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Përfaqësimi i gruas në institucionin
më të lartë ligjvënës vazhdon të jetë
sfidë. Kuota e garantuar prej 30 për
qind mbetet mekanizmi kryesor që
politikaneve gra u ofron më shumë
mundësi për të fituar mandate de-
putetesh në Kuvendin e Kosovës. Anë-
tarë të shoqërisë civile dhe
organizatave që punojnë për barazi gji-
nore kërkojnë që përfaqësimi i gruas
në institucione të mos shihet vetëm si
përmbushje e kuotave, por të jetë për-
faqësim cilësor. 

Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sig-
urojnë përfshirje të barabartë të gruas
në institucione. Por, në praktikë ato nuk
zbatohen në tërësi. Si një arritje e
madhe kur flitet për barazinë gjinore
në politikën kosovare përmendet pres-
identja e parë grua, e zgjedhur me votat
e deputetëve të Kuvendit në vitin 2011.
Presidentes Atifete Jahjaga i skadon
mandati më 6 prill, ndërsa tanimë është
zgjedhur pasardhësi i saj – burrë. 

Me gjithë ekzistimin e infrastruk-
turës themelore ligjore në dokumentet
e brendshme të Kuvendit, parimet nuk
zbatohen sa duhet kur është fjala për
barazinë gjinore dhe përfaqësimin e
barabartë në komisionet dhe agjencitë
që funksionojnë nën ombrellën e këtij
institucioni. Neni 12 i rregullores së Ku-
vendit të Kosovës kërkon që të kihet
kujdes për barazinë gjinore në të gjitha
strukturat punuese, duke potencuar që
”në përbërje të Kryesisë dhe në trupat
e tjerë të punës së Kuvendit të respek-
tohet përbërja gjinore e Kuvendit”. Por,
përfaqësimi i grave në komisione dhe
kryesi të Kuvendit është shumë i ulët
dhe larg nga kuota prej 30 për qind.
Megjithatë, rregullorja nuk përcakton
se çfarë ndodh nëse kjo kuotë nuk re-
spektohet. 

Prej 14 komisioneve parlamentare,
vetëm katër prej tyre udhëhiqen nga
gratë. Në kryesinë e Kuvendit për herë
të parë është një nënkryetare grua –
Aida Dërguti nga radhët e Lëvizjes
Vetëvendosje. Sa u përket grupeve par-
lamentare vërehet përparim pasi tri gra
janë shefe të deputetëve të partive të
tyre. 

Fillet e pabarazisë janë nga 
përfaqësimi partiak  

Barrierat në përfaqësim nisin që nga
momenti kur gratë ia mësyjnë garës
për të fituar një mandat deputeteje. Në
vitin 2014, Kosova për herë të parë
mbajti zgjedhjet parlamentare në gjithë
territorin e saj. Por, sikurse në vitet e
kaluara, gjatë fushatës dhe në ditën e
votimit u konfirmua përkrahja e ulët
për kandidatet gra. Vëzhgues të orga-
nizatave të shoqërisë civile kanë vërej-
tur se gratë nuk janë prezantuar në
mënyrë adekuate si kandidate, por as
nuk u është dhënë mbështetje si kan-
didatëve burra. Madje, në disa raste ka
pasur tendenca që kandidatët burra ta
përdorin kuotën për të argumentuar se

gratë nuk kanë nevojë për
mbështetjen e partisë gjatë
fushatës për shkak se ato
kanë vende të garantuara.
Ka pasur situata kur gratë
janë rekrutuar në ditët e fun-
dit për të plotësuar numrin
minimal të pozitave të
kërkuara ligjërisht. 

Organizatat që e përcjellin
punën e Kuvendit thonë se
shoqëria kosovare ende nuk
është mjaftueshëm e hapur
ndaj idesë së përkrahjes së
fuqizimit të grave në jetën
politike dhe në vendimmar-
rje. 

Sipas Kaltrina Ahmetit nga
Instituti i Kosovës për
Demokraci (KDI), mosinves-
timi në gratë politikane i ka
fillet qysh nga anëtarësimi i
tyre në subjektet politike. 

“Duke u bazuar në kuotën
gjinore, nuk investohet
shumë në zhvillimin e profilit
të tyre publik me pretekstin
se një gjë e tillë nuk është e
nevojshme. Kjo mendësi e
gabuar bazohet në faktin se
ekziston minimumi ligjor i
përfaqësimit të grave në poli-
tikë, dhe se ato i kanë pozitat
e garantuara. Rrjedhimisht,
nuk ka nevojë të investohet
shumë në promovimin e tyre
brenda partisë”.

Ahmeti ka thënë se “partitë politike
madje nuk kanë as programe adeku-
ate të cilat do të krijonin parakushte për
pjesëmarrje edhe më të gjerë të grave
në jetën politike. Pozitat vendimmar-
rëse ende asocohen me burra dhe të
pakta janë gratë të cilat pranohen poz-
itivisht nga shoqëria kur ato bartin
pozita udhëheqëse. Një grua duhet të
përkushtohet shumë më shumë se një
burrë për të dëshmuar përkushtimin,
profesionalizmin e saj, dhe për ta
bindur publikun se është e denjë për
pozitën e cila i është besuar”.   

Me çështjen e përfaqësimit politik të
grave merret edhe Ariana Qosaj-
Mustafa nga Instituti KIPRED. 

Ajo vlerëson se heqja e kuotës do të
ndikonte në përfaqësimin shumë të
ulët të grave në politikë dhe se kuota i
ka bërë gratë më vizibile në politikë,
duke ua siguruar edhe rritjen e votave
direkte. 

“Problemi qenësor është me partitë
politike të cilat janë domen ekskluziv i
burrave dhe kanë model vendimmar-
rës të bazuar në vendimet e liderëve.
Andaj, shpesh edhe gratë që janë
propozuar të marrin pjesë me kuotë në
Kuvend kanë qenë persona të be-
sueshëm dhe besnikë të liderëve parti-
akë, ndërsa nuk janë zgjedhur gratë të
cilat kanë pasur aktivitet politik në ter-
ren. Me demokratizimin e partive do të
sigurohej kuotë përfaqësuese më reale
ndaj nevojave dhe interesave të grave”. 

“Mos të harrojmë se kuotat janë aty

për përfaqësimin e grupeve që janë më
pak të përfaqësuara, sikurse në rastin e
prezencës së ulët të grave në vendim-
marrje. Nuk besoj se përfaqësimi i
grave me kuotë ka treguar më pak
rezultate. Sa rezultate kanë treguar
gratë në Kuvendin e sotëm, po aq kanë
pasur – ndoshta edhe më pak - burrat
në këtë Kuvend”. 

Pas implementimit të përfaqësimit
prej 30 për qind të grave në Kuvendin
e Kosovës, ka pasur debate lidhur me
atë nëse përfaqësimi është simbolik
apo substancial. Instituti Demokraci
për Zhvillim (D4D) i ka shqyrtuar këto
modele duke u bazuar në rezultatet e
zgjedhjeve dhe në votën individuale që
kanë fituar kandidatët. 

Rezarta Delibashzade, hulumtuese
në këtë institut, e ka analizuar mënyrën
e zgjedhjes së grave deputete në Ku-
vend në bazë të kuotës dhe meritës në
tri zgjedhjet e fundit. 

“Zgjedhjet e vitit 2007 tregojnë se mbi
40 për qind (16 prej 37) të deputeteve
gra në Kuvendin e Kosovës i kishin fi-
tuar mandatet e tyre pa ndihmën e
kuotës, gjë që është ngritur në mbi 50
për qind (20 prej 38) në vitin 2014.
Megjithatë, ka mjaft hapësirë për për-
mirësim të përfaqësimit të grave në
nivel qendror. Fakti që Kosova kishte
Presidente të shtetit grua i ka motivuar
gratë që të kërkojnë më shumë
hapësirë në proceset vendimmarrëse”. 

“Mimoza Kusari - Lila, pas kan-
didimit për herë të dytë në zgjedhjet
komunale ka arritur të zgjedhet
Kryetare e Gjakovës, gjë që është një
shembull i punës së vazhdueshme dhe
mosdorëzimit ndaj sfidave”. 

Situata ndryshon kur është fjala për
gratë nga komunitetet pakicë, tek të
cilat pengesat janë edhe më të mëdha
për të hyrë në politikë. Shumë komu-
nitete minoritare jetojnë në komuna të
vogla me vlera tradicionale që nuk
mbështesin pjesëmarrjen e grave në
politikë. Partitë minoritare kanë shumë
më pak qasje në pozita vendimmar-
rëse. 

Për ta forcuar rolin dhe të drejtat e
tyre në Kuvendin e Kosovës është kri-
juar Grupi i Grave Deputete. Por, sh-
pesh ka munguar uniteti mes grave të
pozitës dhe opozitës, veçmas pas fil-
limit të krizës politike. Mollë sherri mes
deputeteve të Kuvendit ishte bërë edhe
një takim me Gratë Deputete të Ku-
vendit të Serbisë. Gratë deputete të
Lëvizjes Vetëvendosjes ishin tërhequr
nga ky grup për shkak të përplasjeve
se kush nga gratë duhet ta udhëheqë
seancën plenare. Takimi mes de-
puteteve të Kosovës dhe atyre të Ser-
bisë kishte shkaktuar edhe pakënaqësi
tjera në mesin e deputeteve nga shteti
fqinj verior. Ato ishin “hidhëruar” pasi
koleget e tyre kosovare kishin përdorur
termin “Republika e Kosovës”. 

Tentativa për të siguruar më shumë

të drejta dhe pushtet ka
pasur edhe në nivel të disa
takimeve tjera në kuadër të
bashkëpunimit ndër-rajonal.
Kësisoj, me rastin e shënimit
të 8 Marsit vitin e kaluar, në
Prishtinë është miratuar një
deklaratë e përbashkët e de-
puteteve të Kuvendit të Re-
publikës së Kosovës me
deputetet nga Shqipëria e
Maqedonia, si dhe me gratë
politikane nga Mali i Zi dhe
Presheva. 

Përmes kësaj deklarate,
politikanet e këtyre vendeve
janë zotuar për përmbush-
jen e objektivit të sigurimit të
kuotës deri në pesëdhjetë
për qind. Po ashtu, është
kërkuar përkushtim për
jetësimin e instrumenteve
ndërkombëtare për baraz-
inë gjinore, duke i dhënë
gruas rol më të fuqishëm në
të gjithë sektorët e shoqërisë. 

Parandalimi i degradimit
moral të deputeteve

Kuvendi i Kosovës në
gjashtë muajt e fundit është
shndërruar në arenë për-
plasjesh ndërmjet de-
putetëve dhe pjesëtarëve të

policisë. Shkas për këtë janë bërë dy
marrëveshje të cilat Qeveria e Kosovës
i ka nënshkruar me Serbinë dhe Malin
e Zi: Marrëveshja për themelimin e
Asociacionit të Komunave me Shu-
micë Serbe si dhe Marrëveshja për
shënimin e vijës së kufirit me shtetin
malazez. Për ta penguar zhvillimin
normal të punës së Kuvendit përderisa
të mos anulohen këto dy marrëveshje,
opozita kishte hedhur gaz lotsjellës në
seanca. Shumë herë gazi është ak-
tivizuar nga deputetet gra të opozitës,
veprime këto që kanë çuar në arres-
timin dhe burgosjen e tyre. 

Gjatë konfrontimit në seancën parla-
mentare të mbajtur më 19 shkurt 2016,
në momentin e kapjes nga policia, de-
putetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albu-
lena Haxhiu, ishte rrëzuar përtokë
dukë marrë lëndime në kokë. E lënd-
uar, ajo ishte dërguar me emergjencë
në Qendrën Klinike Universitare të
Kosovës. Por, sipas raportimeve të
familjarëve të saj, anëtarët e Policisë së
Kosovës nuk i kishin lejuar të afro-
heshin në dhomën ku Haxhiu po traj-
tohej nga stafi mjekësor. Ndaj këtyre
veprimeve të policisë kishte reaguar
Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës
(RrGGK), duke dënuar “trajtimin e
dyshimtë” të deputetes Albulena Hax-
hiu nga anëtarët e Policisë së Kosovës
gjatë dhe pas seancës parlamentare. Po
ashtu, ishte kërkuar hetim i menjëher-
shëm i kushteve të arrestimit dhe traj-
timit të Haxhiut nga anëtarët e Policisë
së Kosovës.  

Nuk kanë munguar as fyerjet dhe
përplasjet verbale ndërmjet kryetarit të
Kuvendit dhe deputeteve gra, si dhe de-
puteteve në njërën anë dhe pjesëtareve
të policisë në anën tjetër. 

Kaltrina Ahmeti nga KDI ka thënë se
trendi i përdorimit të gjuhës denigruese
dhe i fyerjeve në jetën politike në
Kosovë tanimë ka marrë përmasa
shqetësuese. 

“Fatkeqësia më e madhe është fakti
se, duke qenë dëshmitarë të instalimit
të një kulture të tillë politike, rreziko-
hemi që ne si shoqëri të bëhemi imunë
ndaj tyre. Është për të ardhur keq sa
larg shkohet me këtë gjuhë, pa kurr-
farë përgjegjësie me qëllimin e vetëm
denigrimin dhe njollosjen e gruas në
politikë”. 

Sipas saj, e vërteta pas kësaj është
fakti se po shfrytëzohet dinakërisht sit-
uata kaotike e krijuar në vend ku or-
ganet e drejtësisë nuk janë funksionale
dhe madje as fort të besueshme. 

“Populli i Kosovës ka qenë dëshmitar
i fyerjeve të ndërsjella në jetën politike
dhe duhet të reflektojë për këtë. Duhet
një reagim më i fuqishëm ndaj gjuhës
denigruese e cila po instalohet në jetën
politike dhe më shumë iniciativë për t’i
përjashtuar krejtësisht nga jeta politike
ata të cilët si formë të fushatës politike
përdorin gjuhën denigruese për de-

gradimin moral të gruas në politikë”. 
“Shtetit të Kosovës më së paku i

duhet degradimi moral i gruas në poli-
tikë”. 

Kurse Ariana Qosaj-Mustafa ka
deklaruar se ofendimet vetëm sa e
kanë treguar nivelin e mentalitetit pa-
triarkal i cili dominon në Kosovë, e më
tragjikja është që shpesh këto etiketime
janë bërë edhe nga nivelet më të larta të
Qeverisë, duke i përmendur
deklarimet e kryeministrit Isa Mustafa. 

“Shikoni etiketimet e fundit që u
bënë nga llogaria zyrtare në Facebook
e kryeministrit të Kosovës për ‘gratë që
kanë kullotur fonde të Perëndimit’.
Edhe pse ky postim u përmirësua më
vonë, nuk kishte as kërkimfalje por
vetëm tentim që të shlyhet përbërja e
postimit, në stilin: ‘Hajde po bëhemi
sikur kjo s’paska ndodhur fare’. Kjo e
tregon kulturën kosovare politike
jodemokratike, ku mendohet që me
etiketime të mbrohet stili i qeverisjes. E
ky stil i qeverisjes po shihet se ku na
solli sot si Kosovë, me polarizim ek-
strem politik dhe stagnim të zhvillimit
të vendit”. 

Pak barazi gjinore për tetë vjet shtet 
Tetë vjet pas shpalljes së pavarësisë

suksesi më i madh që ka shënuar
Kosova kur bëhet fjalë për barazinë
gjinore është fakti se në krye të shtetit
ka pasur një presidente femër. Përgjatë
kësaj periudhe, edhe disa gra ministre
kanë mbajtur poste kryesore qever-
itare. Në legjislaturën e katërt (2010-
2014), Kuvendi i Kosovës nga 120
deputetë ka numëruar 40 gra, që është
më shumë se kuota e paraparë 30 për
qind. Në këtë legjislaturë 12 deputete
janë zgjedhur në Kuvend pa përqind-
jen e kuotës. Megjithatë, në shumë
sektorë kryesorë gratë kosovare nuk
janë të përfaqësuara si duhet. Bazuar
në strukturën demografike pjesëmar-
rja e grave është shumë e vogël, si në
pozita vendimmarrëse të institucion-
eve publike të nivelit qendror dhe
lokal, po ashtu edhe në parti politike.
Sipas regjistrimit të popullsisë së vitit
2011, 50.3 për qind e popullsisë janë
gra, ndërsa 49.7 për qind burra.

Ariana Qosaj-Mustafa vlerëson se
sfidat kryesore ende janë në krijimin e
politikave dhe marrjes së vendimeve të
përgjithshme të cilat do të duhej të
kishin efekt të njëjtë zhvillimor si për
gra ashtu edhe për burra. Ajo e ka qua-
jtur fatkeqësi që ende ka prioritete të
tilla të cilat i reflektojnë nevojat e bur-
rave dhe “politikat e asfaltit". 

“Fatkeqësisht, domenet ku prezan-
tohen gratë, si shëndetësia dhe arsimi,
mbesin ende komplet të injoruara. Kjo
tregon se kemi vendimmarrje të
dominuar nga politikanë burra që as
nuk i kuptojnë këto nevoja, ndërsa
gratë në vendimmarrje vazhdojnë ta
imitojnë këtë mazhorancë”.

“Besoj se të gjitha partitë në Kosovë
do të duhej të mendojnë ta ndryshojnë
këtë mendësi, siç kanë treguar edhe
zgjedhjet komunale në vitin 2014. Me
rritjen e numrit të votave të grave për
gati 40 mijë votuese ndikohet edhe në
ndryshimet e rezultateve në nivelin ko-
munal. Por, natyrisht oferta e partive
në këtë rast duhet të jetë më atraktive
me politika që i adresojnë edhe nevo-
jat shëndetësore, arsimin, punësimin
si dhe mirëqenien sociale”.  

BARAZIA GJINORE MBETET SFIDË NË INSTITUCIONET E KOSOVËS 

Kuvendi i Kosovës arenë përplasjesh politike dhe gjinore 
Me gjithë përparimet e shënuara në zgjedhjet e fundit, kuota prej 30 për qind mbetet mekanizmi i vetëm që grave u mundëson 

të kenë përfaqësim në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësues organizatash të shoqërisë civile kanë thënë se përtej kuotës dhe 
ështirësive tjera me të cilat përballen gratë, ofendimet e fundit të drejtuara ndaj tyre vetëm sa e kanë konfirmuar 

nivelin e mentalitetit patriarkal i cili dominon në Kosovë 

Diskriminimi gjinor
Ligji për Barazi Gjinore garanton mosprani të diskriminimit në baza gjinore

në mundësitë, ndarjen e burimeve apo përfitimeve si dhe qasjen në shërbime:
“Barazia gjinore është ushtrimi i plotë dhe i barabartë, i femrave dhe meshku-
jve, i të drejtave të njeriut”. Me qëllim të parandalimit dhe eliminimit të diskri-
minimit gjinor si dhe arritjes së barazisë gjinore, Institucionet e Republikës së
Kosovës janë përgjegjëse për përfshirjen e buxhetit gjinor në të gjitha fushat,
si instrument i nevojshëm për të garantuar që parimi i barazisë gjinore të re-
spektohet në mbledhjen, shpërndarjen dhe caktimin e burimeve. Ligji për
Barazi Gjinore nuk kërkon nga institucionet të largojnë nga puna punëtorët e
tyre në mënyrë që të arrijnë barazi gjinore. Por aspekti kulturor, rolet dhe
stereotipet gjinore po shihen disa nga rrënjët më të fuqishme të pabarazisë gji-
nore. 

Ajete Kërqeli nga Organizata Joqeveritare PEN ka thënë se gruaja mbetet e
përjashtuar nga pozitat vendimmarrëse, e veçanërisht kur bëhet fjalë për
vendime dhe çështje të rëndësishme. “Në shoqëri, nga gratë ende pritet të
kryejnë detyra e obligime që nuk e lejojnë gruan të tejkalojë nga roli biologjik
në një rol të denjë shoqëror. Ajo ende privohet nga e drejta elementare për
trashëgimi, nga e drejta bazike për punësim të barabartë, e drejta e
pacenueshme për shkollim. Këto e minojnë procesin e pavarësimit të gruas
dhe procesin e zhvillimit të tyre profesional – akte që vetëm mirëmbajnë sis-
temin patriarkal”. 

“Në shumë aspekte tjera kulturore, gruaja izolohet përbrenda një roli të cak-
tuar gjinor, mbyllet në një rreth përtej të cilit zëri i saj nuk mund të dalë dhe nuk
lejohet të jetë ashtu siç meriton – faktor themelor dhe i pakontestueshëm në
secilën veprimtari. Roli i gruas nuk mund të kërkohet vetëm në disa çështje të
rëndësishme, por tek zbatimi i pakompromis në të gjitha vendimet që merren
në hapësirën dhe kontekstin ku ajo jeton e funksionon si qytetare e barabartë,
e që i bie - kudo”.

Kosova e 27-ta në botë me për-
faqësim të grave në parlament 
Përfaqësues të shoqërisë civile

kanë thënë se zbatimi i kuotës gji-
nore është treguar i suksesshëm
pasi që në vazhdimësi janë shënuar
trendë pozitivë të përfaqësimit të
grave në Kuvend, bazuar në mer-
itë. “Nëse e shprehim në përqindje,
periudha e pestë legjislative ka 32.5
për qind të deputetëve gra, prandaj
në krahasim me vendet tjera
Kosova renditet në vendin e 27-të
në botë sa i përket përfaqësimit të
grave në parlament”, ka thënë
Rrezarta Delibashzade. 
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Bekim Çollaku 

Shumë herë kemi dëgjuar nga
ekspertë të fushës se është e rëndë-
sishme që çështja e barazisë gjinore
të trajtohet me një qasje holistike, të
gjithë mbarshme, sepse ajo pret tër -
tho razi të gjitha çështjet tjera. Pra, të
mos mendojmë për këtë aspekt të
rëndësishëm vetëm kur kemi raste të
shënuara, qoftë edhe një ditë si Dita
Ndërkombëtare e Gruas, apo si një
aspekt i izoluar që duhet trajtuar, por
që barazinë gjinore ta kemi parasysh
gjatë planifikimit dhe zbatimit të se-
cilës politikë, secilit aktivitetet, dhe
atë në çdo hap. 

Për mua, në punën time si Ministër
për Integrim Evropian, është me
rëndësi që të mendoj jo vetëm për atë
se si procesi i integrimit evropian
mund të jetë në dobi të çuarjes për-
para të objektivave që kemi në për-
mirësimin e barazisë mes grave dhe
burrave, por të mendohet edhe për
faktin se si aplikimi i parimit të
barazisë gjinore (lexo: përfshirja e
grave) kontribuon në procesin e inte-
grimit dhe reformave evropiane.

Secili ndryshim ligjor që bëhet në
emër të agjendës evropiane, edhe
pse mund të duket se nuk ka të bëjë
me temën e barazisë gjinore, ka një
ndikim edhe në këtë aspekt. Njëjtë
edhe me projekte të ndryshme të
asistencës së BE-së: nuk janë vetëm
ato që për qëllim kanë drejtpërdrejt
përmirësimin e pozitës së gruas në
shoqëri, siç kemi pasur së fundmi
projekte për përmirësimin e pjesë-
marrjes së gruas në ndërmarrësi,
por çdo projekt duhet shikuar nga
prizmi i barazisë gjinore nëse men-
dojmë të kemi një ndikim serioz në
përmirësimin e rolit të gruas në
shoqërinë e Kosovës.

Si shoqëri dhe si institucione kemi
shumë për të bërë për ta përmirë-
suar pozicionin e gruas, duke filluar
nga mbrojtja e saj nga dhuna, për-
mirësimi i gjendjes ekonomike, e
deri te pjesëmarrja në vendimmar-
rje. Gjatë vitit të kaluar ne kemi
bërë disa hapa të rëndësishëm në
këtë drejtim, siç ka qenë rasti me
miratimin e Ligjit për Barazi Gji-
nore, që ishte pjesë e një pakoje të
ligjeve që kishin të bënin me të drej-
tat e njeriut. Për të siguruar se ky
ligj është në përputhje me legjisla-
cionin e BE-së kemi punuar me të
gjithë akterët relevantë nga ana e
BE-së. 

Jam plotësisht i vetëdijshëm që
nëse presim të kemi sukses nuk
duhet të mendojmë vetëm për ligje
perfekte, por të fokusohemi në zba-
timin e këtyre ligjeve. Sfidat me të

cilat sot përballet gruaja kosovare
nuk janë të vogla. Dhuna në familje,
pjesëmarrja e ulët e grave në
trashëgimi pronësore, pjesëmarrje
e ulët në punësim, etj. Të gjitha këto
janë duke u trajtuar nga aspekte të
ndryshme të punës sonë. Por, si
sfidë kryesore definitivisht mbetet
dhuna në familje ku në pothuajse të
gjitha rastet viktimë është gruaja.
Institucionet e drejtësisë janë ato që
duhet të tregojnë më tepër vendos-
mëri në luftimin e kësaj dukurie.

Sa i përket kësaj çështjeje të gjithë
mund të bëjmë më shumë. Është
fatkeqësi që nganjëherë edhe poli-
tikat e BE-së kanë efekte jopropor-
cionale ndaj grave. Mendoj që është
shumë me vend brenga të cilën e
potencojnë gratë në Kosovë se
regjimi i deritanishëm i vizave i BE-
së ka pasur efekt negativ sidomos
ndaj tyre. Kjo për shkak se gratë, që
janë më pak të punësuara, e kanë
më të vështirë të marrin viza edhe
nëse i kanë kushtet materiale në
familje të tilla që të mund të përbal-
lojnë materialisht një udhëtim në
vendet e BE-së. 

Prandaj, kjo për mua përbën një
inspirim shtesë që ta tejkalojmë
këtë barrierë të izolimit sa më sh-
pejt brenda vitit 2016, në mënyrë
që, së paku në aspektin e udhëtimit
të lirë, gratë dhe burrat t’i kenë
shanset më të përafërta.

Autori është Ministër i Integrimit
Evropian në Qeverinë e Kosovës.

Barazia gjinore dhe 
integrimi evropian

Mimoza Kusari - Lila

Nga momenti i lindjes dhe of-
shamës se mërzisë - “Më mirë të
ishte djalë”, e deri në ditët e moshës
së pjekurisë, një vajzë, pastaj një
grua, në shoqërinë tonë e ndjen pak
a shumë peshën e përgjegjësisë së
“gabimit” gjinor me të cilin ka lin-
dur. 

E ndjeva tek mosha fëmijërore
dhe kufizimet në lodra dhe sjellje në
raport me djemtë e gjeneratës. E nd-
jeva në shoqëri kur doja të matesha
me të tjerët dhe kufizohesha se nuk
më takon të shtyhem në lagje me të
tjerët, sidomos jo me djemtë, pasi
unë isha vajzë. E ndjeva tek fustanet
dhe tek pantallonat të cilat duhet të
kishin dizajnin tjetër për t’u dalluar
qartë gjinia, me apo pa pëlqimin
tim. Pastaj e ndjen tek mosha më e
ndjeshme e pubertetit, kur duhet
paksa të fshihesh, apo më me ku-
jdes të mbulohesh dhe mundësisht
disi të fshehesh se po kalon nëpër
një fazë të tillë. 

Këto tipare të përgjithshme të
kohës së cilës i përkisja unë e karak-
terizojnë çdo vajzë dhe grua, shu-
mica prej të cilave sot janë në linjën
e parë të kërkesave për jetë ndryshe
për vajzat dhe gratë që lindën dhe
do të jetojnë edhe pas nesh. 

Por, shtrohet pyetja, a po për-
piqemi sa duhet dhe sinqerisht për
një shoqëri të barabartë për të
gjithë? 

Jo rrallë jemi vetë ne ato të cilat i
përsërisim gabimet e kohës dhe
paragjykimeve që u bënë ndaj nesh.
Sot, kur me një shpejtësi po thyhen
tabutë e mundësive të femrave në
shoqëri, në të njëjtin rrugëtim ende
po na përcjellin paragjykimet dhe
diskriminimet ndaj njëra tjetrës. Po
e ngrisim zërin për shkeljen e të
drejtës së deputetes për ta ruajtur
privatësinë e saj, por duhet ngritur
zërin edhe për policen e cila fyhet si
mos më keq nga një tjetër grua de-
putete. Duhet të mbajmë qëndrimin
e njëjtë për parimet e njëjta pa
marrë parasysh ngjyrimet politike. 

Të qenurit personalisht luftëtare e
vazhdueshme kundrejt baticës së
papërshtatshme për të drejtën time,
jam ballafaquar shpesh me për-
plasje dhe sulme nga më të ndrysh-
met nga vetë gratë tjera. 

Jam paragjykuar se kam marrë
vendim nën ndikimin hormonal
pasi isha shtatzënë në kohën kur e
vendosa reciprocitetin me Serbinë. 

Jam gjykuar se e përdora beben
time për fushatë mediatike kur dola
dhe fola për rëndësinë e gjidhënies
në fushatë të OBSH-së, pasi vetë e
kam praktikuar një gjë të tillë. 

Jam përqeshur si mos më keq në
skeçe vizatimore nga oponentët
politikë gjatë kohës sa isha
shtatzënë. 

Jam paragjykuar se nuk do të kem
mundësi të fitoj në zgjedhje në
Gjakovë për herë të dytë pasi atje
është terren i burrave - edhe nëse
fitoj, nuk do të mund ta mbaj as një
muaj udhëheqjen e Komunës sepse
do të jetë e vështirë të udhëheqësh
pasi situata është e pamundur të
mbahet në kontroll nga një grua në
një terren tërësisht mashkullor. 

Por, unë nuk isha dhe nuk jam e
vetmja. 

Të gjitha gratë të cilat kanë marrë
mundin dhe guximin të dalin në

sipërfaqe, e kanë “merituar” një tit-
ull, një etiketim ose kanë pasur
“dikë” që i ka shtyrë, në të
kundërtën “nuk do t’ia dilnin vetë”
ashtu siç ia dalin burrat. 

Mirëpo, prapë nuk është fundi i
botës se ekzistojnë këto
paragjykime. Është më keq pasi jo
rrallë jemi vetë ne gratë ideatore të
këtyre paragjykimeve. 

Mbetet e sigurt se do të vijë dita
kur të gjitha gjykimeve dhe
paragjykimeve do t’iu vjen fundi -
ikin fjalët, por veprat mbesin. Dhe
është shumë e thjeshtë: pastaj do të
flitet më pak për të tjerat gra që vijnë
pas në të njëjtin rrugëtim. 

Dihet se gjithmonë duhet të jetë
dikush e para, të shahet më shumë,
të fyhet më shumë, të gjykohet më
shumë. Pastaj do të jetë vepra e saj
që do të flasë. 

Por, si mund të jetë më mirë dhe
më shpejt për të gjitha procesi i
barazisë në shoqëri? 

Vetëm atëherë kur ta kuptojnë se
suksesi i një gruaje në cilindo fushë,
e forcon shansin e grave tjera për
sukses më të shpejtë dhe për barazi
të mirëfilltë në shoqëri. 

Fitorja dhe qeverisja me
Gjakovën, përveç se më japin një
privilegj dhe obligim ndaj gjithë
qytetarëve të komunës, janë edhe
obligim i qeverisjes për t’i rrëzuar të
gjitha dyshimet se gratë nuk mund
të qeverisin në nivelin lokal. Ashtu
siç po e dëshmon jeta institucionale
në Kosovë, gratë janë shumë më
parimore në qeverisje, më të disi-
plinuara në punë, me shumë më
pak afinitet për të punuar jashtë sis-
temit, apo për të krijuar sistem të
vetin në kuadër të sistemit institu-
cional. Krejt çfarë duhet në këtë sis-
tem është të shkojmë një hap tutje
dhe të pranojmë së pari veten dhe
pastaj njëra tjetrat me dallimet që
kemi. 

Debati për prezencën e gruas në
shoqëri është shpesh aq sipërfaqë-
sor sa edhe debatet për dukjen e
grave. Pritet që gratë duhet të sillen
apo të vishen në një mënyrë uni-
forme për të qenë të pranuara nga
të tjerët apo për t’u mos u
paragjykuar nga të tjerët/tjerat. 

Unë kategorikisht e refuzoj këtë
teori. 

Jemi të ndryshme nga gjinia tjetër,
por edhe nga njëra tjera në shije.
Unë i dua takat e mia bashkë me
kozmetikën time. Dua dhe mbaj
bizhuteri, por ato nuk përcaktojnë
as nivelin e punës dhe as dijes time.
Ato tregojnë për preferencën time të
veshjes. Dua t’i mbaj flokët e ngjy-
rosur dhe të mos i pengojë askujt
zgjidhja ime e pamjes së flokëve të
mi. Takat e mia janë zgjidhje imja,
njëjtë sikur është edhe përkushtimi
im ndaj punës. Andaj, më shumë se
të bëjmë vlerësimin sipërfaqësor për
dukjen, ta bëjmë vlerësimin përm-
bajtësor për suksesin e grave kur iu
ofrohet mundësia dhe besohet man-
dati për të qenë vendimmarrëse. 

Ajo çfarë na bën të lumtur, nuk
duhet të jetë pengesë për të na bërë
të suksesshme. 

Këtë e dimë më së miri vetë, andaj
ta aplikojmë sepse më shumë i ndih-
mojmë ne vetë njëra tjetrës së sa që
na ndihmojnë të tjerët. 

Krejt në fund, nuk dua të festoj 8
Marsin për veten time. Unë i kam të
gjitha ditët e vitit pa dallim kur men-
doj se mund të festojmë. Por, nuk ua
mohoj festën dhe as dëshirën për të
festuar atyre që e ndiejnë se iu
duhet kjo ditë për ta shpërblyer
veten për mundin e vitit. Le të jenë
pranimi dhe mirëkuptimi parime që
na udhëheqin tek besimi se do të
qëndrojmë të barabarta me taka
dhe pa taka, me grim dhe pa grim,
se dukja jonë është zgjedhje e jona. 

Barazia jonë është domosdosh-
mëri e jetës. 

Takat që më 
ngrisin lartë 
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Qeveria aktuale e Kosovës e ka
shënuar përfaqësimin më të ulët
kur bëhet fjalë për barazinë gjinore
në kabinetin qeverisës. Megjithëse
gjatë fushatës zgjedhore ka pasur
premtime se grave do t’iu jepet më
shumë hapësirë, kjo nuk ka ndod-
hur. 

Prej 21 ministrive, vetëm dy drej-
tohen nga gratë: Hykmete Bajrami
është Ministre e Tregtisë dhe In-
dustrisë, kurse Edita Tahiri është
Ministre pa Portofol. 

Organizatat që e mbikëqyrin
punën e qeverisë e vlerësojnë të
padrejtë përbërjen aktuale të
ekzekutivit.  

“Është shqetësues fakti që kemi
përfaqësim kaq të ulët të grave në
qeverinë e koalicionit LDK-PDK.
Përfaqësimi në nivel të legjislativit
është më i mirë meqë është mbroj-
tur kuota e përfaqësimit me ligjin
për zgjedhjet si kriter i oblig-
ueshëm. Vetëm kur kemi kondita
strikte atëherë ka edhe zbatim të
ligjeve”, ka thënë Ariana Qosaj-
Mustafa, drejtoreshë e programit
në Institutin Kosovar për Kërkim
dhe Zhvillime të Politikave
(KIPRED). 

“Ligji i tanishëm për barazi gji-
nore ka përfshirë përfaqësimin 50-
50 të burrave dhe grave, gjë që nuk
është zbatuar nga kjo qeveri. Ky ligj
ka hyrë në fuqi në maj të vitit 2015,
por ka ndodhur prapakthim pasi
tash kemi një prej përfaqësimeve
më të ulëta të grave në qeveri. Po
ashtu, disa gra janë emëruar
zëvendësministre vetëm formalisht,
me fuqi vendimmarrëse shumë të
vogël në krahasim me ministrat.
Nuk mund të flitet për zhvillim të
qëndrueshëm dhe demokratik pa
pjesëmarrjen aktive në vendimmar-
rje të gjysmës së popullatës”. 

Sipas shifrave të Qeverisë, pjesë-
marrja e grave në numrin e
përgjithshëm të të punësuarve
nëpër ministri është 42 për qind, në
krahasim me 27 për qind në ad-
ministratën komunale. Të dhënat
sipas ministrive flasin për diferencë
nga njëra ministri në tjetrën. Min-
istria me numrin më të madh të
grave të punësuara është Ministria
e Shëndetësisë, me pjesëmarrje

prej 55 për qind, ndërsa përqindja
më e vogël vërehet tek Ministria e
Punëve të Jashtme, 28 për qind. Sa
i përket strukturës gjinore në Zyrën
e Kryeministrit, aty punojnë 230
gra, kundrejt 294 burrave. Por,
pjesëmarrja e grave është veçanër-
isht e ulët në pozitat vendimmar-
rëse, pasi gratë janë në vetëm 7 për
qind të tyre (vetëm 6 nga gjithsej 86
pozita). Ndërsa 27 për qind e pozi-
tave udhëheqëse drejtohen nga
gratë (344 nga 1.291). Në pozita
vendimmarrëse përfshihen: sekre-
tari i përgjithshëm, kryeshefi
ekzekutiv dhe drejtorët ekzekutivë,
ndërsa në ato udhëheqëse: drej-
torët e departamenteve, drejtorët e
zyrave, shefi i divizionit, sektori i
njësisë dhe menaxherët.

Nga 21 ministri vetëm dy ud-
hëhiqen nga gratë, ndërsa asnjë
nuk është zëvendëskryeministre.
Nga 17 pozita vendimmarrëse në
zyrën e Kryeministrit, gratë janë në
vetëm tri. 

Neni 6.8 i Ligjit për Barazi Gji-
nore thotë se “përfaqësimi i
barabartë gjinor në të gjitha or-
ganet legjislative, ekzekutive dhe
gjyqësore dhe institucionet e tjera
publike arrihet kur sigurohet për-
faqësim minimal prej pesëdhjetë
për qind për secilën gjini, përfshirë
edhe organet e tyre drejtuese dhe
vendimmarrëse”. Megjithatë, sipas
Rezarta Delibashzade, hulumtuese
në Institutin Demokraci për Zhvil-
lim (D4D), kjo nuk është reflektuar
në përbërjen e Qeverisë. 

“Role vendimmarrëse në pozita të
ministres kanë vetëm Hykmete Ba-
jrami dhe Edita Tahiri. Ndërsa sa i
përket zëvendësministreve, edhe
ky numër është i ulët: vetëm tri
gra”. 

Kërqeli: As gratë në pozita të
rëndësishme nuk respektohen

Ajete Kërqeli është hulumtuese
në organizatën Rrjeti i Edukatorëve
Bashkëmoshatarë (PEN), e cila ka
për qëllim promovimin e qytetarit
të ri aktiv si një mjet për përm-
bushjen e nevojave të komunitetit.
Sipas saj, korniza ligjore ekzistuese

pa marrë parasysh sa e përshtat-
shme është, kuptimësohet vetëm
kur zbatohet në praktikë. 

“Duke qenë se institucionet janë
hallka e parë që duhet të fuqizojë,
promovojë dhe të udhëheqë në im-
plementimin e ligjeve, duhet për-
mendur që Kosova ka ngecur në
këtë instancë, e kjo ngecje
padyshim që reflekton negativisht
edhe në instancat, hallkat tjera.
Vërehet që nëpër institucionet
kryesore në Kosovë nuk është rrën-
josur ideja e barazisë gjinore”. 

Kerqeli ka shtuar se këtë më së
miri e tregon diskrepanca në mes
burrave të punësuar dhe grave të
punësuara, pasi ende ekziston për-
shtypja se tradicionalisht disa
pozita janë të predestinuara të
barten vetëm nga burrat. 

“Madje, edhe nëse ka ndonjë rast
ku gratë bartin pozita të rëndë-
sishme, ato nuk respektohen dhe
nuk trajtohen me respektin dhe se-
riozitetin e njëllojtë si do të trajto-
heshin po të barteshin nga burrat.
Kosova tash duhet të përqendrohet
që këto ligje të tejkalojnë nga të
shkruara në të realizuara, e kjo
nënkupton që duhet insistuar që të
krijohen mekanizma monitorues
dhe ndëshkues për mosrespek-
timin, rrjedhimisht shkeljen e lig-
jeve”. 

Përgjatë një historie jo fort të
shkurtër të funksionimit të institu-
cioneve shtetërore, siç  është sh-
prehur Kërqeli, Kosova ka pasur
një presidente grua dhe një numër
të shpërfillshëm të ministreve gra. 

“Shpeshherë vërehet që gratë ar-
rijnë të marrin pozita të punës që
nuk kanë ndonjë rol të rëndë-
sishëm vendimmarrës, pra pozita
ku zëri i tyre dhe kërkesat e tyre
nuk dëgjohen dhe nuk mbërrijnë të
shndërrohen në ligje apo vendime.
Ky s’është tregues se gratë nuk janë
të përgatitura për këto pozita, por
është tregues i qartë që grave iu
bllokohet rruga për të depërtuar
apo funksionuar denjësisht në këto
pozita dhe iu mbyllen kanalet për
ta shfrytëzuar potencialin e tyre”. 

Marrë parasysh kontekstin poli-
tik, social dhe ekonomik i cili në
Kosovë është larg të dëshiruarit,
praktikimi i mekanizmave të

përkohshëm, si kuotat gjinore, shi-
hen si domosdoshmëri. 

Kërqeli ka thënë se përfaqësimi i
barabartë patjetër që sjell lehtësi,
ngase ndikon drejtpërsëdrejti në
rritjen e gjithëpërfshirjes në
vendimet dhe ligjet që hartohen, “e
pikërisht ligjet janë të thirrura të
përfshijnë e përfaqësojnë gjithse-
cilin/ën”. 

Në vend të barrierës, ajo e ka cilë-
suar kuotën si përgjegjësi që
kërkon punë e angazhim, por që ka
rezultate dobisjellëse për mbarë
shtetin.

“Kuotat gjinore mundësojnë që
gratë të shpërfaqin kapacitetin e
tyre dhe të kontribuojnë barabartë
në ndërtimin e shtetit funksional e
jopërjashtues. Njashtu, nëse gratë
nuk pengohen të kenë pozita, kjo
do të shërbejë si inspirim dhe motiv
për gratë tjera duke krijuar për-
shtypjen dhe besimin se edhe ato
mund të arrijnë dhe se nuk duhet
ndalur asnjëherë, sado sfidues të
jetë ky rrugëtim. Perspektiva e
gruas duhet të dëgjohet në parla-
ment dhe në çdo fushë tjetër, ngase
përfaqëson perspektivë të një pjese
të rëndësishme e të barabartë të
popullatës”. 

Rezoluta 1325 kërkon rritjen e
pjesëmarrjes së grave në 
vendimmarrje

Në janar të vitit 2014, Qeveria e
Kosovës kishte aprovuar Planin e
Veprimit për Zbatimin e Rezolutës
1325 ,“Gratë, Paqja dhe Siguria”, të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara. Ky vendim ka obliguar
Agjencinë për Barazi Gjinore të
themelojë dhe udhëheq me Sekre-
tariatin Ndërinstitucional për mon-
itorimin e zbatimit të këtij Plani. Në
mesin e objektivave, Plani i
Veprimit kërkon rritjen e pjesëmar-
rjes së grave në vendimmarrje dhe
në proceset e ndërtimit dhe ruajtjes
së paqes. 

Ndonëse iu është kërkuar qën-
drimi zyrtar në lidhje me nivelin e
pjesëmarrjes së grave në qeveri dhe
institucione, Agjencioni për Barazi
Gjinore (ABGJ) nuk është

përgjigjur në pyetjet e dërguara. 
Ky Agjencion në tetor të vitit 2014

me mbështetje të UN Women ka
publikuar një hulumtim që paraqet
aktivitetin e parë në kuadër të ob-
jektivit të parë të Planit të Veprimit
për Zbatimin e Rezolutës. Aty janë
konstatuar sfidat dhe pengesat që
kanë gratë në përfaqësim dhe
vendimmarrje. Për ta rritur pjesë-
marrjen e grave në pozita vendim-
marrëse në institucione publike,
përveç plotësimeve të nevojshme
në kornizën ligjore ekzistuese janë
rekomanduar si të nevojshme edhe
masat shtesë: trajnime për gra në
fushën e menaxhmentit dhe lider-
shipit, në motivimin dhe nxitjen e
grave për të synuar pozita vendim-
marrëse, ofrimi i bursave studi-
more për gra dhe mbështetje për
vazhdimin e studimeve pa
shkëputje nga puna. Po ashtu,
është kërkuar promovimi i grave të
suksesshme në pozita vendimmar-
rëse, organizimi i trajnimeve në ko-
rnizën ligjore që promovon
barazinë gjinore, si dhe organizimi
i trajnimeve lidhur me format dhe
mekanizmat përmes të cilëve mund
të promovohet barazia gjinore në
institucione publike. Për ta rritur
pjesëmarrjen e grave në pozita
vendimmarrëse është propozuar
funksionalizimi dhe forcimi i fo-
rumeve të grave brenda partive
politike, përfshirja e kuotës së për-
faqësimit të grave në pozita
vendimmarrëse në statutet e
partive politike si dhe aplikimi i sis-
temit të vetënominimit për pozita
vendimmarrëse brenda partive
politike. 

Nuk janë të pakta as tryezat e
punëtoritë e organizuara me qëllim
të promovimit të barazisë gjinore.
Edhe pse institucionet e krijuara, si
Agjencia për Barazi Gjinore apo
mekanizmat tjerë në nivel kombë-
tar, janë mekanizma të rëndë-
sishëm për sigurimin e barazisë
gjinore dhe inkurajimin e grave për
pjesëmarrje më të madhe në proce-
set vendimmarrëse, roli i tyre është
pothuajse minimal pasi ato nuk
posedojnë instrumentet e duhura
për të ushtruar ndikimin në institu-
cionet tjera që jetësojnë ligjet, poli-
tikat apo strategjitë e hartuara. 

QEVERIA E KOSOVËS KAMPIONE NË MOSRESPEKTIMIN E BARAZISË GJINORE

Qeverisje burrash 
Megjithëse ka pasur premtime për më shumë barazi, prej 21 ministrave e tre zëvendëskryeministrave në kabinetin e 

kryeministrit Isa Mustafa vetëm dy janë ministre gra. Në shume borde dhe agjenci te pavarura dominojnë burrat.  
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Pranvera Dobruna është e vetmja
grua në bordin e Korporatës Energj -
eti ke të Kosovës. Është emëruar në
këtë pozitë në vitin 2012 dhe në shta-
tor të vitit 2016 do t’i përfundojë man-
dati si an ëtare e bordit të ndërmarrjes
më të ma dhe në Kosovë. Në KEK janë
edhe dy gra në pozita menaxheriale,
krahasuar me një numër shumë më të
madh të burrave që mbajnë pothuajse
të gji tha postet udhëheqëse. KEK-u
është ko  mpania më e madhe prod-
huese në Kosovë, me një buxhet prej
143 milionë euro.

Dobruna, që ka qenë edhe menax-
here e KEK-ut, thotë se nuk ndihet as-
nj ë herë e nënçmuar dhe as e
pa r a gj ykuar nga kolegët. Pohon se
bordi i KEK-ut që nga fillimit ka iniciuar
një qasje të punës ekipore në të cilën
vlerësohet puna e të gjithëve. Eksperi-
enca e gjatë në KEK ndikon që të vlerë-
sohet edhe nga anëtarët e tjerë të bordit.

“Puna ime në Bordin e Drejtorëve të
KEK-ut vlerësohet edhe për faktin që
anëtaret janë profesionistë dhe njohës
të mirë të ekonomisë, të çështjeve kor-
porative, njohës të kujdesit ndaj komu-
nitetit ku vepron KEK-u, si dhe njohës
të proceseve teknologjike. Prandaj nuk
kam hasur në paragjykime, përkun-
drazi gëzoj një respekt të posaçëm”.

Ajo thotë se Qeveria e Kosovës duhet
të emërojë më shumë gra nëpër borde
të ndërmarrjeve publike dhe në pozita
udhëheqëse.

Bordi i KEK-ut nuk bën përjashtim
nga bordet e ndërmarrjeve tjera. Në
shumë prej tyre nuk ka as edhe një
grua, për t’u shndërruar kësisoj në
“Borde të Burrave”. Në 14 bordet e
ndërmarrjeve publike që janë komple-
tuar në fund të vitit të kaluar janë vetëm
11 gra. Pra, i bie më pak se një për se-
cilën ndërmarrje.

Në total, në 14 ndërmarrje publike
janë emëruar 81 anëtarë të bordeve të
ndërmarrjeve publike. Pjesëmarrja e
grave nëpër bordet e ndërmarrjeve
publike është rreth 13 për qind, duk-
shëm më e ulët sesa kuota e pjesëmar-
rjes së gruas në Kuvendin e Kosovës.

Përkatësia politike, kriteri kryesor
i përzgjedhjes 

Qeveria e Kosovës në fillim të vitit
2015 e kishte shpallur konkursin për
bordet e drejtorëve të 15 ndërmar-
rjeve. Procesi i emërimit të tyre është
vonuar më shumë se 9 muaj. Në bor-
det e ndërmarrjeve publike janë
emëruar persona që kanë qenë kan-
didatë për deputetë, kryetarë komu-
nash, apo për asamble komunale nga
dy partitë që janë në koalicion, PDK
dhe LDK.

Në përzgjedhjen e anëtarëve të bor-
deve, profesionalizimi nuk ka qenë
kusht kryesor. Pjesa më e madhe e
emërimeve ishin politike, duke shpër-
faqur edhe një herë faktin se partitë
politike nuk aplikojnë barazi gjinore
në rastin e delegimeve nëpër institu-
cionet vendimmarrëse.

Në raportet e komisioneve vlerë-
suese që janë caktuar në mënyrë ad-
hoc nga Qeveria e Kosovës shihet se
shumë pak femra kanë hyrë në
rrethin e ngushtë të përzgjedhjes.
Këto komisione i kanë poentuar të
gjithë kandidatët e intervistuar. Disa
nga gratë që kanë hyrë në këtë listë të
ngushtë kanë arritur të poentohen më
shumë se të gjithë kandidatët e tjerë,
por ky numër ka qenë shumë i vogël.
Komisionet vle rësuese i kanë reko-
manduar Qeverisë së Kosovës deri në
12 kandidatë, e cila pastaj ka pasur
kompetencë për përzgjedhjen e disa
prej tyre. Por, poentimi nuk ka qenë
kriteri më i rëndësishëm për t’u përzg-
jedhur për anëtar të bordit, pasi Qev-
eria në disa raste i ka ana sh kaluar
personat më të poentuar për t’i përzg-
jedhur kandidatët që kanë qenë anë-
tarë të partive apo të afërm të tyre.

Qeveria e Kosovës nuk ka
propozuar asnjë grua në pozitën e
bordit të Zyrës së Rregullatorit të En-
ergjisë. Edhe në bordin e ZRRE-së
janë emëruar tre anëtarë, të gjithë per-
sona politikë. Aktualisht, bordi i
ZRRE-së përbëhet nga pesë burra,

pasi në të kanë qenë edhe Krenar Bu-
jupi dhe Enver Halimi. Në këtë bord,
në mandatin e kaluar ishte një grua,
Merita Kostari. 

Mungesë të grave ka edhe në bor-
din e Agjencisë Kosovare të Priva-
tizimit, një prej agjencive me
përgjegjësitë më të mëdha në Kosovë.
Kuvendi i Kos ovës e ka miratuar listën
e propozuar nga Qeveria e Kosovës,
në të cilën është vetëm një grua.
Shtatë anëtarë të tjerë janë burra.

Kuota edhe për borde e 
pozita udhëheqëse

Adriana Sejfia nga Instituti GAP
thotë se me vendosjen e personave me
prapavijë politike, ose partiake, janë
diskriminuar të gjithë kandidatët tjerë
pa marrë parasysh gjininë e tyre. Por,
ndaj grave kandidate ka ndodhur
diskriminim i dyfishtë.

“Diskriminimi ka nisur qysh në
komisionet që kanë bërë vlerësimin e
kandidatëve. Prezenca e grave në listat
që janë rekomanduar fillimisht ka qenë
vetëm rreth 8.6 për qind. Kjo është
shumë larg prej reflektimit të përbërjes
së popullsisë dhe barazisë gjinore”.

“Madje edhe vetë komisionet që e
kanë bërë përzgjedhjen dhe reko-
mandimin e kandidatëve janë domin-
uar nga burrat. Mungesa e grave, dhe
rrjedhimisht e barazisë gjinore, vërehet
edhe në procesin e përzgjedhjes së
kandidatëve”.

Sejfia thotë se mungesa e grave në -
për bordet e ndërmarrjeve publike nuk
përbën situatë të re, pasi e njëjta gje -
ndje është edhe nëpër pozitat menax-
heriale apo komisionet e ndryshme. 

“Rrethi i diskriminimit ndaj grave
është rreth vicioz: ai vetë e ndihmon sit-
uatën të keqësohet e të ketë më shumë
diskriminim”.

Sipas saj, kur grave iu mohohet
mundësia për t’u zgjedhur në pozita
menaxheriale dhe udhëheqëse, ndërsa
burrat emërohen nëpër këto pozita,
atëherë janë burrat ata që krijojnë
eksperiencë dhe e shtojnë edhe një
pozitë tjetër menaxheriale në CV. Ky
diskriminim bën që numri i burrave të
cilët kanë eksperiencë në menaxhim
dhe udhëheqje të rritet krahasimisht
shumë më shumë se ai i grave.

“Asnjë parti politike aktualisht nuk ka
kryetare grua, e dukshëm më pak janë
të përfaqësuara gratë dhe vajzat edhe
në udhëheqësitë e partive. Skena poli-
tike në masë të madhe është e domin-
uar nga burrat, andaj nuk është befasi
kur këto parti të cilat vetë diskrimino-
jnë gratë dhe vajzat brenda strukturave
të tyre të dalin me qeveri që janë njëjtë
diskriminuese. Ky diskriminim shihet
edhe në rekomandime për anëtarë të
bordeve të ndërmarrjeve publike”. 

Ajo mendon se nëse vazhdimisht
ka mungesë të përfaqësimit dhe
barazisë gjinore atëherë do të duhej

të vendoseshin kuotat nëpër institu-
cione dhe ndërmarrje.

“Duke u bazuar në diskrepancën e
madhe mes grave e burrave në borde
dhe pozita menaxheriale, do të ishte e
udhës të vendosen kuota jo vetëm për
të siguruar barazinë gjinore në letër si
princip shumë i reklamuar nga qeve-
ria, por edhe për të punuar drejt arritjes
së një barazie të vërtetë gjinore”.

Raporti mes burrave dhe grave në
Kosovë është pothuajse i barabartë. Re-
publika e Kosovës ka nënshkruar një
numër dokumentesh të rëndësishme
dhe detyruese ndërkombëtare të cilat
garantojnë barazinë e burrave dhe
grave dhe ndalojnë diskriminimin në
baza gjinore, veçanërisht Këshilli i
Kartës Sociale i Evropës, Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe
Konventa e Kombeve  të Bashkuara
mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW).

Bordet joprofesionale, shqetësimi i
Komisionit Evropian 

Mënyra e përzgjedhjes së anëtarëve
të bordeve është kritikuar edhe nga
zyrtarë të lartë të BE-së. Shefi i Zyrës
së BE-së, Samuel Zhbogar, në një in-
tervistë dhënë Kohës Ditore kishte kri-
tikuar emërimet politike. Ai pati
kër kuar respektimin e Ligjit për të
emëruarit në ndërmarrjet publike,
sipas të cilit, ata nuk duhet të kenë ra-
porte zyrtare me parti politike së paku
në tre vjetët e fundit. 

“Ne jemi kundër sjelljes së njerëzve
nga politika në këto institucione vetëm
sepse ata janë të lidhur me partitë.
Njerëz profesionistë dhe të kualifikuar
duhet të vendosen nëpër këto institu-
cione. Ne kemi folur qartë për këtë dhe
do të vazhdojmë të flasim edhe më
zëshëm”.

Raporti i Komisionit Evropian për
vitin 2015 thekson se shumë institu-
cione të pavarura dhe autoritete rreg-
ullatore janë jofunksionale për shkak
të vonesave në emërimin e anëtarëve
të tyre. 

“Emërimet duhet të bëhen në bazë të
kualifikimeve profesionale dhe meri-
tave, jo patronazhit politik. Zgjedhja e
fundit e Avokatit të Popullit ishte një
zhvillim pozitiv në këtë drejtim”. 

Vëmendje i kushtohet edhe poli-
tizimit të vazhdueshëm të adminis-
tratës publike. 

“Llogaridhënia ka nevojë të për-
mirësohet në gjithë administratën
përmes një mbikëqyrjeje të duhur.
Çdo mbivendosje e përgjegjësive të
agjencive qeveritare duhet të
shmanget”. 

Tri organizata të Shoqërisë Civile
(Instituti GAP, Grupi Për Studime Ju-
ridike dhe Politike, si dhe Instituti
INDEP) i kanë shkruar Komisarit për
Zgjerim të Bashkimit Evropian, Jo-
hannes Hahn, për politizimin e bor-
deve të ndërmarrjeve publike dhe
agjencive të pavarura. Ai iu është
përgjigjur organizatave duke konfir-
muar se edhe në Komisionin Evropian
janë të njoftuar për fenomenin e poli-
tizimit të bordeve në Kosovë.

“Siç edhe jeni në dijeni, niveli i lartë
i politizimit dhe mungesa e trans-
parencës në sektorin publik janë
çështje për të cilat Komisioni Evropian
vazhdimisht i ka ngritur në kontekst
të zgjerimit, në aspektin e reformës së
administratës publike dhe sundimit të
ligjit”, thuhet në shkresën e Komisarit
për Zgjerim. 

“Komisioni Evropian e ka ngritur
gjithashtu këtë çështje gjatë dialogut
përfundimtar të Procesit të Stabilizim-
Asocimit, në korrik 2015, dhe së fundi
në Dialogun e Procesit të Stabilizimit
dhe Asocimit për Siguri, Drejtësi dhe
Liri, në takimin e janarit 2016. Në të
dyja rastet u kemi bërë thirrje au-
toriteteve që të sigurojnë se emërimet
e mbetura të anëtarëve të bordit të in-
stitucioneve të pavarura mbi bazën e
kualifikimeve profesionale dhe të mer-
itave, e jo prej patronazhit politik”.

Bazuar në letrën e Hahn del se Qev-
erisë i ishte tërhequr vërejtja e politiz -
imit qysh në qershorin e vitit 2015, tre
muaj para se të nisnin emërimet e para.

GRATË PËRFAQËSOHEN ME VETËM 13 PËR QIND NË BORDET E NDËRMARRJEVE PUBLIKE 

Gratë jashtë bordeve 
Barazia gjinore arrihet nëse përfaqësimi është pesëdhjetë për qind nga 
secila gjini. Kjo është larg për t’u arritur nëpër bordet e ndërmarrjeve 
publike dhe agjencive të pavarura. Meqë diskrepanca është e madhe në 
mes të femrave dhe meshkujve nëpër borde kërkohet që të vendoset kuota
në përfaqësim edhe nëpër këto institucione 

Luljeta Demolli

Njëra ndër betejat më të rëndë-
sishme të grave është balancimi i ra-
portit mes punës dhe familjes.

Në krahasim me burrat, ato janë
në pozitë më të pafavorshme dhe
më të cenueshme sa i përket
mundësive, përfaqësimit dhe mbro-
jtjes në punë. Pjesëmarrja e tyre në
tregun global të punës është rritur
në krahasim me të kaluarën, mirëpo
nuk ka pasur përparime të mëdha
kualitative – ato ende ndërlidhen
kryesisht me punët që paguhen pak,
kanë status të ulët shoqëror dhe
janë më të pasigurta. 

Koha e gjatë e kësaj praktike ka
rezultuar me një situatë paradok-
sale, në të cilën gratë që punojnë
kanë presion më të madh për karri-
erë të suksesshme, por gjithashtu
prej tyre kërkohet që të mbesin të
angazhuara plotësisht në jetën
familjare. 

Përveç domosdoshmërisë së mar-
rjes me punë të shtëpisë dhe përku-
jdesjes për fëmijët e familjen, kur
gratë janë të angazhuara në jetën
publike ato po ashtu duhet t’i lufto-
jnë edhe paragjykimet tradicionale
që ka shoqëria jonë për to. 

Presionet janë maksimale dhe
fundamentale.

Harmonizimi i ambicieve person-
ale dhe profesionale me obligimet e
shumta familjare është kufiri abso-
lutisht i padrejtë që zakonisht është
përcaktues për sukses apo mossuk-
ses në karrierën e një gruaje.   

Niveli i kulturës së jetës së përdit-
shme në Kosovë ende nuk ka arritur
deri në shkallën që t’i nxitë burrat
për të marrë më shumë barrë rreth
punëve të shtëpisë, sepse pritjet
shoqërore janë që ata të jenë më
shumë të përqendruar në sferën
publike, jashtë shtëpisë. 

Inercioni për kultin e “rregullit në
shtëpi” mbetet imponim vetëm për
gratë, pasi të tilla janë kërkesat e
mentalitetit dominant. 

Prandaj, gratë janë në garë të
vazhdueshme me forcat kundër-
shtuese dhe demotivuese për
angazhim në jetën publike. 

Karriera e suksesshme dhe ku-
jdesi i çdoditshëm për familjen janë
dy sfera që zakonisht e përjashtojnë
njëra tjetrën, por nga gratë kërkohet
ta bëjnë gati të pamundurën: ndër-
lidhjen e tyre subtile dhe efikase. 

Potencimi i vështirësive mes
punës dhe familjes për gratë daton
nga vitet 1960-1970 kur edhe fillon
lëvizja feministe liberale. Feministet
liberale luftuan për të pasur qasje të
barabartë në “sferën publike të bur-
rave". Ato kritikuan angazhimin e
grave vetëm rreth punëve të
shtëpisë me arsyetimin se puna e
shtëpisë është punë e papaguar. Kjo
i bën gratë të varura financiarisht
nga burrat dhe të nënvlerësuara,
pasi puna e tyre – ndonëse e
lodhshme, kërkuese dhe me
përgjegjësi - është jashtë sferës së
prodhimit ekonomik. 

Në shumë kultura botë, përfshirë
edhe në Kosovë, me sintagmën
“Grua e suksesshme” nënkuptohet
ideali i gruas e cila njëkohësisht është
nënë e kujdesshme, bashkëshorte e
mirë dhe karrieriste e suksesshme –
pa e sakrifikuar asnjërën.

Supergrua. 
Hulumtimet sociale në mënyrë

sistematike e identifikojnë
fenomenin e lidhshmërisë së madhe
të grave kosovare me familjen,
përkatësisht me punët shtëpiake.

Këtë e dëshmojnë të dhënat e fun-
dit të Anketës së fuqisë punëtore në
Kosovë. 

Obligimet dhe përgjegjësitë famil-
jare, por edhe kujdesi për anëtarët e
tjerë të familjes përmendet si një

prej arsyeve kryesore për mosak-
tivizimin e grave në jetën publike
(41.2% të rasteve). 

Shkalla e papunësisë së grave
(41.6%) është dukshëm më e lartë se
ajo e burrave (33.1%), dhe vetëm një
në pesë gra është aktive në tregun e
punës. 

Ky hendek gjinor është krijuar nga
mosaktivizimi dhe nga shkalla e
lartë e papunësisë së grave, por
edhe nga mosnjohja e punës së pa-
paguar si “punë”. 

Nga viti 2010, çështja e pushimit
të lehonisë shihet si problematike.
Neni 49 i Ligjit të Punës që ka të
bëjë me pushimin e lehonisë prej
hyrjes së tij në fuqi është tentuar të
ndryshohet për ta bërë gruan aktive
në punë, por pa ndonjë efikasitet. 

Në Ekonominë Feministe një nga
objektivat kryesore është
zvogëlimi/mbyllja e hendekut në
mes burrave dhe grave, veçanërisht
në sferën ekonomike, duke i
ndryshuar politikat publike me qël-
lim të thyerjes së stereotipave gji-
norë dhe trajtimit me prioritet të
nevojave të grave.  

Kuptimi i barazisë gjinore nuk
ndalet vetëm në sigurimin e legjisla-
cionit për këtë barazi, por shkon
tutje me zhvillimin e “praktikave
miqësore” për gratë që punojnë,
duke u kujdesur për një jetë më të
balancuar mes burrit dhe gruas
edhe një sferën familjare.

Të dhënat tregojnë se angazhimi i
grave kosovare në punët me orar të
plotë varet prej prezencës së fëmi-
jëve në shtëpi. Kjo për dy arsye. Së
pari, ende mungon përkushtimi in-
stitucional për ta përmirësuar
ekonominë e grave, duke krijuar in-
frastrukturë të re të kopshteve pub-
like dhe qendra të kujdesit për
fëmijët. Arsyeja e dytë është paga
shumë e ultë, pasi paga mesatare
është 360 euro. 

Kur pagat janë kaq të vogla, gratë
duhet ta racionalizojnë skajshmër-
isht buxhetin e tyre personal dhe atë
familjes, e kjo e zbeh motivimin e
tyre për angazhim në tregun e
punës.  

Ministritë kompetente për Zhvil-
lim Ekonomik dhe Mirëqenie So-
ciale nuk i kanë kushtuar vëmendje
të mjaftueshme krijimit të politikave
më specifike dhe më të mira për
gratë, sidomos në reduktimin e bar-
rës së madhe që ato kanë për
mirëqenien së familjes.

Arsimi, shëndetësia dhe adminis-
trata janë sektorët më të shpeshtë të
punësimit të grave, mirëpo ende
nuk ka angazhim institucional për
ta rritur numrin e grave në punësim
në fushat tjera të rëndësishme. 

Institucionet shtetërore të Kosovës
nuk kanë shfaqur përkushtim ndaj
gjinorëzimit të ekonomisë,
meqenëse nuk asnjëherë s’kanë in-
sistuar në përfshirjen e veçantive
dhe nuancimeve gjinore në kornizat
ligjore, të cilat pastaj do të rezul-
tonin me efekte konkrete reale.  

Aleati më i fuqishëm politik për
gratë është – vota.

Vetëdijesimi më i madh për fuqinë
e tyre elektorale – që mund të bëhet
vendimtare për rezultatin final të zg-
jedhjeve dhe koalicionet e pastajme
qeveritare – domosdoshmërisht do
të ndikonte në planifikimin më të
kujdesshëm të platformave zgjed-
hore, por edhe për shtimin e re-
spektit të partive politike për
votueset gra. 

Nëse partitë që premtojnë zhvillim
ekonomik e dëshirojnë votën e
grave, atëherë duhet të shpenzojnë
më shumë kohë dhe resurse në
analizimin e kërkesave dhe speci-
fikave të tyre, por edhe për propoz-
imin e zgjidhjeve potenciale.

Përgjegjësi e vazhdueshme do të
duhej të kërkohej edhe nga gratë
deputete, sepse ato kanë edhe oblig-
ime morale ndaj kauzave gjinore. 

Strategjitë gjinore të punësimit
janë çelësi për nisjen e zgjidhjes së
problemit dhe përmirësimin e
gjendjes.

Gratë mund të kenë shumë prej të
gjithave.

Ato që duan.

Për punët e grave
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Shqipe Gjocaj

Në Ditën Ndërkombëtare të Grave, për 8
Mars, protestoj, marshoj e reagoj bashkë me
koleget dhe shoqet kundër dhunës ndaj grave
dhe pasivitetit institucional ndaj pabarazisë
gjinore. Por më vonë, kur të kthehem në
shtëpi, dua të festoj me një gotë verë të mirë.
Një gotë verë për të arriturat e grave deri më
sot, për përpjekjet e tyre për çlirim nga za-
konet, traditat dhe mënyra e vrazhdë e jetesës
e vënë mbi supet e grave. Një gotë verë për
shkronjat, frazat, shprehjet e porositë, për
poezitë e teorinë, për literaturën feministe që
më çliron e më udhëzon çdo ditë. 

Librat feministë më kanë bërë aktiviste për
të drejta të grave si grupe të diskriminuara me
ligj e kanun, në shtëpi e shkollë, në vend pune
e hapësira publike. Literatura feministe më ka
dhënë një perspektivë tjetër se çka do të thotë
të jesh grua dhe më ka mundësuar ta vërej
burgun në të cilin do të jetoja po të mos kisha
mësuar për rolet e diktuara gjinore. Librat
feministë më kanë ndihmuar të kuptoj se si
shtrihet dhe funksionon pushteti destruktiv
dhe ma ka dhënë kurajon që ta lëkund atë.

Virginia Woolf më ka udhëzuar t’i shoh
burimet financiare si themel i rëndësishëm
për të zhvilluar karrierë dhe për t’u pavarë-
suar intelektualisht dhe emocionalisht. Në
esenë e saj “A room of one’s own”, ajo tregon
se si është ndjerë kur ka trashëguar para nga
tezja e saj: “… çfarë ndryshimi në tempera-
ment mund të sjellin të ardhurat fikse. Asnjë
forcë në botë nuk mund të m’i marrë ato.
Ushqimi, strehimi dhe veshja janë të miat
përgjithmonë. Jo vetëm që mundi dhe puna
do të marrin fund, por edhe urrejtja e hid-
hërimi. S’kam nevojë ta urrej asnjë burrë; ai
s’mund të më lëndojë. S’kam nevojë ta lajka-
toj asnjë burrë; ai s’ka ç’më jep”.

Literatura feministe më ka pajisur me sens
humori. Në shkrimin “Nëse burrat do të
kishin menstruacione”, Gloria Steinem vë në
pah privilegjet e tepërta që gëzojnë burrat në
shoqëri vetëm pse kanë lindur meshkuj. Këtë
e bën me humor duke analizuar në mënyrë
hipotetike se çka do të ndodhte po që se bur-
rat do të kishin menstruacione çdo muaj.
Sipas saj: “Pecetat sanitare do të financo-
heshin nga qeveritë dhe do të jepeshin falas.
Cikli do të konsiderohej akt politik e heroik
nga liberalët: ‘Duhet të japësh gjak për rev-
olucion’, ndërsa akt religjioz nga konserva-
torët: ‘Ai jep gjak për mëkatet tona’”. 

Shulamith Firestone në librin e saj “Dialek-
tika e seksit”, të publikuar më 1970, parala-

jmëron që qasja e saj në këtë tekst do të jetë
perspektivë radikale feministe. Ajo shpjegon
se si kultura mashkullore ka qenë (dhe është)
parazite dhe ushqehet me forcën emocionale
të grave pa reciprocitet. Një pikëvështrim i
ngjashëm me atë të Firestone është
pasqyruar edhe me fjalë shqipe nga Anton
Zako Çajupi në poezinë e tij “Fshati im”: “Bur-
rat nën hie, lozin, kuvendojnë, pika që s’u
bie, se nga gratë rrojnë... Moj e mjera grua, çe
do burrë zinë, që ftohet në krua dhe ti mban
shtëpinë!”. 

Tekstet feministe më kanë ndihmuar ta
konsideroj feminizmin si ndër lëvizjet më
vetëkritike dhe si nocion të zgjeruar të
demokracisë. Literatura feministe më ka njof-
tuar me konceptin që në gjuhën angleze nji-
het si “intersectionality”, pra ndërlidhje e
gjinisë me racën, klasën, moshën, seksu-
alitetin dhe kategori të tjera shoqërore. Ky
koncept ka kërkuar nga lëvizja feministe të
shkojë përtej emancipimit të grave të racës së
bardhë dhe t’i përfshijë përvojat, nevojat, in-
teresat dhe sfidat e grave me ngjyrë, grave
lesbike dhe të klasave më të ulëta shoqërore.
“Kur feminizmi nuk e kundërshton hapur ra-
cizmin dhe kur kundër-racizmi nuk e kundër-
shton patriarkatin, raca dhe politikat gjinore
shpesh përfundojnë duke qenë antagoniste
për njëra tjetrën dhe të dyja humbin”, ka sh-
pjeguar gruaja e cila e ka shpikur konceptin
në fjalë, Kimberlé Crenshaw. 

Betty Friedan dhe “Problemi pa emër” në
librin e saj “Mistika Femërore”, në fillim të
viteve 1960, më ka ndihmuar ta kuptoj gjend-
jen e grave amvise dhe ta kuptoj më mirë
ndikimin medial dhe të marketingut që
prezantojnë imazhin e gruas së përsosur dhe
të lumtur. Friedan shpjegon se sa kufizues
dhe dërrmues është ky imazh ku prej grave
pritet përmbushja e një roli të caktuar gjinor
- ai i rolit të amvisës së përsosur. Sa të lodhura
dhe të palumtura janë gratë kur nuk mund ta
shfrytëzojnë potencialin vetanak për produk-
tivitet e kreativitet. Ajo pyet: “Kush e di se çka
mund të arrijnë gratë kur përfundimisht të
jenë të lira për të qenë vetvetja? Kush e di se
si mund të kontribuojë inteligjenca e grave
kur ajo mund të ushqehet pa iu mohuar
dashuria?”.

Perspektiva feministe më ka bërë lexuese
pasionante. Aktivizmi im feminist fuqizohet
edhe më shumë me bazë të qëndrueshme
konceptuale, me gra frymëzuese e rreshta
emancipues. Librat feministë më lënë
hapësirë për kritikë konstruktive që afron e
këshillon, e jo për kritikë që kategorizon e
përjashton. Na mbetet të përkthejmë tekste
të tilla, t’i redaktojmë e përshtatim, t’i
mbushim libraritë e bibliotekat me këndin
feminist dhe t’iu ofrojmë grave e burrave,
djemve e vajzave, këtë perspektivë të rëndë-
sishme demokratike. 

Vetë leximi feminist është formë proteste
dhe si i tillë e njeh atë lloj feste që nxit veprime
revolucionare dhe demaskon ironinë dhe
hipokrizinë prapa luleve e dhuratave që gratë
pranojnë enkas në këtë ditë. 

8 Marsi, me një gotë verë 
dhe libra feministë

Adrian Zeqiri

Para ca kohësh, në një organizim në Prishtinë
me rastin e 8 Marsit, organizatorët kishin ftuar
një prezantues burrë që të bënte një prezantim
para audiencës e cila përbëhej krejtësisht prej
gjinisë femërore, dhe të fliste për të drejtat e
grave. Në mënyrë tipike, prezantuesi, që ta ar-
syetonte prezencën e tij në këtë eveniment,
kishte thënë se ai e respektonte bashkëshorten e
tij dhe se ajo kishte kontribuar që ai t’i mësonte
të drejtat e grave dhe t’i respektonte gratë.
Prezantimi duhej të ishte një shfaqje nga ana e
organizatorëve se gratë kishin mbështetës edhe
“nga ana tjetër”, dhe ky burrë “model” nuk har-
ronte të kthehej tek ajo se si bashkëshortja e tij
ishte ajo që e kishte mësuar si duhet të respek-
tohen gratë.  

Shumë lehtë mund të paramendojmë si do të
pritej ky burrë model po t’i thoshte të njëjtat fjalë
para një audience të përbërë nga burrat.
Stereotipi i këtij burri që ngjall tek sivëllezërit e
tij të tjerë, të një burri që ka mësuar prej gruas,
është shumë i njohur dhe subjekt i denigrimeve
e paragjykimeve prej më të ndryshmeve, edhe
tek burrat por edhe tek gratë. Respekti për gratë
është gjithsesi i mirëseardhur për çfarëdo arsye
që të jetë ndjellë ky respekt, por duhet të shkohet
përtej modelit të burrit që mëson respektin nga
gruaja, qoftë kjo bashkëshorte apo partnere. Një
tjetër, karakteristikë e këtij modeli zakonisht
është edhe “progresiviteti” i tij, i cili shpërfaqet
në trajtën e një burri i cili  “lejon” bashkëshorten
të shkojë në punë, që “e merr“ gruan me veti
herë pas here në ahengje, dhe që është
“përgjithësisht” i padhunshëm në shtëpi.

Ka shumë probleme me këtë arketip të burrit,
i cili proklamohet gjithandej si model i një burri
që duhet të ndiqet nga të gjithë burrat tjerë.  Së
pari, respekti që ky burrë ka për gratë nënkup-
ton një raport të caktuar me të dashurën apo
partneren e tij.  Një respekt i tillë gjithsesi është
i bazuar në themele të luhatshme, kjo për faktin
se marrëdhëniet njerëzore në përgjithësi, e mar-
rëdhëniet intime në veçanti, janë komplekse dhe
kanë periudha të luhatshme dhe jo rrallë rezul-
tojnë në armiqësi të hapur. 

Problemi tjetër vjen nga fakti që ky model pre-
supozon që të drejtat e grave bazohen në një
martesë apo lidhje dashurie të “lumtur”. Ku
mbesin burrat që nuk kanë pasur martesë të
lumtur apo lidhje dashurie të tillë? Për më tepër,
modeli gjithashtu përjashton edhe burrat e pa-
martuar apo djemtë dhe burrat që nuk kanë
ndonjë lidhje dashurie me gratë. Thjeshtësimi i
krejt raporteve në mes të burrave dhe grave, në

raporte bashkëshortore është një simplifikim i
madh. Raportet në mes të burrave dhe grave
ndërlidhen po aq edhe me raportin në mes të
babës dhe së bijës, djalit e nënës, vëllait e motrës
duke vazhduar me raportet në mes burrave dhe
grave në sferën publike, në punë, në institucione
dhe në politikë. Diskriminimi i gruas nuk shpër-
faqet vetëm në rrafshin e marrëdhënieve marte-
sore, por në të gjitha rrafshet, duke përfshirë
edhe marrëdhëniet në familje,  shkollë, shoqëri,
punë, e në gjithë spektrin e jetës publike. 

Arketipet janë shumë të rëndësishme në cak-
timin e trendëve në çdo shoqëri. Arketipi i një
burri që është në harmoni të plotë me të drejtat
e grave duhet të jetë i një burri të hapur, të
fuqishëm, dhe që fuqia e tij prej burri e karakteri
prej burri nuk humb asgjë prej faktit që është në
harmoni me të drejtat e plota të grave. Respekti
i tij për femrat, gratë, është respekt të cilin ai e ka
si pjesë të karakterit të tij, dhe ky respekt nuk
është në raport varësie me marrëdhënien e tij me
të dashurën, me bashkëshorten, apo me çfarëdo
përvoje me gratë. Ky respekt buron nga bindja e
thellë në barazinë e njerëzve. 

Gratë janë qenie njerëzore dhe kanë të drejta të
garantuara me Kushtetutë dhe Ligj. Respektimi
i këtyre të drejtave nuk është çështje e dëshirës
apo mosdëshirës së burrit. Si qenie njerëzore me
të drejta të barabarta, gratë kanë të drejtë në jetë,
punë dhe mirëqenie sociale, pronë dhe
trashëgimi, shprehje të lirë të mendimit, mbro-
jtje të shëndetit e kështu me radhë. Këto të drejta
gratë i kanë jo se janë më të “brishta” se burrat,
jo se janë më të “pakorruptueshme” se burrat, jo
se janë më të “zonjat”, apo më të “mençura” apo
më të “bukura” se burrat. Sikurse burrat, edhe
gratë janë po aq të mira e të këqija, të mençura
e jo të mençura. Jo rrallë është thënë se trajtimi
i gruas në nivel mbinjerëzor është një diskrim-
inim i invertuar, i mbështjellë mirë, por po aq i
keq sa të gjitha diskriminimet tjera.   

Për këtë, çështja e respektit ndaj gruas nuk
duhet të shtrihet në rrafshin e zemërgjerësisë
apo progresivitetit të një burri. Çështja e respek-
tit të të drejtave të grave duhet të shtrihet, para së
gjithash, në rrafshin e të drejtave të barabarta
njerëzore. Këto të drejta mbrohen me ligje dhe
rrjedhimisht respektimi i të drejtave të grave
është çështje e detyrimit ligjor. Duhet të jenë lig-
jet dhe krejt institucionet publike që duhet të
rrënjosin sjellje tek të gjithë, sjellje të cilat prod-
hojnë një barazi të mirëfilltë gjinore. 

Në fund, çështja e të drejtave të grave prek
mu në zemër të organizmit të shoqërisë koso-
vare. Shqiptarët kanë një organizim të veçantë
të shoqërisë, ku gruaja ka një rol të caktuar, siç
shihet me mitin e Kalasë së Rozafës, atë të
Gjergj Elez Alisë, Doruntinës e Konstandinit, e
shumë mite të tjera. Ndryshimet në shoqërinë
tonë për mbrojtjen dhe respektimin e të drej-
tave të grave duhet të realizohen edhe duke kri-
juar arketipe që përfaqësojnë burrat më mirë,
në veçanti një arketip që respekton gratë jo
vetëm në bazë të zemërgjerësisë, por për faktin
se gratë janë qenie njerëzore me të drejta të
barabarta me ato të burrave.  

Për një model të burrit në harmoni
me të drejtat e plota të grave

Eliza Hoxha

Kemi dëgjuar shpesh të thuhet se
gratë janë arkitektet e vërteta të
shoqërisë. 

Por, kur flasim për arkitekturën
në formën e saj të ngurtë – gratë
dhe zëri i tyre në procesin e bërjes
së arkitekturës në shumësi
mungon. Dikush ndoshta edhe nuk
do të pajtohej me këtë duke
shikuar fakte të shumta të cilat nga
vende të ndryshme nëpër botë na
rrëfejnë për një balancë gjinore në
edukimin mbi arkitekturën. Gratë
janë gjithnjë e më prezente. E
vërtetë. Por, kur vjen puna të prak-
tikohet profesioni i arkitektes, aty

nis një rrëfim i ri. 
Studimet kanë treguar se shumë

nga gratë e arsimuara për arkitek-
turë në proces të zhvillimit të tyre e
braktisin arkitekturën. Një studim
i fundit që është bërë mbi këtë
çështje tregon se ka disa arsye
përse ato e braktisin profesionin e
tyre. Ndër to mund  të veçojmë: 1.
Pagesa të ulëta, 2. Pagesa jo të
barabarta me gjininë mashkullore,
3. Orar i gjatë i punës, 4. Punë
jofleksibile dhe jomiqësore ndaj
obligimeve familjare, 5. Fusha të
limituara të veprimit në punë, 6.
Rrethana stresuese të punës, 7.
Macho–kultura, 8. Seksizmi, dhe
shumë të tjera me radhë.

Disa nga përgjigjet në pyetjen
“Pse gratë e braktisin arkitek-
turën?” janë edhe ideologjike, duke
qenë se shumë nga ato ishin të
pakënaqura me definicionet dhe
trendët aktualë mbi arkitekturën si
një profesion shpesh egoist dhe i
orientuar në grupe të ngushta in-
teresi. Një numër i kon-

siderueshëm kishin aspirata për të
kontribuar dhe ndikuar në agjenda
dhe zhvillime më të mëdha urbane,
duke u orientuar më tepër në disi-
plinat bashkëpunuese si dizajni
urban, planifikimi dhe arkitektura
peizazhore. Arsimimi po ashtu
mbetet një nga fushat kryesore ku
gratë rikthehen për ta praktikuar
profesionin e tyre. 

Përkundër kësaj, edhe ato gra të
cilat e bënë rrugëtimin e tyre të
vështirë në këtë profesion zor se u
legjitimuan për vlerën e shtuar që i
dhanë profesionit, orientimeve të
zhvillimit të tij dhe punës që bënë.
Institutit Mbretëror të Arkitektëve
Britanikë iu deshën 168 vjet pas
themelimit që t’ia ndante medaljen
e parë të artë për arritje një
arkitekteje grua - Zaha Hadid.
Përkundër shumë punëve që ka
bërë, ajo shpreson se një çmim i
tillë do t’i inspirojë edhe gratë tjera
që të vazhdojnë të punojnë. Por,
kjo është shumë e vështirë. 

Në Kosovë në gishta mund t’i

numërosh gratë ndërmarrëse në
praktikën arkitektonike. Kjo për
faktin se ky profesion është ende i
parregulluar si duhet në idenë e
etikës profesionale dhe të
fushëveprimit të tij së bashku më
përgjegjësitë, pasi krijon një klimë
jo të favorshme për gratë ndërmar-
rëse. 

E njëjta gjë vlen edhe kur flasim
për gratë arkitekte në pozicionet
vendimmarrëse në departamentet
përkatëse nëpër Ministri, apo në
Komunat e Kosovës. Në të dyja
rastet shumë gra punojnë për të
tjerët, kryejnë dhe mbajnë proce-
set kryesore përbrenda kompanive
private apo institucioneve publike,
e qe besa edhe atyre arsimore, por
kur vjen puna tek vendimmarrja  -
ato mungojnë. Edhe vetë për-
brenda Fakultetit të Ndërtimtarisë
dhe Arkitekturës - Seksioni
Arkitekturë, në Universitetin e Pr-
ishtinës, më shumë gra janë të
përfshira në procesin mësimor se
burra, por në mbi 30 vjet histori të

ekzistimit asnjë grua nuk ka qenë
në pozicionet udhëheqëse të këtij
institucioni. 

Një gjë është e sigurt, tek ne në
Kosovë apo kudo tjetër në botë:
gratë në arkitekturë mund t’i japin
shumë vlerë procesit të qytetbërjes
dhe përfshirjes së një rrëfimi tjetër
përbrenda këtij procesi. Prandaj,
është koha të fillojmë të flasim për
njëra–tjetrën, për gratë që për-
piqen për qytetin e së ardhmes, për
rrëfimet e tyre që mund ta pasuro-
jnë jetën tonë të përditshme në
qytet duke i shtuar më shumë
ngjyrë, aromë dhe shije qyteteve
tona. 

Dhe, nëse i referohemi sërish
thënies së fillimit se “Gratë janë
arkitektet e një shoqërie”, atëherë
është koha e fundit që ato të jenë
zëri ynë edhe në arkitekturën e
ngurtë - aty ku shoqëria banon,
punon, pushon, formësohet dhe
zhvillohet tutje për një të ardhme
më të mirë dhe më të qëndrueshme
për të gjithë. 

Pse gratë e braktisin arkitekturën?
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Majlinda Aliu

“Bota po ndryshon sa hap e
mbyllë sytë dhe ne duhet t’i
përqafojmë arritjet e shekullit 21,
në përmirësimin e të drejtave dhe
mundësive për gratë dhe vajzat në
gjithë botën”. 

Me këto fjalë e kishte përmbyllur
fjalimin në Samitin Botëror të
Gruas në vitin 2013, ish sekretarja
amerikane e Shtetit, Hillary Clin-
ton. Sot ajo është afër që ta bëjë një
kthesë historike për Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, duke u
bërë gruaja e parë presidente e su-
perfuqisë botërore.  

Mundësia reale e nominimit të saj
si kandidate presidenciale e Partisë
Demokratike, pastaj edhe triumfit
në garën zgjedhore, në Kosovë shi-
het si një udhërrëfyes për
avancimin e grave politikane. 

Aida Dërguti, deputete e Lëvizjes
Vetëvendosje dhe nënkryetare e
Kuvendit të Kosovës, kandidaturën
e Clinton nuk e sheh si befasi,
marrë parasysh angazhimin e saj të
hershëm politik. 

“Është e rëndësishme që Clinton
do të bëhet presidente nga votat e
qytetarëve dhe kjo do të jetë dësh-
mia se janë pjekur kushtet në
shoqërinë amerikane që ta kenë
një grua në krye të shtetit. Ajo që e
bën tejet interesante zgjedhjen e saj
është të shihet se cili do të jetë kursi
i politikës së jashtme kur me një su-
perfuqi botërore udhëheq një
grua”.

Përzgjedhja e Hillary Clinton në
krye të shtetit më të fuqishëm në
botë, në mënyrë direkte ose indi-
rekte do të ketë ndikim të madh në
motivimin dhe zhvillimin e grave
kudo që janë ato, thotë Laura
Kryeziu, drejtoreshë e Këshillit për
Zhvillim dhe Udhëheqje.

“Duke qenë pjesë e Shtëpisë së
Bardhë për dy mandate dhe
Sekretare e Shtetit për një mandat,
Clinton është kandidatja më e kual-
ifikuar në këtë garë. Ajo gjithashtu
ka vënë në agjendën e saj kontrol-
lin e armëve në SHBA, ka prioritet
pakon shëndetësore dhe gjatë
gjithë karrierës së saj ka bërë
shumë për të drejtat e grave dhe
luftimin e racizmit”. 

Arbana Xharra, kryeredaktore e
gazetës Zëri, thotë se zgjedhja e një
gruaje presidente do ta përmbushte
kriterin kushtetues së SHBA-ve.

“Kësaj radhe duket se Clinton do
ta tejkalojë presionin mediatik që
ka nisur kohë më parë për emailat
e saj. Ajo mund t’i sfidojë lehtë
kundërkandidatët për shkak të një
karriere të gjatë politike, karakterit
të saj luftarak dhe këmbëngulës”.

Përçarje burrash, përçarje grash
Mirëpo, deputetja Dërguti sheh

trendë pozitivë në rritje të numrit të
deputeteve që fitojnë mandatin me
vota të njëjta sa burrat. 

“Rritja e besueshmërisë së qyte-
tarëve tek deputetet është sh-
presëdhënëse për rritjen e
përfaqësimit politik nga gratë”.

Për të, polarizimi i skajshëm poz-
itë-opozitë është pengesa kryesore
për bashkëpunim të grave poli-
tikane me qëllim të ndryshimit të
pozitës së gruas në shoqërinë koso-
vare. 

“Gratë në politikë do të mund të
bënin më shumë për përmirësimin
e gjendjes së grave në shoqëri, po
që se do të dakordoheshin për një
agjendë të përbashkët. Por,
rrethanat aktuale e bëjnë këtë të
pamundur”.

Laura Kryeziu konsideron se
shumë pak është vërejtur ndikimi i
grave në vendimmarrje.

“E para është sepse politika tek
ne nuk bëhet në rrugë institu-

cionale, por përmes kanaleve të
ndryshme dhe kjo i bën gratë të
hezitojnë. E dyta, ne jetojmë në një
sistem shumë të korruptuar dhe
gratë në përgjithësi kanë tendenca
të distancohen nga një sistem i tillë.
Kjo tregon se lidershipi i gruas
duhet të promovohet kudo në botë,
meqë ato natyrshëm janë më kon-
sistente ndaj veprimeve të
paligjshme, por pa përgjithësuar”. 

Arbana Xharra thotë se edhe
përkundër përmbushjes së kuotës
gjinore, pozitat udhëheqëse u rez-
ervohen burrave. 

“Gratë nuk përfaqësojnë institu-
cione me peshë, por kryesisht janë
vetëm sa për të plotësuar numër”.

Gratë europiane dialogojnë me
burrat ballkanas

Derisa Kosova dhe Serbia në krye
të qeverive kanë burra, ndërm-
jetësimin e bisedimeve politike mes
tyre i udhëheqin gratë evropiane.
Në dy mandatet e fundit në pozitën
e Shefes për politikë të jashtme dhe
siguri Bashkimi Evropian ka
emëruar gra – aktualisht është ital-
ianja Federica Mogherini, kurse në
mandatin e kaluar ishte baronesha
angleze Catherine Ashton. 

Një nga personalitetet më të
fuqishme të lidershipit botëror
është kancelarja gjermane Angela

Merkel. Në vitin e fundit ajo u
spikat me menaxhimin e krizës
ekonomike në Greqi, si dhe të
krizës së refugjatëve nga Siria,
probleme këto për të cilat shumica
e homologëve të saj evropianë
mbajtën pozicione të paqarta. Për
këto vendime të vështira dhe të
guximshme, Merkel u shpall Per-
soni i Vitit 2015 nga revista Time. 

Zgjedhje historike pati edhe në
Tajvan. Pas shumë vitesh të ud-
hëheqjes së shtetit nga Kuom-
intang, partia nacionaliste
pro-kineze, një politikane arriti t’i
largojë atë nga qeverisja duke u
bërë presidentja e parë grua në
këtë pjesë të botës. Tsai Ing-wen,
lidere e Partisë Demokratike Pro-
gresive, tani sfidon një superfuqi
botërore si Kina, e cila deri tash
kishte kontroll të madh mbi Taj-
vanin. 

Në rajonin e Ballkanit është
shënuar një progres i vogël në
avancimin e grave në pozita ud-
hëheqëse.

Kolinda Grabar-Kitarovic është
bërë presidentja e parë grua në his-
torinë e Kroacisë në janar të vitit
2015.

Por, nëse kërkohet në Google
emri i saj, alternativat e para që
ofrohen janë: “bikini”, “hot”,
“sexy”. Është evident një interesim

më i madh i publikut për fizikun e
saj sesa për veprimtarinë politike,
ndonëse ajo ka karrierë të shquar
politike pasi ishte ambasadore e
Kroacisë në Washington, asistente
për diplomaci publike e Sekretarit
të Përgjithshëm të NATO-s, etj.  

Presidentja Jahjaga – zgjedhja
dhe ndikimi 

Ballafaqim të vazhdueshëm me
kritika publike ka pasur edhe Pres-
identja në largim e Kosovës, Atifete
Jahjaga, e cila gjatë mandatit të saj
pesëvjeçar ka qenë në fokus të me-
diave.

Mënyra në të cilën ajo ishte zg-
jedhur presidente nuk do duhej të
bëhej model për t’u ndjekur nga
gratë, thotë deputetja Dërguti.

“Jahjaga ka qenë një figurë e
kompromisit mes disa liderëve
politikë për ta zgjidhur një krizë in-
stitucionale që rrezikonte ta çonte
vendin sërish në zgjedhje dhe qyte-
tarëve u është ofruar një person
anonim”.

“Rruga për gratë në politikë
duhet të jetë përmes votës qytetare.
Kështu do të matet mbështetja që
kanë qytetarët për të dhe ky besim
i dhënë e bën më të fuqishme, më
të vendosur në kryerjen e detyrave
dhe njëkohësisht llogaridhënëse
karshi qytetarëve”.

Edhe Laura Kryeziu pranon se
mënyra sesi ka ardhur Jahjaga në
pushtet e ka bërë atë kandidate më
të dobët në pozicionin politik. 

“Por, në politikë ajo që ka rëndësi
është bilanci përfundimtar dhe për
presidenten Jahjaga ky bilanc është
jashtëzakonisht pozitiv për shumë
arsye”.

Ndërsa Arbana Xharra thotë se
suksesi më i madh i Jahjagës është
shënuar në prezantimin e Kosovës
jashtë vendit.

“Në kohën kur Kosova zinte vend
nëpër media të huaja për skandale,
Jahjaga ka qenë model i një gruaje
me të kaluar të pastër. Por, ajo nuk
ka pasur shumë guxim që të bal-
lafaqohet direkt me degraduesit e
politikës që iu janë ulur në
tavolinë”. 

Sipas Kryeziut, kritikat ndaj Jah-
jagës janë aplikuar me standarde të
dyfishta. 

“Shumë shpesh janë munduar t’i
nënçmojnë paraqitjet e saj duke u
marrë më shumë me veshjen e saj
sesa me atë që ajo ka prezantuar”.

Kurse Xharra mendon se këto
kritika kanë ardhur për shkak të
mentalitetit provincialist. 

“Mentaliteti në Kosovë më shumë
respekton nga frika një figurë
bodybuilderi sesa një grua. Mediat
i kanë amnistuar ata politikanë që
kanë militantë politikë mbrapa
vetes, gjë të cilën s’e ka pasur Jah-
jaga. Ne kemi një skenë politike
përplot me analfabetë skandalozë
të përfshirë në krim e korrupsion”.

Por, Dërguti thekson se të jesh
njëshi i vendit nuk është lehtë,
sepse mediat të përcjellin me vë-
mendje të veçantë dhe kjo ndodh
në gjithë botën. 

“Si presidente, gafat e saj kanë
qenë shumë më të mëdhenj kraha-
suar me paraardhësit. Por, shumë
nga sulmet mediatike kanë shpër-
faqur pavetëdijshëm karakterin pa-
triarkal të shoqërisë sonë. Për këtë
nuk çuditem pasi kemi parë kohëve
të fundit edhe statuse në Facebook
të kryeministrit të vendit me
cilësime shumë të ulëta për gratë”.

Sfidat 
Normat sociale kanë peshë të

konsiderueshme për përfaqësimin
maksimal të grave në politikë. 

Në hulumtimin “Zëri dhe
Veprimi”, të mbështetur nga Banka
Botërore, thuhet se edhe përkundër
rritjes së mundësive ekonomike
për gratë, normat sociale ua kufi-
zojnë atyre këto mundësi. Për
shembull, edhe në rastet kur gratë
kanë angazhime më të mëdha
jashtë shtëpisë, përgjegjësia për ku-
jdesin ndaj fëmijëve dhe shtëpisë u
mbetet e njëjtë. Këtë e pohojnë
edhe gratë lidere në Kosovë, që e
shohin pengesë qysh në fillim të
karrierës. 

Deputetja Dërguti e krahason
kontributin e grave në politikë në
disa periudha. 

“Në Kosovë gratë kanë qenë të
përfshira aktivisht nëpër të gjitha
fazat e vështira që ka kaluar vendi,
duke filluar nga lëvizja paqësore në
vitet ’90 e deri te përfshirja në rad-
hët e UÇK-së”. 

“Ndërsa pas luftës, është vërejtur
një tendencë e margjinalizimit të
grave në politikë. Por, duke iu
falënderuar kryesisht grave të
shoqërisë civile të cilat u
angazhuan jashtëzakonisht shumë
për përfshirjen më të madhe të
grave në politikë, u hap rruga e sig-
urt që garanton përfaqësimin min-
imal të grave përmes kuotës”.

“Kosova ka nevojë për feministe
dhe feministë të sinqertë dhe për
feminizëm autokton, duke i pasur
parasysh specifikat e vendit dhe
kontekstin historik”.

Rrugëtimi presidencial i një gruaje 
Presidenca e 45 e SHBA-ve mund të shënojë një kthesë të madhe në historinë amerikane, duke thyer edhe një tabu 
- të zgjedh një grua presidente. Por, në Kosovë polarizimi i skajshëm mes pozitës dhe opozitës e bën pothuajse të 

pamundur që gratë politikane të bëhen njëzëri për avancimin e gruas në shoqëri. 
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Salie Gajtani – Osmankaq

Libra me përmbajtje diskrimin-
uese, sidomos ndaj gjinisë femërore
dhe grupeve të caktuara të
shoqërisë si homoseksualët, u ofro-
hen shkollarëve që nga arsimi fillor
e deri tek ai universitar. 

Këto shtresa të shoqërisë janë
etiketuar me emërtime fyese dhe të
papranueshme, megjithatë librat
janë lejuar të botohen dhe të pra-
nohen si libra shkollorë nga Komi-
sionet recensuese, si dhe nga vetë
institucionet arsimore në vend.    

Të vetmet që kanë reaguar rreth
kësaj problematike ishin mediat dhe
shoqëria civile, por jo edhe institu-
cionet përgjegjëse, siç është Minis-
tria e Arsimit, e cila i harton politikat
arsimore. 

Rreze Abdullahu, aktiviste për të
drejtat e grave, thotë se përmbajtjet
e këtyre librave në përgjithësi janë
tepër paragjykuese dhe diskrimin-
uese ndaj grupeve të caktuara, ku
më së shumti preken gratë. 

Së fundmi është bërë i njohur
edhe një rast i paragjykimit për ho-
moseksualët, në një libër autor i të
cilit është profesor Ragip Halili, që
përdoret nga studentët e vitit të
katërt të Fakultetit Juridik. Në të
dënohen homoseksualët, duke i
cilësuar edhe si “pederastë”, term ky
që i ka rrënjët në fashizëm, ka thënë
Abdullahu.

“Autori e përfshin homoseksual-
izmin në kategorinë e deformimeve
seksuale, duke denigruar person-
alitetin e secilit homoseksual dhe
fyer rëndë ata. Kjo është një ten-
dencë mizore dhe e pafalshme e
profesorit në fjalë, e cila shtyn drejt
fajësimit të homoseksualëve për ori-
entimin që ata e kanë, dhe duke
bërë që të nxitet urrejtja në masë të
madhe”. 

“Është brengosës fakti se profe-
sori në librin e tij ‘Kriminologjia’ ho-
moseksualizmin e krahason me
pedofilinë dhe e quan prostitucionin
si shprehje e seksualitetit, duke e
bërë një tekst përveç denigrues,
edhe me informata të pasakta
shkencërisht. Tani, kur iu kthehemi
teksteve të cilat janë paraqitur edhe
më herët mbi gjuhën seksiste dhe
mizogjene ndaj grave, si ajo e profe-
sor Vesel Latifit, del se këto tekste
janë të papranueshme dhe të dësh-
tuara në aspektin edukues. Për më
tepër, këto tekste shpërfaqin ten-
denca për ta vënë gruan në pozicion
vetëviktimizues dhe vetëfajësues,
qoftë atëherë kur agresori është
pala tjetër”. 

Një nga cilësimet e profesor
Halilit, i cili njihet si ekspert për
çështje të kriminologjisë, është që
“homoseksualët kanë probleme
psikike”.

“Është me rëndësi të theksohet se
personat që merren me këto
veprime zakonisht janë persona me
problemeve të theksuara bio-
psikike, persona që kanë probleme
të ndryshme lidhur me gjendjen e
jetës së tyre shpirtërore dhe sek-
suale”, ka shkruar në librin e tij. 

Por, qysh prej vitit 1973 homosek-
sualizmi është hequr nga lista e “çr-
regullimeve mendore” me vendim
të Asociacionit të Psikiatërve të
Amerikës. Këtë vendim në vitin
1990 e kishte marrë edhe Organi-
zata Botërore e Shëndetit. Dhe ajo
tash pranohet si normë shoqërore
në shumë vende të botës, ku lejohen
edhe martesat e personave të së
njëjtës gjini. 

Pas presionit publik të shoqërisë
civile, Rektorati i UP-së e ka tërhe-
qur këtë libër nga përdorimi.  

Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur
edhe me përmbajtjet e librave të
nivelit parauniversitar.

Abdullahu thekson se në këtë

mënyrë po lejohet zhvillimi dhe për-
forcimi i stereotipeve gjinore,
paragjykimeve dhe diskriminimit. 

“Me një fjalë, arsimi ynë po nxit
përjashtimin e tjetrit, po shtyn drejt
urrejtjes ndaj atyre që i takojnë një
grupi tjetër (seksual, gjinor).
Thjesht, arsimi ynë po nxit ra-
cizëm”.

Ajo ka shtuar se nga përmbajtja e
librave të tillë vërtetohet
mjaftueshëm se sistemi i arsimit në
Kosovë i kontribuon patriarkatit, i
cili merr pas vetes edhe shumë
forma të tjera të diskriminimit, deri
në racizëm. 

“Shqetësimi duhet të ngrihet
pikërisht në materialin dhe përmba-
jtjen e këtyre librave të cilët janë mi-
ratuar nga Ministria e Arsimit, që
janë shumë larg standardeve dhe
modeleve mësimore perëndimore”.

Abdullahu ka theksuar se kur
është fjala tek përmbajtjet e librave
të arsimit fillor dhe të mesëm,
prindërit duhet të jenë më të zëshëm
dhe të mos i anashkalojnë
përgjegjësitë që kanë edhe kur fëmi-
jët janë në shkollë.  

“Mësuesit gjithashtu duhet të tre-
gojnë më tepër vëmendje dhe in-
teresim për informacionin shkencor,
ta studiojnë materialin nëse është i
përshtatshëm dhe të vazhdohet deri
në bojkotimin e tyre nëse është
nevoja. Është në rrezik arsimimi
dhe edukimi i brezave, sepse në
shekullin të cilin jemi të mësohet se
‘vajza është vajzë,  djali – djalë’,
është formë e rrezikshme e diskri-
minimit”.

Megjithatë, libra me këso
tregimesh janë botuar dhe ribotuar
në Kosovë. Kjo ka ndodhur madje
edhe pas vërejtjeve publike rreth
tyre dhe premtimeve që kanë dhënë
drejtues të Ministrisë së Arsimit se
ato do të hiqen nga korpusi i librave
shkollorë. 

“Kur të ma bini fjalën se më ka lin-
dur djalë, do të zbraz njëqind e një
top, e nëse më sillni lajmin se më ka
lindur vajzë, unë do ta pres vajzën
me gjithë të ëmën”. Kështu nis njëra

nga përmbajtjet mësimore me titull:
“Vajza që u bë djalë”, në Librin e
Leximit për klasën e katërt të shkol-
limit fillor, që botohet nën
mbikëqyrjen e Ministrisë së Arsimit. 

Drejtues të kësaj Ministrie para se
të nis ky vit shkollor patën thënë se
ishte ndërhyrë në përmbajtjen e gati
të gjithë librave shkollorë, kurse në
së paku dhjetë prej tyre janë hequr
dhe përmirësuar disa nga mësimet,
apo termat rreth të cilëve ka pasur
vërejtje nga prindërit, nxënësit dhe
të tjerët. 

Por, në librat e këtij viti sërish
gjenden mësime si “Vajza që u bë
djalë”, ku flitet për mbretin që kishte
katër vajza dhe kur po priste lindjen
e fëmijës së pestë ishte kërcënuar së
nëse sërish gruaja do t’i lindte vajzë,
do ta priste vajzën dhe atë. 

Pastaj gruaja e kishte mashtruar
mbretin duke i thënë se i kishte lin-
dur djalë, ndonëse edhe fëmija i
pestë ishte vajzë. Kur vajza ishte
rritur, kishte hequr shumë për ta
fshehur nga babai të vërtetën se
ishte vajzë. Kishte bërë çmos derisa
ishte bërë - djalë.   

Ky nuk është i vetmi tregim në li-
brat e arsimit të detyrueshëm që
bart tek fëmijët mesazhe se vajzat
janë të padëshirueshme për
prindërit. 

Në po të njëjtin libër të klasës së
katërt, gjendet edhe një tjetër
mësim me përmbajtje diskrimin-
uese për vajzat: “Djali është djalë”. 

Aty flitet për nënën e cila kthehet
në shtëpi e lodhur nga puna dhe i
kërkon vajzës shërbim që t’ia marrë
çantën e mantelin nga dora. Në dorë
ka një pako me dhurata - jo për va-
jzën, por vetëm për djalin, i cili në
atë çast kthehet nga shkolla. Nëna e
harron lodhjen, shkon te ai duke e
përkëdhelur dhe e urdhëron vajzën
që t’ia sjellë pjatën me ushqim. Këto
sjellje të nënës përfundojnë me
inatosje mes vëllait dhe motrës, e
cila hakmerret duke thënë se vëllai i
përkëdhelur nga prindërit nuk është
nxënës i mirë si ajo.  

Mësimet e këtilla cilësohen si

përmbajtje diskriminuese dhe e pa-
pranueshme për edukimin e fëmi-
jëve. 

Rreth këtij mësimi edhe vitin e
kaluar ka pasur reagim të
prindërve. Zyrtarë të Ministrisë
kishin deklaruar se vërejtjet e dhëna
do të merreshin parasysh. 

Por, tash thonë se për gabimet e
lëshuara përgjegjësi duhet të japin
recensentët e librave.

Faton Fetahu, nga kabineti i Arsim
Bajramit, Ministrit të Arsimit, ka
thënë se gabimet dhe lëshimet
përmbajtjesore e teknike të eviden-
tuara gjatë vitit të kaluar shkollor
janë përcjellë menjëherë te shtëpitë
botuese, të cilat janë të obliguara të
ndërmarrin hapa të menjëhershëm
për përmirësimin e tyre. 

“Përmirësimet e teksteve shkol-
lore bëhen në bazë të informatave
që MASHT-i dhe shtëpitë botuese
pranojnë nga mësimdhënësit,
prindërit apo individët tjerë të cilët
i vërejnë ato. Pas pranimit të kë-
tyre informatave, shtëpitë
botuese, me autorët e teksteve
përkatëse, intervenojnë në tekste
duke bërë përmirësimet e nevo-
jshme”.

Mirëpo, kjo nuk ka ndodhur.  
Një vërejtje tjetër që u bë publike

edhe nëpër rrjetet sociale ishte ajo
rreth tipizimeve të familjes në librin
“Edukata Qytetare” për klasën e 9-
të. U kritikua sidomos përmbajtja që
e definonte familjen me vetëm një
prind si “familje e çrregullt”. 

Fetahu pohon se recensentët që e
pranuan atë përmbajtje do të japin
llogari. 

“Është shqetësues për ne fakti që
ky tekst shkollor ka arritur ta kalojë
edhe vlerësimin e recensentëve, ku
gjithmonë janë së paku nga tre
ekspertë të lëmit përkatës”.

Sipas tij, Ministria është
përgjegjëse që të sigurojë që çdo
tekst shkollor, para lejimit të botimit,
do të vlerësohet dhe do të marrë
pëlqimin e një grupi të ekspertëve të
fushës përkatëse. 

Por, pavarësisht nga arsyetimet,

njohës të çështjeve sociale thonë se
pasojat që mund të bartin tek fëmi-
jët përmbajtjet sikur këto me diskri-
minime gjinore janë të mëdha. 

Sociologia Sibel Halimi ka thënë
se rolet dhe identitetet gjinore janë
nga vlerat e para sociale që sistemi
arsimor iu mundëson nxënësve të
zhvillojnë dhe brendësojnë. 

”Përmbajtja e teksteve shkollore si
dhe mënyra e transmetimit të tyre
reflektojnë vlera dhe norma të sjell-
jes gjinore në shoqëri. Ndaj përf-
shirja e perspektivës gjinore në
tekstet shkollore është e një
rëndësie të veçantë në eliminimin e
pabarazive sociale ndërmjet djemve
dhe vajzave në jetën e tyre”. 

Sipas saj, një dimension i rëndë-
sishëm në analizimin e teksteve
shkollore del të jetë prezantimi i
relacionit ndërmjet vëllait dhe
motrës. Ekzaminimi i konstrukteve
sociale të motrës dhe vëllait në tek-
stet shkollore tregon që motra ka
konstrukt emotiv, e dominuar prej të
menduarit e bazuar në vlera dhe
është paraqitur me funksionin kon-
sistent të përkujdesjes. Ndërsa, vël-
lai është i aftë të identifikojë
probleme, por jo aq për t’i zgjidhur
ato. 

“Tekstet shkollore me stereotipe
gjinore kanë efekt negativ mbi indi-
vidin. Ato afektojnë konceptin për
veten, shëndetin mendor dhe emo-
cional dhe reflektohen në sjellje”.

Halimi shton se ndryshimet në
konceptin mbi veten, të kombinuara
me stereotipe të tjera, kanë ndikim
të drejtpërdrejtë në sjellje. 

“Prandaj, ridimensionimi i roleve
gjinore është instrument i fuqishëm
i zhvillimi të identitetit gjinor dhe
kësisoj, duke pasur parasysh rolin
që shkolla luan, përfshirja e per-
spektivës gjinore duhet të jetë njëra
prej prioritet kryesore të Ministrisë
së Arsimit”. 

Eksperti i arsimit dhe pedagogu
Halim Hyseni ka thënë se rishikimi
i përmbajtjeve të librave shkollor jo
vetëm që ka nevojë të bëhet, por kjo
është domosdoshmëri. 

Ai ka theksuar se librat e tashëm
as nuk e pasqyrojnë realitetin
shkencor, as  shoqëror, as teknik  e
as teknologjik. 

“Librat e këtillë janë faktorë
parazitarë - dëmtues sistematikë që
atakojnë  cilësinë e punës dhe krijo-
jnë te nxënësit paragjykime,
stereotipe dhe ‘izma’ me pasoja
tepër të rënda, si për formimin e
personalitetit të fëmijëve ashtu edhe
të shoqërisë”.

“Jetojmë në kohën postmoderne,
ku në vend të kontinuitetit e kemi
diskontinuitetin, në vend të thjeshtë-
sisë e kemi ndërlikueshmërinë, në
vend të sigurisë e kemi pasigurinë”.

“Këto kontradikta mund të
tejkalohen vetëm me dije të thella
dhe me inovacione, andaj hartimi i
librave më nuk mund të jetë
monopol i individëve që për interesa
meskine kanë viktimizuar  fëmijët
tanë”. 

Hyseni thotë se hartimi i librave
duhet të jetë produkt i punës inter-
disiplinare të ekipeve të fuqishme,
të personave të profileve të
ndryshme, ku bëjnë pjesë domos-
doshmërisht edhe pedagoget edhe
psikologët.

Psikologu Aliriza Arenliu kon-
sideron se definitivisht çdo mësim
që marrin fëmijët nga libri përçon
një porosi tek fëmija.

“Kur ajo nuk ka kuptimin edukativ
për sjellje të mirë, përçon perceptim
në informatë të gabuar, meqë dihet
se fëmijët janë të prirë të mbajnë
mend dhe të besojnë në librin”. 

Ai mendon se fëmijët në bazë të
këtyre shembujve krijojnë qën-
drime, të cilat pastaj mund të ndiko-
jnë edhe në sjelljet e tyre. 

NË KOSOVË BOTOHEN LIBRA SHKOLLORË ME PËRMBAJTJE TË PAPRANUESHME E FYESE PËR DISA SHTRESA TË SHOQËRISË 

Librat shkollorë me gjuhë diskriminuese 
Në librat shkollor të niveleve të ndryshme arsimore, që nga ai fillor e deri tek ai  universitar, janë evidentuar libra me përmbajtje
të papranueshme ndaj disa grupeve shoqërore, siç janë femrat dhe homoseksualët, të cilat janë etiketuar me emërtime fyese dhe
të papranueshme. Megjithatë ato janë lejuar të botohen dhe të pranohen si libra shkollor nga Komisionet recensuese, si dhe nga

vetë institucionet arsimore, në vend. E kundër tyre, është e vetmja shoqëria civile ajo që ka ngritur zërin 
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Sibel Halimi

Përfshirja e perspektivës gjinore
në trajtimin e ekstremizmit fetar së
fundi është bërë pjesë e angazhimit
dhe diskursit global për parandal-
imin dhe luftimin e këtij fenomeni.
Anashkalimi i kësaj perspektive
pengon trajtimin multidisiplinar të
këtij fenomeni. Në të gjitha grupet
radikale ekstremiste, gratë janë
pjesë strategjike e tyre. Pozita dhe
roli i grave të përfshira në këto grupe
është që nga ajo indoktrinuese deri
te pjesëmarrja direkte në aktivitete
luftarake.

Gjatë trajtimit të pozitës së grave
në ideologjitë ekstremiste nuk u arrit
që subjekti grua të trajtohet përtej
pozitës sociale që ka në familje dhe
në shoqëri. Duke e zhveshur nga ky
rol, strategjitë e parandalimit dhe
luftimit arritën ta njohin më mirë
përfshirjen dhe profilin e saj. 

Faktorët e radikalizimit

Nga rastet e prezantuara në media
dhe dëshmitë, del se gratë mbajnë
pozita dhe role të ndryshme karshi
përfshirjes së tyre në ekstremizmin
fetar. Sipas të dhënave të Policisë së
Kosovës, numri i grave dhe vajzave
të përfshira në luftën e Sirisë dhe
Irakut është afro 20 me shkollim të
ulët. Por, sipas hulumtimit “Few but
Fanatical – the Kosovo Women Who
Go Over to ISIS”, të Arbana Xharrës,
del të jenë 45 gra dhe vajza që janë
përfshirë në radikalizim në pozita
dhe role të ndryshme.

Faktorët të cilët shpijnë gratë në
luftërat në Siri dhe Irak, sipas Poli-
cisë së Kosovës janë: shkuarja pas
bashkëshortit, dëshira e tyre për të
qenë pjesë e luftërave, si dhe komu-
nikimi me personat nga organizatat
terroriste ISIS dhe Al – Nusra. For-
mat e rekrutimit, sidomos të vajzave
të reja, kryesisht janë mediat sociale.

Duke nxjerr në pah perspektivat e
grave, rrëfimet e tyre luajnë një rol
të rëndësishëm për të kuptuar se në
cilat pozita gjenden ato karshi përf-
shirjes së qytetarëve të Kosovës në
ekstremizimin fetar.

Kjo perspektivë gjinore e sigurisë
njerëzore përfshin të kuptuarit më të
nuancuar se çfarë mund të ngërthejë
perspektiva e burrave dhe grave mbi
sigurinë. Gratë për dallim nga bur-
rat e adresojnë dhe e perceptojnë
sigurinë dhe riskun në mënyra të
ndryshme. Ndaj, përfshirja e per-
spektivës gjinore në çështjet e sig-
urisë luan një rol të rëndësishëm në
avancimin e mekanizmave të kri-
jimit të sigurisë për të gjitha kate-
goritë.

Përderisa theksi i sigurisë njerë-
zore mbi individin është i zëshëm,
kërkohet të kuptuar më radikal mbi
kompleksitetin e krizave të sotme
dhe mënyrave në të cilat faktorët
lokalë dhe ndërkombëtarë po for-
mësojnë riskun e veçantë me të cilin
po përballen komunitetet, e në
veçanti gratë.

Integrimi gjinor në hartimin, zba-
timin, monitorimin dhe vlerësimin e
përpjekjeve për parandalimin e Ek-
stremizmit të Dhunshëm dhe
Radikalizmit sjell burime shtesë
duke promovuar rolet unike dhe të
konsiderueshme të grave dhe va-
jzave.

Të dhënat e ndara në bazë gjinore

mund të sigurojnë dhe identifikojnë
një pasqyrë më të hollësishme të
përfshirjes së burrave dhe grave në
proceset e ndryshme të ekstrem-
izmit të dhunshëm dhe radikalizmit
që shpie në terrorizëm. Pikërisht kri-
jimi i tillë i të dhënave të katego-
rizuara ndihmon në krijimin e
strategjisë së fushatave vetëdijë-
suese si dhe adresimin e parandal-
imin.

Për shkak të roleve të ndara gji-
nore në familje dhe komunitet,
gratë dhe burrat janë pjesë e di-
namikës të zhvillimit në procesin e
radikalizmit. Prandaj, një
parakusht për një politikë efektive
është për të kuptuar kompleksitetin
e ekstremizmit të dhunshëm, duke
përfshirë edhe analizat empirike të
fokusuara në nxjerrjen në pah të
rrëfimeve të ndryshme të grave dhe
vajzave. Analizat e realizuara duhet
t`i shmangen stereotipeve, sipas të
cilave gratë dhe vajzat ndonjëherë i
bashkohen grupeve terroriste
nëpërmjet dhunës ose ato janë
vetëm shënjestër për të luajtur role
ndihmëse.

Analizat duhet gjithashtu të zhvil-
lohen nga modalitetet specifike ku
gratë dhe vajzat radikalizojnë dhe
rekrutojnë të tjerët.

Përkatësia religjioze si fobi

Për mungesë të masave paran-
daluese, nga debati i vakët publik,
dalin teza fragjile për ekzistencën e
të ashtuquajturës ‘islamofobi’.

Në një vend që nominalisht,
regjistrimi i fundit e nxjerrë me shu-
micë myslimane, një tezë e tillë
tingëllon anakronike.

Pra, nuk ka të bëjë me islamo-
fobinë, por me përplasje brenda të
njëjtit komunitet fetar, e cila shtron
nevojën që të hapet debati brenda
Bashkësisë Islame për ta ruajtur is-
lamin kosovar nga tendenca e
ndikimit nga rrymave radikale, të
cilat tashmë kanë krijuar celulat e
tyre në shumë xhami. Ky moment
po përballë seriozisht pjesëtarët e të
njëjtit komunitet ndër vete, teksa in-
stitucioni menaxhues (BIK-u), nga
pozicioni mbështetës për praktikue-
sit ndryshe të islamit, së voni ndër-
ron kurs duke ndier rrezikun e
përshkallëzimit të përplasjes ndër-is-
lame në vend. Nga ky prizëm, një
grup më i madh i këtij komuniteti po
vihet në pozicion frikësues nga një
pakicë, e cila në emër të parimeve
religjioze islame po e mbanë në
ankth një pjesë të botës.

Nuk është kundërpeshë e ek-
stremizmit fetar prodhimi i tezës së
islamofobisë.

Gazetari Brendan O’Neil, në një
koment të paradokohshëm në “Na-
tional Review”, idenë e islamofobisë
e sheh më shumë të bazuar në fan-
tazi.

“Ideja e islamofobisë gjithmonë
është e bazuar më shumë tek fan-
tazitë dhe paniku i elitave politike e
mediatike, sesa tek ndonjë nivel real
dhe i matshëm i urrejtjes ose dhunës
kundër myslimanëve”, shprehet
O`Neil.

Kjo më së miri ilustrohet nga
gjendja aktuale që mbretëron në
Kosovë. Raportet policore të deri-
tashme nuk kanë evidentuar ndonjë
rast islamofobie, por kanë identi-
fikuar raste të personave të cilët janë
bërë pjesë e luftërave të huaja.

Kësisoj, grupeve ekstremiste fetare
në Kosovë i është vërë përballë lan-
simi i tezës së islamofobisë, në
mënyrë që problemi i parë të mos të
shihet si i tillë, por të zhvendoset në
taborin e problemit të shoqërisë
kosovare me islamin.

Prandaj, shpikja e konceptit të is-
lamofobisë në kontekstin kosovar
nuk është përpjekje adekuate për të
shënuar një gjendje të caktuar
psikologjike dhe sociale që ka kjo

shoqëri. Është adoptim i zbehtë dhe
artificial i pozitës që mund të kenë
myslimanët në disa pjesë apo lagje
të Kosovës, ku me vetëpërcaktim ata
janë mbyllur, duke refuzuar inte-
grimin me pjesën tjetër myslimane,
gjithnjë me pretendimin e të qenit
islam autentik.

Duke qenë vend me shumicë mys-
limane është krejtësisht e palogjik-
shme që një përcaktim religjioz të
kthehet në fobi.

Konflikti i krijuar nën pretekstin e
fesë nuk ka të bëjë me konfliktin e
jashtëm, por me atë të brendshëm, i
cili është një proces dinamik.
Grindja e brendshme te grupet
fetare vije si rezultat edhe për shkak
interesave jofetare, për atë të prijë-
sisë dhe pushtetit, si dhe për shkak
të çarjeve të tjera brenda grupit.
Prandaj, përplasjet brenda BIK-ut
nuk janë prodhim i rastit. Ato hapën
mundësinë për një rikonceptim të
relacionit të shoqërisë me besimin
islam.

Në Kosovë tashmë është shndër-
ruar në mendësi që sa herë flitet për
çfarëdo problemi, janë dy
taborë: për dhe kundër, ndaj dhe si
rrjedhojë kanë prodhuar një diskurs
i cili nuk arrin asnjëherë ta krijojë
një opinion të tretë, të qëndrueshëm,
lidhur me një çështje të caktuar. Kjo,
më pas derivon në pengimin e kri-
jimit të një epistemiologjie që mëton
t`i përafrohet një të vërtete, e në
mungesë të saj dominojnë paragjy -
kimet dhe konstruksionet e tilla.

Pra, në Kosovë nuk ka islamofobi,
por fobi ndaj veprimeve që synojnë
të prishin kohezionin brenda komu-
nitetit mysliman, por edhe në rela-
cion me komunitetet e tjera. Kësaj
fobie duhet t`i gjendet antidoti,
sepse rreziku nuk vije nga komu-
nitetet religjioze pakicë, porse nga ai
që përbën shumicën. E paqen e
çfarëdoshme në çdo vend e çdo
kohë e siguron shumica!

Fuqizimi i grave si preventivë 
ndaj radikalizmit

Gratë mund të jenë agjentë të
fuqishëm të ndryshimit dhe madje
luajnë një rol vendimtar në zbulimin

e shenjave të hershme të
radikalizimit dhe të intervenojnë
përpara se individët të bëhen pjesë e
aktiviteteve ekstremiste.

Për më tepër, siç e përshkruan
edhe Rezoluta 1325 e OKB-së, gratë
janë të prekura në mënyrë dispro-
porcionale nga dhuna gjatë konflik-
tit, dhe në shumë vende të ndryshme
ato kanë luajtur role të rëndësishme
në përpjekjen për ta parandaluar
dhunën. Në këtë kontekst, perspek-
tiva gjinore luan një rol të rëndë-
sishëm për të identifikuar shtrirjen e
radikalizimit fetar në Kosovë.

Gratë, siç mund të luajnë rol të
rëndësishëm në parandalim, duke
qenë më afër komunitetit, gjithashtu
mund të luajnë rol të rëndësishëm
edhe në promovimin e ideologjive
dhe grupeve të dhunshme.

Rritja e ndërgjegjësimit të grave
dhe vajzave në të kuptuarit e ek-
stremizimit fetar në Kosovë është e
nevojshme në mënyrë që ato të jenë
në gjendje të ngrihen kundër tij.
Megjithatë, duke përcaktuar shenjat
e hershme paralajmëruese të këtij
procesi, kjo gjë është e vështirë
praktikisht. Përvojat e vendeve të
tjera rekomandojnë se fuqizimi i
grave për t’i ndarë historitë e tyre në
sferën publike mund ta inkurajojë
komunitetin në vetëdijesim karshi
përhapjes së ekstremizimit fetar.

Dëshmitë nga viktimat e terror-
izmit mund të jenë shembuj që i
shërbejnë grave dhe vajzave për ta
rritur ndërgjegjësimin në percepti-
min e informatave manipuluese dhe
propagandistike që vijnë nga grupet
e ndryshme ekstremiste.

Një rol të rëndësishëm në paran-
dalimin dhe mospërfshirjen e grave
në ekstremizmin fetar luan edhe
fuqizimi i grave në shoqërinë civile
dhe akterët e tjerë shoqërisë civile që
punojnë në fushën e të drejtave të
grave, veçanërisht me grupet e
grave. Këta akterë tashmë kon-
tribuojnë në shumë mënyra përmes
aktiviteteve që përfshijnë parandal-
imin e konflikteve, ndërtimin e
paqes, ndihmën humanitare, refor-
mën e sektorit të sigurisë, pro-
movimin e të drejtave të njeriut,
sundimit të ligjit dhe aktivitete të
tjera për avancimin e grave. 

Kundërpërgjigja

Krahas me rritjen e ekstremizmit
fetar, vende të ndryshme kanë ndër-
tuar mekanizma për të parandaluar
përfshirjen e qytetarëve në luftën e
ISIS-it.

Në Kosovë një gjë e tillë nuk është
bërë dhe as që ekziston ndonjë plan,
përpos deklarimeve të pushtetit për
konsum ditor.

Për ta ndërtuar këtë kundër-
përgjigje sigurisht duhet të njihet
fushëveprimi i këtyre grupeve ek-
stremiste, por edhe mjetet dhe
mënyrat e përhapjes së ideologjisë.

Interneti, veçanërisht rrjetet so-
ciale, takimet e drejtpërdrejta, përf-
shirja e imamëve të xhamive,
shfrytëzimi i masmedias, si dhe
grumbullimi në OJQ me orientim
radikal bëjnë që Kosova të mos dal-
lohet nga vendet e tjera sa i përket
indoktrinimit të qytetarëve.

Në Kosovë reagimi i vonshëm
kundrejt filleve të para të rrezikut
nga radikalizmi islamik, bëri që të
krijoheshin tre taborë. Në njërën anë
aktiviteti i pushtetit kundrejt ak-
tivitetit të radikalistëve, teksa opin-
ioni publik ka mbetur anash, si
faktor i tretë dhe një gjykues relativ
i situatës.

Në këtë kontekst, në Kosovë
mungon kundër narracioni i cili
ndërtohet nga njerëz kredibilë. Pa
rol aktiv janë edhe shoqëria civile
dhe sfera akademike, të cilat po lua-
jnë rolin e vëzhguesve pasivë të situ-
atës së krijuar. Prandaj, aktualisht
përveç raportimeve triviale në media
për arrestime ose tentim organizime
të grupeve radikale, nuk ka asnjë
fushatë që synon sensibilizimin
kundër radikalizimit ose de-
radikalizimit. Madje, deradikalizimi
pothuajse nuk është bërë as pjesë e
diskursit publik të trajtimit të këtij
fenomeni. Prandaj, në këtë kontekst,
ndërtimi i kundër- narracionit është
përgjegjësi institucionale që nga in-
stitucionet qeverisëse të Kosovës, e
deri te Bashkësia Islame, e cila edhe
më tej heshturazi po refuzon t`i prijë
krijimit të kundër-narrativit si një
preventivë anti- radikalizmit.

Me një qëndrim të tillë, kjo
Bashkësi deri tashti ka qëndruar in-
diferente për të mos thënë se qëllim-
isht ka lejuar krijimin e diskursit të
ashpër për shumë fenomene në
shoqëri, duke lejuar imamët që të
marrin rolin e analistëve për shumë
çështje me të cilat përballet shoqëria
kosovare. Prandaj, BIK-u nuk duhet
ta luajë rolin e vëzhguesit, por të
bëhet akter në preventivën kundrejt
radikalizmit, duke përcaktuar ko-
rnizën e asaj se çfarë mund të
ligjërojnë imamët para besimtarëve,
në mënyrë që tempujt fetarë të
mbeten vende ku predikohen as-
pekte ekskluzivisht religjioze, por jo
me indoktrinim ekstrem ideologjik.

Në këtë linjë, shoqëria civile, duhet
të përfshijë në fushëveprimin e vet,
parandalimin e radikalizimit, nëpër-
mjet organizimit të fushatave,
ndërkaq sfera universitare me syl-
labuse kundër radikalizimit në
çfarëdo forme. Kurse organizatat e
grave gjatë punës së tyre me gra e
vajza të rrisin vetëdijen e nënave në
identifikimin e shenjave dalluese kur
fëmijët e tyre përfshihen në procesin
e radikalizmit që shpie në terror-
izëm.

Ndryshe, në bazë të një raporti të
Kombeve të Bashkuara, me 232
pjesëmarrës, Kosova renditet në
vendin e katërt në botë, në raport me
numrin e popullsisë për sa i përket
atyre që janë rreshtuar me grupin
ekstremist të quajtur ISIS (Shteti Is-
lamik). Me këtë statistikë, krijimi i
strategjie së kundërpërgjigjes duhet
përshpejtohet dhe prioritizohet.

(Autorja është sociologe -
ligjëruese e studimeve gjinore në

Departamentin e Filozofisë)

UNISEX

Gratë me pozita dhe role në ekstremizmin fetar
Gratë mbajnë pozita dhe role të ndryshme karshi përfshirjes së tyre në ekstremizmin fetar. Të dhënat flasin për afro 42 gra dhe

vajza që janë të përfshira në luftën e Sirisë dhe Irakut. Faktorët të cilët shpijnë gratë në këto luftëra, sipas Policisë janë: shkuarja
pas bashkëshortit, dëshira e tyre për të qenë pjesë e luftërave, si dhe komunikimi me personat nga organizatat terroriste
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Në 8 marsin e sivjetmë, Kosova veç i ka
mbushur 8 vjet. Nuk është më e porsalindur,
por është dashur të ecte vetë qëmoti, e madje
edhe të ishte në gjendje të dallonte çfarë i bën
keq e çfarë i bën mirë. Sikurse një fëmijë 8
vjeçar. Më shumë sikurse një vajzë 8 vjeçare. 

Në të vërtetë, e kam të pamundur ta kuptoj
pse gjinia e Kosovës për mua ka qenë gjith-
monë femërore. Vështirë të besosh se dikush
tjetër Kosovën e ka ndjerë dhe paramenduar
si mashkullore, apo jo? Mbase në perceptimin
tim kanë ndikuar edhe portretizimet letrare
dhe folklorike të Kosovës. Sidoqoftë, e kam të
ngulitur thellë në perceptimin tim të Kosovës
qenien e saj grua. 

Ne çdo ditë krijojmë bindje rreth fenomen-
eve dhe i klasifikojmë ato, pa ditur a është ai
klasifikim adekuat apo jo. Këtë klasifikim e
bëjmë në mënyrë të pavetëdijshme, duke u
bazuar në informatat e ofruara nga rrethi ku
jetojmë, të cilat internalizohen më vonë si vlera
dhe kësisoj shërbejnë si prizëm për percepti-
min e botës. Ky proces është krejt legjitim dhe
i domosdoshëm për ta mundësuar njohjen e
botës dhe për ta bërë më të lehtë dallimin e
fenomeneve, objekteve apo ndodhive.
Përderisa perceptimi ynë ka të bëjë me ob-
jekte apo fenomene - e jo me njerëz, kjo nuk
paraqet ndonjë komplikacion. Çështja e per-
ceptimit bëhet delikate kur kemi të bëjmë me
njerëz. Nuk ka realitet apo të vërtetë absolute,
secili njeri e ka të drejtën për ta pasur një pikë -
vështrim ndryshe nga i joni. Sepse secili njeri
mund të jetë i ndërtuar ndryshe, jo domos-
doshmërisht si ne. 

Diskriminimi gjinor shpesh bëhet
pavetëdijshëm

Sipas të njëjtit proces të lartpërmendur ne e
klasifikojmë edhe gjininë dhe natyrisht i
atribuojmë ato veti të cilat i shohim si të drejta.
Diskriminimi gjinor nuk ndodh në çdo rast
me qëllim. Shpeshherë diskriminimi gjinor
rrjedh në mënyrë të pavetëdijshme nga bind-
jet tona personale. E dimë thjesht se si duket
një grua, se çfarë bën një grua, çfarë bën burri
dhe si ndahen detyrat dhe obligimet mes tyre,
apo jo? Mirëpo pikërisht këtu qëndron prob-
lemi. Këtu humb legjitimiteti dhe pranuesh-
mëria e klasifikimit. Sepse me pranimin dhe
përdorimin e stereotipeve tradicionale gjinore
ne po ndikojmë negativisht në mirëqenien
dhe në të ardhmen tonë. Shoqëria jonë, fatke-
qësisht ende e prapambetur, dallon vetëm mes
gjinisë mashkullore dhe gjinisë femërore, dhe
e diskriminon gruan skajshmërisht. Të gjitha
gjinitë tjera në spektrin mes këtyre dy poleve
thjesht nuk ekzistojnë në perceptimin tonë,
ngaqë botëkuptimi ynë është i konstruktuar
asisoj që automatikisht i anulon gjinitë jashtë
ndarjes femër/mashkull. Ky është problemi
esencial. Një faktor tjetër për diskriminimin
gjinor ka të bëjë edhe me mungesën e infor-
matave nga ana e qytetarëve, të cilët thjesht
shkaku i mosdijes sillen në mënyrë diskrim-
inuese. Ka më shumë gjini se vetëm ndarja
femër/mashkull, apo grua/burrë. Një person
trans-seksual mund ta ketë seksin biologjik
mashkullor, por gjinia e tij është femërore.

Seksi biologjik është një gjendje vështirë e
ndryshueshme, me gjithë mundësitë e avan-
cuara medicinale për ndryshim të tij. Mirëpo,
gjinia (në kuptimin e saj si “gender”)
nënkupton më shumë se vetëm kaq. Gjinia
është konstrukt shoqëror dhe historik, një
koncept i kodifikuar nga njerëzit. Dhe ajo
ndryshon përgjatë historisë. Sipas Ud-
hëzuesit për Gjuhë Neutrale ndaj Gjinisë të
Kombeve të Bashkuara, të vitit 1999, termi
“gjini” përshkruan atributet dhe mundësitë
ekonomike, sociale, politike dhe kulturore të
ndërlidhura me të qenit mashkull apo femër.
Në shumicën e shoqërive burrat dhe gratë
dallojnë për sa i përket aktiviteteve që i ndër-

marrin, qasjes dhe kontrollit të resurseve
dhe participimit në vendimmarrje. 

Në Kosovë burrat e bëjnë ligjin, 
shtetin dhe pushtetin – me gjuhë 
seksiste dhe mizogjine

Për ne është shumë i natyrshëm trajtimi i
njerëzve ashtu siç ne i perceptojmë dhe për
këtë nuk ndjehemi aspak fajtorë, sepse
ashtu e kemi mësuar gjithmonë. Të gjithë
njerëzit e rrethit në të cilin jemi rritur e kanë
pasur një perceptim të ngjashëm, çfarë për
ne pastaj është bërë një realitet. Prandaj e
shohim si të vërtetë. Kështu edhe burrat, në
mënyrë të pavetëdijshme, i atribuojnë gruas
veprime të caktuara dhe një formë të cak-
tuar të sjelljes. Çdo sjellje e gruas që e
tejkalon atë çfarë burri e sheh si normale
kuptohet si histeri. Gruaja nuk është nor-
male kur e shpreh mospajtimin e saj me
rrethin, kur kritikon familjen e burrit, kur
kërkon bashkëpronësi në familje. Në fakt,
shoqëria jonë shokohet kur gruaja e thek-
son bashkëpronësinë e saj në familje. Gru-
aja shihet si e ardhur nga jashtë. Asaj nuk i
takon asgjë. Thuajse është një e pastrehë, të
cilën burri e ka marrë në gjirin e familjes së
tij dhe ajo duhet të jetë mirënjohëse që po i
ofrohet kulmi mbi kokë. Kontributi i gruas
në familje, vlerat e saj të sjella në familje,
lindja e fëmijëve dhe përkujdesja për
menaxhimin e shtëpisë - nuk llogariten si
punë. Pardon, me ligj po. Ama çka na duhet
ligji kur në shtëpi sundon kanuni i burrit?
Kush ta pyet ligjin? Burrat e bëjnë ligjin.
Burrat e bëjnë shtetin. Edhe pushtetin. Dhe
ashtu siç sillen me gratë e tyre në shtëpi, si
me një objekt konsumi për përmbushjen e
nevojave të tyre, po ashtu sillen edhe me
shtetin. Shoqëria jonë e ka qëndisur
Kosovën me ligje, të gjitha të paefektshme
kur na cenojnë privatisht. Pak burra koso-
varë e kanë kuptuar rëndësinë e barazisë
gjinore mes gruas e burrit, e mos të flasim
për barazinë e gjinive tjera, për të cilat kanë
pak njohuri e aq më pak akceptancë.

Në Kosovë, për çudi e hata, edhe vetë lid-
erët e vendit janë diskriminues. Gjuha e tyre
shpeshherë është seksiste dhe shfaq një mi-
zogjini të kulluar. Kur vetë kryeministri i
shtetit i etiketon gratë si “kafshë që kullosin”
(megjithëse ai flet për fonde, por edhe ai e di
se çfarë konotacioni ka folja “me kullotë”), e
kur kryeparlamentari një koleges së tij i
thotë “ma honksh...”, e kur burri në shtëpi e
vë mendimin e tij gjithmonë para mendimit
të gruas, çfarë të presim nga të tjerët kur ata
nuk kanë kurrfarë përgjegjësie ndaj nesh?
Është vërtetë turp për ta, por më shumë për
ne qytetarët që i kemi zgjedhur këta njerëz
të na përfaqësojnë. Ne krye të shtetit kemi
burra të padenjë për një shoqëri moderne.
Atyre burrave iu mungon diapazoni in-
telektual për ta kuptuar mangësinë e tyre,
për të qenë vetëkritikë. Mbi të gjitha, janë të
një gjenerate të kaluar, të rritur me një men-
talitet patriarkal dhe komunist.

Prandaj, secila punë që bëhet do të kon-
tribuojë edhe më shumë në hendekun gji-
nor. Është obligim i secilit qytetar që të
mundohet të ndryshojë së pari qëndrimin
personal dhe pastaj të ndikojë edhe te rrethi
më i gjerë kundër diskriminimit gjinor.
Duhet të ketë më shumë investim në ak-
tivitete për ngritjen e vetëdijes qytetare në
raport më diskriminimin gjinor, për të
treguar se si vlerat dhe normat ekzistuese
ndikojnë në perceptimin e realitetit dhe
riprodhimin e pabarazisë. Ngritja e vetëdijes
duhet t’i sfidojë normat tradicionale duke
dëshmuar se ato e kufizojnë perceptimin
tonë dhe na bëjnë që të mos e pranojmë re-
alitetin e tjetrit.

Barazia gjinore është kriter për hyrje në BE

Bashkimi Evropian barazinë gjinore e ka
lart në agjendë. Në “Kontratën mbi Funk-
sionimin e Bashkimit Evropian”, që shërben
si kushtetutë, thuhet se “në të gjitha ak-
tivitetet, Bashkimi Evropian do të ketë për
qëllim t’i eliminojë pabarazitë dhe të pro-
movojë barazinë mes burrave dhe grave”
(neni. 8). Shtetet e Bashkuara të Amerikës
barazinë gjinore e kanë shpallur si të rëndë-
sishme për sigurinë kombëtare. Në
strategjinë e sigurisë kombëtare amerikane

thuhet se shtetet janë më paqësore dhe më të
kamura kur grave u garantohen të drejta
dhe mundësi të plota dhe të njëjta. Të dhënat
dëshmojnë se të drejtat e plota për gratë janë
në korrelacion me rritje më të madhe
ekonomike dhe rezultate më të suksesshme
në zhvillim. Për shkak të qasjes së tyre, të
bazuar në përvoja tjera jetësore, angazhimi
i grave në vendimmarrje në lidhje me paqe
dhe siguri ka sjellë rezultate më të mira për
parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve.
Prandaj, Shtetet e Bashkuara e kanë hartuar
një udhëzim të veçantë se si të promovohet
barazia gjinore për të siguruar një sukses më
të madh në politikën e jashtme të shtetit.

Shoqëria jonë nuk mund t’iu ikë këtyre
zhvillimeve. Sa më shpejt që e përqafojmë ide-
alin e barazisë gjinore, aq më lehtë do ta kemi
të funksionojmë si shtet. Progresi i Kosovës në
promovimin e barazisë mes burrave dhe
grave monitorohet nga Bashkimi Evropian.
Raportet vjetore të progresit në veçanti vlerë-
sojnë sa i është afruar Kosova “acquis”, pra
kornizës ligjore të Evropës. Prandaj, pro-
movimi i barazisë gjinore është një pjesë e
rëndësishme e procesit të integrimit evropian
të Kosovës.

Shoqëria jonë ka shumë punë për të bërë.
Për të qenë korrekte, duhet shënuar këtu se
vitin e kaluar vërtet është tentuar të bëhet një
ndryshim rreth barazisë gjinore. Së pari, është
ndryshuar Ligji për Barazi Gjinore i vitit 2004,
duke i ngritur numrat nga 40 për qind sa ishin
deri atëherë, në 50 për qind të përfaqësimit në
të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën poli-
tike dhe shoqërore. Me ligjin e ri, të miratuar
më 28 Maj 2015, dhe të publikuar në Gazetën
Zyrtare më 26 Qershor 2015, janë definuar
edhe kërkesat për integrimin gjinor në të
gjitha politikat institucionale dhe organet
përkatëse në të gjithat nivelet legjislative,
ekzekutive, ligjvënëse dhe institucioneve tjera
publike. Kjo do të thotë se do të ketë përfshirje
të gjinive të ndryshme gjatë stadeve të plani-
fikimit, miratimit, implementimit, monitorimit
dhe evaluimit të legjislacionit apo programeve
në të gjitha fushat politike, ekonomike dhe
shoqërore. Sa mirë po tingëllon, apo jo? Më
falni, por jeta në Kosovë më ka shtyrë të
bëhem skeptike. Kam filluar të mos besoj më
në premtime. Se, fundja, edhe këto ligje vetëm
premtime boshe janë nëse nuk implemento-
hen dhe nuk ka mekanizma për t’i sank-
sionuar shkeljet e tyre. Në fakt, Ligji i ri për
Barazi Gjinore parasheh gjoba prej 300 deri
700 euro për disa raste të caktuara. Por, rastet
tjera kur mund të shkelet ligji mbeten të
padefinuara rreth natyrës së ndëshkimit.
Gjatë vitit të kaluar është iniciuar edhe një
mekanizëm për matjen e barazisë gjinore, i
quajtur Indeksi i Barazisë Gjinore, i përkrahur
nga Instituti Evropian për Barazi Gjinore. Ky
indeks do ta kalkulojë renditjen e Kosovës në
indeksin e barazisë gjinore në bazë të disa in-
dikatorëve: punës, parasë, njohurive, kohës,
fuqisë, shëndetit, pabarazive ndërsektoriale
dhe dhunës. Renditja e Kosovës në këtë in-
deks do të jetë një ndër matësit e përafrimit të
Kosovës më BE-në. Prandaj është e rëndë-
sishme që të angazhohemi për një ndryshim.
Të dhënat socio-ekonomike që kemi nuk do
të na ndihmojnë. Sipas Profilit Gjinor të
Kosovës (hulumtim i kompanisë suedeze
Orgut), asnjë vend i Evropës nuk ka më pak
gra në tregun formal të punës, ku marrin pjesë
18 për qind e grave, në krahasim me 55 për
qind të burrave. Edhe ato pak gra të punë-
suara nuk arrijnë në pozita udhëheqëse si bur-
rat, shumica mbesin në nivelin administrativ.
Edhe pse sipas Organizatës Ndërkombëtare
të Punës ekziston një lidhje pozitive mes num-
rit të grave në menaxhment dhe performan-
sës më të mirë biznesore. Më pak se 10 për
qind e ndërmarrjeve janë në pronësi të grave
dhe vetëm 3 për qind të kredive iu jepen grave.
Vetëm 8 për qind e pronave janë të grave. 

Këto shifra tregojnë ku jemi. Ndërsa më
shqetësues se këto shifra është fakti se ato nuk
janë shqetësuese për shoqërinë tonë, sepse një
pjesë e madhe e shoqërisë nuk sheh asgjë të
keqe në këtë gjendje. Aq e theksuar është in-
joranca në këtë pikë, sa madje çuditen pse
evropianët çuditen për këto shifra. A nuk
është absurde?

Sidoqoftë, ne do të detyrohemi të ndrysho-
jmë. Nëse nuk e bëjmë vetë, do të na i hapin
sytë të tjerët me gishta. E aty këtu mund të
shkojë ndonjë sy. Dëm kolateral.

Barazia gjinore - matëse 
e zhvillimit të Kosovës

Të dhënat dëshmojnë se të drejtat e plota për gratë janë në korrelacion me rritje më të
madhe ekonomike dhe rezultate më të suksesshme në zhvillim. Sa më shpejt që e

përqafojmë idealin e barazisë gjinore, aq më lehtë do ta kemi të funksionojmë si shtet.
Progresi i Kosovës në promovimin e barazisë mes burrave dhe grave monitorohet nga

Bashkimi Evropian. Ne do të detyrohemi të ndryshojmë 

8 Marsi midis grave
dhe burrave  

Petar Lukoviq

Ka dekada - betohem me Serbi, që kam planifikuar ta
shkruaj një artikull armiqësor kundër 8 Marsit, por
askush nuk ma kishte kërkuar. Kjo i shkoi ndërmend
Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, e cila më ftoi ta
them atë që e mendoj për këtë Festë.

Kam dashur - betohem me Kosovë dhe me Dokufest,
që ta përcjelli idenë se 8 Marsi duhet të jetë Dita e Bur-
rave, ndërsa 364 ditët tjera të jenë në pronësi të grave. 

Secili burrë burrëror do ta pranojë se 8 Marsi gjith-
monë ka qenë një mundësi që Masa Mashkullore të ar-
syetohej para gruas, të dashurës, nënës, të fejuarës,
shoqes së vet. Ia blen një lule, ndonjë trëndafil të
vyshkur, e shton një çokollatë, e gjithë kjo nuk të kush-
ton më shumë se 3 euro – dhe dukesh xhentëlmen –
ndërsa me 9 mars çdo gjë kthehet me të vjetrën. Futja
luleve, futja dynjasë! 

Edhe unë ndonjëherë kam qenë i kësisoj: ia dërgoja
nënës sime një dhuratë dhe mendoja se çdo gjë ishte në
rregull, por asgjë s’ishte në rregull. Nuk e vizitoja aq sa
duhej, nuk e thirrja në telefon aq sa dëshironte. E gën-
jeja veten se 200 gramë kafe, një buqetë me lule dhe një
bajaderë do të jenë shenjë se Mendoj dhe Brengosem.
Veçanërisht për 8 Mars.     

Me kalimin e viteve e kuptova atë që është dashur ta
kuptoja shumë më herët. Sado që flasim për barazinë
gjinore – në Ballkan, paramendojeni – gjithnjë ka ekzis-
tuar një anë e palumtur: Gratë. A keni dëgjuar, ndon-
jëherë, për Shtëpi të sigurt ku burrat kërkojnë mbrojtje?
A iu ka zënë veshi, ndonjëherë, për dhunë familjare ndaj
bashkëshortit?    

Fatmirësisht, do të thoshin cinikët – e kemi 8 Marsin
për t’i mbuluar zbrazëtirat. Të hekurosim pak, t’ia
dhurojmë një buqetë lulesh koleges të cilën nesër do ta
largojmë nga puna. Askujt më nuk i kujtohet dhe nuk e
di ç’është Dita e Gruas: a është krijuar gjatë luftës për të
drejtën e votës dhe barazisë me burrat, apo si Ditë kur
duhet blerë çokollatë personit të dashur? 

Mediat në Serbi e paraqesin këtë ditë me PR mjegul-
lues dhe ikje nga e kaluara: nëse nga 250 deputetët e Ku-
vendit të Serbisë 50 gra janë – ky konsiderohet si sukses
i krahasueshëm me shkuarjen e anijes kozmike Apollo
në Hënë.

Kur në Serbi e kemi një zëvendëskryeministre tejet të
pranueshme si Zorana Mihajloviq, atëherë ajo vihet në
shënjestër të tabloidëve, toaletoidëve dhe mediave tjera
fashiste, sepse flet normalisht, duket normalisht, dhe
prandaj – është normale. Që për secilin burrë është një
gjë e rrezikshme, sepse ajo përjetohet si konkurrencë.
Dhe nuk dyshoj: shumicës së burrave as që iu shkon
mendja t’ia urojnë asaj 8 Marsin, sepse një urim të tillë
do ta konsideronin si atak ndaj gjithë gjinisë mashkul-
lore. Pse të jetë një grua zëvendëskryeministre kur
zëvendëskryeministër mund të bëhet një burrec?  

Natasha Kandiq, kuptohet, është gruaja më e urryer e
shoqërisë civile, por ajo – e dini, s’ka asnjë lidhje me 8
Marsin dhe askush s’do ta merrte guximin t’ia uronte
këtë ditë me lule ose llokume. Sikur të jetonim në vitin
1886, Natasha nuk do të kishte asgjë kundër, por Dita e
Gruas është deformuar dhe, më falni, është shndërruar
në një estradë nga e cila përjashtimet janë të rralla.  

Një shikim tejkufitar nga Beogradi drejt Kosovës së
pavarur jep shpresë: e patët Presidenten, të dashurën
Atifete Jahjagën. Ne e kemi President Tomislav
Nikoliqin. Si t’ia urojmë atij këtë Ditë të Burrave, e
që ai të jetë i lumtur? 

S’e di nëse është temë “femërore” ose “psikopate”, por
Serbia gjithmonë synon të shfajësohet me estradën e saj
të grave, gjoja Gratë Sundojnë. Nuk ka dallim nëse
bëhet fjalë për Ceca Razhnatoviq, Seka Aleksiq, Stanija,
Natasha Bekvalac, Soraja, Jelena Karleusha, Jellena,
Dara Bubamara – janë aq shumë... Por, a mund ta para-
mendoni se ato janë gratë të cilat e festojnë dhe mal-
lëngjehen për 8 Marsin autentik, Ditën e Gruas nga
shekulli 19: për barazi, pa mobing dhe shantazhe.

Si këngëtare ato vërtet e kanë fituar të drejtën e votës,
por me kusht që gjithmonë të jenë nën pushtetin e gjin-
isë tjetër. Kush nuk beson le t’i shikojë selfiet e nuseve
tona këngëtare: ato nuk janë aty për arsye të 8 Marsit si
Ditë të të drejtave të grave, por për shkak të burrave,
myshterinjve të tyre më të mirë. 

Burrat vetëm 8 Marsin e festojnë në mënyrë autentike.
Pastrohen, dehen dhe e qetësojnë ndërgjegjen. Nën tin-
gujt e këngëve të Cecës ose Sekës. 

Për gratë e mençura, të cilat i besojnë vetes, 8 Marsi
duhet të jetë motiv të tregojnë se jo vetëm që janë të
barabarta me kolegët e tyre gender, por munden më
shumë, më mirë, më larg dhe më lart se ata.

Ato mund ta bëjnë secilin burrë të ndjehet keq se është
– burrë. Sepse kurrë nuk do të jetë aq kompleks, aq
gjithëpërfshirës, aq i dijshëm dhe aq analitik sa – gruaja.
Dhe jo vetëm në 24 orët e 8 Marsit, por përgjithmonë. 

Koha e Patriarkatit ka përfunduar qëmoti. Është mo-
menti që ta pranojmë – dhe ta përqafojmë – Matri-
arkatin. 

Gëzuar 8 Marsin!

(Autori është gazetar beogradas, 
udhëheqës i portalit e-novine)



KOHA Ditore   •   11KOHA për gratë

CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

e martë  • 8 mars 2016

Një ndër kërkesat për anëtarësim
të Kosovës në Bashkimin Evropian
(BE) është edhe përafrimi i legjisla-
cionit të Kosovës me Acquis com-
munautaire, legjislacionin e BE-së,
përfshirë këtu edhe të drejtën e
punës. Ky shkrim synon të vlerësojë
dhe analizojë çështjen e pushimit
prindëror në Kosovë bazuar në di-
rektivat e BE-së.                                           

Normat dhe rolet tradicionale gji-
nore në raport me familjen dhe
punën në shoqërinë kosovare i
kanë përcaktuar gratë si kujdestare
primare, ku përkujdesja ndaj
shtëpisë dhe fëmijëve ende në masë
të madhe shihet si “kompetencë ek-
skluzive” e grave. Si rrjedhojë, kon-
cepti i pushimit prindëror vazhdon
të mbetet koncept i panjohur sa
duhet në Kosovë. 

Pushimi prindëror nënkupton
pushimin nga puna për t’u përku-
jdesur për rritjen dhe mirëqenien e
fëmijës. Ai përfshin pushimin e
lehonisë, pushimin e atësisë dhe
pushimin në rast të adoptimit të
fëmijës. Ligji Nr.03/L-212 i Punës në
Kosovë ndonëse e njeh pushimin e
lehonisë nuk ka parashikuar pushim
të mjaftueshëm për baballarët. Ak-

tualisht, gratë kosovare kanë të
drejtë në gjithsej 12 muaj pushim të
lehonisë, duke përfshirë nëntë muaj
me pagesë dhe tre pa pagesë. Babal-
larët, për dallim, kanë të drejtë në dy
deri tri ditë pushim me pagesë me
rastin e lindjes së fëmijëve dhe dy
javë pa pagesë. Gjashtë muajt e parë
të pushimit të lehonisë për përku-
jdesje ndaj fëmijës mund të merren
vetëm nga nëna, kurse muajt e tjerë
mund të barten tek babai i fëmijës
në marrëveshje me nënën. 

Ndonëse kjo mundësi e bartjes së
përgjegjësive ekziston, ajo rral-
lëherë zbatohet në jetën e përdit-
shme. Legjislacioni i BE-së synon
mbrojtjen e të drejtës së prindërve
për përkujdesje të fëmijës në rastin
e lindjes apo adoptimit, duke ven-
dosur standarde minimale për
shtetet anëtare. Ligjet e vendeve
anëtare të BE-së duhet të lejojnë së
paku katër muaj pushim prindëror
për lindjen ose adoptimin e një
fëmije, që mund të merren para se
fëmija t’i mbush tetë vjeç. Në parim,
direktiva e BE-së mbi pushimin
prindëror përcakton që pushimi të
mos bartet nga një prind në tjetrin,
në mënyrë që të dy prindërit të kon-

tribuojnë barabartë në rritjen dhe
mirëqenien e fëmijës. Përjash-
timisht, të tilla bartje mund të au-
torizohen me kusht që secili prind
ta shfrytëzojë së paku njërin nga
katër muajt e pushimit. Kjo është
parë jo vetëm si inkurajim i burrave
për ta pranuar pjesën e tyre të
përgjegjësisë, por edhe si masë
efektive që çon drejt ndarjes së
barabartë të përgjegjësive familjare.
Në BE, norma mesatare e kompen-
simit të pagës së grave gjatë
pushimit të lehonisë është 90 për
qind (në shumicën e rasteve mbu-
lohet nga sigurimi shoqëror), në
krahasim me 70 për qind dhe 50 për
qind në Kosovë.

Ndarja e tanishme e pushimit të
lehonisë në Kosovë, në shikim të
parë mund të duket më e favor-
shme për gratë, por në fakt ajo
vetëm sa e rritë barrën e kujdesit të
fëmijëve në mënyrë të pabarabartë,
dhe gratë bartin pasoja afatshkur-
tra dhe afatgjata në tregun e punës,
që nga mosngritja në pozitë, ulja e
pagës e deri tek humbja e vendit të
punës. Sipas anketës së fuqisë
punëtore të vitit 2015, mospjesë-
marrja e grave dhe vajzave në tre-

gun e punës është alarmante, me
një papunësi që arrin në 40 për qind
tek gratë, ndërsa tek vajzat në 70
për qind. Aq më tepër, kjo përqindje
e vogël e grave dhe vajzave që janë
pjesë e tregut të punës përballet me
sfida të shumta, sidomos gratë dhe
vajzat të cilat punojnë në sektorin
privat. Të dhënat e regjistrimit dhe
hulumtimi nga Rrjeti i Grupeve të
Grave të Kosovës (RrGGK) tregojnë
se një nga faktorët kryesorë që kon-
tribuon në norma të larta të
papunësisë së grave në Kosovë
është roli i tyre si kujdestare. Po
ashtu, të dhënat nga hulumtimi tre-
gojnë se diskriminimi gjinor në
punësim është mjaft i shprehur në
Kosovë. Ky hulumtim tregon se disa
punëdhënës i diskriminojnë gratë
gjatë punësimit për shkak të dis-
pozitave në fuqi, të cilat i referohen
pushimit të lehonisë. Është për t’u
theksuar se shumë nga burrat dhe
djemtë pjesëmarrës në hulumtim
ishin të mendimit se pushimi i atë-
sisë të zgjasë një deri tre muaj.
Pushimi i atësisë u mundëson ba-
ballarëve të realizojnë të drejtën e
tyre për të qenë pjesë e rritjes dhe
zhvillimit të mirëqenies së fëmijëve

të tyre.  Në qoftë se  pushimi i atë-
sisë do të ishte deri në një masë
obligativ atëherë do t’iu mundëso-
hej grave të ktheheshin në vendet e
tyre të punës më shpejt duke ulur
rrezikun e humbjes së vendit të
punës, të marrjes së pagës më të
ulët, apo të uljes në pozitë pas
kthimit në punë. Kur edhe burrat si
gratë marrin pushime prindërore
ata/ato kontribuojnë në zvogëlimin
e diskriminimit gjinor në punësim,
sepse si për gratë ashtu edhe për
burrat punëdhënësi paguan
shumën e njëjtë për pushim.

Rrjedhimisht, në mënyrë të thek-
suar konteksti i veçantë i grave,
burrave, vajzave dhe djemve koso-
varë, nevojat dhe interesat e tyre,
duhet marrë parasysh përgjatë
përafrimit të legjislacionit të
Kosovës me atë të BE-së dhe se çdo
ligj i punës, politikë apo program
shtetëror i ardhshëm duhet t’i
adresojë edhe pabarazitë gjinore
dhe nëpërmes tyre t’i sjellë edhe
ndryshimet e nevojshme në
shoqërinë kosovare.

Rrjeti i Grupeve të 
Grave të Kosovës.

Perspektiva gjinore në integrimet evropiane: Rasti i pushimit prindëror

Nita Zogiani

Barazia gjinore do të thotë viz-
ibilitet, inkurajim, përgjegjësi dhe
pjesëmarrje e barabartë e gjinive
në të gjitha sferat private dhe
publike. Barazia gjinore
gjithashtu do të thotë qasje dhe
shpërndarje e barabartë e resur-
seve në mes të grave dhe burrave.
Arritja e barazisë gjinore është
faktor kryesor për mbrojtjen e të
drejtave të njeriut, funksionimin
e demokracisë, respektimin e
ligjit dhe rritjen ekonomike dhe
konkurruese të një vendi.

Eliminimi i stereotipeve gjinore
është akt thelbësor për arritjen e
barazisë gjinore, nga e cila do të
përfitonte e gjithë shoqëria, duke
përfshirë edhe burrat, si dhe gjen-
eratat e ardhshme.

Stereotipet kryesisht përdoren si
mjet për t’i degraduar dhe
diskriminuar gratë. Ato janë për-
shkruese, pasi anëtarët e një grupi
të caktuar i perceptojnë të kenë të
njëjtat atribute pa marrë parasysh
dallimet individuale, kësisoj duke
i vendosur parametrat për atë që
shoqëritë e konsiderojnë të jetë
sjellje e pranueshme.

Objektivi parësor i Strategjisë
së Këshillit Europian për arritjen
e Barazisë Gjinore për vitet 2014-
2017 është eliminimi i seksizmit
dhe stereotipeve gjinore. Kjo për
arsye se stereotipet gjinore kon-
siderohen pengesë për arritjen e
barazisë së vërtetë gjinore, duke
i kufizuar vajzat dhe djemtë,
gratë dhe burrat, në realizimin e
plotë të potencialit të tyre në
mundësitë e tyre arsimore, pro-

fesionale, si dhe mundësitë e nd -
ryshme jetësore në përgjithësi.

Plani i veprimit të Këshillit të Eu-
ro pës është posaçërisht i fokusuar
në lu ftimin e seksizmit si formë e
gjuhës së urrejtjes, duke pro-
movuar kështu një imazh pozitiv
dhe jo të stereotipizuar të grave
dhe burrave në media, du ke
eliminuar stereotipet e mask ulin-
itetit të burrave dhe paraqitjen e
gr uas në pozita inferiore dhe të
nënshtruara, si dhe duke pro-
movuar rolin e burrave në arritjen
e barazisë gjinore. 

Duke pasur parasysh se gjener-
atat e sotme të të rinjve jetojnë në
kushte të paprecedenta të zhvil-
limeve dinamike të globalizmit so-
cial, kulturor dhe teknologjik, roli
i tyre në këtë betejë është vendim-
tar. Nevoja për ta parandaluar
gjuhën seksiste të urrejtjes është
ripohuar edhe nga një grup i të
rinjve aktivistë për të drejtat e
njeriut përmes fushatës online:
“Thuaj Jo Gjuhës së Urrejtjes (No
Hate Speech Movement)”, bazuar
në vëzhgimin se gjuha seksiste e
urrejtjes shihet kryesisht si “e
pranueshme“ , “e padë mshme”,
dhe shpesh “më pak serioze” se
format tjera të gjuhës së urrejtjes. 

Përderisa, në fakt, ajo është një
nga format më të përhapura dhe
më sistematike të urrejtjes.

Gjuha seksiste e urrejtjes është
formë e turpërimit social e cila
përfshin çdo lloj të shprehjes që
ka për qëllim t’i fyejë dhe t’i ob-
jektivizojë gratë, t’ua shkatërrojë
reputacionin e tyre dhe t’i bëjë ato
të ndihen të pambrojtura dhe të
frikësuara. Studimet e fundit tre-
gojnë se gjuha seksiste e urrejtjes
ka pasoja të rënda sociale,
psikologjike dhe ekonomike për të
gjithë komunitetin.

Imazhi i grave në media është
thellësisht i ndikuar nga ekzistimi
i këtyre normave shoqërore dhe

kulturore, si dhe stereotipeve gji-
nore. Në një kohë kur dominojnë
mjetet vizuale të komunikimit,
mungesa e prezencës kualitative
të grave në media mund ta rrënojë
përparimin e bërë në arritjen e
barazisë gjinore. Në të njëjtën

kohë, media është një burim i
fuqishëm që ndikon në pro-
movimin e vlerave shoqërore dhe
në krijimin e opinioneve, prandaj
pse të mos e përdorim atë për ta
avancuar barazinë gjinore? 

Media është themel i shoqërive

demokratike, ashtu siç është edhe
barazia gjinore. 

Ne duhet që njëkohësisht ta sig-
urojmë lirinë e të shprehurit në
media, si dhe t’i luftojmë paraqit-
jet stereotipizuese dhe seksiste të
grave dhe të kauzave të grave.

Jo seksizmit dhe 
gjuhës së urrejtjes

”Të gjitha shtetet kanë tradita dhe stereotipet 
gjinore janë pjese e tyre. Mirëpo, duhet ta mba-
jmë në mend se traditat dhe stereotipet krijohen

nga njerëzit dhe mund të reformohen nga po ata”.
Tarja Halonen, ish-Presidente e Finlandës
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Rreze Abdullahu

Kryeministri kanadez, Justin
Trudeau, tha se ne nuk duhet të
frikësohemi prej fjalës “feminist” -
gratë dhe burrat duhet ta përdorin
atë për ta përshkruar veten e tyre
kurdo që ata duan. 

Kryeministri i Kosovës, Isa
Mustafa, më tepër se nga për-
dorimi i fjalës “feminist” iu frikëso-
het grave dhe nuk heziton ta
shpërfaq mosbesimin e tij në gra.
Gjë të cilën e realizon në mënyrë
skandaloze përmes qasjes së tij në
rrjetet sociale. 

Përmes përdorimit të shprehjeve
mizogjene, Mustafa tregoi anën e
tij të qëndrueshme dhe besnike
karshi patriarkatit. Njëherë iu drej-
tua opozitës me fjalët “lufta bëhet
me burra”, pastaj vazhdoi me
“gratë kullosin”, për të pasuar me
rrëshqitjen e tij të madhe, se “bur-
rat po i braktisin këto gra”. Si masa
(populli) me mendësi të njëjtë,
kryeministri Mustafa e ka të

vështirë ta pranojë se gruaja nuk
është një burrë i dështuar, as qenie
rastësore, madje as kockë e tepërt
e Adamit.

Është e qartë se Kryeministri nuk
ia ka idenë se çfarë roli kanë gratë
në shoqëri, përveç se ato kanë një
mitër, dhe kundërvënien (intelek-
tuale) ndaj tij (sipas normave
shoqërore) e shikon si  rrezik mbi
feminitetin (definicioni patriarkal),
dhe gjithashtu zhbërje të koncep-
tualizimit të gruas, sado që shken-
cat biologjike dhe shoqërore nuk
mbështeten më në ekzistencën e
entiteteve të pandryshueshme që
përkufizojnë karakteret e gjinive. 

Gjuha mizogjene e kryeministrit
të bën të mendosh që gratë nuk
duhet të guxojnë të zhvishen prej
roleve të tyre tradicionale. Mbajeni
këtë rol, nuk duhet të dëgjoheni
dhe të jeni të bezdisshme, duhet të
jeni të buta dhe të ëmbla, dhe mbi
të gjitha - të thurni strategji për ta
shprehur feminitetin tuaj përmes
stereotipeve të përmendura më
lartë. 

Ky është fati i shumë brezave të
grave, të cilat janë brumosur me
këto principe, e të përsëritura
nga vetë ato (bindja ndaj patri-
arkatit, apo mishërimi me të).
Ndoshta, pasi është shumë më e
lehtë të pranosh inferioritetin
sesa të përpiqesh ta ndryshosh
atë që normat shoqërore kanë
përcaktuar për gratë, ndryshim
ndaj të cilit e ke kundër edhe një

Kryeministër vendi. 
Edhe për Mustafën është shumë

më e lehtë të vazhdojë t’i bindet
mënyrës së pozicionimit të tij pa-
triarkal, se të përpiqet ta marrë
ndonjë hap drejt zhbërjes së diskri-
minimit të grave, siç, ta zëmë, do të
bënte kryeministri kanadez, i cili e
filloi mandatin e tij me prioritete
pro të drejtave të grave.

Këto gra dhe këta burra kanë
mësuar vetëm një perspektivë të
mitit se si u krijua gruaja,
ndërkohë që shumë gra e burra
bashkë njohin mitin se gruaja dhe
burri u krijuan baras, jo nga brinja
e Adamit, por që në tejdëshirën e
shprehur të Adamit (burrit sot) për
t’iu bindur ajo (gruaja) atij (atyre),
ajo refuzon dhe shkon vendosmër-
isht drejt vërtetimit të rolit të saj
shoqëror. Ndërkaq, një burri as që
do t’i shkonte ndërmend ta dësh-
monte rolin e tij, sepse ai e shikon
rolin e tij të lidhur drejtpërdrejt me
botën (kompleksi i Kryeministrit).

Dhe, këtu lind frika e Adamit
(burrit) dhe kryeministrit për
pavarësim të grave, barazim me
ata, konkurrencë ndaj tyre. Kryem-
inistri nuk e eviton këmbënguljen
indirekte se gratë janë qenie rastë-
sore dhe se pa burrat nuk mund të
kenë kuptim, prandaj gratë do-
mosdo janë “seks” që i duhen bur-
rave. 

Tani, sado përpjekjeve për ta
zhvlerësuar rolin e gruas dhe për
ta ulur qenien e saj si jothelbësore

vazhdimisht në raport me burrin, e
personifikojnë Kryeministrin e
vendit tonë si njeri me shumë
paragjykime ndaj grave, të tilla si
“të gjithë hebrenjtë janë më pak in-
teligjentë, ose më pak të denjë”.
Kjo e bën atë një Kryeministër
konservativ, të ashpër dhe autori-
tar për pozicionin që mban, në ra-
port me kauzën për barazi
(gjinore). 

Është edhe më shqetësuese se
Kryeministri dhe institucionet
(seksizmi në parlament), këshillo-
jnë të mbesim gra sipas traditave të
stërvjetruara, ose sepse jemi gra
dhe kërkesa për realizimin e prit-
shmërive të tyre të bind për primi-
tivitetin e ngulitur nëpër të gjitha
nivelet institucionale. 

Tash, kjo do të thotë se gratë nuk
janë burra dhe atyre nuk u kanë
hije shumë sjellje të cilat i kemi
parë kohëve të fundit. Si neveri e
një guximi të tillë për t’i thyer
stereotipet gjinore (robëruese), in-
stancat e larta vjellin urrejtje dhe
shpallin luftë në kuptimin: Burrat
vs. Gratë.

Mes gjithë kësaj katrahure ndaj
grave, mua më lind pyetja se
kush e ka fajin për zgjedhjen e
një Kryeministri të tillë i cili e in-
stitucionalizon seksizmin? Më
shumë se gjysma e popullsisë gra,
apo pjesa tjetër e mbetur që “de-
tyrojnë” gratë ta votojnë një njeri
i cili i vë ato në pozicion rastësor
(të dytë)?! 

E ka fajin pafuqia e tyre për
ndryshime, vetëbesimi që plagoset
çdo ditë nga ata të cilët do të duhej
veçanërisht të shqyrtonin
mekanizma për fuqizim dhe kom-
petencë të grave? Apo shoqëria që
e ka zanafillën e patriarkatit në
trungun e ekzistimit të saj? Këtu
shfaqet dhe një problematikë
tjetër: a votojnë gratë sipas bind-
jeve të tyre?

Kur Kryeministri kanadez u pyet
përse i kishte dhënë prioritet bal-
ancës gjinore në kabinetin e tij,
përgjigja e tij ishte: “Është shumë
e thjeshtë, është viti 2015”.

Kryeministrit Mustafa nuk i kuj-
tohet se është viti 2016 dhe gratë e
kanë kapërcyer etiketën me “kul-
lotjen”. Gratë tash mund t’i vihen
përballë një Kryeministri që nuk i
do gratë, për të kundërshtuar çdo
formë të dhunës gjinore, edhe
atëherë kur “shefat e politikës”, si
Kryeministri, vazhdojnë të për-
dorin dhe të shfrytëzojnë secilën
formë të autoritetit si mjet mbrojt-
jeje kur atyre u rrezikohet au-
toriteti. 

Krejt në fund, vetëm dua t’iu uroj
“festën” grave dhe vajzave të
provincave, të një Kosove të br-
ishtë, ku dhuna e burrave godet më
shumë dhe më shpesh se shpresa
për t’u zgjuar në mëngjes e lirë.
Kryeministri duhet ta dijë këtë
(është më e rëndësishme se bom-
bolat e gazit të opozitës), prandaj
le ta gëzojë këtë 8 Mars.

Kompleksi i kryeministrit

Alda Bardhyli

Vetëm pak muaj më parë, teksa
fushata elektorale për zgjedhjet presi-
denciale në SHBA ishte dinamizuar,
Hillary Clinton, ish-Sekretarja Ame -
rikane e Shtetit dhe njëra nga kandi-
datet për ta zëvendësuar presidentin
Barack Obama, do të deklaronte shumë
thjesht: “Jam feministe”. 

Ndërsa në perëndim lëvizjet e femi-
nizmit duket se janë kyçur në librat e
historisë dhe gratë prej vitesh kanë ar-
ritur jo vetëm të drejtën e votës por dhe
përfaqësime në nivelet më të larta
drejtuese (një rast i tillë është vetë Clin-
ton), deklarata e saj e parë si një lexim
politik tregon jo vetëm vizionin e saj në
lidhje me fuqizimin e gruas në rast të
një presidence të mundshme, por dhe
nxjerr në pah një tjetër panoramë për
të gjithë ata që besojnë se lëvizjet femi-
niste kanë mbaruar.

E angazhuar herët në këtë çështje, që
në fillimet e karrierës së saj si avokate,
më pas si Zonja e Parë e Amerikës, sen-
atore dhe së fundmi si Sekretare e
Shtetit, ajo ka mundur të shohë qartë
raportet mbi barazinë gjinore që vinin
nga vende ku gruaja ende nuk e ka
marrë këtë status siç është Lindja e
Mesme, apo shumë vende të Ballkanit
Perëndimor. 

Në një rajon nën ethet e asaj që sot
quhet “Përplasja fetare” (Lindja e
Mesme), dhe ku gjurmët e qytetërimit
duken ende larg, ajo ka parë nga afër
gjendjen e gruas në udhëtime që ka
pasur duke nisur nga Jerusalemi.
Çështja e grave në këto terrene të ten-
dosura me presione fetare dhe politike,
apo me luftëra, është pothuajse e
padukshme. Por, Clinton do të nënvi-
zonte fort në deklaratat e saj të mëvon-
shme rëndësinë e fuqizimit të grave në
këto rajone. 

Asgjë nuk mund të jetë më e rrezik-
shme se një shoqëri që e përjashton
gruan dhe kjo është një nga çështjet që
ajo e ka marrë përsipër në misionin e
saj nëse do të jetë në krye të SHBA-ve. 

Situata në këto hapësira është
pothuajse e njëjtë me tablotë që na vijnë
nga Anglia e vitit 1832, ku gratë ishin të
përjashtuara nga e drejta e votës. Të

drejtat e tyre janë vetëm brenda mureve
të shtëpisë dhe shumë pak mund ta
kenë fatin të punojnë. Nëse Franca,
Gjermania, Britania e Madhe apo
SHBA do të vinin në demokracitë që i
jetojnë sot, nuk duhet harruar se liber-
alizmi politik erdhi nga themelimi i
shoqatës së parë për gruan, më 1860-
ën.  

Në këtë kontekst, Clinton nuk men-
don se është jashtë mode kur deklaron
se është feministe, duke dhënë me
gjuhën politike një mesazh mbi
angazhimin që SHBA-të duhet të mar-
rin mbi rritjen e ndërgjegjësimit të
gruas në Lindjen e Mesme. Ky
angazhim nuk ka të bëjë vetëm me
përkrahjen që një grua i jep një gruaje
tjetër për përsosje të gjinisë, por një
angazhim që synon ta shëndoshë një
politikë dhe një ekonomi e cila do të
jetë gjithnjë në krizë për sa kohë gratë
janë të përjashtuara. Nëse situata në
Lindjen e Mesme është emergjente për
sa i përket të drejtave të gruas,
pabarazia gjinore vazhdon të ndjehet
ende në shumë vende të rajonit tonë. 

Raportet që shoqatat e grave publiko-
jnë mbi situatën e gruas në Shqipëri
dhe Kosovë janë thellësisht trishtuese.
Një raport i Institutit të Statistikave një
vit më parë tregonte se kjo pabarazi nd-
jehet dhe në paga, për të njëjtën punë.
Sipas studimit të INSTAT, paga mesa-
tare mujore bruto për një të punësuar
në Shqipëri është 45.539 lekë; për të
punësuarit meshkuj paga mesatare mu-
jore bruto është 47.664 lekë dhe për
femrat 42.852 lekë; pra me një difer-
encë prej 5 mijë lekësh të reja. 

Me gjithë përpjekjet e shoqatave të
grave, problemi gjinor vazhdon të jetë i
dukshëm si në Shqipëri ashtu dhe
Kosovë, edhe pse në pamje të parë nga
larg (rasti i Shqipërisë) duket sikur
drejtohet nga femrat. 

Kryeministri Rama ka dhënë
mesazhe të qarta në lidhje me nevojën
e përfaqësimit të gruas në struktura të
larta duke bërë që për herë të parë në
historinë e pluralizmit në vend një qev-
eri të dominohet nga gratë, ndërkohë
që ato kanë marrë poste drejtuese që
deri pak më parë shiheshin si vende
burrash. 

Kjo lëvizje gati impresioniste nëse
mund t’i referohemi historisë së artit,

do ende kohë të shpërbëjë një shoqëri
me prirje maskiliste. Nëse në Europë
lëvizjet feministe duket se kanë përfun-
duar me kohë, ajo çfarë diskutohet sot
është fakti se “të drejtat e grave janë të
drejtat e njeriut dhe të drejtat e njeriut
janë të drejtat e grave”. 

Ndërkohë, imazhet e femrës në
Perëndim dhe Europë të marra nga re-
vistat e stilit të “Vogue”, pasarelat e
modës, ose spektaklet televizive, trego-
jnë për një rritje të dominimit të saj në
shoqëri, duke fshehur me stil atë luftën
e heshtur që secila prej tyre bën në
jetën e përditshme. 

“Edhe pse seksizmi është më pak i
dukshëm, ai vazhdon të jetë i përhapur
në skenën politike dhe kulturore”, do të
shprehej Clinton. 

Me një guxim të madh politik, ajo e
pranon atë çfarë fshihet nën një
shkëlqim parfumesh, duke treguar se
tashmë është koha të merren hapa po
aq të guximshëm për të mirën e jetës së
grave kudo në botë. Për të – për sa kohë
që diskriminimi dhe pabarazia vijojnë
të jenë të zakonshme, për sa kohë që
gratë dhe vajzat janë më pak të vlerë-
suara, të mbingarkuara me punë, të
pashkolluara dhe të nënshtruara ndaj
dhunës - një botë paqësore dhe e begatë
nuk do të realizohet. 

Mesazhi i saj është një ftesë për
veprim që duhet të mbështetet jo vetëm
nga gratë, por edhe nga burrat, për ta
parë të ardhmen me më shumë sh-
presë, e për t’i dhënë më shumë vizion
botës ku jetojmë. 

Clinton thotë se ora është tani dhe
kërkon të lëvizet përtej retorikës, duke
i ftuar gjinitë të punojnë së bashku për
një bazë të përbashkët. Është e bukur
ftesa që bën një grua në shekullin 21,
pikërisht nga vendi ku më shumë se
gjysmë shekulli më parë Gloria
Steinem projektonte në shkrime forcën
që njerëzimi do ta kishte nga liria e
gruas. Me aftësinë për të dashur dhe
ndjeshmërinë natyrore për të krijuar,
gratë do ta projektojnë më së miri të
ardhmen... 

Hillary Clinton e beson këtë dhe sfi-
don me deklaratën e saj një shkëlqim të
rremë nën moton se “Feminizmi ka
mbaruar”.  

Hillary Clinton dhe feminizmi

Veprore Shehu

Gjatë punës për rehabilitimin dhe fuqizimin e grave të mbi-
jetuara nga dhuna seksuale gjatë luftës, shumë çështje janë
ngritur lidhur me përparësitë e integrimit të Kosovës në BE
dhe çfarë përfitojnë gratë konkretisht nga ky proces.

Por, a do ta sigurojë ky proces arritjen e drejtësisë sociale
dhe ligjore për këto gra për t’u parë si aktere të zhvillimit të
paqes dhe demokracisë, e jo si viktima që akoma presin
ndëshkimin e autorëve të krimeve seksuale dhe krimeve te
tjera gjatë luftës në Kosovë? 

Këto ishin pyetjet më të shpeshta që gratë parashtronin pas
lajmit për nënshkrimin e marrëveshjes për Stabilizim Asociim
në mes BE-së dhe Kosovës në fillimin e këtij viti. 

Ndonëse integrimi në Europë është synim i çdo qytetari në
vendin tonë, gratë me të drejtë pyesin se a do t’i plotësojë ky
proces nevojat e tyre për drejtësi, meqenëse çështjet më të
rëndësishme të drejtësisë tranzicionale kanë ngelur peng i
politikave të pretenduara pro-evropiane të Serbisë në raport
me Kosovën.

Disa prej tyre akoma presin arrestimin e kriminelëve serbë
që dhunuan dhe torturuan gruan shqiptare në format më bar-
bare për ta lënë prapa viktimizimin e mëtutjeshëm të tyre nga
familja dhe shoqëria. 

Përderisa mungon qasja e grave në drejtësi dhe vazhdon
kultura e pandëshkueshmërisë së krimeve të luftës, krimit të
organizuar dhe korrupsionit, gratë nuk presin ndryshime të
mëdha të pozitës së tyre në terren.

Proceset integruese i shohin më shumë si një ecje e natyr-
shme e Kosovës në BE pas shumë vitesh izolimi dhe përjash-
timi nga liria e lëvizjes në një Europë tashmë të trazuar
politikisht për shkak të krizës së refugjatëve nga Azia dhe
kërcënimeve globale nga ekstremizmi i dhunshëm dhe
ndryshimet klimatike.

Prandaj, si asnjëherë më parë, gratë e Kosovës kërkojnë që
ky rrugëtim për në BE t’iu sigurojë qasje në drejtësi për ta
tejkaluar përvojën e hidhur të së kaluarës dhe për ta përqa-
fuar të ardhmen në një Europë të bashkuar.

Si e perceptojnë 
të mbijetuarat e luftës
rrugëtimin e Kosovës

për në Europë?
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Sipas hulumtimeve në vitin
2015, vetëm 16% e grave në
Kosovë kanë pronë në emrin e
tyre.  

Kjo situatë sjell pasoja negative
për gratë në veçanti dhe për
shoqërinë kosovare në përgjithësi.

Për gratë kjo nënkupton: varësi
e plotë ekonomike nga të tjerët,
humbje e mundësive për t’i real-
izuar ëndrrat dhe ambiciet per-
sonale dhe më pak mundësi për t’i
ndihmuar të tjerët në familjet e
tyre dhe në shoqëri.

Për shoqërinë kjo nënkupton se
grave nuk u krijohet mundësia për
t’u bërë ndërmarrëse dhe për të
krijuar biznese të reja, për të ndih-
muar rritjen ekonomike dhe për të
krijuar punësim për të tjerët.
Gjysma e qytetarëve janë të për-
jashtuar nga hapja e bizneseve
dhe nga mundësia për  t’i kon-
tribuar punësimit dhe mirëqenies
së përgjithshme në shoqëri.

Është vështirë të fillohet një
biznes pa kapital dhe është shumë
vështirë të financohen nga bankat
pa pasur pronë që do të mund të

lihej si kolateral. Vetëm 2% e
grave në Kosovë kanë kredi
bankare ku prona e tyre e paluajt-
shme është lënë kolateral. Mo-
sposedini i pronës e vështirëson
dukshëm hapjen e bizneseve.

Pse ndodh kjo? 
Një arsye pse gratë nuk kanë

pronë është se ato nuk trashëgo-
jnë pronë nga prindërit e tyre. Sh-
peshherë gratë heqin dorë nga
trashëgimia e tyre pronësore në
favor të vëllezërve dhe djemve.
Vetëm afër 4% e grave në Kosovë
trashëgojnë pronë nga prindërit e
tyre.

Arsyet për këtë përfshijnë: një
nënshtrim kundrejt vlerave dhe
roleve tradicionale nga gratë,
mosnjohja e të drejtave të tyre
ligjore, hezitimi për t’i kërkuar
këto të drejta dhe hezitimi për t’u
ballafaquar me institucione rele-
vante që garantojnë dhe zbatojnë
këto të drejta.

Në shoqëri është një mendim i
përgjithësuar se nëse gratë e
kërkojnë të drejtën e tyre për të
trashëguar pronë, ato mund të

përballen me përjashtim nga
familja dhe nga komuniteti. Në të
vërtetë, afër 68% e grave të anke-
tuara e kanë këtë mendim.  

Në anën tjetër, afër 84% e qyte-
tarëve të Kosovës mendojnë se va-
jzat dhe djemtë duhet të kenë
mundësi të barabarta për të trash -
ëguar pronë. Dhe përderisa kjo
është një statistikë mbresëlënëse,
ky mendim jo domosdoshmërisht
zbatohet në praktikë. Frika nga
presioni shoqëror është e duk-
shme dhe shpeshherë dekura-
juese për gratë për të kërkuar të
drejtat e tyre pronësore.

Por disa gra në Kosovë kanë
trashëguar pronë dhe e kanë për-
dorur atë për sukses ekonomik.  

Për shembull, në Krushë të
Madhe, udhëheqësja e koopera-
tivës së njohur bujqësore
“Krusha”, znj. Fahrije  Hoti, në
vitin 2010 u përball me një situatë
të tillë kur dëshiroi të regjistrojë
në pronësi të saj shtëpinë të cilën
e kishte ndërtuar vetë. Vjehrri i saj
ishte pronar i tokës në të cilën znj.
Fahrije Hoti e kishte ndërtuar

shtëpinë, pronë të cilën ajo e
kishte trashëguar. Vjehrri i saj
ishte shumë përkrahës dhe i nën-
shkroi dokumentet e nevojshme
për ta regjistruar zyrtarisht tokën
dhe shtëpinë në emrin e saj. 

Në Mitrovicë, ndërmarrësja znj.
Valbona Bajrami udhëheq biz-
nesin e saj familjar për prodhimin
e mjaltit. Ajo dhe bashkëshorti i
saj kanë regji struar shtëpinë dhe
tokën si pasuri të përbashkët në
emrin e të dyve, pë rderisa ajo
vazhdon të mbajë pronësinë e biz-
nesit vetëm në emrin e saj.

Këto rrëfime dëshmojnë se të
gjithë përfitojnë. 

Gratë mund të bëhen ndërmar-
rëse dhe të krijojnë biznese të
reja, mund të kontribuojnë në rrit-
jen ekonomike dhe të krijojnë
punësim për të tjerët. Gjithashtu,
kështu do të ketë më shumë
barazi dhe drejtësi sociale. Gratë
po ashtu kanë mundësi për të
vepruar në mënyrë të pavarur dhe
ato mund të kenë rol më të madh
në çështjet publike.

Programi i USAID-it për të drej-

tat pronësore është duke punuar
së afërmi me Zyrën e Presidentes
dhe me Ministrinë e Drejtësisë në
realizimin e një sërë aktivitetesh
me qëllim të vetëdijesimit të
shoqërisë kosovare në lidhje me
këtë situatë dhe për t’i ndryshuar
botëkuptimet e tyre rreth rolit të
grave në shoqëri dhe në ekonom-
inë e Kosovës. Kjo po ndërmerret
përmes fushatave në televizione,
radio dhe media sociale, përmes
avokimit në nivel lokal, shfaqjeve
teatrale në shkolla, mbështetjes
me mentorim për bizneset e
grave, dhe përmes përkrahjes së
zyrtarëve për çështje gjinore në
komuna. 

PRP po ashtu është duke punuar
me Ministrinë e Drejtësisë për
ndryshimin e ligjeve përkatëse për
të bërë më të lehtë kërkimin dhe
pranimin e trashëgimisë pronë-
sore nga ana e grave, duke u rezis-
tuar kështu presioneve për të
hequr dorë nga kjo e drejtë.

Programi i USAID-it për 
të Drejtat Pronësore

Gratë, prona dhe fuqizimi ekonomik

“TË PËRKUSHTUAR PËR KRIJIMIN E NJË SHTETI TË QYTETARËVE TË BARABARTË, I CILI DO TË GARANTOJË TË DREJTAT 
E SECILIT QYTETAR, LIRITË QYTETARE DHE BARAZINË E TË GJITHË QYTETARËVE PARA LIGJIT;”

[PREAMBULA E KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS]
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Michael Skafidas

“Njerëzit gjithmonë flasin bukur
kur janë të dashuruar, ose kur janë
afër vdekjes”.

Svetlana Alexievich është zëri i Ru-
sisë moderne. Narracionet e saja jo të
trilluara, të bazuara në intervistat me
dëshmitarë, janë testamente letrare të
historisë turbulente të vendit të saj
prej luftës së dytë botërore deri te eu-
foria e Perestrojkës dhe zhgënjimit
që ndodhi më pastaj.  

Lajmi se ajo është laureate e
Çmimit Nobel për letërsi në 2015
erdh si befasi shpërblyese për çdo
gazetar në botë, jo vetëm pse na
përkujton se raportimi serioz nuk ka
vdekur në këtë kohë interneti, por
edhe pse i jep një cilësi poetike përp-
jekjes gazetareske.
Siç e kishte thënë
Alexievich: “Unë nuk
e regjistroj vetëm një
histori të thatë të ng-
jarjeve dhe fakteve,
unë shkruaj një his-
tori të ndjenjave
njerëzore“. 

Teknika e përzier-
jes së gazetarisë me
finesa letrare ishte bërë me sukses
para saj në Rusinë sovjetike dhe në
Perëndim nga autorë si Vasil
Bykau dhe Ales Adamovich –
shkrimtarë bjellorusë që shihen si
ndikime të hershme mbi Alexievich -
ose Truman Capote dhe Norman
Mailer, pos tjerëve. Por, për dallim
prej pararendësve të saj, ajo shkru-
ante vetëm në rusisht. E kishte mby-

tur zërin e saj plotësisht, duke i lënë
të flasin vetëm dëshmitarët. Kështu e
kishte shpikur zhanrin e saj vetanak.

Si e thotë ajo, “çdo person ofron
tekstin e vet“. Për ata që hamenden
athua që njerëzit e zakonshëm flasin
aq bukur në punimet e saja, Alex-
ievich thotë se “njerëzit gjithnjë flasin
bukur kur janë të dashuruar ose kur
janë afër vdekjes. Ne, njerëzit e so-
cializmit, nuk jemi si të tjerët. Kemi
idetë tona vetanake mbi heronjtë dhe
martirët“. 

Do të mund të shtonim se njerëzit
në narracionet e Alexievich flasin me
aq mjeshtëri, sepse autorja është e
durueshme dhe është e përkushtuar
që zëri i tyre të dëgjohet. 

Në “Zëra nga Çernobili“ një prej
veprave më të fuqishme të saj, një
dëshmitar thotë me nervozë: “Nuk

jam shkrimtar. Nuk
do të jem në gjendje
të përshkruaj.
Mendja ime nuk
mjafton për ta kup-
tuar“. Sido që të jetë,
dëshmitari ia del ta
gjejë zërin që ta për-
shkruajë ngjarjen. 

Nxjerrja e urtësisë
nga traumat e

njerëzve dhe ofrimi i dinjitetit të tyre
të humbur është arti donkishotesk i
Alexievich që më në fund e shtyu
Komitetin Norvegjez të Nobelit që t’ia
japë çmimin prestigjioz si “mirënjo-
hje për shkrimet e saj polifonike, një
monument për vuajtjen dhe guximin
në kohët tona“.

Përkthyer nga QKSGJ.

Svetlana Alexievich 
- Zëri i Rusisë Moderne

Donika Lamaxhema

E gjitha që i duhej Teuta Kras-
niqit për ta pranuar rolin në
filmin “Engjëjt janë larg” (“Dis-
tant Angels”) ishte regjia e
Gjergj Xhuvanit. 

Nuk i kishte bërë përshtypje
një kërkesë në skenar, e cila më
vonë do të shndërrohej në temë
kryesore të rubrikave rozë.

Në një film ku rrëfehen histori
të dhimbshme lufte, asaj do t’i të
duhej të zhvishej. Gjë të cilën
nuk hezitoi ta bënte.

Nga dashuria dhe respekti
ndaj aktrimit. 

Prandaj, nuk ia kishte lejuar
vetes mëdyshjen.

“Reagimi im ishte normal, si
një artiste normale që e vlerëson
një skenar artistik dhe e vlerë-
son veten deri në atë pikë sa ta
kryejë punën e vet me devot-
shmëri dhe përkushtim. Nuk
kam pasur kurrfarë dilemash
për ta pranuar rolin”. 

“Nëse do të kisha pasur
dilema profesionale apo kultur-
ore rreth pranimit të rolit vetëm
për një skenë të zhveshjes,
atëherë do të isha çkado, por jo
aktore. Jo artiste”.  

Zemra iu bë mal nga ko-
mentet pozitive që mori, kurse
projektin filmik “Engjëjt janë
larg” e konsideron si më seri-
ozin në tërë karrierën e saj. 

Në një shoqëri patriarkale ku
zhveshja në film ende krijon
lajm sensacional, Teuta Krasniqi
u fuqizua nga përkrahja e rrethit
të saj. 

“Fatmirësisht, familja ime dhe
rrethi me të cilin jetoj janë
njerëz mendjehapur që e kupto-
jnë botën artistike. Dhe jo vetëm
që e kuptojnë, por e çmojnë dhe
e vlerësojnë shumë lart. Kam
pasur përkrahje të madhe nga
njerëzit e mi të afërt”. 

Ndonëse ka ndërmarrë një
hap jashtëzakonisht të rrallë për

botëkuptimet e kontekstit pub-
lik kosovar, ajo nuk konsideron
se ka thyer tabu me rolin e in-
terpretuar. 

Teuta Krasniqi nuk dëshiron
ta potencojë çështjen e zhvesh-
jes dhe kërkon që fokusi i pub-
likut të zhvendoset në drejtim të
thellësisë së rrëfimit filmik. 

Për të, akti i zhveshjes është i
barabartë me çdo akt tjetër të
filmit. 

“Në vitin 1980 janë thyer
tabutë, e unë jam lindur në vitin
1982. Prej asaj kohe e deri tash
ka pasur plot skena zhveshjesh
në filmat shqiptarë dhe filmat e
huaj me aktore shqiptare. Ata
që e njohin më shumë kine-
matografinë janë të njoftuar me
këtë që e them dhe kjo nuk
është për t’u çuditur. Është pjesë
e punës, ashtu siç janë gjitha
skenat tjera në një film”.

Ishte Drita Krasniqi, aktorja e
njohur kosovare, ajo e cila në
vitin 1980 u zhvesh për hir të
artit, në një kohë kur shoqëria
kosovare ishte pakrahasimisht
më konservatore, më tradi-
cionale dhe më paragjykuese se
sot. 

Në filmin “Gjurmë të Bardha”
të regjisorit Ekrem Kryeziu, të
realizuar 36 vjet më parë, ajo
performoi e zhveshur për disa
minuta të cilët, për shkak të
veçantisë së tyre, u skalitën në
historinë e kinematografisë
kosovare dhe të asaj
mbarëkombëtare. 

Vlerësimi maksimal artistik që
Teuta Krasniqi ka për regjisorin
Gjergj Xhuvani bën që të mos
ngurrojë në pranimin e cilitdo
rol që mund t’i ofrohet nga ai në
të ardhmen - edhe nëse do të
nënkuptojë skena të zhveshjes. 

Shpjegimi i saj është i thjeshtë,
por në të sublimohet gjithë
kompleksiteti i idesë së profe-
sionit.

“Unë jam aktore”.

Arti zhvesh

Alexandra Ma / Huffington Post

Filmbërësja pakistaneze Sharme -
en Obaid-Chinoy po e shfrytëzon
çmimin e saj Oskar si kushtrim për
armë për ta luftuar një problem
shumë serioz, brutal dhe të
gjithëkundodhshëm – vrasjet e
nderit.

Së paku një mijë gra vriten çdo vit
në Pakistan – shpesh me hedhje
gurësh deri në vdekje – si dënim për
veprime që i sjellin turp familjes apo
bashkësisë së saj. Sipas Grupit pak-
istanez për të drejtat e njeriut, Aurat
Foundation, ky numër mund të jetë
shumë më i madh për shkak se
shumë prej vrasjeve nuk lajmëro-
hen.

Edhe pse sipas ligjit penal të Pak-
istanit vrasjet e nderit përkufizohen
si vrasje të rënda, shumë shpesh
ndodh që kryesit meshkuj të këtyre
vrasjeve të nderit falen për shkak të
një zbrazëtie në ligj që i lejon famil-
jes së viktimës që të fal vrasësin në
shkëmbim të parave apo ndonjë sh-
pagimi të tjetër lloji.

Në vitin 2015, Senati pakistanez
votoi në favor të propozim-ligjit
kundër vrasjeve të nderit, i cili
ndalon që kryesit e vrasjeve të
nderit t’i ikin dënimit për veprën e
kryer në çfarëdo rrethanash. Por,
ligjvënësit ende nuk e kanë kthyer
këtë propozim-ligj në ligj të mirë-
filltë dhe njerëzit ende i ikin
përgjegjësisë për vrasje të nderit pa
u dënuar.

Filmi dokumentar i Obaid-Chinoy,

“Një vajzë në lumë: Çmimi i faljes“
(A Girl in the River: The Price of
Forgiveness), përcjell tregimin e
vërtetë tmerrues të vajzës 18
vjeçare Saba, që u sulmua nga
babai dhe i ungji pse kishte ikur.
Para disa ditësh ky film fitoi
Çmimin Oskar për dokumentarin
më të mirë të metrazhit të shkurtë.

“Ky është një tregim tejet i rëndë-
sishëm sepse vë theksin mbi atë se
edhe sot, në vitin 2016, kjo praktikë
barbare ende po ndodhë dhe nuk
ka mjaft ligje që t’i ndalojnë njerëzit
që të vrasin njerëz tjerë“. 

Pas suksesit të këtij filmi, Kryem-
inistri i Pakistanit Nawaz Sharif sh-
prehi “përkushtimin që ta çlirojë
Pakistanin nga kjo e keqe duke
sjellë legjislacionin e duhur“.

Përderisa Obaid-Chinoy tha se
ishte “shumë e lumtur“ me zotimin
e Sharifit, ajo theksoi se ende kishte
mbetur shumë punë për t’u bërë.

“Tash që ai publikisht e ka thënë
se do të punojë që ta çlirojë Pak-
istanin nga vrasjet e nderit, mendoj
se ne, gratë e Pakistanit, duhet ta
mbajmë përgjegjës“.

Ajo kërkoi nga kryeministri që ta
përshpejtonte legalizimin e
propozim-ligjit dhe që “publikisht të
dilte me një deklaratë se kjo nuk
është pjesë e kulturës apo fesë sonë,
dhe se ai i përkrahë gratë“.

“Si baba e si gjysh, ai do të duhej
ta bënte këtë gjest jo vetëm për
gratë e Pakistanit, por edhe për
gratë e familjes së tij“, shtoi ajo.

“Tash që bota ka kthyer sytë kah
Pakistani, është koha e duhur për ta
kaluar këtë ligj“.

Vdekja e 25 vjeçares Farzana
Iqbal shkaktoi valë trazirash në maj
të vitit 2014, kur ajo u gurëzua deri
në vdekje nga kushërinjtë e saj në
Lahor, Pakistan, pasi që e kishin
martuar kundër dëshirës së saj. 

Por, vrasjet e nderit nuk janë
unike vetëm për Pakistanin. Së
paku pesë mijë vrasje të nderit
ndodhin gjithandej botës çdo vit në
vende krejt të ndryshme, si në Af-
ganistan, Turqi dhe Shtete të
Bashkuara, sipas Rrjetit për vetëdi-
jesim mbi dhunën e bazuar në nder.

Në fjalimin e saj në ceremoninë e
Oscar, Obaid-Chinoy ia dedikoi
çmimin e saj të gjithëve që i kishin
ndihmuar ta thoshte këtë tregim:

“Kjo ndodh kur bashkohen gratë
e përkushtuara. Nga Saba, gruaja e
cila çuditërisht shpëtoi nga një
vrasje nderi dhe e cila ndau
tregimin e saj, te Sheila Nevins dhe
Lisa Heller nga HBO, te Tina
Brown, e cila më përkrahu nga dita
e parë. Për burrat që i ndihmojnë
gratë, si Geof Bartz i cili e ka edi-
tuar filmin, te Asad Faruqi, te miku
im Ziad, i cili e çoi këtë film në Qev-
eri”.

“Për të gjithë ata burra trima si
babai im dhe burri im, që i shtyjnë
gratë të shkojnë në shkollë dhe të
cilët duan një shoqëri më të drejtë
për gratë”.

Përkthyer nga QKSGJ.

NJË FILMBËRËSE PËRDOR FILMIN PËR T’I DHËNË FUND VRASJEVE TË NDERIT NË PAKISTAN

Fuqia e filmit kundër “vrasjeve të nderit”
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Javier C. Hernandez 
/ New York Times

Ora e historisë nis me leksionin: “Si
me qenë burrnor?”.

Lin Wei, 27, njëri prej një grusht më-
suesish burra të klasës së gjashtë në
një shkollë fillore, ka nisur një rutinë
të tregimit të përrallave për perëndi
lufte që kanë hedhur shtriga në lu-
menj, si dhe për ushtarë që i kishin
mashtruar trupat japoneze. “Burrat
kanë detyra të veçanta”, thotë ai.
”Duhen të jenë trima, t’i mbrojnë
gratë dhe të marrin përgjegjësi për
keqbërjen”.

Të brengosur se mungesa e më-
suesve burra ka krijuar një gjeneratë
të djemve të urtë, të fokusuar në
vetvete dhe femërorë, sistemi arsimor
kinez po punojnë në përforcimin e
roleve dhe vlerave tradicionale gji-
nore nëpër klasë mësimi.

Në Zhengzhou, qytet në Lumin e
Verdhë, shkollat kanë kërkuar nga
djemtë që të nënshkruajnë betime se
do të sillen “tamam si burra”. Në
Shanghai drejtorët po provojnë klasë
veç me djem, me lëndë si arte
luftarake, riparim i kompjuterëve dhe
fizikë. Në Hangzhou, në Kinën lin-
dore, edukatorët kanë nisur një kamp
veror, të quajtur West Point Boys,
bashkë me mësime të tekuandos dhe
me moton: “Prej djemve krijojmë
burra”.

Zyrtarë arsimorë anembanë Kinës
agresivisht po punësojnë mësues
burra në kohën kur mediat kineze
tërheqin vëmendjen për nevojën e
“shpëtimit të mashkullores nëpër
shkolla”. Thirrja për arsimim që ori-
entohet më shumë kah burrat ka
nisur një debat më të gjerë për baraz-
inë gjinore dhe identitetin shoqëror,
në një kohë kur udhëheqësit e shtetit
po kërkojnë që tregun e punës ta
bëjnë më meritokratik.  

Ky fakt gjithashtu pasqyron një
ankth të përgjithshëm për djemtë në
shoqërinë kineze. Përderisa djemtë
janë më të shumtë në numër se va-

jzat, pasojë kjo e një politike afatgjate
të “vetëm një fëmije” dhe preferencës
kulturore për djem, djemtë
vazhdimisht ngecin në performimin
akademik. Disa prindër brengosen
për gjasat e djemve të tyre në një
ekonomi të pasigurt dhe shpresat i
mbajnë tek modelet e sjelljes
mashkullore, që sipas tyre bartin
mësime për guximin, trimërinë dhe
sakrificën.

Pikëpamja se numri i madh i më-
sueseve gra ka pasur pasoja negative
në djemtë, ka çuar në një kundër-
reagim, mbase të parashikueshëm.
Prindërit i kanë akuzuar shkollat për
propagandimin e koncepteve rigjide
të burrërisë dhe normave gjinore,
ndërsa mësueset gra kanë dalë
kundër përpjekjeve për të tërhequr
më shumë mësues burra, duke i qua-
jtur këto përpjekje - seksiste.

Në Fuzhou, një qytet dymilionësh,
kolegjet dhe universitetet i janë nën-
shtruar kritikave të rrepta për shkak
se i kanë rritur kërkesat për pranim
duke ofruar bursa të plota dhe vende
pune si mësimdhënës për burra të
rinj.

Xue Rongfang, studente në Univer-
sitetin Fujian, hamendet mbi atë se
pse gratë nuk duhet t’i kenë të njëjtat
përparësi për të hyrë në fusha që
tradicionalisht shihen si mashkullore.
“Nëse femrat hyjnë në arkitekturë, a
nuk do të duhej që qeveria t’iu japë
edhe atyre arsimim falas? Pse do të
duhej që vetëm burrat t’i gëzonin këto
përparësi?”.

Në disa shkolla mësuesit janë sh-
prehur se numri i madh i mësueseve
dhe arsimtareve gra, sidomos në
klasat e ulëta, ka pasur ndikim pozitiv
tek nxënësit.

“Ne kemi një ndjenjë më intuitive
mbi nevojat e fëmijëve”, thotë Li Yue,
36 vjeçare, mësuese e një kopshti
fëmijësh në Fuzhou. “Nuk është punë
e shkollave që t’i mësojnë djemtë të
jenë djem. Kjo është punë për
prindërit”.

Shumica e zyrtarëve kinezë të ar-
simit duket se nuk pajtohen me këtë.

Përderisa burrat janë të rrallë mes
mësuesve të shkollave publike, përf-
shirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, kjo disbalancë gjinore
është posaçërisht e shprehur në Kinë,
ku gratë zënë katër nga pesë vendet e
punës të mësimdhënësve në zonat ur-
bane, sipas një studimi të Universitetit
të Pekinit, të bërë në vitin 2013. Kina
ka 15 milionë mësues shkolle dhe
rreth 270 milionë nxënës prej kopshtit
e deri në klasën e 12-të.

Në disa qarqe zyrtarët shkollorë i
kanë detyruar zyrtarët lokalë që të
ndërhyjnë, duke thënë se nxënësit
nuk shkojnë mirë me mësime për
shkak se u mungojnë rolet e sjelljeve
mashkullore.  Djemtë vazhdimisht
kanë suksese më të dobëta se vajzat
në provimet pranuese të kolegjeve,
kurse pabarazitë në arritjet
akademike shfaqen qysh në klasën e
tretë, sipas një studimi të vitit 2012
nga Akademia e Shanghait për
Shkenca Shoqërore.

Në vitet e fundit, zyrtarë arsimi në
Fujian, Guangxi dhe Jiangsu kanë kri-
juar nxitje për mësues burra, me ar-
syetimin se ata sjellin një stil energjik
që u pëlqen djemve.

Prapëseprapë, nuk është e qartë
nëse fëmijët përfitojnë akademikisht
nga nxënia me mësues të të njëjtës
gjini. Një studim i vitit 2008, i 9 mijë
11 vjeçarëve në Britani nuk kishte gje-
tur lidhje mes mësuesve burra dhe
rritjes së performimit akademik të
djemve.

Shkolla e mesme e lartë nr. 8 në
Shanghai, në vitin 2012 kishte filluar
një program veç për djem, për 60
nxënës, me qëllim të “ringjalljes së
burrërisë” së tyre.

Zhou Jiahao, 18 vjeç, nxënës i vitit
të fundit në këtë shkollë, thotë se nuk
mendonte që Kina ballafaqohej me
krizë burrërie në shkollat e veta, por
djemtë ndiheshin më me vetëbesim
kur mësonin bashkë. Shkolla e tij
ofron lëndë për mirësjellje, kodim dhe
mbijetesë në kushte të vështira, pos
tjerash.

“Në klasat ku ka edhe nxënëse

femra, ne ndonjëherë nuk guxojmë të
flasim. Kur jemi vetëm djem, ndje-
hemi shumë më të lirë”.

Sun Yunxiao, hulumtues në Qen-
drën për rini kineze dhe të hulumtimit
të fëmijëve, dhe autor i një libri për ar-
simin me titull: “Shpëtoni djemtë!”,
pohon se nxënësit kinezë gjithnjë e
më shumë po largohen nga modelet
mashkullore të sjelljes, përfshirë këtu
edhe baballarët e tyre.

“Për zhvillim, fëmijëve iu duhen si
mësuese gra femra, ashtu edhe
burra”.

Një pengesë madhore për
punësimin e më shumë burrave në
mësimdhënie janë pagat modeste që
iu jepen atyre në Kinë (sikur edhe
gjëkundi nëpër botë).

Në vitin 2013, paga mesatare vje-
tore e një mësuesi në shkollë publike
ishte rreth 17.000 dollarë, sipas statis-
tikave qeveritare. Derisa ligji kinez
thotë se paga e mësuesve nuk duhet
të jetë nën atë të zyrtarëve tjerë, zba-
timi i dobët i këtij ligji ka bërë që
njerëzit të kërkojnë vende pune në
fusha të tjera që paguhen më shumë.

Në krahinën Fujian, zyrtarë të ar-
simit shpresojnë të punësojnë mijëra
mësues burra këtë vit, sidomos për
nivelet parashkollore ku mungesat
janë më të shprehura.

Prej një milion edukatorëve në kop-
shtet e fëmijëve dhe ndihmësve ud-
hëzues anembanë Kinës, rreth
60.000, ose 6 për qind, janë burra, tre-
gojnë statistikat qeveritare. Ruajtja e
edukatorëve burra është sfidë serioze
në Kinë, dhe shumë prej tyre anko-
hen se janë të vetmuar dhe nuk gëzo-
jnë respekt.

Universiteti Fujian ka pranuar
klasën e parë të studentëve mësues
burra me programin pa pagesë
vjeshtën e kaluar. Çdo ditë ata mëso-
jnë deri në 12 orë nën udhëzimin e
profesoreshave gra që i mësojnë ta
lexojnë gjuhën e trupit dhe si ta sh-
prehin keqardhjen. Pasi pritet që
kërkesa për ta do të jetë e madhe,
atyre iu kërkohet që të marrin certi-
fikata për një numër lëndësh, përshirë

gjuhën angleze, matematikën dhe
shkencën.

Wang Ningde, 19 vjeçar, shpresonte
se do të ligjëronte gjuhën kineze në
një shkollë fillore. Por, ai tha se
shqetësohej me perceptimin që ekzis-
ton në disa shkolla se mësuesit burra
nuk ishin të besueshëm.

“Nëse ende do të kemi vetëm më-
suese gra, do të kemi shumë prob-
leme”.

Jiang Weiwen, 19 vjeçar, student i
vitit të parë në këtë universitet, u sh-
preh se shumë prej miqve dhe
kushërinjve të tij ishin habitur kur ky
iu kishte thënë se donte të bënte kar-
rierë në mësimdhënie.

“Më pyetën: ‘Ç’i duhet një burri të
bëhet mësues?’. Sipas tyre, burrat
duhet të jenë ambiciozë, prandaj
është tepër stabile dhe e mërzitshme
për një burrë që të bëhet mësues”.

Sipas tij, edhe në kampusin studen-
tor studentët tallen me përzgjedhjen
e karrierës që ka bërë, kurse disa
stereotipizohen si pederastë dhe
femërorë.

Në klasën e tij në Fuzhou, Lin tha se
ndihej përgjegjës që nxënësit e vet t’i
mësonte se “si të jenë trima”.  Në orët
e tij të historisë, ai flet për mundimin
fizik të burrave që e kishin ndërtuar
Murin e Madh. Dhe, si pëlqim për
kavalierllëk, ai i nxit djemtë që t’u
kërkojnë falje vajzave kur hyjnë në
përleshje me to.

Çdo vit ai kujton tregimin për Pesë
Heronjtë e Malit Langya, tregim që ka
për synim ta theksojë rëndësinë e
sakrificës. Gjatë Luftës së Dytë
Botërore, një grup ushtarësh kinezë e
provokon armatën japoneze që të
ngjitet mbi një mal, duke i dhënë
kështu kohë armatës kineze që të
rimblidhet në tokë. 

Ushtarët kinezë në mal, nuk lejojnë
të vriten prej japonezëve që janë gati
të mbërrijnë në maje, por kërcejnë në
hendeqet anësore të malit dhe bien
poshtë me klithmat: “Rroftë përgjith-
monë partia komuniste!”.

Përkthyer nga QKSGJ.

Në Kinë kërkohen mësues meshkuj që djemtë t’i bëjnë burra
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