
• Aktivitete për ngritje të ndërgjegjësimit gjinor dhe 
zhvillim të kapaciteteve; 

• Mjete dhe mekanizma të mjaftueshëm të monitorimit 
dhe vlerësimit për të mundësuar vlerësime të 
vazhdueshme se si dhe në çfarë mase gjinia është 
duke u integruar në mënyrë efektive.

RËNDËSIA E TË DHËNAVE TË NDARA SIPAS 
GJINISË - Për promovimin e barazisë gjinore nevojiten 
të  dhëna statistikore, të ndara sipas gjinisë, që 
nënkupton sigurimin e shifrave përkatëse. Zbulimi dhe 
përcaktimi i numrit të pabarazive midis burrave dhe 
grave është tejet e rëndësishme. Këto të dhëna e 
qartësojnë gjendjen si dhe krijojnë bazën për matjen e 
rezultateve dhe ndikimit nga ndryshimi i proceseve. 
Analiza gjinore ndihmon në identifikimin e gjërave 
praktike që mund të bëhen për të ecur drejt një barazie 
më të madhe. 

ANALIZA GJINORE - Qëllimi i një analize gjinore është 
të mbledh dëshmi, t'i marrë pikëpamjet si dhe përvojën e 
anëtarëve dhe çdo anëtari të mundshëm lidhur me atë se 
si sindikata aktualisht përmbush  nevojat e grave dhe 
burrave. Nëse një gjini, ose interesat e një gjinie janë më 
të shquara, atëherë duhet të vlerësohet nëse këto 
pabarazi kanë me të vërtetë rëndësi. Nëse po, atëherë 
duhet të identifikohen prioritetet për përmirësim. Planet 
për përmirësim duhet të mbështeten nga një angazhim i 
përhershëm politik për integrimin e grave, vendosjen e 
objektivave të matshme, të cilat mund të përdoren për të 
monitoruar progresin dhe për të përmirësuar në 
vazhdimësi praktikën. Ju mund të ndërmerrni veprime 
pozitive kur është e nevojshme për të përfshirë më 
shumë gra, për shembull, në marrjen e vendimeve ose 
në rekrutimin e anëtarëve. Ju duhet të kontrolloni 
vendimet e kongresit për anësi; të përfshini të gjitha 
nivelet në mbledhjen dhe shqyrtimin e informacionit 
gjinor. Integrimi gjinor është një proces i vazhdueshëm i 
kontrollit të ndikimit dhe trajtimit të çështjes në mënyrë 
të dukshme.

STRATEGJIA 
PËR BARAZINË 
GJINORE 

Kjo fletëpalosje u mundësua me përkrahjen bujare të popullit 
amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 

Zhvillim Ndërkombëtar – USAID.

Përmbajtja është përgjegjësi e Qendrës Kosovare për Studime 
Gjinore dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjen e USAID apo 

qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Projekti “Përfaqësimi gjinor në shoqërinë civile dhe sektorin 
privat” zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, 
përmes programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar 

nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 
Ndërkombëtar – USAID dhe i realizuar nga Qendra e 

Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.



ANALIZA GJINORE - Studim i dallimeve në kushte, nevoja, 
shkallën e pjesëmarrjes, qasjen në burime dhe zhvillim, 
kontrollin e pasurisë, kompetencat vendimmarrëse etj. - midis 
grave dhe burrave në rolet e tyre të përcaktuara gjinore.

AUDITIMI GJINOR - Analiza dhe vlerësimi i politikave, 
programeve dhe institucioneve në aspektin e zbatimit të 
kritereve të ndërlidhura me gjininë.

BUXHETIMI GJINOR - Vlerësimi me bazë gjinore i 
buxhetit, duke përfshirë një perspektivë gjinore në të 
gjitha nivelet e procesit buxhetor dhe ristrukturimin e 
shpenzimeve me qëllim të promovimit të barazisë gjinore.

BARAZIA GJINORE - Barazia gjinore do të thotë që të gjitha 
qeniet njerëzore janë të lira për zhvilluar shkathtësitë e tyre 
personale si dhe për të bërë zgjedhjet e tyre pa pasur kufizime 
të përcaktuara nga rolet e rrepta gjinore; dhe se sjelljet, 
aspiratat dhe nevojat e ndryshme të grave dhe burrave merren 
parasysh, vlerësohen dhe favorizohen në mënyrë të barabartë.

INTEGRIMI GJINOR -  Përfshirja e një perspektive të 
barazisë gjinore në të gjitha politikat, strategjitë dhe 
aktivitetet në të gjitha nivelet dhe fazat. Marrja parasysh 
e dëshirave, nevojave dhe përvojës së burrave dhe grave 
në hartimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e 
politikave dhe përpjekjeve.

MARRËDHËNIET GJINORE - Marrëdhëniet dhe 
shpërndarja e pushtetit midis grave dhe burrave që 
karakterizojnë çdo sistem specifik gjinor.

STATISTIKA TË NDARA SIPAS GJINISË - Mbledhja 
dhe ndarja e të dhënave dhe informatave statistikore 
sipas gjinisë për të mundësuar analizën krahasuese; 
nganjëherë e referuar si statistika të ndara sipas gjinisë.

TË DREJTAT RIPRODHUESE - Të drejtat riprodhuese 
bazohen në njohjen e të drejtës themelore të të gjitha 
çifteve dhe individëve për të vendosur në mënyrë të lirë 
dhe me përgjegjësi mbi numrin, hapësirën dhe kohën e 
fëmijëve të tyre dhe për të pasur informacionin dhe mjetet 
për ta bërë këtë si dhe të drejtën për ta arritur standardin 
më të lartë të shëndetit seksual dhe riprodhues.

GJINIA - I referohet dallimeve biologjike midis burrave 
dhe grave që janë universale dhe zakonisht përcaktohen 
në lindje.

TË DREJTAT E GRAVE - Të drejtat e grave dhe 
fëmijëve vajza si pjesë e patjetërsueshme, përbërëse dhe 
e pandashme e të drejtave universale të njeriut. 

DISKRIMINIMI - Diskriminimi i bazuar në gjini ndikon 
negativisht si tek gratë ashtu dhe tek burrat. Sidoqoftë, 
në situatën aktuale ku të gjithë treguesit statistikor 
tregojnë se gratë janë më pak të favorizuara sesa burrat, 
është e arsyeshme që t'u jepet prioritet strategjive që 
favorizojnë gratë. Adresimi i pabarazisë gjinore për të 
korrigjuar diskriminimin ndaj grave dhe burrave 
kërkon veprime si nga gratë ashtu dhe nga burrat për të 
sfiduar qëndrimet, privilegjet dhe praktikat e tyre 
ekzistuese. Diskriminimi i drejtpërdrejtë ndodh kur gratë 
pengohen të gëzojnë të drejtat dhe liritë thjesht për 
shkak se janë gra. Diskriminimi i tërthortë ndodh kur të 
njëjtat rregulla ose praktika të vendosura zbatohen si 
për burrat ashtu edhe për gratë, mirëpo njëri prej tyre do 
ta ketë më të vështirë për t'i përmbushur kushtet. Kjo 
nganjëherë njihet si diskriminim institucional, sepse 
zakonisht del nga një zakon dhe praktikë e gjatë brenda 
një organizate. Asnjë person nuk bën diskriminim të 
qëllimshëm, por janë pikërisht marrëdhëniet, vlerat, 
qëndrimet e krijuara në mes të grave dhe burrave që 
çojnë në një situatë diskriminuese. 

NEVOJA PËR ANALIZA GJINORE - Parakusht për 
integrimin e barazisë gjinore është të kuptohet se si dhe 
pse pabarazitë gjinore janë relevante për punën në fjalë, 
të kuptohet ndikimi dhe efektet e ndryshme të politikave 
dhe programeve për gratë dhe burrat si dhe ku mund të 
gjinden mundësi të përshtatshme kulturore që 
mbështesin barazi më të madhe midis grave dhe 
burrave. Kjo nënkupton: 

• Integrim të qëndrueshëm dhe formal të çështjeve 
gjinore në fazat e planifikimit dhe zbatimit të 
ndërhyrjeve, duke përfshirë shpërndarjen e burimeve 
të mjaftueshme njerëzore dhe financiare; 

"Integrimi i perspektivave gjinore nënkupton 
ndryshimin e qëndrimeve duke i parë gjërat ndryshe, 
duke  marrë parasysh pikëpamjet dhe shqetësimet e 
grave dhe njëherazi përfshirjen e tyre në mënyrë të 
DUKSHME në të gjitha aspektet e punës sonë. Duke 
vepruar kështu, aktivitetet shndërrohen në një mjet 
për arritjen e një barazie të vërtetë." - ITUC 

HYRJE

Përdorimi i fjalës gjini është shumë i përhapur sot. 
Përkundër kësaj, shumë njerëz nuk e dinë kuptimin e 
saj si dhe çfarë domethënie ka në organizimin dhe 
zhvillimin në përgjithësi. OJQ-të apo kompanitë 
shpeshherë e kanë të vështirë të dinë se si duhet të 
përfshihet gjinia në të gjitha aspektet e organizatës dhe 
në këtë mënyrë të arrijnë integrimin, balancën dhe 
barazinë gjinore si brenda organizatës ashtu dhe në 
aktivitetet e saj.

GJINIA: KONCEPTET KYÇE DHE 
PËRKUFIZIMET 

VEPRIMI FAVORIZUES - Masat e synuara për një 
grup të caktuar që kanë për qëllim për të eliminuar dhe 
parandaluar diskriminimin, ose për të parandaluar 
situatat e pafavorshme ekzistuese.

FUQIZIMI I GRAVE - Fuqizimi i grave ka të bëjë me 
gratë që fitojnë pushtet dhe kontroll mbi jetën e tyre. Ky 
fuqizim përfshin ngritjen e vetëdijes, ndërtimin e 
vetëbesimit, zgjerimin e zgjedhjeve, rritjen e qasjes në 
dhe kontrollit në burime dhe veprime që transformojnë 
strukturat dhe institucionet, të cilat përforcojnë dhe 
vazhdojnë diskriminimin dhe pabarazitë gjinore.

Dallimet sociale GJINORE (në krahasim me ato 
biologjike) midis grave dhe burrave. Këto dallime janë 
reale; Ato ndryshojnë me kalimin e kohës dhe kanë 
dallime të mëdha brenda dhe ndërmjet kulturave. 
Dallimet e tjera si etnia, kasta, klasa, mosha dhe aftësia 
ndërlidhen me dallimet gjinore.


