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Lista e shkurtesave 

ABGj  Agjencia për Barazi Gjinore
ACDeI   Agjencia për Zhvillim të Bashkëpunimit për Integrime evropiane
AeR  Agjencia evropiane për Rindërtim
AIe   Agjencia për Integrime evropiane
BASILeUS Skema Akademike e Ballkanit për Ndërkombëtarizimin e Mësimit në Bashkëpunim me 
 Universitetet e Bashkimit evropian
Be  Bashkimi evropian,
CARDS   Asistenca e Komunitetit për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilitet
CeDAW  Konventa për eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas 
CSDP Politika e Përbashkët për Siguri dhe Mbrojtje 
DCI Instrumenti për Zhvillim Bashkëpunimi
DG Drejtoria e Përgjithshme
eCHO  Zyra Humanitare e Komunitetit evropian
eIDHR   Instrumenti evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut
eCLO  Zyra Ndërlidhëse e Komisionit evropian
eCOSOC Komiteti Social dhe ekonomik evropian
eDF Fondi evropian i Zhvillimit
eNPI  Instrumenti për Partneritet dhe Fqinjësi evropiane
eUSR   Përfaqësuesi Special i Bashkimit evropian
eULeX   Misioni i Sundimit të Ligjit të Bashkimit evropian
FKSHC Fondi Kosovar për Shoqëri Civile
ICO  Zyra Civile Ndërkombëtare
IPA  Instrumenti i Para-anëtarësimit
ISPA Instrumenti për Politikat Strukturore të Para-anëtarësimit
joineu See Bashkëngjitu Bashkimit evropian - evropa juglindore  
KASH  Korniza Afatmesme e Shpenzimeve
Ke Komisioni evropian
MDG  Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit
MIDP  Plani Indikativ Shumëvjeçar për Zhvillim
MIe  Ministria e Integrimeve evropiane
MIFF  Korniza Financiare Indikative Shumëvjeçare
MSA  Marrëveshja për Stabilizim dhe Asocim
OjQ  Organizatat jo-Qeveritare
OSBe  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në evropë
OSHC   Organizatat e Shoqërisë Civile
UNMIK Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë
P2P  People to People
PHARe Polonia dhe Hungaria: Asistencë për Ndërtimin e ekonomive të tyre
PSA  Procesi i Stabilizim Asocimit
PVPe  Plani i Veprimit të Partneritetit evropian
SAPARD Programi Special i Anëtarësimit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
SIGMA  Përkrahja për Përmirësim në Qeverisje dhe Menaxhim
TAIeX  Instrumenti për Asistencë Teknike dhe Shkëmbim Informatash
ToR Termat e Referencës (Terms of Reference)
TAFKO  Task Forca e Komisionit evropian për Rindërtim të Kosovës
TACSO  Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile
TeMPUS  Programi Trans-evropian i Mobilitetit për Studime Universitare
UNDP  Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara
UNICeF  Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara
UNHCR  Komisionari i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
VK Vendet Kandidate
WB West Bengal
WFP Programi Botëror i Ushqimit (i Kombeve të Bashkuara)
WHO Organizata Botërore e Shëndetësisë
ZDNjG Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje Gjinore 
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Konkluzionet 

Prezenca e BE-së në Kosovë përmes EULEX-it dhe  þ
institucioneve tjera të BE-së është domethënëse, 
megjithatë çështja gjinore nuk është e përfshirë 
mjaftueshëm në agjendën politike. Si rezultat, 
Qeveria e Kosovës ka dështuar ta shoh atë si një  
ndër prioritetet e anëtarësimit përkundër refer-
encave të barazisë gjinore në raportet vjetore të 
progresit.

Në përgjithësi në të gjitha programet e Bashkim-•	
it Evropian, barazia gjinore konsiderohet si një 
çështje e zhvillimit ndër – sektorial së bashku me 
të drejtat njerëzore, qeverisjen e mirë si dhe rua-
jtjen e ambientit.

Qasja e Instrumentit të Para-anëtarësimit (IPA) ndaj •	
çështjeve gjinore si ndër-sektoriale është shumë e 
zbehtë dhe minimale përball problemeve me të 
cilat ballafaqohen gratë në Kosovë.

Procedurat e burokratike gjatë aplikimit, mungesa •	
e njohurive mbi mënyrat e aplikimit në programet 
e BE-së për çështjet që kanë të bëjnë më gratë 
në Kosovë nga organizatat e grave, mungesa e 
vlerësimeve të dimensionit gjinor si çështje ndër-
sektoriale në planifikimin dhe programet e BE-së, 
mos targetimi i çështjeve gjinore në trajnimet mbi 
mënyrat e aplikimit, përfaqësojnë pengesën më të 
madhe për marrjen e granteve nga programet e 
BE-së në Kosovë sipas përfaqësueseve të organi-
zatave të grave. 

Organizatat e Grave në Kosovë, çmojnë lartë rolin  þ
e donatorëve ndërkombëtarë në realizimin e mi-
sionit të tyre në përmirësimin e pozitës së gruas 
në Kosovë. Por, sipas tyre, shumë organizata tani 
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janë të detyruara t`i ndërpresin aktivitete e tyre, 
për shkak të pengesave të theksuara më lartë për 
të aplikuar në instrumentet financiare të BE-së që 
konsiderohet të jetë donatorë më i madh i pran-
ishëm shumëpalësh në Kosovë. Mbi 50 për qind 
e respodentëve e konsiderojnë shumë të rëndë-
sishme përfshirjen e çështjeve gjinore në planifi-
kimet e tyre strategjike.

Respodentët deklarohen: “Nëse çështjet gjinore  þ
nuk bëhen prioritet në agjendën e BE-së, nuk do 
të ekzistojnë as Organizatat e Grave”. Sipas tyre, 
ndonëse janë krijuar shumë mekanizma institu-
cional në arritjen e barazisë gjinore në Kosovë, 
megjithatë bashkëpunimi në mes të Institucio-
neve Qeveritare të Republikës së Kosovës dhe Or-
ganizatave që merren me çështjet e grave është 
minimale. 

Rreth 95 për qind e respodentëve shtrojnë nevojën  þ
e domosdoshme për t`i ndjekur trajnimet, të cilat 
organizohen nga TACSO mbi procedurat e apli-
kimit në projektet e IPA-së në Kosovë dhe vetëm 
5 për qind e respodentëve nuk deklarohen lidhur 
me rritjen e numrit  të këtyre  trajnimeve.  

Nga matrica e paraqitur në Planin e Veprimit për  þ
Partneritet Evropian të vitit 2010  të përpiluar nga 
Ministria e Integrimeve Evropiane,  98 për qind e 
prioriteteve i janë lënë çështjeve të tjera kundrejt 
2 për qind që i takojnë çështjeve gjinore. Vetëm në 
pikën 39 të këtij plani janë adresuar gratë speci-
fikisht. “Të definohen dhe të miratohen programet 
e qeverisë për promovimin e të drejtave të gruas 
në Kosovë”. Ndërsa, listimi i prioriteteve është re-
alizuar nga Programi Kombëtar për Arritjen e Ba-
razisë Gjinore, përpiluar nga Agjensioni për Barazi 
Gjinore.  

Çështjet kryesore që janë trajtuar në të gjitha ra- þ
portet e progresit prej 2007 – 2009, janë ato të 
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dhunës në familje si dhe kapacitetet e dobëta të 
institucioneve lokale dhe qendrore që merren me 
çështjet gjinore në Kosovë.

Megjithatë, ajo çfarë duhet theksuar është se insti- þ
tucionet qeveritare që merren me barazinë gjinore 
nuk i kanë marrë shumë në konsideratë raportet e 
progresit për përmirësimin e çështjeve  të prezan-
tuara në sfond negativ. Kësisoj vërehen nuanca 
të vogla të dallimit të raporteve të progresit, ndaj 
sërish vazhdojnë të mbeten shqetësuese dhuna 
në familje, numri i vogël i grave në vendimmarrje, 
si dhe kapacitet e dobëta të institucioneve lokale 
dhe qendrore që merren me çështjet gjinore në 
Kosovë.  

Në përgjithësi, çështjeve gjinore në raportet e  þ
progresit iu mungon vlerësimi nga perspektiva 
gjinore. Në shumicën e fakteve të prezantuara kri-
johet përshtypja se burimi i të dhënave më shumë 
ka qenë nga institucionet qeveritare sesa nga or-
ganizatat e shoqërisë civile që merren direkt më 
çështjet gjinore. 

Pas përfundimit të disa nga programet të BE-së  þ
në Kosovë të cilat kishin për qëllim rindërtimin 
e shtetit në të gjitha aspektet, çështjet e grave 
mbetën jashtë planifikimeve ndër-sektoriale, ndo-
nëse rrethanat e pasluftës në Kosovë ndikuan në 
shfaqjen e dukurive si trafikimi me qenie njerë-
zore, dhuna në familje dhe disa patologji të tjera 
sociale në të cilat numri i grave si viktima ishte në 
rritje.

Gjatë vitit 2001, Fondacioni Kosovar për Shoqëri  þ
Civile ka përkrahur 89 organizata joqeveritare dhe 
organizata të shoqërisë civile. Por, megjithatë, kra-
hasuar me projektet e tjera të përgjithshme të fi-
nancuar nga AER-i, ky grant prej 1.000.000 € mbeti 
minimal.
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Sipas raportit “Përfshirja e sociale në zhvillimet e  þ
BE-së” çështjet gjinore janë vështruar si një hen-
dek në mes retorikës dhe realitetit në projektet e 
CARDS e në përgjithësi edhe në projektet e BE-së.  

Duke pasur parasysh se dhënia e fondeve për Ko- þ
sovën nga ECHO është bërë në periudhën 1999-
2002, në kohën kur ka pasur mungesë të strat-
egjive dhe politikave për përfshirjen e dimensionit 
gjinor në projektet e veta mund të thuhet se përf-
shirja gjinore në projekte të tilla është bërë vetëm 
në baza ad hoc. Në Raportin Special të Komisionit 
Evropian dhe ECHOS lidhur me menaxhimin e 
ndihmave emergjente humanitare për viktimat e 
luftës në Kosovë, në asnjërin nga kapitujt nuk janë 
përfshirë çështjet e grave. 

Në tërësi projektet financuara nga IPA, perspek- þ
tiva gjinore në programe të caktuara për vende 
të veçanta apo të ashtuquajturat programe nacio-
nale, së bashku me disa çështje tjera, përfshihen si 
çështje horizontale.

Nga analiza e raporteve  vjetore të projekteve të  þ
IPA-s del se e vetmja mënyrë konkretet e që është 
e matshme me anë të së cilës IPA i qaset perspek-
tivës gjinore si një çështje më prioritare krahas 
çështjeve tjera, është dhënia e fondeve për EIDHR-
në.

Përfshirja e çështjeve gjinore si ndër-sektoriale në  þ
përshkrimet e projekteve të IPA-s në shumicën e 
rasteve ekziston, por në mungesë të vlerësimeve 
të drejtpërdrejta të kësaj perspektive për gjithse-
cilin projekt, perspektiva gjinore gjatë implemen-
timit të projekteve zhduket dhe humb dhe në fund 
pothuajse nuk mbetet gjë.

Njohës të programeve të IPA-s tregojnë për një  þ
mungesë të vlerësimit të projekteve të IPA-s nga 
aspekti gjinor. Sipas tyre ka shumë arsye pse per-
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spektiva gjinore trajtohet si çështje ndër-sektori-
ale. Në rend të parë është rëndësia minimale që i 
kushtohet kësaj çështjeje karshi problemeve tjera 
me të cilat ballafaqohet Kosova. Ndërsa, në rend 
të dytë konsiderohet të jetë përfshirja e vogël e 
ekspertëve që merren me çështjet gjinore në pro-
jektet e BE-së në Kosovë. 

Në formularin e aplikimit për grante të përpiluar  þ
nga EIDHR-ja, çështjet gjinore si çështje ndër-sek-
toriale nuk janë të përfshira. Edhe në vlerësimin 
e projekt propozimeve të paraqitura mungon as-
pekti gjinor si tregues për përfshirjen e kësaj per-
spektive. 

“Instrumenti financiar i BE-së për Demokraci dhe  þ
të Drejtat e Njeriut (EIDHR) është duke dhënë 
mjete të konsiderueshme financiare për projekt-
propozimet që fuqizojnë demokracinë dhe të 
drejtat e njeriut – duke përfshirë të drejtat gjinore 
– nga organizatat e shoqërisë civile. Sidoqoftë, 
përkundër një përkushtimi të shprehur për përf-
shirjen gjinore, nuk ka edhe aq programe speci-
fike.

Gjatë viteve 2008-2009, të programit të MIDP  þ
€1,773,000 të shpenzuara në grante për shoqërinë 
civile nën pjesën e kriterit politik, vetëm €374,130 
janë dhënë për katër projekte në lidhje me të 
drejtat e gruas.

Në kuadër të programit “Erasmus Mundus” janë  þ
dy projekte të financuara nga Komisioni Evropian 
“Basileus” dhe “JoinEuSEE”. Përgjatë vitit 2009, 86 
për qind e burrave ishin pjesë e programit “JoinEu-
SEE”, derisa vetëm 14 për qind ishin gra. Një gjend-
je e tillë nuk ndryshon shumë edhe më 2010, ku 69  
për qind e të pjesmarrësve janë burra dhe vetëm 
31 për qind gra. 

Struktura gjinore e stafit të Misionit të Bashkimit  þ
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Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) 
është e dominuar nga burrat. 79 për qind e pjestar-
rëve të këtij misioni janë burra, ndërkaq vetëm 21 
për qind gra. Ndonëse si në numër edhe në pozita 
vendimmarrëse, burrat janë në pozita më të favor-
shme krahasuar me gratë në përgjithësi.

Institucioni i vetëm ku ka një strukturë të përm- þ
bysur gjinore nga aspekti tradicional është Zyra 
Ndërlidhëse e Komisionit Evropian. Kjo zyrë ka në 
përbërjen e saj 59 për qind të stafit me gra dhe 41 
për qind burra. Megjithatë pozitat vendimmarrëse 
janë të udhëhequra nga burrat1

1 Zyra Ndërlidhëse e Komisioinit Evropian në Kosovë http://www.delprn.ec.europa.
eu/?cid=2,111. Marrë nga interneti më 20.03.2010. 
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Rekomandimet

Rekomandohet vlerësimi i të gjitha projekteve të  þ
BE-së, të cilat çështjen gjinore e kanë përfshirë si 
çështje ndër-sektoriale për të parë në këtë mënyrë 
zbatimin e dimensionit gjinor për përmbushjen 
e obligimeve që rrjedhin nga politikat dhe strat-
egjitë gjinore të hartuara nga Bashkimi Evropian 
dhe këto raporte të bëhen transparente për insti-
tutet hulumtuese dhe akterët e interesuar.   

Përderisa përfshirja gjinore në politikat dhe strat- þ
egjitë të BE-së është e përfaqësuar relativisht mirë, 
trajtimi i kësaj çështje në anën praktike duhet dhë-
në një rëndësi shumë më të madhe duke përfshirë 
edhe vlerësime periodike të implementimit të 
politikave dhe strategjive gjinore të mekanizmave 
të BE-së që operojnë në Kosovë. 

Mungesa e strategjive dhe politikave gjinore si dhe  þ
mungesa e vlerësimit të projekteve me dimen-
sion gjinor në kohën e kaluar të implementimit të 
programeve të ndryshme të BE-së (si TAFKO dhe 
ECHO,) ne Kosovë le të shërbejnë si shembull  për 
të ardhmen,  ku  rëndësia  e përfshirjes së  grave 
dhe nevojave të tyre  në  planifikimin dhe shpërn-
darjen e ndihmave emergjente në vende në situ-
ata  krizash është kruciale.

Instrumenti i Para-anëtarësimit – IPA duhet të zh- þ
villoj mekanizma që  do të merren drejtpërdrejt 
me vlerësimin e zbatimit të projekteve të saj nga 
aspekti gjinor për të eliminuar mundësinë e “hum-
bjes” së përfshirjes gjinore në kohën e implemen-
timit të projekteve të saj. 

Aspekti formal i trajtimit të çështjeve gjinore nga  þ
Qeveria e Republikës Kosovës nuk përkon me 
trajtimin praktik të kësaj çështje, prandaj duhet 
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marrë hapa të mëtejshëm në prioritizimin dhe 
përfshirjen adekuate praktike në tri fushat bazë: 
fushën politike, ekonomike si dhe në standardet 
e BE-së.

Qeveria e Republikës së Kosovës të merr parasysh  þ
çështjet e paraqitura në Raportet e Progresit dhe 
njëherësh të merr masa adekuate për zgjidhjen 
e problemeve dhe përmbushjen e nevojave  që 
lidhem më gratë në Kosovë, pasi që disa prej tyre 
veçse përsëritën nëpër raporte të progresit ndër 
vite.  

Të përfshihet dimensioni gjinor në të gjithat fushat  þ
e trajtuara në Raportin e Progresit si çështje ndër-
sektoriale dhe të dhënat e paraqitura për gratë në 
Kosovë të kenë koherencë ndër vite në mënyrë që 
të vlerësohen të arriturat në fushën e çështjeve 
gjinore. 

Përfshirja e çështjeve gjinore si “ndër-sektoriale” në  þ
kuadër të çështjeve të ambientit dhe minoriteteve 
në politikat dhe strategjitë e BE-së, kërkon një  
rishqyrtim rrënjësor.Rekomandohet qe çështjet 
gjinore te trajtohen si kategori e veçantë. 

Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat  þ
e Njeriut (EIDHR) të themeloj program të veçantë 
për çështjet gjinore si dhe të ndaj një fond të cak-
tuar dedikuar  projekteve të organizatave të grave 
në Kosovë.

Komisioni Evropian të kërkoj nga organizatat  þ
implementuese që të marrin në konsideratë përf-
shirjen e perspektivës gjinore në projektet e tyre 
dhe të vlerësohet dimensioni gjinor gjatë raporti-
meve mujore dhe vjetore.

Në dokumentet si Strategjia për Zgjerim, Raportet  þ
e Progresit si dhe në Planin e Veprimit për Part-
neritet Evropian është e nevojshme inkuadrimi i  
çështjeve gjinore si një nga fushat konkrete pri-
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oritare dhe ndarja e fondeve konkrete për çështje 
të tilla, jashtë fondeve të cilat jepen për projekte 
të cilat çështjet gjinore i përfshijnë si ndër-sekto-
riale. 

Të targetohen organizatat e grave në ngritjën e ka- þ
paciteteve të tyre në trajnimet e organizuara nga 
Asistenenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë 
Civile (TACSO) për mënyrën e aplikimit për grante 
në instrumentet e BE-së.  

Të rritet pjesëmarrja e grave në aktivitetet ven- þ
dore dhe rajonale të organizuara nga programe të 
ndryshme të BE-së (si JoinEUSEE, etj. ) për të arritur 
pjesëmarrje të barabartë.

Sipas Ligjit për Barazi Gjinore çdo ministri është  þ
e obliguar të ketë zyrtare për barazi gjinore, 
andaj rekomandohet që edhe Ministria e Inte-
grimeve Evropiane të respektoj Ligjin për Ba-
razi Gjinore, në mënyrë që çështjet gjinore që 
lidhen me problematikën e Bashkimit Evropian 
dhe mekanizmat institucional në përgjithë-
si të trajtohen në kuadër të kësaj pozite.   
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Hyrje

Ndërkohë që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian po 
vazhdon dhe ka përfshirë të gjithë fqinjët, Kosova mbetet e përf-
shirë në këtë proces nëpërmjet një trajtimi specifik me të ashtuqua-
jturin “Mekanizmi Përcjellës i Stabilizim-Asociimit”. Në fakt ky model 
është një modifikim i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit i nënsh-
kruar nga vendet e tjera të ballkanike. Duke pasur këtë status speci-
fik, Kosova ka mundësi të kufizuara për të marrë pjesë në skemat 
dhe programet e ndihmave të BE-së. 

“Komisioni Evropian kërkon forma që mundësojnë përfit-
imin e plotë të Kosovës nga të gjitha instrumentet e PSA-së, në pritje 
të njohjes së pavarësisë, – për të hyrë në marrëdhënie të caktuara 
kontraktuale”2.

Procesi është komplikuar nga fakti se shteti i Kosovës ak-
tualisht është njohur nga 70 shtete, ndërkohë që 5 shtete të BE-së, 
vazhdojnë mos e njohin shtetin më të ri në botë. 3

Megjithatë, procesi nuk ka mbetur në këtë stad. Përkundër 
vështirësive të theksuara në të kaluarën, Kosova ka përfituar nga 
disa programe dhe skema financimi nga Bashkimi Evropian. Këto 
skema përfshijnë: ECHO KE- Zyra Humanitare, periudha 1992-1999; 
Asistenca e BE-së për Programet ndihmuese 1999-2000 (112 milion 
Euro), Programi CARDS 1999-2006 (milion euro 1,635,70). Ndërsa 
aktualisht fondet e BE-së janë shpërndarë përmes disa  skemave 
ndihmuese siç janë Instrumenti i Para-anëtarësimit (IPA), Binjakëz-
imi, TAIEX, Kontributet financiare për pjesëmarrjen në projektet e 
komunitetit, Grantet e Shoqërisë Civile, Mbështetja përmes ndih-
mës buxhetore  (në rrethana të jashtëzakonshme) si dhe Instrumen-
ti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR). 

Donatorët kanë pasur ndikim të rëndësishëm në inicimin 
e ndryshimeve dhe  përparimeve në shoqërinë kosovare. 

“Donatorët vazhdimisht kanalizonin asistencën e tyre 
përmes institucioneve qeveritare për të ndihmuar Kosovën të ndër-
toj institucionet dhe infrastrukturën e saj”4. 
2 Hajrullahu, Venera , Raport :“Gjendja aktuale dhe sfidat kryeosore për Kosovën drejt rrugës së 
anëtarësimit në Bashkimin Evropian”. 2008. 
3 Gazeta shekulli “5 Vendet e BE-së bllokojnë Kosovën”. Marrë nga interneti më 30. 07.2010.  
http://www.shekulli.com.al/2010/07/28/kryeministri-thaci-5-vendet-e-be-se-bllokojne-kos-
oven.html 
4  Luljeta Vuniqi, prezantim i mbajtur në takimin “Dialogu me shoqërinë civile”. Organizuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian më 7 korrik 2010
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Por, në këtë aspekt është bërë shumë pak për ta kanali-
zuar këtë mbështetje për trajtimin e çështjeve të lidhura me gratë 
dhe barazinë gjinore. Kësisoj, një pjesë e donatorëve çështjet gjinore 
i kanë cilësuar si prioritet të ulët në agjendën e tyre. Megjithatë, BE-
ja ka mbështetur disa projekte  të cilat  adresonin çështjet gjinore 
në të kaluarën, por realizimi dhe impakti i tyre nuk është vlerësuar 
asnjëherë. Për më tepër, është ende e panjohur shkalla e përfshirjes 
gjinore në planifikimin dhe programin e projekteve të BE-së.  Ndo-
nëse, prezenca e BE-së në Kosovë përmes EULEX-it dhe institucio-
neve tjera të BE-së është domethënëse, prapë se prapë çështja 
gjinore nuk është e përfshirë mjaftueshëm në agjendën politike ose 
mjaftueshmërisht ngritur në institucionet e Komisionit Evropian në 
Kosovë. Si rezultat, Qeveria e Kosovës ka dështuar ta shoh atë si një 
prioritet të anëtarësimit përkundër referencave të barazisë gjinore 
në raportet vjetore të progresit5. 

Zhvillimi i Asistencës së Bashkimit Evropian për 
Kosovën

Kosova ka përfituar nga asistenca e Komunitetit që nga 
viti 1998, nëpërmjet disa instrumenteve përfshirë asistencën e 
rregullt teknike, ndihmën humanitare, përkrahjen e jashtëzakon-
shme financiare dhe financimin e Shtyllës së Katërt të UNMIK-ut. 
Para vitit 1998-1999, e tërë asistenca e BE-së për Kosovën menaxho-
hej nga Republika Federale e Jugosllavisë (RSFJ), pjesë konstituive e 
së cilës ishte edhe Kosova. Praktikisht, Kosova u ndihmua nga BE-ja 
në raste të veçanta krizash. Sidoqoftë, përgjatë vitit 1999 dhe më pas 
fonde të tilla jepeshin në pajtim me nevojat dhe zhvillimet në Kos-
ovë. Nga kjo kohë, Kosova filloi të përfitonte nga DG ECHO dhe për 
periudhën 1998-2002 u shpenzuan 4006 milion euro. Përveç kësaj, 
Bashkimi Evropian ka dhënë fonde për programet e asistencës së 
jashtëzakonshme (duke përfshirë përkrahjen buxhetore) në shumë 
prej 1157 milion euro për projektet përbrenda Kosovës. 
5 Forumi 2015 - Mrak, Mojmir & Tilev Dragan “Absorbimi i Fondeve të Para-Anëtarësim në BE- 
Koncepti dhe Implikimet për Kosovën”, 2008
6 Court of Auditors: Special Report No 2/2001 - Concerning the management of emergency 
humanitarian aid for the victims of the Kosovo crisis (ECHO), together with the Commission’s 
replies.
7  EU Pre-accession instruments: Development of absorption capacities in Kosovo, policy pa-
per (Kosovo Civil Society Foundation), policy paper.
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Nga ana tjetër, përkrahja më e madhe financiare për Ko-
sovën prej vitit 2000 fillon të jepet nga programi i njohur si Asis-
tenca e Komunitetit për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim – CARDS 
dhe deri në periudhën e vitit 2006 kur edhe merr fund ky program, 
fondet për Kosovën, duke përfshirë edhe përkrahjen tjetër nga Ko-
muniteti Evropian, kapin shumën prej 1,174 milion euro. Projektet 
e tilla të programit CARDS, menaxhoheshin nga Agjencia Evropiane 
për Rindërtim përmes zyrës së saj operuese në Prishtinë. Disa pro-
jekte të CARDS edhe sot e kësaj dite janë në proces të implemen-
timit të tyre.8 Përveç kësaj, fonde të mëdha janë dhënë edhe për 
Shtyllën e Katërt të UNMIK-ut, e cila deri në vitin 2006 ka shpenzuar 
më se 126, 43 milion euro.

Bazuar në shumat e paraqitura më lartë, ndërmjet peri-
udhës 1998-2006, ndihma financiare për Kosovën arrin shumën në 
1, 814, 93 milion euro. 

Me lansimin e Instrumentit të Para-anëtarësimit – IPA, 
e tërë përkrahja financiare nga Komisioni Evropian u fut nën këtë 
instrument (duke zëvendësuar programet tjera si CARDS, ISPA, SA-
PARD, Instrumenti i Turqisë). Ky instrument u bë shtytësi kryesor i 
vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian dhe në këtë rrafsh, për periudhën 2007-2012 
Kosovës i janë dedikuar 565.1 milion euro, përderisa shuma e cila 
është futur në implementim në periudhën 2007-2009 përfshinë 
359.1 milion euro9.

Barazia gjinore si çështje ndër-sektoriale  

Në përgjithësi në të gjitha programet e Bashkimit Evro-
pian, barazia gjinore konsiderohet si një çështje e zhvillimit ndër – 
sektorial së bashku me të drejtat njerëzore, qeverisjen e mirë si dhe 
ruajtjen e ambientit. Sikurse edhe çështjet e tjera ndër-sektoriale, 
barazia gjinore në esencë është një objektiv i rëndësishëm dhe ka 
lidhshmëri të ngushtë me qëllime tjera që ndikojnë në zhvillimin 
e qëndrueshëm të shoqërisë. Barazia Gjinore do të duhej të konsi-
derohej thelbësore dhe sektoriale në shumë fusha, siç janë ato që 
lidhen me arsimin fillor, shëndetësinë, ekonominë etj.
8  Po aty. 
9 Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë. “Instrumenti i ndihmës për para-
anëtarësim”. Marrë nga interneti më 25.05.2010. http://delprn.ec.europa.eu/?cid=2,94 
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 “Qasja e Instrumenti të Para-anëtarësimit (IPA) ndaj 
çështjeve gjinore si çështje ndër-sektoriale është shumë e zbehtë 
dhe minimale përball problemeve me të cilat ballafaqohen gratë në 
Kosovë”10. Madje, sipas Igballe Rogovës “perspektiva gjinore është e 
përfshirë në projektet e BE-së vetëm në letër”11.
 
“Çështja gjinore është një çështje ndër-sektoriale (cross-cutting issues), 
por kjo duhet të jetë shumë më tepër, duhet të jetë e përfshirë në filozo-
finë e Komisionit Evropian”.

Nëse gjinia është një përcaktim social që funksionon me 
efikakistet në të gjitha aspektet jetësore të një individi, atëherë ba-
razia gjinore do të ishte përherë në vrap për t`u përshtatur me as-
pekte dhe elemente të reja të jetës së përditshme.

Në dokumentet strategjike të Bashkimit Evropian çështja 
gjinore është ndër-sektoriale. "Çështjet ndër-sektoriale kërkojnë ve-
prime në fusha të shumta dhe prandaj duhet të integrohen në të 
gjitha fushat e programeve të donatorëve dhe të adresohen në të 
gjitha dialogjet politike për zhvillim"12.

Qëndrimet e Organizatave të grave lidhur me 
projektet e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe 
fondet e ndara për gratë 

Procedurat e burokratike gjatë aplikimit, mungesa e 
njohurive mbi procedurat e aplikimit në programet e BE-së për 
çështjet që kanë të bëjnë më gratë në Kosovë nga organizatat e 
grave, mënyrat se si mund të ndikohet me projektet e tyre pas apro-
vimit, mungesa e vlerësimeve të dimensionit gjinor si çështje ndër-
sektoriale në planifikimin dhe programet e BE-së, mos targetimi i 
çështjeve gjinore në trajnimet mbi mënyrat e aplikimit, përfaqësoj-
në pengesën më të madhe për marrjen e granteve nga programet e 
BE-së në Kosovë sipas përfaqësueseve të organizatave të grave13. 

Si rezultat i faktorëve të lartpërmendur, organizatat e 
10  Intervistë me Flora Macula, Këshilltare për Paqe dhe Qeverisje, UNIFEM, zyra në Prishtinë.
11  Intervistë me Igballe Rogovën
12  Luljeta Vuniqi, prezantim i mbajtur në takimin “Dialogu me shoqërinë civile” të mbajtur 
më 7 korrik 2010
13  Anketë e realizuar me mostër kuotë me përfaqësueset e Organizatave të Grave në Kosovë. 
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grave nuk janë në gjendje të planifikojnë madje as të projektojnë 
iniciativat që kanë të bëjnë në përmirësimin e jetës sociale të grave 
në Kosovë. 

Organizatat e Grave në Kosovë, çmojnë lartë rolin e 
donatorëve ndërkombëtarë në realizimin e misionit të tyre në 
përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë. Por, sipas tyre, shumë 
organizata tani janë të detyruara t`i ndërpresin aktivitete e tyre, 
për shkak të pengesave të theksuara më lartë për të aplikuar në 
instrumentet financiare të BE-së që konsiderohet të jetë donatorë 
më i madh i pranishëm shumëpalësh në Kosovë. Mbi 50 për qind e 
respodentëve e konsiderojnë shumë të rëndësishme përfshirjen e 
çështjeve gjinore në planifikimet e tyre strategjike14. 
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28%
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55%

Shumë të rëndësishme

Të rëndësishme

Deri diku të rëndësishme

Aspak të rëndësishme

Grafikoni 1: Qëndrimet e respodenteve mbi përfshirjen e çështjeve 
gjinore në planifikimet strategjike të donatorëve
     

Madje, respodentët deklarohen: “Nëse çështjet gjinore 
nuk bëhen prioritet në agjendën e BE-së, nuk do të ekzistojnë as 
Organizatat e Grave”15. Sipas tyre, ndonëse janë krijuar shumë 
mekanizma institucional në arritjen e barazisë gjinore në Kosovë, 
megjithatë bashkëpunimi në mes Qeverisë së Republikës së Kos-
ovës dhe Organizatave që merren me çështjet e grave është mini-
male. Ndërkaq kur është puna e përfitimit të granteve nga instru-
mentet e BE-së, OJQ-të e grave  rekomandojnë  trajnime të mëtejme 
të tyre në këtë aspekt. 
14  Për më tepër shih grafikonin. 
15 Anketë e realizuar me përfaqësueset e Organizatave të Grave në Kosovë 
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Kemi nevojë që të marrim pjesë në trajnime për projektet e IPA-së, 
meqenëse kanë të bëjnë me projektet që ndihmojnë implementimin e 
standardeve për integrime Evropiane. Ia vlen të përmendet përvoja 
e disa organizatave të tjera që kanë marrë pjesë në trajnime dhe të 
cilat kanë deklaruar se kanë qenë abstrakte në kuptimin e ofrimit të 
njohurive teorike dhe jo shumë të kapshme për pjesëmarrësit (Re-
spondentë).

Rreth 95 për qind e respodentëve shtrojnë nevojën e do-
mosdoshme për përfshirjen  e tyre për t`i ndjekur trajnimet, të cilat 
organizohen nga TACSO mbi procedurat e aplikimit në projektet e 
IPA-së në Kosovë. 5 për qind e respodentëve nuk deklarohen lidhur 
me rritjen e nevojës për këto trajnime.  

Shumica nga respondentët janë të informuar për këto 
trajnime të organizuara nga TACSO. Madje shumica syresh kur flasin 
për programet e BE-së në Kosovë, orientohen në instrumentin Evro-
pian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR) dhe trajnimet 
TACSO.
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Grafikoni 2: Sa është e rëndësishme ndjekja e trajnimeve lidhur me 
mënyrat e aplikimit për fondet e Bashkimit Evropian në Kosovë?

 85 për qind e respodentëve i kushtojnë rëndësi trajnimeve 
që organizohen nga TACSO, të cilat sipas tyre janë mëse të 
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domosdoshme për ngritjen e kapacitetit të stafit të tyre për të pasur 
mundësi aplikimin në fondet e ofruara nga instrumentet e BE-së në 
Kosovë16.   

Propozoj që të ofrohen trajnime për shkruarjen e projekteve për BE me 
shembuj konkret apo zbërthim konkret të ndonjë projekti17.  

Sipas respodentëve, vështirësitë e tërheqjës së  fondeve  
nga programet e BE-së në Kosovë lidhen edhe me  mungesën e 
interesimit të zhvillimit të shoqërisë civile në Kosovë e posaçërisht 
të projekteve të grave. Madje sipas tyre, burokracitë në procedurat 
e aplikimit ndikojnë edhe zvogëlimin e numrit të organizatave që 
merren me çështjet gjinore. 
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Grafikoni 3: Qëndrimet e repodentëve për donatorët që përkrahin 
organizatat e grave në Kosovë (në për qindje)

Ndërsa, sa i përket qëndrimit të respodentëve lidhur me 
donatorët që kanë ndarë fondet specifikisht për gratë, del se pjesa 
më e madhe e fondeve jepen përmes Fondit të Kombeve të Bash-
kuara për Gra – UNIFEM, e cila prin me 22 për qind dhe nga fonda-
cioni suedez Kvinna Till Kvinna po ashtu me 22 për qind si dy orga-

16  Ndërsa “deri diku të rëndësishme” janë deklaruar 10 për qind e respodentëve dhe vetëm 5 
për qind i kanë konsideruar “aspak të rëndësishme” trajnimet lidhur me mënyrat e aplikimit për 
fondet e Bashkimit Evropian në Kosovë.  
17  Përgjigje e hapur nga respodentët.  
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nizata kryesore. Sipas organizatave të grave, më pastaj rangohen 
Fondi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara – UNDP18.  

Siç shihet në grafikonin nr. 3 respodentët vëjnë në pah 
se në përgjithësi “Një tipar qendror i bashkësisë ndërkombëtare në 
Kosovë është përfshirja e shoqërisë civile (organizatave të grave). 
Organizatat ndërkombëtare kanë luajtur një rol të rëndësishëm 
duke ndjekur prioritet e identifikuara nga udhëheqësit e organi-
zatave lokale të grave dhe në këtë mënyrë rezultatet kanë qenë 
mbrëselënëse”19.        

Plani i Veprimit për Zbatimin e Partneritetit 
Evropian për Kosovën dhe përfshirja gjinore 
(2007-2010)

Plani i Kosovës për Zbatimin e Partneritetit Evropian 
specifikon nën – sektorët ku Asistenca e IPA-s mund të përdoret 
dhe se si do të përputhej kjo asistencë me financimin nga donatorët 
tjerë dhe nga buxheti i Kosovës. “Çdo zhvillim i mëtejmë matet në 
bazë të implementimit të prioriteteve Kyçe, Afatmesme dhe Afatg-
jata të Partneritet Evropian”20 

Po ashtu, ky plan është dokumenti kryesor afatmesëm 
planifikues i Qeverisë së Kosovës që ka për qëllim përcaktimin e ve-
primeve të nevojshme për zbatimin e agjendës Evropiane dhe pro-
gresin në procesin e Integrimit të Kosovës në BE. Nga institucionet 
e Kosovës, si edhe nga të gjitha vendet e rajonit që marrin pjesë në 
procesin e Stabilizim Asociimit, është kërkuar të hartohet një plan 
i veprimit për të adresuar zbatimin e objektivave dhe prioriteteve 
të Partneritetit Evropian. Analiza nga perspektiva gjinore e Planit të 
Veprimit të vitit 2010 ofron të dhëna minimale sa i përket rangimit si 
proritare çështjeve që kanë të bëjnë me gratë në Kosovë. 

Nga matrica e paraqitur e planit të veprimit 2010, 98 për 
qind e prioriteteve i janë lënë çështjeve të tjera kundrejt 2 për qind 
që i takojnë çështjeve gjinore. Vetëm në pikën 39 janë të adresu-
ara gratë specifikisht. “Të definohen dhe të Miratohen programet 

18  Për më tepër shih grafikonin 3. 
19  Maquire, Sarah- Summary Report “Implementation of Security Council Resolution 1325 in 
Kosovo”, September 2008. 
20  Plani i Kosovës për Zbatimin e Partneritet Evropian, Korrik 2010, faqe 10. 
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e qeverisë për promovimin e të drejtave të gruas në Kosovë”21. 
Ndërsa, listimi i prioriteteve është realizuar nga Programi Kombëtar 
për Arritjen e Barazisë Gjinore, përpiluar nga Agjensioni për Barazi 
Gjinore.  

2%

98%

Prioritetet tjera

Priotitet për përmirësimin
e pozitës së gruas

Grafikoni 4:  Prioritet e Planit të Veprimit Për Partneritet Evropian 
2010 
 

Burimi: Plani i Veprimit për Implementimin e Partneritetit 
Evropian për Kosovën 

Çështjet gjinore, po ashtu paraqiten në kuadër të Planit 
të Kosovës për Zbatimin e Partneritet Evropian me formulime mjaft 
të përgjithësuara si p.sh “Gjithashtu pikëpamjet e Barazisë Gjinore 
duhet të merren parasysh”22. 

Për dallim nga Plani i Veprimit për Partneritet 2010, në do-
kumentin e vitit 2006, gratë janë ranguar në kuadër të Demokracisë 
dhe Sundimit të Ligjit. Ndër prioritete është radhitur edhe hartimi 
dhe zbatimi i politikës së barazisë gjinore në Trupat Mbrojtëse të 
Kosovës (TMK).

21  Për më gjerësisht shih Planin e Kosovës për Zbatimin e Partneritet Evropian 2010, faqe 76. 
22  Plani i Kosovës për Zbatimin e Partneritet Evropian, 2006, faqe 32.
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Vetëm për ilustrim të mungesës së përkushtimit dhe vullnetit politik të 
institucioneve tona është, Agjencia për Barazi Gjinore. Edhe pse i ven-
dosur përbrenda Zyrës së Kryeministrit, si mekanizmi më i rëndësishëm 
institucional për arritjën e barazisë  gjinore, ka mungesë të kapacitetit 
njerëzor dhe nuk ka një buxhet të mjaftueshëm. Për vitin 2009, buxheti 
i tyre ishte vetëm € 208,924 për të implementuar Programin Kombëtar 
për Arritjen e Barazisë Gjinore në Kosovë, program ky tepër ambicioz 
dhe i kushtueshëm 23.   

Ndërsa, implementimi i Ligjit të Barazisë Gjinore, dhuna 
në familje dhe trafikimi me qenie njerëzore janë të vetmet prioritete 
që janë rreshtuar në kuadër të dokumentit për Partneritet Evropian 
të vitit 2006, të cilat krahasuar me pakicat dhe grupet tjera vurnera-
bile janë më pak prioritare. 

Analiza e të gjitha Planeve të Veprimit ndërmjet periud-
hës 2006-2010 tregon qartazi për një përfshirje të çështjeve gjinore 
si çështje ndër-sektoriale dhe në kuadër të përkufizimit “çështje të 
tjera”, ku janë ranguar pakicat apo personat me aftësi të kufizuar.        

Zbatimi i Partneriteti Evropian për Kosovën monitorohet 
në kuadër të procesit të stabilizim asociimit dhe mekanizmave të tij. 
Në mënyrë specifike, Komisioni prezanton raportin vjetor i quajtur 
Raporti i Progresit për Kosovën. 

Përfaqësimi i çështjeve gjinore në Raportet e 
Progresit – Rasti i Kosovës

Raportet e Progresit nxirren nga Komisioni Evropian për 
secilin vend te Ballkanit Perëndimor të kyçur në Procesin e Stabiliz-
im Asocimi (PSA). Zakonisht këto raporte Komisioni Evropian i pub-
likon në vjeshtë të çdo viti dhe tregon përparimet e këtyre vendeve 
drejt integrimit në Bashkimin Evropian në kuadër të PSA-së. “Qëllimi 
është që përmes Raporteve të Progresit të vlerësojë gjendjen speci-
fike në  fushën e integrimeve Evropiane për secilin vend, qoftë vend 
kandidat apo kandidat potencial për anëtarësim në BE”24.

Analiza e Raporteve të Progresit është një nga mënyrat e 
mundshme për të parë  dallimin  e prioriteteve dhe objektivave të 
23  Luljeta Vuniqi, prezantim i mbajtur në takimin “Dialogu me shoqërinë civile”. Organizuar 
nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian më 7 korrik 2010
24  Ministria e Integrimeve Evropiane në Kosovë 
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BE-së, në kontekstin e çështjeve gjinore dhe ofron mundësinë për 
të përcjellur dallimet në të kuptuarin e këtyre çështjeve nga të dy 
palët si Bashkimi Evropian edhe Planet nacionale. 

Raporti i Progresit për Kosovën ka filluar të botohet që nga viti 2005. 
Deri në këtë vit Kosova është monitoruar në kuadër të Serbisë.  

Analiza e raporteve të progresit tregon vetëm kushtet 
minimale për mënyrën se si çështjet për mundësi të barabarta 
duhet të përfshihen në dokumentet kombëtare që kanë të bëjnë 
me instrumentet e para-pranimit. 

Çështjet gjinore në Raportet e Progresit të vitit 2007 – 
2009 trajtohen në kuadër të pikës “Të Drejtat ekonomike dhe sho-
qërore”. Analiza e çështjeve gjinore në raportin e  Progresit të vitit 
2007 në sfondin negativ është më shumë e orientuar në kriteret 
politike si Legjislacioni dhe Kapacitetet e dobëta të funksionit të 
Agjensionit për Barazi Gjinore. Sa i përket legjislacionit, është kon-
sideruar se legjislacioni mbi dhunën në familje nuk është efikas, 
ndërkohë që është thënë se Ligji për Barazi gjinore duhet modifi-
kuar në bazë të kontekstit kohor. Agjensioni për Barazi gjinore në 
Raportin e Progresit të vitit 2007, shtron nevojën për ngritjen e 
kapaciteteve, legjitimitet dhe status të qartë. Ndonëse, po në këtë 
vit kreu i Agjencisë për Barazi Gjinore ka dhënë dorëheqje, nga ajo 
kohë ky Agjension vazhdon të udhëhiqet nga ushtrues detyre. 

”Nëse shikohet Raporti i Progresit shihet qartazi që çështjet gjinore nuk 
janë  prezente aspak; zakonisht koncentrohen tek çështjet sociale dhe 
tek të drejtat e njeriut”25

Më tutje, Raporti i Progresit 2008 fokusohet më shumë në 
çështjet e trafikimit me qenie njerëzore, e cila paraqitet si shqetësim 
kryesor. Mirëpo, dhuna në familje dhe mos zgjedhja e kreut të 
Agjensionit për Barazi Gjinore mbetet vazhdimësi shqetësimi të ra-
portit të progresit edhe për vitet 2008-2009. Madje, në Raportin e 
Progresit të po këtij viti shqetësim mbetet “dhunimi i shpeshtë i të 
drejtave të Grave”26. 

Çështjet kryesore që janë trajtuar në raportet e progresit 
prej 2007 – 2009, janë ato të dhunës në familje si dhe kapacitetet e 
25  Intervistë me Flora Macula, Këshilltare për Paqe dhe Qeverisje, UNIFEM, zyra në Prishtinë.
26  Raporti i Progresit 2008. 
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dobëta të institucioneve lokale dhe qendrore që merren me çështjet 
gjinore në Kosovë. Gjithashtu, theksohet vetëdija  ulët për çështjet 
gjinore në përgjithësi si dhe kritikohet promovimi i dobët në sho-
qëri për arritjen e barazisë gjinore. Megjithatë, ajo çfarë duhet thek-
suar është se institucionet qeveritare që merren me  barazinë gjinore 
nuk i kanë marrë shumë në konsideratë raportet e progresit për 
përmirësimin e pikave të prezantuara në sfond negativ. Kësisoj vëre-
hen nuanca të vogla të dallimit të raporteve të progresit, andaj sërish 
vazhdojnë të mbeten shqetësuese dhuna në familje, numri i vogël i 
grave në vendimmarrje, si dhe kapacitet e dobëta të institucioneve 
lokale dhe qendrore që merren me çështjet gjinore në Kosovë.  

Në përgjithësi, çështjeve gjinore në raportet e progresit iu 
mungon vlerësimi nga perspektiva gjinore si dhe koherenca e tra-
jtimit të çështjeve. Në shumicën e fakteve të prezantuara krijohet 
përshtypja se burimi i të dhënave më shumë ka qenë nga institu-
cionet qeveritare sesa nga organizatat e shoqërisë civile që merren 
direkt më çështjet gjinore. 

Madje, analiza e raportit të progresit tregon qartazi për një 
mos prioritet të çështjeve që kanë të bëjnë me gratë në Kosovë. Edhe 
përkundër faktit se në Raportin e Progresit të vitit 2007 përmenden 
pozitivisht “Masat trajnuese në bazë të Konventës se Eliminimit të të 
Gjitha Formave të Diskriminimit të grave janë zbatuar”, në tri raportet 
e progresit 2007-2009 nuk përmendët fakti që Qeveria e Kosovës 
ende nuk ka raportuar në Komunitetin CEDAW, i cili ka qenë obligim i 
saj të dorëzoj raport më 1 qershor të vitit 2008, por një gjë e tillë nuk 
ka ndodhur. Në listën e prioriteteve të ekzekutivit kosovar mungonte 
poashtu edhe Miratimi i Programit për Barazi gjinore27 nga ana e Ku-
vendit të Kosovës dhe raportimi mbi të arriturat e barazisë gjinore në 
Kuvendin e Kosovës. Që të dy këto ngjarje të rëndësishme nuk janë 
evidentuar asnjëherë në raportet e progresit.   

Duke marrë parasysh se çështjet gjinore nuk janë pjesë e 
agjendës së Qeverisë së Kosovës e madje në Raportin e Progresit janë 
paraqitur vetëm në kuadër të të drejtave ekonomike dhe shoqërore, 
të elaboruara sipërfaqësisht, prandaj është iniciuar krijimi i një bash-
këpunimi në mes agjencive të OKB-së, dhe Organizatave të Grave në 
Kosovë për t`i dërguar të dhënat e tyre për Raportin e Progresit për 
vitin 2010.      

                                     

27  Miratimi i Programit për Barazi gjinore nga ana e Kuvendit të Kosovës u bë së voni më 06.04 
2010. 
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Agjensioni Evropian për Rindërtim (AER) – Programi 
TAFKO dhe CARDS (Ndihma e Komunitetit për 
Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim) 

Agjencioni Evropian për Rindërtim (AER) është vendosur 
në Kosovë pas rrethanave të krijuara nga situata e pasluftës. Para 
themelimit të këtij mekanizmi, ndihmat e BE-së ishin orientuar 
nëpërmjet programit TAFKO, i cili ishte krijuar në fund të verës së vi-
tit 1999 për situata emergjente. Ndërsa, prej viti 2000 deri më 2006, 
Agjencia punoi brenda Programit të Asistencës së Komunitetit për 
Rindërtim, Zhvillimin dhe Stabilizim (“CARDS”), një angazhim më i 
gjerë i Bashkimit Evropian, i cili gjithashtu përfshiu edhe Shqipërinë, 
Bosnjën e Hercegovinën dhe Kroacinë. Në fakt, ky është pjesë e pro-
cesit të Stabilizimit dhe Asocimit të BE-së, element kyç i politikës së 
Unionit drejt rajonit të prekur nga një konflikt që zgjati me vite.  

Ky Programi i Komisionit Evropian në Kosovë ofroi 
127.000.000 € të financuara nga BE-ja në Kosovë dhe të cilat ishin 
të orientuara më shumë në rindërtimin e Kosovës në aspektin e 
përgjithshëm duke filluar nga rindërtimin Ekonomik (62.5 milion 
euro), Shërbime të përgjithshme publike (5 milion euro), Transporti 
dhe administrimi lokal (6 milion euro), Spitali i Mitrovicës (1 milion 
euro) dhe Programet e Rehabilitimit dhe Integrimit (35.5 milion 
euro). 

Pas përfundimit të disa nga programet të cilat kishin për 
qëllim rindërtimin e shtetit në të gjitha aspektet, çështjet e grave 
mbetën jashtë planifikimeve ndër-sektoriale, ndonëse rrethanat 
e pasluftës në Kosovë ndikuan në shfaqjen e dukurive si trafikimi 
me qenie njerëzore, dhuna në familje dhe disa patologji të tjera so-
ciale në të cilat numri i grave si viktima ishte në rritje. “Për shkak të 
porozitetit të kufijve në pjesën jugore të ish-Jugosllavisë, jostabi-
litetit të tërë rajonit pas një dekade të tërë të konflikteve dhe për 
shkak të pranisë së madhe ushtarake dhe civile ndërkombëtare, në 
këtë pjesë të rajonit filloi të lulëzonte trafikimi, duke përfshirë edhe 
femrat”28. 

Ky fenomen mori formë më të shprehur më 1999 dhe 
megjithë faktin se fillonte në Lindje dhe gjente rrugëkalime të lehta 
nëpër Serbi, Maqedoni dhe Bosnje, vetëm Kosova i mbushte kapti-

28  Qendra Kosovare për Studime Gjinore “Ligjëratë mbi Studimet Gjinore - Rrëfimet e grave në 
luftë: Rasti i Kosovës, Di Llellio Anna, faqe 7 – 14. 
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nat e gazetave. Sërish ishin gratë ato që kishin nevojë për mbrojtje 
nga një shoqëri e prapambetur dhe kriminale – duke e injoruar fak-
tin se patronët e vërtetë të bordeleve vendore ishin po ata pjesëtarë 
të misioneve ndërkombëtare që ishin dërguar për të luajtur rolin e 
mbrojtësit”29. 

Në kuadër të shumës prej 127.000.000 euro, 500.000 ishin 
ndarë për projekte të shoqërisë civile, mirëpo megjithatë mungojnë 
fakte nëse organizatat e grave kanë qenë përfituese direkte e këtyre 
fondeve.  

 Vetëm gjatë vitit 2001 në kuadër të programit në 
mbështetjen e Shoqërisë Civile u dedikuan 1.000.000 € dhe e drejta 
për t`i menaxhuar këto grante iu dha Fondacionit Kosovar Për Sho-
qëri Civile. Kësisoj çështjet gjinore filluan të bëhen prioritet i plani-
fikimeve të fondeve dedikuar organizatave që merren me çështjet 
për përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. “Gjatë vitit 2001, 
Fondacioni Kosovar për Shoqëri civile ka përkrahur 89 organizata 
joqeveritare dhe organizata të shoqërisë civile”30. Por, megjithatë, 
krahasuar me projektet e tjera të përgjithshme të financuar nga 
AER-i, ky grant prej 1.000.000 € mbeti minimal.
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Grafikoni 5: Fondet e Dhëna për OJQ-të 2001 – 2003 (të llogaritur në 
përqindje) 

29 Po aty 
30  Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile “Fondet e AER në mbështje të Shoqërisë Civile 2001 
– 2005.
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Burimi: Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile “Fondet e 
AER në mbështetje të Shoqërisë Civile 2001 – 2005”.

Pas periudhës 1999-2001, kur çështjet e grave nuk ishin 
përfshirë në programe të AER-it, situata ndryshoi kur fondet i mori 
nën menaxhim FKSHC-ja. Çështjet gjinore dhe të gjitha grupet tjera 
të margjinalizuara duke përfshirë edhe pakicat në këto programe 
u bën prioritet i planifikimit të tyre strategjik. “Fokusi qendror i 
punës së FKSHC-së do të jetë dhënia e granteve për organizatat 
e shoqërisë civile që punojnë në sektorët e më poshtëm: Çështjet 
gjinore, Kultura (shkëmbimet kulturore), Rinia, Pakicat si dhe Ngritja 
e Kapaciteteve”31.  
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Grafikoni 6: Fondet e Dhëna për OJQ-të 2001 – 2003 (të llogaritura në 
vetëm në euro)

Burimi: Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile “Fondet e 
AER në mbështetje të Shoqërisë Civile 2001 – 2005.

31  Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile “Fondet e AER në mbështje të Shoqërisë Civile 2001 
– 2005.
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Programi CARDS (Ndihma e Komunitetit për 
Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim) 

Në periudhën prej vitit 2000 deri në 2006, 4.6 miliardë € 
ndihmë është zotuar për Ballkanin Perëndimor përmes Programit 
CARDS (Ndihma e Komunitetit për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabi-
lizim), i  miratuar me Rregulloren e Këshillit Evropian Nr. 2666/2000, 
më 5 dhjetor 2000. 

Zbatimi teknik i programeve CARDS është bërë nga Agjencioni Ev-
ropian për Rindërtim, mandati i fundit i të cilit mbaron në fund të 
vitit 2008. Deri në atë kohë në Kosovë vendoset Zyra e Komisionit 
Evropian dhe përgjëgjësia për menaxhimin e programeve CARDS dhe 
programeve të reja të IPA- i dorëzohet stafit të ECO. 

Objektiva e gjerë e programit ishte të mbështes pjesë-
marrjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipërisë, Bosnjë dhe 
Hercegovinës, Kroacisë, ish- Republikës Jugosllave të Maqedonisë 
si dhe Serbisë e Malit të Zi, përfshirë Kosovën) në Procesin e Stabi-
lizim- Asociimit.

Sipas raportit të vlerësimit “Retrospective Evaluation of 
the CARDS Programme” specifikohen qartazi rekomandimet për 
shtimin e kujdesit për çështje gjinore si dhe pakicat. Sipas Rapor-
tit, vihet në spikamë posaçërisht mungesa e ndjeshmërisë ndaj 
çështjeve gjinore, sidomos në administratë. Çështjet e tërthorta 
duhet të bëhen funksionale me udhëzim të qartë për kërkesa të 
partnerëve të projektit. Duhet të përpilohet strategjia e qartë dhe 
udhëzuesit operativ dhe në ToR (PP) duhet të jepen udhëzime të 
qarta dhe kërkesat e veçanta për atë se çfarë pritet nga palët e in-
teresuara të projektit lidhur me çështjet e tërthorta. 

Duhet të bëhet më shumë në nivel të politikave duke pasur parasysh 
mungesën e sensibilizimit në administratë për çështjet gjinore dhe të 
pakicave.

Madje, njëra nga konkluzionet e raportit në përgjithësi 
ka të bëjë edhe me shqyrtimin e ulët të çështjeve gjinore në pro-
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gramet e CARDS-it në përgjithësi. Sipas raportit “Përfshirja e sociale 
në zhvillimet e BE-së”32 çështjet gjinore janë vështruar si një hendek 
në mes retorikës dhe realitetit në projektet e CARDS e në përgjithësi 
edhe në projektet e BE-së.  

Zyra Humanitare e Komunitetit Evropian 

Mandati i Bashkimit Evropian për ECHO, sipas Rregul-
lores (KE) numër 1257/96 është dhënia e ndihmës emergjente dhe  
përkrahja viktimave të fatkeqësive natyrore ose konflikteve të arma-
tosura. Ndihma synohet të shkoj drejtpërdrejt tek njerëzit në rrezik, 
pa marrë parasysh racën, religjionin ose animin politik. 

Detyra e ECHO-s është sigurimi i të mirave dhe shërbi-
meve me shpejtësi ne zonat e krizave. Të mirat mund të përfshijnë 
furnizim esencial, ushqim specifik, pajisje mjekësore, medikamente 
dhe karburante. Shërbimet mund të përfshijnë ekipe mjekësore, 
ekipe për pastrimin e ujit dhe përkrahje logjistike. Të mirat dhe 
shërbimet arrijnë në zonat e ku ka nevojë përmes partnerëve të 
ECHO-s.

Që nga viti 1992, ECHO ka financuar ndihma humanitare 
në zonat e krizave në më shumë se 85 vende përmes partnerëve të 
vet. Grantet e ECHO-s mbulojnë ndihma emergjente, ndihma ush-
qimi dhe ndihma për refugjatë dhe persona të zhvendosur me një 
shumë që tejkalon 700 milion euro në vit.

Tabela 1: Rangimi i viteve sipas shumave të mëdha të 
ndara për Kosovën33 

Viti 1999 2000 1998 2001 2002 Totali 

 

Shuma 378 milion 38. 400 milion 22 milion 14 milion  2 milion 454.400 milion

32  Dr. Chandler, David “Social inclusion in EU development aid – Chapter Ten”, 2009. 
33  Shuma e paraqitura në tabelë janë marrë nëpërmjet Intervistës me anë të emailit me Paul 
De Spiegeleer - (information correspondent - ECHO team),  



35

Auditimi gjinor i projekteve të Bashkomit evropian

Shuma totale e ndarë për Kosovën, sipas Paul De Spiegeleer 
34 është 454, 400 milion euro. Shuma më e madhe për Kosovën është 
ndarë më 1999, në vlerë prej 378 milion euro e me pastaj pason viti 
2000 me 38. 400 milion, 1998 me 22 milion dhe 2001 me 2 milion. 

Komisioni ka marrë gjashtë vendime për dhënien e fondeve 
për ndihma humanitare. Në total 378 milion euro ishin të gatshme në 
vitin 1999. Më 31 dhjetor 1999, vetëm 299,5 milion euro (79 %) janë 
llogaritur në terma të kontratave. Kontratat shtesë me vlerë prej 16.3 
milion euro janë nënshkruar më 6 mars 2000. 

Me 15 prill 1999, Komisioni ka transferuar 150 milion euro 
nga kontingjenti i rezervave. Vendimi për 150 milion euro synohej të 
mbuloj periudhën prej 1 prillit deri më 30 shtator 1999. Në realitet, 
fondet ishte kontraktuar shumë ngadalë përgjatë periudhave dhe të 
shpërndara shumë më vonë nga fundi i periudhës së paraparë. Për sh-
embull, vetëm 61 për qind prej 196 milion eurove ishin kontraktuar më 
31 dhjetor 1999. Sipas ECHO-s, kompleksiteti i krizave dhe kthimeve 
masive dhe të papritura të refugjatëve në Kosovë justifikoi vendimin e 
30 shtatorit 2000 për ndarjen e  150 milion eurove dhe vendimin e 31 
gushtit 2001 për ndarjen e 196 milion eurove. 35

Nga ana tjetër përqindja më e madhe e fondeve kanë 
shkuar te projektet e realizuara nga partnerët e OKB-së, si UNHCR, 
WFP, WHO, UNIFEM e UNDP. Madje disa nga fondet e dhëna as që kanë 
pasur ndonjë strategji për të mbikëqyrur apo edhe vlerësuar imple-
mentimin e projekteve të tilla duke lënë një boshllëk të informacionit 
për implementim të mirëfilltë dhe vlerësimin e nevojave themelore, 
sidomos të grave. 

Duke pasur parasysh se dhënia e fondeve për Kosovën nga 
ECHO është bërë në periudhën 1999-2002, në kohën kur është vërej-
tur mungesa e strategjive dhe politikave për përfshirjen e dimensionit 
gjinor në projektet e veta mund të thuhet se përfshirja gjinore në pro-
jekte të tilla është bërë vetëm në baza ad hoc. Në raste të rralla, një 
veprim i tillë është bërë nga ndonjë prej partnerëve implementues 
të fondeve të ECHO-s. Përveç shumë parregullsive të përgjithshme 
që kanë rrjedhur në këtë periudhë me menaxhimin e fondeve, ka pa-
sur edhe një anashkalim apo devijim total nga komponenta gjinore 
e projekteve. Prandaj, ka pasur mungesë të madhe të përfshirjes së 
perspektivës gjinore në kohën e dhënies së fondeve për periudhën e 
lartpërmendur në Kosovë.  
34  Intervistë me Paul De Spiegeleer me anë të emailit. 
35  Përmbledhje nga Court of Auditors Special Report for emergency crisis in Kosovo during 1999-
2002
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Në Raportin Special të Komisionit Evropian dhe ECHOS 
lidhur me menaxhimin e ndihmave emergjente humanitare për vik-
timat e Krizës në Kosovë, në asnjërin nga kapitujt nuk janë përfshirë 
çështjet e grave. 

Në një  numër të strategjive të përpiluar nga Bashkimi Evro-
pian, duket që se pjesëmarrja aktive e grave në shpërndarjen e ndih-
mave humanitare është esenciale dhe duhet të promovohet. Mirëpo, 
në periudhën kur gratë në Kosovë kishin nevoj për përkrahje  nga DG 
ECHO nuk iu është përkushtuar vëmendje e duhur përfshirjes dhe sh-
trirjes së aspektit gjinor në ndihmat e veta dhe ka përkrahur projekte 
specifike në baza ad hoc, pa e zhvilluar një strategji për politika në 
baza gjinore.36  Një përmbledhje e çështjeve gjinore duke përfshirë 
strategjitë kundër dhunës seksuale dhe asaj gjinore në intervenimet 
humanitare ka nisë të hartohet më 2008, ndërkohë që është finali-
zuar më 200937. Përkitazi me rekomandimet e dalura nga kjo përm-
bledhje, DG ECHO tashmë është angazhuar në zhvillimin e një do-
kumenti për politika që do të duhej të qartësoj qasjen gjinore. Një 
dokument propozim për politika parashihet nga fundi i vitit 2010,38 
Por, këto politika janë të vonuara kur dihet qartë se  faza e ndihmave  
emergjente për Kosovën  tanimë  kanë  përfunduar. 
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Grafikoni 7: Struktura Gjinore e ECHO stafit39

36  Humanitarian Aid & Civil Protection “Gender Considerations” Marrë nga interneti 
më 15.05.2010.  http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/gender_en.htm 
37  Përmbledhja është nga O`Gorman, Eleanor & Everest Clifton Ian  “Review of Gender Issues 
Including Strategies Against gender - Based Violence in Humanitarian Interventions”, 2009.
38  O`Gorman, Eleanor & Everest Clifton Ian  “Review of Gender Issues Including Strategies 
Against gender - Based Violence in Humanitarian Interventions”, 2009. 
39  Po aty

Ekspertet
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Ndërsa, në fund të vitit 2008 është hartuar Qasja Gjithëpërf-
shirëse e BE-së për implementimin e rezolutave të Kombeve të 
Bashkuara 1325 dhe 1820 ku theksohet mbrojtja e grave, si dhe 
pjesëmarrja e drejtpërdrejt e tyre në përgjigje të konflikteve. Një 
qasje të tillë, Komisioni Evropian ka tentuar ta përfshijë në të gjitha 
instrumentet e veta e njëherësh edhe në instrumentin për ndihma 
humanitare tek vendet në konflikt. Më këtë rast është themeluar një 
Task Force për Siguri, Paqe dhe Gratë për të mbikëqyrur implemen-
timin e Qasjes Gjithëpërfshirëse të BE-së. 

Sa i përket DG ECHO dhe përkushtimit të këtij instrumen-
ti humanitar për përfshirjen e çështjeve gjinore në veprimet e veta 
në vendet e ndërhyrjes, mund të themi se vetëm në kohën kur është 
krijuar Task Forca e lartpërmendur, është bërë pjesë e saj dhe në 
të njëjtën kohë është bërë pjesë edhe e Grupit Punues “Relex” për 
Çështje Gjinore. 

Se sa mungon  përfshirja planeve dhe deklaratave për 
politika gjinore apo strategji e politika tjera mbi çështjet gjinore në 
veprimet e marra nga DG ECHO në përgjigje të krizave apo konflik-
teve, mund të shihet nga vetë dokumenti i publikuar për përfshirjen 
e perspektivës gjinore dhe hapat për të ardhme. “Një plan veprimi 
dhe deklaratë politike e qartë nga DG ECHO në dimensionet gjinore 
do ishte si një shtytje për përcaktimin e parametrave për veprim 
dhe mundësimin e pjesëmarrjes më të madhe për të siguruar bash-
kërendim dhe koherencë në Komisionin Evropian dhe veprimet më 
të gjera të BE-së me një theks të veçantë në kufijtë e veprimeve hu-
manitare që janë të përcaktuara në Konsensusin Humanitar”40

Instrumenti Ndihmës për Para-anëtarësim (IPA)

Instrumenti i Para-anëtarësimit (IPA) është instrument i ri 
financiar i themeluar me Rregulloren e Këshillit (EC) No 1085/200642 
të datës 17 korrik 200641. Ndërsa, që nga 2007, IPA zëvendëson të 
gjitha instrumentet ekzistuese duke e thjeshtësuar dhe fokusuar 
mbështetjen e jashtme të BE-së në procesin e para-anëtarësimit të 
vendeve. Instrumenti i ri i Ndihmës për Para-anëtarësim ka hyrë në 
fuqi më 1 janar të vitit 2007, duke sjellë gjithë mbështetjen për para-
40  European Commission “Gender Annual Review”, 2009 
41  Për më shumë informata shih dokumentin
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/general/2666_00_en.pdf
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anëtarësim në një instrument të vetëm, e të përqendruar. “Rregul-
lorja e Këshillit për themelimin e IPA-së u miratua më 17 korrik 2006, 
duke zëvendësuar instrumentet financiare të para-anëtarësimit 
2000-06 PHARE, ISPA, SAPARD, instrumentin financiar turk të para-
anëtarësimit, dhe instrumentin financiar për Ballkanin Perëndimor 
CARDS. 

“Mbështetja financiare që bëhet nga IPA (Instrumenti i 
Paraaderimit) është e kushtëzuar me progresin në përmbushjen e 
Kritereve të Kopenhagës, ndërsa monitorimi është siguruar përmes 
mekanizmave të STM, në radhë të parë nga Raporti vjetor i Progresit 
nga Komisioni Evropian”42. 

“IPA mbulon vendet me statusin e Kandidatit (Kroacia, 
ish- Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Turqia), por edhe ven-
det me status të kandidatit të mundshëm (Shqipëria, Bosnja dhe 
Hercegovina, Mali i Zi, Serbinë duke përfshirë Kosovën, sipas rezo-
lutës 1244)”43. 

Synimi kryesor i IPA-së është të përkrah ndërtimin e in-
stitucioneve dhe sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, përfshirë 
liritë themelore, të drejtat e pakicave, barazinë gjinore dhe anti-
diskriminimin, reformat administrative dhe ekonomike, zhvillimin 
ekonomik, dhe social, pajtimin dhe rindërtimin dhe bashkëpunimin 
rajonal dhe ndërkufitar.44 

Për të siguruar veprim të fokusuar, të efektshëm dhe ko-
herent, IPA përbëhet nga pesë komponentë dhe secila prej tyre përf-
shinë prioritete të definuara sipas nevojave të vendeve përfituese. 
Dy komponentët e para përfshijnë të gjitha vendet përfituese si 
ato kandidate po ashtu edhe ato kandidate të mundshme për 
anëtarësim në BE ndërsa tri komponentet e tjera përfshijnë vetëm 
vendet kandidate:

Përkrahja për tranzicion dhe ndërtim të institucio- þ
neve;

Bashkëpunimi ndërkufitar; þ

Zhvillimi rajonal; þ

42  Hajrullahu, Venera , Raport :“Gjendja aktuale dhe sfidat kryeosore për Kosovën drejt rrugës 
së anëtarësimit në Bashkimin Evropian”. 2008. 
43  Bashkimi Evropian, Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë – Instrumenti i Ndih-
mës për Para-anëtarësim (IPA). Fletë Faktesh.  
44  Shih dokumentin e botuar nga Mojmir Mrak dhe Dragan Tilev: “Absorbimi i fondeve të para-
anëtarësimit në BE: koncepti dhe implikimet për Kosovën” (2008, mars, Prishtinë) 
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Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe þ

Zhvillimi rural. þ

Në kuadër të prioritete që kërkojnë vëmendje të posa-
çme për partneritetin evropian, Kosova duhet përmbush disa nga 
prioritet kyçe, si: kriteret politike, ekonomike si dhe përmbushja e 
standardeve evropiane. 

Përfshirja e perspektivës gjinore në prioritet e IPA-s

Ndonëse, shumë nga këto prioritet të IPA-s janë ato të 
cilat janë të përcaktuara të prekin kategorinë e grave si çështje 
ndër-sektoriale, megjithatë asnjërën nga këto fusha specifikisht 
nuk përmendën gratë duke aluduar që kjo kategori është përfshirë 
vetëm në kuadër të prioriteteve që kanë të bëjnë me respektimin e 
të drejtave njerëzore. Nga ana tjetër, çështja e pakicave që jetojnë 
në Kosovë dhe detaje të tjera përfshihen më gjerësisht në kuadër e 
prioriteteve. 
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97%

Projektet e IPA-së në total

Projektet për gratë

Projektet e përgjithshme

Grafikoni 8: Kontratat e nënshkruara nga ECLO 2007 – 2009 (në 
përqindje) 

  
Për të vlerësuar dimensionin gjinor në procesin e pro-

jekteve të IPA-s në Kosovë së pari është i rëndësishëm shqyrtimi i 
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çështjes së barazisë midis burrave dhe grave në politikat e BE-së, të 
cilat janë përmbledhur në legjislacionin kombëtar me titull “Plani i 
Veprimit 2009 për Implementimin e Partneritetit Evropian për Kos-
ovën”. Ky është një dokument themelor i përqendruar në krijimin e 
parimeve themelore në mes të BE-së dhe Institucioneve të Repub-
likës së Kosovës. 

Një tregues i rëndësishëm i nivelit të përfshirjes së pers-
pektivës gjinore në Instrumentin Para-anëtarësimit (IPA) është edhe 
ndarja në mes të programeve të veçanta për secilin shtet dhe fond-
et e ndara për programet multi-përfituese që përfshijnë projekte të 
cilat kërkojnë bashkëpunim rajonal në mes të vendeve përfituese. 

Tabela 2: Projektet e implementuara bazuar në Program-
et vjetore të IPA-s për periudhën 2007-2009:

Periudha
Numri i 

projekteve
Kostoja në € 

Agjencitë 

Implemen-

tuese

Përfshirja Gjinore

2007 10 69.62545

Kriteri Politik 3 22.914 ECLO Ndër-sektoriale 
Kriteri Ekonomik 4 36.963 ECLO Ndër-sektoriale
Standardet Evropiane 3 6.335 ECLO Ndër-sektoriale
Aktivitet përkrahëse n/a 3.413 n/a N/A
2008 I 20 122.746

Kriteri Politik 6 32.0 ECLO & the 

Council

Ndër-sektoriale

Kriteri Ekonomik 8 69.1 ECLO Ndër-sektoriale
Standardet Evropiane 5 10.02 ECLO Ndër-sektoriale
Aktivitet përkrahëse 1 11.58 ECLO Ndër-sektoriale
2008 II 3 60
Kriteri Politik 1 25 ECLO Ndër-sektoriale
Kriteri Ekonomik 2 35 EBRD & World 

Bank

Ndër-sektoriale

Standardet Evropiane - - - -
Aktivitet përkrahëse - - - -
2009 13 103.647

Kriteri Politik 6 42.675 ECLO Ndër-sektoriale
Kriteri Ekonomik 4 30.8 ECLO Ndër-sektoriale
Standardet Evropiane 2 19.8 ECLO Ndër-sektoriale
Aktivitet përkrahëse 1 10.325 ECLO Ndër-sektoriale
Në Total 46 355.925

 
*45, *, ***46

45 Commission Decision on amending Decision C(2007)5684 of 28/11/2007 adopting  an An-
nual Programme for Kosovo (under UNSCR 1244)1 under the IPA Transition Assistance and In-
stitution Building Component for 2007.
46 Commission Decision of 2009 adopting an Annual Programme for Kosovo (under UNSCR 
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Në tërësi në projektet e financuara nga IPA, perspektiva 
gjinore në programe të caktuara për vende të veçanta apo të ash-
tuquajturat programe nacionale, së bashku me disa çështje tjera, 
përfshihet në kapitullin apo komponentin e çështjeve horizontale. 
Në momentin e definimit të çështjeve të tilla si çështje horizontale, 
këto bien në rend të dytë të agjendës evropiane (konkretisht instru-
mentit të IPA-s) dhe prioritetet e vendosura nga instrumentet e BE-
së si IPA lënë jashtë fokusit apo përjashtojnë totalisht përfshirjen e 
perspektivës gjinore në mënyrë vertikale. 

Shikuar nga përmbajtja e programeve multi-përfituese 
(multi-beneficiary), programe të tilla rajonale përfshijnë projekte që 
kanë karakter rajonal dhe çështjet e trajtuara kanë një karakter më 
të përgjithshëm sesa çështjet e trajtuara në nivel nacional. Prandaj, 
mund të themi se këto programe që lansojnë projekte të tilla nën 
ombrellën e IPA-s, lënë hapësirë jo të madhe për të përfshirë çësht-
jet si perspektiva gjinore.  

Programe të tilla janë gjerësisht të fokusuara në zgjed-
hjen e problemeve përbrenda shoqërisë civile. Një trajtim i tillë i 
çështjeve në këto programe merr karakter rajonal prandaj çështjet, 
të cilat ata i konsiderojnë si çështje ndër-sektoriale (cross-cutting) 
si mjedisi e minoritetet e ku hyjnë edhe çështjet gjinore përsëri 
mbeten si çështje joprioritare. 

“Qasja e Instrumenti të Para-anëtarësimit (IPA) ndaj 
çështjeve gjinore si ndër-sektoriale është shumë e zbehtë dhe 
minimale përballë problemeve me të cilat ballafaqohen gratë në 
Kosovë”47 

Përfshirja e çështjeve gjinore si ndër-sektoriale në përshkrimet e projek-
teve të IPA-s në shumicën e rasteve ekziston, po në mungesë të vlerësi-
meve të drejtpërdrejta të kësaj perspektive për gjithsecilin projekt, pers-
pektiva gjinore gjatë implementimit të projekteve zhduket, pra shkrihet 
diku, humb dhe fund nuk mbetet gjë. 

Vetëm, përbrenda programeve multi-përfituese, një 
shumë e caktuar e fondeve ndahet për Instrumentin Evropian për 
të Drejtat e Njeriut dhe Demokraci – EIDHR, instrument ky i cili prek 
drejtpërdrejt çështjet, të cilat kanë të bëjnë me problemet përbren-
da shoqërisë civile. Disa nga projektet e tilla përfshijnë edhe çësht-
jet gjinore, barazinë mes burrit dhe gruas dhe ofrimin e mundësive 
1244/99)2 under theIPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2009
47  Intervistë me Flora Macula, Këshilltare për Paqe dhe Qeverisje, UNIFEM, zyra në Prishtinë
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të barabarta për të gjithë, nga të cilat projektet përfitojnë drejtpër-
drejt organizatat e grave përbrenda shoqërisë civile të vendeve 
përfituese, në këtë rast Kosovës. 

Njohës të programeve të IPA-s tregojnë për një mungesë 
të vlerësimit të projekteve të IPA-s nga aspekti gjinor. “Ka shumë 
arsye pse perspektiva gjinore trajohet si çështje ndër-sektoriale. E 
para është një përfshirje vetëm sa për të prekur procesin nga ky 
aspekt, e dyta nga ato çka dëgjohet në konferenca dhe seminare 
në konsultimet me koleget tona në Evropë, por edhe me vendet 
tona të Ballkanit është se në një mënyrë nuk ka ekspert të çështjes 
gjinore”48. Nga analiza e raporteve vjetore të projekteve të IPA-s del 
se e vetmja mënyrë konkretet e që është e matshme me anë të së 
cilës IPA i qaset perspektivës gjinore si një çështje më prioritare 
krahas çështjeve tjera, është dhënia e fondeve për EIDHR-në, ba-
zuar në programin multi-përfitues vjetor (0.9 milion euro për çdo 
vit). Prandaj, është mëse i domosdoshëm monitorimi i duhur dhe 
vlerësimi i programeve dhe projekteve, si nga ana e përfituesve 
dhe nga Komisioni, ngase është çelësi për të siguruar rezultatet e 
dëshiruara ose për përshtatjen e aktiviteteve në mjedisin që ndry-
shon me shpejtësi.

Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat 
e Njeriut (EIDHR)

“Sidoqoftë, mundësitë e barabarta mbesin ende një çështje 
cross-cutting (ndër-sektoriale) brenda ndihmës së BE-së, shikuar nga 
një aspekt tjetër shohim se nuk kemi programe edhe aq specifike për 
çështje gjinore”49

Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e 
Njeriut (EIDHR) është një program i Bashkimit Evropian që mëton 
të promovojë dhe mbështesë të drejtat e njeriut dhe demokracinë 
në mbarë botën. Skema Mbështetëse bazuar në shtete është njëra 
nga komponentet e këtij programi, derisa Kosovës i është dhënë e 
48  Intervistë me Lida Kitën, European Training Foundation. Departamenti Operues. Intervista 
e realizuar më 01.07.2010.  
49  Intervistë me Tatiana Jančárková, Menaxhere në sektorin Zhvillimi Social.  Zyra Ndërlid-
hëse e Komisionit Evropian në Kosovë. Intervista e realizuar më 26. 07 2010.  
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drejta për të aplikuar për herë të parë në vitin 2007. Qëllimi i kësaj 
Skeme është të mbështes rolin e shoqërisë civile në promovimin e 
të drejtave të njeriut dhe reformave demokratike, në mbështetjen 
e parandalimit të konflikteve dhe në konsolidimin e pjesëmarrjes 
politike dhe përfaqësimit. Kjo skemë e granteve implementohet 
nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë. 

Dokumentet strategjike të dizajnuara për Instrumentin 
Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut (EIDHR) identi-
fikojnë objektivat e veçanta duke formuar një strategji për periudha 
të caktuara. Deri më tani kemi dy dokumente strategjike nga koha 
e funksionimit të EIDHR-së si Instrument (strategy paper 2007-
2010 & strategy paper 2011-2013), të cilat përmbledhin objektivat 
themelore të EIDHR-së. Në këto dokumente, paraqitet strategjia për 
përkrahje dhe financim të projekteve në fusha dhe në rajone ku më 
së shumti ka nevojë dhe ku më së shumti cenohen të drejtat e nje-
riut dhe niveli demokratik. 

Duke u bazuar në gjendjen e përgjithshme aktuale dhe në 
nevojat bazë të shoqërisë kudo përreth globit, Instrumenti Evropian 
ka përpunuar një strategji të përgjigjes ndaj nevojave  në shtetet 
përkatëse për periudhën 2007-2010 me anë të së cilës synohet të 
arrihen objektivat themelore të përmbushjes së nevojave për këtë 
periudhë. Krejt kjo në pajtim me objektivat e Instrumentit Evropian 
për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut si dhe politikat themelore 
të BE-së dhe direktivat për të drejtat e njeriut. Strategjia e EIDHR-së 
për 2007-2010 është dizajnuar për të përkrahur një qasje integruese 
në ndërtimin demokratik dhe përkrahjen si dhe promovimin e të 
drejtave të njeriut, dhe mundësinë për të kontribuar tek Konsensusi 
Evropian për Zhvillim. Objektivat e veçanta, të cilat kanë formuar 
strategjinë për EIDHR-në nga viti 2007 kanë qenë dhe ende shërbe-
jnë si objektiva bazë të këtij Instrumenti50 në bazë të të cilave deri 
më sot janë lansuar dhe lansohen projekte të ndryshme për vende e 
regjione të ndryshme me synim arritjen e këtyre objektivave. 

Pozicioni specifik i EIHDR-ës për gratë është përcaktuar 
në kuadër të objektivave të përgjithshme si përkrahje e projekteve 
kundër dhunës në familje të EIDHR-së “Përkrahja e veprimeve në 
fushat e mbuluara nga direktivat e BE-së: dialogu për të drejtat e 
njeriut, mbrojtësit e të drejtave të njeriut, tortura, fëmijët dhe konf-
liktet e armatosura dhe dhuna ndaj gruas”51. 
50  Për me tepër shih: European Instrument for Democracy and Human Rights: Strategy paper 
2007-2009
51 Po aty.  
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Alokimi i fondeve për çështjet gjinore, respektivisht për 
ato të grave është bërë nëpërmjet një fondi të veçantë nga ky in-
strument. Ky fond i është dedikuar çështjeve gjinore, por në kuadër 
të të drejtave njerëzore në të cilën përfshihen edhe gratë si çështje 
cross – cutting .

“Komisioni Evropian, nuk vendos targete specifike për projektet dhe 
çështjet e grave, ato janë të përfshira vetëm si cross-cutting issues”52

Për ta pasur një pasqyrë se në çfarë mënyre është përf-
shirë perspektiva gjinore në projektet e financuara nga EIDHR-ja, që 
nga lansimi i këtij instrumenti më 1 janar 2007, Qendra Kosovare 
për Studime Gjinore ka analizuar të gjitha projektet e përkrahura 
nga EIDHR-ja.
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Grafikoni 9: Fondet e EIDHR-së për Kosovën për periudhën 2007-2009 
dhe përfshirja e perspektivës gjinore    

Organizatat e Grave në Kosovë kanë qenë përfituese 
direkte nga fondet e EIDHR-së për vitin 2007. Kësisoj nga projektet 
e përgjithshme të këtij viti që kapin shifrën prej 71 për qind, 22 për 
qind  kanë qenë projekte ku përfituese kanë qenë  gratë dhe janë 
realizuar nga organizata të grave dhe 7 për qind kanë qenë të përf-
shira gratë  si çështje ndër-sektoriale, pra në kuadër të projekteve të 
përgjithshme.      

          

52 Intervistë me Tatiana Jančárková. 



45

Auditimi gjinor i projekteve të Bashkomit evropian

22%

70%

8%

Projektet për gratë

Totali  i projekteve

Projektet me dimension
gjinor

Grafikoni 10: Financimi i projekteve në Kosovë nga EIDHR 2007  
       

Pothuajse e njëjta përqindje e alokimit të fondeve di-
rekte për organizatat e grave është edhe më 2008 (shih grafikonin). 
Ka një rritje prej 1.66 për qind të fondeve më 2009. Madje edhe te 
projektet e përgjithshme që kanë përfshirë perspektivën gjinore si 
çështje ndër-sektoriale ka një rritje prej 3. 59 përqind  krahasuar me 
vitin 2008 (për më tepër shih grafikonin në vijim).     
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Grafikoni 11: Financimi i projekteve të grave në Kosovë 2008, 2009

 Përfaqësuesit e Komisionit Evropian në Kosovë nuk kanë 
kryer ndonjë vlerësim të projekteve për gratë. Për më tepër, gratë, 
përfaqësuesit e këtij mekanizmi i kanë parë si pjesë përbërëse të 
shoqërisë civile. 

“Nuk e di, kjo është diçka pak a shumë mashtruese dhe 
nuk e di se si do të mund ta vlerësoni këtë, pasi që nëse flet për EI-
DHR-në, në raport me organizatat e grave kjo nënkupton shoqërinë 
civile”53. 

Ju mund të shikoni projektet e përkrahura për secilin vit dhe se në çfarë 
baze janë implementuar këto projekte dhe me anë të kësaj ndoshta do 
të mund të bënit ndonjë përfundim, por nuk jam e sigurt nëse kjo do të 
ishte edhe aq përfaqësuese54.

53  Intervistë me Tatiana Jančárková
54  Intervistë me Tatiana Jančárková
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Procedurat e aplikimit për grante në Instrumentin 
Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut 
(EIDHR)  

Në procedurat e aplikimit në Instrumentin Evropian për 
Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR), gratë zakonisht janë 
ranguar në fund të listave. Nën përkufizimin “profile” kërkohet sek-
tori me të cilin merret organizata “Women's equality organisations 
and institutions”, ndërkohë që nga ana tjetër kërkohet specifikimi i 
grupit të shënjestruar me të cilin merret organizata/institucioni. Për 
më tepër, gratë janë kategorizuara pas “viktimave të konfliktit” dhe 
para ‘të rinjve’. 

Në këtë kontekst në formularin e aplikimit për grante nga 
EIDHR-ja, çështjet gjinore si çështje ndër-sektoriale nuk janë të përf-
shira fare. Edhe në vlerësimin e projekt propozimeve të paraqitura 
mungon aspekti gjinor si tregues për përfshirjen e kësaj perspek-
tive. 

Sa i përket përfshirjes së perspektivës gjinore në procedurat e aplikimit 
nuk mund të përfshijmë, pasi që prapë ky do të ishte një diskriminim 
ndaj dikujt tjetër55

Përfshirja e çështjeve gjinore si ndër-sektoriale në projek-
tet e financuara nga BE-ja në Kosovë, sipas organizatave të grave, 
më shumë është një element ilustrues i strategjive të projekteve të 
tyre sesa efektivisht zbatim i saj. “Të gjitha projektet e BE-së kanë 
probleme në vlerësimin e projekteve të tyre nga perspektiva gjinore, 
prandaj edhe çështja sesa zbatohet përfshirja gjinore është vështirë 
të evidentohet”56.       

“Procedurat e aplikimit për projektet e Instrumentit Ev-
ropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut ka një burokraci të 
theksuar, andaj për përfaqësuesit më shumë është e rëndësishme 
mënyra e plotësimit të aplikacionit se sa nevoja e implementimit të 
një projekti që afekton drejtpërdrejtë gratë në Kosovë”57. 

Shumica e organizatave të grave në Kosovë ankohen për 
përfshirjen e tyre në kuadër të grupeve indigjene. “Ky është gabim 

55  Intervistë me Tatiana Jančárková
56  Intervistë me Igballe Rogovën, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit të Grupeve të Grave të Kosovës. 
29 korrik 2010.  
57 Intervistë me Igballe Rogovën. 
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jashtëzakonisht i madh, një arkitektim i një sistemi të tillë, kur gratë 
në kuadër të strategjive të EIDHR -së kategorizohen me grupet tjera 
shoqërore, kur dihet fakti se gratë përbëjnë mbi pesëdhjetë për 
qind të popullatës”58. 

Tabela 3: Çështjet specifike të grave të financuara nga EIDHR-ja

Temat e pro-
jekteve  

Hulumtim për 
moniotirmin e 
Ligjit për barazi 
gjinore 

Fuqizimi dhe 
roli i gruas 
fermere  në 
jetën sociale 
dhe politike 

Përmirësimi 
i të drejtave 
njerëzore të 
grave, të rnjive 
dhe grupeve 
minoritare 
në Ra jonin e 
Pejës përmes 
ngritjes së 
vetëdijes dhe 
edukimit 

Parandalimi 
i trafikimit 
në grupet e 
ndjeshme 
tek të rinjt 
dhe Gratë në 
Kosovë 

Gratë së bashku për të 
drejtat njerëzore 

Përshkrimi

Hulumtim mbi 
monitorimin e 
implementimit 
të Ligjit për 
Barazi Gjinore  

Fuqizimi i 
rolit të gruas 
fermere në 
jetën politike 
dhe sociale

Përmirësimi 
i të drejtave 
njerëzore të 
grave, të rinjve 
dhe grupeve 
minoritare 
në Rajonin e 
Pejës me anë 
të ngritjes së 
vetëdijes dhe 
edukimit

Parandalimi 
i trafikimit 
për grupet 
e ndjeshme 
të te rinjve 
dhe grave në 
Kosovë

Të punojnë gratë e 
Rajonit të Mitrovicës 
për të drejtat njerëzore 
të tyre 

Implementimi i 
projektit nga 
Organizatat e 
Grave 

√ √ √ √ 
X

Grupet e 
Shënjestruara 

Përfshirja e 
grave në kuadër 
të të drejtave 
njerëzore

Gratë e më 
konkretisht të 
vejat dhe gratë 
e prekura nga 
traumat

Grupet e grave, 
të rinjve dhe 
minoriteteve 

Grupet e 
grave dhe te 
rinjve

Përfshirja e grave në 
pesë grupe etnike 
 

Shumica e projekteve për gratë, të financuara nga EIDHR-
ja nuk ndikojnë në përmirësimin e pozitës së grave në Kosovë. Mad-
je, rezultatet e pritura nga disa OJQ të grave janë shumëdimension-
ale, ndërkohë që përfituesit janë kryesisht ato organizata që kanë si 
grup të shënjestruar gratë, të rinjtë dhe pakicat. 

Përfshirja e çështjeve gjinore si çështje ndër-sektoriale vi-
het në pah edhe në përzgjedhjen e disa projekteve, të cilat  prekin 
jetën e grave dhe të pakicave dhe janë pjesë përbërëse e gjithsecilit 
projekt. Andaj, një strategji e tillë ka ndikuar në rishikimin e strat-
egjive të organizatave të grave. Shumë organizata në Kosovë, përfi-
58  Intervistë me Igballe Rogovën. 
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tojnë projekte të cilat kanë të bëjnë me gratë, ndonëse nuk janë 
organizata që në fokus të veprimtarisë së tyre kanë gratë, por duke 
luajtur karakterin shumëdimensional, kanë inkorporuar në kuadër 
të punës së tyre “gratë, pakicat dhe të rinjtë”.    

“Është e vërtetë se ne i mbështesim target grupet e ndjeshme që mund 
të jenë gratë, fëmijët, minoritetet dhe pastaj varet edhe nga vet projekt-
propozimi, por nuk do të thotë që ne do të japim fonde për një projekt, i 
cili i ka si target gratë nëse nuk është një projekt i mirë”59.

Sipas Komisionit Evropian, integrimi gjinor është sistema-
tik dhe konform situatave respektive, prioriteteve dhe nevojave të 
grave dhe burrave në të gjitha politikat që kanë për synim nxitjen e 
barazisë gjinore. Megjithatë, nga projektet e financuara nga EIDHR 
-ja, vihet një pah një informim i mangët lidhur me prioritet që kanë 
gratë në Kosovë.   

“Instrumenti financiar i BE-së për Demokraci dhe të Drejtat 
e Njeriut (EIDHR) është duke dhënë mjete të konsiderueshme fi-
nanciare për projekt-propozimet që fuqizojnë demokracinë dhe 
të drejtat e njeriut – duke përfshirë të drejtat gjinore – nga orga-
nizatat e shoqërisë civile. Sidoqoftë, përkundër një përkushtimi të 
shprehur për përfshirjen gjinore, nuk ka edhe aq programe speci-
fike, pra gjatë viteve 2008-2009, të programit të MIDP €1,773,000 
të shpenzuara në grante për shoqërinë civile nën pjesën e kriterit 
politik, vetëm €374,130 janë dhënë për katër projekte në lidhje me 
të drejtat e gruas”60

Instrumenti EIDHR nuk ka fond të caktuar që i ndahet or-
ganizatave të grave apo specifikisht çështjeve të grave. Megjithatë 
sipas Luljeta Vuniqit, njëra nga  prezantueset lidhur me çështjet e 
grave në Kosovë në takimin me “dialogu me shoqërinë civile” vë në 
pah se “Niveli i ulët i qasjes në këto grante mund të shpjegohet në 
mënyrë të pjesshme edhe nga mungesa e burimeve dhe kapac-
iteteve të organizatave të grave në Kosovë”61. 

59  Intervistë me Tatiana Jančárková
60 Luljeta Vuniqi, prezantim i mbajtur në takimin “Dialogu me shoqërinë civile”. Organizuar 
nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian më 7 korrik 2010.
61  Luljeta Vuniqi. 
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“Ne nuk kemi burime të pakufizuara fatkeqësisht! Kemi vetëm një 
shumë të caktuar të parave, e cila mund t`u jepet të gjitha organizat-
ave dhe në këtë kuadër nëse ka ndonjë projekt-propozim të mirë nga 
ana e grave, në gjithsesi do të ta përkrahim”62. 

Në një studim të Sonia Herrero, të kryer më 2009, lidhur 
me  rritjen e fondeve të EIDHR-së, janë identifikuar disa nga fak-
torët të cilët ndalojnë rritjen e hovshme të buxhetit. Një ndër fak-
torët  kryesor të theksuar nga Zyrtarë të Komisionit dhe të Shteteve 
Anëtare që janë intervistuar për këtë studim, kanë potencuar krye-
sisht se buxheti nuk ka mundësi rritjeje, shkaku i shpërndarjes së 
përgjithshme buxhetore në të gjitha instrumentet e jashtme të 
bashkëpunimit. 

“Në këtë rast, është interesant të ceket se një pjesë e 
konsiderueshme e Parlamentit Evropian pohon se buxheti nuk ka 
pësuar rritje për faktin se Komisioni ka dëshmuar një dobësi në im-
plementimin e EIDHR-së, si dhe ka pasur pengesa serioze në shpen-
zimin e fondeve aktualisht të disponueshme”.63  

Në përgjithësi sipas të dhënave të Komisionit Evropian 
për periudhën 2007-2013, bashkëpunimi i jashtëm i BE-së në fush-
ën e barazisë gjinore dhe fuqizimit të gruas financohet përmes: in-
strumenteve gjeografike (EDF, DCI dhe ENPI) në nivel rajonal dhe 
kombëtar. 

“Fokusi është vënë në përmirësimin e njohurive bazë tek 
burrat dhe gratë dhe adresimin e pabarazive në vende ku jeta e 
grave i është përshtatur ligjeve zakonore, fuqizimi i grave në situata 
konflikti dhe sigurimi i një bashkërendimi më të madh mes dona-
torëve dhe qeverive nacionale për të përkrahur progresin drejt ba-
razisë gjinore”64.  Në asnjërin nga burimet e BE-së, nuk ka të dhëna 
nëse është ndarë një shumë e caktuar që i dedikohet çështjes së 
grave edhe përkundër përkufizimit se çështjet e tilla janë të rëndë-
sishme për demokratizim.    

62  Intervistë me Tatiana Jančárková
63  Herrero, Sonia “A decade of Democracy Promotion Throuth the Europena Initiative for de-
mocracy and Human Rights”, 2009
64  Po aty
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Instrumenti për Shkëmbimin e Informatave mbi 
Ndihmën Teknike (Taiex)

TAIEX është instrumenti për Asistencë Teknike dhe 
Shkëmbim Informatash i njësitit për Ndërtim Institucionesh i Drej-
torisë së Përgjithshme për Zgjerim të Komisionit Evropian. TAIEX-i 
jep ndihmë teknike afat-shkurtër dhe këshilla në fushën e përafrim-
it, aplikimit dhe forcimit të acquis communautaire në legjislacionin 
e vendit përfitues.  

Ndihma nga TAIEX-it përfshinë: Dërgimi i ekspertëve në 
vendet përfituese, Vizitat studimore për të kuptuar se si Shtetet 
Anëtare menaxhojnë me çështjet praktike, Seminare dhe takime 
pune për të prezantuar dhe shpjeguar çështje të ndryshme, trajnime 
për të dhënë aftësi të nevojshme teknike, monitorim dhe analizë e 
progresit, produkte të bazës së të dhënave dhe informacioneve dhe 
përkthim. 
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Grafikoni 12: Numri i TAIEX aktiviteteve për vitet 2007-2010 bazuar në 
arkivat e uebfaqes zyrtare65 

65  Projektet TAIEX për Kosovën marrë nga arkivat e uebfaqes zyrtare: http://ec.europa.eu/
enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/index_en.jsp?EventTypes=&LibMonths=&LibCo
untries=56&Keyëords=&Speakers=&submit=Submit 
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Përkrahja e programeve të shoqërisë civile (Civil 
Society Facility CSF) 

Në përputhje me Komunikatën e Komisionit Evropian (EC) 
“Vendet e Ballkanit Perëndimor: fuqizimi i perspektivës evropiane” 
e 5 Marsit 2008, Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim e KE-së lansoi 
një strategji të re për shoqërinë civile e njohur si "Civil Society Facil-
ity" (CSF). Kjo iniciativë parasheh përkrahjen si në nivel nacional po 
ashtu edhe në nivelin multi-përfitues të vendeve dhe përbëhet nga 
tri programe, të cilat së bashku synojnë të fuqizojnë shoqërinë civile 
në procesin demokratik:

• Asistenca Teknike (TACSO), si instrument i iniciativave 
qytetare dhe ndërtimit të kapaciteteve për të fuqizuar rolin e sho-
qërisë civile si dhe 

• Programi People 2 People (P2P), i cili përkrah vizitat në 
institucionet dhe trupat e BE-së për shkëmbimin e përvojave, prak-
tikat e mira në mes përfituesve, BE-së dhe organizatave shoqërisë 
civile të Vendeve Anëtare (OSHC-ve). 

Përfshirja gjinore, ndonëse promovohet si çështje ndër-
sektoriale në strategji, megjithatë në të dy programet nuk është me 
prioritet, ndonëse, këto programe luajnë një rol të rëndësishëm në 
fuqizimin e shoqërisë civile. Përfshirja e organizatave të grave, madje 
edhe si person i gjinisë femërore në këto programe mbetet i ulët kra-
hasuar me organizatat e tjera dhe gjininë mashkullore. Një situatë e 
tillë, nuk duket të jetë më e lakmueshme edhe në aktivitetet që orga-
nizohen në përgjithësi dhe në të cilat është e përfshirë edhe Kosova.    

Ndihma teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile 
(TACSO)

Objektiv i përgjithshëm i projektit TACSO (Ndihmë teknike 
për Organizatat e Shoqërisë Civile), është t`i ofroj ndihmë teknike 
Organizatave të Shoqërisë Civile të vendeve të IPA-s, në mënyrë që 
atyre t`u garantohet një rol i qëndrueshëm në procesin demokratik. 
Megjithatë, qëllimet kryesore të këtij projekti të Bashkimit Evropian 
janë: 
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Rritja dhe përmirësimi i kapacitetit të organizat- þ
ave të Shoqërisë Civile  

Përmirësimi i rolit të Organizatave të Shoqërisë   þ
Civile në procesin demokratik        

Programi Kombëtar i trajnimeve TACSCO, zyra në Kosovë 
është zhvilluar në përputhje me nevojat e Raportit të Vlerësimit66, 
Planit Kombëtar të Punës dhe Konkluzionet e daluara nga takimet 
e Grupit Këshillimor Lokal. Po në këtë program janë përfshirë edhe 
përvojat e zbatimit të trajnimeve rajonale.  

Projekti i Komisionit Evropian në Kosovë ka filluar të im-
plementohet në vitin 2009 dhe ka katër komponente, të cilat syn-
ojnë t`i adresojnë çështjet më të rëndësishme lidhur me shoqërinë 
civile në nivel nacional dhe atë rajonal. 

“Në dimensionin rajonal kemi organizuar trajnime për 
trajnerë të cilat kanë qenë të avancuara në fusha të caktuara duke 
filluar në ngritjen e fondeve, zhvillimi dhe realizimi i projekteve të 
Bashkimit Evropian, Avokim dhe Lobim, pjesëmarrje e qytetarëve 
në nivelin e vendimmarrjes dhe në vetëmenaxhimin e organizatave 
të shoqërisë civile”67. Sa i përket çështjes së përfshirjes gjinore në 
këto trajnime projekti nuk ka një nënstrategji apo një nënobjektiv 
lidhur me çështjet gjinore. 

“Nuk kemi një numër të caktuar të pjesëmarrjes së orga-
nizatave që merren me çështje gjinore”68.      

66  Technical Assistance to Civil Society Organizations in the IPA Countries TACSO. “KOSOVO- 
Needs Assessment Report”, Prishtina 28 February 2010
67  Intervistë me Ardita Metaj Dika. Resident Advisor. Technical Assistance for Civil Society 
Organizations
Regional European Commission Project Kosovo Office. 18 Qershor 2010.   
68  Intervistë me Ardita Metaj Dika
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Grafikon 13: Pjesëmarrja e organizatave në trajnimin e PADOR69 nga 
perspektiva Gjinore  
  

Burimi: Technical Assistance for Civil Society Organiza-
tions in the IPA Countries (TACSO)

Raporti për Vlerësimin e Nevojave (Needs 
Assesment Report) 

Hulumtimi “Needs Assesment Report” është një raport, 
i realizuar para se të përcaktohen modulet e trajnimeve të TACSO-s. 
Ai konsiderohet si një aktivitet paraprak në kuadër të projektit të 
financuar nga BE-ja. 

“Qëllimi i këtij studimi është të sigurojë një vlerësim të 
plotë të shoqërisë civile në Kosovë, duke u fokusuar në ambientet 
ku këto organizata funksionojnë, dobësitë dhe përparësitë që ato 
i kanë, ndikimin që këto organizatat e kanë pasur prej themelimit 
të tyre e deri më sot si dhe sfidat me të cilat ato ballafaqohen gjatë 

69  PADOR (Potential Applicants Data Online Registration) paraqet shërbim “on line” regjistrim 
të organizatave qytetare që shfrytëzohet për thjeshtimin e procesit gjatë paraqitjes për thir-
rjet e hapura. Ai i përmban informatat të cilat kanë të bëjnë me vetë entitetet/organizatat. 
Regjistrimi bëhet një herë dhe është valid për të gjitha thirrjet nga BE. Vetëm personat e au-
torizuar nga Komisioni Evropian kanë qasje deri te informatat e PADOR-it. Për më shumë infor-
mata, shkoni në linkun që vijon: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm 
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realizimit të aktiviteteve të tyre”70.
Ky hulumtim së pari vë në pah suksesin e disa organizat-

ave të grave në të kaluarën të përmbledhur nën përkufizimin “Wom-
en’s literacy”. Në të përshkruhet historiku i financimit të projekteve 
të arsimit të të rriturve dhe suksesi i organizatave të grave në rritjen 
e vijueshmërisë së grave dhe vajzave në shkollim. Së dyti, hulum-
timi pasqyron hartën e të gjithë donatorëve që financojnë çështjet 
që kanë të bëjnë më gratë në Kosovë. Por, mungon identifikimi i 
problemeve dhe nevojave që kanë specifikisht organizatat e grave 
në Kosovë, kur dihet se për shkak të pakësimit të donatorëve, një 
numër organizatash që merren me çështjet e grave janë detyruar të 
mbyllen, shkaku i mungesës së buxhetit për të vepruar. 

Në këtë kontekst, analiza ka huqur poentën, duke anash-
kaluar në tërësi çështjet gjinore. “Perspektiva gjinore nuk është 
prekur në mënyrë të posaçme në këtë raport, por i është kushtuar 
kujdes në përgjithësi në kuadër të perspektives së personave me 
aftësi të kufizuar, pakicave dhe në këtë kontekst edhe çështjeve 
gjinore”71.

Programi People 2 People (P2P)

Programi People to People (2008), paraqet një nga tri 
fillesat e Civil Society Facility, që jep mundësi primare për organiza-
tat e shoqërisë civile (OSHC) në vendet kandidate dhe kandidate të 
mundshme dhe territoret e zgjerimit të BE-së për të zgjeruar dijeni-
në e tyre në lidhje me BE-në dhe procesin e anëtarësimit. Kjo bëhet e 
mundshme në saje të vizitave në Institucionet Evropiane, takimeve 
me organizatat evropiane për shoqërinë civile dhe mundësinë që të 
lidhen rrjete në nivelin rajonal dhe ndërkombëtar. 

70 Po aty, faqe 4.  
71 Intervistë me Ardita Metaj Dika. Resident Advisor. Technical Assistance for Civil Society Or-
ganizations
Regional European Commission Project Kosovo Office. 18 Qershor 2010.   
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Ne përpiqemi të respektojmë të drejtat e barabartë aty ku është mundë-
sia, në përgjithësi arritja e barazisë gjinore në këto programe është e 
vështirë të arrihet, për shkak se, jo gjithmonë varet nga ne72

Në kohën e përcaktimit të temave, target grupeve dhe 
programit për udhëtim studimor, Drejtoria e Përgjithshme për Zgjer-
im merret me aspektet organizative, logjistike dhe financiare për 
udhëtime të tilla si: transporti dhe akomodimi (nëse kërkohet).73 

Tabela 4: Numri i aktiviteteve të organizuara nën pro-
gramin People 2 People 74

2008 2009 2010 Totali 

Multi-country 8 13 16 37

Single-country 2 4 10 16

Së bashku 10 17 26 53

* 75

Nga të gjitha aktivitetet për këto vende të organizuara 
deri më tani duke përfshirë edhe aktivitetet pasuese të vitit 2010, 
për Kosovën përfshihet vetëm një aktivitet i veçantë i titulluar “Të 
Rinjtë dhe Aktivitetet Sportive”. Në këtë kuadër është mbajtur semi-
nar (1-3 qershor 2010) me synim për rritjen e kapacitetit e organiza-
tave të shoqërisë civile të cilat janë të angazhuara në aktivitete me 
të rinjtë, edukimin dhe sportet në Kosovë.76 

72  Intervistë me Ardita Metaj Dika
73 Përmbledhje nga broshura e P2P: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/pdf/p2p/p2p-
leaflet_en.pdf 
74European Commsion - TAIEX  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/li-
brary/index_en.jsp?EventTypes=45&submit=Submit 
75 Aktivitetet e parapara për vitin 2010: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/p2p/plan-
ning_en.htm
76 http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/index_en.jsp?EventTypes
=45&submit=Submit 
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Grafikoni 14: Përfshirja gjinore në të cilën bën pjesë edhe Kosova77 

Duke u bazuar në aktivitetet e përgjithshme të programit 
“People2People” mund të thuhet se ka një mungesë të përfshirjes 
së çështjeve gjinore. Nuk ka asnjë aktivitet që është organizuar 
specifikisht për çështjet që kanë të bëjnë me promovimin e barazisë 
gjinore. Kjo vjen si rezultat i asaj që çështja gjinore nuk shihet as për 
së afërmi si prioritet jo vetëm në instrumentet dhe programet bazë 
të saj, por madje edhe ne vet instrumentet apo programet konkrete 
të përcaktuara për shoqërinë civile, ku çështja gjinore hyn si shtyllë 
bazë. Madje, trajtimi i çështjeve të tilla jo vetëm që hyn në një thes 
me çështjet tjera si minoritetet, por krahasuar me to, kësaj çështje i 
jepet një trajtim joadekuat dhe jo i merituar duke e futur nën çësht-
jet e tjera.  

77  Statistika të nxjerra nga arkivat e ueb-faqes TAIEX per People2People dhe pjesën për aktiv-
itetet e planifikuara për 2010 nga P2P
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Programi Trans-Europian i Mobilitetit për Studime 
Universitare “Tempus” 

Programi “Tempus”  është një nga programet e Komu-
nitetit Evropian që ka për qëllim ta përkrahë procesin e reformave 
shoqërore dhe ekonomike në vendet partnere. Me këtë program 
mundësohet bashkëpunimi i universiteteve të vendeve anëtare në 
BE me universitetet në vendet  e Ballkanit Perëndimor, Evropës Lin-
dore, Azisë Qendrore dhe vendeve Mediterane, nëpërmjet projek-
teve që e modernizojnë sistemin e arsimit të lartë në këto vende.

“Një nga qëllimet kyçe të këtij programi është përkrahja 
e Procesit të Bolonjës, që synon krijimin e Hapësirës Evropiane të 
Arsimit të Lartë deri në vitin 2010. Programi Tempus i bashkërendon 
përqasjet nga poshtë, kur iniciativa e aplikimit i takon universitetit 
përkatës, me përqasjen nga lart, kur secili vend partner i përcakton 
përparësitë e veta shtetërore ashtu që të përforcohet ndikimi i pro-
gramit në procesin e reformave”.78

Programi “Tempus” u prezantua në Kosovë në vitin 2000, 
prej kur janë zhvilluar gjithsej 25 Projekte të përbashkëta Evropi-
ane dhe 8 Projekte të masave strukturore dhe komplementare, me 
një përkrahje prej afro 7  mijë euro. Këto projekte kanë mundësuar 
bashkëpunimin institucional me vendet e BE-së dhe me vendet në 
rajon, me qëllim të reformimit dhe avancimit ta institucioneve ko-
sovare të arsimit të lartë (AL). Gjithashtu këto projekte kanë nxitur 
dialogun dhe marrëveshjen ndërkulturore me institucionet e AL-së 
në BE. Zyra e “Tempus”-it në Kosovë u themelua më 2003 si rezultat 
i një marrëveshjeje ndërmjet Komisionit Evropian dhe Ministrisë të 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), për t’u mundësuar in-
stitucioneve kosovare të AL të aplikojnë në këtë program si njësi e 
pavarur brenda Rezolutës 1244.

Dimensioni gjinor në projektet e TEMPUS lidhet kryesisht 
me përzgjedhjen e studentëve në ndjekjen e studimeve Bachelor, 
Master dhe Phd. Implementimi i këtyre projekteve është i lidhur me 
institucionet e arsimit të lartë dhe përzgjedhjen e kandidatëve. 

“Tempus në kuadër të aktiviteteve të saja përpiqet të 
promovoj barazinë gjinore, po realiteti jonë determinon një situatë 
tjetër që është më shumë në favor të meshkujve79”.
78 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknoligjisë  (MASHT). Programi Trans-Europian i Mobi-
litetit për Studime Universitare. 
79  Intervistë me Kimete Canaj. Koordinatore e programit TEMPUS. Intervista e realizuar më 
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“TEMPUS” promovon arsimin e lartë e veçanërisht merret 
me financimin e projekteve që kanë të bëjnë me reformimin e kurri-
kulave, planprogramet e reja, strereotipizimin e profesioneve etj. 

Nga ana tjetër, një vështirësi tjetër që ndikon në uljen e 
numrit të grave si përfituese nga “TEMPUS” dhe “Erasmus Mundus”, 
është edhe numri i vogël i grave në pozitat vendimmarrëse të ar-
simit të lartë në Kosovë. 

“Gratë mungojnë në pozita vendimmarrëse të arsimit të 
lartë. Ato në përgjithësi vijnë nga shkencat shoqërore dhe siç dihet 
se numri më i madh i pozitave si rektor apo dekan ushtrohet nga 
burrat, ndërsa vetëm një grua është dekan e një fakulteti”80. 

  
Programi “Erasmus Mundus”, nxitë bashkëpunimin dhe 

mobilitetin në fushën e arsimit të lartë. Ai i përkrah programet cilë-
sore Master në Evropë, të cilat organizohen bashkërisht nga një 
konsorcium i universiteteve evropiane dhe i tërheqin studentët 
nga gjithë bota. “Mungojnë motivimet nga institucionet e arsimit të 
lartë që gratë t`i ndjekin këto programe, ngaqë kohëzgjatja e këtyre 
programeve janë nga 1 – 4 muaj dhe shpeshherë gratë nuk konkur-
rojnë 81”  

Në kuadër të programit “Erasmus Mundus” janë dy projekte 
të financuara nga Komisioni Evropian “Basileus” dhe “JoinEuSEE”.  
Projekti i parë i Veprimit 2 të “Erasmus Mundus” është “BASILEUS”, 
që nënkupton Skemën Akademike Ballkanike për Ndërkombëta-
rizim dhe mësim në universitetet e BE-së. Ky projekt ka filluar në 
Maj 2008 ku të gjitha institucionet partnere (8 Universitete të BE-
së/ 12 Universitete WB), nënshkruan së bashku një Memorandum 
Mirëkuptimi në Beqiq/Mal të Zi me koordinatorin kryesor të këtij 
projekti – Ghent University, Belgjikë. Objektivi kryesor i këtij projekti 
ishte arritja e një mirëkuptimi për përfitim të ndërsjellë në mes të 
Bashkimit Evropian dhe Vendeve të Treta në fushën e arsimit të lartë 
përmes promovimit, shkëmbimit të personave, diturisë dhe aftësive 
në nivelin e arsimit të lartë. Deri më tash, kjo është arritur përmes 
promovimit të partneritetit dhe bashkëpunimit institucional në 
mes të Institucioneve Evropiane të Edukimit të Lartë dhe institucio-
neve të Vendeve të Treta dhe një skeme mobiliteti për adresimin e 
shkëmbimeve akademike dhe të studentëve. Gjatë vitit akademik 
2008/2009 në programet e mobilitetit morën pjesë  69 për qind 
30. 06.2010. 
80  Intervistë me Kimete Canaj. 
81  Intervistë me Kimete Canaj
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burra dhe 31 për qind gra.  Ndërsa. Në vitin 2010 përqindja e pjesë-
marrjes është e barabartë. 

69%

31%

Basileus 2009

Burra

Gratë

Grafikoni 15: Struktura gjinore në programet e mobilitetit të Basileus 
  
Projekti i dytë për mobilitet në Arsim të Lartë është 

“JOINEUSEE”. Ky projekt ka filluar në qershor 2009 ku të gjitha In-
stitucionet partnere (10 Universitete të BE-së/ 9 Universitete WB) 
nënshkruan së bashku një Memorandum Mirëkuptimi në Graz me 
koordinatorin kryesor të këtij projekti mobiliteti – Universitetin e 
Graz-it në Austri. Ky projekt i ka objektivat e njëjta sikurse programi 
“BASELIUS”. Në kuadër të “JOINEUSEE”, janë realizuar 28 mobilitete 
(17 programe të shkëmbimit në BA, 10 shkëmbime MA dhe pro-
grame të shkallës së plotë dhe 1 program për shkëmbim PhD).

Përgjatë vitit 2009, 86 për qind e burrave ishin pjesë e pro-
gramit “JoinEuSEE”, derisa vetëm 14 për qind ishin gra. Një gjendje e 
tillë nuk ndryshon shumë edhe më 2010, ku 69  për qind e të pjes-
marrësve janë burra dhe vetëm 31 për qind gra. 
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Grafikoni 16: JOINEUSEE 2009-2010 
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Dialogu me Shoqërinë Civile 

Në kuadër të Dialogut të Procesit të Stabilizim-Asociimit 
në Kosovë për herë të parë u mbajt mbledhja e parë e Komisionit 
Evropian dhe shoqërisë civile të Kosovës, në të cilën diskutimet u 
përqendruan në luftën kundër korrupsionit, fjalës së lirë, të drejtave 
të grave etj. Në këtë takim u përmendën edhe sfidat ekonomike dhe 
ambientale, si dhe statusi i përgjithshëm i OJQ-ve.

“Dialogu me shoqërinë civile është një paralele e rëndë-
sishme me dialogun me strukturat politike dhe institucionet”82, 
tha Pierre Mirel, drejtor për Ballkanin Perëndimor në Drejtoratin e 
Përgjithshëm për Zgjerim të Komisionit Evropian, i cili e drejtoi këtë 
mbledhje, bashkë me Metka Roksandiq, presidente e grupit të kon-
taktit të Komitetit Ekonomik e Social Evropian (ECOSOC) për Ballka-
nin Perëndimor”83

“Një shoqëri civile aktive është element kyç i të gjitha 
demokracive moderne. Kur kemi të bëjmë me integrimin evropian, 
ne e inkurajojmë shumë shoqërinë civile të Kosovës që të ketë një rol 
më të fuqishëm në zhvillimin social dhe ekonomik të Kosovës. Nga 
aktivitetet e shoqërisë civile përfitojnë të gjithë qytetarët prandaj 
është e rëndësishme për t’u angazhuar me ato në një dialog kon-
struktiv”, tha Pierre Mirel”84. Në sesionin 3 të takimit “Aftësimi dhe 
mbrojtja e grave” përfaqësueset e organizatave të grave në Kosovë 
prezantuan pozitën e përgjithshme të grave në pozitat vendimmar-
rëse dhe proceset vendimmarrëse, aspektin e mbrojtjes së grave që 
është i lidhur me drejtësinë tranzicionale dhe ri-integrimin e gruas 
pas dhunës. 

Nevojitet fuqizimi i pozitës së gruas në praktikë dhe në pozita kyçe insti-
tucionale. Ka nevojë për përkrahjen e grave minoritare. Ka mungesë të 
përkrahjes për strehimore nga donatorët85.   
 

Aktivistet e shoqërisë civile në Kosovë “Dialogun me 
Shoqërinë Civile” e kanë perceptuar si një mundësi të madhe për 
82 Pierre Mirel, Drejtor për Ballkanin Perëndimor në Drejtoratin e Përgjithshëm për Zgjerim të 
Komisionit Evropian. Marrë nga http://www.koha.net/index.php?cid=1,7,27379/.  
83  “Shoqëria civile të jetë më aktive në procesin e integrimit evropian”, marrë nga http://www.
koha.net/index.php?cid=1,7,27379/.   
84 Po aty 
85 Technical Assistance for Civil Society Organisations Kosovo Office “First SAP Civil Society 
Dialogue in Kosovo” 7 korrik 2010. 
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të avokuar në përmirësimin e situatës së grave. Aktivistet janë të 
vetëdijshme se procesi i integrimit të Kosovës në BE madje edhe 
anëtarësimi nuk do të qoj automatikisht në përmirësimin e pozitës 
së gruas në shoqërinë kosovare. Por, këtë proces, gratë e percep-
tojnë si një mundësi të rëndësishme për t`i përshtatur mekanizmat 
kombëtar me ata të BE-së me qëllim të arritjes së barazisë gjinore. 
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Grafikoni 17: Pjesëmarrja gjinore e përfaqësueseve nga shoqëria 
civile në ”Dialogun me shoqërinë Civile”

  
“Edhe përkundër mentaliteti zotërues, jo vetëm Qeveria e 

Republikës së Kosovës, por të gjitha qeveritë kanë filluar për t`i vë-
zhguar, direktivat , standardet, opinionet dhe rekomandimet e BE-
së në lidhje me statusin e barabartë të grave dhe burrave në vend. 
Në këtë kontekst “dialogu me shoqërinë civile” është një kërkesë e 
rëndësishme e BE-së duke ndikuar në kthimin e vëmendjes së që 
Qeverisë në konkluzionet dhe rekomandimet që ofrojnë organiza-
tat e grave.  

Përkundër faktit se organizatat e grave kanë luajtur 
një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një shoqërie demokratike, 
roli i OJQ-ve në jetën shoqërore dhe politike në vendet post-
komuniste nuk ka qenë shumë i theksuar, për më tepër që 
puna e tyre është injoruar. Për këtë shkak, kërkesa e BE-së 
për ”dialogun me shoqërinë civile” i dha legjitimitet OJQ-ve  
në sytë e qeverive. 

Ndonëse disa organizata të grave e kanë cilësuar këtë 
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nismë si të qëlluar, megjithatë  kanë potencuar se konsultimet 
ndonjëherë kanë qenë të karakterit formal dhe shpresojnë që ky ta-
kim do të ndikoj në prioritizimin e çështjeve gjinore në Kosovë.

Twinning – Binjakëzimi

Binjakëzimi është një iniciativë e Komisionit Evropian e 
lansuar më 1998 në kontekstin e përgatitjes për zgjerim të Bash-
kimit Evropian. Ky veprim konceptohej si një instrument për bash-
këpunim administrativ të targetuar për t`u ndihmuar Vendeve 
Kandidate (VK) që t`i fuqizojnë kapacitetet e tyre administrative 
dhe gjyqësore për të implementuar legjislacionin e Komunitetit 
si Anëtarë të Ardhshëm të Bashkimit Evropian. Që nga viti 1998 
janë implementuar më shumë se 1500 projekte nga Twinning, të 
financuara nga instrumente të ndryshme të fqinjësisë dhe para-
anëtarësimit.86 

Ndërsa Kosovës që nga viti 2006 i është dhënë mundësia 
të marrë pjesë në programin Twinning.87    
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Grafikoni 18: Projektet e Binjakëzimit për periudhën 2007-2009

86  Twinning Manual – SIDA, 2009. Marrë nga interneti më 24.02.2010 http://www.sida.se/
PageFiles/19416/TwinningManualSIDA.pdf 
87  Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Europian në Kosovë “Twinning” Marrë nga interneti më 
20.02.2010. http://www.delprn.ec.europa.eu/?cid=2,100 
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Sidoqoftë, Kosova ka filluar vetëm në vitin 2007 të përfitoj 
nga Twinning projektet ku përfshihen dy sosh: përmbushja e stan-
dardeve të BE-së në sigurinë e ushqimit dhe shërbimeve veterinare, 
dhe fuqizimi i sundimit të ligjit – kufijve dhe policisë kufitare. 

Nga ana tjetër, projektet e Binjakëzimit për Kosovën për  
vitin 2008 në shumën prej 14 milion euro përfshijnë: përgatitjen 
për implementim dhe menaxhim të politikave për zhvillim rural 
dhe bujqësi në Kosovë, përkrahje Zyrës së Auditorit Gjeneral për 
përmbushjen e standardeve të BE-së, fuqizimi i sundimit të ligjit ne 
Kosovë përmes ri-pranimit dhe azilit, reforma në sistemin e arsimit 
juridik, Standardet Evropiane për Ministrinë e Drejtësisë, përkrahje 
sektorit të shëndetësisë – Agjencia Mjekësore e Kosovës, përkrahje 
për pjesëmarrje në Zonën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit dhe 
përkrahja për Agjencinë e Integrimeve Evropiane. 88 Meqë, projekti 
i Binjakëzimit hynë në kuadër të IPA-s, edhe dimensioni gjinor është 
përfshirë vetëm në kuadër të projekteve si çështje ndër-sektoriale. 

Për më tepër, përfshirja e çështjeve gjinore është bërë 
kryesisht në bazë formale në një kapitull të shkurtër të projektit 
përkatës duke i humbur edhe më shumë rëndësinë dhe trajtimin 
që meriton kjo sferë. 

Çështja gjinore e cila trajtohet si ndër-sektoriale futet në 
një kapitull me çështjet të cilat kanë të bëjnë me mjedisin dhe mi-
noritetet dhe në shumë raste praktike një çështje e tillë madje as 
që trajtohet në projekt. Kjo vjen si pasojë e asaj që përgjatë kohës 
së implementimit ose pas saj ka munguar një vlerësim i përfshirjes 
gjinore në tërë strukturën e projekteve të tilla. Kjo ka bërë që të 
eliminohet rëndësia e përfshirjes gjinore në këto projekte madje 
duke rënë ndesh edhe me vet politikat dhe strategjitë e Bashkimit 
Evropian për mënyrën e trajtimit të çështjeve gjinore.  

Në  njërin nga projektet e Binjakëzimit “Udhëzime mbi 
Instrumentin e Ndihmës për Paranëtarësim në Kosovë”89, i botuar 
nga Ministria e Integrimeve Evropiane, çështjet gjinore trajtohen në 
kuadër të pikës 16 “Mundësitë e barabarta dhe jo diskriminimi”. Sipas 
përkufizimit çdo projekt do të hartohet në konsultim me Agjencion-
in për Barazi Gjinore dhe të rrjetit ekzistues të zyrtarëve për barazi 
gjinore në ministri dhe komuna.  Në këtë kontekst, janë paraparë 
edhe konsultime me shoqërinë civile, e cila do të ndihmohet për të 
siguruar se barazia gjinore është  e integruar në mënyrë adekuate 
në legjislacion, strategjitë e qeverisë dhe politikat. Megjithatë, një 
88  EU Member States Apply for IPA Twinning Projects in Kosovo. Prishtina November 2008. 
89 Projekti i Binjakëzimit Kosova - Holanda - Mbretëria e Bashkuar 2009 – 2012”
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ndihmë e tillë deri tashti nuk është realizuar. Prandaj edhe çësht-
jet gjinore mbeten pjesë e pandashme e retorikës së projekteve në 
përgjithësi.   

Në përgjithësi, organizatat për të drejtat e grave dhe sek-
torin e barazisë gjinore me disa përjashtime, gratë dhe nevojat e 
tyre ishin në nivel të ulët si prioritet i përkrahjes financiare nga do-
natorët ose mungonin tërësisht si targete të veçanta  në programet 
dhe planet e tyre. “Më tej, burrat dhe gratë shpesh nuk janë konsul-
tuar para ose përgjatë planifikimi të programeve dhe projekteve të 
asistencës së donatorëve. Në vend të kësaj, donatorët aplikuan një 
qasje prej lart-poshtë dhe iniciative të gatshme të implementuara 
në vende tjera”90. 

Struktura gjinore e punonjësve të institucioneve 
të BE-së në Kosovë dhe Ministria e Integrimeve 
Evropiane

Literatura gjinore sugjeron përdorimin e disa treguesve 
që mund të klasifikohen sipas kategorive të mëposhtme: 

Mjedisi politik1. 

Mjedisi institucional2. 

Treguesit kritik të politikave3. 

Një tregues i rëndësishëm i mjedisit politik është struktu-
ra gjinore e stafit të Ministrisë së Integrimeve Evropiane dhe Komi-
sionit Për Integrime Evropiane.  

Siç shihet edhe nga tabela nr. 5 e paraqitur, diskrepanca 
e përfshirjes së grave në Ministrinë e Integrimeve Evropiane është 
shumë e madhe. Prej 77 për qind të angazhimit të burrave në këtë 
Ministri, vetëm 23 për qind e grave janë pjesë e saj. Ndonëse sipas 
Ligjit për Barazi Gjinore çdo Ministri është e obliguar të ketë zyrtar 
për barazi gjinore, Ministria e Integrimeve Evropiane është e vet-
mja Ministri e cila çështjet e barazisë gjinore i trajton në kuadër të 
Divizionit të të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së Minoriteteve. 

90 Luljeta Vuniqi, prezantim i mbajtur në takimin “Dialogu me shoqërinë civile”. Organizuar 
nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian më 7 korrik 2010
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Përderisa, Komisioni për Integrime Evropiane udhëhiqet nga një 
grua, megjithatë 78 për qind e tij përbëhet nga burrat kundrejt 22 
për qind gra. 

Tabela 5: Struktura gjinore e punonjësve të institucioneve të BE-së dhe 
insitucionet tjera që merren me çështjet e BE-së

  
Misioni i Bash-

kimit Evropian për 

Sundim të Ligjit 

(EULEX) 

Zyra ndër-

lidhëse e 

Komisionit 

Evropian

Ministria e 

Integrimeve 

Evropiane

Zyra Civile 

Ndërkom-

bëtare ICO/

EUSR

Komisioni 

për Integrime 

Evropiane

Burra 79 % 41 % 77 % 69 % 78 %

Gratë 21 % 59 % 23 % 31 % 22 %

Struktura gjinore e stafit të Misionit të Bashkimit Evropian 
për Sundimin e Ligjit në Kosovë është e dominuar nga burrat. 79 për 
qind e pjestarëve të këtij misioni janë burra, ndërkaq 21 për qind 
gra. Sipas arsyetimit nga ana e zyrtarëve të EULEX-it “Policia është 
tradicionalisht një profesion i dominuar nga burrat”. 91. 

Zyra Civile Ndërkombëtare (ICO), ka për mandat edhe 
mbështetjen e Kosovës në Integrimin Evropian. Struktura gjinore 
e angazhuar në këtë institucion është e përbërë nga 69 për qind 
burra dhe 31 për qind gra. 

Institucioni i vetëm ku ka një strukturë të përmbysur 
gjinore nga aspekti tradicional është Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian. Kjo zyrë ka në përbërjen e saj 59 për qind të stafit me gra 
dhe 41 për qind burra.   

Megjithatë, një tregues i rëndësishëm po ashtu mund të 
vlerësohet edhe nëpërmjet përfshirjes gjinore në strukturat ven-
dimmarrëse. Struktura gjinore e Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit 
Evropian ka një disbalancë të theksuar në favor të grave, megjithatë 
pozitat vendimmarrëse janë të udhëhequra nga burrat.92 Nga ana 
tjetër, i vetmi institucion i cili pozitat vendimmarrëse i ka të ushtru-
ara nga gratë është Komisioni për Integrime Evropiane në kuadër 
91  Intervistë me Aleksander Hug, Shefi Veprues në Zyrën për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje 
Gjinore në Misionin e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX). 11. 08. 2010 

92  http://www.delprn.ec.europa.eu/?cid=2,111 
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të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili menaxhon agjendën për 
koordinimin dhe bashkërendimin e politikave në procesin e integ-
rimeve evropiane, por që përqindja e përgjithshme e grave në këtë 
komision është më e ulët krahasuar me burrat. Ndërsa, në Misionin e 
Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, ndonëse edhe 
në numër edhe në pozita vendimmarrëse, burrat janë në pozita më 
të favorshme krahasuar me gratë në përgjithësi. Po të njëjtën situ-
atë kemi edhe në Ministrinë e Integrimeve Evropiane, pozitat ven-
dimmarrëse janë të udhëhequra kryesisht nga burrat.    

    Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit 
(EULEX Kosova)

Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX) është mis-
ioni më i madh civil deri më tani i Politikës së Përbashkët për Siguri 
dhe Mbrojtje (CSDP).  Synimi kryesor i tij është t’i ndihmojë dhe t`i 
mbështesë autoritetet kosovare në sundimin e ligjit, posaçërisht në 
fushën e policisë, gjyqësisë dhe doganave. 

“Ky është një mision teknik, i cili do të monitorojë, udhë-
zojë dhe këshillojë përderisa do të mbajë një numër të kufizuar të 
kompetencave ekzekutive. EULEX-i vepron në kuadër të Rezolutës 
1244 të Kombeve të Bashkuara dhe ka një zinxhir të njësuar koman-
dues në Bruksel”93.  

Dimensioni Gjinor në EULEX

Analizuar nga perspektiva gjinore personelin e stafit të 
EULEX në Kosovë janë të angazhuar rreth 2211 burra dhe vetëm 603 
gra. Ndërkaq, prej tyre si personel ndërkombëtar që përbëjnë stafin 
e EULEX në Kosovë janë të angazhuar 1462 burra dhe vetëm 251 
gra. Pra, vërehet një diskrepancë e madhe ndërmjet grave e burrave 
edhe në nivelin e stafit lokal, nga të cilët 749 janë burra dhe vetëm 
352 gra. 

“Mandati i misionit të EULEX-it është përkrahja e Kosovës 
93 Ç`është Misioni i EULEX?. Marrë nga interneti më 05.07.2010.  http://www.eulex-kosovo.eu/
al/info/whatisEulex.php.   
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në rrugën drejtë sigurisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Policia 
është tradicionalisht një profesion i dominuar nga burrat. Si re-
zultat, shumica e stafit sekondar janë burra. Duhet pasur parasysh 
se përgjegjësia për stafin sekondar të Misionit është përgjegjësi e 
Shteteve Anëtare”94.  
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Grafikoni 19. Struktura Gjinore e stafit të EULEX në Kosovë   

  
Burimi: Informata për personelin e EULEX-it (Misioni Evro-

pian për Sundimin e Ligjit (EULEX)

Sipas prezantimit në grafikon, tri kategoritë e paraq-
itura të personelit (niveli lokal, ndërkombëtar dhe ai i përgjith-
shëm), për nga përbërja gjinore përbëjnë një disbalancë  të thek-
suar. Megjithatë, mungojnë të dhënat e kategorizuara sa i përket 
niveleve dhe pozitave ku janë të angazhuara gratë dhe burrat në 
këtë mision.   

94 Intervistë me Aleksander Hug, Shefi Veprues në Zyrën për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje 
Gjinore në Misionin e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX). 11. 08. 2010 
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Grafikoni 20. Struktura Gjinore e personelit lokal dhe ndërkombëtar 
të EULEX-it 
  

Burimi: Informata për personelin e EULEX-it (Misioni Evro-
pian për Sundimin e Ligjit (EULEX)

Në Misionin Evropian për Sundimin e Ligjit, çështjet 
gjinore janë përfshirë në kuadër të një departamenti, i cili merret 
në përgjithësi me të drejtat e njeriut në Kosovë. Andaj, të gjitha 
çështjet, të cilat monitorohen nga ky mision realizohen nëpërmjet 
dy perspektivave, të cilat nuk bëjnë pjesë domosdoshmërisht në 
kërkesa dhe nevoja të përbashkëta. 

Shembull i një rekomandimi drejtuar Doganës së Kosovës nga EULEX-i: 
“Mund të përfshijë edhe përpjekjet e bëra për ta shtuar numrin e të 
punësuarve nga radhët e minoriteteve dhe femrave, si dhe mbështetjen 
e tyre në zhvillimin e karrierës së tyre”95.

Në raportet e lansuara nga EULEX-i për vitin 2009, ra-
portimi për çështjet gjinore preken shkarazi dhe nuk ofrojnë më 
gjerësisht konkluzione dhe rekomandime krahasuar më çështjet 
tjera. Ndërsa, në kuadër të paraqitjes së aktiviteteve të EULEX-it me 
shoqërinë civile nuk është ofruar ndonjë e dhënë konkrete sa i për-
ket çështjeve që lidhen me gratë në Kosovë edhe atëherë kur rapor-

95  EULEX “Raporti për Programet”, korrik 2009 
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ti paraqet hollësisht rolin dhe pozitën e shoqërisë civile në Kosovë. 
Kategoria e grave në raportin e EULEX-it për vitin 2009 përmendet 
në kuadër të trajtimit të dhunës në familje, duke iu referuar një hu-
lumtimi të Qendrës për Mirëqenien e Gruas, të  realizuar më 2006, 
ndërkaq raporti është shkruar në vitin 2009.  

Në kuadër të shpjegimit të dukurive si dhuna në familje, 
raporti shpjegon për mundësinë e bashkëpunimit në mes EULEX-it 
dhe organizatave të  grave, por nuk ofron të dhëna në lidhje me 
ndonjë takim të realizuar.  

“Koalicioni mban takime të rregullta për të cilat mund të ketë interesim 
për pjesëmarrje nga ana e zyrtarëve të EULEX-it, të cilët interesohen për 
iniciativat e shoqërisë civile lidhur me çështjet gjinore”96.

Derisa motoja e raportit të EULEX-it për vitin 2010 është 
“bashkë ndërtojmë ndryshimin e qëndrueshëm”, jashtë kësaj duket 
të kenë mbetur gratë, duke nisur nga vetë stafi i EULEX-it që ka një 
disavanatazh të theksuar gjinor në favor të burrave97. Në raportin 
e programeve për vitin 2010, çështjet gjinore janë reduktuar më 
shumë lidhur me fillimin e funksionimit të Zyrës për të Drejtat e 
Njeriut dhe Çështjet Gjinore (ZDNJG), e cila ka monitoruar dhe 
zbuluar se Policia e Kosovës nuk është duke mbajtur “statistika të 
kombinuara që do t’i krahasonin për shembull kategoritë e vikti-
mave, të autorëve të krimit dhe të krimeve (sipas parametrave siç 
janë gjinia, përkatësia etnike ose nën-kategoritë e krimeve)98. Për 
dallim, nga raporti i vitit të kaluar, ky raport më specifikisht ofron 
disa konkluzione që kanë të bëjnë me çështjet gjinore, respektiv-
isht për disa praktika që janë vërejtur gjatë monitorimit të seancave 
gjyqësore. Siç vë në pah raporti “Gjykatësit e EULEX-it nuk i kanë 
monitoruar gjykimet në rastet të trafikimit të qenieve njerëzore”99. 
Ndonëse, perspektiva gjinore e këtyre monitorimeve sipas raportit 
nuk ka munguar, megjithatë raportet specifike nga monitorimet që 
realizohen nga EULEX-i nga kjo perspektivë nuk janë publikuar as-
njëherë. Por, megjithatë, çështjet gjinore në EULEX trajtohen edhe 
nëpërmjet trajnimeve të organizuar.     

96  EULEX “Raporti për Programet”, korrik 2009, faqe 208. 
97  Shih grafikonin. 
98  EULEX “Raporti për Programet”, korrik 2009, faqe 11. 
99  EULEX “Raporti për Programet”, korrik 2009, faqe 11. 
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Realizimi i Hulumtimit - Metodologjia 

Për realizimin e hulumtimit “Auditimi i Projekteve të Bash-
kimit Evropian në Kosovë” është përdorur metodologji e kombinuar, 
duke vënë theksin më shumë në metodën kualitative.

Fillimisht është bërë mbledhja e raporteve vjetore të pro-
jekteve të BE-së në Kosovë, dhe analiza nga perspektiva gjinore e të 
dhënave të ofruara si statistika të ndryshme relevante me aspektet 
e Bashkimit Evropian dhe çështjeve gjinore. 

Janë realizuar intervista të pastandardizuara me përfaqë-
suesë të institucioneve të BE-së në Kosovë, përfaqësues të organiza-
tave ndërkombëtare, si dhe përfaqësues të organizatave joqeveri-
tare vendore dhe ndërkombëtare. QKSGJ-ja, poashtu ka realizuar 
një anketë me mostër kuotë me përfaqësuese të organizatave të 
Grave në Kosovë përgjatë periudhës mars – korrik, 2010.     
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