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Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të
riprodhohet, ruhet në asnjë sistem të dhënash ose të transmetohet, në asnjë
formë apo mënyrë, pa pëlqimin paraprak të botuesit. Publikimi mund të
shpërndahet në mënyrë elektronike, por vetëm në tërësi dhe për qëllime jo
komerciale.
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HYRJE
Barazia gjinore në sferën publike mbetet sfidë për shumë vende anembanë botës. Kjo ndodh
sepse gratë mbesin prapa burrave sidomos në mbajtjen e pozitave udhëheqëse në sektorin
publik dhe atë privat. Niveli i sfidës varion nga shteti në shtet dhe për ne si një shoqëri që po
kalon tranzicionin, këto sfida janë më kritike për shoqërinë kosovare.
Ky raport është rezultat i drejtpërdrejtë i bisedave që kemi pasur përmes tre fokus grupeve
me 22 gra që punojnë në institucionet publike në pozita vendimmarrëse në Kosovë. Andaj, ky
raport paraqet zërat e tyre për të prezantuar sfidat me të cilat përballen gratë deri në arritjen
e pozitës udhëheqëse në institucionet publike. Këto sfida janë kryesisht të natyrës kulturore,
politike dhe ligjore. Ajo që kemi dëgjuar gjatë këtyre bisedave ishte se edhe pse ka pasur
përmirësime në 10 vitet e fundit, në përgjithësi gratë nuk ndihen të barabarta në shoqërinë
kosovare. Ato janë të ndër përfaqësuara në të gjitha sferat e jetës publike dhe nuk u jepet
mundësia për të ndërmarrë pozita udhëheqëse.
Pjesa e parë e këtij raporti do të japë informacione në lidhje me trendet e pjesëmarrjes së
grave në periudhën prej vitit 2008 deri në 2018. Këto tendenca tregojnë se në përgjithësi gratë
vazhdojnë të jenë të nën përfaqësuara në institucionet publike, por me disa përmirësime të
lehta gjatë viteve. Për më tepër, me të pranuar informacionin që na japin të dhënat, ne
shkojmë përtej numrave për të identifikuar sfidat dhe mundësitë e adresuara nga gratë që
punojnë në institucionet publike. Raporti gjithashtu vë në pah histori suksesi të grave që
punojnë në pozita udhëheqëse për të treguar se gratë mund të jenë udhëheqëse në
institucionet publike.
Sfidat dhe mundësitë për gratë në qeveritë qendrore dhe lokale janë të njëjta.
Megjithatë, ky raport paraqet dy raste studimi nga komunat në Kamenicë dhe Gllogoc si dy
komuna me shkallë barazie më të mirë gjinore në pozita udhëheqëse. Raporti përfshin një
diskutim të gjetjeve kyçe dhe rekomandimeve të ofruara nga fokus grupet. Në të cilën pjesë,
raporti po ashtu përfshin praktikat nga dy vende që janë shembull në fushën e barazisë
gjinore. Këto raste studimi janë të elaboruara shkurtimisht, në mënyrë që të paraqiten vetëm
praktika të cilat Kosova mund të mësoje në adresimin e disa prej sfidave kryesore të
identifikuara nga fokus grupet.
Pjesa e fundit e raportit përfshin një diskutim rreth asaj se çka Kosova mund të mësojë nga
këto vende dhe se si mund të nxjerrë shembuj praktikë për institucionet publike të Kosovës.
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1. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Ky raport ka kombinuar metodat kërkimore cilësore dhe sasiore, përmes: mbledhjes dhe
rishikimit të të dhënave dokumentore si raporte dhe publikime mbi përfaqësimin gjinor në
pozitat udhëheqëse në Kosovë, fokus grupe dhe intervista gjysmë të strukturuara me
institucionet relevante; dhe analizon të dhëna statistikore të mbledhura direkt nga
institucionet publike.
Ne kemi mbajtur tri fokus grupe me përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale,
veçanërisht me zyrtarë që shërbejnë në pozita vendimmarrëse. Qëllimi i këtyre fokus grupeve
ishte mbledhja e të dhënave primare për përfaqësimin aktual të grave në pozita drejtuese në
Kosovë; sfidat dhe mundësitë, si dhe idetë rreth asaj se çfarë duhet bërë për të përmirësuar
përfaqësimin e grave në pozita vendimmarrëse.
Përveç gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve të daluara nga fokus grupet, ne kemi shikuar
praktikat më të mira në vendet udhëheqëse të barazisë gjinore me një fokus në barazinë
gjinore në rolet udhëheqëse. Kjo pjesë e hulumtimit synon të sigurojë një vështrim mbi
veprimet që kanë ndërmarrë vendet e tjera për të avancuar barazinë gjinore.
Përveç kësaj, ne kemi mbledhur të dhëna duke u përpjekur për të analizuar tendencat në
pjesëmarrjen e grave që nga viti 2008-2018. Të dhënat e hapura të ndara sipas gjinisë nuk
janë në dispozicion në internet po ashtu nuk jane lehtë të qasshme për kërkuesit. Prandaj,
një pjesë e konsiderueshme e kohës ka qenë shpenzimi në mbledhjen e të dhënave të cilat
janë siguruar nga Ministria e Administratës Publike (MPA), Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal (MAPL), Agjencia për Barazi Gjinore (AGE) dhe Komunat përkatëse.
Për këtë raport, gratë në pozita vendimmarrëse nënkuptohet si gratë e emëruara në
udhëheqje politike dhe gratë e punësuara në pozita vendimmarrëse në shërbimin civil si:
ministër, zëvendësministër, sekretar i përhershëm, shef ekzekutiv, shef i departamentit /
divizionit etj. Edhe pse do t'u referohemi gjetjeve të raporteve të tjera mbi përfaqësimin e
grave në Asambletë qendrore dhe lokale dhe Presidencën, ky raport ka grumbulluar të dhëna
vetëm për përfaqësimin e grave në këto institucione: Qeverinë Qendrore, duke përfshirë këtu
edhe Ministritë dhe Qeveritë Lokale / Komunat.
Gjetjet kryesore dhe rekomandimet nga të gjitha të dhënat primare dhe sekondare janë
përpiluar në seksionin e diskutimit të raportit. Bazuar në diskutimin e gjetjeve, ne mbështesim
rekomandimet e përgjithshme duke marrë parasysh rekomandimet e ofruara nga fokus
grupet si dhe praktikat më të mira të gjetura në vendet kryesore.
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2. ANALIZË E TRENDEVE TË PAS PAVARËSISË 2008-2018
Përfaqësimi i drejtë dhe pjesëmarrja e grave dhe burrave në jetën publike është me rëndësi
kritike për barazinë gjinore. Një përfaqësim i barabartë përmirëson i) legjitimitetin e
demokracisë, duke u dhënë mundësi grave të marrin pjesë në çështjet publike, ii) drejtësinë,
duke marrë vendime të drejta politike që marrin parasysh nevojat e grave, iii) transparencën,
duke qenë të hapur dhe marrjen e inputeve nga gratë gjatë kryerjes së politikave vendimet
dhe iv) rezultatet gjithëpërfshirëse të politikave, duke marrë parasysh nevojat e secilit,
përfshirë këtu gratë.
Pavarësisht kësaj, barazia gjinore në Kosovë, veçanërisht në pozitat vendimmarrëse mbetet
sfidë. Gratë shënojnë grupin më të papunësuar në shoqëri, me vetëm 12.7 përqind të grave
të punësuara, krahasuar me 46.6 përqind të burrave, duke arritur humbjet e mundshme
ekonomike prej rreth 28 përqind të të ardhurave qendrore bruto - më të lartat midis vendeve
të Ballkanit Perëndimor1. Kjo tregon se gratë në Kosovë janë të papunësuara dhe si rezultat,
humbjet në të ardhurat bruto janë më të lartat në rajon.
Gratë në Kosovë trajtohen ndryshe nga burri në punësim dhe ekonomi:

"Ekziston një hendek i vazhdueshëm pagash në Kosovë, me më pak se 10 përqind e
bizneseve në pronësi apo të udhëhequra nga gratë. Qasja e pamjaftueshme në kredi apo
hua pengon rritjen e bizneseve të drejtuara ose në pronësi të grave: kjo është pjesërisht
si rezultat i mungesës së pronës në pronësi të grave. Megjithëse burrat dhe gratë kanë të
drejta të barabarta pronësie sipas ligjit, gratë thuhet se shpesh e humbin trashëgiminë e
tyre në favor të vëllezërve të tyre për të mbrojtur interesat e perceptuara të familjes2. Në
vitin 2017, gratë zotëronin vetëm 20 përqind të pronës dhe tokës3".
Kultura patriarkale në rolet gjinore në shoqërinë kosovare vazhdon t'u japë burrave një rol
dominues në familje dhe në jetën publike. Për fat të keq, gratë shpesh keqtrajtohen dhe
stigmatizohen edhe kur ato janë viktima. Rreth 46 përqind e grave kanë raportuar se kanë
përjetuar dhunë në familje të paktën një herë, ndërsa shumë gra (rreth 20,000) që janë
sulmuar seksualisht gjatë luftës së viteve 1998-1999 vazhdojnë të mbeten të stigmatizuara, të
turpëruara dhe të heshtura prej pikëpamjeve tradicionale mbi këtë çështje4. Kjo kulturë i ka
lënë gratë pa mbështetjen dhe besimin e nevojshëm që duhet për të marrë një rol më të madh
në shoqëri.
Mungesa e fuqizimit dhe diskriminimit të grave në sektorë të ndryshëm siç është përmendur
se. Institucionet e
Kosovës kanë ndërmarrë disa veprime për miratimin e një kuadri gjithëpërfshirës ligjor për
barazinë gjinore. Për shembull, neni 6.8 i Ligjit Nr. 05/L-020 për Barazinë Gjinore në mënyrë
1

Cuberes, D., dhe M. Teignier. 2015. “How Costly Are Gender Gaps? Estimates for the Balkans and Turkey.” Policy
Research Working Paper 7319. Banka Botërore, Washington, DC.
2
UNICEF, Analyses of the situation of children and women in Kosovo (UNSCR 1244), 2017.
https://www.unicef.org/kosovoprogramme/Raporti_unicef_anglisht_web.pdf
3
USAID, Property Rights Program, Midterm National Survey on Property Rights in Kosovo, 2017
4
Ibid.
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specifike thekson se "përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative,
ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet tjera publike arrihet kur sigurohet një përfaqësim
minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për çdo gjini, duke përfshirë edhe organet e tyre
qeverisëse dhe vendimmarrëse5". Si të tilla, gratë në Kosovë duhet të përfaqësojnë 50% të
fuqisë punëtore në të gjitha degët e qeverisë së Kosovës.
Pavarësisht nga ky veprim afirmativ, gratë mbeten të nën përfaqësuara në pozitat
vendimmarrëse në nivel qeveritar. Sipas një raporti nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore
(ang: Kosovo Gender Studies Center, KGCS), përfaqësimi i grave në pozita të larta
vendimmarrëse në ministri ka rënë përgjatë viteve, duke filluar nga 6.7% në 2014, 5.2% në
2015 dhe 4.9% në 20166. Për më tepër, një studim i kohëve të fundit i Grupit të Politikave të
Kërkimit në Ballkan (ang: Balkans Policy Research Group, BPRG) tregon se përfaqësimi i grave
në pozita të larta vendimmarrëse në vitin 2017 ishte 9.8% dhe në vitin 2018 është 11.9%.
Gjithashtu, raporti tregoi se rritja e numrit të grave që mbajnë pozita të larta vendimmarrëse
në Qeveri gjatë shtatë viteve të fundit është i parëndësishëm, duke pasur parasysh se Qeveria
e tanishme ka krijuar ministri shtesë, por pa shfrytëzuar mundësi për përfshirje më të madhe
të grave7. Prandaj, megjithëse numri i zyrtarëve në qeverinë e Kosovës vazhdon të rritet, një
rritje e ngjashme nuk pasqyrohet në numrin e grave që kanë pozita vendimmarrëse.
Në vitin 2011, Kuvendi i Kosovës emëroi presidenten e parë grua duke e bërë Kosovën një nga
vendet e para në rajon që t'i besojë detyrat presidenciale një gruaje. Gjatë kësaj kohe, numri
i grave të përfshira në pozita këshilluese ishte e barabartë me numrin e burrave. Megjithatë,
aktualisht Presidenca e Kosovës nuk ka gra të emëruara në pozita të larta vendimmarrëse ose
si këshilltarë të Presidentit8. Kjo tregon se gratë në pozita udhëheqëse politike u besojnë
grave të tjera për të marrë pozita vendimmarrëse. Megjithatë, situata ndryshon kur burrat i
marrin ato pozita, pasi ata preferojnë të caktojnë burra në pozitat që merren me vendime të
rëndësishme.
Një pamje relativisht e ngjashme është paraqitur në qeveritë lokale/komunat. Raportet
sugjerojnë se numri i përgjithshëm i përfaqësimeve të grave në pozita të larta vendimmarrëse
në komuna në vitin 2014 ishte 4.4%, në vitin 2015 10.1% dhe 11.4% në vitin 2016. Në
përgjithësi, gratë vazhdojnë të mbeten nën pragun e 50% të përfaqësimit të kuotave dhe
proceseve vendimmarrëse në nivelin lokal gjithashtu. Përkundër kuotës prej 30 përqind të
përfaqësimit të grave në kuvendet lokale sipas Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë9
që për pjesën më të madhe janë zbatuar; në pozitat e caktuara të qeverisjes vendore, gratë
5

Ligji Nr. 05/L -020 për Barazinë Gjinore në Kosovë, neni 6.8
Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Women in Decision-Making Positions in Public Sector and Political Parties,
Maj 2017
7
Balkan Policy Research Group “Women in Politics: Gender (In)Equality in Politics and Decision-making, February
2019
8
Ibid.
9
Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë parashikon që kuota gjinores prej 30% të futet në Ligjin për zgjedhjet
e përgjithshme në Kosovë, që i rezervon 30% të ulëseve për gra në kuvendet lokale dhe qendrore gjithashtu.
Pavarësisht kësaj,ky ligj është në kundërshtim me ligjin për barazi gjinore, i cili kërkon 50% përfaqësim të barabarte
te gjinive në Kosovë.
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vazhdojnë të mbesin nën këtë prag prej 50% të përfaqësimit siç kërkohet me Ligjin për Barazi
Gjinore10. Prandaj, dispozitat e LBGj-së aktualisht nuk po zbatohen në Kosovë.
Raportet sugjerojnë se gratë ndihen se nuk u jepet mundësia për të marrë role udhëheqëse
ose vendimmarrëse për shkak të gjinisë së tyre. Një raport nga Agjencia për Barazi Gjinore,i
cili kishte bërë një studim me gratë në vitin 2014, arriti në përfundimin se një nga arsyet
kryesore për të cilat grave nuk u ofrohen mundësi të barabarta në rolet vendimmarrëse në
institucionet qendrore dhe lokale është besimi se meshkujt janë udhëheqës më të mirë dhe
se gratë nuk kanë mbështetje politike. Shtuar kësaj, 30% e grave të intervistuara mendonin
se gjinia ishte arsyeja pse ato kanë më pak mundësi për ngritje në detyrë. Përveç kësaj, 54%
mendojnë se grave nuk iu janë dhënë të njëjtat mundësi si burrave për ngritje në detyrë,
ndërsa 46% mendojnë se mundësitë janë të njëjta pavarësisht gjinisë11. Prandaj, një numër
më i madh i të anketuarave mendonin se gratë nuk janë ngritur në detyrë për shkak të gjinisë
së tyre.
Gjithashtu, gratë nuk mbështeten nga partitë politike. Një raport i kohëve të fundit nga
Qendra Kosovare për Studimet Gjinore në 2018, sugjeron që "një analizë e fushatave
zgjedhore në nivel lokal dhe qendror dëshmon për hapësirën dhe vëmendjen e kufizuar
dhënë grave. Rrjedhimisht, shumica e pozitave udhëheqëse në nivel qendror dhe lokal
mbahen nga burrat12". Si rezultat, ka pasur një numër shumë të ulët të grave (6 kandidate) që
kanë konkurruar për pozita të kryetarit të komunës dhe asnjë prej tyre nuk u zgjodh në pozitën
e kryetarit të komunës. Gruaja e parë që u zgjodh kryetare e komunës në Kosovë ishte në vitin
2013, kur Mimoza Kusari-Lila fitoi zgjedhjet lokale në Komunën e Gjakovës. Po ashtu, duhet
të theksohet se udhëheqja e partive politike dominohet nga udhëheqësit burra. Nga 56
partitë politike të regjistruara në Kosovë, vetëm 3 janë të udhëhequra nga gratë 13. Kjo do të
thotë se më pak se 2% e liderëve të partive politike janë gra.
Hulumtimet gjithashtu tregojnë se interesimi për çështjet politike te të rinjtë dhe sidomos
grave të reja në Kosovë, është në rënie. Të rinjtë përbëjnë rreth 50% të të gjithë popullsisë
dhe vetëm rreth 18% janë shumë të interesuar në çështjet politike. Ndarja në gjini tregon se
gratë e reja janë më pak të interesuara se sa të rinjtë në çështjet politike, me 16.1% gra si
'shumë të interesuara' në politikë, krahasuar me 18.7% burra 'shumë të interesuar' në
politikë14. Kjo tregon se gratë e reja janë më pak të interesuara në politikë dhe kjo mund të
jetë një tregues i tendencave të ardhshme të grave në pozita vendimmarrëse në sektorin
publik.

10

National Democratic Institute (NDI) (2015), Kosovo: Overcoming Barriers to Women’s Political Participation.
https://www.ndi.org/sites/default/files/Gender-Assesment-report-eng.pdf
11
Agjencia për Barazi Gjinore (2014), Raport Hulumtimi: Pjesëmarrja, roli dhe pozita e grave ne institucionet lokale,
qendrore dhe parti politike në Kosovë, Prishtinë 2014
12
Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Publikim “Gratë në Politikë dhe Qeverisje: Perceptimet e të rinjve”,
Prill2018
13
Zyra për regjistrimin dhe certifikimin e Partive Politike, Raport “Regjistri i partive politike në Kosovë” 28.12.2018
14
Ibid, p. 28
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2.1 Tendencat Aktuale-Niveli Qendror
Për të ndërtuar mbi gjetjet e raporteve të lartpërmendura dhe për të shtuar të dhënat për vitet
2017, 2018 dhe 2019, jemi mbështetur kryesisht në të dhënat e ofruara nga MAP, MAPL dhe
komunat. Ka mungesë të të dhënave të hapura për barazinë gjinore në qeverinë e Kosovës.
Duhej të kontaktonim disa ministri, disa herë për të marrë qasje në të dhëna. Përveç këtyre të
dhënave, ne gjithashtu kemi përdorur të dhëna të tjera nga raportet relevante të publikuara
dhe i kemi përfshirë në këtë pjesë sipas nevojës.
Raportet statistikore tregojnë se nga 11,392 punonjës në shërbimin civil në institucionet
publike të nivelit qendror në vitin 2018, vetëm 4,934 kanë qenë gra, ose 43,3%15. Në vitin 2017
përqindja e grave ishte 43%.
Gjithashtu, gjatë analizimit të tendencave të përgjithshme në përfaqësimin e barazisë gjinore
në qeveri dhe në ministritë e saj (shërbimi civil), gjatë viteve nuk ka pasur ndonjë përmirësim
të madh, me përfaqësim të vazhdueshëm nën 50%. Përfaqësimi i fundit i raportuar i grave në
institucionet qeveritare është 41.6%. Ndërkaq, në vitin 2017 përqindja e grave ishte 40.5%.

Grafiku 1: Përfaqësimi i Barazisë Gjinore në Qeveri 2013-201816

Është me rëndësi të theksohet që në pozitat vendimmarrëse të qeverisë në Ministritë dhe
Agjencitë Ekzekutive, gjithsej të punësuar në shërbimin civil në vitin 2018 ishin 1,421 prej të
cilëve vetëm 28,7% ishin gra. Një krahasim me vitin paraprak 2017 tregon se gratë që punojnë
15

Të dhënat statistikore të MAP për 2018 nuk përfshijnë raportime prej:KuvendiNational Assembly of Kosovo;
Election Commission;
Ombudsperson; Universiteti i Prishtines; Gjykata Kushtetuese; Njësia e Kosovës për Inteligjencë dhe Energji
Financiare; Zyra Rregullatore per Energji
16
Viti 2017 përfshin të dhënat për stafin civil të Kuvendit, ndërsa në 2018 këto të dhëna nuk pasqyrohen
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në shërbimin civil në pozita vendimmarrëse janë rritur me vetëm 1.2%17. Ndërsa, në pozitat e
larta vendimmarrëse (pozitat e Sekretarit të Përhershëm, Kryeshefi Ekzekutiv dhe Drejtori
Ekzekutiv) përfaqësimi i grave është shumë i ulët, në vitin 2018 (0.7%) dhe në vitin 2017 (0.4%).

Grafiku 2: Barazia gjinore në postet e shërbimit të lartë civil dhe vendimmarrëse në Qeveri dhe Agjenci Ekzekutive

Është e rëndësishme të përmendim se të dhënat e ofruara nga MAP nuk përfshijnë postet
politike në atë që është raportuar më sipër. Duke pasur parasysh se të dhënat e tilla janë
shumë të vështira për t'u marrë dhe për të mbledhur18, për këtë raport ne jemi mbështetur në
raportet statistikore të raporteve ekzistuese të publikuara të KGCS dhe BPRG. Kështu, gjetjet
nga këto raporte tregojnë se përqindja e grave që kanë pozita të larta vendimmarrëse19 në
qeverinë qendrore në vitin 2017 ishte 8.3% ndërsa në vitin 2018 ishte 11.9%20.
Gjendja e përfaqësimit të grave në nivel ministror është e pakënaqshme. Në qeverinë e
tanishme, nga 21 ministri, gratë mbajnë vetëm 2 poste ministrore. Ministrja Dhurata Hoxha
drejton Ministrinë e Integrimeve Evropiane (MIE) dhe ministrja e sapoemëruar Dijana Zhivic
drejton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR).
Gjatë krahasimit të kabineteve qeveritare gjatë periudhës 10 vjeçare, numri i përfaqësimit të
grave në pozitat ministrore ishte vazhdimisht në nivelin më të ulët të përfaqësimit.

17

Sipas MAP-it, pozita të tilla vendimmarrëse të qeverisë përfshijnë: Drejtori i Departamentit / Divizionit; Zëvendës
Drejtor; Drejtor i Zyrës; Shefi i Divizionit; Shefi i Njësisë; Menaxheri dhe Auditori.
18
MAP nuk grumbullon statistika për postet politike, si ministrat, zëvendësministrat, këshilltarët politikë, shefi i
kabinetit etj.
19
Pozitat e larta vendimmarrëse në Qeverinë e Kosovës përfshijnë: Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorin Ekzekutiv
dhe Kryeshefi Ekzekutiv.
20
Balkans Policy Research Group, Report ‘Gender (IN) Equality in Politics and Decision Making, February 2019.
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Grafiku më poshtë jep tendencat në kabinetet qeveritare 2007-2017.

Grafiku 3: Trendet aktuale mbi kabinetet qeveritare pas Pavarësisë (2008-2019)

Gjithashtu, me numër relativisht të madh të zëvendësministrave të emëruar në ministritë e
Kosovës, nga 70 në 2017 vetëm 5 ishin gra.21

Grafiku 4: Përfaqësimi gjinor në postet e zëvendësministrave

Kur i shohim ministritë individualisht, të dhënat vërtetojnë që pak ministri kanë arritur në një
nivel të kënaqshëm të përfaqësimit të barazisë gjinore. Ministria e Integrimeve Evropiane,

21

Democracy for Development (D4D) infografikat në Kabinetet Qeveritare 2007-2017.
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Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
(MAPL) kryesojnë në këtë drejtim.

Grafiku 5: Përfaqësimi i grave në 21 ministri të Republikës së Kosovës (2018).

Për këtë raport, ne kemi arritur të marrim të dhëna më të hollësishme nga MAPL, duke vërejtur
një përfaqësim të barabartë të grave në pozitat vendimmarrëse gjithashtu.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) nga viti 2018 ka arritur të zbatojë me sukses
Ligjin për Barazi Gjinore, duke barazuar kështu përfaqësimin e grave dhe burrave në pozita
vendimmarrëse dhe në të gjitha drejtoritë / divizionet e saj22. Përveç Sekretares të përhershme
të MAPL-së, që është grua, në këtë ministri gratë udhëheqin me 10 drejtori dhe divizione,
ndërsa burrat udhëheqin me 9 divizione / drejtori. Kjo ministri ka 125 nëpunës civilë, 63 burra
dhe 62 gra. Sekretari i Përhershëm i MAPL-së tregon se ky përfaqësim vlen përtej barazisë
gjinore, pasi secili anëtar i personelit të MAPL-it, pavarësisht pozitës, është shumë kompetent
dhe bën punë cilësore. Ndërsa duke u përpjekur të mbajë historinë e MAPL-së pozitivisht
ashtu siç është, duhet të përmendet edhe fakti që ministrat dhe zëvendësministrat në MAPL
janë burra.

22Dy

drejtori / divizione udhëheqëse të grave në MAPL janë në pozita të përkohshme zëvendësuese .
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2.2 Trendet aktuale - Niveli komunal
Në përgjithësi, situata me përfaqësimin e grave në shërbimin civil të nivelit komunal mbetet
nën pragun e përfaqësimit prej 50%, duke përfshirë pozitat vendimmarrëse. Në vitin 2011,
nga 6,148 nëpunës civilë të punësuar në administratat komunale të 38 komunave, vetëm
33,4% ishin gra23. Në vitin 2017, përqindja e grave në administratën komunale ishte 33%.

Grafiku 6: Punonjësit në administratat komunale të komunave të Kosovës, të përfaqësuar sipas
gjinisë

Në vitin 2018, ishin gjithsej 829 të punësuar në shërbimin civil, nga të cilët 20% gra. Krahasuar
me vitin 2017, një rritje prej 1% është pasqyruar në paraqitjen e grave në pozitat
vendimmarrëse në administratën komunale të komunave të Kosovës.

23Të

dhënat statistikore të ofruara nga MAP, Janar-Dhjetor 2018.
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Grafiku 7: Vendimmarrja në shërbimin civil / komuna, të përfaqësuara sipas gjinisë.

Që nga zgjedhjet e fundit në vitin 2017, të gjitha 38 komunat e Kosovës udhëhiqen nga burra.
Raportet aktuale tregojnë se janë vetëm dy gra nënkryetare (Suhareka dhe komuna e Zubin
Potokut). Gjithashtu, 12 komuna emërojnë nënkryetarët për komunitete, nga të cilat 3 janë
gra (Kllokot, Mamushë dhe Prizren).
Në pozitat e larta vendimmarrëse me drejtoritë komunale, përfaqësimi i grave është rritur
gjatë viteve. Në vitin 2017 ishte 18.54%. Në vitin 2018, nga 364 drejtorë në zyrat komunale,
gratë përbëjnë 72 ose 19.83%24. Një rritje e lehtë në përfaqësimin e grave mund të raportohet
edhe në fillim të këtij viti, me 20.6%.

24

Raporti i MAPL tregon se Komuna e Zubin Potokut ende nuk ka emëruar drejtorë, prandaj nuk llogaritet
në statistikat e paraqitura këtu.
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Grafiku 8: Gratë në pozitat e larta vendimmarrëse në komunat e Kosovës

Tre komuna të Kosovës dallohen si histori suksesi për barazinë e grave në pozita të larta
vendimmarrjese. Komunat e Kllokotit, Kamenicës dhe Gllogocit kanë krijuar drejtori të
barabarta gjinore. Seksioni IV ofron më shumë informata për dy nga këto komuna.
3. FOKUS GRUPET: PËRVOJAT E PUNËS SË GRAVE NË INSTITUCIONET PUBLIKE
Në pjesën e dytë, tentohet të zhvillohet një vlerësim i gjerë i përvojave të grave që punojnë në
institucionet publike dhe të kuptohet nga dora e parë rreth pengesave të drejtpërdrejta me
të cilat ballafaqohen gratë. Ndryshe nga qasja e deritanishme, ku ideja ishte të përqendrohej
në rishikimin e statistikave, politikave dhe legjislacionit, ky seksion do të plotësojë gjetjet e
raporteve të botuara deri më tani me perceptimet origjinale, siç janë raportuar nga vetë gratë.
Kemi marrë parasysh zërat e grave të përfshira në pozita vendimmarrëse në institucionet
publike qendrore dhe vendore në tri fokus grupet tona të mbajtura në datat 21-22 shkurt 2019
dhe 5 mars 2019.
Diskutimi me këto grupe synonte të shihte pozitën e grave në vendimmarrje, të adresonte
sfidat dhe pengesat me të cilat ballafaqohen deri te arritja e këtyre pozitave, si dhe
identifikimin e sfidave me të cilat ballafaqohen në rolin e tyre. Ne gjithashtu kemi diskutuar
për politikat që ato ishin në gjendje të inicojnë ose mbështesin dhe përfitimet dhe vlerave të
shtuara të grave në vendimmarrje. Gjithashtu, pjesëmarrësit e fokus grupeve dhanë
rekomandime se çfarë mund të bëhet për të përmirësuar pjesëmarrjen e grave në pozitat
vendimmarrëse në Kosovë.
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Përbërja e fokus grupeve: Fokus grupi i parë përfshiu gratë nga ministritë që aktualisht
mbajnë pozita vendimmarrëse në institucionet përkatëse. Pjesëmarrëset e këtyre grupeve
ishin:
 Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përhershme, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
(MAPL)
 Burbuqe Deva-Bakija, Zëvendëse Ministre, Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sporteve
(MKRS)
 Magbule Shkodra, Zëvendëse Ministre, Ministria e Zhvillimit Rajonal
 Aferdita Syle Hoxha, Udhëheqëse e Departamentit Ligjor, Ministria e Shëndetësisë
 Lindita Osaj, Udhëheqëse e Burimeve Njerëzore, Ministria e Infrastrukturës dhe
Transportit
 Shyhrete Kastrati, Asistente e Zëvendës Ministrit,
 Ministria e Zhvillimit Rajonal Arberesha Isufi, Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Fokus grupi i dytë përfshiu pjesëmarrës që mbajnë poste ekzekutive në komunat e Prishtinës,
Obiliqit, Gllogocit dhe Kamenicës.
 Dren Kukaj, Drejtor, Drejtoria e Mirëqenies Sociale, Komuna e Prishtinës
 Zarife Behluli, Drejtoreshë, Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, komuna e
Obiliqit
 Fitore Hashani, Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtjen e Mjedisit, Komuna e Obiliqit
 Aurora Berisha, Drejtoreshë, Drejtoria e Inspektimeve, Komuna e Gllogocit
 Shqipe Zogu, Drejtor, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komuna e Gllogocit
 Tafil Halilaj, Drejtor, Drejtorati i Arsimit, Komuna e Gllogocit
 Luminje Gjoshi - Krapi, Drejtoreshë, Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna e
Gllogocit Egzona Jetullahu, Drejtor i Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik, Komuna e
Gllogocit
 Shyqiri Bublaku, Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, Komuna e Gllogocit
 Anita Avdullahu, Drejtoreshë, Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Gllogoc
komunë
 Futur Avdiu, Drejtor, Drejtorati për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, Komuna
e Gllogocit
 Kimete Qorri, Drejtor, Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, Komuna e Gllogocit
 Nexhmedin Bislimi, Drejtor, Drejtoria e Ekonomisë, Buxhetit dhe Financave, Kamenicë
komunë
 Qendresa Kastrati, Komuna e Kamenicës
 Fadil Hoti, Kadastër, Komuna e Kamenicës
Grupi i tretë punues përfshiu pjesëmarrës nga të dy fokus grupet, me qëllim të diskutimit
rreth gjetjeve të hulumtimit dhe të miratojnë rekomandimet.
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SFIDAT
Sfidat e identifikuara nga pjesëmarrësit në fokus grupet e mbajtura, mes të tjerash, mund të
grupohen në aspektin politik, ligjor, kulturor dhe të tjera, ashtu siç paraqiten më poshtë:
I. Sfidat Politike:
- Në përgjithësi, pjesëmarrësit e fokus grupeve besonin se sistemi dhe kultura aktuale politike
nuk i përkrah gratë. Kjo për shkak për emërime në pozita vendimmarrëse, meshkujve u jepet
përparësi kundrejt grave. Për më tepër, kultura e punës së marrjes së vendimeve të
rëndësishme në vende të tjera, përveç zyrave, përjashton gratë nga biseda të rëndësishme, si
dhe i bën ato të duken të papërshtatshme për të mbajtur një pozitë vendimmarrëse.
-Mungesa e demokratizimit të brendshëm të partive politike. Shumë shpesh kompozicioni
gjinore i udhëheqjes politike të partive politike konsiderohet si e pabarabartë, prandaj dhe
pozitat vendimmarrëse dominohen nga meshkujt (si në nivelin lokal ashtu edhe në atë
qendror).
- Ndërhyrje politike në rekrutimin e zyrtarëve në pozita vendimmarrëse. Siç u përmend më
lart, pjesëmarrësit mendonin se lidershipi i partive politike nuk është i ndjeshëm ndaj gjinisë
dhe favorizon emërimin e meshkujve në pozita vendimmarrëse dhe jo gratë.
- Konkurrenca midis grave në vendimmarrje dhe brenda strukturave politike është shumë e
kufizuar, shpesh ndikon në çështjet e cilësisë dhe profesionalizmit për vendime të caktuara
vendimmarrëse. Kjo kryesisht për shkak të interesit të lidershipit politik për të favorizuar gratë
që janë më lehtë të menaxhueshme, në vend të grave që sjellin udhëheqësi të fortë dhe
profesionale.
II. Sfidat ligjore:
-Mungesa e zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore nga institucionet publike - kuota 50% për
përfaqësimin e barazisë gjinore. Pjesëmarrësit kanë theksuar se Ligji për Zgjedhjet e
Përgjithshme, që përcakton se 30% e kandidatëve në listën e partive politike duhet të jenë
gra, nuk përputhet me Ligjin për Barazi Gjinore.
- Mungesa e zbatimit të sanksioneve për respektimin e kuotës gjinore prej 50% të përfaqësimit
në Ligjin për Barazi Gjinore u mundëson institucioneve që të mos zbatojnë dispozita të tilla.
- Mungesa e zbatimit të Ligjit Kundër Diskriminimit në punësim. Ky ligj kërkon që
punëdhënësit të krijojnë dhe përcjellin politika anti-diskriminuese ose anti-ngacmuese për të
mbrojtur punonjësit e tyre. Pjesëmarrësit besonin se gratë zakonisht janë subjekt i
diskriminimit dhe ngacmimit në vendet e punës dhe mungesa e zbatimit të këtyre ligjeve
ndikon në pjesëmarrjen e tyre në fuqinë punëtore, si dhe në arritjen e tyre deri tek pozitat
vendimmarrëse.
- Mungesa e buxhetimit gjinor. Buxhetet publike përfaqësojnë angazhimet e qeverisë dhe
përcaktojnë prioritetet sociale dhe ekonomike. Gjatë planifikimit buxhetor, qeveritë duhet të
sigurohen që burimet e tyre të ndikojnë në mënyrë të barabartë në të gjitha grupet e
shoqërisë. Pjesëmarrësit e fokus grupeve deklaruan se kjo praktikë mungon në institucionet
e Kosovës, ku buxhetet janë planifikuar pa marrë parasysh aspekte të ndjeshme gjinore.
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- Ligji i Punës, në nenin 49, përcakton dispozitat e lehonisë, duke u dhënë grave të drejtën të
marrin deri në 12 muaj leje pushim. Pjesëmarrësit e fokus grupeve theksuan se ligjet nuk janë
të favorshme për gratë, sepse u jep vetëm grave të drejtën për të marrë pushim pas lindjes së
pushimin e tyre.
- Mungesa e mbështetjes sociale për kujdesin e përditshëm të fëmijës që ndikon
drejtpërsëdrejti në mundësinë e grave për të kërkuar punësim dhe për t'u angazhuar në
politikë. Pjesëmarrësit e fokus grupeve theksuan se barra e fëmijëve zakonisht bie mbi gratë
dhe mungesa e mbështetjes financiare ose kujdes i subvencionuar i fëmijëve ndikon në
mundësinë e grave për të qenë aktive në fuqinë punëtore ose për t'u angazhuar në aktivitete
politike.
III. Sfidat kulturore:
- Kultura patriarkale vazhdon të dominojë politikën dhe qeverisjen. Pjesëmarrësit e fokus
grupeve theksuan se burrat kanë autoritet mbi gratë në të gjitha aspektet e shoqërisë në
Kosovë, duke përfshirë politikën dhe qeverinë.
- Gratë në pozitat vendimmarrëse shpesh stigmatizohen nga shoqëria për shkak të gjinisë së
tyre. Pjesëmarrësit e fokus grupeve thanë se gratë shpesh shihen si të papërshtatshme për të
mbajtur një rol udhëheqës dhe kur ata marrin këto role, përkundër burrave, veprimet e tyre
shqyrtohen shumë më shumë nga publiku. Burrat shihen si një gjini e duhur/e favorshme për
të udhëhequr pozitat vendimmarrëse, ndërsa gratë konsiderohen si më pak të afta për këto
vende pune.
- Stereotipet ekzistuese që lidhen me profesione të caktuara për gratë vazhdojnë të ekzistojnë
në shoqërinë kosovare. Gratë shihen në profesione të një infermiere, mësuese, kujdestare, etj.
Ndërsa në rolet për kujdesen e fëmijëve, vendosen të moshuarit (angazhimet e shtëpisë).
- Vendimet e mëdha merren nga burrat në qeveri, në oda27, në kafene dhe në vende të tjera
jashtë zyrës, dhe kjo krijon pengesë për gratë që të jenë pjesë e vendimmarrjes. Burrat
bashkohen në mjedise të tilla me kolegë burra nga partitë e tyre, duke bërë atribute publike
ndaj paragjykimeve të grave për moralin etj.
IV. Sfida të tjera
- Imazhi i grave në pozita vendimmarrëse është relativisht i dëmtuar - për shkak të
performancës së dobët apo imazhit të keq që disa gra kanë dhënë në vendimmarrjen në të
kaluarën (performanca e dobët e grave në parlament etj).
- Shfrytëzimi jo efektiv i programeve ekzistuese për ngritjen e kapaciteteve për pozita
vendimmarrëse (udhëheqje, menaxhim etj.)
- Mediat vënë shumë presion mbi gratë në pozitat vendimmarrëse. Gratë janë kryesisht të
përfaqësuara në debate për çështjet e grave, por jo për vendime të mëdha për shtetin,
institucionet etj. Gratë komentohen për pamjen, veshjen dhe shumë pak për sferën
profesionale dhe rezultatet e arritura.
27

Oda është dhomë tradicionale që përdoret në Kosovë dhe Shqipëri (nga tradita shqiptare).
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- Gratë në numër relativisht të ulët aplikojnë për pozita vendimmarrëse brenda institucioneve
qeveritare. Arsyet përfshijnë: (i) Gratë janë më të interesuara për punë stabile (të përhershme)
sesa për t'u sfiduar në postet ekzekutive vendimmarrëse, të cilat nuk garantohen për
periudha afatgjata dhe (ii) konsiderojnë se lidershipi politik kryesisht i favorizon burrat për
pozita vendimmarrëse duke nënkuptuar se ato ndjehen të pafavorizuara në procesin e
rekrutimit.
Pjesëmarrësit e fokus grupeve besojnë se arritja e barazisë më të madhe gjinore në sektorin
publik dhe në pozitat vendimmarrëse kontribuon në forcimin institucional dhe në zhvillimin
e demokracisë. Për më tepër, besohet se gratë ndikojnë në zhvillimin e politikave që
përfshijnë një qasje më të barabartë gjinore; ato mund të bëjnë shumë punë njëkohësisht,
janë kreative dhe shpesh më pak të korruptuara kur mbajnë pozita të vendimmarrjes. Në
përgjithësi, pjesëmarrësit e fokus grupeve konsiderojnë se gratë kanë aftësi të shkëlqyera
udhëheqëse dhe pranojnë se gratë duhet të jenë më të pandashme në kërkimin e të drejtave
të tyre dhe avancimin e rolit të tyre në proceset e vendimmarrjes në vend.
Rekomandime
Pjesëmarrësit e fokus grupeve dhanë mendimet e tyre mbi atë se si ata besojnë që mund të
kontribuojnë në përmirësimin e situatës aktuale në lidhje me barazinë gjinore në pozitat
vendimmarrëse në Kosovë. Pjesëmarrësit e pranuan rëndësinë e ndërmarrjes së reformave
për partitë politike për të përmirësuar demokratizimin e brendshëm dhe barazinë gjinore
brenda strukturave të partive dhe në pozitat vendimmarrëse. Për më tepër, ata kërkuan nga
institucionet e qeverisë që të insistojnë në përfshirjen e përfaqësimit sa më të barabartë gjinor
në të gjitha institucionet publike, duke marrë për bazë rastin e MAPL-së, Gllogocit dhe
Kamenicës si shembuj pozitivë të këtyre zhvillimeve. Përveç kësaj, ata e konsiderojnë
vendimtare që institucionet e Kosovës të respektojnë dhe zbatojnë kuotën prej 50% në Ligjin
për Barazi Gjinore, duke bërë thirrje gjithashtu për harmonizimin e dispozitave të tilla ligjore
në Ligjin mbi Zgjedhjet e Përgjithshme për të kërkuar përfaqësim më të lartë të grave në
kuvende lokale dhe kombëtare.
Rekomandime të tjera përfshinin:
- Masat ligjore afirmative për të rritur përfshirjen e grave në pozita vendimmarrëse
inkurajohen të vazhdojnë, shembull përmes kuotave gjinore për përfaqësim në bordet
ekzekutive dhe institucionet tjera qeveritare.
- Gratë në pozita vendimmarrëse nuk do të vendosen nën presion për të kryer për gratë e tjera
në vend të kësaj ata do të mbahen përgjegjës për të kryer në detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.
Ky rol duhet të shquhet në vendimmarrje dhe aktivizëm.
- Aftësi të avancuara të drejtimit për vajzat e reja.
- Të kërkohet përgjegjësi nga gratë parlamentare dhe ata në pozita vendimmarrëse, për të
performuar më mirë. Imazhi i mirë i tyre do të ndikojë në përmirësimin e imazhit të grave për
udhëheqje.
- Buxhetimi gjinor duhet të zbatohet në të gjitha institucionet.
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- Institucionet qeveritare duhet krijuar një mekanizëm më efektiv për stafin civil dhe politik
për të hyrë në programet për ngritjen e kapaciteteve, veçanërisht ato që lidhen me
menaxhmentin dhe udhëheqjen.
- Rritja e rolit të mediave në përmirësimin e imazhit të grave në pozitat vendimmarrëse.
Shmangia e seksizmit.
- Gratë në proceset vendimmarrëse të punojnë në vendosjen e rrjeteve për përparimin e
agjendës së grave shtytëse.
- Gratë në proceset vendimmarrëse të fuqizohen dhe promovohen si modele të suksesit. Kjo
do të ndihmojë në luftimin e stigmës gjinore ndaj grave në proceset vendimmarrëse.
- Mediat të jenë më të ndjeshme ndaj çështjeve gjinore dhe të promovojnë programe më të
barabarta gjinore (sidomos të ofrojnë më shumë mbulim mbi sukseset e grave gjatë kohës së
lajmeve, të ftojnë gratë në proceset e vendimmarrjes në programet e diskutimit etj.).
- Iniciativa të tilla si ajo e MAPL-së, për të kërkuar më shumë llogaridhënie nga komunat për
të zbatuar kuotën e barazisë gjinore inkurajohen të vazhdojnë në të gjitha institucionet
publike. ABGJ-ja mund të luajë gjithashtu një rol të rëndësishëm.
Një informacion shtesë që ka dalur nga biseda mes pjesëmarrësve të fokus grupeve ishte se
programe të tilla si Jeta në Komunë dhe bursat e MCC-së për gratë në energji, si dy nisma të
rëndësishme fuqizojnë dhe promovojnë politikat e barazisë gjinore në të gjithë vendin.
Pjesëmarrësit ia atribuan suksesin e rritjes të numrit të grave të emëruara në pozita nëpër
komuna emisionit Jeta në Komunë, pasi që ky program televiziv në debatet zgjedhore të vitit
2017 ndër të tjera kërkonte nga kandidatët për kryetar komunash premtimet e tyre për
barazinë gjinore, në rast se caktoheshin kryetar të komunave. Premtime të tilla publike çuan
që disa nga kryetarët e komunave të jenë më të ndjeshëm ndaj gjinisë kur formuan ekipet e
tyre qeveritare. Ndërsa, edhe pse bursat e MCC-së për gratë në energji janë ndodhi e fundit,
pjesëmarrësit besojnë se këto iniciativa do të ndihmojnë në rritjen e numrit të grave në më
shumë profesione të dominuara nga meshkujt (në këtë rast sektorit energjik), që do të
ndihmojnë në emërimin e më shumë grave në pozitat vendimmarrëse në këtë sektor.
4. RASTE SUKSESI NË NIVEL LOKAL- KOMUNAT GLLOGOC DHE KAMENICA
Demokratizimi i qeverive lokale shkon krah për krah me mundësitë dhe përgjegjësitë e
përbashkëta ndërmjet gjinive. Hulumtimet në Kosovë tregojnë se ndërkohë që kuota e
përfaqësimit prej 30% në kuvendet lokale ka arritur të mbajë përfshirjen e grave (edhe pse jo
në një nivel të dëshirueshëm prej 50%), në administratën komunale përfaqësimi grave në
pozitat vendimmarrëse vazhdon të mbetet mjaft i vogël25. Siç është theksuar në pjesën 2 të
këtij raporti, vetëm 19,83% e drejtorive udhëhiqen nga gra në 38 komuna të Kosovës26. Që nga
zgjedhjet e fundit të vitit 2017, tri komuna në Kosovë kanë arritur të krijojnë ekzekutivin e tyre
komunal për përfaqësimin gjinor të barabartë. Këto komuna janë Gllogoci, Kamenica dhe

25

Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Publikimi “Women in senior decision-making positions in public sector
and political parties” Maj 2017
26
Të dhënat e marra nga raporti i brendshëm i MAPL-së - statistikat komunale për barazinë gjinore.
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Kllokoti. Në këtë raport, ne do të japim informacione në lidhje me dy komunat e para 27 dhe
historitë e suksesshme të grave që aktualisht mbajnë pozita vendimmarrëse.
4.1 KOMUNA E GLLOGOCIT
Komuna e Gllogocit është e vendosur në Kosovën qendrore. Ai mbulon një sipërfaqe prej
përafërsisht 290 km² dhe përfshin qytetin e Gllogocit dhe 37 fshatra. Sipas Popullsisë së
Kosovës dhe Regjistrimit të Habitatit të vitit 2011, popullsia e përgjithshme është 58,531
banorë. Kryetari i bashkisë Ramiz Lladrovci u rizgjodh për mandatin e tij të dytë si kryetar në
raundin e parë të zgjedhjeve komunale të vitit 2017. Ka dymbëdhjetë (12) departamente
komunale. Shtatë (7) drejtori drejtohen nga gratë dhe pesë (5) nga burra. Tabela e
mëposhtme ofronë të dhëna statistikore në lidhje me barazinë gjinore në pozita
vendimmarrëse 2008-2019 në Komunën e Gllogocit.

Viti
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Nr. i Drejtorive
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Gra
7
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Burra
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Tabela 1: Pozitat e larta vendimmarrëse të Gllogocit në vitet 2008-2019 - Udhëheqësit e drejtorive të
përfaqësuara nga gjene.

27

Arsyet për përfshirjen e Gllogocit dhe Kamenicës si rast studimi është se këto janë komunat përfituese të
projektit “Women managers in public sector - facilitating the transformation from a quantitative to a qualitative
approach”.
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4.1.1 Aurora Berisha, Drejtore e Inspektimit në Komunën e Gllogocit
Zonja Berisha drejton Drejtorinë e Inspektimeve në Komunën e Gllogocit që nga viti 2016. Në
këtë rol, znj. Berisha ka një gamë të gjerë përgjegjësish që trajtojnë të gjitha sferat e jetës në
komunën e Gllogocit. Njësia e saj zbaton të gjitha rregulloret komunale dhe vendimet e marra
nga komuna. Znj. Berisha thotë se puna e saj mund të bëhet në baza proaktive dhe reaktive.
Ajo është proaktive nga natyra. Megjithatë, kjo punë çdo ditë sjell çështje dhe sfida të reja.
Prandaj, znj. Berisha thotë se ajo duhet të qëndrojë vazhdimisht me zhvillimet e fundit në
terren, si dhe të njihet me procedurat ligjore. Para se të hynte në këtë pozitë të rëndësishme,
znj. Berisha ishte mësuar të jetë gjithnjë e angazhuar në jetën publike. Ndërsa ajo ishte një
student me orar të plotë, ajo gjithashtu ishte një qytetare shumë aktive në jetën kulturore të
qytetit. Ajo udhëhoqi iniciativa për të promovuar aktivitetet e fëmijëve në programet e saj të
radios, si dhe ajo ishte anëtare aktive e aktiviteteve të tjera artistike dhe rinore në qytet. Ajo
ishte një vullnetare e zjarrtë e organizatave që synonin të përmirësonin mirëqenien dhe
pozitën e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, kryesisht përmes organizatës lokale të
quajtur Handikos. Ajo filloi karrierën e saj profesionale në sektorin privat dhe në vitin 2014 ku
u bashkua me ekipin e shitjeve dhe marketingut në bankën e TEB. Në vitin 2016, ajo u bashkua
me ekipin e marketingut në kompaninë private të quajtur Solaborate. Një përzierje e
përvojave formon aftësitë e saj udhëheqëse nga jeta e saj edukative dhe profesionale dhe më
e rëndësishmja është një anëtare aktive e komunitetit të
Kamenicës. Kjo gjë i ndihmoi asaj që të marrë një rol në
administratën komunale, një pozitë që znj. Berisha thotë
"i mundëson asaj të ketë një ndikim më të madh në
komunitetin e saj të dashur".
Megjithatë, pavarësisht se është një ekonomiste e
trajnuar, e specializuar në Menaxhim dhe Sipërmarrje, në
udhëtimin e saj drejt këtij roli, znj. Berisha ka arritur të mposhtë stereotipet me të cilat gratë
shpesh përballen në shoqërinë tonë: "Kur fillova të punoja si Drejtore e Inspektoratit, shumë
njerëz thoshin se ajo nuk do të jetë në gjendje të mbajë këtë pozitë, sepse ajo është grua.
Duke pasur parasysh ndjeshmërinë e përgjegjësisë dhe detyrave që ka ky departament, ata
mendonin që një burrë duhet të ishte emëruar në vend të saj". Zonja Berisha më tej tha:
"Stigma që gratë nuk janë aq të mira për të kryer punë vë shumë presion mbi ne - gratë duhet
të përqendrohen për të bërë punën e duhur dhe gjithashtu të bindin publikun se gratë mund
të kenë sukses në punë të ndjeshme me përgjegjësi të larta vendimmarrëse". Motoja e saj për
mënyrën se si merret me stigmën është "Njerëzit mund të mendojnë se nuk jam e prerë për
të bërë këtë punë, sepse unë nuk jam burrë, ose nuk jam e gjatë ose ata nuk janë mësuar të
ballafaqohen me një grua në pozitë. Unë kam dëgjuar dhe mund të imagjinoj mijëra arsye të
tjera që mund të mendojnë se unë nuk jam e prerë për ta bërë këtë ... por them shpesh se
mund ta bëj këtë; Unë dua të bëj mirë për komunitetin tim dhe kam aftësitë dhe përvojat që
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Pra, i injoroj të gjitha negativitet që dëgjoj, dhe përqendrohem në gjërat pozitive që mund t'i
sjell në këtë rol ".
Gjatë 3 viteve të përvojës në pozitën e Drejtores të Inspektoratit, ndër të tjera, znj. Berisha
ishte në gjendje të arrinte të zbatonte politika dhe ligje të ndryshme që ndikojnë në
mirëqenien e qytetarëve në Gllogoc. Për të përmendur disa, ajo ka udhëhequr iniciativat për
"ndalimin e pirjes së duhanit në mjediset e mbyllura (që me sukses ka arritur 90% të
objektivave), mbajtjen e shkollave të pastra dhe Qendrën për Mjekësinë Familjare, kontrollin
e produkteve ushqimore dhe heqjen e ushqimeve të skaduara, përfshirë inspektimet mbi
standardet e ushqimit, ndërtimet e paligjshme dhe arriti të ulë për 98% mbetjet inerte dhe
deponitë. Gjatë mandatit të saj, znj. Berisha gjithashtu ka arritur të barazojë përparësinë në
Drejtorinë e Inspektimit, me katër gra dhe katër burra në pikat e inspektorëve.

4.2 KOMUNA E KAMENICËS
Komuna e Kamenicës gjendet në pjesën lindore të Kosovës dhe mbulon një sipërfaqe prej
përafërsisht 423 km². Ajo përfshin qytetin e Kamenicës dhe 56 fshatra. Sipas regjistrimit të
popullsisë dhe banesave në Kosovë në vitin 2011, popullsia e përgjithshme është 36,085.
Komuna udhëhiqet nga kryetari i bashkisë, Qëndron Kastrati (PSD), i zgjedhur për mandatin
e tij të parë si kryetar në raundin e dytë të zgjedhjeve komunale të vitit 2017. Komuna ka 11
departamente komunale, 6 departamente të drejtuara nga gratë dhe 5 nga burrat.
Ky është një përparim i rëndësishëm në aspektin e barazisë gjinore dhe emërimit të grave në
pozita vendimmarrëse. Qeveria e mëparshme në Kamenicë kishte vetëm 3 drejtore gra.
Roli i udhëheqjes politike në arritjen e përfaqësimit të barabartë gjinor është shumë i
rëndësishëm. Kjo është veçanërisht e vërtetë për Kamenicën, pasi kryetari i komunës
Qëndron Kastrati ishte i përkushtuar për arritjen e kësaj barazie, duke e renditur atë si një nga
premtimet e tij zgjedhore.
Tabela më poshtë ofronë të dhëna statistikore në lidhje me barazinë gjinore në pozitat
vendimmarrëse 2008-2019 në Komunën e Kamenicës.
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Viti
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Nr.
Drejtorive
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
6
6

i Gra
6
6
2
3
2
2
1
1
1
1
1
0

Burra
5
5
9
8
9
9
10
10
10
10
5
6

Tabela 2: Pozitat e larta vendimmarrëse të Kamenicës gjatë viteve 2008-2019 - Drejtuesit e Drejtorive
të përfaqësuara sipas gjinisë.

Të dhënat në këtë tabelë tregojnë se ka pasur një rritje të ndjeshme mes 2018-2019 në numrin
e grave që mbajnë pozitën e drejtuesit të drejtorisë në këtë komunë. Në këto dy vite, numri i
grave që mbajnë këto pozita ka tejkaluar numrin e burrave.
4.2.1 Brikena Ramabaja, Drejtoreshë e Administratës, Komuna e Kamenicës
Znj. Ramabaja ka udhëhequr me Drejtorinë e Administratës në Komunën e Kamenicës që nga
shkurti i vitit 2018. Në këtë cilësi, znj. Ramabaja ndër të tjera mbikëqyr të gjithë nëpunësit
civilë të punësuar në administratën komunale, duke përfshirë prioritetet strategjike
komunale për digjitalizimin e shërbimeve të administratës, transferimin e drejtorive në
ndërtesat e reja komunale dhe mbikëqyrjen e ofrimit të shërbimeve të përgjithshme ndaj
qytetarëve të Kamenicës.
Nga profesioni, znj. Ramabaja është psikologe dhe mësimet që ka marrë nga studimet dhe
mësimdhënia e saj në sjelljen organizative kanë qenë të dobishme për karrierën e saj politike
dhe menaxhuese. Ajo është një shembull tipik se si një gra duhet të konsiderohet të bëhet
anëtare e një partie politike. Angazhimi i saj politik i ka mundësuar asaj të ndërtojë aftësitë
udhëheqëse dhe menaxheriale gjatë kësaj kohe.
Karriera e saj politike filloi që nga vitet e saj studentore në vitin 2007, kur ajo u bashkua me
partinë politike, Lëvizja Vetëvendosje, dega në Kamenicë. Nga një aktiviste politike, ajo u bë
administratore e qendrës së kësaj partie në Kamenicë. Ajo kujton këtë kohë:
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Ishte mjaft sfidë për të kryer rolin e administratorit të qendrës së partive politike në Kamenicë.
Duhej planifikuar shumë aktivitete nga organizimi i takimeve publike në vende të ndryshme,
organizimi i protestave etj. Për më tepër, unë kam qenë gruaja e vetme që administronte një
Qendër të partisë sonë në Kamenicë.
Në vitin 2010, znj. Ramabaja u emërua anëtare e Këshillit të Përgjithshëm të partisë dhe në
vitin 2015 u zgjodh anëtare e Komitetit të Partisë Kombëtare të Lëvizjes Vetëvendosje. Në vitin
2017, znj. Ramabaja u zgjodh anëtare e kuvendit lokal në komunën e Kamenicës.
Kur ajo u emërua në Drejtorinë e Administratës Komunale, zonjës Ramabaja iu desh të dalë
në terren. Për një periudhë të shkurtër, ajo arriti të udhëheqë trajnime të drejtorëve komunal
dhe stafit tjetër komunal në shfrytëzimin e sistemit online për menaxhimin e resurseve
humane. Ajo, gjithashtu, udhëhoqi procesin e krijimit të sistemit online të përfaqësimit të
stafit komunal në punë duke përfshirë planifikimin e shërbimeve të stafit komunal ndaj
qytetarëve.
Përmes një marrëveshjeje me Shërbimet Postare, ajo krijoi një pikë shërbimi postar brenda
ndërtesës komunale, ku qytetarët tash mund t'i kryejnë lehtësisht pagesat e tyre ndaj
komunës në kohën e duhur. Ajo menaxhoi procesin e transferimit të drejtorive dhe stafit
komunal në ndërtesën e re komunale dhe ndihmoi në
instalimin e sistemit të One Stop Shop me qëllim ofrimin e
shërbimeve efektive dhe cilësore për qytetarët e
Kamenicës.
Si anëtare e asamblesë ajo ka qenë pjesë e përpjekjeve të
vazhdueshme për të avancuar barazinë gjinore në komunën
e Kamenicës. Në pozitën e drejtorit, ajo vazhdon të ndërtojë
nga e kaluara e saj dhe për këtë arsye ajo ka kushtuar një
zyrë në ndërtesën komunale për Kuvendin e Grave të Kuvendit në Kamenicë. Znj. Ramabaja
beson se sukseset e saj në drejtorinë drejtuese të administratës në Kamenicë dhe aktivizmi i
saj politik do të motivojnë gratë e tjera që të angazhohen në politikë dhe sektorin publik në
Kamenicë.
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5. POLITIKAT E NDËRMARRA PËR GRATË NË SEKTORIN PUBLIK NË VENDET E MË SË MIRI
TË RANKUARA
Përfaqësimi i grave në rolet udhëheqëse në sektorin publik është një tregues i rëndësishëm i
barazisë gjinore. Duke i kuptuar mirë politikat dhe veprimet që paraqesin përfaqësimin e
grave në pozita udhëheqëse, në vendet që udhëheqin në këtë fushë, është pikë referimi për
diskutimin e barazisë gjinore në Kosovë.
Pesë vendet e para në G20 me numrin më të madh të grave që zënë pozita të larta udhëheqëse
të shërbimit civil në qeveritë federale dhe qendrore janë: Kanadaja me 46.4%, Australia me
43.3%, Afrika e Jugut me 41.1%, Brazili 37.8% dhe Shtetet e Bashkuara 34.4% 28. Shtetet e BEsë kanë përfaqësim më të mirë të grave në pozita të larta, dhe vendet nordike si Suedia dhe
Finlanda, janë liderë në fushën e barazisë gjinore në shumë sfera. Megjithatë, është
interesante se pesë vende të BE-së - Sllovenia, Rumania, Letonia, Greqia dhe Bullgaria - kanë
tejkaluar tashmë barazinë, me më shumë se gjysmën e grave si zyrtare të tyre të larta. 29 Disa
nga faktorët që mund të ndikojnë në këtë rezultat pozitiv janë asistenca për përkujdesjen e
fëmijëve, të ardhurat shtesë për nënat që punojnë, leja prindërore e paguar, kuotat e
detyrueshme dhe vullnetare gjinore në entitetet publike dhe private dhe subvencione për
gratë në biznese.
Për të kuptuar më mirë se si këto vende kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e grave në pozita
udhëheqëse, do të shqyrtojmë praktikat më të mira të përfaqësimit të grave në pozitat
vendimmarrëse si psh. Suedia trajton barazinë gjinore si një vend kryesor në këtë drejtim nga
BE. Gjithashtu, do të shqyrtojmë veprimet e ndërmarra nga Sllovenia që e vendosin atë në
krye të vendeve që kanë tejkaluar barazinë gjinore.
5.1 SUEDIA - një qasje holistike ndaj barazisë gjinore
Barazia gjinore është një nga gurët themelorë të shoqërisë suedeze. Në Suedi, termi barazi
gjinore u krijua kur çështja e legjislacionit kundër diskriminimit gjinor hyri në debatin politik,
në fillim të viteve 1970. Ligji i parë i Suedisë për barazinë gjinore u miratua në vitin 1979, duke
mandatuar barazinë mes grave dhe burrave në tregun e punës.
Qëllimi i politikave të barazisë gjinore në Suedi është të sigurojë që të gjithë të gëzojnë të
njëjtat mundësi, të drejta dhe detyrime në të gjitha fushat e jetës. Për Suedinë, barazia gjinore
nënkupton jo vetëm shpërndarje të barabartë midis burrave dhe grave në të gjitha sferat e
shoqërisë. Po gjithashtu është në lidhje me aspektet cilësore, duke siguruar që njohuritë dhe
përvoja e burrave dhe e grave janë përdorur për të nxitur përparimin në të gjitha aspektet e
shoqërisë.
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Ligji Suedez i Arsimit përcakton kuadrin që sfidon rolet gjinore që nga parashkollori. Qëllimi
leve tradicionale gjinore dhe roleve gjinore, dhe t'u japë të gjithë
fëmijëve mundësi të njëjta në jetë. Në të kaluarën, djemtë dilnin më mirë në testet qendrore
dhe ata dominonin edhe në nivelin e universitetit. Sot vajzat dalin në mënyrë të barabartë në
testet qendrore dhe numri i vajzave dhe djemve në studimet pasuniversitare dhe të
doktoratës është i barabartë.
Një sistem i gjerë i mirëqenies mbështetet në ekuilibër të punës dhe të jetës që u siguron
prindërve 480 ditë, ose rreth 16 muaj, të lejes prindërore të paguar, kur një fëmijë është i lindur
ose i adoptuar, me gati 80% të pagës. Tre muajt e pushimit janë të detyrueshëm për secilin
prind dhe nuk mund të transferohen tek tjetri. Përveç kësaj, prindërit marrin lehtësim tatimor
në një shumë prej 6 euro në ditë nëse ata ndajnë lejen e prindërve në mënyrë të barabartë30.
Akti Suedez i Diskriminimit31 merret me barazinë gjinore në punë. Së pari, ekziston kërkesa që
të gjithë punëdhënësit duhet të ndjekin në mënyrë aktive qëllime specifike për të nxitur
barazinë midis grave dhe burrave. Në vitin 2017 masat parandaluese janë shtrirë për të
përfshirë ngacmimet që lidhen me të gjitha bazat për diskriminim, si diskriminimi i bazuar në
gjininë e punëdhënësit, identitetin ose shprehjen transgjinore, përkatësinë etnike, fenë ose
besimin tjetër, aftësinë e kufizuar, orientimin seksual dhe moshën.
Një fushë që Suedia po punon për të përmirësuar është hendekun në paga midis grave dhe
burrave. Mesatarisht, pagat mujore të grave në Suedi janë aktualisht rreth 88% të meshkujve
- 95.5%, kur merren parasysh dallimet në zgjedhjen e profesionit dhe sektorit. Megjithatë,
gratë përbëjnë vetëm 6% të pozitave të CEO në kompanitë e listuara, dhe 5% e kryesuesve të
bordeve dhe 29% e anëtarëve të bordit ishin gra32.
Qeveria e Suedisë, në janar 2018, ka urdhëruar Agjencinë Suedeze për Barazi Gjinore 33 që të
mbështesë 58 agjenci qeveritare në punën e integrimit të një perspektive gjinore në të gjitha
operacionet e tyre. Iniciativa quhet programi për Integrimin Gjinor në agjencive qeveritare
(GMGA)34, dhe qëllimi i tij është integrimi i barazisë gjinore në të gjitha aspektet e punës së
secilës agjenci35. Ndërkohë që gratë, (64%), mbajnë shumicën e pozitave ekzekutive në
administratën publike, përqindja e grave në bordet mbikëqyrëse dhe bordet ekzekutive të
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kompanive të listuara është vetëm 4%36.Tash janë duke u diskutuar masat e politikave që
kanë për qëllim rritjen e proporcionit të grave në pozitat ekzekutive në sektorin privat.
Duke marrë parasysh sfidat e identifikuara nga fokus grupet tona dhe rrethanat ekonomike
dhe shoqërore në Kosovë, ne mendojmë se veprimet e mëposhtme të politikave do të japin
rezultate pozitive në Kosovë:

Kur më shumë burra të marrin pushimin prindëror, kjo do të ndihmojë në heqjen e ngarkesës
së punës së familjes nga gratë dhe t'u japë atyre hapësirë për të hyrë në fuqinë punëtore dhe
të përqëndrohen në karrierën e tyre. Siç është paraqitur më herët, në Suedi, prindërit me 480
ditë, ose rreth 16 muaj, të pushimit prindërve të paguar kur një fëmijë lind ose është adoptuar
me gati 80% të pagës së tyre. Tre muajt e pushimit janë të detyrueshme për secilin prind dhe
nuk mos të transferohen tek tjetri. Përveç kësaj, prindërit marrin lehtësim tatimor me një
shumë prej 6 Euro/ditë nëse ata marrin pushim prindëror në mënyrë të barabartë.
Gjinor në Qeveri
Siç u përmend, 58 agjenci qeveritare në Suedi po integrojnë një perspektivë gjinore në të
gjitha veprimet e tyre. Kjo do t'i lejojë institucionet publike të Kosovës të kryejnë analiza
gjinore në fushën e tyre dhe të përfshijnë perspektivat gjinore në punën e tyre të përditshme.
Parashikuar në shembullin e Suedisë, kjo do t'i mundësojë secilit institucion të identifikojë
problemet e tyre dhe t'i adresojë ato në përputhje me rrethanat. Kjo praktikë e përmirësimit
të vazhdueshëm të institucioneve do të ndihmojë që të japë rezultate më të mira në barazinë
gjinore në Kosovë.

Siç u përmend, Akti Suedez i Arsimit përcakton kornizën që sfidon rolet gjinore që nga
parashkollori. Qëllimi është të luftohet struktura tradicionale gjinore dhe t'u jepen të gjithë
fëmijëve mundësi të njëjta në jetë. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm për Kosovën,
duke marrë parasysh e pjesëmarrësve gjatë fokus grupeve tona për mungesën e mbështetjes
së grave për të arritur shkathtësitë që do të ndërtonin besimin e tyre dhe aftësitë për të arritur
rolin udhëheqës. Marrë parasysh rëndësinë e punës që do të sillte kjo politikë, ata thanë që
është e nevojshme që hulumtimet dhe analizat e ardhshme të bëhen në Kosovë, të cilat do
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të disktonin Ligjet e Edukimit dhe praktikat e edukimit të hershëm nga perspektiva e barazisë
gjinore.
5.2 SLLOVENIA ecje me hapa të shpejtë drejt barazisë gjinore në pozita vendimmarrëse
Sllovenia ka bërë një përparim të dukshëm në barazinë gjinore si një ndër vendet e para në
botë kur bëhet fjalë për barazinë gjinore dhe paritet37.
Është vendi i katërt shembull (nga 152 shtete) në Global Women, Peace and Security Index
dhe është i pesti, menjëherë pas vendeve skandinave dhe Kanadasë, në indeksin e Institutit
American Woodrow Wilson dhe Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) për
gratë në pozita udhëheqëse në sektorin publik. Sipas Institutit Evropian për Barazi Gjinore,
Sllovenia është renditur lartë në fushën e barazisë midis grave dhe burrave, pjesërisht për
shkak të përqindjes së lartë të grave në pozita vendimmarrëse38.
Sllovenia ka miratuar kuota ligjore gjinore në politikë, gjë që ka çuar në rritjen e pjesëmarrjes
së grave në jetën politike dhe institucionale. Rregulloret për kuotën gjinore kanë ndikuar në
tre nivele të qeverisjes - nivel qendror, lokal dhe evropian (sistemi zgjedhor për Parlamentin
e BE-së39. Ligji i parë zgjedhor që përfshinte kuotat gjinore u bë në vitin 2004, në ligjin mbi
zgjedhjet në Parlamentin Europian. Ky akt kërkon të paktën 40% përfaqësim të secilës gjini
në çdo listë të kandidatëve. Ligji i dytë zgjedhor për miratimin e kuotave ishte në vitin 2005,
ligjin për zgjedhjet lokale që përbën të paktën 40% të secilës gjini në çdo listë të kandidatëve.
E treta, reforma zgjedhore që përfshinte kuotat gjinore ishte në vitin 2006, ligji zgjedhor për
Asamblenë Qendrore, e cila llogarit të paktën 30% të secilës gjini në çdo listë të kandidatëve.40
Në vitin 2002, Akti për Mundësi të Barabartë për Gratë dhe Burrat prezantoi avokimin e
mundësive të barabarta për gratë dhe burrat. Ky Akt kërkon që qeveria të paraqesë në
parlament një propozim të Rezolutës mbi Programin Kombëtar për Mundësi të Barabarta për
Gratë dhe Burrat. Programi i parë u miratua në vitin 2005 dhe objektivat e përgjithshme
strategjike, si dhe objektivat specifike, që duhen arritur në fushën e barazisë gjinore për
periudhën e dhënë. Në vitin 2004, Asambleja Kombëtare miratoi Aktin e Zbatimit të Parimit
të Trajtimit të Barabartë, akti ombrellë në fushën e mos diskriminimit. Ky akt kërkon trajtim
të barabartë të të gjithë personave që përmbushin detyrat e tyre dhe gëzojnë liritë e tyre në
çdo fushë të jetës shoqërore, dhe veçanërisht në fushat e punësimit, marrëdhënies së punës,
pjesëmarrjes në sindikata dhe shoqatat e interesit, arsimimit, sigurimit social, qasjes dhe
furnizimit me mallra dhe shërbime.
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Aktualisht, detyrat e mekanizmave gjinor kombëtar kryhen brenda Departamentit për
Mundësi të Barabarta të sapokrijuar në Ministrinë e Punës, Familjes, Punës Sociale dhe
Mundësive të Barabarta. Përveç kësaj, çdo ministri dhe qeverisje vendore caktojnë
koordinatorin për mundësi të barabarta që koordinojnë aktivitetet e ministrive me qëllim të
perspektivës së barazisë gjinore dhe bashkëpunojnë me organin kombëtar përgjegjës për
politikën e gjinisë. Përveç këtyre masave, Sllovenia ndërmori iniciativat e mëposhtme për të
përmirësuar pjesëmarrjen e grave në proceset vendimmarrëse. Zyra për Politikat e Gruas
seminare edukativo-arsimore për të përmirësuar përfaqësimin e nevojave për votuesit gra në
të cilat morën pjesë edhe gjashtë parti politike parlamentare. Përveç kësaj, Rrjeti i Grave
Kryetare u themelua në vitin 2011. Ky është një rrjet joformal i kryetareve të bashkive të lidhur
me gratë e të gjitha bindjeve politike në dy takime në vit, çdo herë e organizuar nga një grua
tjetër kryebashkiake. Përveç kësaj, Dita e Mentorit me Gratë në Politikë u organizua për të
inkurajuar gra të reja të interesuara të hyjnë në politikë.
Si përfundim, në Kosovë mund të merren parasysh vendimet dhe aktivitetet e ndërmarra në
Slloveni për të mbështetur gratë në arritjen e pozitave udhëheqëse:

Sllovenia ka përfshirë kuotat gjinore në të gjitha nivelet e qeverisë. Kosova ka një politikë të
ngjashme. Megjithëse ka pasur një proces të gjatë derisa Sllovenia vendosi të miratojë një
kuotë në legjislacionin e tyre, në momentin e parë që u mor vendimi dhe u miratuan ligjet,
Sllovenia zbatoi ligjin.

Shumica e veprimeve strategjike në Slloveni kanë qenë përmes projekteve të barazisë gjinore
dhe aktiviteteve të ndërgjegjësimit. Siç u përmend më lart, Sllovenia ndërmori disa fushata
avokuese për mundësitë e barabarta për gratë dhe burrat, për shkollimin dhe mundësitë e
trajnimit për gratë në partitë politike, rrjetet joformale të kryetarëve të bashkive të grave dhe
ditët e asistencës për gratë e reja të interesuara në politikë.
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6. PËRFUNDIM
Në përgjithësi, numri i grave të punësuara në shërbimin civil në sektorin publik është
përmirësuar në 42% të totalit të fuqisë punëtore. Megjithatë, ende mbetet nën 50% të
përfaqësimit të kuotës gjinore. Sfida kryesore mbetet në përfaqësimin e grave në pozita
vendimmarrëse dhe në pozita të larta vendimmarrëse, si në shërbimin civil ashtu edhe në
poste të emëruara politikisht.
Gjetjet tona tregojnë se gjatë viteve nuk është arritur përpirësim i dukshëm në Kosovë në
lidhje me përfaqësimin e grave në vendimmarrje dhe veçanërisht në pozitat e emëruara
politikisht. Pozitat udhëheqëse të qeverisë në nivel qendror vazhdojnë të dominohen nga
burrat, me shumë pak gra në pozitën e ministrave, zëvendësministrave dhe sekretareve të
përgjithshme.
Aktualisht, nga 21 ministri, vetëm dy ministri udhëhiqen nga gratë. Ekzistojnë vetëm 5 gra
zëvendësministra (nga 70 zëvendësministra meshkuj). Përveç kësaj, nga 21 sekretarë të
përgjithshëm, 2 janë gra.
Përfaqësimi i grave në shërbimin civil në institucionet qeveritare në nivel qendror në vitin
2017 ishte 40.5% dhe në vitin 2018 ishte 42%. Nga këto, në vendimmarrje në vitin 2017 ishin
27.5% dhe 2018 ishin 28.7%. Ndërsa, përfaqësimi i grave në vendimmarrjen e lartë në
shërbimin civil është edhe më shqetësues, me 0.4% në 2017 dhe 0.7% në vitin 2018.
Gjatë analizës së përfaqësimit të grave në pozita të larta vendimmarrëse në institucionet
qeveritare për të përfshirë edhe poste politike, gratë përfaqësonin 9.8% të pozitave të tilla në
vitin 2017 dhe 11.9% në vitin 2018.
Tre ministri dallohen për implementimin e kuotës 50% në bazë të Ligjit për Barazi Gjinore për
përfaqësimin e barazisë gjinore, si MEI (51%), MAPL (49%) dhe MIE (58%). Megjithatë,
ministritë e tjera mbesin prapa dhe nuk kanë arritur të zbatojnë ligjin. Zbatimi i këtij Ligji nga
institucionet e Kosovës mbetet i paqartë, pasi deri më tani nuk përmenden sanksione që janë
ndërmarrë ndaj institucioneve që nuk e zbatojnë ligjin.
Në nivel lokal, përfaqësimi i grave në administratën komunale në vitet 2017 (33%) dhe 2018
(33.4%) ishte relativisht e qëndrueshme, edhe pse ende nën 50% të vlerësimit gjinor.
Ngjashëm me qeverinë qendrore, përfaqësimi i pakënaqshëm i grave vazhdon të mbizotërojë
më shumë në përfaqësimin në pozitat vendimmarrëse.
Nga 38 komuna asnjëra nuk udhëhiqet nga një grua. Raportet aktuale tregojnë se vetëm 2
janë nënkryetare të komunave (Suharekë dhe Zubin Potok). Gjithashtu, 12 komuna kanë
zgjedhur 32 zëvendës kryetari i komunës për komunitete, nga të cilat 3 janë gra (Kllokot,
Mamushë dhe Prizren). Në vitin 2017, përqindja e grave në pozita të larta vendimmarrëse
brenda drejtorive komunale ishte 19%, ndërsa në 2018 ishte 19.83%. Tre komuna kryesojnë
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me gra në pozita të larta vendimmarrëse/drejtori. Komunat e Kllokotit (62%), Kamenica (54%)
dhe Gllogoc (41%) kanë themeluar përfaqësues të barabartë të gjinisë.
Fokus grupet tona kanë identifikuar sfidat me të cilat ballafaqohen gratë kur marrin pozita
udhëheqëse, të cilat janë mungesa e mbështetjes nga familja, nga kolegët në partitë politike,
nga stigma shoqërore ndaj grave dhe në përgjithësi nga një kulturë pune që e vë burrin të
parin në të gjitha sferat e jetës. Detyrat familjare, kujdesi për fëmijët, mungesa e pushimit
prindëror dhe mundësitë e kufizuara për programet profesionale për të mbështetur aftësitë
udhëheqëse dhe të menaxhimit të grave janë sfida të tjera që ndikojnë aftësinë e grave për të
arritur rolet vendimmarrëse. Përveç kësaj, roli i partive politike në emërimin e pozitave
vendimmarrëse mbetet si një nga sfidat më të mëdha që lidershipi ka tendencë ta shohë
burrin si një përshtatje më të mirë për pozita të tilla.
Gjithashtu, hulumtimi ynë tregon për praktikat më të mira në vendet e tjera ku Kosova nuk
është përjashtim kur bëhet fjalë për sfidat e arritjes së barazisë gjinore në të gjitha sferat e
shoqërisë dhe në pozita të veçanta në vendimmarrëse. Barazia gjinore nuk arrihet pa
udhëheqje dhe zbatimin e ligjeve në këtë fushë. Kështu, Kosova mund të mësojë nga këto
vende se si të vendosin përfaqësimin e barabartë gjinor në qeveri (rasti i Kanadasë) dhe si të
nxisin politikat e përfshirjes në shërbimin publik në administratën qeveritare (çështja e
Australisë). Përveç kësaj, Kosova mund të mësojë se si të nxisë barazinë gjinore në pozita
drejtuese në një vend në tranzicion (studimi i çështjes së Sllovenisë) dhe si të trajtojë barazinë
gjinore në të gjitha fushat e shoqërisë (rasti i Suedisë).
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7. REKOMANDIME
Rekomandimet e dala nga fokus grupet janë të listuara në seksionin 3 të këtij raporti.
Gjithashtu, gjetjet e përfshira në pjesën e konkluzioneve janë substanciale dhe ka
rekomandime që mund të ndihmojnë në rritjen e përfaqësimit të grave në pozita udhëheqëse
dhe menaxheriale. Prandaj, në thirrje për veprim, ne ju inkurajojmë të merrni në konsideratë:
i grave që aktualisht mbajnë pozita udhëheqëse: Pjesëmarrësit e fokus grupeve
pranuan rëndësinë e përmirësimit të imazhit dhe besimit të grave në arritjen e pozitave
udhëheqëse në nivel qendror dhe lokal. Kjo mund të bëhet duke fuqizuar gratë që aktualisht
mbajnë pozita vendimmarrëse duke u dhënë atyre hapësirë dhe mbështetje për të pasur
sukses në këto pozita. Kjo është e rëndësishme sepse, siç përmendën pjesëmarrësit në fokus
grup, këto gra janë parë si një model që mund të ndikojë pozitivisht në pozitat më të larta të
grave dhe të vërtetojnë se gratë mund të kenë sukses.
Institucionet relevante publike duhet të
sigurojnë që kuota gjinore 50% të zbatohet në përputhje me ligjin. Siç është dhënë në analizat
tona, ka shumë institucione publike që nuk kanë arritur 50% të përfaqësimit gjinor në stafin
e tyre. Përveç kësaj, Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë që aktualisht rezervon 30%
të vendeve për gratë në parlamentet lokale dhe qendrore duhet të jetë në përputhje me Ligjin
për Barazinë Gjinore për të rritur kuotën në 50%.
siç është përmendur
më herët, Ligji për Barazinë Gjinore kërkon 50% përfaqësim të barabartë gjinor në çdo nivel
në institucionet publike. Kuptohet se arritja e kësaj kuote është proces, megjithatë ne
mendojmë se duhet të jetë një proces i planifikuar. Secili institucion publik duhet të vendosë
objektiva se si të arrihet përfaqësimi i barabartë dhe të hartojë plane për mundësitë dhe
pozitat që mund të plotësohen nga gratë në të ardhmen e afërt. Kjo mund të bëhet përmes
identifikimit të pozitave të synuara për t'u plotësuar nga gratë dhe shtrimit të rrugës drejt
udhëheqjes nga gratë. Hapat e qarta duhet të përcaktohen për zhvillimin e karrierës për
punonjësit aktualë. Gjithashtu, vendosja e programeve të mentorimit është shumë e
rëndësishme - shembull i lidhjes së punonjësve të nivelit të ulët me mentore gra që mbajnë
pozita vendimmarrëse.
hëna: siç është përmendur në seksionin e analizave, gjatë përpilimit të këtij
raporti, ne kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të mbledhur të dhëna statistikore dhe
për t'i analizuar ato. Personeli i MAP-së dhe i MAPL-së ka qenë jashtëzakonisht i hapur dhe
ndihmues në ndarjen e të dhënave të grumbulluara gjinore që kanë në dispozicion për nivelin
qendror dhe lokal, por u desh kohë dhe përpjekje të të dyja palëve për të mbledhur atë që
nevojitej për këtë raport. Sfidë të veçantë ishte grumbullimi i të dhënave për personelin e
emëruar politik me qeveritë kombëtare, pasi MAP nuk ishte përgjegjës për mbledhjen e këtyre
të dhënave. Kështu, do të ishte shumë e dobishme për këdo që bën hulumtime mbi barazinë
gjinore në Kosovë që këto të dhëna të jenë në dispozicion të publikut.
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Bazuar në veprimet e politikave të ndërmarra në Suedi dhe Slloveni, ne rekomandojmë të
hulumtohet përdorimi i praktikave të mëposhtme në Kosovë:
- Kosova mund të mësojë nga Suedia dhe qasja e saj holistike ndaj barazisë gjinore. Për
shembull, Ligji Suedez i Arsimit sfidon modelet tradicionale gjinore dhe rolet gjinore nga
kujdesi për fëmijët, duke u dhënë fëmijëve një fillim të hershëm në jetë pa ndonjë paragjykim
gjinor. Për më tepër, kjo ka identifikuar fushat ku vajzat bëjnë më mirë se djemtë dhe u ka
dhënë mësuesve mjetet për t'u fokusuar në përmirësimin e situatës. Pushimi prindëror i
detyrueshëm për secilin prind dhe lirimi i taksës nëse pushimi prindërore ndahet është një
veprim tjetër që ofron një nxitje për baballarët që të marrin pjesë në kujdesin e fëmijëve.
Përveç kësaj, identifikimi i vazhdueshëm i zonave të reja për përmirësim është një tjetër
mësim që Suedia sjell përpara. Siç është përmendur në analizën krahasimore, Suedia është
duke u përqendruar në përmirësimin e hendekut të pagave mes gjinive dhe rritjen e
përfaqësimit të grave në pozita në bordet dhe agjenci.
- Rasti i Sllovenisë tregon se
rezultate të mëdha arrihen nëse përpjekjet e sinqerta vihen në mbështetjen e grave në arritjen
e pozitave udhëheqëse. Siç parashikohet në analizën krahasimore, Sllovenia ka vënë
përpjekjet e saj në rritjen e përfaqësimit të grave në jetën politike duke ndërmarrë veprimet e
mëposhtme: (a) kuotat gjinore në politikë, (b) fushata avokuese për mundësi të barabarta për
gratë dhe burrat, (b) mundësitë e trajnimit për gratë në partitë politike, (c) rrjetet informale të
kryetareve dhe (d) ditët e mentorimit për gratë e reja të interesuara në politikë.
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Ky punim është mundësuar me përkrahjen bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë së
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID. Përmbajtja e këtij punimi është
përgjegjësi e Institutit për Politika Zhvillimore - INDEP dhe nuk pasqyron pikëpamjet e USAID-it
apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

INDEP mbështetet në kuadër të programit Angazhimi për Barazi - E4E, i financuar nga Agjencia e
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe zbatuar nga Qendra e
Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC.

