe ndërkombëtarë për të përmirësuar zbatimin e ligjit për dhunën në familje. Për shembull, 

6 Ngritja e një sistemi referimi ndërsektorial është detyrim ligjor për të gjitha njësitë e qeverisë vendore. Në 
fillim të vitit 2011, u nënshkrua një Vendim i Këshillit të Ministrave (Vendimi nr.344), i cili konfirmonte natyrën e 
detyrueshme të ‘Reagimit të Koordinuar të Komunitetit ndaj Dhunës në Familje’ (RKK) në nivel lokal.

Lufta kundër këtij fenomeni është një 
sfidë e vështirë dhe askush nuk mund t’ia 

dalë i vetëm. Por së bashku, ne mund të 
bëjmë shumë dhe mund të kontribuojmë 
për ta përballuar dhe ulur këtë fenomen 

në qytetin tonë.

Inspektor Zhupani, Bashkia Gramsh

Ka pasur shumë raste në të cilat gratë dhe 
vajzat nuk kanë pasur alternativë, kështu që 
janë detyruar të kthehen në shtëpi, ku rastet 
e dhunës shpesh janë rritur në ashpërsi dhe 
shpeshtësi.

Inspektor Zhupani, Bashkia Gramsh
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Mekanizmi i reagimit të koordinuar të 
komunitetit ndaj dhunës në familje në 
veprim

Efektiviteti i mekanizmit RKK varet nga 
një sërë faktorësh të ndërlidhur:

1. Strukturë dhe mbështetje 
institucionale: Një zyrë e dedikuar për 
barazinë gjinore dhe dhunën në familje, e 
pajisur si duhet për të mbështetur sistemin 
RKK.

2. Aftësi gjinore profesionale: Një 
zyrë për BGj&DhF e pajisur me ekspertë 
të barazisë gjinore të mandatuar dhe 
fuqizuar si duhet për të koordinuar RKK-
në dhe nismat e barazisë gjinore më në 
përgjithësi. 

3. Takime të rregullta koordinuese: 
Takime të rregullta mes përfaqësuesve 
përgjegjës për zbatimin e ligjit për dhunën 
në familje, për të garantuar bashkërendim, 
përgjigje efektive dhe trajtim të sfidave 
dhe boshllëqeve që dalin. 

4. Sensibilizim: Përpjekje të vazhdueshme 
për të rritur sensibilizimin mes publikut 
dhe autoriteteve vendore, që dhuna në 
familje është një shkelje e të drejtave të 
njeriut.

5. Ndërtim i kapaciteteve: Ndërtim 
intensiv dhe i përshtatur për aktorët 
e mandatuar për të zbatuar ligjin për 
dhunën në familje, si policia, gjyqësori, dhe 
shërbimet shëndetësore dhe sociale.

6. Sisteme të mbledhjes së të dhënave: 
Sisteme për të mbledhur, përpunuar dhe 
regjistruar si duhet informacion rreth 
rasteve të dhunës në familje.

7. Shërbime mbështetëse për 
viktimat: Shërbime të përshtatura që 
ofrojnë mbështetje ligjore, psikologjike, 
rehabilituese dhe të llojeve të tjera për 
viktimat dhe të afërmit e tyre; strehë të 
sigurt, si dhe  mekanizma si linja telefonike 
24-orëshe dhe operatorë profesionistë për 
t’iu përgjigjur rasteve si duhet.

midis viteve 2007 dhe 2009, ‘Rrjeti kundër dhunës dhe 
trafikimit me bazë gjinore’ (RRKDhTBGj) zbatoi projektin 
“Bëje të vërtetë: Zbatimi i ligjit kundër dhunës në familje 
në Shqipëri”, me mbështetjen e Trust Fondit të OKB-së në 
Mbështetje të veprimeve për të eliminuar dhunën kundër 
grave (UNTF).

Në kuadër të këtij projekti, koncepti i përgjithshëm i 
‘Reagimit të koordinuar të komunitetit ndaj dhunës në 
familje’ (RKK) u rafinua dhe u vu në provë: Së pari, në bashki 
u krijua një ‘Këshill kundër dhunës në familje’ (KKDhF). 
KKDhF-ja shërben si një mekanizëm referimi ndërsektorial 
për të bashkërenduar reagimin ndaj dhunës në familje 
midis aktorëve të ndryshëm qeveritarë dhe joqeveritarë. 
Këshilli mbledh përfaqësues nga institucionet e qeverisë 
vendore, OJQ-të e grave, agjencitë e shërbimeve sociale, 
departamentet e shëndetësisë dhe arsimit, organet e 
zbatimit të ligjit dhe gjyqësori. Përmes trajnimeve të 
përshtatura, më tej ndërtohen kapacitetet e institucioneve 
të ndryshme për të zbatuar më mirë aspektet e ligjit për 
dhunën në familje, përfshirë procedurat për t’iu përgjigjur 
rasteve dhe për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes. 

Bashkia e Gramshit është aktualisht një nga tetëmbëdhjetë 
bashkitë në Shqipëri që kanë pilotuar modelin “Reagimi 
i koordinuar i komunitetit (RKK) ndaj dhunës në familje 
(DhF)”, me mbështetje teknike nga “Refleksione”, ‘Rrjeti 
kundër dhunës dhe trafikimit me bazë gjinore’, dhe 
Qendra për vlerësim, menaxhim dhe trajnim (QVMT). 
Përpjekjet janë mbështetur financiarisht nga donatorë 
të huaj, si Trust Fondi i OKB-së, UNDP, projekti BnQ, 
Welthaus Graz, dhe USAID. Sistemi i RKK-së është një mjet 
për të përvijuar mandatet e ndryshme dhe veprimtaritë, 
si dhe shërbimet e aktorëve të ndryshëm në fushën e 
reagimit dhe luftës ndaj dhunës në familje. Përmes kësaj, 
autoritetet evidentojnë boshllëqe në sistemin ekzistues 
dhe zhvillojnë një reagim më efektiv dhe të koordinuar 
ndaj rasteve të dhunës në familje. Duke u bazuar mbi 
këtë themel të fortë, projekti BnQ-‘Refleksione’ kishte 
për qëllim ngritjen e mekanizmit të RKK-së si një model 
efektiv për të trajtuar rastet e dhunës në familje në 
Bashkinë e Gramshit.

 Si funksionon mekanizmi i “Reagimit të 
koordinuar të komunitetit”?

Efektiviteti i RKK-së varet nga pjesëmarrja aktive e 
përfaqësuesve të aktorëve të ndryshëm qeveritarë dhe 
joqeveritarë përgjegjës për dhe të përfshirë në reagimin 
ndaj dhunës në familje sipas mandatit që u jep ligji. Në 
Gramsh projekti i RKK-së solli së bashku përfaqësues 
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institucionalë nga bashkitë e Gramshit dhe Elbasanit, të cilët janë përgjegjës për zbatimin e 
legjislacionit për dhunën në familje dhe për referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje. 
Konkretisht, ky sistem shumëdisiplinor përbëhet nga përfaqësues të bashkisë, policisë, institucioneve 
të shëndetësisë, departamenti i arsimit, departamentet e shkencave mjeko-ligjore, si dhe gjykatat 
(e Elbasanit).

Bashkia gjithashtu hapi një zyrë për Barazinë gjinore dhe dhunën në familje (BGj & DhF) brenda 
bashkisë dhe caktoi një specialist të BGj & DhF si koordinator. Specialisti i BGj & DhF u mbështet 
financiarisht gjatë gjashtë muajve të parë nga projekti BnQ, dhe në përfundim u integrua në 
strukturën (dhe buxhetin) e bashkisë.

Specialisti i BGj & DhF në Gramsh, ashtu si në bashkitë e tjera pilot të RKK-së, mbulon në fakt dy 
portofola. Së pari, specialisti përmbush rolin e nëpunësit të barazisë gjinore (NBGj), struktura gjinore 
e mandatuar për t’u krijuar në nivel bashkie me miratimin e ligjit për barazinë gjinore. Së dyti, 
specialisti shërben si pika e kontaktit në bashki specifikisht për mekanizmin e RKK-së.

Më përgjithësisht, në shumë aspekte, ky funksion i dyfishtë i specialistit të BGj & DhF ka udhëhequr 
tiparet e ndryshme të harmonizimit gjinor që janë përgjegjësi e njësive të qeverisë vendore. Te 
veprimtaritë përfshihen, për shembull, mbledhja e të dhënave dhe statistikave të ndara sipas seksit, 
zhvillimi i analizave gjinore për të mbështetur hartimin e politikave gjinore në nivel lokal, zbatimi i 
ndërhyrjeve të lidhura me gjininë, trajtimi i nevojave dhe shqetësimeve specifike të grave në nivel 
komuniteti, dhe ndërmjetësimi i koordinimit me mekanizmat gjinorë në nivele të ndryshme të 
qeverisë si dhe me shoqërinë civile.

Është me rëndësi që të nënvizohet që në Gramsh projekti BnQ në fakt e lidhi ngritjen e një zyre për 
Barazinë gjinore dhe dhunën në familje dhe zbatimin e RKK-DhF në njërën anë, me formalizimin 
e pozicionit të NBGj-së brenda bashkisë. Me fjalë të tjera, në memorandumin e mirëkuptimit mes 
Bashkisë së Gramshit dhe projektit BnQ për ngritjen e mekanizmit të RKK-së, asistenca e BnQ-së u 
kushtëzua me formalizimin e NBGj-së si një strukturë zyrtare e bashkisë. Ky hap ndihmoi në krijimin 
dhe formalizimin e strukturës institucionale si për barazinë gjinore ashtu dhe për dhunën në familje 
në Gramsh, duke siguruar kështu jetëgjatësinë e ndërhyrjes përtej projektit.

Përmes ndërhyrjes BnQ-‘Refleksione’, u zhvilluan dhe u zbatuan një numër veprimtarish sensibilizuese 
dhe për ndërtimin e kapaciteteve, të cilat kishin për qëllim të sensibilizonin institucionet e ndryshme 
për përgjegjësitë e tyre sipas ligjit për dhunën në familje. Gjithashtu, u organizuan pesë takime të 
cilat mblodhën drejtuesit e institucioneve anëtare të RKK-së. Këto takime u dhanë përfaqësuesve 
mundësinë për të vlerësuar funksionimin e RKK-së, për të diskutuar sfidat e shfaqura, dhe për të 
shkëmbyer idetë e tyre për ta bërë sistemin më efektiv. Fushata intensive sensibilizuese u projektuan 
dhe u zbatuan për t’i bërë qytetarët të vetëdijshëm për çështjen e dhunës në familje dhe për t’i 

informuar ata rreth mekanizmit të RKK-së dhe për ekzistencën e zyrës 
për Barazinë gjinore dhe dhunën në familje, në bashki. 

Për më tepër, tani është në operim një linjë telefonike ndihme për 
mekanizmin e RKK-së, me personel të vendosur në bashki, të cilët 
mbështesin qytetarët në raportimin e rasteve të dhunës në familje dhe 
sigurojnë që aktorët e duhur vihen në lëvizje për t’u përgjigjur si duhet. 
Në bashkëpunim me OJF-në “Qendra për vlerësim, menaxhim dhe 
trajnim” (QVMT), në zyrën për Barazinë gjinore dhe dhunën në familje u 

instalua një bazë të dhënash, përmes së cilës specialisti i BGj & DhF regjistron në mënyrë periodike 
rastet e dhunës në familje, si dhe menaxhon reagimin ndaj këtyre rasteve nga ana e aktorëve 
përkatës qeveritarë dhe joqeveritarë. 

Tani e kam shumë të qartë dhe e di shumë 
mirë se kë të telefonoj dhe ku të kërkoj 

ndihmë dhe mbështetje në rast se pësoj 
dhunë në familje.

Qytetare e Bashkisë Gramsh 
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 Projektimi i suksesit: Koordinimi efektiv i reagimit 

Bashkëpunimi dhe përkushtimi i qytetarëve, policisë, specialistit të BGj & DhF, si dhe të institucioneve 
të tjera, janë thelbësore për funksionimin afatgjatë të suksesshëm të RKK-së në Gramsh. Vetëm 
përmes një veprimi të koordinuar institucionet mundet që të reagojnë në mënyrë të përshtatshme 
dhe efektive ndaj dhunës në familje. 

“Tani e kam shumë të qartë dhe e di shumë mirë se kë të telefonoj dhe ku të kërkoj ndihmë dhe 
mbështetje në rast se pësoj dhunë në familje”, thotë një nga pjesëmarrëset e ftuara në veprimtaritë 
për rritjen e sensibilizimit. 

Një tjetër faktor i rëndësishëm që kontribuoi në prezantimin e 
suksesshëm të RKK-së në Bashkinë e Gramshit ishte bashkimi i ngritjes 
së sistemit RKK-Dh me formalizimin e pozicionit të NBGj-së. Sipas ligjit, të 
gjitha bashkinë janë të detyruara për të caktuar NBGj, por në të vërtetë 
nuk ka ndodhur kështu në Shqipëri. Pa një mbështetje institucionale në 
formën e një zyre gjinore profesionale (me akses në burime buxhetore 
dhe teknike të mjaftueshme), RKK-ja nuk do të funksionojë në mënyrë 
efektive. Si rezultat i këtij projekti, Bashkia e  Gramshit tani e ka përfshirë 
NBGj-në në organigramën zyrtare të NjQV-së dhe ka ndërmarrë 
përgjegjësi financiare për ta financuar këtë pozicion.

Ngritja e RKK-së ka ndikuar gjithashtu mënyrën sesi përfaqësues të 
institucioneve të ndryshme vendore e konsiderojnë dhe e trajtojnë problemin. Ndërsa më parë 
punohej në mënyrë kryesisht të izoluar në dhe për organe të veçuara, ngritja e mekanizmit të RKK-
së u ka treguar atyre qartë se barazia gjinore është një çështje ndërsektoriale dhe që problemet e 
dukshme, si dhuna në familje, kërkojnë veprim të përbashkët, duke mbledhur së bashku një sërë 
aktorësh qeveritarë dhe organesh institucionale.

“Ndiej se jam rritur vërtet shumë profesionalisht, tani që kam shumë kolegë nga institucione të tjera, 
të përkushtuar për të punuar së bashku dhe për të mbështetur reagimin e duhur ndaj rasteve të 
dhunës në familje”, tha inspektor Zhupani.

Si përfundim, ngritja e sistemit RKK u lidh drejtpërdrejt me proceset më të gjera të politikëbërjes në 
nivel lokal. Plani i veprimit gjinor lokal (PVGJ), i hartuar më 2010 me mbështetjen e projektit BnQ, e 
identifikoi dhunën në familje si një shqetësim kryesor. RKK-ja, si rrjedhojë, u konsiderua si një model 
efektiv për ta trajtuar këtë përparësi politike. Lidhja me dhe përfshirja e sistemit RKK në kuadrin e 
politikave lokale, në vend që të mbahet si një ndërhyrje më vete, e bën RKK-në pjesë integrale të 
strategjisë më të gjerë për zhvillim lokal të Bashkisë së Gramshit.

 Ecja përpara: Fuqizimi i nëpunësve të barazisë gjinore për një sukses 
të qëndrueshëm të RKK-së

Ngritja e sistemit RKK në bashkitë e Shqipërisë është një hap i rëndësishëm drejt garantimit të të 
drejtave të grave përmes bashkërendimit të organeve të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare në 
të gjitha nivelet. 

Ka ende sfida, gjithsesi, në rritjen e sensibilizimit mes popullsisë dhe vetë zyrtarëve vendorë, që 
dhuna në familje është së pari e mbi të gjitha një shkelje e të drejtave të njeriut, dhe si rrjedhojë është 
përgjegjësi e institucioneve të qeverisë vendore për të parandaluar, luftuar dhe trajtuar. Përpjekjet 
sensibilizuese duhen zgjeruar dhe mbështetur më tej, në mënyrë që të arrijnë tek e gjithë popullsia 
e Bashkisë së Gramshit. Përpjekje po bëhen edhe për të shkuar te komunat dhe zonat rurale afër 
Gramshit, ku aksesi te ndihma dhe mbështetja e duhur mbetet tejet e kufizuar. 

“Ndiej se jam rritur vërtet shumë 
profesionalisht, tani që kam shumë kolegë 
nga institucione të tjera, të përkushtuar për 
të punuar së bashku dhe për të mbështetur 
reagimin e duhur ndaj rasteve të dhunës në 
familje”.

Inspektor Zhupani, Bashkia Gramsh 
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Më me rëndësi, vlera e NBGj-së mbetet e kundërshtuar në Gramsh, me gjithë larminë e 
detyrave që NBGj-ja kryen - jo vetëm në koordinimin e mekanizmit të RKK-së, por dhe në 
orientimin e përpjekjeve për harmonizimin e gjinisë më në përgjithësi. Njësitë e qeverisë 
vendore në mbarë Shqipërinë duhet të njohin që nëpunësi i barazisë gjinore është një 
përbërës thelbësor i strukturës së bashkisë dhe luan një rol kyç për të garantuar që objektivat 
e barazisë gjinore zhvillohen, zbatohen dhe monitorohen në nivel lokal. 

Gruaja
fjala e saj, jeta e saj

Ernida Taga / Krujë
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 Studim rasti 5: Fletë vlerësimi e qytetarit në 
Bashkinë e Lushnjës

 Dhënia e shërbimeve në Bashkinë e Lushnjës 

Bashkia e Lushnjës siguron shërbime dhe kujdes për më shumë se 16 000 familje. Teknikisht, 
planifikimi i shërbimeve dhe programeve për qytetarët kryhet nga specialistët dhe personeli 
drejtues i dymbëdhjetë drejtorive, të cilët janë përgjegjës për përpilimin dhe miratimin e buxhetit 
afatmesëm. Megjithatë, që nga 2010/’11-ta, dhënia e shërbimeve është ndikuar nga zhvillimet 
politike në nivel bashkie. 

Si pasojë, për një farë periudhe, efektiviteti i proceseve planifikuese, 
koordinuese dhe politikëbërëse në bashki u dobësua së tepërmi. 
Nga mesi i 2011-s pasojat u ndjenë shumë: strategjia e zhvillimit 
lokal nuk ishte miratuar ende. I vetmi dokument zyrtar që orientonte 
politikëbërjen dhe dhënien e shërbimeve ishte buxheti afatmesëm 
2011-2013. Për më tepër, drejtoritë e sektorëve ishin përgjegjëse për 
të planifikuar dhe formuluar politikat e shërbimeve, pasi bashkia nuk 
kishte krijuar një drejtori të mandatuar për të koordinuar proceset 
lokale të politikëbërjes dhe dhënies së shërbimeve. Një shkallë e lartë qarkullimi në administratën 
e bashkisë gjatë dy vjetëve të fundit gjithashtu kishin sjellë një humbje të kujtesës institucionale 
dhe kapacitete të pamjaftueshme midis zyrtarëve vendorë për të projektuar shërbime, politika dhe 
veprime në përgjigje të nevojave të komunitetit. Në këtë klimë, nuk iu dha përparësi nevojave të 
grave dhe angazhimeve gjinore në lidhje me dhënien e shërbimeve.

 Çfarë është qasja e fletë vlerësimit të qytetarit?

Si pasojë e situatës së vështirë qeverisëse, Bashkia e Lushnjës kërkoi ndërhyrje që do të lehtësonin 
komunikimin mes bashkisë dhe komunitetit, për të vlerësuar më mirë kënaqësinë për dhënien e 
shërbimeve dhe për të identifikuar përparësitë në dhënien e shërbimeve. Një zgjidhje e mundshme 
e identifikuar ishte prezantimi i qasjes së fletë vlerësimit të qytetarit, një proces i zbatuar së fundmi në 
Shqipëri nga UN Women.

Fletë vlerësimi e qytetarit (FVQ) është një metodologji e prezantuar për herë të parë nga Banka 
Botërore dhe UNDP7, për të forcuar monitorimin me bazë në komunitet të dhënies së shërbimeve 
publike. Procesi FVQ i nxit qytetarët që të vlerësojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ofrimin e shërbimeve 
nga ana e autoriteteve vendore, bazuar në dokumentet ekzistuese politike të bashkisë, si buxhetet, 
strategjitë dhe programet e zhvillimit lokal. Si i tillë, është një mjet i rëndësishëm për të ndërtuar 
llogaridhënie nga ana e bashkisë në lidhje me dhënien e shërbimeve dhe për të përmirësuar 
përgjigjen e saj ndaj nevojave të qytetarëve. Më tej, duke qenë se FVQ-ja vë në lëvizje forumet 
publike për të lehtësuar kontaktin e drejtpërdrejtë me ofruesit e shërbimeve, qytetarët  fuqizohen 
për të shprehur nevojat, shqetësimet dhe reagimet e tyre në sferën publike. 

Është me rëndësi që të vihet në dukje se qasja FVQ nuk është automatikisht e ndjeshme gjinore. 
Në futjen e procesit FVQ në Shqipëri, kësisoj, UN Women e përdori në mënyrë të posaçme fletën 

7  Qasja fillestare e zhvilluar nga Banka Botërore dhe UNDP u quajt “Fletë vlerësimi e komunitetit”.

Ne kemi të gjithë të drejta të barabarta 
dhe komuniteti qëndron mbi të gjitha. 
Qeveria duhet t’i shërbejë komunitetit.

Pjesëmarrës në procesin e FVQ-së, Lushnjë
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e vlerësimit për të fuqizuar gratë si dhe burrat për të identifikuar nevojat e tyre në shërbimet 
publike dhe për të vlerësuar përgjigjen ndaj këtyre nevojave nga ana e autoriteteve vendore. Në 
këtë drejtim, pika e fillesës për prezantimin e FVQ-së u bë “Manifesti i Grave”, i hartuar më 2009 
me mbështetjen e UN Women, përpara zgjedhjeve të vitit 2009. I nënshkruar nga më shumë se 20 
organizata jofitimprurëse lokale, Manifesti i grave përvijon katër përparësi tematike për fuqizimin e 
grave në Shqipëri: 

•	 Pjesëmarrje dhe përfaqësim të barabartë politik dhe vendimmarrës;
•	 Fund dhunës kundër grave;
•	 Përmirësim i statusit ekonomik të grave; dhe
•	 Përmirësimi i shërbimeve sociale, kujdesit shëndetësor dhe arsimit.

Projekti “Barazi në qeverisje” e gjykoi këtë proces të ndjeshëm gjinor të FVQ-së të përshtatshëm për 
Lushnjën, ngaqë kishte për qëllim të rigjallëronte veprimin e komunitetit dhe ngaqë synonte në 
mënyrë të qartë të fuqizonte grupet më pak të përfaqësuara, sidomos gratë, përmes procesit. “Ne 
kemi të gjithë të drejta të barabarta dhe komuniteti qëndron mbi të gjitha. Qeveria duhet t’i shërbejë 
komunitetit”, tha njëri nga pjesëmarrësit, duke diskutuar efektivitetin e bashkisë në dhënien e 
shërbimeve. Si rrjedhojë, Lushnja u bë një bashki pilote për zbatimin e qasjes së FVQ-së në Shqipëri 
më 2011.

Qendra e aleancës gjinore për zhvillim (QAGjZh), një organizatë jofitimprurëse kombëtare, me seli në 
Tiranë, u përzgjodh për të lehtësuar procesin e FVQ-së në Lushnjë për llogari të BnQ-së. Përzgjedhja 
u bazua në përvojën që QAGjZh-ja kishte fituar përmes zbatimit të FVQ-së në njësi të tjera të qeverisë 
vendore në kuadër të projekteve të UN Women dhe UNDP.

QAGjZh-ja kishte për synim që procesi i fletës së vlerësimit në Lushnjë të merrte parasysh situatën 
specifike të qeverisjes së bashkisë, si dhe kontekstin socio-ekonomik dhe përparësitë e saj. Në 
bashkëpunim me BnQ-në, kësisoj, QAGjZh-ja e modifikoi procesin e fletës së vlerësimit për t’u dhënë 
përgjigje çështjeve të mëposhtme:

•	 Nevoja që qytetarët të vlerësojnë dhe monitorojnë dhënien e shërbimeve jo vetëm në lidhje 
me përparësitë e Manifestit të grave, por gjithashtu në lidhje me objektivat, përparësitë dhe 
veprimtaritë e përvijuara në dokumentet politike lokale për barazinë gjinore. Këtu përfshihen 
Plani i veprimit gjinor i Bashkisë së Lushnjës, i miratuar së fundmi, dhe ata tregues të ‘Paketës 
kombëtare të treguesve të harmonizuar gjinorë’, që ishin identifikuar si të përshtatshëm dhe të 
zbatueshëm në nivel lokal.

•	 Nevoja për një qasje gjithëpërfshirëse për ndërtimin e kapaciteteve për të garantuar që 
qytetarët ishin të përgatitur për të monitoruar si duhet zbatimin e fletës së vlerësimit nga ana e 
autoriteteve. 

Në këtë mënyrë, procesi i fletës së vlerësimit i përshtatur për Lushnjën trajtonte çështje thelbësore 
të qeverisjes vendore dhe merrte posaçërisht në vlerësim kapacitetet e bashkisë për të përmbushur 
angazhimet e politikave kombëtare në lidhje me barazinë gjinore përmes dhënies së shërbimeve.

 Procesi FVQ në Lushnjë: Fuqizimi i grave dhe burrave për të vlerësuar 
dhënien e shërbimeve

Procesi i fletës së vlerësimit u përdor për të vlerësuar perceptimet, gjykimet dhe perceptimet e 
komunitetit në mënyrë prioritare; gratë u identifikuan si grupi i synuar kryesor i kësaj veprimtarie. 
Procesi zgjati katër muaj dhe u hartua në gjashtë hapa:
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Përdorimi i fletë vlerësimit të qytetarit 
për të identifikuar përparësitë gjinore 
në Lushnjë

1. Takime përgatitore të mbajtura 
me zyrtarë të bashkisë, staf, drejtues të 
komunitetit dhe ndërmjetës të FV-së.

2. Takime me bazë në komunitet me 
qytetarët, për të identifikuar çështjet 
përparësore nga katër shtyllat e 
Manifestit të grave, në përputhje me 
Planin e veprimit gjinor.

3. Përpilimi i fletëve të vlerësimit 
të qytetarit bazuar në sugjerime nga 
grupet e fokusit me burra dhe gra.

4. Përpilimi i treguesve dhe bazës 
së të dhënave statistikore, bazuar 
në Planin e veprimit gjinor lokal dhe 
në Raportin e hartës statistikore, për 
ta përdorur fletën e vlerësimit si një 
instrument monitorimi.

5. Intervista gjysmë të strukturuara 
me zyrtarët, ku zyrtarët kryejnë 
një vetëvlerësim të dhënies së 
shërbimeve.

6. Finalizimi i fletëve të vlerësimit, 
me rekomandime për të përmirësuar 
dhënien e shërbimeve në fushat 
prioritare; forum përmbyllës për të 
paraqitur përfundimet e bashkisë dhe 
publikut. 

1) Takime përgatitore: Fillimisht u organizuan takime me autoritetet dhe specialistë të bashkisë. 
Qëllimi i këtyre takimeve ishte që të prezantohej procesi dhe përfitimet e tij tek autoritetet vendore, 
dhe që të kërkohej angazhimi i tyre në zbatimin e tij. Theksi u vu në rëndësinë e procesit të FVQ-së 
për përmirësimin e qeverisjes vendore, duke e afruar komunitetin me qeverinë vendore.

2) Takime me bazë në komunitet mes autoriteteve vendore dhe 
qytetarëve: QAGjZh-ja organizoi tre takime me grupe fokusi, secili 
me nga 15 pjesëmarrës. Ftesat u shkuan edhe grupeve në nevojë të 
grave dhe vajzave në qytetin e Lushnjës, duke sjellë një përqindje 
pjesëmarrjeje 70 për qind gra. Diskutimet e grupeve të fokusit me 
qytetarët dhe aktorët qeveritarë dhe joqeveritarë ndihmuan në 
përcaktimin e përparësive gjinore kyçe ndër katër fushat tematike të 
ravijëzuara në Manifestin e grave.

Më tej, takimet morën parasysh, gjithashtu, dokumentet e politikave 
lokale për barazinë gjinore, përfshirë ato dokumente me përfundime 
të zhvilluara si pjesë e Ciklit të zhvillimit të planit të veprimit gjinor, 
i ndërmjetësuar nga projekti BnQ në Bashkinë e Lushnjës më 2010. 
Ky hap ishte i rëndësishëm për të siguruar që përparësitë e barazisë 
gjinore, të cilat u identifikuan nga grupet e fokusit, të harmonizoheshin 
në përputhje me nevojat dhe realitetet gjinore lokale, krahas atyre të 
identifikuara në nivel kombëtar përmes Manifestit të grave dhe të 
përfshira në ‘Paketën kombëtare të treguesve të harmonizuar gjinorë’.

3) Përpilimi i fletëve të vlerësimit të qytetarit bazuar në sugjerime 
nga grupet e fokusit: Nisur nga takimet, QAGjZh-ja ndihmoi në 
formulimin e një “fletë vlerësimi për shënimin e sugjerimeve” dhe 
një “fletë vlerësimi të performancës të krijuar nga komuniteti”. Këto 
dokumente përmbanin përparësitë e barazisë gjinore të identifikuara 
nga pjesëmarrësit në grupet e fokusit, dhe një fletë vlerësimi për 
të vlerësuar më pas dhënien e shërbimeve nga qeveria vendore në 
lidhje me përparësitë e identifikuara. Pjesëmarrësit e grupeve të 
fokusit i vunë nota dhënies së shërbimeve në varësi të përparësive të 
paraqitura në fletën e vlerësimit.

Gjatë fazës së parë të procesit, fleta e vlerësimit shërbeu jo vetëm për 
të vlerësuar dhënien e shërbimeve lokale për gratë dhe burrat dhe 
për të pasqyruar përparësitë e dhënies së shërbimeve të barazisë 
gjinore në nivel lokal, por edhe veproi si një instrument përkrahjeje 
për t’u kujtuar autoriteteve vendore angazhimet e tyre ndaj barazisë 
gjinore. Faza e dytë e procesit u përqendrua në përdorimin e fletëve të 
vlerësimit si një mjet për të matur dhënien e shërbimeve dhe zbatimin 
e programeve nga ana e bashkisë, si dhe për të zhvilluar një plan për 
të prezantuar monitorimin e rregullt nga komuniteti mbi dhënien e shërbimeve.

4) Identifikimi i fakteve dhe të dhënave statistikore: U përpiluan të dhëna bashkiake për punësimin, 
popullsinë, buxhetet, shërbimet sociale, arsimin, qendrat e kujdesit shëndetësor dhe fusha të tjera, 
për të krijuar një bazë fillestare socio-ekonomike për të matur dhënien e shërbimeve. U përpilua një 
listë me tregues për të orientuar monitorimin e shërbimeve dhe programeve bashkiake. Gjatë kësaj 
faze, QAGjZh-ja nënvizoi rëndësinë e përdorimit të ‘Paketës kombëtare të treguesve të harmonizuar 
gjinorë’, si një pikë referimi, dhe në veçanti përdorimin e treguesve specifikë të përshtatshëm në nivel 
lokal. Këto ishin identifikuar, përpiluar dhe renditur paraprakisht në Raportin e hartës statistikore të 
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hartuar për Bashkinë e Lushnjës në kuadër të projektit BnQ. Në të njëjtën kohë, pjesëmarrësit në 
grupet e fokusit zhvilluan një plan pune për auditimin e ardhshëm të dhënies së shërbimeve nga një 
pikëpamje gjinore, i cili përfshin afate, të dhënat e bazës fillestare të mbledhura nga bashkia, dhe 
përparësitë e Planit të veprimit gjinor.

5) Intervista gjysmë të strukturuara: U organizuan intervista me stafin e bashkisë, drejtorë, 
këshilltarë, kryetarin dhe zëvendëskryetarin e bashkisë, grupin e punës për gjininë dhe nëpunësin 
e barazisë gjinore, për t’u dhënë mundësinë zyrtarëve vendorë që të vetëvlerësonin dhënien 
e shërbimeve nga ana e tyre. Vetëvlerësimi u bazua në përparësitë gjinore tashmë të vlerësuara 
me notë nga komuniteti (më pas, bazuar në përparësitë e identifikuara në katër fushat tematike 
kryesore të Manifestit të grave dhe në objektivat e Planit të veprimit gjinor lokal). Ky hap mundësoi 

të bëhej një krahasim mes vlerësimit të komunitetit për dhënien 
e shërbimeve nga ana e qeverisë vendore dhe vetëvlerësimit të 
autoriteteve vendore për dhënien e shërbimeve nga ana e tyre.

Siç tregon dhe Tabela e rezultateve të vetëvlerësimit të zyrtarit 
vendor, është me interes të vërehet se në dy raste zyrtarët në 
fakt i vunë vetes një notë më të ulët se ajo që u dha komuniteti, 
dhe në dy raste të tjera zyrtarët vendorë dhe komuniteti vunë të 
njëjtën notë.

Të shohim përpara: Finalizimi i procesit të fletës së vlerësimit në 
Lushnjë

6) Finalizimi i fletëve të vlerësimit: Hapi i fundit i procesit 
u përqendrua në përditësimin e fletëve të vlerësimit për të 
përfshirë rezultatet e vetëvlerësimit të qeverisë vendore, si dhe 
çështje specifike, si afatet, treguesit dhe buxheti i zhvilluar si 
pjesë e përpilimit të të dhënave statistikore. U mbajt një forum i 
fundit, i cili mblodhi aktorë kyç, si anëtarë të ekipeve të grupeve 
të fokusit, përfaqësues të qeverisë vendore, dhe qytetarë - burra 
edhe gra. Forumi mblodhi së bashku autoritetet vendore dhe 
qytetarët - veçanërisht gratë - për të diskutuar vlerësimin e tyre 
përkatës për dhënien e shërbimeve nga ana e bashkisë. Në forum 
u paraqit një paketë rekomandimesh, me fokus sesi autoritetet 
vendore dhe këshilltarët mund t’i përdorin fletët e vlerësimit 
për të zhvilluar veprime konkrete për të përmirësuar dhënien e 
shërbimeve si për gratë ashtu dhe burrat në Lushnjë.

 Vlerësimi i impaktit të procesit të FVQ-së në 
Lushnjë

Zbatimi i qasjes së RKK-së në Lushnjë solli krijimin e një mjeti për të 
mobilizuar komunitetin rreth çështjeve të barazisë gjinore. Në të 
vërtetë, procesi i fuqizoi ata për t’u dhënë përparësi nevojave dhe 
shqetësimeve të tyre të ndryshme gjinore në lidhje me dhënien e 
shërbimeve lokale dhe vendimmarrjen për këto shërbime. 

Gjithashtu, rriti sensibilizimin e qeverisë vendore, përfshirë të 
këshilltarëve bashkiakë, për rëndësinë e konsiderimit të çështjeve 

Rezultatet e vetëvlerësimit të zyrtarit vendor

1) Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i barabartë 
në politikë:

(Vetëvlerësimi: NOTA 1; Komuniteti NOTA 3)

Autoritetet vërejtën që mbledhjet e Këshillit 
janë të hapura për komunitetin, por grupet e 
grave dhe të komunitetit paraqesin interes të 

kufizuar për të marrë pjesë.

2) Dhuna me bazë gjinore:

(Vetëvlerësimi: NOTA 2; Komuniteti: NOTA 2)

Ndërsa po ngrihen struktura bashkiake për 
t’iu përgjigjur dhunës, buxheti bashkiak është 

i kufizuar, nuk ka një strehë (emergjence) në 
qytet dhe nevojitet një reagim i koordinuar 

nga të gjitha institucionet shtetërore. [Shënim: 
më pas u ngrit RKK-ja].

3) Gjendja ekonomike e grave dhe burrave:

(Vetëvlerësimi: NOTA 1; Komuniteti: NOTA 2)

Bashkia ka shumë dëshirë ta trajtojë këtë 
çështje; mungesa e një buxheti bashkiak 

si pasojë e bllokimit politik të buxhetit në 
Këshillin Bashkiak, ka ulur investimet. 

4) Shërbimet sociale, shëndetësore dhe 
arsimore: 

(Vetëvlerësimi: NOTA 2; Komuniteti: NOTA 3)

Mosmiratimi i buxhetit bashkiak dhe mungesa 
e një buxheti nga qeveria qendrore për 

shërbime që kërkojnë ndërhyrje qendrore, 
si sistemet e kujdesit shëndetësor dhe ato 

arsimore, ka sjellë një kufizim të shërbimeve 
sociale lokale. 
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gjinore në projektimin e politikave, veprimeve dhe shërbimeve, për t’iu përgjigjur më mirë nevojave 
të ndryshme të grave dhe burrave në bashki. Procesi i vetëvlerësimit i nxiti vetë zyrtarët vendorë që 
të matnin cilësinë e dhënies së shërbimeve dhe të identifikonin boshllëqe në shërbimet për gratë 
dhe burrat. Tashmë është vendosur një vlerësim dhe matje rutinë nga drejtoritë e sektorëve në 
bashki, si nga një pikëpamje e brendshme (drejtorie) ashtu dhe nga një qasje e bazuar në komunitet 
- e cila siguron që këndvështrimi i komunitetit të përfshihet në vendimmarrje. 

Më tej, përmes procesit, QAGjZh-ja mundi të identifikonte boshllëqet në kapacitetin e komunitetit 
për të monitoruar në mënyrë efektive dhënien e shërbimeve lokale. Si pasojë, stafi i projektit 
propozoi futjen e “auditimit social” - një proces fuqizues që ndihmon komunitetin përfitues për të 
shprehur mendimet e tyre rreth punës së qeverisë vendore - si një mjet për të ndërtuar kapacitetet e 
komunitetit jo vetëm për të vlerësuar përkohësisht dhënien e shërbimeve, por dhe për të monitoruar 
dhënien e shërbimeve në mënyrë të rregullt me kalimin e kohës. 

Me këtë qëllim, rreth 15 pjesëmarrës nga administrata e bashkisë, komuniteti, shoqëria civile, biznesi 
dhe bota akademike, morën pjesë në një trajnim dyditor për auditimin social në shtator 2011. 
Trajnimi u dha pjesëmarrësve jo vetëm informacion për auditimin social dhe rolin e tij, por gjithashtu 
i trajnoi anëtarët e komunitetit si të bëheshin auditues socialë. Audituesit socialë më pas përgatiten 
për të monitoruar dhe vlerësuar shërbimet publike bazuar në kriteret ligjore dhe detyrime të tjera që 
rrjedhin nga kornizat gjinore kombëtare dhe ndërkombëtare gjinore. 

 Ecja përpara: Rritja e monitorimit të ndjeshëm 
gjinor të dhënies së shërbimeve nga komuniteti  

Auditimi social është një mjet i rëndësishëm që mundëson 
monitorimin e dhënies së shërbimeve lokale nga komuniteti. Përmes 
auditimit social, bashkia përfton një metodologji gjithëpërfshirëse për 
të evidentuar sesa efektive janë politikat, shërbimet dhe programet e 
saj, dhe si ato mund të përshtaten për t’iu përgjigjur shqetësimeve të 
burrave dhe grave në Lushnjë. Gjithsesi, monitorimi nga komuniteti 
është tejet i vështirë për t’u institucionalizuar, nëse autoritetet 
vendore nuk e përkrahin dhe nuk shtyjnë vërtet vetë procesin përpara.

“Ndërtimi i kapaciteteve të rreth 15 personave si auditues socialë, 
në një qytet ku komunitetit i mungon aktivizmi dhe pjesëmarrja në 
vendimmarrjen e bashkisë, është një gjë e mirë. Por është e domosdoshme 
të trajnohen dhe të punohet me këshilltarët bashkiakë për auditimin social - ata duhet të njohin fuqinë e 
FVQ-së dhe të auditimit social”, tha njëri prej pjesëmarrësve. Për të ardhmen, QAGjZh-ja ka në plan të 
përqendrohet në zhvillimin e auditimit social si një instrument për monitorim nga komuniteti. 

Në përfundim, fuqizimi i qytetarëve burra dhe gra për të identifikuar boshllëqe në dhënien e 
shërbimeve lokale dhe nxitja e autoriteteve vendore për të matur vetë rendimentin e tyre, është një 
përfundim kyç në vetvete. Megjithatë, impakti i këtij përfundimi do të jetë i kufizuar nëse autoritetet 
vendore nuk veprojnë në përgjigje të boshllëqeve të identifikuara dhe nuk caktojnë fonde për të 
mbushur boshllëqet në dhënien e shërbimeve si për gratë dhe burrat. “Financimi i veprimtarive 
gjinore tani kuptohet nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetimit dhe nga administrata e bashkisë, por 
duhet të përfshijmë edhe Kryetarin e Bashkisë dhe Këshillin Bashkiak për t’i miratuar këto fonde”, tha një 
specialist i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetimit. 

Ndërtimi i kapaciteteve të rreth 15 
personave si auditues socialë, në 
një qytet ku komunitetit i mungon 
aktivizmi dhe pjesëmarrja në 
vendimmarrjen e bashkisë, është një 
gjë e mirë. Por është e domosdoshme 
të trajnohen dhe të punohet me 
këshilltarët bashkiakë për auditimin 
social – ata duhet të njohin fuqinë e 
FVQ-së dhe auditimit social. 

Pjesëmarrës në procesin FVQ, Lushnjë 
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 Shtojcë: Fletë vlerësimi tip në Lushnjë

a) Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i barabartë në politikë dhe vendimmarrje: Sipas pjesëmarrësve, 
kuotat gjinore nuk respektohen nga partitë politike në nivel lokal. Shumica e vendimeve lokale 
merren vetëm nga drejtuesit politikë, bazuar në përkatësinë e tyre politike, kësisoj gratë nuk kanë 
zë në vendimmarrje. Për më tepër, forumet politike lokale të grave janë tepër të dobëta për të 
ndjekur çështje lokale përmes pjesëmarrjes së tyre politike. Megjithatë, bashkia ka ndërmarrë hapa 
progresivë duke emëruar gra si drejtuese të shërbimeve lokale. Bazuar në sa më sipër, komuniteti e 
vlerësoi dhënien e shërbimeve nga autoritetet vendore në këtë sferë me notën mesatare “3”, një notë 
e mesme, që do të thotë se ka përparim, por kërkohen veprime të mëtejshme për të përmirësuar 
pjesëmarrjen e grave në politikë dhe vendimmarrje.

b) Dhuna me bazë gjinore: Sipas pjesëmarrësve, ka një mungesë informacioni dhe sensibilizimi për 
këtë çështje. Komuniteti nuk është në dijeni të masave mbrojtëse ligjore, apo të strukturave lokale 
që mund të ndihmojnë dhe mbrojnë të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore, si qendra sociale, 
një linjë telefonike ndihme 24-orëshe për të denoncuar dhunën, apo një strehë lokale. Mungesa e 
strukturave/personave të specializuar në bashki u konsiderua si një nga arsyet kryesore pse gratë 
nuk denoncojnë dhunën me bazë gjinore. Gjithashtu, asnjë nga kandidatët lokalë të partive politike 
nuk e trajtoi këtë çështje gjatë fushatës zgjedhore në maj 2011. Komuniteti e vlerësoi bashkinë me 
notën mesatare “2”, që tregon se qeveria vendore duhet të përmirësojë reagimin e saj ndaj dhunës 
me bazë gjinore8.

c) Gjendja ekonomike e grave dhe burrave: Në Lushnjë, politikat lokale që promovojnë punësimin 
janë të dobëta. Në të kaluarën, janë zbatuar disa projekte, me qëllim rritjen e punësimit, por pa arritur 
një ndikim domethënës. Gratë kanë vënë në dukje se burrat janë përfituesit kryesorë të ndihmës 
ekonomike, një boshllëk ligjor që duhet ndryshuar. Sipas pjesëmarrësve, procedura burokratike për 
dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë është sfiduese. Nevojiten politika afatmesme 
dhe afatgjata për të rritur punësimin e grave në Lushnjë. Mesatarisht, kjo çështje u vlerësua nga 
komuniteti me notën “2”, që domethënë se situata e përgjithshme e punësimit dhe punësimi i grave 
në veçanti duhen zgjidhur me urgjencë nga vendimmarrësit e bashkisë dhe nga qeveria qendrore.

d) Shërbimet sociale, shëndetësore dhe arsimore: bashkia siguron pak shërbime në këto sfera, 
sipas pjesëmarrësve, dhe ato nuk jepen në kohë dhe me cilësinë e kërkuar. Kjo vihet re sidomos 
te furnizimi me ujë, grumbullimi i mbetjeve urbane, ndriçimi i rrugëve, shkollat dhe kopshtet. 
Megjithatë, mbajtja dhe përmirësimi i mëtejshëm i këtyre shërbimeve janë thelbësore për rritjen 
ekonomike - veçanërisht sigurimi i shkollave dhe kopshteve publike të mjaftueshme - në mënyrë që 
gratë të kenë më shumë kohë për t’u angazhuar në punë që sjellin të ardhura. Shërbime të tjera, si 
klinikat e kujdesit shëndetësor, janë në gjendje të dobët. Mesatarisht, komuniteti u vuri autoriteteve 
vendore notën “3”, që duhet ta inkurajojë qeverinë vendore që të zbatojë veprime të mëtejshme për 
të përmirësuar shërbimet sociale, shëndetësore, të shëndetit riprodhues, dhe ato arsimore. 

 

8 Në bashkëpunim me shoqatën “Refleksione”, projekti BnQ më pas mbështeti ngritjen e ‘Reagimit të koordinuar 
të komunitetit ndaj dhunës në familje’ në Lushnjë. Veprimtaria u përfundua në fund të vitit 2011. Ashtu si në 
Bashkinë e Gramshit, krijimi dhe formalizimi i njëkohshëm i Nëpunësit të barazisë gjinore/Dhunës në familje u 
lidh pazgjidhshmërisht me ndërhyrjen.
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 Studim rasti 6: Analiza gjinore e politikës 
bujqësore në Bashkinë e Užices, Serbi

 Hyrje: Zhvillimi i potencialit bujqësor në Bashkinë Užice

Bashkia  Užice shtrihet në brigjet e lumit Đetinja në Serbinë perëndimore. Prodhimi bujqësor është 
një element kryesor i  ekonomisë së Bashkisë;  Užice  ka zhvilluar  një  industri  bujqësore 

të fortë të orientuar nga eksporti,  veçanërisht për fruta  dhe perime të freskëta.  Për të 
mbështetur prodhimin bujqësor në Bashki, qeveria vendore  ka zhvilluar një program për ndihmë 
bujqësore. Këto programe sigurojnë grante të vogla për familjet bujqësore për shumimin e bagëtive, 
prodhimin e frutave dhe perimeve, dhe industrinë e bletarisë.

Ndërkohë që, edhe pse gratë dhe burrat kanë të drejtë të aplikojnë për dhe të marrin grante përmes 
programit  të ndihmës,  gratë rrallë janë  përfituese të fondeve  të tilla.  Në mënyrë që të  gjendet 
pse  gratë nuk po përfitojnë  në mënyrë të barabartë  nga programi,  organizata e shoqërisë civile 
“Qendra e grave në Užice”  (QGU) vendosi  të kryejë një analizë gjinore  të programit, analiza e 
parë gjinore e këtij lloji i një zëri të buxhetit bashkiak për bujqësinë e ndërmarrë në Serbi. 

 Çfarë është analiza gjinore?

Analiza gjinore është një proces i të mësuarit për rolet, përgjegjësitë dhe 
mundësitë e ndryshme të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve në një 
shoqëri të caktuar, sesi këto ndryshime mund të krijojnë pabarazi, dhe 
nëse këto pabarazi merren parasysh në politika, legjislacion, programe 
dhe buxhete.

Analiza gjinore mund të zbatohet në të gjitha sferat e politikave, si edhe 
në procese të ndryshme të politikave, duke përfshirë buxhetimin. Në fakt, 
analiza gjinore e procesit të buxhetit - shpesh referuar si një përbërës i 
“buxhetimit gjinor”- është një mënyrë konkrete e nxjerrjes në pah të 
pabarazive në akordimin e burimeve buxhetore për gratë dhe burrat, 
vajzat dhe djemtë. 

Si shoqëria civile ashtu dhe aktorët qeveritarë (përfshirë nivelin lokal) 
mund të kryejnë analiza gjinore të politikave dhe buxheteve. Kur përfundimet e analizave të tilla 
përfshihen në proceset e politikëbërjes, politikat, si në nivelin lokal edhe atë kombëtar, shpesh 
reflektojnë më mirë nevojat aktuale, situatat dhe përparësitë e qytetarëve burra dhe gra.

 Analiza gjinore e buxhetit në praktikë: Analizimi i ndihmës bujqësore 
për gratë dhe burrat në Užice

Si e filloi Qendra e grave procesin e analizës gjinore? Dhe po QGU-ja vendosi që zhvillimi i një analize 
gjinore të një sektori të buxhetit ishte një mënyrë konkrete për të zbatuar aftësitë e mësuara gjatë një 
trajnimi për buxhetimin e përgjigjshëm gjinor, organizuar nga një organizatë lokale për gra, ‘Qendra 
e Grave Autonome’9. Trajnimi ishte pjesë e projektit të tyre, i cili synonte rritjen e kapaciteteve të OJF-

9  Qendra e Grave Autonome, http://www.womenngo.org.rs/content/view/345/98/

Analiza gjinore është një 
mënyrë sistematike për të 
parë ndikimet e ndryshme 
të zhvillimit, politikave, 
programeve dhe legjislacionit mbi 
gratë dhe burrat, që përfshin, 
para së gjithash, mbledhjen e të 
dhënave të ndara sipas seksit dhe 
informacion të ndjeshëm gjinor në 
lidhje me popullsinë në fjalë.

UN INSTRAW
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ve lokale për të monitoruar shpenzimet qeveritare dhe analizimin e 
shpenzimeve nga një pikëpamje gjinore. 

Kështu, më 2010, Qendra e grave në Užice (QGU) vendosi të zhvillonte një 
“analizë të buxhetimit të përgjigjshëm gjinor” të aspekteve të buxhetit 
bashkiak. QGU-ja është një organizatë lokale për gra, e mirënjohur dhe 
me përvojë, që e fokuson punën e saj në fuqizimin ekonomik të grave, 
sidomos në fuqizimin e grave në fshat. Qendra përpiloi një plan të qartë 
për zhvillimin e analizës gjinore të buxhetit bashkiak, i përbërë kryesisht 
nga gjashtë hapa10.

1. Planifikimi i nismës së analizës gjinore

Hapi më i rëndësishëm në analizën e buxhetit gjinor ishte përcaktimi 
i qëllimit të nismës. Kjo kërkonte planifikim të ngjeshur. Planifikimi 
përfshinte aktivitetet në vijim: përcaktimi i temës dhe objektivave të analizës 
gjinore - çfarë do të analizohej dhe pse? Sapo këto të përcaktoheshin, ishte 
e rëndësishme të përcaktohej çfarë të dhënash nevojiteshin dhe si do te 
mblidheshin, si dhe cilat do të ishin palët kryesore të interesuara. 

Qendra e grave në Užice vendosi të analizonte buxhetin bujqësor bashkiak. Përveç faktit që politikat 
bujqësore janë të rëndësishme për Bashkinë Užice, kjo gjithashtu i dha mundësi QGU-së që t’i 
përqendronte përpjekjet në një sferë të caktuar të politikave dhe të nxirrte rekomandime specifike 
dhe konkrete për atë sferë. QGU-ja u përqendrua në akordimin e buxhetit për grantet bujqësore në 
buxhetin bashkiak të 2009-s, i cili praktikisht përbehej vetëm nga një zë i veçantë buxheti. Më pas, 
QGU përcaktoi objektivat për nismën e tyre si më poshtë: 

•	 Të analizohet programit i financimit të granteve bujqësore dhe të zbulohet nëse gratë prodhuese 
bujqësore (pronaret e familjeve bujqësore) kanë përfituar nga programi dhe, nëse po, si; 

•	 Të zbulohet nëse programi u është përgjigjur nevojave të grave dhe burrave në bujqësi; dhe
•	 Të jepen rekomandime për përmirësime/ndryshime, nëse ka. 

2. Zgjedhja e metodologjisë

Në mënyrë që të kryhet një analizë gjinore e buxhetit, është e rëndësishme të përzgjidhet dhe/
ose të zhvillohet një metodologji e përshtatshme. QGU-ja hulumtoi metodologji të ndryshme  të 
analizës gjinore, në mënyrë që të gjente modelin më të përshtatshëm për sektorin e bujqësisë në 
nivel lokal në Serbi. QGU-ja përzgjodhi metodën suedeze “3R”11 për integrimin gjinor, si një mjet 
të përshtatshëm për analizimin gjinor. Metoda “3R” analizon barazinë gjinore sesi lidhet me 
përfaqësimin, burimet dhe institucionet, në mënyrë që të zbulojë perspektivat diskriminuese të 
integruara apo sistematike. Metoda u përshtat në mënyrë që të kryhej një analizë gjinore e zërave të 
buxhetit të programit të ndihmës bujqësore të buxhetit bujqësor bashkiak. 

Kjo metodologji u zgjodh pasi lejonte një analizim të programit, pasi të zbatohej; kështu që afati 
kohor ishte më fleksibël. Metodologjia, gjithashtu, inkurajonte konsultimin e drejtpërdrejtë me 
përfituesit nga programi. Së fundi, lejonte kohë të mjaftueshme për të përgatitur rekomandime për 
vitin pasardhës fiskal. 

10 QGU-ja u mbështet nga konsulentja Aleksandra Vladisavljevic, e cila kontribuoi në zhvillimin e këtij studim rasti. 
11 Manuali i Harmonizimit të Gjinisë, Komiteti Suedez për Mbështetje për Harmonizimin e Gjinisë, Stokholm, 2007.

Zbatimi i nismës për analizën e 
buxhetit gjinor në Užice

1. Planifikimi i nismës

2. Zgjedhja dhe zhvillimi i 
metodologjisë për analizën gjinore

3. Mbledhja e të dhënave nga 
departamenti i financës së bashkisë 

dhe nga Thesari kombëtar

4. Takimi me aktorët kyç në bashki

5. Takim me gra të përfshira në 
bujqësi, për të zbuluar nëse kishin 

dijeni për programin e granteve

6. Zhvillimi i kapacitetit i synuar 
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Zgjedhja e metodologjisë është e rëndësishme; një analizë gjinore gjithëpërfshirëse jo vetëm do të 
tregojë sesa gra dhe burra përfitojnë nga një program i caktuar, por do të tregojë edhe dinamikat e 
fshehura gjinore, si ndarja e punës sipas gjinisë, aksesi e kontrolli mbi burimet, dhe marrëdhëniet e 
pushtetit mes grave dhe burrave. Prandaj, QGU-ja zhvilloi një metodologji e cila do të mundësonte: 

•	 Analizë të shpenzimeve (si është shpenzuar buxheti në përgjithësi) 
•	 Analizë se sa gra dhe burra morën pjesë/u përfaqësuan në program; dhe
•	 Analizë sesi burimet buxhetore iu shpërndanë grave dhe burrave në mënyrë specifike.

3. Mbledhja e të dhënave dhe zhvillimi i analizës gjinore

Në mënyrë që të zhvillonte analizën e buxhetit gjinor, QGU-ja mblodhi dokumente të rëndësishme 
të buxhetit, përfshirë zërat e buxhetit për programin e ndihmës bujqësore, dokumentet e politikave, 
dhe statistika nga burime kombëtare dhe vendore. QGU-ja vuri në dukje ndarjen e granteve sipas 
seksit, dhe i analizoi ato. Gjetjet janë të pasqyruara në tabelat e mëposhtme.

Tabela 1 – Përfaqësimi i aplikantëve gra dhe burra në përbërës të ndryshëm të programit brenda zërit të 
analizuar të buxhetit

Numri i aplikantëve në çdo përbërës të programit Gjithsej Meshkuj % M Femra % F

Numri i familjeve bujqësore të regjistruara për kryetar 3781 2805 74% 976 26%

Aplikantët për grante për blegtori  700 700 100% 0 0%

Aplikantët për grante për rritje frutash 14 14 100% 0 0%

Aplikantët për grante për rritje perimesh 100 82 82% 18 18%

Aplikantët për grante për bletari 122 120 98% 2 2%

NUMRI GJITHSEJ I APLIKANTËVE 936 916 98% 20 2%

Tabela 1 tregon se gratë janë zotëruese të familjeve bujqësore në 26 për qind të rasteve, krahasuar 
me 74 për qind të burrave. Gratë përbëjnë vetëm 2 për qind të aplikantëve për grante, dhe gratë 
aplikuan vetëm në dy nga pesë kategoritë e programit. 

Tabela 2 - Përfaqësimi i grave dhe burrave mes përfituesve të granteve në përbërësit e ndryshëm të programit brenda 
analizimit të zërit të buxhetit 

Numri dhe përqindja e përfituesve të grantit gra dhe burra 

në secilin përbërës të programit 
Totali Meshkuj % M Femra % F

Përfituesit e subvencioneve në blegtori 700 700 100% 0 0%

Përfituesit e subvencioneve për rritjen e frutave 14 14 100% 0 0%

Përfituesit e subvencioneve për rritjen e perimeve 100 82 82% 18 18%

Përfituesit e granteve në bletari 122 120 98% 2 2%

NUMRI GJITHSEJ I APLIKANTËVE 936 916 98% 20 2%

Tabela 2 tregon se vetëm 2 për qind e grave aplikuan dhe përfituan grante përmes programit bujqë-
sor krahasuar me 98 për qind të burrave. 

Tabela 3 – Shpërndarja e fondeve totale për tre përbërësit kryesorë të programit

SHPENZIM kundrejt AKORDIM Akorduar Shpenzuar % shpenzuar

Blegtori 50.057,98 € 20.273,46 € 40,50%

Rritje Frutash 21.900,37 € 21.796,00 € 99,52%

Rritje Perimesh 19.814,62 € 18.584,03 € 93,79%

GJITHSEJ 91.772,97 € 60.653,57 € 66,09%
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Tabela 3 tregon se vetëm 66 për qind e fondeve të planifikuara u përdorën. Gjithashtu, tregon se 
në sektorin e rritjeve të frutave dhe perimeve (kryesisht ku mbizotërojnë gratë) të gjitha fondet u 
përdorën, ndërkohë për blegtori - ku shumica e fondeve u akordua - vetëm 40.50 për qind e fondeve 
u përvetësuan. 

Tabela 4 – Shpërndarja e fondeve për program dhe burrat kundrejt grave.

Shpërndarja e fondeve në EURO Gjithsej Meshkuj % M Femra % F

Shuma e dhënë për blegtori 20.283,00 € 20.283,00 € 100%  -  € 0%

Shuma e dhënë për rritje frutash 21.796,00 € 21.796,00 € 100%  -  € 0%

Shuma e dhënë për rritje perimesh 18.584,00 € 15.238,00 € 82%  3.346,00 € 18%

SHUMA GJITHSEJ E PAGUAR  60.663,00 € 57.317,00 € 94%  3.346,00 € 6%

Tabela 4 tregon që paratë janë shpërndarë si vijon: 94 për qind ose €57,317 iu dha burrave dhe 
vetëm 6 për qind ose €3346 grave. 

4. Konsultimet me gratë dhe burrat përfitues të programit dhe të tjerë palë të interesuara

QGU-ja mbajti konsultime me aktorë të ndryshëm, në mënyrë që të mblidhte dhe të verifikonte gjetjet 
e mësipërme. Kjo përfshinte intervista me përfituesit e programit - si gra dhe burra - menaxherët e 
programit, zyrtarë bashkiakë, si dhe burra dhe gra të përfshirë në prodhimin bujqësor në përgjithësi, 
për të përcaktuar nëse kishin dijeni për programin e ndihmës. 

5. Zhvillimi i rekomandimeve kyçe bazuar në përfundimet e analizës gjinore

Pasi kryhet një analizë gjinore e buxhetit, e cila përfshin si analizën e dokumenteve të rëndësishme 
të politikës ashtu dhe konsultime me aktorë kyç, është e rëndësishme të zhvillohen rekomandime të 
bazuara te përfundimet. Qendra e grave në Užice i zhvilloi këto në bashkëpunim me OShC lokale të 
grave. Rekomandimet u bazuan në gjetjet kyçe që dolën nga analiza gjinore. 

Për shembull, analiza gjinore e buxhetit zbuloi se buxheti për përbërës të ndryshëm të programit 
të ndihmës bujqësore nuk është akorduar mirë, ndërsa shpërndarja sipas përbërësve të programit 
tregoi se në përbërësit të financuar më shumë ishte shpenzuar shuma më e vogël e parave. Analiza 
gjithashtu gjeti që në përgjithësi gratë përfaqësoheshin më pak ndër aplikantët dhe përfituesit e 
granteve dhe më në veçanti, nënsektorët ku gratë janë kryesisht të angazhuara - siç është rritja e 
perimeve dhe përpunimi i qumështit - ishin më pak të financuara ose nuk ishin të financuara fare. 
Së fundi, analiza tregoi që kishte një mungesë transparence në aksesin tek informacioni rreth 
programit; 56 gra prodhuese bujqësore u pyetën rreth programit dhe asnjëra prej tyre nuk kishte 
dijeni për grantet e programit. 

6. Zhvillimi i kapaciteteve i synuar 

QGU-ja gjeti që shumë prej aktorëve kyç nuk ishin në dijeni të analizës gjinore të buxhetit si mjet, 
përfshirë mekanizmat vendorë për barazi gjinore (MBGj). Kështu, QGU-ja u angazhua në zhvillimin e 
kapacitete gjatë kohës që kryente analizën gjinore. Në veçanti, QGU-ja u përqendrua te a) ndërtimi 
institucional i MBGj-ve vendore; dhe b) trajnim dhe mentorim të MBGj-ve vendore, punonjësit 
qeveritarë dhe OShC. Përveç kësaj, QGU-ja gjithashtu theksoi nevojën për të zhvilluar modele të 
mbledhjes së të dhënave që lejojnë ndarjen sipas seksit, një proces që ende nënvlerësohet.
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 Tejkalimi i sfidave të ndërlikuara: Një qasje shumëdimensionale 

Të kryesh një analizë gjinore të buxhetit është një detyrë e ndërlikuar; kërkon shumë të dhëna - 
jo vetëm në formën e statistikave dhe dokumenteve politike, por gjithashtu edhe nga përfituesit 
dhe palët e interesuara; bashkëpunim me institucionet të ndryshme; dhe aftësi për të përshtatur 
proceset dhe procedurat institucionale. QGU-ja hasi disa sfida, si: 

•	 Përzgjedhja dhe modifikimi i metodologjive të analizës gjinore të zbatueshme në kontekst lokal;
•	 Të kuptuarit e kufizimeve dhe mundësive brenda praktikave të zhvillimit të politikave lokale dhe 

sistemit buxhetor (veçanërisht të zërave të buxheteve);
•	 Mbledhja e të dhënave të ndara sipas seksit në nivel lokal dhe të dhënave cilësore në përgjithësi.

Programi u analizua më 2010, por rekomandimet u hartuan vetëm më 2011 - shumë vonë për të 
ndikuar procesin e planifikimit të buxhetit të 2011-s për sektorin e bujqësisë. Për këtë arsye, zhvillimi 
i një analize gjinore të buxhetit të programit që është zbatuar tashmë, do të thotë që kërkon pak 
kohë për të prezantuar reformat; në këtë kohë (në fund të vitit 2011) programi bujqësor është ende 
në zbatim në formën që kishte më 2009 dhe 2010. Gjithashtu, analiza gjinore e buxhetit mund të 
jetë e kufizuar në vlerësimin, nëse programi i analizuar nuk financohet në ciklet e reja të buxhetit.

Gjithashtu, QGU-ja duhet të merrte në konsiderate proceset buxhetore të qeverisë vendore, ku 
disiplina fiskale dhe reformat procedurale janë ende në prezantim e sipër. Në të njëjtën mënyrë, 
mekanizmat e barazisë gjinore, të cilët duhet të mbështesin analizën gjinore të buxhetit 
duke siguruar të dhëna të ndara sipas seksit dhe dokumentim të ndjeshëm gjinor, nuk 
funksionojnë plotësisht, të cilat mund të ndikojnë në aksesin tek informacioni për të dhënat dhe 
politikat. Në shumicën e rasteve, mekanizmat e barazisë gjinore ekzistojnë formalisht, por korniza 
dhe procedurat institucionale nuk janë ende plotësisht të vendosura dhe funksionale. 

Si iu përgjigj QGU-ja këtyre sfidave? QGU-ja nxori disa mësime gjatë procesit,  i cili i lejoi të 
zhvillonte një qasje strategjike për planifikimin dhe zbatimin e procesit të analizës gjinore të buxhetit. 
Për shembull, zbuloi që analiza gjinore do të kishte një ndikim më të madh te politikëbërësit dhe tek 
institucionet e qeverisë vendore, nëse: 

	Analiza gjinore e buxhetit aplikohet te politikat prioritare të qeverisë vendore (ose 
kombëtare);

	Gjetjet e analizës gjinore të buxhetit identifikojnë fusha për përmirësimin e politikave që kanë 
përfitime të dukshme për përfituesit (gra dhe/ose burra); 

	Analiza gjinore e buxhetit gjen zbatim te një program që ka mundësi të financohet vazhdimisht 
nga qeveria gjatë cikleve të buxhetit të ri. 

Për më tepër, analiza gjinore e buxheteve është një mjet i fuqishëm për të bërë lidhjet midis 
punës së OShC dhe përmirësimit të jetës së përditshme të grave. Prandaj, analiza gjinore mundet 
dhe duhet të përfshijë një koalicion ekspertësh nga OShC kur është e mundur. Për shkak se nisma 
të tilla marrin më shumë se një vit, OShC-të duhet të jenë të orientuara në mënyrë strategjike drejt 
veprimtarive për analizimin, monitorimin dhe lobimin e politikave. 

 Ecja përpara: Planifikimi i ndjekjes së analizës gjinore të buxhetit dhe 
zgjerimi i qëllimit

Pra, çfarë ndodh pasi është kryer analiza gjinore e buxhetit? Në Užice, pasi përfundoi procesi, 
OShC lokale e grave shkroi rekomandimet mbi ndryshimet e akordimit të buxhetit të 2011-s, për 
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programet bujqësore, dhe ia paraqiti Këshillit të Bujqësisë në janar 2011. Këshilli u përgjigj në 
fillim të marsit, se ishte i interesuar në financimin e agrobizneseve të grave; megjithatë, më vonë 
lajmëroi se propozimet kishin ardhur shumë vonë për ta përshtatur buxhetin bujqësor në përputhje 
me to. 

OShC-të lokale modifikuan qasjen e tyre për t’u përqendruar në monitorimin e shpenzimeve të 
buxhetit më 2011 nga qeveria vendore, nëpërmjet mbështetjes së UN Women, dhe që atëherë kanë 
përgatitur propozime për përmirësime të programit të ndihmës bujqësore më 2012.

Për më tepër, për të kuptuar plotësisht gjetjet e dala nga analiza, është e rëndësishme të 
ndërmerret një kërkim i mëtejshëm, për të zbuluar: 

•	 Cilat janë veprimtaritë e veçanta dhe përgjegjësitë e grave në sektorin bujqësor?
•	 Pse gratë aplikuan dhe e përdorën programin më pak se burrat?
•	 A njihen nevojat e grave të lidhura me bujqësinë? Nëse jo, pse jo?
•	 Si dukej procesi i aplikimit?
•	 Pse gratë dhe burrat kanë nivele të ndryshme aksesi në informacion?
Përgjigjja ndaj këtyre pyetjeve do të zbulojë pabarazitë gjinore që gjenden në zhvillimin dhe 
zbatimin e programeve bujqësore në bashki, të cilat duhet të adresojnë programet e ardhshme 
buxhetore dhe politikat lokale. 

Luljeta Fejzo / Memaliaj

..........

..................... .............................
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Plotësimi i tablosë: Rritja e barazisë gjinore në 
qeverisjen vendore

 Nxjerra e mësimeve për të mbështetur qeverisjen vendore të 
përgjigjshme gjinore në Shqipëri

Si rastet e studimit, ashtu dhe diskutimet e grupeve teknike të punës gjatë konferencës, nxjerrin 
në pah rëndësinë e praktikave të mira të qeverisjes vendore të përgjigjshme gjinore, si dhe 

mësimet e nxjerra nga shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare dhe qeveria vendore, për ta bërë 
qeverisjen vendore më të ndjeshme ndaj gjinisë. 

Disa nga sfidat e hasura nga aktorë të ndryshëm ndërkombëtarë dhe kombëtarë, në nivel qeverie 
dhe shoqërie civile, janë kryesisht teknike dhe kanë të bëjnë me strukturat dhe mandatet e 
institucioneve të qeverisjes vendore. Të tjerat kanë të bëjnë më shumë me ndërtimin e njohurive dhe 
kapaciteteve të personelit, si dhe rritjen e interesit të qytetarëve burra dhe gra për t›u angazhuar në 
proceset e qeverisjes vendore. Organizatat ndërkombëtare dhe donatorët kanë nxjerrë disa mësime 
nga angazhimi i tyre me autoritetet vendore nëpërmjet programeve dhe projekteve të ndryshme, 
të cilat mund të jenë të dobishme për përmirësimin e shpërndarjes dhe absorbimin e fondeve të 
donatorëve. Mësimet e nxjerra janë përmbledhur në tabelën më poshtë.

Sfida Gjetjet dhe mësimet e nxjerra
Rekomandimet 

përkatëse

Përcaktimi i 

rolit të qarkut

- Roli i qarkut rajonal në proceset e qeverisjes vendore mbetet i 

paqartë në legjislacion dhe rregullore. 

- Roli “koordinues” i qarkut mund të jetë i dobishëm në monitorimin e 

zhvillimit të qeverisjes vendore dhe të zbatimit të barazisë gjinore dhe 

strategjive/politikave të zhvillimit vendor. 

- Qarku mund të lehtësojë mbledhjen, analizimin dhe transferimin e 

të dhënave gjinore midis agjencive vendore dhe ndërmjet niveleve 

vendore dhe qendrore. 

1) Institucionet kanë 

rëndësi! Qeverisja 

nëpërmjet qëllimit të 

ndjeshëm gjinor.

3)Kur kombëtarja takon 

vendoren: Përshtatja e 

kornizave të politikave 

ndaj nevojave dhe 

realiteteve vendore 
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Financimi i 

barazisë gjinore 

në nivel vendor

- Fonde specifike për zbatimin e SKBGj-DhBGj janë akorduar vetëm në 

nivel kombëtar (MPÇSShB) për kosto operative; asnjë fond nuk është 

akorduar specifikisht për nismat gjinore në nivel NjQV-je.

Programet e qeverisjes vendore nuk akordojnë fonde specifike për 

nismat gjinore në nivel lokal; kriteret e vlerësimit të projektit janë të 

verbra ndaj gjinisë dhe nuk bëjnë dallimin midis seksit të përfituesve.

- Instrumentet e financimit, si ‘Instrumenti i asistencës së para-

anëtarësimit’, përfshijnë kritere që lidhen me gjininë si një çështje 

ndërsektoriale, por procesi i aplikimit merr shumë kohë, është i rreptë 

dhe shumë i avancuar.

- Bashkitë nuk kanë akses në fondet e rezervuara për shoqërinë civile, 

megjithatë, ato mund të kenë akses në këto fonde duke bashkëpunuar 

me shoqërinë civile për të ndërmarrë nisma gjinore.

- Megjithatë, përmes decentralizimit, NjQV-ve u jepen kompetenca 

të gjera për mbledhjen e taksave dhe zhvillimin e buxheteve lokale; 

edhe pse burimet janë të kufizuara, NjQV-të janë, në fund të fundit, 

përgjegjëse për përcaktimin e politikave dhe përparësive buxhetore, 

përfshirë edhe nëse nismat gjinore do të financohen apo jo.

1) Institucionet kanë 

rëndësi! Qeverisja 

nëpërmjet qëllimit të 

ndjeshëm gjinor

4)Tani na tregoni paratë: 

Financimi i barazisë 

gjinore në nivel vendor

Ekzistenca e të 

dhënave

- Siç pritej, vlerësimet gjinore zbuluan se të dhënat rrallë herë janë 

të ndara sipas seksit në nivel vendor dhe kombëtar, gjatë fazave të 

grumbullimit, përpunimit dhe analizimit.

- Megjithatë! Të dhënat e ndara sipas seksit ekzistojnë në  burim në 

rastin e sistemit arsimor dhe shëndetësor POR shpesh nuk përdoren 

plotësisht, nuk ndahen me institucionet statistikore apo agjencitë 

qeveritare të mbledhjes së të dhënave, ose ndonjëherë edhe 

ribashkohen. 

- Grumbullimi i të dhënave nuk është institucionalizuar në nivel 

bashkie; bëhet sipas rastit në varësi të proceseve dhe nevojave lokale. 

Kjo do të thotë që të dhënat nuk analizohen në mënyrë të rregullt apo 

sistematike dhe nuk mund të përdoren në një mënyrë krahasuese.

- Gjithashtu, nuk lejon transferimin sistematik të të dhënave të 

ndjeshme gjinore nga niveli vendor në atë qendror, për të ndikuar në 

politikëbërjen e centralizuar dhe përmirësimin e  reagimit vendor dhe 

rajonal.

2) Proceset kanë rëndësi! 

Ose, na tregoni të dhënat 

mbi gjininë!

3)Kur kombëtarja takon 

vendoren: Përshtatja e 

kornizave të politikave ndaj 

nevojave dhe realiteteve 

vendore 

5)  Ruajtja e vrullit: Çfarë ke 

bërë TI për barazinë gjinore 

Sot?

Përcaktimi/

njohja e 

mandatit 

institucional të 

nëpunësit të 

barazisë gjinore

- Jo të gjitha NjQV-të janë të bindura akoma për ‘vlerën e shtuar’ të 

NBGj-ve.

- Ligji për barazinë gjinore nuk është i qartë lidhur me rolin e 

MPÇSShB/institucioneve kombëtare, për të siguruar që NBGj-të të 

caktohen në nivel bashkie (dhe NjQV-je) në përputhje me ligjin. 

- NBGj-të luajnë një rol kritik në orientimin e reagimit të koordinuar të 

komunitetit për nismat ndaj dhunës në familje, përveç përgjegjësive të 

tjera brenda mandatit, si koordinimi i zhvillimit dhe zbatimit të planeve 

gjinore vendore  dhe mbledhjen e të dhënave të ndara sipas seksit. 

- NBGj-të kanë filluar, gjithashtu, të luajnë një rol koordinues lokal 

për fletët e vlerësimit të qytetarit, auditimin social dhe veprimtaritë e 

buxhetimit pjesëmarrës.

1) Institucionet kanë 

rëndësi! Qeverisja 

nëpërmjet qëllimit të 

ndjeshëm gjinor

4)Tani na tregoni paratë: 

Financimi i barazisë gjinore 

në nivel vendor

5)  Ruajtja e vrullit: Çfarë ke 

bërë TI për barazinë gjinore 

Sot?
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Supozimet/

pritmëritë e 

autoriteteve 

vendore për 

kapacitetet 

- Përpjekjet sensibilizuese gjinore janë të nevojshme PARA se NjQV-të 

të ndërmarrin nisma për barazisë gjinore, për të ndërtuar vetëdijen 

se pse barazia gjinore është e nevojshme për një qeverisje të 

mirë vendore.

- Trajnimet gjinore duhet të shtrihen në të GJITHA NjQV-të, sidomos 

pas zgjedhjeve vendore të vitit 2011.

- Kapaciteti i NjQV-ve ndikohet fuqimisht nga dinamikat politike, 

ndërrimi i shpeshtë i stafit dhe ndryshimet në udhëheqje, të 

cilat ndikojnë në efektivitetin e politikëbërjes dhe proceseve 

të programimit, si dhe në angazhimin e autoriteteve vendore për të 

përparësuar  barazinë gjinore.

1) Institucionet kanë 

rëndësi! Qeverisja 

nëpërmjet qëllimit të 

ndjeshëm gjinor

4)Tani na tregoni paratë: 

Financimi i barazisë 

gjinore në nivel vendor

Pëçimi 

i përparësive 

të politikës 

kombëtare në

nivel vendor

NjQV-të  duhet t’i përshtatin kornizat e politikës kombëtare me 

realitetet lokale; këtu përfshin objektivat kombëtare të barazisë 

gjinore. Objektiva të tilla janë thjesht udhëzuese; NjQV-të janë të 

autorizuara me ligj për t’ua përshtatur këto kontekstit lokal - politik 

dhe socio-ekonomik.

Zhvillimi i politikave në nivel vendor, që reflektojnë nevojat dhe 

interesat e burrave DHE grave,  kërkon sisteme (zyrtare) të mbledhjes 

së të dhënave që përfshijnë ndarjen e të dhënave sipas seksit.

Politika të tilla kërkojnë gjithashtu procese që 

fuqizojnë qytetarët - burra dhe gra - të jenë të përfshirë në mënyrë 

aktive në politikëbërje.

2) Proceset kanë rëndësi! 

Ose, na tregoni të dhënat 

mbi gjininë!

3)Kur kombëtarja takon 

vendoren: Përshtatja e 

kornizave të politikave 

ndaj nevojave dhe 

realiteteve vendore 

Angazhimi dhe 

ndërgjegjësimi 

i qytetarëve

- Qytetarët që angazhohen në proceset pjesëmarrëse 

(buxhetimi pjesëmarrës, fletët e vlerësimit të qytetarit dhe 

auditimi social) kërkojnë  zhvillimin e kapaciteteve të komunitetit, pasi 

qytetarët mund të mos jenë mësuar të formulojnë nevojat e tyre në 

mënyrë politikë-orientuese.

 - Gratë shpesh janë mësuar  që të mos flasin, ose të vënë nevojat/

interesat e burrave/fëmijëve para të vetave.

-  Si burrat dhe gratë mund të hezitojnë të angazhohen në proceset 

pjesëmarrëse, për shkak të mungesës së besimit dhe ndjenjat e apatisë 

dhe zhgënjimit (që qeveria nuk do t’i dëgjojë vërtet ata apo do të 

përfshijë pikëpamjet e tyre në politikat përfundimtare).

5)  Ruajtja e vrullit: Çfarë ke 

bërë TI për barazinë gjinore 

Sot?

6) Përfaqësimi domethënës: 

Angazhimi i përfaqësuesve 

të zgjedhur vendorë

Angazhimi 

i këshilltarëve 

vendorë në

nismat gjinore

Ndërhyrjet që synojnë strukturat  e NjQV-ve nuk përfshijnë gjithmonë 

këshilltarët vendorë në grupin e synuar, pavarësisht rolit 

të këshilltarëve vendorë në proceset e  politikave dhe buxhetimit, dhe 

si përfaqësues të nevojave të zgjedhësve.

Nisma të tilla si buxhetimi pjesëmarrës do të përfitonin nga 

angazhimi i këshilltarëve vendorë, që ata të mësojnë më mirë nevojat 

e qytetarëve dhe mund të ndikojnë në proceset  buxhetore të 

qeverisë vendore në përputhje me nevojat.

6) Përfaqësimi domethënës: 

Angazhimi i përfaqësuesve 

të zgjedhur vendorë
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 Ku do të shkojmë më pas? Gjashtë strategji për përmirësimin e 
qeverisjes vendore të përgjigjshme gjinore

Këto rekomandime u shtohen rekomandimeve të përpiluara nga pjesëmarrësit e grupeve teknike të 
punës gjatë konferencës “Barazia gjinore dhe  qeverisja vendore” (shih Shtojcën 1), si dhe gjetjeve 
nga studimet e rasteve.

1) Institucionet kanë rëndësi! Qeverisja nëpërmjet qëllimit të ndjeshëm 
gjinor 

Integrimi i pikëpamjes gjinore në qeverisjen vendore do të thotë të pranosh se barazia gjinore ËSHTË 
para së gjithash një çështje e qeverisjes. Pra, çfarë kemi mësuar në lidhje me kuadrin institucional 
të qeverisjes për barazinë gjinore në nivel lokal?

E pra, njësitë e qeverisë vendore  janë të detyruara me ligj për të krijuar një pozicion nëpunësi të 
barazisë gjinore.  Ne kemi parë  ndikimin  pozitiv të  NBGj-ve  si  koordinatorë të  nismave  konkrete, 
si  mekanizimi i ‘Reagimit të koordinuar të komunitetit  ndaj dhunës në familje’  në Bashkinë e 
Gramshit;  veprimtaria e ‘Fletëve të vlerësimit të qytetarit’ në  Bashkinë  Lushnjë; dhe  integrimin 
e qëllimeve të  barazisë gjinore  në  politikat e zhvillimit,  dhënies përparësi dhe vendimmarrjes 
në  Bashkinë  e Beratit.  Megjithatë, kemi parë  gjithashtu se  NBGj-të mund të funksionojnë në 
mënyrë efektive  vetëm në qoftë se  sistemet  më të gjera institucionale dhe proceset  janë në 
veprim. Për shembull, NBGj-të janë të mandatuar për të koordinuar mbledhjen e të dhënave të ndara 
sipas seksit dhe për t’i kanalizuar këto të dhëna nëpër institucione të ndryshme në nivel rajonal e 
kombëtar.  Aty ku proceset e  mbledhjes së të dhënave nuk janë të  formalizuara  dhe të dhënat e 
ndara sipas seksit nuk mblidhen, siç rezultoi nga studimi i rastit në Bashkinë e Kamzës, NBGj-të nuk 
mund të përpunojnë dhe analizojnë të dhënat në një mënyrë që ndihmon zbulimin e përmasave 
gjinore të shqetësimeve të ndryshme politike në nivel lokal.

Pra, çfarë mund të bëjnë qeveritë vendore për të ecur përpara? E pra, një numër gjërash konkrete!

	 PËRSHKRIMI I PUNËS:

	Krijimi i Termave të referencës dhe një Përshkrimi pune të qartë për NBGj-të, që 
përfshin edhe serinë e aftësive:

	 Përvojë në koordinim, analizë të dhënash, zhvillim politikash, aftësi dhe 
ndërgjegjësim gjinor.

	Përcaktimi i qartë sesi NBGj-të do të ndërveprojnë dhe do t’u raportojnë NjQV-ve 
të ndryshme, institucioneve rajonale dhe kombëtare. 

	Përcaktimi i qartë i fushave të përqendrimit/përparësisë, të rëndësishme për 
kontekstin lokal specifik, në të cilin NBGj-ja do të jetë aktiv. 

	 REKRUTIMI: 

	Dhënia përparësi e rekrutimit të NBGj-ve, që të sigurohet aplikimi i kandidatëve të 
kualifikuar. 

	Përfshirja, në bordin e rekrutimit, e punonjësve të NjQV-ve që kanë njohuri gjinore, 
për të përcaktuar më mirë kandidatët më të aftë për pozicionin.



5k a P I t u L L I

71

	 ORIENTIMI PËR PUNËN:

	NjQV-të duhet të sigurojnë një trajnim të thellë orientues për NBGj-të e ardhshëm, 
në lidhje me përgjegjësitë e tyre në punë, për strukturën e NjQV-së, dhe për pro-
cedurat e punës. 

	 BURIMET E DUHURA DHE ZHVILLIMI I KAPACITETEVE/TRAJNIMI GJATË PUNËS

	NJQV-të  duhet të sigurojnë që  NBGj-të të kenë një zyrë dhe pajisje të për-
shtatshme -kompjutera, telefona, internet - në mënyrë që të kryejnë punën e tyre në 
mënyrë efektive.

	NBGj-të duhet të kenë mundësi për trajnime profesionale, në mënyrë që t’i kryejnë 
funksionet e tyre në mënyrë efektive, dhe të rriten brenda një pozicioni. Trajnimet 
në punë mund të përfshijnë analizën e politikave, koordinimin dhe menaxhimin e 
projektit, të folurit në publik, buxhetimin etj. Trajnimet gjatë punës dhe mentorimi 
është një mundësi shtesë shumë shpërblyese.

	 NDËRGJEGJËSIMI I TË GJITHË STAFIT TË QEVERISË VENDORE: 

	Të sigurojë që drejtuesit dhe punonjësit e NjQV-së të trajnohen për ndjeshmërinë 
gjinore, në mënyrë që të ndërgjegjësohen për çështjet gjinore dhe për bazat e qe-
verisë vendore të përgjigjshme  gjinore, si dhe për të siguruar që NBGj-të të kenë 
mbështetjen e të gjithë personelit të bashkisë.

2) Proceset kanë rëndësi! Ose, na tregoni të dhënat mbi gjininë!

Zhvillimi i politikave efektive - një funksion kryesor i qeverisë vendore - ka të bëjë mbi të gjitha me 
informacionin, domethënë të dhëna  konkrete  në lidhje me  gjendjen e  grave dhe burrave, 
vajzave dhe djemve  në një  kontekst të caktuar.  Një informacion i tillë   përdoret për të  zhvilluar 
politika për të drejtuar ofrimin e shërbimeve publike dhe zhvillimin socio-ekonomik, si dhe për të 
adresuar pabarazitë, çështjet lokale dhe zhvillimet e paparashikuara ose të paqëllimshme.

Mbledhja e informacionit  dhe të dhënave  kërkon  procese  të formalizuara.  Një nga  sfidat më të 
mëdha  me të cilat përballen NjQV-të në Shqipëri (dhe tjetërkund) është sistematizimi i procesit të 
mbledhjes së të dhënave. Aktualisht, sistemi joformal i mbledhjes së të dhënave do të thotë se të 
dhënat nuk mund të krahasohen midis bashkive, që nuk kanalizohen tek institucionet kombëtare 
për të informuar  politikëbërjen  kombëtare,  dhe se të dhënat e ndara sipas seksit  nuk mblidhen, 
përpunohen, analizohen dhe interpretohen rregullisht.

Në rastin e Bashkisë Kamëz, ne po ashtu kemi parë që proceset e mbledhjes së të dhënave, sipas 
rastit, dëmtojnë ndërkohë aftësinë e nëpunësve të barazisë gjinore për të kryer funksionet e tyre. 
NBGj-të kërkojnë të dhëna për të kontribuar në proceset e politikëbërjes vendore. Për të zhvilluar 
ndërhyrje specifike gjinore dhe veprimtari që reflektojnë nevojat lokale dhe përparësitë e grave dhe 
burrave. Aksesi te të dhënat, sidomos ato të ndara sipas seksit, është kritik në kryerjen e analizave 
gjinore, siç tregohet nga analiza gjinore e buxhetit e kryer në Bashkinë Užice në Serbi.

Çfarë mund të bëjnë NjQV-të për të përmirësuar procesin e mbledhjes së të dhënave dhe për të 
institucionalizuar mbledhjen dhe analizën e të dhënave të ndara sipas seksit? Konkretisht, NjQV-të 
mund të: 

	  FORMALIZOJNË NJË SISTEM STANDARD TË MBLEDHJES SË TË DHËNAVE: 

	Përpilimi i një rregulloreje, udhëzues, ose i një memorandumi që specifikon me-
kanizmat për kanalizimin e informacionit nga bashkitë në institucionet kombëtare, 
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siç është INSTAT12.

	Sigurojnë që institucionet statistikore në nivel lokal dhe kombëtar janë të 
ndërgjegjshme për mandatin e NBGj për mbledhjen e të dhënave dhe të vendosin 
kontakt direkt midis këtyre zyrave. 

	Krijojnë një grup pune në nivel rajonal (qarku) ose kombëtar, për të zhvilluar një 
sistem efikas për mbledhjen e të dhënave, të aplikueshëm në të gjitha bashkitë (dhe 
si rrjedhojë në komuna). 

	Qartësojnë rolin e qarkut në mbledhjen e të dhënave dhe eksplorojnë mundësinë 
për ta bërë qarkun një depo rajonale të dhënash (përfshirë të dhënat e ndara sipas 
seksit).

	 FORMALIZOJNË MBLEDHJEN DHE ANALIZËN E TË DHËNAVE TË NDARA SIPAS SEKSIT: 

	Përdorin bashkitë për të pilotuar ‘Reagimin e koordinuar të komunitetit ndaj dhu-
nës në familje’ dhe të dhënave prej saj, si model për mbledhjen e të dhënave mbi 
dhunën në familje, duke përdorur NBGj/specialistët e BGj & DhF si koordinatorë. 

	Ndërgjegjësojnë institucionet statistikore vendore dhe NBGJ-të për nevojën e 
identifikimit të treguesve specifikë brenda ‘Paketës kombëtare të treguesve të har-
monizuar gjinorë’, të cilët janë të rëndësishëm dhe të zbatueshëm në nivel lokal. 

	Krijojnë grupe pune të përbëra nga institucionet statistikore vendore dhe NBGJ 
në nivel bashkie, për identifikimin dhe miratimin e burimeve të të dhënave për të 
dhënat e ndara sipas seksit. 

	Përdorin “One Stop Shopet”, si ai i krijuar në Kamëz, si depo e të dhënave të ndara 
sipas seksit, pasi ato të jenë mbledhur dhe analizuar nga NBGj-të. 

	Lidhin memorandume mirëkuptimi midis institucioneve statistikore lokale/kom-
bëtare dhe institucioneve të barazisë gjinore (MPÇSShB dhe NBGj), për të lehtësuar 
kanalizimin e të dhënave të ndara sipas seksit nga niveli lokal në atë kombëtar për 
qëllim politikash dhe raportimi. 

3) Kur kombëtarja takon vendoren: Përshtatja e kornizave të politikave 
ndaj nevojave dhe realiteteve vendore

Një nga përfitimet e formalizimit të sistemeve të mbledhjes së të dhënave në nivel bashkie është 
se mund të kanalizojë të  dhëna më  realiste  dhe të plota  në  nivel kombëtar.  Kjo do të thotë  se 
proceset e zhvillimit të politikave  kombëtare  duhet  të marrin parasysh  realitetet  dhe situatat 
lokale.  Në të njëjtën kohë, në fund,  politikat kombëtare  - qoftë  për  zhvillim socio-ekonomik, 
barazi gjinore, shëndet  apo  edukim - mbeten  korniza  të përgjithshme.  Politikat  marrin kuptim 
vetëm kur përfshihen në nivel lokal, që ndodh kur politikat përpunohen më tej, rregullohen dhe 
zhvillohen  për të pasqyruar  nevojat lokale  dhe rrethanat e  grave dhe  burrave,  vajzave dhe 
djemve brenda komuniteteve.

Zhvillimi i  një plani  veprimi  lokal  gjinor  në  Bashkinë  Berat  tregoi  shumë qartë  pse zhvillimi i 
politikave vendore  duhet të marrë  parasysh  nevojat e ndryshme të  grave dhe burrave, vajzave 
dhe djemve.   Planet e  Beratit  për të stimuluar  zhvillimin lokal  dhe ekonominë  vendore vareshin 
shumë nga të kuptuarit e rolit të grave në sferën ekonomike dhe sfidat e veçanta me të cilat ato 
ballafaqohen për shkak të normave kulturore,  roleve  dhe përgjegjësive gjinore.

12 Për këtë qëllim, rolet e ministrive të linjës, INSTAT, MPÇSShB dhe Ministria e Brendshme, në mbledhjen, 
përpunimin dhe kanalizimin e të dhënave gjinore nga niveli lokal, duhet të përcaktohet si një parakusht fillestar.
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Pra, përshtatja e politikave kombëtare me rrethanat lokale është vetëm hapi i parë. Në mënyrë 
që politikat vendore të jenë efektive, ato duhet gjithashtu të marrin në konsideratë rolet dhe 
përgjegjësitë e ndryshme gjinore të burrave dhe grave në nivel lokal. Siç tregohet nga analiza gjinore e 
buxhetit, të ndërmarrë nga Qendra e Grave në Bashkinë Užice, ka një shumëllojshmëri të mjeteve 
të analizës gjinore në dispozicion, si metoda suedeze “3R”, e cila mund të përshtatet për të pasqyruar 
kapacitetet dhe nevojat lokale.

Duke marrë parasysh këto pika, çfarë mund të bëjnë NjQV-të për të përmirësuar politikëbërjen 
vendore në një mënyrë të përgjigjshme gjinore?

	 POLITIKËBËRJA VENDORE: INVESTIMI NË BURIME NJERËZORE

	Përfshirja e ekspertizës gjinore dhe grave në të gjitha fazat e procesit të hartim-
it të politikave, për shembull,  NBGj-të  duhet të përfshihen  në të gjitha fazat, në 
mënyrë që të gjitha politikat - qofshin specifike gjinore apo jo - të analizohen nga 
një pikëpamje gjinore.

	Ndërtimi i kapaciteteve të  NBGj-ve  për t›u angazhuar në  formulimin e politika-
ve. Kjo mund të përfshijë trajnime për procesin e politikëbërjes, kryerjen e anali-
zave gjinore, dhe/ose buxhetimin e ndërhyrjeve politike.

	 PROCESET DHE MJETET POLITIKËBËRËSE:

	Identifikimi dhe përshtatja e mjeteve të analizës gjinore që mund të përdoren për 
të përcaktuar nevojat e ndryshme dhe përparësitë e grave dhe burrave në lidhje 
me çështjet kyçe të politikave, si dhe përparësitë e zhvillimit lokal.

	Angazhimi në konsultime me burrat dhe gratë nëpërmjet metodave pjesëmarrëse, 
si pjesë e procesit të analizës gjinore. 

	Integrimi i përparësive specifike gjinore  në të gjitha politikat vendore, bazuar në 
analizën gjinore  (përfshirë  barazinë gjinore  si  një objektiv  i veçantë i politikave 
kryesore).

	Zhvillimi i një  plani veprimi gjinor lokal, që u përgjigjet në mënyrë të drejtpër-
drejtë pabarazive gjinore  të përcaktuara dhe në përparësi në nivel lokal dhe 
veprimet përkatëse konkrete që duhen ndërmarrë.

	Integrimi i qëllimeve të barazisë gjinore në të gjitha strategjitë dhe planet e zhvil-
limit lokal dhe sigurimi i treguesve përkatës për monitorimin e ndjeshëm gjinor  të 
përmbushjes së angazhimeve dhe detyrimeve kombëtare gjinore 

	 BUXHETIMI PËR OBJEKTIVAT E POLITIKAVE: 

	Të sigurohet që burimet e përshtatshme janë të akorduara për arritjen e ndërhyr-
jeve specifike gjinore të identifikuara në strategjitë e zhvillimit lokal dhe planet e 
veprimit gjinor në nivel lokal. 

	 MONITORIMI I NDIKIMIT TË POLITIKAVE NGA PIKËPAMJA GJINORE:

	Monitorimi nga afër   i ndikimit të politikave  lokale  (përfshirë  programet, strat-
egjitë  dhe veprimtaritë)  për  gratë dhe  burrat,  vajzat  dhe djemtë, duke përdorur 
mjete të tilla si vlerësimet e ndikimit, që përfshijnë kriteret për vlerësimin e ndikimit 
të politikave nga një pikëpamje gjinore.

	Përdorimi i informacionit rreth matjes së ndikimit për të informuar nisma të reja 
politike. 
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4) Tani na tregoni paratë: Financimi i barazisë gjinore në nivel vendor

a) Aksesi dhe akordimi i fondeve për barazinë gjinore në nivel lokal

Shqipëria  ka krijuar  një sistem  fiskal  që i jep  qeverisë vendore  një shkallë  të gjerë autonomie 
në  mbledhjen dhe  shpenzimin e  të ardhurave.  Kjo  gjithashtu do të thotë se qeverive vendore  u 
është dhënë autoritet për të përcaktuar përparësitë e tyre politike. Shumë bashki, megjithatë, nuk i 
marrin parasysh objektivat e barazisë gjinore të politikave të përcaktuara në nivel kombëtar, apo nuk 
i përparësojnë këto në buxhetet e tyre lokale.

Hapi i parë, siç tregoi studimi i rastit në Bashkinë Berat, është përfshirja e përparësive kombëtare të 
barazisë gjinore në planet lokale të planit të veprimit gjinor; është më e lehtë të akordosh burime për 
ndërhyrjet politike që janë të rrënjosura në realitetet lokale dhe kur pabarazitë gjinore  tregojnë të 
kenë një ndikim të dukshëm në zhvillimin lokal socio-ekonomik.

Po më pas? Duke pasur parasysh përparësitë konkurruese të buxhetit, si do t’i gjejnë burimet NjQV-të 
për të financuar nismat e barazisë gjinore në nivel lokal? Veprimtaritë konkrete mund të përfshijnë:

Edhe
një buzëqeshje sjell ndryshimin

Anita Shembi / Pogradec
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	Ndërtimi i partneriteteve me  OJF-të  lokale,  për të  zbatuar së bashku  projekte 
specifike gjinore, për të rritur në këtë mënyrë aksesin në fondet e akorduara nga shoqatat e 
autoriteteve vendore (ShAV) për shoqërinë civile;

	Investimi  në ndërtimin  e kapaciteteve të  stafit  të  NjQV-ve të  veçanta -  NBGj-të  dhe 
specialistët  e projektit  për zhvillimin  e projekt-propozimeve  për  aplikimet për fonde  në 
nivel ndërkombëtar apo rajonal.

	Investimi  në  kapacitetet  advokuese të NBGj-ve për të lobuar  te ministritë  e qeverisë 
qendrore, si  (i)  Ministria e  Brendshme,  të rezervojë  fonde për projekte  të ndjeshme  ndaj 
gjinisë në kuadrin e decentralizimit, (ii) Ministria e Ekonomisë të rezervojë fonde që synojnë 
fuqizimin ekonomik të grave; dhe (iii)  MPÇSShB të rezervojë  fonde  në  SKBGj-DhBGj-DhF 
për zbatimin nga ana e NjQV-ve të nismave për të parandaluar/luftuar dhunën në familje.

	Lobimi te Fondi i Zhvillimit Rajonal për të përfshirë kritere specifike gjinore te kornizat e tyre 
të vlerësimit të projektit, në mënyrë që NjQV-të që dorëzojnë propozime që përfshijnë në 
mënyrë të qartë barazinë gjinore si një objektiv, të shpërblehen.

	Rritja e ndërgjegjësimit të këshilltarëve të zgjedhur vendorë, të cilët luajnë një rol kyç në 
miratimin e buxhetit vendor, për rëndësinë e akordimit të burimeve për nismat e barazisë 
gjinore.

Më e rëndësishmja,  disa veprimtari  të integrimit gjinor  kërkojnë  burime minimale  -  të tilla si 
kryerja e një analize  gjinore të  një sektori  të caktuar politik  si dhe zërat përkatës  buxhetorë  dhe 
programatikë. Siç tregoi Bashkia Užice, analiza gjinore kërkon akses në dokumentet ekzistuese të 
politikave (si politika bujqësore) dhe në buxhete (si programet e ndihmës bujqësore) dhe mund të 
kryhet nga OJF-të lokale, bashkia, apo nga vetë NBGj-të.

b) Proceset për përcaktimin e përparësive buxhetore

Veprimtaria  e buxhetimit pjesëmarrës i ndjeshëm gjinor, i zbatuar  në  Bashkinë  e Elbasanit,  i 
fuqizoi gratë për t’i formuluar nevojat e tyre në mënyra që ndikojnë si në hartimin e politikave bashkiake, 
ashtu edhe në shpërndarjen e buxhetit.

Nismat e buxhetimit pjesëmarrës, gjithashtu, mund të kombinohen dhe forcohen nga veprimtari që 
synojnë fuqizimin e qytetarëve burra dhe gra për të shprehur nevojat dhe përparësitë e tyre në dhënien 
e shërbimeve lokale. Kjo u demonstrua nga procesi  i ‘Fletëve të vlerësimit të qytetarit’, ndërmarrë 
nga  UN Women dhe zbatuar në bashkëpunim me  QAGjZh-në  në  Bashkinë  e Lushnjës.  Në këtë 
mënyrë, qeveritë vendore mund të motivohen për akordimin e burimeve buxhetore për përmirësimin 
e shërbimeve publike nga të cilat përfitojnë  gratë dhe burrat,  dhe të përparësojnë  shpërndarjen 
e buxhetit te shërbimet që trajtojnë në mënyrë specifike pabarazitë gjinore.

Çfarë mund të bëjnë NjQV-të për të rritur efikasitetin e proceseve pjesëmarrëse të ndjeshme gjinore? 

	Partneriteti  me  OJF-të  lokale  për të rritur ndërgjegjësimin  e grave dhe 
burrave  rreth  nismave  pjesëmarrëse,  si  buxhetimi pjesëmarrës dhe fletët e vlerësimit të 
qytetarit PARA se veprimtaritë të zbatohen: kjo mund të ndodhë në formën e takimeve në 
bashki,  me fushata ndërgjegjësimi  në  gazetë, televizion  apo  radio,  dhe në  hapësirat 
publike që  frekuentohen  nga gra  apo  burra  (tregjet  lokale, parqet, sheshet e lojërave, 
shkollat, objektet sportive, baret).

	Puna me NBGj-të, OJF-të, dhe buxhetimi i një punonjësi që të zhvillojë kuadrin për 
monitorimin e shkallës së marrjes në konsideratë të përparësive të qytetarëve gra dhe burra 
në shërbimet publike gjatë hartimit të politikave dhe proceseve të buxhetimit të NjQV-ve. 

	Prezantimi i trajnimeve specifike për buxhetimin, financat dhe auditimi i personelit të NjQV-
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ve  për nismat e  buxhetimit  pjesëmarrës të ndjeshëm gjinor,  si dhe angazhimi i tyre në 
mënyrë aktive në këto veprimtari.

	Shtrirja e veprimtarive, si fleta e vlerësimit të qytetarit, për të lëvizur nga vlerësimi i ofrimit 
të shërbimeve te monitorimi qytetar i ofrimit të shërbimeve, nëpërmjet mjeteve të tilla 
si auditimi social, i cli fuqizon qytetarët gra dhe burra për të monitoruar sigurimin e 
shërbimeve lokale në baza të rregullta dhe zyrtare. 

5) Ruajtja e vrullit: Çfarë ke bërë TI për barazinë gjinore Sot?

Studimet e rasteve  tregojnë  se qëndrueshmëria e  nismave të mësipërme  jo vetëm që  varet 
nga  veprimet pasuese të mëtejshme të  autoriteteve  vendore,  por edhe nga  institucionalizimi 
i  sistemeve  dhe proceseve  për të mbështetur  këto  nisma në mënyrë gjithëpërfshirëse. Për këtë 
arsye, është e nevojshme një  perspektivë afatgjatë    -  institucionalizimi  kërkon  kohë,  burime 
dhe  kapacitete.  Megjithatë, është përmes  institucionalizimit, që  qeveritë vendore  të cilat u 
përgjigjen pabarazive gjinore, bëhen plotësisht qeveri vendore të përgjigjshme gjinore. Proceset 
që NjQV-të mund të duan të përparësojnë mund të jenë:

	Prezantimi i proceseve të harmonizuara të mbledhjes së të dhënave, që  gjithashtu mbledhin 
edhe të dhënat e ndara sipas seksit.

	Krijimi i  sistemeve të monitorimit  brenda  NjQV-ve,  për të llogaritur  shpërndarjen e 
buxhetit për gratë dhe burrat, si dhe për ndërhyrjet dhe programet specifike gjinore.

	Zhvillimi i  sistemeve të monitorimit me bazë në komunitet, që  fuqizojnë   qytetarët gra 
dhe burra, për të monitoruar rregullisht dhënien e shërbimeve vendore, përmes nismave 
si auditimi social.

	Integrim tërësor dhe kuptimplotë i nëpunësit të barazisë gjinore në strukturat bashkiake - i 
kompletuar  me burime  njerëzore, teknike  dhe financiare  dhe akses për zhvillimin e 
kapaciteteve.

	Trajnime të rregullta mbi ndërgjegjësimin gjinor dhe diskutime për të gjithë personelin, 
përfshirë drejtuesit. 

Përveç kësaj, për t’i bërë  nismat  efektive në  afatgjatësi,  do të thotë të kesh  një qasje afatgjatë 
për  rritjen e ndërgjegjësimit  dhe zhvillimin  e kapaciteteve. Kjo është e vetmja mënyrë  që një 
KULTURË pjesëmarrëse e ndjeshme ndaj gjinisë  të mund të zhvillohet dhe të ushqehet. Prezantimi 
i  proceseve pjesëmarrëse,  të tilla si  buxhetimi pjesëmarrës dhe fletët e vlerësimit të qytetarit,  në 
bashkitë ku qytetarët - veçanërisht gratë - nuk janë mësuar  të formulojnë nevojat dhe përparësitë, 
mund të  jenë të shumta.  Për më tepër,  në bashkitë ku  vazhdon një kulturë e  mosbesimit  ndaj 
institucioneve qeveritare, gratë dhe burrat mund të kenë frikë të shprehin shqetësimet e tyre apo të 
shfaqen kritikë ndaj veprimeve të qeverisë vendore. Prandaj:

	Të gjitha përpjekjet për të prezantuar procese të reja për të rritur pjesëmarrjen e grave dhe për 
të përmirësuar komunikimin ndërmjet institucioneve të qeverisjes vendore dhe qytetarëve 
gra dhe burra, duhet së pari të mbështeten nga procese të gjera ndërgjegjësimi, sensibilizimi 
dhe ndërtimi të besimit.
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6) Përfaqësimi domethënës: Angazhimi i përfaqësuesve të zgjedhur ven-
dorë

Disa  studime rasti  diskutojnë  rolin e  këshilltarëve  të zgjedhur  vendorë në institucionalizimin 
e qeverisjes vendore të përgjigjshme  gjinore,  duke përfshirë zhvillimin e  një plani  të 
veprimit  vendor gjinor në  Bashkinë  e Beratit.  Si  përfaqësues, këshilltarët vendorë  përbëjnë  një 
lidhje të drejtpërdrejtë  ndërmjet qytetarëve  dhe institucioneve  të pushtetit vendor. Studimi 
rastit mbi buxhetimin me pjesëmarrje të ndjeshme gjinore në Bashkinë e Elbasanit, identifikoi disa 
mënyra për t’i përfshirë më shumë  këshilltarët vendorë në nismat për barazi gjinore të qeverisjes 
vendore: 

	Të ftohen këshilltarët vendorë në takimet e komunitetit, të organizuara në kuadrin e nismave 
të buxhetimit pjesëmarrës; këshilltarët vendorë janë zgjedhur për të përfaqësuar nevojat 
e votuesve - si gra dhe burra. Meqenëse këshilltarët vendorë luajnë gjithashtu një rol në 
miratimin  e buxhetit, kjo i mundëson ata të  dëgjojnë nevojat  dhe shqetësimet e grave 
dhe burrave dhe i përgatit më mirë këshilltarët për të lobuar për interesat e votuesve të 
tyre gjatë proceseve të politikave dhe miratimit të buxhetit.

	Në mënyrë të ngjashme, këshilltarët vendorë mund të kanalizojnë përparësitë e grave dhe 
burrave në ofrimin  e shërbimeve. Ku  nevojat specifike  të grave në  ofrimin  e shërbimeve 
janë të  paplotësuara,  këshilltarët vendorë  mund  të mobilizohen  për të lobuar  për këtë 
çështje, që t’u bëjnë presion NjQV-ve për të vendosur çështje të tilla më lart në axhendat e 
tyre politike dhe buxhetore.

	Kjo  lidhet  drejtpërdrejt  me rolin e  këshilltarëve vendorë në  miratimin  e politikave; 
këshilltarëve  mund t’u bëhet  lobim  për miratimin  e politikave  lokale vetëm nëse  ato 
përfshijnë  një analizë  të plotë  gjinore,  apo  të inkurajohen që ta  kryejnë  vetë 
analizën  e tyre  gjinore, për të identifikuar  ndikimin e mundshëm të politikës  mbi gratë 
dhe  burrat.  Këtu,  gatishmëria,  ofrimi dhe  përdorimi i  provave  të bazuara në fakte,  të 
mbështetura në analizën gjinore dhe/ose në statistikat gjinore, do të jenë thelbësore.

	Këshilltarët vendorë  mund të punojnë  së bashku  për të vendosur  çështjet  në axhendën 
kombëtare. Prandaj NBGj-të   duhet të  identifikojnë  këshilltarë vendorë  të cilët  do të 
advokojnë për barazi gjinore, dhe t’i përdorin këta këshilltarë për t’u bërë presion organeve 
të qeverisjes qendrore dhe parlamentarëve në nivel kombëtar. Këtu,  rëndësia e  rritjes së 
përfaqësimit politik të grave bëhet e qartë, jo vetëm në aspektin numerik, por sidomos për të 
theksuar  dhe  për të lobuar  për  çështje të veçanta të  zhvillimit pas emërimit dhe për 
përcaktuar në të ardhmen axhenda të përgjigjshme gjinore.
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Duhet
shumë punë dhe vullnet

Elida Karamuça / Vorë
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Fjalorth termash dhe konceptesh

Barazi gjinore de facto dhe de jure: Barazi de jure (ndonjëherë e quajtur barazia formale apo 
“qeverisja në letër”) i referohet barazisë sipas ligjit. Barazia de facto i referohet barazisë në praktikë.

Fuqizimi nënkupton njerëz - burra dhe gra - që marrin në dorë kontrollin e jetës së tyre: bëjnë 
vetë programin e tyre, përftojnë aftësi (apo bëjnë që t’u njihen aftësitë dhe njohuritë e tyre), rrisin 
vetëbesimin, zgjidhin problemet dhe krijojnë mbështetje në vetvete. Ai është njëherazi proces dhe 
rezultat. Fuqizimi nënkupton zgjerimin e aftësive të grave për të bërë zgjedhje strategjike në jetë, në 
një kontekst ku më parë aftësia u është mohuar. (UN INSTRAW)

Gjinia ka të bëjë me një mori rolesh dhe marrëdhëniesh të ndërtuara shoqërisht, me tipare të 
personalitetit, qëndrime, sjellje, vlera, pushtet relativ dhe ndikim që shoqëria ua atribuon dy sekseve 
në baza të ndryshme. Ndërsa seksi biologjik përcaktohet nga veçori gjenetike dhe anatomike, gjinia 
është një identitet i përftuar, i cili mësohet, ndryshon me kohë dhe është shumë i ndryshëm në 
kultura të ndryshme. Gjinia lidhet me marrëdhëniet dhe nuk ka të bëjë thjesht me gratë apo burrat, 
por me marrëdhëniet midis tyre. (UN INSTRAW)

Analiza gjinore është një mënyrë sistematike e të parit të ndikimeve të ndryshme të zhvillimit, 
politikave, programeve dhe ligjeve te gratë dhe burrat, e cila kërkon: pikësëpari, mbledhjen e të 
dhënave të ndara sipas seksit dhe informacion të ndjeshëm ndaj gjinisë në lidhje me popullsinë 
në fjalë. Analiza gjinore mund të përfshijë shqyrtimin e mënyrave të shumëfishta me të cilat gratë 
dhe burrat, si aktorë shoqërorë, angazhohen në strategji për të transformuar rolet ekzistuese, 
marrëdhëniet dhe proceset në interesin e tyre dhe në interesin e të tjerëve.  (UN INSTRAW)

Gjinia dhe (GAD). Qasja GAD u zhvillua si një reagim ndaj mungesës së ndikimit cilësor dhe afatgjatë 
të projekteve në statusin shoqëror të grave. GAD përqendrohet në forcat shoqërore, ekonomike, 
politike dhe kulturore, që përcaktojnë sesi burrat dhe gratë marrin pjesë, përfitojnë, dhe kontrollojnë 
burimet dhe veprimtaritë e projektit në mënyra të ndryshme. Kjo qasje e kalon fokusin nga gratë si 
grup në marrëdhëniet e përcaktuara shoqërisht të grave me burrat. (UN INSTRAW)

Diskriminim me bazë gjinore do të thotë që vajzat dhe gratë nuk kanë të njëjtat mundësi si burrat 
për arsim, karriera të rëndësishme, ndikim politik dhe përparim ekonomik. Gjithashtu, kur gratë dhe 
burrat kryejnë të njëjtat detyra përkundrejt pagesës, gratë shpesh paguhen më pak dhe marrin më 
pak përfitime për punën e tyre, sesa burrat. (CIDA)

Dhuna me bazë gjinore (DhBGj) është një term i përgjithshëm për çdo të keqe të shkaktuar kundër 
dëshirës së një personi; e cila ka ndikim negativ ndaj shëndetit fizik apo psikologjik, zhvillimit dhe 
identitetit të personit; dhe që është rezultat i marrëdhënieve gjinore të pushtetit, të cilat shfrytëzojnë 
pabarazitë dhe varësinë midis meshkujve dhe femrave, midis meshkujve dhe midis femrave. 
Pavarësisht se nuk vlen vetëm për gratë dhe vajzat, DhBGj-ja kryesisht i prek ato në të gjitha kulturat. 
Dhuna mund të jetë fizike, seksuale, psikologjike, ekonomike ose social-kulturore. Kategoritë e 
autorëve mund të përfshijnë anëtarë të familjes, pjesëtarë të komunitetit, dhe ata që veprojnë në 
emër të apo duke mos përfillur institucionet kulturore, fetare, shtetërore, apo ndërshtetërorë13.

I verbër ndaj gjinisë: Një person, politikë, apo institucion që nuk pranon se gjinia është një për-
caktues vendimtar në zgjedhjet e jetës dhe në mundësitë që ekzistojnë për gratë, burrat, vajzat dhe 
djemtë në shoqëri14.

13 Çështje gjinore. Manual për dhunën me bazë gjinore që prek të rinjtë. Këshilli i Europës, 2007.
14 Mbështetur në Parker 1993, gjendet në http://www.awid.org/ywl/glossary/index.php?term=Gender%20Blind   
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Buxhetimi gjinor (BGj) është zbatimi i përfshirjes së këndvështrimit gjinor në procesin e hartimit 
të buxhetit. Ai do të thotë vlerësim i mbështetur në gjini i buxheteve, duke përfshirë një perspektivë 
gjinore në proceset buxhetore dhe ristrukturimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, me qëllim nxitjen 
e barazisë gjinore. Buxhetimi gjinor ka të bëjë me shqyrtimin e rezultateve gjinore të shpërndarjes 
së parave në buxhet, që do të thotë sesi shpërndarjet e parave ndikojnë në mundësitë sociale dhe 
ekonomike të burrave dhe grave. Rishpërndarjet e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe ristrukturimi i 
procesit buxhetor mund të jenë të nevojshëm për të çuar përpara barazinë gjinore. (ILO, 2004)

Barazia gjinore përshkruan konceptin sipas të cilit të gjitha qeniet njerëzore, si gratë dhe burrat, janë 
të lirë të zhvillojnë aftësitë e personalitetit të tyre dhe të bëjnë zgjedhje pa kufizime të vendosura 
nga stereotipat, rolet e ngurta gjinore apo paragjykimet. Barazi gjinore do të thotë se sjelljet, 
aspiratat dhe nevojat e ndryshme të grave dhe burrave konsiderohen, vlerësohen dhe favorizohen 
në mënyrë të barabartë. Ajo nuk do të thotë se gratë dhe burrat duhet të bëhen njëlloj, por se të 
drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë e tyre nuk do të varen nga fakti nëse janë lindur femra apo 
meshkuj. (UN Women, 2011)

Drejtësia gjinore do të thotë se gratë dhe burrat trajtohen me drejtësi, sipas nevojave të tyre 
përkatëse. Kjo mund të përfshijë trajtim të barabartë apo trajtim të ndryshëm, por që konsiderohet i 
barasvlershëm nga pikëpamja e të drejtave, përfitimeve, detyrimeve dhe mundësive. Në kontekstin 
e zhvillimit, qëllimi i drejtësisë gjinore shpesh kërkon përfshirjen në të të masave për të kompensuar 
disavantazhet historike dhe shoqërore të grave. (Un Women, 2011)

Përfshirja e këndvështrimit gjinor është procesi i vlerësimit të implikimeve për gratë dhe burrat 
i një veprimi të planifikuar, duke përfshirë legjislacionin, politikat ose programet, në çdo fushë dhe 
në të gjitha nivelet. Ajo është një strategji për bërjen e problemeve dhe përvojave të grave dhe të 
burrave një dimension integral në hartimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave dhe 
programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, me qëllim që të mos përjetësohet 
pabarazia midis grave dhe burrave. (UN Women, 2011)

Nevojat praktike gjinore (NPGj) përcaktohen nga gratë në rolet e tyre shoqërisht të përcaktuara, 
si përgjigje e perceptimit të një nevoje imediate. NPGj-të zakonisht lidhen me pamjaftueshmëritë e 
kushteve të jetesës të tilla si: sigurimi i furnizimit me ujë, kujdesi shëndetësor dhe punësimi dhe nuk 
vënë në diskutim ndarjet gjinore në punë dhe pozitën e varur të gruas në shoqëri15.

Interesat gjinorë strategjikë (IGjS) identifikohen nga gratë, si rrjedhojë e statusit të tyre të varur 
shoqëror dhe priren të kundërshtojnë ndarjet gjinore të pushtetit dhe të kontrollit të punës, si 
dhe normat dhe rolet e përcaktuara tradicionalisht. IGjS-të ndryshojnë në varësi të konteksteve 
të caktuara dhe mund të përfshijnë çështje të tilla si të drejtat ligjore, dhunën në familje, pagat e 
barabarta dhe kontrollin nga gratë të trupave të tyre16.

Neutrale ndaj gjinisë, të ndjeshme ndaj gjinisë dhe transformuese të gjinisë
Qëllimi parësor i përfshirjes së këndvështrimit gjinor është të hartojë dhe zbatojë projekte zhvillimore, 
programe dhe politika që: (i) nuk përforcojnë pabarazitë ekzistuese gjinore (neutrale ndaj gjinisë); 
(ii) përpiqen të trajtojnë pabarazitë ekzistuese gjinore (të ndjeshëm ndaj gjinisë); dhe (iii) përpiqen 
të ripërcaktojnë rolet dhe marrëdhëniet gjinore të grave dhe burrave (pozitive/transformuese të 
gjinisë). Shkalla e integrimit të perspektivës gjinore në çdo projekt të caktuar mund të shihet si një 
e tërë17:

15 Vainio-Mattila, A. Drejtimi i gjinisë: Një kuadër dhe instrument për zhvillim me pjesëmarrje, Navigating Gender: A 
framework and a tool for participatory development. Helsinki: Finlandë, Ministria e Punëve të Jashtme, 1999. http://
global.finland.fi/julkaisut/taustat/nav_gender/glossary.htm  

16 Po aty.
17 Përshtatur nga Eckman, A, 2002.
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Negative ndaj 

gjinisë

Neutrale ndaj 

gjinisë

Të ndjeshme ndaj 

gjinisë

Pozitive ndaj 

gjinisë
Transformues të gjinisë

Pabarazitë gjinore 

përforcohen për të 

arritur rezultatet 

e dëshiruara të 

zhvillimit

Gjinia nuk 

konsiderohet se 

ndikon në rezultatet 

e zhvillimit

Gjinia është 

një mjet për të 

arritur qëllimet 

e përcaktuara të 

zhvillimit

Gjinia është 

thelbësore për 

arritjen e rezultateve 

pozitive të zhvillimit

Gjinia është thelbësore 

për nxitjen e barazisë 

dhe arritjen e rezultateve 

pozitive të zhvillimit

Përdor normat, 

rolet dhe 

stereotipet gjinore 

që përforcojnë 

pabarazitë gjinore

Normat, rolet dhe 

marrëdhëniet 

gjinore nuk 

ndikohen 

(përkeqësohen apo 

përmirësohen)

Trajtimi i normave, 

roleve gjinore dhe 

qasja në burime për 

aq sa nevojitet për 

të arritur qëllimet e 

projektit

Ndryshimi i 

normave, roleve 

gjinore dhe qasja 

në burime, si 

komponent kyç 

i rezultateve të 

projektit

Transformimi i 

marrëdhënieve të 

pabarabarta gjinore për të 

nxitur ndarjen e pushtetit, 

kontrollin e burimeve, 

vendimmarrjen dhe 

mbështetjen për fuqizimin 

e grave

Shtypja gjinore do të thotë nënvlerësimi i asaj që shihet si femërore. Shtypja gjinore mund të 
përjetohet nga gratë dhe burrat. Megjithatë, meqenëse normat patriarkale sundojnë në shoqërinë 
tonë, të gjitha gratë dhe vajzat përjetojnë shtypje gjinore në një shkallë më të madhe apo më të 
vogël18.

Hendeku gjinor i pagave (Hendeku gjinor i pagesave). Pavarësisht nga njohja e të drejtës 
themelore për pagë të barabartë për punë të barabartë19, hendeku i pagave midis grave dhe burrave, 
i matur si “dallim relativ në fitimet mesatare bruto për orë midis grave dhe burrave”, tani vlerësohet 
se është 17.4% në disavantazh të grave, në Bashkimin Europian. I matur në bazë të ciklit jetësor dhe 
jo të fitimeve për orë, hendeku i pagave bëhet akoma dhe më i madh, duke shpjeguar feminizmin 
e varfërisë - në veçanti për nënat e vetme dhe gratë në moshë të vjetër. Zakonisht paraqiten disa 
faktorë për të shpjeguar hendekun e pagave midis grave dhe burrave: ndarja gjinore horizontale 
e vertikale në tregun e punës (që zakonisht përmendet si “muret prej xhami” dhe “tavanet prej 
xhami”), kualifikimet dhe përvoja më e pakët e supozuar e grave dhe orët e tyre jo të zakonshme të 
punës dhe strukturat jo të zakonshme të karrierës së tyre për shkak të lindjes e kujdesit të fëmijëve. 
Megjithatë, mbi gjysma e hendekut gjinor tipik të pagave nuk mund të shpjegohet objektivisht 
përmes faktorëve të tillë “strukturorë” dhe në të vërtetë shkaktohet nga diskriminimi i gjatë ndaj 
grave: nga dallimet në mundësitë e tyre për të ndjekur arsimin, trajnimet dhe nga vetë tregu i punës, 
nga vlerësimi i paragjykuar, nga sistemet e pagës dhe prej ngritjes në detyrë, si dhe nga stereotipat 
diskriminues gjinorë dhe rolet e vjetruara gjinore20.

Pikëpamja gjinore apo “optika gjinore” mund të përcaktohet si një fokus që sjell një kuadër analize, 
me qëllimin për të vlerësuar sesi gratë dhe burrat ndikojnë dhe ndikohen ndryshe nga politikat, 
programet, projektet dhe veprimtaritë. Ajo mundëson pranimin se marrëdhëniet midis grave dhe 
burrave mund të ndryshojnë në varësi të kontekstit. Një perspektivë gjinore merr parasysh rolet 
gjinore e marrëdhëniet dhe nevojat shoqërore e ekonomike, qasjen në burime dhe kufizimet e 

18 Gjendet në faqen e internetit të AWIDe http://www.awid.org/ywl/glossary/index.php?term=Gender%20
oppression

19 Mishëruar në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut të vitit 1948 dhe në Traktatin e Romës të vitit 1957, 
i cili themeloi Bashkimin Europian. Zgjerimi i kësaj të drejte, duke e përshkruar si e drejta e pagës së barabartë 
për punë me vlerë të barabartë, mishërohet në Kartën Sociale të Këshillit të Europës të vitit 1961 (si edhe në 
kartën e rishikuar të vitit 1996) dhe në Direktivën e Komunitetit Europian të vitit 1975, që i kushtohet kësaj teme.

20 Hendeku i pagave midis grave dhe burrave. Komiteti për Mundësi të Barabarta për Gratë dhe Burrat. Asambleja 
Parlamentare, 8 shkurt 2010, Këshilli i Europës. Marrë më 1 prill 2012 në: http://assembly.coe.int/Documents/
WorkingDocs/Doc10/EDOC12140.pdf
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mundësitë e tjera, që imponohen nga shoqëria apo kultura, mosha, feja dhe\ose prejardhja etnike 
ndaj grave dhe burrave. (UN Women, 2011)

Tregues i ndjeshëm gjinor. Ky mund të jetë një matje, një numër, një fakt, një opinion, apo një 
perceptim, i cili përqendrohet në një kusht apo situatë specifike dhe mat ndryshimet e atij kushti apo 
situate me kalimin e kohës. Diferenca midis një treguesi dhe një statistike është se treguesi duhet të 
përfshijë krahasimin me një normë. Treguesit e ndjeshëm gjinorë masin ndryshimet që lidhen me 
gjininë në shoqëri me kalimin e kohës; duke siguruar një vështrim të kujdesshëm të rezultateve të 
iniciativave dhe veprimeve të synuara me bazë gjininë. (UN Women, 2011)

Stereotipet gjinore rrjedhin nga supozimet (shpesh të vjetruara) rreth roleve, aftësive dhe cilësive 
të grave, burrave, vajzave dhe djemve. Ndërsa në disa situata specifike mund të dalë se stereotipa të 
tillë mbështeten në realitet, stereotipat bëhen problematikë kur supozohet se ata vlejnë në mënyrë 
universale dhe të detyruar për të gjithë burrat dhe gratë. Kjo mund të shpjerë në barriera materiale 
dhe psikologjike të cilat i parandalojnë gratë dhe burrat që të bëjnë zgjedhje dhe të gëzojnë 
plotësisht të drejtat e tyre21.

Rolet gjinore janë rolet që u caktohen përkatësisht grave, burrave, vajzave dhe djemve, sipas 
normave dhe traditave kulturore. Ato ndryshojnë midis shoqërive dhe kulturave, klasave, moshave 
të ndryshme dhe gjatë periudhave të ndryshme të historisë. Shpesh rolet gjinore nuk mbështeten 
në imperativë biologjikë apo gjinorë, por më shumë rezultojnë nga stereotipat dhe supozimet rreth 
asaj që gratë, burrat, vajzat dhe djemtë mund dhe duhet të bëjnë. Rolet gjinore bëhen problematike 
kur një shoqëri i cakton një vlerë më të madhe rolit të njërës gjini - zakonisht burrave22.

Qeverisja e mirë është menaxhimi transparent dhe llogaridhënës i burimeve njerëzore, natyrore, 
ekonomike dhe financiare, me qëllim zhvillimin e barabartë dhe të qëndrueshëm. Në kuadër të një 
mjedisi politik dhe institucional që mbron të drejtat e njeriut, parimet demokratike dhe shtetin ligjor. 
(ACP-EC,  Marrëveshja Cotonou, 2002)

Burrat dhe mashkulloriteti i referohet kuptimit më të mirë të ”anës mashkullore” të barazimit 
gjinor. Kjo ka të bëjë me vënien në pyetje të vlerave dhe normave mashkullore që shoqëria i vendos 
sjelljes së burrave dhe djemve, duke identifikuar dhe trajtuar çështje me të cilat përballen burrat dhe 
djemtë në shoqëri, në familje dhe në botën e punës, dhe duke nxitur rolet pozitive që burrat dhe 
djemtë luajnë në arritjen e barazisë gjinore. (ILO, 2004)

Ndarja profesionale është shpërndarja e grupeve, të cilët përcaktohen nga veçori, kryesisht gjinore, 
që caktohen si përgjatë ashtu dhe brenda profesioneve, industrive dhe firmave. Ndarja profesionale 
në shumicën e rasteve shkaktohet nga diskriminimi i mbështetur në gjini, i cili bëhet sipas modeleve 
të caktuara, ose përgjatë profesioneve (horizontalisht) apo brenda hierarkisë së profesioneve 
(vertikalisht). Të dyja këto forma të ndarjes profesionale e bëjnë këtë fenomen një faktor kryesor të 
hendekut gjinor të pagave.

Puna riprodhuese ka të bëjë me punën në sferën e brendshme apo punë të tjera kujdestarie (për 
të vegjlit, të sëmurët, apo të moshuarit). Ajo kryhet kryesisht nga gratë dhe ofrohet pa pagesë 
apo pa shpresë se do të paguhet, dhe nuk llogaritet si pjesë e produktit bruto të brendshëm të 
vendit. Megjithatë, ajo siguron ruajtjen e strukturave shoqërore dhe familjare nga të cilat varet puna 
prodhuese (puna për para). Ajo përmendet gjithashtu edhe si riprodhim shoqëror23.

Seksi ka të bëjë me veçoritë biologjike që i përcaktojnë njerëzit si femra dhe meshkuj. Këto grupe 
veçorish biologjike nuk përjashtojnë njëri-tjetrin, meqenëse ka individë që i kanë të dy grupet e 
veçorive, por, përgjithësisht, këto veçori i ndajnë njerëzit në femra dhe meshkuj. (UN Women 2011)

21 Përfshirja gjinore në praktikë: Udhëzues. Qendra Rajonale e UNDP-së për Europën dhe KSHP - CIS (UNDP 
RBEC), 2005.

22 Po aty.
23 Po aty.
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Të dhënat e ndara sipas seksit mund të përcaktohen si të dhëna që mblidhen dhe paraqiten më 
vete për gratë dhe më vete për burrat. Ato janë informacione statistikore sasiore mbi dallimet dhe 
pabarazitë midis grave dhe burrave. Ka një paqartësi të madhe dhe keqpërdorim të termave “të 
dhëna të ndara sipas gjinisë’’ dhe “të dhëna të ndara sipas seksit”. Të dhënat duhet të jenë pa tjetër 
të ndara sipas seksit, por jo të ndara sipas gjinisë, meqenëse femrat dhe meshkujt numërohen sipas 
dallimeve të tyre biologjike dhe jo sipas sjelljeve të tyre shoqërore. Termi të dhëna të ndara sipas 
gjinisë përdoret shpesh, por duhet të kuptohet se i referohet të dhënave të ndara sipas seksit. (UN 
Women, 2011)

Drejtësia shoqërore është një qëllim i zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor. I referohet situatës së 
drejtësisë dhe barazisë në trajtimin e të gjithë njerëzve. Është konkretisht “shoqërore”, meqenëse 
i referohet jo vetëm barazisë përpara ligjit, por edhe trajtimit të drejtë në praktikë. Sipas drejtësisë 
shoqërore, njerëzit dhe mirëqenia e tyre ka përparësi ndaj problemeve të tjera (ekonomike). Barazia 
gjinore është një përbërës i rëndësishëm dhe i pandarë i drejtësisë shoqërore. Drejtësia shoqërore 
nuk ekziston nëse burrat apo gratë diskriminohen24.

Punë kujdestarie e papaguar, (punë riprodhuese) përfshin kujdesin për fëmijët, të moshuarit dhe 
të sëmurët. Ajo përfshin dhe larjen e rrobave, gatimin, bërjen e pazarit, pastrimin dhe ndihmën në 
punët e familjeve të tjera. Kjo bëhet kryesisht nga gratë. (SIDA)

Dhuna ndaj grave përcaktohet në nenin 1 të Deklaratës për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave (1993). 
Termi i referohet “çdo akti dhune me bazë gjininë, i cili sjell për pasojë, apo ka të ngjarë të sjellë për 
pasojë, dëmtim fizik, seksual, psikologjik apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënime për akte të 
tilla, shtrëngim apo heqje arbitrare të lirisë, qoftë në jetën publike apo atë private”.

Fuqizimi i grave. Proces nga “poshtë-lart” për transformimin e marrëdhënieve të pushtetit gjinor 
përmes individëve apo grupeve që punojnë për ndërgjegjësimin në lidhje me varësinë e grave dhe 
krijimin e kapaciteteve të tyre për ta kundërshtuar atë25.

Të drejtat e grave. Të drejtat e grave dhe fëmijëve vajza, si një pjesë e patjetërsueshme, integrale 
dhe e pandashme e të drejtave njerëzore universale. (Komisioni Europian) 

Roli i trefishtë i grave i referohet rolit riprodhues, produktiv dhe atij të drejtimit të punëve në 
komunitet. Mënyra sesi vlerësohen këto forma ndikon në mënyrën sesi gratë dhe burrat përcaktojnë 
përparësitë në programet dhe projektet e zhvillimit26.

24 Po aty.
25 Instituti Bridge i Studimeve për Zhvillim. Gjendet në internet: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re55.pdf 
26 Moser, C. O., 1993.
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Shtojca 1: Rekomandime 
Përgatitur nga pjesëmarrësit e grupeve teknike 
të punës 
të konferencës kombëtare 
“Barazia gjinore dhe qeverisja vendore”

1. Forcimi i qeverisjes së bazuar te faktet: Nxjerrja e statistikave gjinore në nivel vendor
1.1. Brenda ‘Paketës kombëtare të  treguesve  të harmonizuar gjinorë’,  të identifikohen nën-

grupet konkrete të  treguesve  që janë  me rëndësi të  drejtpërdrejtë  dhe të menjëher-
shme për nivelin lokal.

1.2. Përcaktimi i rolit të qeverisë vendore në aplikimin e ‘Paketës kombëtare të treguesve të har-
monizuar gjinorë’;

1.3. Qartësimi dhe harmonizimi i mënyrës së mbledhjes së të dhënave në mënyrë që praktiki-
sht t’i përgjigjet dhe aplikohet ‘Paketës kombëtare të treguesve të harmonizuar gjinorë’ në 
nivel lokal;

1.4. Përcaktimi i mënyrës së duhur sesi të dhënat gjinore duhet të kanalizohen nga niveli lo-
kal në institucionet në nivel qendror, në veçanti linja vertikale nga njësitë e qeverisë ven-
dore te MPÇSShB-ja;

1.5. Ndërtimi i kapaciteteve të njësive të qeverisë vendore për të përdorur të dhënat e ndara 
sipas seksit në hartimin dhe planifikimin e politikave, dhe për të aplikuar ‘Paketën kom-
bëtare të treguesve të harmonizuar gjinorë;

1.6. Përcaktimi i rolit të ‘Nëpunësit të barazisë gjinore’ në njësitë e qeverisë vendore, në lidhje 
me aplikimin e ‘Paketës kombëtare të treguesve të harmonizuar gjinorë’ në nivel lokal; dhe 
specifikimi i rolit të saj/tij në grumbullimin, kanalizimin dhe ndarjen e të dhënave gjinore 
me strukturat qeveritare vendore dhe rajonale;

1.7. Ndërtimi i aftësive përkatëse të kërkuara nga një nëpunës i barazisë gjinore të njësisë së 
qeverisë vendore;

1.8. Përcaktimi i rolit të Qarkut në lidhje me mbledhjen e të dhënave gjinore dhe përdorimin e 
statistikave të ndara sipas seksit në hartimin dhe planifikimin e politikave rajonale; 

1.9. Në ligjin e rishikuar të statistikave, të përfshihet një klauzolë që e bën të detyruar ndarjen 
periodike të të dhënave për të gjitha institucionet vendore, p.sh. horizontalisht midis insti-
tucioneve vendore, ashtu edhe me Qarqet. 

2. Përcaktimi i përparësive: Fletët e votimit të qytetarit (FVQ) 
2.1. Inkurajimi i bashkive për të përdorur metodën në mënyrën sesi:

(i) identifikojnë problemet dhe nevojat e komunitetit në përgjithësi, dhe të nëngru-
peve brenda një komuniteti të caktuar (nevojat e veçanta në një vend të caktuar 
nuk janë domosdoshmërish të reflektuara në të dhënat/grupimet statistikore);

(ii) të dëgjohet zëri i qytetarëve dhe veçanërisht të fuqizohen gratë, vajzat dhe grupet 
pa të drejtë vote; 
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(iii) vendos prioritete zhvillimi që janë vërtet të përgjigjshme gjinore;

2.2. Përfshirja e rezultateve dhe përparësive të qasjes FVQ në vendimet e akordimit të buxhetit 
të baskisë, duke përdorur mjetet e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor. 

2.3. Përdorimi i qasjes FVQ për monitorimin e ofrimit të shërbimeve të përgjigjshme gjinore 
me kalimin e kohës; 

2.4. Publikimi zyrtar i rezultateve të veprimtarive të FVQ-së në bashki dhe në zyrat vendore 
përfaqësuese të institucioneve qeveritare;

2.5. Ndarja e rezultateve të veprimtarive të FVQ me mediat dhe përdorimi i tyre për të lobuar 
dhe përkrahur; 

2.6. Trajnimi i ekspertëve vendorë nga organizatat me bazë në komunitet dhe të shoqërisë 
civile, për të ndërmarrë veprimtari FVQ dhe për t’u angazhuar në monitorimin e çështjeve 
të caktuara me kalimin e kohës;

3. Aksesi te shërbimet: Reagimi i koordinuar i komunitetit ndaj dhunës në familje
3.1. Shpërndarja e informacionit për ndryshimet e fundit legjislative/administrative në lidhje 

me DhF (ndryshimet e shtatorit 2010), si dhe mbi përmbajtjen e Vendimeve të Këshillit të 
Ministrave ndërmjet njësive të qeverisë vendore (administrata dhe qytetarët); 

3.2. Ndërtimi i kapacitetit dhe ndërgjegjësimi midis profesionistëve, anëtarëve të Këshillit 
Bashkiak, zyrtarët e administratës publike dhe profesionistë të tjerë që parashikohen të 
kenë për detyrë zbatimin e ligjit për DhF. 

3.3. Akordimi i burimeve të mjaftueshme financiare për themelimin e RKK-së në nivel lokal (në 
bashki dhe komuna);

3.4. Mbështetje për krijimin e burimeve njerëzore dhe aftësive për zbatimin e RKK-së në nivel 
lokal (bashki dhe komuna);

3.5. Qartësimi dhe unifikimi i qasjes së RKK-së në të gjithë vendin dhe vendosja e standardeve 
dhe rregullave praktike mbi procedurat; shmangia e burokracisë që zvogëlon efikasitetin 
e menaxhimit të rasteve;

3.6. Emërimi i koordinatorëve lokalë në secilën njësi të qeverisë vendore në Shqipëri. Ky spe-
cialist mund të merret me “Barazinë gjinore dhe dhunën në familje”, por nuk duhet që të 
ketë edhe përgjegjësi shtesë dhe/ose të mos jetë përgjegjës për asnjë çështje tjetër (si 
ndihma ekonomike, financat, apo lloje të tjera përgjegjësish). Në komuna, ky rol mund 
të luhet nga administratorët socialë, të cilët janë në kontakt të afërt me anëtarë të komu-
nitetit në atë në nivel administrativ (meqë nga ana administrative, bashkia nuk mund t’i 
mbulojë komunat);

3.7. Firmosja e memorandumit të nevojshëm të bashkëpunimit, në mënyrë që të përcaktohet 
numri i aktorëve të përfshirë në RKK si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Ky proces 
duhet të kryhet nga bashkitë, duke marrë në konsideratë detyrimet e tyre të veçanta sipas 
ligjit për DhF; 

3.8. Përgatitja e protokollit/rregulloreve shtesë të nevojshme. Memorandumi i bashkëpunimit 
duhet të ndiqet nga rregulla/protokolle të detajuara, në mënyrë që të kemi një tablo të 
qartë sesi aktorët e RKK-së do të merren me trajtimin e rasteve në praktikë (p.sh. detaje 
për personin që duhet të kontaktohej, detajet e numrave/kontakteve të tij, institucionet e 
kërkuara për bashkëpunim dhe llojet e shërbimeve që kanë detyrë t’u ofrojnë rasteve të 
DhF etj.);

3.9. Forcimi i bashkëpunimit dhe kthimi i ndarjes së të dhënave midis institucioneve në një ru-
tinë të punës së përditshme; kjo përfshin informacionin dhe autoritetet e tjera përgjegjëse;
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3.10. Sigurimi i buxhetimit të burimeve njerëzore të duhura, si koordinatori lokal dhe profesion-
istët e kërkuar në institucione/struktura të tjera (p.sh. punonjës socialë/psikologë të atash-
uar në departamentin e policisë apo shërbimet e kujdesit shëndetësor etj); 

3.11. Të sigurohet buxhetimi i shërbimeve të kërkuara, si linjat telefonike të ndihmës, strehëzat, 
qendrat/programet e rehabilitimit për të mbijetuarit e DhF si dhe për shkaktarët e DhF; 

3.12. Të sigurohet buxhetimi i fondit të emergjencave të lidhura me DhF - në një bashki, duhet 
të ketë fonde të ngjashme me ato të emergjencave, për t’u përdorur në një mënyrë të 
shpejtë, praktike dhe operacionale për të gjitha rastet emergjente të DhF që kanë nevojë; 

3.13. Themelimi i sistemit të të dhënave ekzistuese për regjistrimin dhe menaxhimin e rasteve 
në të gjitha njësitë e qeverisë vendore në të gjithë Shqipërinë; (regjistri i të dhënave u 
prodhua nga ‘Rrjeti kundër dhunës gjinore dhe trafikimit’ i Trust Fundit të OKB-së dhe është 
aktualisht në përdorim në dhjetë bashki);

3.14. Sigurimi i shërbimeve me cilësi të lartë të orientuara nga nevojat:

3.14.1. Strehimi - strehëza për rastet emergjente (streha/qendra emergjence) duhet të 
jenë të gatshme dhe në dispozicion 24 orë/7 ditë për të mbijetuarit e DhF. Kjo nuk 
duhet të lidhet me kushtin që i mbijetuari i DhF të ketë një Urdhër mbrojtjeje urgjent/
Urdhër mbrojtjeje. Ky lloj shërbimi duhet të ofrohet sipas rregullave të veçanta, por 
pavarësisht nga Urdhri i mbrojtjes urgjent/Urdhri Mbrojtjes;

3.14.2. Ndërgjegjësimi - Ndërgjegjësimi është i nevojshëm jo vetëm për Ligjin në vetve-
te, por edhe për hapat konkretë të ndërmarrë në nivel bashkie/komune. Kur RKK-
ja funksionon mirë në praktikë, ky ndërgjegjësim bëhet edhe më i rëndësishëm, në 
mënyrë që të menaxhojë rastet e DhF në mënyre efektive;

3.14.3. Përdorimi i ndërgjegjësimit të publikut si një masë parandaluese;

3.14.4. Rritja e investimeve dhe aktiviteteve mbi parandalimin, në mënyrë që të zvogëlo-
hen kostot e përgjithshme të DhF dhe të krijohen mundësi për të zgjidhur rastet e 
DhF para fazës emergjente. Për këtë, rol të rëndësishëm luajnë institucionet arsimore 
(kopshtet dhe shkollat e niveleve të ndryshme);

3.15. Monitorimi i cilësisë së funksionimit të RKK-së, si dhe shërbimeve specifike të ofruara për 
të mbijetuarit/shkaktarët e DhF. Përfundimi i procesit të monitorimit të plotë bazuar në 
filozofinë e efikasitetit të kostove; 

3.16. MPÇSShB: Sa më shpejt, finalizimi i procedurave përkatëse të lidhura me vendimin e Këshil-
lit të Ministrave për themelimin e RKK-së në nivel lokal. 

3.17. Ministria e Financës: në bashkëpunim të ngushtë me MPÇSShB-në, të buxhetohen aksionet 
përkatëse për zbatimin e Ligjit të DhF, si zëra të qarta buxheti për nivelin lokal, në mënyrë 
që të krijohet hapësira e duhur për themelimin e RKK; ose të buxhetohet për zbatimin e 
SKBGj/DhF etj. Buxhetimi është faktori kyç në termat e themelimit dhe qëndrueshmërisë 
së RKK-së.

3.18. Institucionet e nivelit vendor të jenë më të qarta në detyrat dhe përgjegjësitë e tyre në 
marrëdhënie me DhF, si dhe për mënyrën si ata mund t’i kombinojnë përpjekjet e tyre në 
mënyrë efikase; 

3.19. Themelimi i marrëdhënieve dhe procedurave të qarta dhe të drejta për DhF midis Bash-
kisë/Komunave, Qarkut dhe Prefekturës;

3.20. Themelimi i marrëdhënieve dhe procedurave të qarta dhe të drejta midis njësive të qe-
verisë vendore dhe OJF-ve të nën-kontraktuara për ofrimin e shërbimeve sociale të lidhura 
me DhF.
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4. Forcimi i pjesëmarrjes së grave dhe i zërit qytetar: Buxhetimi pjesëmarrës
Sipas legjislacionit aktual, duke iu referuar ligjit nr.8652, kërkohet pjesëmarrja e qytetarëve 
në hartimin e buxhetit. Është përgjegjësi e qeverisë vendore për të vendosur mënyrën sesi 
duhet të shkojë procesi dhe vendimi përkatës duhet të merret nga drejtuesit e qeverisë 
vendore. 

Qëllimi është (i) të ndërmerret një buxhet me pjesëmarrje, në një mënyrë që të jetë i ndjeshëm ndaj 
gjinisë dhe vërtet pjesëmarrës dhe të (ii) të institucionalizojë procesin. 

4.1. Ngritja e zërit aktiv të grave gjatë procesit; 

4.2. Përkrahja e qëllimeve të barazisë gjinore në procedurë, objektiva dhe rezultate;

4.3. Sigurimi i pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të OJF-ve dhe OBK-ve.

4.4. Hartimi i një “rregulloreje për veprimet” të brendshme për procesin e buxhetimit me pjesë-
marrje të ndjeshme gjinore. Në këtë rregullore, i gjithë procesi, veprimet dhe indikatorët 
për monitorimin e procesit, duhet të shpjegohen me detaje;

4.5. Aprovimi formal i procesit të buxhetimit me pjesëmarrje gjithëpërfshirëse dhe të ndjeshëm 
ndaj gjinisë;

4.6. Miratimi i rregullores së re nga Këshilli Bashkiak; 

4.7. Ndjekja e buxhetimit me pjesëmarrje gjithëpërfshirëse dhe të ndjeshëm ndaj gjinisë nëpër-
mjet nismave të veçanta të përgjigjshme gjinore të miratuara në buxhetin e bashkisë.

5. Financimi i barazisë gjinore në nivel vendor
5.1. Në buxhetin e shtetit të përcaktohet një program buxhetor për njësitë e qeverisë vendore 

të përkushtuara në zbatimin e projekteve të barazisë gjinore. 

5.2. Ndërtimi i kapaciteteve të njësive të qeverisë vendore për të integruar qëllimet e barazisë 
gjinore në politikëbërjen, planifikimin, buxhetimin dhe monitorimin vendor; 

5.3. Pilotimi, përsëritja dhe përhapja e performancës së buxhetimit të ndjeshëm gjinor në të 
gjitha NjQV-të;

5.4. Themelimi dhe përfshirja e detyruar e kritereve të barazisë gjinore në sistemin e granteve 
të ministrive të linjës dhe Fondit për Zhvillimin Rajonal (Duke përfshirë METE dhe Mini-
strinë e Bujqësisë);

5.5. Prezantimi i zhvillimit të planit të veprimit vendor gjinor në të gjitha njësitë e qeverisë 
vendore, i shoqëruar me kosto; 

5.6. Njësitë e qeverisë vendore të ndërmarrin një rishikim të ndjeshëm gjinor të strategjive 
vendore të zhvillimit; 

5.7. Ngritja e kapaciteteve të nëpunësit të barazisë gjinore për të përpiluar projekt-propozime 
të ndjeshme gjinore dhe të angazhohet në ngritjen e fondeve përkatëse;

5.8. Forcimi i rolit të Këshillit Bashkiak në monitorimin e arritjeve të barazisë gjinore në nivelin 
e njësive të qeverisë vendore dhe ndërtimi i kapaciteteve të nevojshme;

5.9. Ofrimi i trajnimeve për Këshillat Bashkiakë për buxhetimin gjinor dhe të përgjigjshëm 
gjinor;

5.10. Themelimi dhe operacionalizimi i ‘Komisionit vendor gjinor/grupin gjinor të punës’ në të 
gjitha NjQV-të; 

5.11. Mbështetja dhe sigurimi i trajnimit dhe ndërtimit të kapaciteteve për ‘Komisionin gjinor/
grupin gjinor të punës’ në të gjitha njësitë e qeverisë vendore (trajnim gjinor dhe trajnim 
për buxhetimin e përgjigjshëm gjinor).
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Shtojca 2: Programi i Konferencës
Konferenca Kombëtare
 “Barazia gjinore dhe qeverisja vendore”
Tiranë, 15 dhe 16 mars 2011
Hotel Sheraton, Salla Iliria I

Dita i, 15 Mars 2011

09.30 – 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve dhe kafe

10:00 - 10:10 Fjala e mirëseardhjes; moderatore Alba Dakoli Wilson

10.10 – 11.00 Fjalimet e hapjes
Znj. Filloreta Kodra, zv.ministre e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve 
të Barabarta
Z. Ferdinand Poni, zv.ministër i Brendshëm
Znj. Heba El Kholy, e Ngarkuar në Detyrë, UN Women, Shqipëri
SH.T.Z. Florian Raunig, Ambasadori Austriak

11:00 – 11:15 Përpiqemi ta bëjmë barazinë gjinore realitet - Dëshmi nga niveli vendor
Nëpunësit vendorë gjinorë (NVGJ) me znj. Jutta Benzenberg

11:15 – 11:45 Fjalim kryesor

Barazia gjinore: një shtyllë kryesore për të rritur mirëqenien e grave dhe 
burrave, vajzave dhe djemve shqiptarë

Znj. Elisabeth Klatzer, ekonomiste (Financa publike) dhe eksperte e 
Përkatësisë Gjinore

11:45 – 12:00 Diskutime

12:00 – 12:30 Raste studimi nga rajoni i Europës Juglindore: Nismat e Bashkisë Bitola, 
Maqedoni, për buxhetimin gjinor

Znj. Vesna Jovanova, eksperte e BGJ, Maqedoni

12:30 – 13:00 Zhvillimi i planit të veprimit gjinor - Bashkia Gramsh
Z. Kastriot Zëra, kryetar i Bashkisë Gramsh, Shqipëri

13:00 – 14:00 Dreka

14:00 - 14:30 Gjinizimi i politikave – Ndihma ekonomike
Znj. Diamanta Vito, përfaqësuese e Bashkisë Elbasan, Shqipëri

14:30 – 15:00 Raste studimi nga rajoni i Europës Juglindore: Shpërndarja e buxheteve – 
Gratë, burrat dhe fluksi i fondeve në bujqësi
Znj. Aleksandra Vladisavljevic, Zyra e UN Women Beograd, Republika e   

          Serbisë
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15:00 – 15:45 Diskutime

15:45 – 16:00 Përmbledhje e Ditës I dhe përgatitje për Ditën II

Dita ii, 16 Mars 2011

09:00 – 09:15 Regjistrimi i pjesëmarrësve

09:15 – 09:30 Fjala e mirëseardhjes dhe përmbledhje e Ditës I

09:30 – 09:40 Orientimi i Grupeve Teknike të Punës

Sesioni i punës në grupe teknike paralele (GTP): Rruga drejt institucionalizimit

(kafe gjatë punës në grup)

09:40 – 11:00 GTP 1: Forcimi i qeverisjes vendore të bazuar në fakte: Statistikat gjinore në 
nivel vendor

09:40 – 11:00 GTP 2: Përcaktimi i prioriteteve: Fletët e Vlerësimit të Qytetarit 

09:40 – 11:00 GTP 3: Aksesi te shërbimet: Reagimi i koordinuar i komunitetit ndaj dhunës 
në familje

09:40 – 11:00 GTP 4: Fuqizimi i zërit qytetar: Buxhetimi pjesëmarrës

09:40 – 11:00 GTP 5: Financimi për barazi gjinore në nivel vendor

11:00 – 12:00 Prezantimi plenar i Grupeve Teknike të Punës (GTP) – Rekomandime
GTP & Panelistë: Përfaqësues të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Financës, 
Këshillit të Ministrave; UN Women; Projekti “Barazi në qeverisje”

12:00 – 12:30 Diskutime

12:30 – 12:50 Përfundime dhe hapat e mëtejshëm 

12:50 – 13:00 Mbyllja

13:00 - 14:00 Dreka




