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Fitim Gashi

Politika në Kosovë vazhdon të shi-
het si fushë e cila u takon burrave.
Edhe pse në vazhdimësi partitë poli-
tike e proklamojnë barazinë gjinore
dhe rolin që u jepet gravenë procese
vendimmarrëse, për poste të rëndë-
sishme vazhdojnë të kandidojnë
vetëm burra. 

Të gjitha subjektet kryesore ud-
hëhiqen nga kryetarë burra, të cilët e
kanë fjalën përfundimtare edhe kur
bëhet fjalë për përzgjedhjen e kandi-
datëve në zgjedhje lokale apo qen-
drore. Gratë politikane dhe aktivistet
e shoqërisë civile thonë se në Kosovë
vazhdon të jetë prezent “Tavani i
Qelqtë”, ku avancimi në karrierën e
një personi të kualifikuar brenda hier-
arkisë së një organizate politike është
i vështirësuar, dhe në disa raste i
ndaluar. 

Deputetja e Lidhjes Demokratike të
Kosovës, Vjosa Osmani, është gruaja
më e votuar në proceset e deritashme
zgjedhore të Republikës së Kosovës.
Në zgjedhjet e qershorit të vitit 2014,
Osmani kishte arritur t’i fitojë 39 mijë
e 911 vota. Por, asaj i ishte mohuar
kandidatura për kryetare të LDK-së
kur në maj të vitit 2015 kjo parti mba-
jti zgjedhjet për kryetar. Isa Mustafa
ishte rikonfirmuar kryetar i LDK-së,
pa kundërkandidat dhe me votim të
hapur, në një kuvend i cili për nga
mënyra si u zhvillua ishte cilësuar
“jodemokratik”. Me gjithë fuqinë poli-
tike që ia ka dhënë elektorati, Osmani
thotë se gratë në parti politike për-
ballen me vështirësi të shumta.  

“Gratë në parti politike sot merren
seriozisht vetëm deri në momentin
kur nuk tregojnë se ato kanë qën-
drimet dhe parimet e veta. Pra, vetëm
nëse e përkrahin lidershipin e partisë
fare pa bërë pyetje e pa ngritur
shqetësime”, ka thënë Osmani. Sipas
saj, edhe gjuha degraduese që për-
doret ndaj grave në politikë tani ka fil-
luar të shpërfaqet edhe publikisht,
“dhe jo vetëm në takime të mbyllura,
duke treguar kështu primitivizmin
dhe patriarkalizmin e fshehur të shu-
micës së burrave në politike”. 

Osmani e kishte kundërshtuar koa-
licionin me PDK-në, kur pas gjashtë
muajsh ngërçi politik në Kosovë krye-
sia e LDK-së vendosi ta braktiste
bllokun opozitar për ta formuar qev-
erinë me partinë fituese në zgjedhjet e
2014-ës. Shpesh është ballafaquar
edhe me fyerje për shkak të qën-
drimeve të saja. 

“Nëpërmjet gjuhës së tillë fyese, për-
jashtimit të çdo mendimi apo kon-
tributi ndryshe, bllokimit të avancimit
të grave përkundër fuqisë elektorale
dhe konsiderimi i tyre si numra
pavarësisht kualitetit dhe punës se
tyre, është dëshmuar se në Kosovë ta-
vani nuk është i qelqtë, por i çeliktë”.
Për ta përmbysur këtë situatë,ajo
thekson domosdoshmërinë që gratë
të bashkëpunojnë dhe ta përkrahin
njëra-tjetrën. 

“Ky çelik mund të shkrihet vetëm
nëse gratë nuk e ulin kokën kur fyhen
dhe kundërshtojnë, nuk e ndalin zërin
kur kërcënohen e shantazhohen, be-
sojnë në kauzën dhe parimet që po i
mbrojnë dhe janë të gatshme të lufto-
jnë deri në fund në mënyrë që vajzat
tona mos të përballen me beteja të
njëjta. Është imperative që gratë të
punojnë bashkë dhe të përkrahin
njëra-tjetrën, pavarësisht mospaj-
timeve të momentit që mund të kenë,
sepse kauza e barazisë është më e
rëndësishme se ato mospajtime”,
është shprehur Vjosa Osmani. 

10 vitet e Kaçusha Jasharit në 
krye të PSDK-së

Historia e partive politike në Kosovë
njeh edhe subjekte të cilat janë ud-
hëhequr nga gratë.

Kaçusha Jashari ka qenë pjesë e
Partisë Social-Demokrate që nga
themelimi i saj në vitin 1990, ndërkaq
kryetare e kësaj partie ishte për 10
vjet, në periudhën 1998-2008. Jashari
ka thënë se nga posti është tërhequr
vetë pasi ka vlerësuar se në krye të
partisë periudha dhjetëvjeçare është e
mjaftueshme, në mënyrë që ajo të
mos të shndërrohet në parti të liderit. 

“Ta udhëheqësh partinë është për -
gje gjësi, së paku unë kështu konsid -
eroj, por në rrethanat tona në Kosovë
është edhe çështje delikate. Opinioni
ynë i vlerëson liderët, e jo programet e
partive”, ka potencuar Jashari. Ajo
thotë se si grua nuk ka pasur
vështirësi të arrijë në krye të partisë.  

“Ata më kanë zgjedhur sepse në
politikë jam një kohë të gjatë dhe
veten e kam konsideruar të barabartë
me të tjerët. Kështu më kanë pranuar
edhe kolegët,edhe opinioni”. Duke
folur për faktorizimin e PSDK-së,
Jashari është shprehur se për 27 vite
në skenën politike kanë pasur suk-
sese, por edhe dështime. 

“Dy herë kemi qenë parti parla-
mentare në kuadër të koalicioneve,
jemi nënshkrues - përmes meje si de-
putete - të Deklaratës së Pavarësisë
dhe këtë e konsideroj suksesin më të
madh”. 

PSDK është parti e qendrës së
majtë, e profilizuar që nga themelimi.
Jashari thotë se kanë hasur në
vështirësi për të depërtuar në mesin e
partive të paprofilizuara, ose atyre të
qendrës së djathtë. 

“Ende nuk e kemi gjetur veten t’i
bashkëngjitemi ndonjë subjekti poli-
tik, as për angazhim, as në koalicion,
por jemi parti stabile me organizim të
konsoliduar të qendrës dhe të degëve.
Nuk e kemi humbur vullnetin të ofro-
jmë një alternativë më ndryshe për
qytetarët, sidomos në sferën sociale
dhe ekonomike”. 

Sa i përket përfaqësimit të grave
brenda partive politike, ajo thotë se
nuk është i mjaftueshëm, sidomos në
ato parti të cilat janë të liderëve dhe
nuk e kanë të zhvilluar demokracinë e
brendshme. Për ta fituar pozitën e
kryetares së partisë, sipas Jasharit,
kërkohet atmosferë demokratike, “të
cilën rrallëkush e ka në subjektet
tona”. 

“Tek ne burrat ende konsiderohen
më të fuqishëm sesa gratë. Megjithatë,
pas luftës gratë janë afirmuar veçmas
në Kuvendin e Republikës së Kosovës,
në Qeveri, por më pak në partitë poli-
tike”, ka konkluduar Kaçusha Jashari. 

Politika si “domen” mashkullor 

Edhe pse Kosova shpesh merret si
vend shembull për barazinë gjinore
dhe inkuadrimin e gruas në jetën
shoqërore dhe institucionale, ende
ekzistojnë paragjykime patriarkale
për mundësitë dhe aftësitë e një gruaje
që t’u prijë ndryshimeve dhe proce-
seve të rëndësishme. 

Shumica e partive politike në
Kosovë përfaqësimin e grave e kanë
të rregulluar në statutet e tyre.
Mekanizmi më i shpeshtë për përf-
shirje në partiështë Forumi i Grave.  

Ariana Qosaj-Mustafa, drejtore e
programit dhe hulumtuese e lartë në
Institutin Kosovar për Kërkime dhe
Zhvillime të Politikave – KIPRED,
thotë se në Kosovë,në përgjithësi, poli-
tika është parë dhe ende shihet si një
domen mashkullor. 

“Përfaqësimi brenda partive politike
ka avancuar duke iu falënderuar
kuotës. Natyrisht, kuota ka ofruar një
përfaqësim formal që nuk e besoj se
do ta kishim parë pa të. Së paku,
kuota ka arritur ta sigurojë edhe
shansin për disa gra me individualitet
të fortë që të hyjnë në garë, gjë që
përndryshes’do ta kishin mundur ta
bënin”. Por, sipas saj, përfaqësimi sub-
stancial – pra, ai faktik - ende mbetet
sfidë. “Vendimet ende merren në
rrethin dominant mashkullor, andaj
është një proces për të parë se
vendimmarrja do të fillojë të ndikohet
edhe nga nevojat dhe interesat e grave
si gjysma e popullsisë në Kosovë”.
Megjithatë,ajo mendon se partneriteti
me burrat është i domosdoshëm.
“Nuk do ta kisha quajtur si lloj
ndihme, sepse grave iu takon vendi i
merituar në politikë. Krejt kjo për për-
faqësim të barabartë dhe për zhvillim
të drejtë”. 

Mungesa e grave në ngjarje publike 

Përfshirja joadekuatee grave në ng-
jarje të rëndësishme dhe vendimmar-
rje mund të vërehet edhe në paraqitjet
publike dhe takimet e ndryshme të

partive politike. 
Flutura Kusari, juriste dhe për-

doruese aktive e mediave sociale, së
fundi ka lansuar fushatën online #Ng-
jarjeeLashtë, e cila ka për qëllim të kri-
jojë një album me fotografi në
Facebook për të parë në mënyrë
vizuele përfshirjen e grave në baza di-
tore në ngjarje publike. 

“Titulli #NgjarjeeLashtë është për-
dorur si kundër-reagim ndaj retorikës
së rrejshme të partive politike, për-
faqësuesve të institucioneve publike
dhe atyre private që thirren në emër të
modernes dhe modeleve pro-perëndi-
more, por që në fakt trajtimin ndaj
grave e kanë si në kohërat e lashta”. 

Ndonëse fushata është në fillim, fo-
tografitë paraqesin grupe burrash
duke u marrë me çështje “madhore”
dhe tregojnë se gratë përfshihen
vetëm aty ku një gjë e tillë kërkohet
me kuotë gjinore, si për shembull në
Kuvendin e Kosovës.

Kusari thotë se kur politikanët nuk
janë të obliguar ligjërisht t’i përfshijnë
gratë ato harrohen dhe eliminohen
nga jeta publike. “Për shembull, në dy
takimet e Grupit Ndërministror për të
Drejtat e Njeriut, apo të Këshillit Për-
gatitor për Themelimin e Fondit të
Sigurimeve Shëndetësore, të mbaj-
tura gjatë muajit shkurt, nuk kishte
fare prani të grave. Gratë nuk figuruan
as në takimet me bashkatdhetarë, të
organizuara jashtë vendit nga Lëvizja
Vetëvendosje dhe ministri Valon Mu-
rati. Edhe në disa mbledhje të degëve
të PDK-së ku u morën vendime të
rëndësishme asnjë grua nuk ishte
prezente”. 

Sipas Kusarit, gratë deputete dhe ato
pak ministre dhe ambasadore aktive
në jetën publike janë indikatorët më të
mirë që tregojnë se gratë mund të
japin kontribut të çmuar në shtet-
ndërtim. 

“Përfshirja e grave në vendimmar-
rje dhe në politika ditore duhet të
bëhet në mënyrë të vazhdueshme,
duke krijuar politika favorizuese të
motivuara nga një qëllim i sinqertë, e
jo të shtyra nga presioni ndërkombë-
tar. Vetëm në këtë mënyrë mund të
avancohet pozita e gruas në shoqëri”,
është shprehur Kusari, e cila shpreson
që ndonjë burrë në pozitë vendim-
marrëse do ta shohë albumin #Ngjar-
jeeLashtë dhe “të vetëdijesohet
sadopak”.

Politikanet në partitë kryesore
flasin për progres në përfaqësim 

Partitë kryesore parlamentare sot
udhëhiqen nga kryetarë burra, disa
pr ej të cilëve janë që prej themelimit.

Me gjithatë, politikanet gra brenda kë-
tyre partive shprehen të kënaqura me
ven din dhe rolin e që u është dhënë
atyre. 

Deputetja e Partisë Demokratike të
Kosovës, Blerta Deliu-Kodra, thotë se
ka një progres të shtuar në për-
faqësimin e gruas në subjektin që për-
faqëson, në të gjitha nivelet. 

“Në konventën e fundit të partisë
është vendosur që gruaja të përfaqë-
sohet në parti me 40 për qind. Po
ashtu, edhe në kryesinë qendrore të
partisë aktualisht janë shtuar edhe 6
gra të cilat e kanë rritur dukshëm këtë
përqindje”. 

Në zgjedhjet e PDK-së për kreun e
partisë, Kadri Veseli ishte zgjedhur
pasardhës i Hashim Thaçit pa asnjë
kundërkandidat.  

Deputetja Deliu-Kodra konsideron
se ajo që PDK po synon të bëjë është
që 40 përqindëshin e përfaqësimit të
gruas ta shtrijë në të gjitha nivelet dhe
strukturat e partisë. 

“Duke e marrë parasysh interesimin
e vazhdueshëm të vajzave të reja dhe
të grave që të bëhen pjesë e programit
tonë, besoj se shumë shpejt për-
faqësimi do të rritet edhe më tepër.
Por, po punohet që krahas për-
faqësimit gruaja ta forcojë rolin e saj
në mekanizmat partiakë dhe të bëhet
pjesë kryesore e vendimmarrjes”. 

Nga liderë burra vazhdojnë të ud-
hëhiqen edhe partitë opozitare që për-
faqësohen në Kuvendin e Kosovës.
Mirëpo, Albulena Haxhiu,deputete e
subjektit më të madh opozitar, thotë se
në Lëvizjen Vetëvendosje kanë shumë
shembuj që e tregojnë përfshirjen dhe
angazhimin e gruas. 

Sipas saj, synimi, por edhe praktika
e Lëvizjes Vetëvendosje nuk është
thjesht përfaqësimi i gruas, por përf-
shirja e saj në numër sa më të madh
në të gjitha nivelet organizative të
Lëvizjes. Ajo ka treguar se ku dallojnë
nga partitë tjera sa i përket për-
faqësimit të gruas. 

“Dallimi i parë është tek modeli i
gruas përmes së cilës këto parti për-
faqësohen, kurse dallimi i dytë që
edhe e përcakton në masë të madhe
dallimin e parë, është se për çfarë
angazhohen gratë dhe partitë pjesë të
së cilave janë ato”. 

Ajo mendon se modeli i gruas që
përçon Lëvizja Vetëvendosje në Ku-
vend, në strukturat e saj dhe në jetën
publike në përgjithësi, është ai i gruas
së angazhuar për barazi sociale dhe
zhvillim ekonomik. “Gratë aktiviste në
Lëvizje janë të angazhuara drejtpër-
drejt në aksion politik kundër mar-
rëveshjeve të dëmshme për vendin, siç
është rasti me ‘Zajednicën’ dhe De-
markacionin. Dallimi është tek

synimet dhe rrugëtimi, metodat dhe
botëkuptimi mbi të ardhmen e ven-
dit”, është shprehur Haxhiu. 

Ndërkaq në Aleancën për
Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që
prej themelimit vazhdon të udhëhiqet
nga Ramush Haradinaj, thonë se ka
ndryshim të situatës sa i përket rolit të
gruas. Deputetja e kësaj partie, Time
Kadrijaj, konsideron se kuotat gjinore
janë ende të rëndësishme.

“Shpesh e kemi deklaruar se kanë
qenë të nevojshme kuotat gjinore
sepse po jetojmë në një shoqëri patri-
arkale, por fatmirësisht dita-ditës situ-
ata në këtë drejtim po ndryshon. Në
AAK, falë liderit, kemi përfaqësim gji-
nor në të gjitha nivelet e partisë duke
filluar nga degët deri në nivel qen-
dror.Kemi numër të madh të grave në
këshillin drejtues dhe në kryesi të par-
tisë, kurse në drejtoritë komunale që
udhëhiqen nga AAK kemi përfaqësim
në ekzekutiv”. 

Ndërkaq Valdete Bajrami nga
Nisma për Kosovën, shefe e de-
putetëve të kësaj partie në Kuvend,
thotë se përfaqësimi i gruas është në
nivel të kënaqshëm. “Këtu dua të për-
mend se grupi parlamentar i Nismës
në Kuvend të Kosovës udhëhiqet nga
një grua, por edhe në nivel lokal grupi
i asambleistëve në Komunën e Mali-
shevës për kryetare e ka një grua”. Ajo
thekson se edhe numri i grave nga
radhët e Nismës në asamblenë komu-
nale në Prizren është i kënaqshëm.
“Ndërsa, sa i përket përfaqësimit të
grave në politikë nuk është ashtu siç
do të duhej të ishte dhe ky është nuk
është sinjal i mirë. Mendoj se duhet të
bëhet më tepër në këtë drejtim, sepse
është e mundshme. Gruaja në Kosovë
mund të kontribuojë edhe në shtet-
ndërtim, por edhe në vendimmarrje”. 

Legjislacioni në Kosovë ofron një
bazë të mirë për inkurajimin dhe
mbështetjen e pjesëmarrjes së gruas
në pozita vendimmarrëse. Kushtetuta
e Republikës së Kosovës, si akti më i
lartë juridik i vendit, promovon
parimet e barazisë gjinore që janë të
pranuara edhe ndërkombëtarisht. Një
parim i tillë është i sanksionuar me
Ligjin Kundër Diskriminimit. Kurse
Ligji për Barazi Gjinore përcakton një
sërë masash ligjore për arritjen e
barazisë së plotë të grave dhe burrave
në shoqëri, të cilat japin përparësi
specifike në mënyrë që pjesëtarëve të
gjinisë së caktuar t’u mundësohet
qasje e barabartë në të gjitha fushat e
jetës shoqërore. 

Vetëm një herë ka ndodhur që ko-
munatë udhëhiqet prej kryetares
grua. Mimoza Kusari-Lila, nga
Aleanca Kosova e Re, kishte arritur të
fitonte në Gjakovë, në 2013, duke u
bërë kështu kryetarja e parë grua në
një komunë të Kosovës. Por, ajo ven-
dosi ta braktisë AKR-në e udhëhequr
nga Behgjet Pacolli, duke formuar
bashkë me Ilir Dedën subjektin e ri,
“Alternativa”.

Këtë vit Kosova mban zgjedhjet
lokale. Asnjëra prej partive ende nuk
ka vendosur për kandidatët, pranda-
jnuk mund të dihet sa prej tyre do të
jenëgra. Kanë thënë se për këtë do të
vendosin degët e partive politike, si
dhe kryesitëatëherë kur të vihen në
diskutim. Deputetja e Lëvizjes
Vetëvendosje, Albulena Haxhiu,është
shprehur se në zgjedhjet e kaluara
lokale, që ishin të parat për këtë sub-
jekt, në tri komuna kanë pasur gra
kandidate për kryetare të Komunës. 

“Duke qenë se gratë janë pjesëmar-
rëse të të gjitha strukturave të organi-
zatës, sigurisht se do të ketë edhe
kandidate për kryetare në nivel lokal.
Aktualisht,katër qendra tona nëpër
Kosovëudhëhiqen nga gratë, ndërsa
edhe qendra jonë në Suedi drejtohet
nga një grua. Këtu është edhe një dal-
lim mes nesh dhe subjektevetjera”. 

Kurse Time Kadrijaj nga AAK ka
thënë se ende nuk kanë vendosur se
kush do jenë kandidatët për kryetar
komunash, së paku për shumicën e
vendeve. “Kjo vendoset në harmoni
me degën dhe votohet në këshillin
drejtues”. 

Në zgjedhjet lokale të vitit 2013, prej
të gjitha listave zgjedhore të partive në
38 komunat e Kosovës, vetëm 8 gra
ishin bartëse të listave. Asnjëra pre
tyre nuk ishte nga dy partitë më të
mëdha, PDK dhe LDK.

“TAVANI I QELQTË”, PENGESË PËR AVANCIMIN E GRAVE NË SUBJEKTET POLITIKE 

Gratë e (pa)fuqishme brenda partive politike



Hashim Thaçi

Të nderuara qytetare të Kosovës, të nderu-
ara nëna, bashkëshorte, motra, bija, të
nderuara kolege dhe bashkëpunëtore, më
lejoni që t’ju uroj në Ditën Ndërkombëtare
të Gruas duke ju përgëzuar dhe duke ju sh-
prehur mirënjohje për punën, angazhimin,
sakrificën dhe heroizmin tuaj që tregoni çdo
ditë në shoqërinë tonë.

Dita Ndërkombëtare e Gruas, që e shëno-
jmë çdo 8 mars, për fat të mirë sot më së
shumti kalon si festë. Por, në të njëjtën kohë
është ditë kur më shumë se çdoherë kujto-
jmë sfidat me të cilat përballet gjysma e pop-
ullatës që ta realizojë të drejtën të jetë e
barabartë në shoqërinë tonë.

Nuk mund ta mohojmë se kemi bërë hapa
të mëdhenj si shoqëri. Nuk janë bërë ende
as dy dekada që kemi dalë nga një luftë që
ka lënduar tërë qenien tonë. Para luftës
kishim represionin dhe diskriminimin
shtetëror që prekte tërë shoqërinë. Këto
kishin penguar edhe tranzicionin në Kosovë.
Sepse, shoqëria kosovare nuk ka nevojë
vetëm për tranzicion ekonomik, por edhe so-
cial e kulturor. Në këtë tranzicion hyn edhe
tejkalimi i patriarkalizmit në shoqërinë tonë.
Është e vërtetë që shoqëria jonë ka shumë
tradita të vlefshme. Por, insistimi në ruajtjen
e traditave nuk bën të bëhet në dëm të
barazisë shoqërore dhe gjinore. Në kohën
kur duhej t’i bënim këto tranzicione na u
desh që si shoqëri të luftojmë për ekzis-
tencën tonë fizike, së bashku, burra e gra.

Vetëm tani janë krijuar kushtet që si
shoqëri t’i ndërmarrimtranzicionet që janë
vonuar te ne. Dhe kemi bërë mjaft. Kemi in-
staluar kornizë ligjore që mbron dhe pro-
movon barazinë ligjore. Pakoja e re e ligjeve
ka forcuar edhe më tutje mekanizmat ligjorë
për t’i promovuar të drejtat e gruas në
Kosovë. Kemi instaluar vlera e parime tjera
që afirmojnë barazinë e gruas. 

Këto procese nuk janë të lehta, nuk janë të
shpejta, nuk janë pa sfida, por janë të do-
mosdoshme.

Si President i vendit, në krye të angazhimit
tim kam vënë promovimin e të drejtave për
të gjithë qytetarët e Kosovës. Angazhimi për
barazi gjinore për mua është i
nënkuptueshëm dhe i padiskutueshëm. Në
kuadër të angazhimeve të mia kam iniciuar
vazhdimin e reformës elektorale në vend,
ashtu që të kemi një sistem sa më gjithëpërf-
shirës, të drejtë dhe transparent. Dhe
ndonëse është prekur çdo pikë e ligjeve për
zgjedhjet, provizionet për garantimin e për-
faqësimit politik të gruas nuk do të preken.

Në fakt, do të vazhdoj t’i inkurajoj publik-
isht të gjitha partitë politike në vend që të
rrisin numrin e grave në pozita vendimmar-
rëse. Ky nuk është kontribut vetëm në real-
izimin e barazisë gjinore, por është kontribut
për emancipimin e përgjithshëm të politikës
kosovare.

Gjithashtu, në kuadër të iniciativës time
për të themeluar Komisionin për të
Vërtetën dhe për Pajtim, vëmendje e
veçantë do të ketë perspektiva e grave.
Komisioni nuk është zëvendësim për
drejtësinë dhe nuk do të merret me nd-
jekjen e kriminelëve. Komisioni do të
merret me viktimat, me storiet e vikti-
mave, me dhimbjen e viktimave, me të
vërtetën e tyre. Ndër viktimat më të
mëdha janë gratë e Kosovës. Janë viktima
të drejtpërdrejta si viktimat të dhunës
seksuale, si viktima të masakrave, si
dëshmore e si invalide të luftës, si nëna e
motra e bashkëshorte e bija, që para syve

u janë marrë më të dashurit e tyre e për
të cilët ende nuk dinë se çfarë ka ndodhur
me ta.

Dëshiroj që gradualisht ta mbyllim kapit-
ullin e dhimbshëm të luftës dhe t’i përmbyl-
lim tranzicionet shoqërore nëpër të cilat
duhet të kalojmë si shoqëri. Jo ta harrojmë të
kaluarën. Përkundrazi. E kaluara të mbetet
si bazament mbi të cilin e ndërtojmë të
ardhmen. Duke kujtuar dhe duke mësuar
për të kaluarën, ta ndërtojmë një ardhme sa
më të sigurt në barazi, në dinjitet, në pros-
peritet për të gjithë.

Sot, në këtë drejtim, motivin më të
fuqishëm na japin vet vajzat dhe gratë e suk-
sesshme të Kosovës me të cilat sot identi-
fikohet Kosova më shumë se me çfarëdo
tjetër. Majlinda Kelmendi dhe Nora Gjakova,
Dua Lipadhe Era Istrefidhe Rita Ora - janë
sot fytyra e Kosovës.

Unë ëndërroj për një Kosovë në të cilën më
nuk do të flasim për nevojën për të ruajtur
barazinë mes gjinive me ligje, ku nuk do të
ketë diskriminim e dhunë. Një vend ku të
gjithë do të punojmë së bashku për të mbro-
jtur barazinë dhe drejtësinë.

Kam pasur edhe ëndrra tjera për Kosovën
si shtëpi e jona e përbashkët. Me angazhim,
me vizion të qartë, me punë të përbashkët,
shumë nga këto ëndrra kam parë të bëhen
realitet. Ashtu do të bëhet edhe me dëshirën
për barazinë gjinore.

Prandaj, më lejoni edhe një herë t’ju uroj
për punën dhe angazhimin tuaj dhe të zoto-
hem se do të vazhdojmë të punojmë së
bashku për një shoqëri të ndërtuar mbi
barazi e dinjitet, ku askush nuk do të
diskriminohet për shkak të përkatësisë gji-
nore a çfarëdo tjetër. Ku gruaja do të jetë e
barabartë në të drejtën për shkollim, për kri-
jim të familjes e për punësim, e ku do të ketë
mbështetje për nënat e reja.

Kjo është Kosova që dëshirojmë ta ndërto-
jmë. 

President i Republikës së Kosovës.
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Barazinë gjinore po e bëjmë realitet

Nataliya Apostolova

Dita Ndërkombëtare e Gruas ka të bëjë me
festimin, avokimin dhe veprimin për të drejtat e
njeriut në nivel lokal dhe global. 

Ka të bëjë me mbështetjen për të drejtat e tyre
dhe njohjen e vlerësimin e kontributit të tyre në
të gjitha fushat. Për mua, kjo është një ditë për
të reflektuar mbi padrejtësitë dhe abuzimet me
të cilat përballen gratë në baza ditore, siç është
dhuna në familje, trajtimi i pabarabartë në punë,
qasja e kufizuar në arsim, ngacmimi në baza gji-
nore dhe çështje e probleme të tjera të cilat ato
i përjetojnë çdo ditë. 

Prej kur kam ardhur në Kosovë, gjashtë muaj
më parë, unë kam takuar shumë gra të cilat për-
faqësojnë institucionet, shoqërinë civile,
gazetare dhe afariste. Të gjitha janë profesion-
iste të forta, të arsimuara dhe me integritet. Por,
pavarësisht faktit se Kosova ka pasur presidente
femër, tani ka ministre femra dhe ka një kuotë
elektorale prej 30% në parlament, e cila tregon
një përfaqësim të konsiderueshëm, disa statis-
tika dhe të dhëna tregojnë se mbetet shumë
punë për t’u bërë në lidhje me përmirësimin e
pozitës së gruas në Kosovë. 

Pavarësisht legjislacionit në fuqi, e di që në
praktikë gratë në Kosovë ende përballen me
beteja të pakapërcyeshme për qasje në pronë
dhe të drejtën për trashëgimi. Mungesa e pronë-
sisë çon deri tek shumë sfida ku varësia finan-
ciare është ndër të parat. Kjo e kufizon gruan në
shumë aspekte duke filluar nga nisja e një biz-
nesi deri tek largimi nga një familje abuzive.
Bazuar në të dhënat e marra nga Profili Gjinor
i Vendit 2014 (i fundit i publikuar), shkalla e
punësimit tek gratë është përafërsisht 18%, më
e ulëta në Evropë krahasuar me 55% të burrave
të punësuar. Këto të dhëna flasin vetë. 

Besoj se gratë nuk mund ta luftojnë të vetme
këtë boshllëk të madh. Burrat duhet të angazho-
hen në betejën për barazi gjinore dhe fuqizim të
gruas pasi që ata janë në pozita vendimmarrëse.
Për më shumë, barazia gjinore është thelbësore
për arritjen e të drejtave të njeriut. Por, si mund
të ndryshohet kjo situatë? Cilat janë mënyrat më
efektive për të arritur fuqizimin e gruas? 

Ka vetëm një gjë që më vjen ndërmend dhe ajo
është: ARSIMIMI.  

Arsimimi është faktor kryesor për fuqizimin e
gruas me dijen, aftësitë dhe vetëbesimin e nevo-
jshëm për të marrë pjesë plotësisht në zhvillimin
e shoqërisë. 

Arsimimi dhe dituria janë fuqi. Unë besoj se
çdo nënë e arsimuar ka më shumë gjasa t’i
përkushtohet arsimimit si prioritet për fëmijët e
vet. 

BE-ja i kushton vëmendje të veçantë fuqizimit
të grave dhe barazisë gjinore. Në Dokumentin
Strategjik për Kosovën, që përcakton prioritetet
e ndihmës sonë për Kosovën për shtatë vite
(2014-2020), promovimi i barazisë gjinore për-
mendet në mënyrë të veçantë  si aspekt kyç i cili
lidhet me punësimin, politikat shoqërore, ar-
simimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. 

Të gjitha gratë meritojnë një jetë me të drejtë
arsimimi dhe pjesëmarrjeje në të gjitha aspektet
e jetës publike. Duhet t’i jepet fund jetesës
brenda kufijve të normave të ngurta gjinore, të
cilat shpesh rezultojnë në pabarazi gjinore 

E di që populli i Kosovës është shumë krenar
me fituesen e medaljes së artë në lojërat
olimpike, Majlinda Kelmendin, dhe këngëtarët e
njohura - Era Istrefi dhe Dua Lipa, të cila po e
promovojnë Kosovën rreth botës. Këto femra
model i inkurajojnë gratë dhe vajzat që të as-
pirojnë për udhëheqje dhe sukses. Por, për të
pasur më shumë storie suksesi të cilat e për-
faqësojnë Kosovën më së miri ndërkombëtar-
isht, shoqëria e Kosovës duhet të bëjë më shumë
në krijimin e një shoqërie të barabartë dhe
gjithëpërfshirëse për gratë. 

Me të drejtë thuhet se zhvillimi i gruas për-
cakton zhvillimin e një kombi dhe fuqizimi i
gruas është fuqizim i njerëzimit. 

Unë besoj se bota është një vend më i mirë me
gra të arsimuara dhe të fuqizuara. 

Shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë/ Përfaqësuese
e Posaçme e Bashkimit Evropian

Arsimimi 
është fuqi
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Ruairí O’Connell

Unë jam feminist.
Është një frazë që dëgjohet mjaft rrallë,

fatkeqësisht, në vitin 2017. Rreth botës
mund të shihet refuzimi i fjalës, e me të
edhe refuzimi i përparimeve që janë bërë
gjatë shekullit të fundit në mbështetje të
grave, përparime që sigurisht janë të
mirëpritura, por jo të mjaftueshme. Por, si
mund të mos jem feminist? Kur isha dhjetë
vjeç, e pyesja nënën nëse një djalë mund të
bëhet sundimtar; isha kaq shumë i mësuar
me shembullin e Kryeministres së atëher-
shme, Margaret Thatcher, sigurisht edhe të
Lartmadhërisë së Saj Mbretëreshës, por
edhe me të qenurit i rritur nga një nënë e
fuqishme. Ishte shumë e natyrshme për
mua që t’i mendoja liderët si gra.

Sekretari i Jashtëm shkroi javën e kaluar
për një të vërtetë të thjeshtë, që nëse duam
të rrisim prosperitetin, të stabilizojmë rrit-
jen e popullatës në botë, të përmirësojmë
ushqyeshmërinë e fëmijëve, që fatkeqësisht
është ende problem në shumë komunitete
në Kosovë, t’i zvogëlojmë martesat e her-
shme - atëherë rruga e vetme më efektive
për veprim është që të sigurojmë që të gjitha
vajzat të shkojnë në shkollë. 

Është një politikë e rrallë, me një ide kaq
të thjeshtë, që mund të ndihmojë në traj-
timin e kaq shumë problemeve. Por, është e
qartë. Lënia e gjysmës së njerëzimit në poz-
itë sekondare sigurisht që do të shkaktojë
probleme. 

E mu këtu është zemra e feminizmit. Për
mua, është ideologji që e ka barazinë në
zemër. Nëse pyesim nëse një ide, institucion,
ligj, rregull, traditë apo politikë funksionon
për gra ashtu si për burra, nuk “favorizojmë
gratë” e as nuk merremi thjesht me “çështjet
e grave”. Nëse diçka nuk funksionon për
gjysmën e popullatës, atëherë dyshoj që kjo
do të jetë ide e mirë. Shoqëria që nuk ka liri
për të gjithë nuk është e lirë. Shoqëria që
diskriminon gjysmën e pjesëtarëve të saj
nuk mund të pretendojë të ketë barazi. Për
këtë, Sekretari i Jashtëm këtë javë ka
emëruar Joanna Roperin si të Dërguarën e
parë të Posaçme të MB për Barazi Gjinore. 

Këto fakte më janë bërë edhe më të qarta
sot, më shumë se kurrë. Rreth botës, suk-
seset dhe arritjet e grave do të shënohen.
Në Kosovë, ndoshta edhe më shumë se në
vendet tjera, njerëzit me të drejtë krenohen
me ato gra përparimtare si Majlinda Kel-
mendi, që bëjnë shumë për të përfaqësuar
Kosovën para botës. Por, ne duhet të kreno-
hemi, dhe krenohemi çdo ditë me këto.
Ndoshta sot është ditë më e mirë që të men-
dojmë për ato që mund t’i bëjmë për të sig-
uruar që çdo vajzë që është e re sot t’i ketë
të njëjtat mundësi si djemtë që të lënë shen-
jën e tyre në botë. 

Pata fatin këtë javë të takoj Vllaznim Xhi-
hën, themeluesin e organizatës së jashtëza-
konshme Bonevet, që u jep të rinjve në
Kosovë mundësinë që të hulumtojnë inx-
hinierinë, robotikën, teknologjinë e
shkencën në një ambient praktik, t’i
menaxhojnë projektet vetanake e të krijo-
jnë veprat e tyre. Është ide e jashtëzakon-
shme. Por, ajo që më mbush me gëzim
është që çdo veprimtari e kryer aty është e
ndarë saktë: 50% vajza, 50% djem. 

Kjo nuk ka qenë e lehtë. Familjet duken
se janë më të gatshme të gjejnë paratë për
studimet e djemve, por jo për vajzat e tyre.
Por, Vllaznimi i ka qëndruar parimeve të tij
dhe ka luftuar që të gjejë financimin për va-
jzat. Megjithatë, asnjë aktivitet nuk fillon pa
ndarjen 50/50. 

Kjo është e shkëlqyeshme për tashmë qin-
dra vajza të Kosovës që kanë pasur qasje në
botën e shkencës dhe teknologjisë, që
mund të kenë qenë të mbyllura për to. Kush
e di? Ndonjëra prej këtyre vajzave mund të
vazhdojë tutje e të bëhet inxhiniere e
madhe, shpikëse apo lidere. Mesazhi që
përçohet është edhe më fuqiplotë: shoqëria
e fuqishme e moderne ndërtohet, që nga

themeli i saj, mbi barazinë ndërmjet gjinive.
Një person që i qëndron besnik parimeve të
tij apo saj mund të sjellë ndryshimin e
madh. Ata mund të ecin tutje e të frymëzo-
jnë gjeneratën e re të vajzave që ta kuptojnë
liderin si grua.

E mendoj edhe punën e organizatës The
Ideas Partnership. Tashmë për vite me
radhë, ata kanë siguruar qasje në arsim për
komunitetin Ashkali, që për vite me radhë
ishte përjashtuar, për një mori arsyesh, nga
arsimimi. Ata sfidojnë stereotipin e
tmerrshëm që familjet Ashkali nuk kanë
interesim për arsimimin. Kam vizituar qen-
drën e tyre dhe mund t’ju them që as-
njëherë nuk kam parë fëmijë më të
përkushtuar e të dedikuar për të mësuar.
The Ideas Partnership, organizatë e
mrekullueshme, e bazuar mbi idealet e
vullnetarizmit e aktivizmit qytetar, ashtu si
Bonevet, i ka qëndruar besnike parimeve
të saj: të gjithë fëmijët, vajza e djem, kanë
të drejtën e barabartë që të kenë fëmijëri
dhe shkollim. Jemi krenarë që i mbësht-
esim përpjekjet e tyre. Ata po sjellin
ndryshimin, por janë familjet, komuniteti
dhe autoritetet lokale që duhet ta shtyjnë
këtë edhe më tutje. 

Nuk kam nevojë t’ua them njerëzve në
Kosovë se çfarë rëndësie thelbësore ka ar-
simi. Kemi parë njerëzit që kanë luftuar për
atë të drejtë gjatë viteve të 90-ta. Do të vazh-
dojmë të qëndrojmë në anën e atyre
njerëzve në Kosovë që janë të përkushtuar
të sigurojnë shkollim për të gjithë. 

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas ta fes-
tojmë suksesin e grave që i kanë bërë
shtetet tona krenare. Por, edhe të zotohemi
që do të bëjmë gjithçka që mundemi për të
ndihmuar gjeneratën e re. Arsimi është
vendi më i mirë për ta filluar këtë.

Ambasador i Mbretërisë 
së Bashkuar në Kosovë

Unë jam feminist

Alexandra Papadopoulou

Shpeshherë është thënë se asnjë shoqëri
nuk mund të ecën përpara nëse gjysma e
popullatës së saj është e përjashtuar. Apo,
thënë ndryshe, shoqëria duhet të “vlerëso-
het”nga mënyra se sa mirë i mbron ajo të
gjithë qytetarët e saj dhe u ofron atyre një
gamë të tërë të shërbimeve – të sundimit të
ligjit, arsimit, shëndetësisë – e jo vetëm një
klase apo grupi të favorizuar. Prandaj, kjo
mund të jetë njëra prej arsyeve pse shpesh
është thënë se “Të drejtat e gruas janë të
drejta të njeriut. Ndërsa të drejtat e njeriut
janë të drejta të gruas dhe burrit”.

Për mua, Dita Ndërkombëtare e Gruaska
të bëjë me pranimin e faktit se ne të gjithë
jemi të ndërlidhur – si burrat, ashtu edhe
gratë – prandaj nuk duhet lënë asnjërin
prapa (shprehje kjo e njohur).

Gjatë këtyre gjashtë muajve si Shefe e
EULEX-it, unë kam takuar shumë gra në
Kosovë që kanë role të rëndësishme të ud-
hëheqjes – Ministrja për Dialog, Ministrja e
Drejtësisë, Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese
janë disa nga to– si dhe kuota prej 30 për
qind për parlamentaret femra,pa e përmen-
dur faktin që tashmë e kishim një Presidente
femër. Po ashtu, unë jam takuar me disa prej
grave udhëheqëse të fuqishme dhe të talen-
tuara në shoqërinë civile që tashmë e kanë
dëshmuar veten të jenë agjentë të rëndë-
sishëm të ndryshimeve në shoqërinë lokale. 

Megjithatë, do të isha e pasinqertë nëse do
thosha se gratë në Kosovë nuk përballen me

vështirësi jashtëzakonisht të mëdha,siç janë
mundësitë për punësim(thjesht 18%),apo
pronësia e tokës(vetëm 16%) – që janë në
mesin e shkallëve më të ulëta në Evropë. Si
mund ta thyejmë këtë cikël? Përgjigja është
e thjeshtë: përmes arsimimit – dhe jo vetëm
arsimimittë grave dhe vajzave, por të të
gjithëve. 

Gjatë qëndrimit tim të shkurtë deri tani
këtu, i kam parë rezultatet nga pjesëmarrja
për herë të parë e Kosovës në vitin 2015 në
Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të
Nxënësve (PISA).  Nga gjithsej 72 vendet
pjesëmarrëse, Kosova u rendit në grupin e tri
vendeve me suksesin më të dobët.Ne krijo-
jmë mbështetjen për përmirësimin e këtyre
rezultateve duke e përfshirë secilin pjesëtar
të shoqërisë së Kosovës, burra dhe gra, për të
ecur drejt krijimit të ndryshimit.Me fjalë
tjera, ne nuk e lëmë askënd prapa.

Pra, si ndikojnë të drejtat gjinore, apo të
njeriut në punën time në EULEX?  

Si një mision për sundimin e ligjit, detyra
kryesore e EULEX-it është fuqizimi i institu-
cioneve të sundimit të ligjit në Kosovë, duke
siguruar përputhshmërinë me standardet e
njohura ndërkombëtarisht dhe praktikat më
të mira evropiane. Mos të harrojmë se
shtetet anëtare të BE-së ka kohë që janë zo-
tuar për ta mbështetur Rezolutën 1325 të
Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Gratë,
Paqen dhe Sigurinë, e cila bën thirrje për
pjesëmarrje të plotë dhe të barabartë dhe
përfshirje të grave në të gjitha përpjekjet për
ta ruajtur dhe promovuar paqen dhe sigur-
inë.  EULEX-i tashmë e ka bërë këtë zotim
për t’i përfshirë të drejtat e njeriut, si dhe
perspektivën dhe standardet për çështjet gji-
nore në të gjitha aktivitetet tona, qofshin ato
të natyrës së brendshme – në kuadër të vetë
Misionit – apo të jashtme – gjatë punës së
përbashkët me institucionet e Kosovës. Dhe
rezultatet nuk kanë munguar.

Prej vitit 2015, EULEX e ka krijuar rrjetin
e pikave të kontaktit për çështje gjinore
(PKGJ), i cili funksionon si një mekanizëm
i brendshëm për t’i identifikuar dhe
adresuar çështjet ku ekziston pabarazia gji-
nore, apo kur gjinia duhet të bëhet perspek-
tivë e domosdoshme në veprimet tona të
brendshme dhe të jashtme. Po u jap një
shembull. PKGJ-të kanë krijuar iniciativa
lidhur me mbledhjen dhe analizimin e të
dhënave të ndara sipas aspektit gjinor për
krimet e kryera në Kosovë, d.m.th.,duke i
theksuar incidentet lidhur me dhunën në
baza gjinorenë mënyrë që të bëhen analiza
gjinore për t’i identifikuar trendët dhe sta-
tistikat e ndjeshme gjinore. Nga këtu kanë
lindur edhe përpjekjet për luftimin e dhunës
në baza gjinore. Një PKGJ në Mitrovicëka
ndërmarrë iniciativën për ta formuar një
mekanizëm të rregullt ku janë bashkuar të
gjithë aktorët përkatës (Policia e Kosovës,
prokurorët, avokatët e viktimave, strehi-
moret, shërbimet mjekësore dhe Qendra për
Mirëqenie Sociale) për të diskutuar për
çështjet e përbashkëta dhe për koordinimin
e rasteve të dhunës në baza gjinore me qël-
limin e qartë të identifikimit të mënyrës se si
mundet secili prej tyre t’iu ndihmojë vikti-
mave të dhunës në familje dhe të ndihmojë
në integrimin e tyre në shoqëri. Dhe derisa
kjo iniciativë erdhi nga EULEX-i, pronësia
lokale u vlerësua si një komponent i rëndë-
sishëm për ta siguruar suksesin e vazh-
dueshëm në ecjen përpara.  

Një shembull tjetër ka të bëjë me inicia-
tivën e ish-Presidentes Atifete Jahjagapër ta
përmirësuar qasjen në drejtësi për të mbije-
tuarat e dhunës seksuale gjatë konfliktit të
armatosur në Kosovë. Autoritetet lokale, me
përkrahjen e EULEX-it,e kanë themeluar një
grup punues të cilit më vonë i janë bashkuar
edhe organizata tjera ndërkombëtare dhe
vendore, që ka sjellë deri te vendimi i
Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të caktuar
gjyqtarë të specializuar në të gjitha gjykatat
e qarkut në Kosovë që të merren me rastet e
dhunës seksuale dhe në baza gjinore. Pas
kësaj, EULEX organizoi trajnime të special-
izuara për gjyqtarët, hetuesit policorë dhe
prokurorët vendas.

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas
letë zotohemi që të drejtat e gruas janë të
drejta të njeriut,si dhe të angazhohemi për të
drejta dhe mundësi të barabarta për pjesë-
tarët e të dy gjinive. Dhe të mos e lëmë
askënd prapa,duke e përfshirë barazinë gji-
nore në çdo detyrë, qoftë e madhe apo e
vogël. 

Shefe e Misionit të Bashkimit Evropian
për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX).

Të mos e lëmë askënd prapa



Luljeta Demolli

Projekti i ndërtimit të shtetësisë së Kosovës nëpërmjet
demokracisë transformuese po vazhdon të mos jetë i ndjeshëm
dhe mirëkuptues ndaj një pjese fundamentale të shoqërisë.

Grave.
Forcimi i modelit patriarkal është duke ndikuar në

etablimin emëtejmë tëroleveklasikegjinore, vlerave dhe qën-
drimeve tradicionale. Në njërën anë barazia gjinore përkra-
het ligjërisht, mirëpo në anën tjetër zbatimi i saj në praktikë
lihet pasdoresistematikisht.

Trajtimi meritor i çështjeve të barazisë gjinore në pjesë-
marrjen e përgjithshme publike,politike dhe ekonomike,
është bazë dhe garanci për barazinë e grave në të gjitha sferat
tjera. Anasjelltas, pabarazia e grave në këto fusha e shndër-
ron Kosovën në shtet pabarazisë. 

Retorika e politikanëve tanë me simbolika të “Çështjeve
Madhore” e ka bërë realitetin institucional të Kosovës më jo-
transparent. Kjo paqartësi iu ka mundësuar vendimmarrësve
që tëmos i përfillim interesat e grupeve të caktuara - sidomos
të grave. Rrjedhimisht, një situatë e tillë u ka imponuar edhe
grave politikane që fuqizimin e tyre brenda strukturave par-
tiake ta synojnë duke iu përshtatur kësaj retorike. Mospër-
puthja në mes të pjesëmarrjes obligative të grave në listat
zgjedhore me 30 për qind dhe përfaqësimit të vogël në struk-
turat partiake tregon sa shumë ka nevojë për të përpiluar poli-
tika afirmative të cilat do ta garantonin përfshirjen më të
madhe të grave në institucionet drejtuese.

Ligji për Barazi Gjinore parasheh që të paktën 50 për qind e
vendeve të punës në sektorin publik në të gjitha nivelet t’iu tako-
jnë grave. Mirëpo, problemet shfaqen në aplikimin e këtij ligji,
pasi - në realitet - përqindjet e rezervuara për gratë respektohen
vetëm në nivelet e ulëta, aty ku ndikimi, përgjegjësia dhe pagesa
janë të vogla - ndërsa nivelet më të larta të qeverisjes dominohen
tërësisht nga burrat. 

Në përgjithësi, mungesa e mobilizimit të madh të grave në
jetën politike dhe institucionale të Kosovës është ndikuar jo
vetëm nga kufizimet e kulturës tradicionale, por edhe prej sis-
temittë funksionimit klientelist partiak, që përkrahet edhe nga
qëndrimet inerte të elitave ndaj përfshirjes së grave në procese
të rëndësishme.Gratë në Kosovë në fushat më prioritare janë të
pabarabarta dhe roli i tyre më i dukshëm nga të gjitha statistikat
del të jetë kujdesi për fëmijët dhe shtëpinë. 

Pavarësisht pretendimeve formale të liderëve politikë se nuk
kanë preferenca gjinore, pozicionet vendimmarrëse dhe realiz-
imi i projekteve më kapitale në shumicën dërrmuese të rasteve
janë të rezervuara për burrat. 

Për t’u përfshirë në jetën publike, politike, akademike dhe
ekonomike, gruajakosovare vazhdimishtpërballet me
stereotipin se duhet të jetë një Supergrua. Kjo kërkesë e
padrejtë ka bërë që gratë vazhdimisht të përballen me një
“Tavan të Qelqtë”brenda sektorëve të tregut të punës, ku
ekziston konkurrenca jolojaleme burrat. Të dhënat tregojnë se
çdo i nënti biznes është në pronësi të grave dhe këto janë krye-
sisht biznese sociale me rreth 3 punëtorë, me paga shumë të
ulëta dheqarkullim vjetor minimal. 

Gratë janë të kufizuara në mënyrë specifike edhe nga
mungesa e përkrahjes familjare, duke mos pasur kapital fillestar
për investim. Vetëm 16 për qind e grave trashëgojnë në Kosovë. 

Për ta filluar një biznes grave iu kërkohet që tëkenë “ide të
jashtëzakonshme”, gjë e cila nuk vlen edhe për burrat, pasi ata
mund të fillojnë edhe biznese “të zakonshme”. 

Burrat nëbiznes kanë pasur dhe kanë ende alternativë të fi-
nancimit nga kursimet familjare, huadhënie nga miqtë, etj. Kre-
didhënësitkanë më shumë besim tek burrat në biznessesa tek
gratë në biznes për arsye të kapitalit që ata trashëgojnë. Kor-
rupsioni burokratik dhe lidhjet me partitëpolitike e bëjnë dal-
limin gjinor edhe më të madh. Nuk kemi as ngritje të mundësive
arsimore për gratëme qëllim të pjesëmarrjes më të madhe në
forcën e punës. Po ashtu, ato janë të nënpërfaqësuara në bizne-
set që udhëhiqen nga burrat.

Panoramë e zymtë. Por, realiste.
Derisa të ketë këso dallimesh, gratë kosovare nuk do të kenë

mundësi ta shfaqin potencialin e tyre. 
Këto rrethana socialejanë krejtësisht të papërshtatshme për

nxitjen dhe kultivimin e idevetë reja, si dheridimensionimine ag-
jendës së grave për shfrytëzimin e fuqisë së tyre në politikë,
ekonomi, etj. 

Për t’i përmirësuar rrethanat duhet të ndryshohen edhe kërke-
sat e grave, të cilat duhet t’iu drejtoheninstitucioneve shtetërore
më zëshëm për tëkrijuar më shumë politikamiqësore për to.

Natyrisht se nuk duhet ndryshuar vetëm politikat,por është e
domosdoshmeqë institucionet të përkushtohen më shumë për
ndryshimin e mendësisë së tanishmeqë është rezultat i një kul-
ture të dominuar nga burrat. Gatishmëria e institucioneve për t’u
bërë më të hapurapër gratëvendimmarrëse shumë shpejt do të
ndikonte pozitivisht në jetën publike në përgjithësi.

Angazhimipër eliminimin ebarrieraveinstitucionale për
gratënë poste të rëndësishme politike, akademike, ekonomike,
dhe në fushat tjera, është proces i domosdoshëm. Bëjmë mirë
nëse këtë fillojmë ta kuptojmë pa na e thënë të tjerët. Për hir të
grave. Dhe të shtetit.

Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës 
Kosovare për Studime Gjinore
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Dukagjin Pupovci

Statistikat tregojnë se më 8 mars
1975 në shkollat fillore të Kosovës vi-
jonin mësimin 278,252 nxënës, prej të
cilëve 44% ishin femra. Ndërkaq, në
shkollat e mesme pjesëmarrja e fem-
rave ishte më e vogël se 28%, për t’u
zvogëluar edhe më shumë në arsimin
e lartë: 23.4%. 

Dyzet vjet më vonë, më 8 mars 2015,
statistikat japin rezultate shumë më
inkurajuese: në arsimin e obligueshëm
femrat përbëjnë 48.4% të numrit të
nxënësve, në arsimin e mesëm 47%,
ndërsa në arsimin e lartë 50.2% të stu-
dentëve. Nëse kësaj i shtohet fakti se
rreth 52% e popullsisë së Kosovës deri
në 24 vjeç janë meshkuj, atëherë mund
të thuhet se është arritur një
baraspeshë e mirë gjinore sa i përket
pjesëmarrjes në arsim.

Analizat kanë treguar se femrat janë
më të përkushtuara ndaj shkollimit
sesa meshkujt. Kështu, vetëm 27% e
atyre që braktisin shkollimin e mesëm
në Kosovë janë femra. Ndërkaq, në ar-
simin e lartë 38.8% e femrave diplomo-
jnë me kohë, krahasuar me 29% të
meshkujve. Po ashtu, vajzat kanë dalë
më mirë se djemtë në testin ndërkom-
bëtar PISA në fushën e leximit dhe të
shkencave të natyrës, ndërsa djemtë
janë treguar më të mirë në fushën e
matematikës, siç ka ndodhur edhe në
shumicën e vendeve të tjera të botës.
Analizat e bëra në Kosovë kanë treguar
se niveli i shkollimit të nënës ka më

shumë ndikim tek rezultati i fëmijës në
PISA sesa niveli i shkollimit të babait.

Pa dyshim, nga periudha e për-
fundimit të Luftës së Dytë Botërore,
qëndrimi i shoqërisë ndaj shkollimit të
femrës ka përjetuar një ndryshim
radikal. Më nuk është e nevojshme t’u
shpjegohet njerëzve ç’rëndësi ka
shkollimi i femrës për vet personin dhe
familjen e saj, sepse të gjithë e kupto-
jnë këtë. Megjithatë, reliktet e mental-
itetit patriarkal ende janë diku brenda
nesh dhe kur familja ka vështirësi për
ta financuar shkollimin e fëmijëve, për-
parësia u jepet djemve. Për këtë flet
struktura e nxënësve në institucionet
private të arsimit, ku mbi 57% janë
meshkuj.

Në arsimin e lartë, femrat dominojnë
në studimet e fushës së edukimit ku
përbëjnë rreth 85% të studentëve, pas-
taj në fushën e shkencave humane dhe
arteve me 62.5%, si dhe në atë të shën-
detit dhe mirëqenies me 74.7%.
Ndërkaq, më pak i gjejmë si studente
në fushën e inxhinierisë dhe prodhim-
tarisë ku përfaqësohen me 28.9%, si
dhe në atë të bujqësisë dhe veterinës
me 26.9%. 

Paradoksalisht, lëvizjet pozitive që
janë bërë në shkollimin e femrës nuk
janë reflektuar, në masë proporcionale,
edhe në punësimin e saj. Kështu, në
vitin 1975 femrat përbënin 20% të të
punësuarve në Kosovë, ndërsa në vitin
2015 vetëm 22.6%.  Në fakt, të gjithë
parametrat flasin për pozitën e
pabarabartë të femrës në tregun e
punës në Kosovë. Derisa 38.7% e
meshkujve të moshës 15-64 vjeç në
Kosovë janë të punësuar, kjo mund të
thuhet vetëm për 11.5% të femrave.
Ndërkaq, 81.9% të femrave të kësaj
moshe nuk kërkojnë fare punë, për
dallim nga 43.3% e meshkujve. Është
interesante se shkollimi nuk është ar-
syeja kryesore për këtë lloj mosak-
tiviteti, por arsyet primare janë

përgjegjësitë familjare (38.5%) dhe
humbja e shpresës se do të gjendet një
vend i punës (16.8%). 

Përderisa arritjet në shkollimin e
femrës na bëjnë të besojmë se jemi
shoqëri e emancipuar, ngecjet në
punësimin e saj na tregojnë se
mendësia e vjetër ende nuk ka
ndryshuar në masë të duhur. Është e
njohur se punëdhënësit në Kosovë sh-
pesh kanë qëndrim diskriminues ndaj
punonjëseve femra, që reflektohet në
pagesa më të vogla, kontrata afat-
shkurtra, pengim të avancimit në kar-
rierë, e deri te rastet ekstreme të
ngacmimit seksual. 

Mbase arsyen për këtë lloj të
pabarazisë gjinore duhet kërkuar
pikërisht në sistemin e arsimit.  Një hu-
lumtim i realizuar në vitin 2014, me
1,700 nxënës të klasave të teta nga 171
shkolla anekënd Kosovës, tregon për
disa qëndrime interesante rreth pozitës
së femrës në shoqëri. Se meshkujt
duhet të kenë më shumë të drejtë për
t’u punësuar sesa femrat, kur vendet e
punës janë të pakta, janë pajtuar 42.2%
e nxënësve. Interesante është se 34% e
vajzave të anketuara janë pajtuar me
këtë konstatim (sic!). Ndërkaq, per-
ceptimin se meshkujt janë më të kual-
ifikuar sesa femrat për të qenë
udhëheqës politikë e ndajnë 50% e
nxënësve të përfshirë në hulumtim, si
dhe 42.3% e vajzave.

Pra, ne, jo vetëm që jemi shoqëri ku
meshkujt marrin vendime “të rëndë-
sishme” dhe mbajnë qëndrim superior
ndaj femrës, por këtë lloj mentaliteti
kemi arritur t’ua mbjellim edhe fem-
rave. Për shembull, ne mendojmë se
meshkujt janë shoferë më të mirë,
prandaj dihet kush e drejton makinën
kur burri dhe gruaja nisen në pushim,
edhe pse të dy kanë patentë shoferi.
Kështu e kemi mësuar në shkollë, pasi
në asnjë tekst shkollor nuk kemi pasur
rastin ta shohim një nënë që drejton
makinën dhe një baba që kujdeset për
fëmijët. Po ashtu, dihet kush e lëshon
lavatriçen në shtëpi, sepse në të gjitha
librat tona rrobat i lan gruaja. 

Është në interesin më të mirë të
Kosovës që progresi i dukshëm në
shkollimin e femrës të reflektohet edhe
në përmirësimin e pozitës së saj në
shoqëri, sepse kjo do të ketë ndikim të
drejtpërdrejtë në mirëqenien e familjes
dhe në edukimin e fëmijëve. Përveç
zbatimit të legjislacionit anti-diskrim-
inues, këtu ka rol të veçantë sistemi i
arsimit. 

E para, programet mësimore dhe tek-
stet mësimore duhet të jenë të tilla që
të sjellin shembuj të thyerjes së
stereotipeve gjinore. Një shembull i
tillë do të ishte detyra në librin e
matematikës e cila bën llogaritje me
pagën që e fiton një grua e re, në vend
të një burri në moshë të pjekur. 

E dyta, duhet të punohet me mësimd-
hënës që modelet e barazisë gjinore t’i
sjellin në klasë, në mënyrë të përshtat-
shme, që ndikon në ndërtimin e
mendësisë së re, si tek djemtë ashtu
edhe tek vajzat. 

E treta, duhet të punohet më shumë
me prindër që stereotipet gjinore të
thyhen edhe brenda familjes, ku vazh-
dojnë të ekzistojnë. 

Megjithatë, femrat në Kosovë nuk e
kanë luksin të presin derisa të arsimo-
hen gjenerata të reja me programe
mësimore të reformuara, tekste mësi-
more të rishkruara dhe mësues/e të
vetëdijshme për nevojën e thyerjes së
stereotipeve gjinore. 

Pjesëmarrja prej 50±2% në arsim
dhe 11.5% në tregun e punës është e
paqëndrueshme. Kjo është çështje që
gratë deputete, ministre, këshilltare
komunale do të duhej ta potenconin në
forumet ku janë për të gjetur rrugë për
zbutjen e këtijdispariteti të pakuptimtë.
Kështu do ta arsyetonin ekzistimin e
kuotave që i kanë sjellë në ato poste. 

Drejtor Ekzekutiv iQendrës për
Arsim të Kosovës (KEC)

Të suksesshme në shkollë, 
të dështuara në punë
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Besnik Krasniqi

Adelina ka pranuar një lajm tron-
ditës një muaj më parë – nuk iu
vazhduar kontrata për të dhënë
mësim në një shkollë fillore ku
ishte angazhuar prej rreth pesë
vitesh. Vendin ia ka zënë dikush me
kualifikim.

Ajo nuk kishte diplomë fakulteti
ngaqë studimet nuk i kishin-
shkuarsipas planit.

Kur gjashtë vite më parë ishte
regjistruar në Edukim, besonte se
do të ecte sikur gjatë shkollimit pa-
rauniversitar. Të tregonte rezultate
të shkëlqyera. Mirë kishte nisur,
por gjërat ndryshuan kur u martu-
anë vitin e dytë të studimeve. Dhe,
prej atëherë kanë kaluar rreth
katër vite. Ky ndërrim i statusit so-
cial kishtendikuar që studimet të
zhvendoseshin në rend të dytë.

Ndonëse e padiplomuar, punën e
kishte siguruar deri tash vetëm për
faktin se në konkurs nuk kishin
konkurruar kandidatë me diplomë.

“Unë besoja që nuk do të ngecja
në studime kur vendosa të marto-
hem. Kisha qenë gabim”, thotë kjo
25vjeçare, e cila ka pranuar të flasë
me kusht që të mos i zbulohet iden-
titeti dhe as shkolla ku ishte e
angazhuar si mësimdhënëse. “Tani
jam në fund të shtatzënisë dhe kjo
akoma m’i komplikon punët e
studimeve”.

Sikurse Adelinës, jo pak vajzave
u ndërrojnë prioritetet gjatë
studimeve. Në këtë kohë,
preokupim u bëhet martesa. Kë-
sisoj, universiteti vihen në plan të
dytë, ani se gjatë shkollimit para-
prak ato tregojnë rezultate më të
mira sesa meshkujt.

Për këtë fenomen mungojnë të
dhënat empirike në Kosovë.

Megjithëkëtë, statistikat tregojnë
përfshirje të lartë të femrave në ar-
simin sipëror. Përderisa në vitin
akademik 2010/2011, 47.2 për qind
e popullsisë studentore ishin femra,
pesë vjet më vonë përqindja e
pjesëmarrjes së tyre në arsimin e
lartë ka mbërritur në 50.2 për qind.
Këto janë të dhëna zyrtare të ofru-
ara nga Ministria e Arsimit, të cilat
nuk janë shoqëruar edhe me infor-
macionet për kohën mesatare
brenda të cilës femrat i përfundo-
jnë studimet,e as me informata për
shkallën e diplomimit të atyre që i
regjistrojnë studimet.

Vëzhgues të fenomeneve në
arsim kanë vërejtur se kur mbërri-
jnë moshën e pjekurisë një
përqindjeje femrash u bie interes-
imi për arsimim. Por, këtë nuk e lid-
hin vetëm me ndërrimin e
prioriteteve.

Instituti “ATOMI” merret me
identifikimin dhe përkrahjen e per-
sonave me inteligjencë të jashtëza-
konshme në Kosovë. Deri më tani,
ky institut ka identifikuar gjithsej
170 nxënës me inteligjencë të
jashtëzakonshmenga e gjithë
Kosova -të moshës 12-20 vjeçare,
nga të dy gjinitë, dhe pothuajse nga
të gjitha komunat dhe komunitetet
që jetojnë në Kosovë. Prej tyre,
femra janë 67, apo 39.41 për qind.

Bazuar në të dhënat që disponon
ky institut, e që mbështeten në
rreth 5 mijë testime, në periudhën e
adoleshencës dhe me rritjen e
moshësgradualisht fillojnë të
zvogëlohen rastet që arrijnë rezul-
tate superiore në testet e intelig-
jencës.

Jusuf Thaçi është drejtor ekzeku-
tiv i ATOMI-t. Ai tregon se trendi i
rënies vërehet tek të dyja gjinitë,
por është shumë më i theksuar te
gjinia femërore, posaçërisht në
moshën e pubertetit.

“Pas hulumtimeve që kemi bërë

bazuar në literaturën dhe studimet
e kryera në SHBA dhe në vende të
ndryshme të Evropës, rezulton që
ky fenomen është i pranishëm edhe
nëpër këto vende. Këto hulumtime
tregojnë që femrat me inteligjencë
shumë superiore në periudhën e
adoleshencës e kanë më të thek-
suar tendencën për t’i fshehur af-
tësitë e tyre intelektuale (madje dhe
t’i mohojnë) dhe për të orientuar
energjitë e tyre mentale në zhvil-
limin e marrëdhënieve shoqërore,
meqë në këtë moshë kanë nevojë të
madhe për përkatësi dhe për t’u nd-
jerë të përfshira në shoqëri me
bashkëmoshatarët”, thotë Thaçi.
“Kjo ndodh edhe për shkak se am-
bienti shoqëror i vlerëson femrat
më shumë për dukjen dhe aftësitë
ndër-shoqërore të tyre, sesa për in-
teligjencën e tyre”.

Por, në rënie të tillë në perfor-
mancëmund të ndikojë edhe diçka
tjetër.

Lindita Tahiri është profesoreshë
në universitetin më të madh publik
të Kosovës, atë të Prishtinës. Është
një prej aktivisteve për çështjet
egrave dhe preokupim i ka veç-
masstereotipet gjinore.

Ajo shpreh mendimin se arsimi
priret t’i shprehë dhe t’i përforcojë
pabarazitë ekzistuese shoqërore, e
në këtë kontekst edhe raportin mes
gjinive.

“Si në shoqëri, edhe në shkollën
tonë dominon kontrolli autoritar
dhe hierarkia, dhe nxënësit të cilët
e përvetësojnë këtë model arrijnë
sukses, ndërsa të tjerët zakonisht
dekurajohen. Me këtë nuk dua të
them se nuk kemi shkolla apo më-
sues që inkurajojnë individualitet,
por nuk janë modeli dominues.
Shkolla jonë bën një riprodhim kul-
turor: ata fëmijë që përparojnë janë

të dëgjueshmit të cilët e pranojnë
në mënyrë të padiskutueshme hier-
arkinë dhe bashkëpunojnë me të”,
thotë profesoresha Tahiri. “Vajzat
zakonisht kanë sukses në shkollë
në fazat e hershme të shkollimit, ku
dominojnë mësueset gra dhe rreg-
ulli, e në fazat e larta kur çmohet
modeli autoritar, ndoshta ato ngelin
pas, sepse mjedisi nuk i inkurajon
t’i manifestojnë këto vlera”.

Ka të dhëna zyrtare që e përfor-
cojnë këtë pikëpamje.

Ministria e Arsimit i ka të pub-
likuara statistikat për arsimin pa-
rauniversitar. Mbështetur në ato që
i referohen vitit ekzistues shkollor,
thuajse vetëm gra janë të
angazhuara në arsimin parashkol-
lor – nga 535 mësimdhënës gjithsej,
në këtë nivel arsimi punojnë vetëm
dy burra. Trajektorja ndërron në
nivelin fillor dhe të mesëm të ulët.
Gratë aty nuk janë në raportin e
njëjtë sikurse në spektrin
parashkollor. Ndërsaburrat bëhen
shumicë në shkollimin e mesëm të
lartë – nga 5.257 mësimdhënës sa
janë pjesë e këtij niveli, burra janë
3.146, ndërsa gra 2.111.

Sivjet vijojnë mësimin rreth 370
mijë nxënës. Janë mbi 13 mijë më
shumë të gjinisë mashkullore
sesatë asaj femërore. Statistikat tre-
gojnë që në secilin nivel dhe gjen-
eratë shkollimi gjinia mashkullore
është më e pranishme se gjinia
femërore: edhe në arsimin
parashkollor, edhe në parafillor,
edhe në fillor të mesëm të ultë, por
edhe në fillor të mesëm të lartë. 

Nga rezultatet e arritshmërisë
dhe ato të maturës,Ministria e Ar-
simit nuk gjeneron rezultate të
ndara në bazë gjinore. Ndërkaq,
Sistemi për Menaxhimin e Infor-
matave në Arsim(SMIA) gjeneron

informata për suksesin, prej nga ka
të dhëna se vajzat prijnë me sukses
të shkëlqyeshëm. Dhe, përgjithë-
sisht vajzat janë ato që kanë më
shumë sukses deri në nivelin uni-
versitar.

FatonFetahu, shef i kabinetit të
Ministrit të Arsimit, Arsim Ba-
jramit, flet me mburrje kur i
prezanton këto statistika.

“Gjithëpërfshirja në arsim cilësor
dhe ofrimi i mundësive të barabarta
janë parime kyçe brenda politikave
arsimore. Prandaj, sa i përket përf-
shirjes në nivele arsimore, kemi
përfshirje në përputhje me të dhë-
nat demografike të popullsisë”,
thotëFetahu. “Duke qenë se vajzat
shënojnë rezultate në shkollim,
edhe mundësia e  avancimit të
mëtejmë të tyre është e madhe”.

Dallime të mëdha në sukses mes
gjinisë femëroredhe mashkullore
nuk janë dëshmuar në një nga
testet mëkredibile që i është bërëar-
simit në Kosovë – testi PISA. Rezul-
tatet të cilat janë publikuar në fund
të vitit të shkuar e kanë renditur
Kosovën në fund të listës, duke
lënëpas vetëm Algjerinë dhe Re-
publikën Dominikane.

Rezultatet e PISA-s rangohen në
gjashtë nivele. I dyti tregon për af-
tësi minimale të nxënësve. Testi ka
gjetur se në fushën e leximit, 77 për
qind e nxënësve kosovarë nuk e
kanë arritur nivelin e dytë, në
fushën e matematikës 78 për qind,
e në atë të shkencave 68 për qind.

Në shkencë, nxënësit kosovarë
mbërritën 378 pikë në krahasim me
mesataren prej 493 pikëve të
vendeve të përfshira në test.Për
dallim nga shumë vende të tjera, në
Kosovë vajzat tejkaluan djemtë në
shkencë me 9 pikë, diferencë kjo e
papërfillshme.

Ngjashëm me vendet tjera, vajzat
në Kosovë kanë dalë më mirë se
djemtë në lexim, me një diferencë
prej 36 pikësh.

Ndërkaq, matematika është e vet-
mja fushë ku djemtë i kanë
tejkaluar vajzat, në këtë rast me 9
pikë.

Ndonëse matematika, bashkë me
shkencat tjera ekzakte, konsidero-
het si fusha ku monopolin në rezul-
tatee mbajnë meshkujt, ka nxënëse
të Kosovës që kanë shënuar suk-
sese kulmore në këtë shkencë. 

Doruntina Sylejmani –që ishte
mes të identifikuarave me intelig-
jencë të jashtëzakonshme nga in-
stituti ATOMI – ka fituar medalje të
bronztë në Olimpiadën Ndërkom-
bëtare të Matematikës (ONM), që
është kampionati botëror i matem-
atikës për nxënësit e shkollave të
mesme të larta,që është mbajtur në
Hong Kong, në vitin 2016. Tashmë
ajo ka fituar bursë për të studiuar
matematikë në PrincetonUniver-
sity, universitet që është ndër 10 më
të mirët në botë, ndërsa në fushën e
matematikës është ndër univer-
sitetet lidere.

Ajo nuk është e vetmja që ka
shënuar rezultate të jashtëzakon-
shme jashtë vendit. AlbaBicurri ka
fituar “Çmimin e Ekselencës për
Shkencëtarët dhe Teknologët e
Ardhshëm të Akademisë Kom-
bëtare” në SHBA, ku ishte nomin-
uar ngaBuzzAldrin, drejtor
shkencor i kësaj akademie dhe
njëri nga astronautët e parë që ka
shkuar në Hënë. NdërsaMargjelë
Shala ka fituar “Çmimin Presiden-
cial për Edukim” në SHBA, i cili
ndahet nga Presidenti i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës.

Por, brenda Kosovës, meshkujt
mbajnë “monopolin” në shkencë.
Ata prijnë me rezultate gjatë proce-
sit të studimeve dhe në gara të
ndryshme. Një nga shembujt që e

dëshmojnë këtë është edhe gara
vjetore për çmimin e Shkencëtarit
të Vitit. Në tri vitet e fundit, ky
çmim u është ndarë 12 studiuesve,
prej të cilëve vetëm një është femër
– Pranvera Ibrahimi.

Në këtë realitet ndikojnë shumë
faktorë. Midis tyre, edhe literatura
e arsimit parauniversitar qëi fa-
vorizon meshkujt. Analizat që u
janë bërë teksteve shkollore kanë
treguar për prezencën e
stereotipeve gjinore dhe për
paraqitjen e meshkujve si “të di-
jshëm”, “udhëheqës”dhe “veprues”,
e të femrave si “shtëpiake”, “të
dëgjueshme”dhe “pasive”. Prandaj,
edhe tekstet mësimore u kon-
tribuojnë rrethanave që djemtë të
kenë epërsi në raport me vajzat.

Por, sa janë gratëprezente në
vendimmarrjen e politikave arsi-
more?

FatonFetahu ka thënë se Minis-
tria e Arsimit ka politika gjithëpërf-
shirëse dhe ka provuar ta rritë
nivelin e përfaqësimit të grave edhe
në udhëheqjen arsimore, duke i
motivuar me trajnime relevante për
udhëheqje, sipas infrastrukturës
ligjore në fuqi.

“Edhe sa i përket politikëbërjes,
kemi përfshirje të kënaqshme gji-
nore, ngase në të gjitha grupet
punuese për hartim të politikave
merret në konsideratë përfshirja e
të gjitha grupeve të interesit brenda
sistemit arsimor. Lë për të
dëshiruar aspekti i vendimmarrjes,
kur dihet se në pozita të drejtorëve
kemi më pak përfaqësim nga fem-
rat dhe kjo sipas analizave tona
vjen edhe nga konkurrimi i vogël i
femrave për pozita udhëheqëse”,
është shprehur ai. “Kjo mund të
ndryshohet vetëm atëherë kur gru-
aja ka një përkrahje më të madhe
në të gjitha nivelet, duke filluar nga
familja”.

Profesoresha Lindita Tahiripër
një kohë ka qenë prorektore në
Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë
se përfshirja e pamjaftueshme e
grave në politikëbërje është dukuri
globale, madje dhe në mjedise që
konsiderohen ndër më të avan-
cuarat nga aspekti i barazisë gji-
nore, ku trajtimi i grave në pozita
publike dëshmon stereotipe dhe
paragjykime të ngjashme si në
shoqërinë tonë. 

“Ideologjia e pabarazisë gjinore
është e fuqishme jo për shkak të
vendimeve të mëdha si është kuota,
por për shkak të paragjykimeve të
cilat i përdorim në mënyrë të au-
tomatizuar, duke e konstruktuar
femrën si një qenie të dukjes dhe jo
të përmbajtjes. Diskursi i përdit-
shëm me paragjykime gjinore,
duke u përsëritur dhe duke na
rrethuar gjithandej arrin të bëhet i
rëndomtë si frymëmarrja dhe vëre-
het vështirë”, thotë ajo.
“Përvetësimi i paragjykimeve gji-
nore manifestohet në veprimet
tona të përditshme dhe në rutinën e
prodhimeve gjuhësore që
gabimisht perceptohen si të natyr-
shme dhe legjitime”.

Dhe, legjitime është edhe për
Adelinën që, sapo ta lind fëmijën e
parë, ta marrë barrën kryesore për
kujdes ndaj tij. Kjo sepse në
shoqërinë kosovare rolet gjinore
vazhdimisht ndikohen fuqishëm
nga baza e tradicionalizmit.

Duke qenë nënë, ajo mendon se
do ta ketë shumë më të vështirë t’i
përfundojë studimet në Edukim, të
cilat martesa ia ka lënë në gjysmë.

“Unë jam pajtuar me rolin e
nënës që e ka për detyrë të kujdeset
për fëmijët, por kjo nuk do të thotë
se nuk mendoj për studimet dhe
për punën”, thotë ajo. 

“Duhet t’iu kthehem studimeve”.

Sistemi arsimor përforcon pabarazitë
Jo pak vajzave u ndërrojnë prioritetet gjatë studimeve. Në këtë kohë, preokupim u bëhet martesa.Kësisoj, universiteti vihen në
plan të dytë, ani se gjatë shkollimit paraprak ato tregojnë rezultate më të mira sesa meshkujt. Dukuria nuk është argumentuar

metë dhëna empirike në Kosovë. Mirëpo, është vërejtur nga vëzhgues të fenomeneve në arsim, të cilët kanë përmendur një
numër faktorësh që prodhojnë rënien e performancës së femrave kur ato mbërrijnë moshën e pjekurisë. Midis këtyre faktorëve

është edhe prirja e sistemit të arsimit që t’i shprehë dhe t’i përforcojë pabarazitë ekzistuese shoqërore, 
e në këtë kontekst edhe raportin mes gjinive
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Salie Gajtani – Osmankaq

Universiteti i Prishtinës mund të
konsiderohet “Universitet i Bur-
rave”. Aty janë të punësuar 1300
burra dhe 300 gra. Institucioni më i
lartë akademik në vend madje nuk e
ka të funksionalizuar as Qendrën
për Çështje Gjinore. Ndonëse është
hapur vonë, në vitin 2007 dhe nën
presionin ndërkombëtar për mbro-
jtjen e të drejtave të grave, më
shumë ka qëndruar e mbyllur.  

Linda Gusia, profesoreshë e soci-
ologjisë nëFakultetin Filozofik të
Universitetit të Prishtinësmendon se
sikur është bërë traditë që institu-
cionet e arsimit të lartë të jenë
hapësira të dominuara nga burrat.

“Përgjithësisht, edhe në Kosovë,
sikurse në vendet e tjera të botës,
punësimi i grave nëpër universitete
është shumë i ultë. Dhe, nuk është
dhënë asnjëherë shpjegim se përse
institucionet e arsimit të lartë shihen
si vende ku duhet të dominojnë bur-
rat”. 

Ajo thotë se duket paradoksale
kur shikohet raporti në aspektin gji-
nor midis të punësuarve në UP, ku
gjithmonë në të kaluarën, por edhe
tani, mbizotërojnë burrat. 

Gusia konsideron se ky korrela-
cion gjinor duhet të theksohet për
faktin se angazhimi në mësimd-
hënie nuk korrespondon me num-
rin e të diplomuarve. 

“Për shembull, ta marrin Departa-
mentin e Sociologjisë ku unë punoj.
Aty, 80 për qind e studentëve në
nivelin e studimeve bazike janë
vajza. Nënivelin Master, prapë
dominojnë vajzat, ndonëse numri i
tyre zbret në përqindje, duke u bërë
60 deri në 65 për qind vajza.
Ndërsa,sa i përket stafit akademik,
aty vetëm unë jam femër, karshi
nëntë burrave të punësuar si staf i
rregullt”.

Duke i bërë një analizë gjithë
kësaj situate, në përpjekje për t’i gje-
tur arsyet përse ndodh kështu,
Gusia thotë ndër to sigurisht janë
shpenzimet e mëdha që kërkon
shkollimi i lartë në nivelet e
studimeve pasdiplomike. Por, sigur-
isht faktor relevant është edhe

mungesa e përkrahjes për gratëqë
të ecin tutje pavarësisht barrierave
dhe vështirësive që mund të
paraqiten.

Ajo mendon se diskriminimi gji-
nor fillon që nga mungesa e inicia-
tivës për të bërë një baraspeshim
gjinor në çdo aspekt. Prandaj, në
këtë aspekt, mund të thuhet se nuk
ka iniciativëas nga Rektorati për
angazhimin e më shumëgrave në
UP. 

“Në asnjë sektor nuk kemi kurr-
farë stimulimipër shkak se jemi
femra. Në përgjithësi, nuk ka
përkrahje për gratë”. 

Sipas saj, rasti më i mirë ku shihet
diskriminimi ështëpasqyra e
vendeve drejtuese në UP, nisur që
nga Rektorati, ku asnjëherë nuk ka
pasur një grua rektore, e deri tek
dekanatet e Fakulteteve.  

“Tash së voni i kemi dy gra
dekane. Edhe ky numër është
shumë i vogël, sepse në 17 fakul-
tetevetëm dy kanë dekane. Edhe
prodekane ka shumë pak”.

Ajo ka thënë se arsyen për këtë
gjendje duhet kërkuar edhe tek
mungesa e presionit për zbatimin e
Ligjit kundër diskriminimitgjinor. 

Sipas saj, në Universitet edhe min-
imizohet koncepti i barazisë gjinore.

“Në përgjithësi nuk ka pasur vë-
mendje për barazi gjinoredhe kjo ka
ndodhur historikisht, pra në mënyrë
të vazhdueshme. Asnjë rektor deri
më tash nuk ka pasur ndonjë kon-
cept, plan apo strategji për
avancimin e barazisë gjinore”. 

“Nëmekanizmat e UP-sëshihet një
lloj patriarkaliteti. Këtu flet mjaft
edhe fakti se tërhiqet vazhdimisht
vërejtje nga jashtë, nga shoqëria
civile dhe prindërit për gjuhën sek-
siste nëpër libra, por në praktikë
nuk ka pasur kurrfarë tentimi për
korrigjimin e tyre. UP-ja dhe
Akademia në përgjithësi, dinë t’i
mbështesë disa struktura që janë
klube të burrave”, ka konkluduar
Gusia.

Ferdane Llonçariështë e vetmja
zyrtare për barazi gjinore në Zyrën
për Barazi Gjinore të Universitetit të
Prishtinës.  

Ajo ka thënë se Zyra për Barazi

Gjinore (ZBGJ) është themeluar
nëqershor të vitit 2007, si rezultat i
detyrimit të UP-së që t’i përmbushë
standardet ndërkombëtare dhe zba-
timin e ligjeve të Kosovës për
mundësi te barabarta.

Mirëpo, Zyra ka pushuar së funk-
sionuari për më shumë se tri vite, në
mungesë të organit udhëheqës,
kurse tani është rifunksionalizuar
sërish. 

Ajo thotë se nuk posedon më
shumë të dhëna përmes të cilave do
të mund të flistese përse gjendja në
UP është e këtillë çfarë është sa i
përket respektimit të barazisë gji-
nore në këtë institucion.

Llonçari ka theksuar se kjo Zyrë u
transformua në Qendër për Barazi
Gjinore (QBGJ), në përputhshmëri
me Rregulloren e brendshme të Ad-
ministratës Qendrore të UP-së, të
miratuar nga Bordi i UP-së në vitin
2008,me të cilën Rregullore
parashihen dy poste me paga mu-
jore: Drejtoreshë dhe Zyrtare e ad-
ministratës, me perspektivën të
zgjerimit te mëtejshëm. Por, deri
tani, ajo është e vetmja e punësuar
në këtë mekanizëm të UP-së.

Sipas saj, obligimet e QBGJ-së
janë që ta përpunojë legjislacionin
për trajtim të barabartë: standardet
ndërkombëtare, Ligjin kundër
diskriminimit, Ligjin për barazi gji-
nore, Statutin e Universitetit të Pr-
ishtinës.

Misionipër Qendrës për Barazi
Gjinore është i përcaktuarqartë:
duhet të punojë për taparandaluar
diskriminimin gjinor, të ndërmarrë
projekte kërkimore për të gjeneruar
njohuri gjinore, të kontribuojë në
rritjen e ndërgjegjësimit në qarqet
akademike dhe joakademike. 

Mirëpo, këto punë nuk mund të
bëhen pa kompletimin e zyrës, gjë
të cilën as Llonçari nuk e di se kur
do të ndodhë. 

Ka drejtues fakultetesh që mendo-
jnë se avancimi gjinor në UP ka
nevojë të shtyhet përpara, sepse as-
njëherë nuk është trajtuar si prob-
lematikë.  

But Dedaj, Dekan i Fakultetit
Ekonomik, e pohon se shumica e
studentëve në këtë fakultet janë të

gjinisë femërore, por tek punësimet
e stafit akademik ndërron situata,
pasi janë të punësuar 39 meshkuj
dhe 26 femra.

Për disproporcionin gjinor të të
punësuarve në Universitet, ai men-
don se këtu qëndrojnëdy probleme.
“Problemi i parë është tradita, pasi
në familjet kosovare prioritet në
shkollim gjithmonëu është dhënë
meshkujve, duke bërë që nëse
familja ka pasur pesë vajza dhe një
djalë, atëherë vetëm djalit i është
dhënë përparësi në shkollim dhe të
gjitha vajzat janë lënë pa shkol-
lim.Problemi i dytëështë se ne as-
njëherë nuk e kemi marrë seriozisht
këtë çështje”.

Sipas tij, nëse tani do të promovo-
het barazia gjinore në Universitet,
rezultatet e kësaj pune do të mund
të shihen tek pas pesë ose dhjetë
vitesh, kur familjet do të vetëdijeso-
hen se shkollimi për vajzat është
shumë i vlefshëm dhe kjo do të bëjë
që të ndryshoje edhe struktura gji-
nore në UP.

Por, Dedaj, përmend edhe një seg-
ment tjetër. Thotë se gratë edhe vetë
heqin dorë nga arritja e shkollimit
superior për shkak të obligimeve
familjare, apo arsye të ngjashme. 

Megjithatë, ai thekson se gjërat po
shkojnë duke ndryshuar, pasi sivjet
nga tetë të regjistruarit në studimet
e doktoratës në këtë Fakultet,
gjashtë janë gra dhe vetëm dy burra. 

“Aty ku unëmund të ndikojështë
emërimi në pozita për të cilat kam
kompetencë dhe këtë tashmë e kam
bërë duke zgjedhur një prodekan
dhe një prodekane”.

Dekani i Fakultetit Ekonomik nuk
ka mundur të thotë nëse grave do
t’iu jepej përparësi në punësim ose
avancim në një garë kur kushtet i
plotësojnëdy kandidatë, një grua
dhe një burrë.  

“Këto janëçështje të komisioneve
dheështë shumë vështirëtë thuhet-
nëse nëkëso situata do të shikohet
aspekti gjinor- që të ketë diskrim-
inim pozitiv për gratë”. 

UNIVERSITETI I PRISHTINËS I DOMINUAR NGA PROFESORËT DHE ASISTENTËT BURRA

Universiteti i Burrave 

Drude Dahlerup

“Të sigurohet pjesëmarrjae plotë
dhe efektive e grave dhe mundësitë e
barabarta për udhëheqësi në të gjitha
nivelet e vendimmarrjes në politikë,
ekonomi dhe në jetën publike”.(Ob-
jektivat për Zhvillim të Qën-
drueshëm 5.5)

Ky është qëllimi ambicioz për gratë
në vendimmarrje, për t’u arritur para
vitit 2030 - vetëm 13 vjet nga sot -
sipas Objektivave të reja të Kombeve
të Bashkuara për Zhvillim të Qën-
drueshëm (SDG), të miratuar më
2015 dhe të nënshkruar nga shumica
e qeverive të botës. Ky është plan am-
bicioz, i cili kërkon strategji njëlloj
ambicioze për t’u përmbushur.

Është me rëndësi të ndryshohet
fokusi nga gjoja mungesa e kuali-
fikimit të grave në strukturën dhe
praktikën e partive politike. Partitë
politike kontrollojnë përzgjedhjen
dhe emërimin e kandidatëve për zg-
jedhjet dhe problemi kryesor që qën-
dron pas nënpërfaqësimit të grave
është, rrjedhimisht, se partitë politike
nuk janë sa duhet përfshirëse kur

është fjala për gratë, por edhe për
grupet e tjera të nënpërfaqësuara në
shoqëri, si pakicat kombëtare dhe
imigrantët.

Ende mbizotërim global i burrave

Sa larg jemi nga arritja e Objekti-
vave për Zhvillim të Qëndrueshëm
(OZHQ)?

Globalisht, gratë mbajnë mesatar-
isht vetëm 23 për qind të vendeve në
parlamentet e botës (dhomat e ulëta
ose të larta), dhe rritja e dy dekadave
të fundit duket se i ka baraspeshuar
disi kohët e fundit. Politika, pa
dyshim, ende dominohet nga burrat.

Ndryshe nga Objektivat e më-
parshëm të Zhvillimit të Mijëvjeçarit
(OZHM), OZHQ-të e reja përfshijnë
jo vetëm pjesëmarrjen e barabartë në
kuvendet e zgjedhura, por edhe
pozita udhëheqëse. Epo, në fillim të
vitit 2017, ishin 12 gra të zgjedhura
kryetare dhe 8 gra kryeministre në
botë. Nga 196 shtete anëtare të OKB-
së, kjo është tepër larg barazisë.
Sipas librit Women of Power (2012),
të shkruar nga studiuesi norvegjez
Torild Skard, 73 presidente dhe
kryeministre kanë shërbyer në 53
shtete që nga viti 1945. Kjo nënkup-
ton se gjithnjë e më shumë qytetarë e
kanë përjetuar që takenë një grua si
përfaqësuese të veten të lartë.

Nëse i shikojmë qeveritë, rreth 20%
të ministreve nëpër botë janë gra, që
është pjesëmarrje e rritur nga më
pak se 9% më 1999. Janë vetëm pak

qeveri në botë pa asnjë grua në kabi-
net, duke përfshirë Brunein, Hun-
garinë, Pakistanin dhe Arabinë
Saudite.

Ende ka njerëz që pohojnë se gjinia
e përfaqësuesve nuk ka rëndësi. Qe
një test: paramendoni sikur 80 për
qind e parlamentarëve të botës përn-
jëherë të ishin gra, dhe 80 për qind e
të gjithë ministrave të kabinetit. Një
skenar i tillë pa dyshim do të rezul-
tonte me protestë të menjëhershme
nga burrat!

Partitë politikejanë portierët e
vërtetë

Kur votuesit vijnë në qendrat e vo-
timit, kandidatët për të cilët mund të
votojnë tashmë janë zgjedhur, janë
vendosur lart ose më ulët në listën zg-
jedhore dhe në zonat e forta ose të
dobëta për partitëpërkatëse. Në sis-
temet politike pa përparësi, janë par-
titë politike ato qëi kanë përzgjedhur
kandidatët.

Është me rëndësi të kujtohet se par-
titë politike janë portierët e vërtetë
për postin e zgjedhur. Janë po partitë
politike ato që zgjedhin kryesuesit e
komisioneve, përfshihen në
emërimin e ministrave të kabinetit
dhe në bërjen e politikave.
Megjithatë, me gjithë pozicionet qen-
drore, shumica e deklaratave
ndërkombëtare për fuqizimin e grave
mezi përmendin përgjegjësinë e
partive politike.

Si konsulente globale mbi fuqiz-
imin politik të gruas, vazhdimisht
dëgjoj argumente si: “Gratë janë të
nënpërfaqësuara, sepse ‘gratë nuk
votojnë për gratë’, ose sepse ‘gratë
nuk janë të interesuara ose të kuali-
fikuara për poste politike”. Por, a
është kjo e vërtetë?

E kam dëgjuar argumentin se gratë
nuk votojnë për gratë (po votuesit
burra?), madje as në ato vende ku
partitë politike kanë emëruar aq pak
grasa nuk kishte kandidate femra për
t’i votuar në shumicën e zonave zg-
jedhore. Si mundetndokush pastaj t’i
fajësojë votueset femra për nënpër-
faqësimin e tyre?

Unioni Ndërparlamentar ka pub-
likuar një raport të titulluar: “Parla-
mentet e ndjeshme ndaj gjinisë”.
Këto nuk janë vetëm parlamente në
të cilat gratë mund të punojnë, por
parlamente në të cilat gratë do të
donin të punonin. S’ka më takime
gjatë natës, ndalime të ngacmimit
seksual, burime të barabarta për par-
lamentarë femra dhe meshkuj,
mundësi të njëjta për gratë, si për
burrat,që të bëhen udhëheqës poli-
tikë, s’ka më rrjete të çunave të vjetër,
etj. Duke përdorur të njëjtën metodë,
mund të kërkojmë më shumë:“Parti
të ndjeshme ndaj gjinisë”.

Kuotat gjinore

Është e ditur se kuotat zgjedhore
gjinore tani po adoptohen në gjithë
botën dhe në të gjitha llojet e

regjimeve politike. Mbi 80 vende
kanë miratuar tashmë kuotat gjinore
me kushtetutë dhe/ose ligj, duke
përfshirë shumicën e vendeve në ra-
jonin e ish-Jugosllavisë, madje edhe
Kosovën. Në rreth 30 vende të tjera,
disa parti politike kanë miratuar kuo-
tat e partisë, të saktësuara në statutet
e tyre. Ky është një zhvillim i mah-
nitshëm. Përfaqëson një reformë zg-
jedhore të madhe, mbarëbotërore.

Kuotat gjinore i detyrojnë partitë
politike të kërkojnë më seriozisht
kandidate potenciale për postet e
zgjedhura. Nuk ka: “S’po mund të
gjejmë gra që do të dalin për zgjed-
hje”. Në përgjithësi,pa dyshim ka
një numër të mjaftueshëm grash
me burime të mjaftueshme nga
shoqëria civile për t’i mbushur të
gjitha parlamentet e botës! Ne e
dimë se rritja e kërkesës për më
shumë kandidate gra shpesh do të
çojë në rritje oferte.

Çështja është se partitë duhet të fil-
lojnë të punojnë më shumë për të
mirëpritur gra, duke përfshirë mira-
timin e strategjive afatgjata për të
qenë sa më gjithëpërfshirës. Barazia
gjinore nuk vjen vetvetiu. Lëvizja e
grave e di këtë nga përvoja, tani është
koha që partitë politike t’i bashkohen
kësaj pune për të arritur qëllimin am-
bicioz të barazisë gjinore, të shprehur
në Objektivat e Zhvillimit të Qën-
drueshëm - para vitit 2030.

Profesoreshë e Shkencave Politike
në Universitetin e Stokholmit.

Gratë dhe partitë politike
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Artan Mustafa 

Nga perspektiva e shtetit të mirëqe-
nies dhe barazisë sociale, gruaja
kosovare mbetet strukturalisht në sit-
uatë të pafavorshme. Kushtet ku-
fizuese, së pari, krijohen nga
mungesa e institucioneve direkte që
në mënyrë domethënëse do ta for-
conin pozitën materiale të gruas. Dhe,
së dyti, vetë fakti që pabarazia
shoqërore mbizotëron në
përgjithësi,nuk i ndihmon kauzës së
barazisë gjinore. 

Në definimin më të thjeshtë, shteti i
mirëqenies përfshin politikat e rreg-
ullimit të punës dhe të rishpërndarjes.
Shtetet më të suksesshme të mirëqe-
nies, matur me nivelin e barazisë so-
ciale, ndjekin politika të punësimit të
lartë dhe rishpërndarjes së lartë -
duke i ndërlidhur ato në kuptim të
gjerë - që t’i kontribuojnë ndarjes së
rreziqeve dhe të drejtave.

Pas Luftës së Dytë Botërore, dhe
sidomos me fillimin e periudhës së
vetëqeverisjes socialiste (1952), në
Kosovë ishte instaluar qasja Bis-
marck-iane si në gjithë Jugosllavinë,
duke e mbërritur shkallën më të lartë
të zhvillimit në periudhën e hershme
të autonomisë. Kjo lloj qasjeje ndër-
lidhte punën dhe rishpërndarjen (tak-
sat dhe transferet) në mënyrë të
ngushtë,duke u dhënë rol kryesor
ndërmarrjeve, punëdhënësve dhe
punëtorëve; transferet për varfërinë
ose ndërhyrja e shtetit kufizohej
vetëm në raste të “dështimeve so-
ciale”.

Dështimi më i madh i socializmit
vetëqeverisës në Kosovë ishte shkalla
e punës. Asnjëherë nuk arriti tëkri-
jonte më shumë se 23% punësim
brenda popullatës në moshë pune. Si
pasojë, nga një shoqëri që synonte t’i

jepte fund dallimit klasor, socializmi
vetëqeverisës krijoi dallime midis të
punësuarve në industri dhe burokraci
(që me kalimin e kohës u bë një
shtresë më urbane), dhe të papunë-
suarve e shtresave që jetonin krye-
sisht nga bujqësia dhe remitancat
(kryesisht rurale). Përfshirja e tërë-
sishme maksimale e gruas në këtë
shkallë punësimi ishte 21%. 

Përveç dallimeve inherente etnike,
duke qenë të ndërlidhura në kuptim
të ngushtë me punësimin, politikat
sociale rishpërndanin kryesisht tek
njëra klasë: pensionet nuk mbulonin
më shumë se 12% të popullatës mbi
65 vjeç, shtesat e fëmijëve jo më
shumë se 37% të të gjithë fëmijëve,
dhe sigurimi shëndetësor jo më
shumë se 57% të popullatës (këtu
shifra më e lartë vjen nga madhësia e
familjeve kosovare). Në anën tjetër,
transferet sociale që nuk ndërlid-
heshin me punë nuk mbulonin më
shumë se 3% të kosovarëve.

Modeli i socializmit vetëqeverisës i
ka pasur anët e veta të mira - siç kanë
qenë të ardhurat e larta të pension-
istëve dhe shtesat e fëmijëve që kanë
krijuar një lloj solidariteti brenda
klasës punëtore, por në kuptim të
përgjithshëm dallimet në të ardhura
nga puna shkaku i statusit (57%) dhe
dallimet e përgjithshme në të ardhura
të disponueshme të familjeve
(38%),kanë qenë deri në njëzet pikë
përqindjeje më të larta se mesatarja
jugosllave. Të dhënat e pabarazisë
janë të vitit 1978, përpara fillimit të
krizës ekonomike më 1980, prej së
cilës kohë gjendja ekonomike vetëm
është keqësuar.

Kështu, ndonëse gjendja arsimore e
përgjithshme u rrit, gruaja fitoi pak
nga vetëqeverisja socialiste kryesisht
shkaku i strukturëssë punësimit. Në
përgjithësi, gjithashtu, ka një ndërlid-
hje evidente mes dallimit klasornëso-

cializëm dhe koncentrimit territorial të
luftës së fundit në Kosovë (1998-99).

Pas luftës, administrata ndërkom-
bëtare e UNMIK-ut ndoqi politikën e
privatizimit të ndërmarrjeve
shoqërore, fleksibilitetit në punë dhe
rishpërndarjes së kufizuar. I dizajnuar
nga Banka Botërore, shteti i mirëqe-
nies u organizua në atë mënyrë që të
punësuarit ta gjejnë veten në treg,
kurse qeveria të ndërhyjë duke dhënë
për të gjithë (pra, edhe për të
papunët) një të ardhur bazë në moshë
pensioni dhe, varësisht prej vlerësimit
tësaj, të ndërhyjë edhe me ndihmën e
varfërisë ndaj atyre që s’mund t’ia
dalin në treg.

Ndonëse të ardhurat u shpërndanë
më mirë se në socializëm sa i përket
mbulimit të të gjithë territorit, politika
e re mbeti problematike për gruan në
veçanti dhe shoqërinë në përgjithësi. 

Po bëhen gati dy dekada që kur bes-
imi se tregu do të krijojë vetë vende
pune pa qasje pro-aktive të qeverisë
jep rezultate të njëjta: shkalla e
punësimit të kosovarëve në moshë
pune mbetet e ulët dhe nuk ka kaluar
25.1% (2015). Për dallim prej social-
izmit, punësimi nuk krijon asnjëlloj
solidariteti mes punëtorëve (në të ard-
hura) dhe mes punëtorëve e pjesës së
shoqërisë pa punë sa i përket pen-
sioneve (transfere: kursimet janë in-
dividuale). Prej gjithë tërësisë së të
punësuarve të pasluftës, më shumë se
70% janë prapë meshkuj. Kjo do të
thotëse dallimet e sotme materiale do
të barten në moshën e pensionit. 

Për ndryshim prej socializmit, puna
është e mbrojtur minimalisht, ndërsa
gruaja nuk ndihmohet (duke e liruar
në mënyrë indirekte) as me skemën
e transfereve dhe kujdesit për fëmijët.
Ndonëse prej vitit 2006 ekziston
skema e mbrojtjes së lehonisë për
gratë e punësuara, trajtimi i
pabarabartë eksplicit institucional i

grave në përkujdesje të fëmijëve,
mungesa e madhe e solidaritetit mes
punëtorëve dhe struktura e
trashëguar historike e punësimit, e
bën pozitën e gruas të pafavorshme si
gjendje materiale dhe parimore.

Gruaja nuk ndihmohet as nga
pabarazia në nivel të shoqërisë. I
vetmi lloj solidariteti prej atyre që
marrin paga me të tjerët vjen prej tak-
sës në të ardhura personale. Por, sh-
penzimi social i Kosovës është në
përgjithësi më i vogli në Europë, me
diku 5.5% të GDP-së në pagesa që
nuk vijnë nga kursimet personale.
Ndonëse rreth 20% e popullatës merr
transfere minimale sociale, mbi 70%
e të varfërve nuk mbulohen nga
ndihma sociale. Shpenzimi i vogël
është i programuar të rezultojë i
këtillë me politikat sociale, ndërsa
mbulimi i kufizuar i varfërisë vjen
edhe prej programimit edhe prej cilë-
sisë së qeverisjes. Duke financuar
pothuajse gjithçka prej taksës në kon-
sum dhe pagesave direkte (në shën-
detësi), ka edhe elemente të
rishpërndarjes perverse (prej të var-
fërve kah të gjithë).

Në vitet e fundit, modifikimet në in-
stitucionet për ish-punëtorët kon-
tributdhënës në kohën e socializmit,
kategoritë e luftës (sidomos veter-
anët) dhe ish të përndjekurit politikë -
për arsye të trashëgimisë strukturore
dhe mënyrës si janë instaluar - shko-
jnë sërish kundër balancës gjinore në
të ardhura,barazisë etnike dhe
shoqërore. Zbritja e progresivitetit në
taksat e të ardhurave personale
gjithashtu shkon kundër solidaritetit. 

Më 2014, pabarazia e përgjithshme
në të ardhura në Kosovë arriti 43.7%.
Edhe dallimet ndërmjet viseve rurale
dhe urbane filluan të kthehen, me
thellim të varfërisë në zona larg
qyteteve. Gjithashtu, koncentrimi i të
ardhurave në 20 Përqindëshin

(klasën) më të pasur është rritur duke
kaluar 50% të të gjitha të ardhurave. 

Të gjitha këto disproporcionalitete
dhe mungesasolidariteti, ndërlidhen
dhe ridefinojnë të konceptuarit e nën-
shtetësisë (ose qytetarisë). Gjithnjë e
më shumë ato nuk janë duke krijuar
ndarje të rreziqeve dhe të drejtave so-
ciale, por dallime gjinore, rajonale, et-
nike dhe të meritave - që të gjitha në
thelb dallime klasore materiale prod-
huar prej pushtetit politik.Në këtë
hegjemoni disproporcionalitetesh,
pabarazia ndaj gruas tentohet të
legjitimohet.

Treçerek shekulli na ka mësuar se
dallimet e mëdha me kohë sfidojnë
bashkëjetesën, autoritetin e rendit
publik dhe vetë njerëzinë.

Nëse kërkohet një shoqëri e
barabartë, me të drejta ekuivalente
sociale, këto politika duhet të
ndryshojnë: duke krijuar institucione
që forcojnë direkt pozitën e gruas
(barazia në punësim dhe të ardhura),
në mënyrë indirekte (kujdesi ndaj
fëmijëve dhe arsimi), dhe politika që
përkrahin shtimin e punës, barazinë
e përgjithshme dhe të konceptuarit e
nënshtetësisësi model jetese dhe të
drejtash ekuivalente.

Treçerek shekulli na ka mësuar se
për këtë duhet vetëm mobilizim poli-
tik.

Prandaj, grua, rruga jonë drejt 8
Marsëve tjerëështë: majtas.  

Sjellshin sa më shumë pushtet
politik.

Shënim: Kalkulimet e mbuluesh-
mërisë së transfereve sociale dhe

pabarazisë janë të autorit dhe bazo-
hen mbi të dhënat burimore të Agjen-
cisë (Entit) së Statistikave të Kosovës.

Artan Mustafa është kërkues 
në fushën e shtetit të mirëqenies 

në Universitetin e Vjenës

Grua, Majtas
Për më se treçerekshekulli, politika ka mbështetur pabarazinë sociale brenda së cilës gruaja është 
viktimë parësore. Kjo gjendje mund të ndryshojë vetëm me mobilizim politik

A. B është inxhiniere e telekomu-
nikacionit. Ajo mban pozitën e
menaxheres së Zhvillimit Strategjik
në Rrjet, në njëkompani tëtelefonisë
mobile në vend. Nga puna e saj
varen shumë konsumatorë
gjithandej vendit për komunikimin e
tyre, sidomos për cilësinë e komu-
nikimit.

Është nënë e një djali dhe inxhiniere
e mirë.

Thotë se për këtë profesion është
përcaktuar që nga bankat shkollore,
pavarësisht se ka qenë e vetëdijshme
që inxhinieria përzgjidhet më shumë
nga ana e burrave.

Familja e saj i kishte sugjeruar që
ajo ta regjistronte Fakultetin e Mjekë-
sisë, por ajo e kishte dëgjuar ëndrrën
e saj. 

“Unë çdoherë kam thënë dhe vazh-
doj tëjem e bindur së ‘Unë mundem’.
Matematika ka qenë pasioni mi,
mirëpo asnjëherë nuk e kam ëndër-
ruar të bëhem një profesoreshë që ta
pres vetëm një pagë mujore, e kur ta
shpenzoj atë të kërkoj nga të tjerët”,
thotë duke qeshur. 

“Synimi im ka qenë përtej kësaj”.
Ajo thekson se gjeneratave të reja

po iu mungon shumë vetëbesimi, që
është parakusht për të qenë e suk-
sesshme. 

“Në familjet tona ende ekziston
ideja që femra në momentin kur i bën
20 vjet duhet të vendosë për martesë.
Ka shumë prindër që e inkurajojnë
vajzën ta përzgjedhë një profesion për
të cilin mundta përfundojë më lehtë
shkollimin edhe nëse nuk i pëlqen,
për arsye se nëmomentin që i mbush
të 20’at duhet të martohet dhe të kri-
jojë familje, sepse pastaj i kalon koha
dhe mbetet pas dore. Në familjen
time, fatmirësisht, këso lloj
paragjykimesh nuk kemi pasur.
Ngjyra e kuqe dhe e kaltër nuk janë

ndarë në bazë të gjinisë”. 
Barazia gjinore në shoqërinë tonë

ende nuk është në nivelin e duhur.
Pabarazitë vërehen edhe në arsimim.

“Takoj shumë persona që shpesh
me thonë: ‘Qysh ti femërdhe inx-
hiniere?’. Tek ne roli dhe fuqia e gruas
ende nënvlerësohet. Nëse duhet të
punosh një punë me ndërrime,
atëherë paragjykimet nga ana e të
tjerëve janë të pashmangshme”. 

Për të, profesioni i inxhinieres është
punë që kërkon përgjegjësi dhe ku-
jdes në shumë detaje, gjë për të cila
femrat janë të zonja.

Një grua e udhëheq Shoqatën e
Kompanive të Teknologjisë Informa-
tive, STIKK. 

Vjollca Çavolli e drejton shoqatën e
kompanive që janë në pronësi të bur-
rave, por beson se e ardhmja do të jetë
e ndritur për gratë. Thotë se ka një in-
teresim të shtuar të grave dhe vajzave
për këtë sektor dhe potenciali i tyre në
Kosovë është mjaft premtues. 

“Femrat e shohin si mundësi të për-
shtatshme punësimi fushën e
teknologjisë së informacionit që nga
mosha e re, duke studiuar, duke i
zhvilluar idetë e tyre inovative në
start-up, si dhe duke punuar në pozita
vendimmarrëse në kompani të
ndryshme të TIK”. 

Ajo përmend edhe numrin e madh
të studenteve që po studiojnë shkenca
kompjuterike. Sipas saj, mbështetja e
donatorëve përmes projekteve po
ndikon në zhvillimin e aftësive profe-
sionale dhe fuqizimin e rolit të femrës
në fushën e teknologjisë së informa-
cionit.

“Interesimi i femrave për t’u
angazhuar në sektorin e IT-së mund
të dallohet nga pjesëmarrja e tyre e
madhe në trajnime të organizuara
dhe aktivitete me fokus në këtë fushë.
Faktor tjetër i rëndësishëm për pro-

movimin e punës së femrave në TIK
janë edhe femrat në pozita vendim-
marrëse në fushën e IT-së që shërbe-
jnë si model për gjeneratat e reja”. 

Ndjekja e trajnimeve për IT është
parë si element kryesor për arritjen e
suksesit.

“Femrat të cilat u janë nënshtruar
trajnimeve për IT, shumicën e rasteve
kanë gjetur punë si dhe kanë vazhd-
uar trajnimet edhe në tema të tjera
relevante lidhur me IT, në mënyrë që
të përgatiten sa më shumë për tregun
e punës. Në trajnimet e organizuara
përmes Shoqatës së TIK të Kosovës
(STIKK), numri i pjesëmarrjes së
grave ishte mbi 50% në të gjitha tra-
jnimet. Si rezultat, disa prej tyre u
punësuan, ndërsa ato që kishin shpirt
ndërmarrësie krijuan start-up kom-
pani dhe vazhduan punën si të
pavarura”. 

Çavolli theksoi se përkrahja e shtetit
për këtë sektor është e domos-
doshme, në mënyrë që edhe gratë të
përfitojnë duke gjetur një vend të qën-
drueshëm të punës.

“Shteti i Kosovës duhet ta fuqizojë
rolin e gruas në IT, fillimisht duke pro-
movuar TIK si punësim që nuk i për-
ket vetëm gjinisë mashkullore, pastaj
përmes ofrimit të sistemit dual të ar-
simit (teori + praktikë), përmes ap-
likimit të pushimit prindëror të
lehonisë (ku të dy prindërve u takon
kjo e drejtë), duke ofruar trajtim të
barabartë gjinor si në pagë ashtu edhe
në benefite, kushte preferenciale
punësimi (duke inkurajuar aplikimin
e femrave), si dhe duke mundësuar
punën nga shtëpia aty ku kjo është e
mundur. Kjo do të mundësonte
angazhimin pa shkëputje të lehonave,
e cila gjë është në benefit të dyan-
shëm”. 

Sipas saj, statistikat botërore trego-
jnë se kompanitë që kanë pjesëmarrje

të madhe të femrave në pozitat
vendimmarrëse janë më fitimprurëse. 

“Synimi ynë do të duhej të ishte t’ua
lehtësojmë rrugëtimin në karrierë
femrave të suksesshme kosovare”.

Zëvendësministrja e Zhvillimit
Ekonomik, Besa Zogaj - Gashi, gjith-
një kontribuon në ngritjen e zërit të
gravekosovare, sidomos duke i nxitur
ato që të punojnë në sektorin e
Teknologjisë Informative.

Është hartuese e projektit të parë që
ka të bëjë me punësimin e femrave,
që është Projekti Women in Online
Work - Gratë në Punë Online (WOW).
Konsideron se trendet e reja botërore
kanë qenë frymëzim për nisjen e
kësaj iniciative dhe kujton fazën e
parë të projektit kur për pranimin e
100 vajzave aplikuan mbi 1.000 kan-
didate. 

“Dy fazat e para të pilot projektit, të
kryera në Gjakovë, Lipjan dhe Prisht-
inë me zonat përreth, rezultuan me
mbi 271 kontrata pune online apo në
internet, të fituara nga afro 80 femra.
Shumica prej këtyre kontratave ishin
në zhvillimin e web-faqeve, hulum-
time të web, marketing digjital, asis-
tente virtuale, futje të të dhënave,
hulumtime dhe shkrime. Disa prej va-
jzave përfituan mbi 20 kontrata të
punës. Tashmë disa vajza të diplo-
muara në trajnimin WOW janë duke
krijuar të ardhura me të larta se paga
mesatare në vend, me një orar fleksi-
bël dhe me më pak orë pune në ditë.
Këto vajza kanë kontraktuar punë si
‘freelancer’ në më shumë se 35 vende
te botës dhe në 3 kontinente”. 

Zogaj-Gashi thekson se vendi ynë,
me karakteristikat e popullsisë që ka,
me aftësitë e të rinjve dhe të rejave,
mund të kthehet në shembull për
vendet e rajonit për punësimin dhe
avancimin e të rinjve.

“Ofrimi i mundësive për të përfituar

shkathtësi për punësim online është
një realitet i prekshëm. Sot mbi
200.000 vende pune kërkohen në jave
në platformat online”. 

Çështja e barazisë gjinore është
vënë në prioritet edhe nga Kryemi-
nistri i Republikës së Kosovës, Isa
Mustafa. Ai në një konferencë të
mbajtur javë më parë, ku u bë ndarja
e certifikatave për projektin Women
Online Work (Gratë në Punë Online),
deklaroi se kjo është një hapje e
dritares së punësimit të grave, të va-
jzave, të një komuniteti tepër të
rëndësishëm, në pikëpamje jo vetëm
të sigurimit të barazisë në punësim,
por edhe të sigurimit të zhvillimit
ekonomik.

Numrat për papunësinë tregojnë se
shumë pak gra janë të punësuara në
Kosovë. Të dhënat e Agjencisë së Sta-
tistikave flasin se vetëm një e pesta e
grave (17.4%) janë aktive në tregun e
punës. Pjesa tjetër prej 86 % të grave
nuk janë aktive, që do të thotë se nuk
kanë kërkuar punë në katër javët e
fundit (para anketimit), apo nuk do të
ishin në gjendje të punonin nëse do
t’ju ofrohej një punë.

Nga kontingjenti i grave aktive
(17.4%) rreth 30 % janë të papuna.
Pra, i bie që në Kosovë vetëm 12 për
qind e grave janë të angazhuara në
punë, ndërsa 90 % janë të papuna.
Ndërkohë që burrat kanë një
përqindje shumë më të lartë të
punësimit. Fillimisht ata janë shumë
më aktivë, pasi 52.8% e tyre janë ak-
tivë në tregun e punës, ndërsa
vetëm 26 për qind e tyre janë të
papunë.

“Shkalla e punësimit në mesin e
femrave në moshë pune është vetëm
12.2% krahasuar me 38.6% për
meshkujt”, thuhet në raportin e ASK-
së për tregun e punës, të publikuar
për tremujorin e dytë të vitit 2016. 

PROFESIONI I SË ARDHMES 

Teknologjia Informative - mundësi për punësimin e grave
Vetëm 12% e grave të Kosovës janë të punësuara. Sektori i Teknologjisë Informative po shihet si mundësi për zbutjen e 

papunësisë të gratë  
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Salie Gajtani – Osmankaq

Edukata seksuale ende trajtohet si
temë tabu në Kosovë. Gabimisht, sh-
pesh konsiderohet si edukim për të
bërë akt seksual.

Përkundrazi, edukimi seksual
është njëra ndër fushat më të rëndë-
sishme tëedukimit mbi shëndetin.

Kështu konsideron profesoresha e
shkencave pedagogjike, Majlinda Zhi-
tija-Gjelaj, që thekson se ky lloj
edukimi duhet të kuptohet si proces
qëështë në funksion të ruajtjes së
shëndetit, në rend të parë, prandaj
edhe shumë vende të botës lënda e
edukimit seksual është quajtur
“Edukata shëndetësore dhe seksuale”. 

Sipas saj, edukimi seksual
ngërthen në vete edukimin për njo-
hjen e trupit të njeriut, së pari të
vetvetes e pastaj edhe të gjinisë tjetër,
edukimin për shëndetin dhe pastërt-
inë, orientimin seksual, riprodhimin,
shtatzëninë, sëmundjet dhe mbrojt-
jen nga to. 

Ajo thekson se mungesa e
edukimit seksual në shkolla dhe
familje lë hapësirë për informim jo të
drejtë rreth seksualitetit. Kjo mund të
sjell edhe pasoja në formimin e fëmi-
jës dhe përgatitjen për jetë, pasi
zhvillimi dhe edukimi seksual janë
pjesë përbërëse e edukimit dhe
formimit të personalitetit të njeriut. 

Edukimi nis herët

Edukimi seksual duhet të fillojë
prej kopshtit, pra që nga mosha e
hershme, thotë Gjelaj-Zhitija, duke
shtuar se ai pastaj duhet të vazhdo-
het edhe në nivelet e tjera të shkol-
limit, deri në moshën e
adoleshencës. Por, gjithsesi, përmba-
jtjet e këtij edukimi duhet të ndrysho-
jnë, varësisht nga mosha e nxënësve.

Ka shumë nevojë të ketë edukim
seksual në shkollë, sepse fëmijëve iu
mungon ky lloj edukimi në familje,
pasi që konsiderohet temë tabu.

“Dhe në qoftë se edhe në shkollë
ne lejojmë që ky edukim të jetë temë
tabu, ata mbesin të painformuar për
këtë sferë të rëndësishme të jetës dhe
faktorët kryesorë që kanë rol në
edukimin e tyre”. 

Pastaj, mendon ajo, fëmijët marrin
informata kryesisht të gabuara
përmes rrugëve të ndryshme. 

Pasojat e mungesës së këtij lloj

edukimi janë të mëdha dhe ndikojnë
që të rinjtë të bëjnë gabime të mëdha,
të marrin vendime të gabuara krye-
sisht në moshën e pubertetit. 

Por, më e rënda është se fëmijëve u
mungon edukimi shëndetësor sek-
sual dhe ata nuk dinë të kujdesen për
trupin e tyre, duke bërë gabime të
pafalshme të cilat mund t’iu kushto-
jnë shumë shtrenjtë në të ardhmen e
tyre, ka thënë ajo. 

“Është mirë që ne të hapemi në
këtë aspekt dhe t’i shohim pro-
gramet arsimore të shteteve të zhvil-
luara, siçështëKanadaja. Nëse i
shikojmë plan-programet e tyre,
shohim se ata që nga mosha
parashkollore e fillojnë edukimin
seksual, duke filluar nga njohja e
emërtimit të organeve gjenitale, dhe
pastaj mësojnë se si duhet të kujde-
sen për to, si duhet të pastrohen në
mënyrë që të mos vijnë deri tek in-
feksionet, etj.”, thotë Zhitija-Gjelaj. 

Më pasata i bëjnë dallimet midis
gjinive dhe duket u rritur vazhdon
edukimi për njohjen më të mirë të
trupit të tyre.

Në moshën e pubertetit mësojnë se
ndryshimet që ndodhin në trupin e
tyre janë krejtësisht normale
dheështë një fazë e hovshme e zhvil-
limit, por ka çështje në të cilat ata
duhet të kenë kujdes.

Mësimdhënësit duhet t’iu shpjego-
jnëtë rinjve se zhvillimi i organeve
gjenitale nuk do të thotë se ata kanë
arritur moshën e pjekurisë, por kanë
hyrë në një fazë të hovshme të zhvil-
limit. Atëherë ata do të dinë si të
sillen me vetveten dhe si të kujdesen
për shëndetin e tyre. 

Nëse këtë nuk e thotë as prindi dhe
as shkolla, atëherë fëmijët e marrin
informacionin që rrezikon të jetë
shumë i gabuar, konkludon profe-
soresha Zhitija-Gjelaj. 

Do të duhej që në kurrikulën e re
të arsimit, që po promovohet tash, të
jetë edhe lënda e edukimit shëndetë-
sor, në kuadër të së cilës do të hynte
edhe edukimi seksual.

Paragjykimet zakonisht tejkalo-
hen kur të fillohet ikja nga temat
tabu. Dhe ato duhet të luftohen,
përndryshe gjërat do të mbesin
gjithmonë tabu dhe është vështirë
të zbehen. Është më mirë që të thy-
hen këto paragjykime dhe nëse
shkolla nuk i thyen ato,
atëherëaskush nuk do të mund ta
bëjë këtë, pohon ajo.

Mangësitënga mosinformimi i drejtë

Sipas një raporti të vitit 2014 të
OKB-së(i fundit i bërë për këtë qël-
lim deri tash),shëndeti riprodhues
tek të rinjtë dhe informimi e
punësimi i tyre janë çështjet më
problematike në Kosovë. 

Ndaj, në Raportin e Planit të
Veprimit Ndërkombëtar përtej 2014,
Fondi i Kombeve të Bashkuara për
Popullsinë (FKBP)kërkon qëKosova
të ketë kujdes në çështjet e shëndetit
riprodhues tek rinia dhe rekoman-
dohet futja e edukatës seksuale që
nga klasat fillore, me ç’rast
parashikohet të rritet ndërgjegjësimi
tek të rinjtë.

Ky Fond ia ka adresuar edhe
Shqipërisë një raport me udhëzimet
për korrigjim rreth çështjeve të shën-
detit riprodhues te rinia.

Sipas tij, 1 në 5 të rinj të moshës
15 vjeçare që shkojnë në shkollë,
kanë pasur marrëdhënie seksuale,
ndërsa mosha e fillimit të këtyre
marrëdhënieve është ulur ndjeshëm
këto vitet e fundit. Pra, të rinjtë po
futen në marrëdhënie seksuale
gjithnjë e në moshë më të hershme
dhe kjo nënkupton edhe rreziqet
për bartjen e sëmundjeve seksual-
isht të transmetueshme, përfshirë
edhe AIDS-in, dhe shtatzëninë e
padëshirueshme. Të gjitha këto
mund të parandalohen vetëm
përmes një edukimi të hapur sek-
sual, dhe shkolla pas familjes duhet
ta luajë rolin parësor në këtë drej-
tim. 

Raporti i FKBP-sëevidenton se në
mungesë të një lëndë mbi edukatës
seksuale në shkolla, vajzat adolesh-
ente në komunitetet e varfra janë më
të rrezikuara. Ato detyrohen të mar-
tohen herët, të bëhen nëna në moshë
adoleshence, duke i mohuar vetes
arsimimin dhe punësimin.

Adresimi i kësaj problematike,
sipas ekspertëve, pritet të ndodh
vitin e ardhshëm me një lëvizje të re
në kurrikulat shkollore. Shqipëria
tani ka marrë për bazë si orientim
në arsimin parauniversitar kur-
rikulën e Kosovës. Por, në asnjërën
prej këtyre dy dokumenteve më të
rëndësishme për arsimin, nuk për-
mendet nevoja për futjen e
edukatës seksuale si lëndë mësi-
more. Megjithatë, kurrikula e re
ende është në pilotim dhe

ndryshimet mund të bëhet.
Krejt çfarë shkruan rreth edukatës

seksuale në Kurrikulën Bërthamë të
arsimit parafillor dhe atij fillor është
një fjali e vetme, e cila përfshihet si
nën-temë brenda lëndës mësimore
“Shëndeti dhe Mirëqenia”.

Por, krejtësisht njëjtëështë edhe në
kurrikulën e shkallëve të tjera të
nivelit të arsimit parauniversitar.

Fusha mësimore “Shëndeti dhe
mirëqenia” në Kurrikulën Bërthamë
përfshin aktivitete që nxisin zhvil-
limin e shkathtësive fizike, psikike,
emocionale dhe sociale, duke përf-
shirë lëndët: Edukatë fizike dhe
sporte, Edukatë shëndetësore,
Edukatë shëndetësore dhe seksuale,
e cila është në nivelin 2, dhe Edukatë
shëndetësore, seksuale dhe familjare

në nivelin 3.
Megjithatë, përfshirja e edukatës

seksuale që nga klasat fillore
parashikohet se do të rrisë
ndërgjegjësimin tek të rinjtë.

Raportet e ekspertëve të fushave
sociale thonë se të rinjtëende nuk e
marrin gjithë informacionin e nevo-
jshëm mbi shëndetin seksual, ndërsa
vazhdojnë të mos flasin hapur në lid-
hje me këtëçështje, e cila ende kon-
siderohet temëtabu.

Edukata seksuale madje ndryshe
quhet edhe “Kultura e Turpit”.  Por,
një arsye më shumë rreth nevojës
për ta pasur një lëndë të edukimit
seksual në shkolla ështëedhe fakti se
rreth 9 për qind e rasteve e rasteve
me HIV në botë i përkasin moshës 16
deri në24 vjeç.

EDUKIMIN SEKSUAL KOSOVA ENDE E KONSIDERON TEMË TABU 

Një lëndë për edukimin shëndetësor dhe seksual në shkolla

Teuta Hoxha

Të rinjtë kosovarë përqafojnë
“vlerat europiane”, por vetëm si togf-
jalësh që e dëgjojnë shumë shpesh
sidomos në media, por mbase pa e
kuptuar çka saktësisht nënkupton
kjo. 

Natyrisht që fajtori kryesor në këtë
mes është edukimi formal që nuk e
nxitë fare mendimin kritik. Të rinjtë
dhe të rejat kosovare sot nuk nxiten
t’i sfidojnë tekstet shkollore e as ar-
simtarët/et e tyre, por i pranojnë in-
formatat që i marrin si të mirëqena
dhe si pasojë ato bëhen pjesë e
jetesës së tyre.  

Kosova si shtet i ri dhe ende në
fazën e nxjerrjes së ligjeve bazike ka
arritur që të jetë konkurrente jo
vetëm në rajon, por edhe Evropë,
mirëpo fatkeqësisht kjo mbetet
vetëm në letër. Shoqëria kosovare
sot përballet me shumë raste të
diskriminimit dhe dhunës në baza
gjinore. Përkundër ligjeve në letër,
pozita e gruas në shoqëri mbetet në
korniza të mentalitetit patriarkal,
jetëgjatësia e të cilit varet si nga bur-
rat ashtu edhe nga gratë. 

Kjo mendësi e trashëguar me gjen-
erata të tëra më së paku është sfid-
uar nga sistemi i edukimit. Shoqëria
kosovare sot e pranon diskrimin-
imin dhe dhunën në familje e sheh
si çështje private pasi rolet gjinore në
tekste shkollore janë tejet të thek-

suara, apo sikurse përshkruhen në
librin e Psikologjisë, klasa 11: “Sjell-
jet femërore janë të pritura nga fem-
rat dhe sjelljet mashkullore janë të
pritura nga meshkujt”. Lëndët e tilla
si historia, edukata qytetare, soci-
ologjia, biologjia dhe psikologjia,
kanë ndikim të fuqishëm në for-
mësimin e mentalitetit tek të rinjtë se
si ata i perceptojnë dhe u qasen të
drejtave të njeriut në përgjithësi. 

Në shumë raste në tekstet shkol-
lore paraqiten shembuj të huazuar
“nga vendet e zhvilluara perëndi-
more”, por në fakt, shembujt e tillë
janë shembuj që i përshtaten men-
talitetit patriarkal të shoqërisë sonë,
siç është rasti në Psikologjinë, klasa
11: “Për shembull, në SHBA sot, një
femër që është e ndjeshme ndaj të
tjerëve, e kujdesshme dhe shpre-
hëse e emocioneve dhe është
gjithashtu e pavarur dhe garuese
(trajta mashkullore) do të kon-
siderohej të ishte androgjene”.
Andaj, arsyetimi i autorëve se
shembujt që prezantohen në libra
janë të hulumtimeve të bëra nga
“shtetete zhvilluara perëndimore”
nuk qëndron, sepse hulumtime të
tilla mund të mos jenë kredibile,
apo mund të jenë të publikuara nga
organizata të ndryshme konserva-
tore. Kjo një e metë tjetër e teksteve
shkollore, mungesa e burimeve të
informatave dhe të dhënave.  

Qasja më progresive ndaj të drej-

tave të njeriut tek të rinjtë vjen si
rezultat i edukimit joformal që
shumë organizata joqeveritare janë
duke e bërë. Natyrisht që një punë e
tillë e plotëson hapësirën që edukimi
formal e lë, mirëpo dallojnë për kah
pesha dhe përmbajtja. Edukimi jo-
formal mund ta nisë reagimin tek të
rinjtë, por nuk do të mund ta
ndryshojë qasjen pa ndihmën e sis-
temit formal të edukimit. Për një
ndryshim të tillë të qasjes duhet
angazhim maksimal dhe vetëdijesim
sëpari tek Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë, e cila
duhet të mbikëqyrë tërësisht së çfarë
u ofrohet nxënësve dhe si u ofrohen
informatat e ndryshme që prekin të
drejtat e njeriut. 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë duhet ta ketë parasysh
se mësimdhënësit në Kosovë nuk u
kushtojnë çdo herë rëndësi të
veçantë sjelljeve shoqërore dhe
ndikimit të tyre në jetën e përdit-
shme të nxënësve. Këtu hasim mo-
spërfshirje të grupeve të ndryshme
shoqërore, qoftë qëllimisht apo edhe
nga neglizhenca. Mësimdhënësit në
Kosovë nuk flasin për planifikimin e
familjes apo edukatën seksuale,
madje ka raste kur flitet për ciklin
menstrual që djemtë largohen nga
ora e mësimit, kurse vajzat janë ato
që duhet të jenë prezente gjatë kësaj
ore. Me këtë shembull përforcohet
stereotipi që vetëm vajzat dhe gratë

kanë përgjegjësi për kujdesin ndaj
familjes, apo siç paraqitet në librin e
Sociologjisë: “Familja si çerdhe e
riprodhimit të gjinisë njerëzore”.
Përpos kësaj, vajzat dhe gratë jo-het-
eroseksuale përjetojnë diskriminim
të dyfishtë, qoftë nga mospërfshirja
deri tek paraqitja e gabuar dhe
vetëm brenda kornizave heteronor-
mative.

Problematika vjen deri në atë pikë
ku në gjimnazin Sami Frashëri në
Prishtinë, nxënësja dekurajohet të
garojë për kryetare të klasës, sepse
sipas kujdestarit, ajo është vajzë dhe
përzgjedhja e saj për kryetare të
klasës do të mund t’ia përforcojë
ambiciet për t’u bërë kryetare e
shtetit në të ardhmen. 

Të gjitha këto informata janë bërë
të njohura nga Nisma e të Rinjve për
të Drejtat e Njeriut në Kosovë, gjatë
hulumtimeve në tekstet shkollore
dhe punës me nxënës/e të shkollave
të mesme. Përgjatë hulumtimit është
vërejtur gjuhë diskriminuese, sido-
mos ndaj grupeve të margjinal-
izuara, respektivisht grave. Shumica
e narrativave të përdorura në tekstet
shkollore përforcojnë stereotipet
dhe rolet gjinore, duke e paraqitur
gruan si të dobët, që duhet të ketë af-
tësi të mira të amvisërisë dhe që
tërhiqet ndaj burrave më të vjetër në
moshë dhe me të ardhura më të larta
ekonomike. Për dallim nga kjo, bur-
rat paraqiten si më garues, domin-

ues dhe me prirje për shkencë.
Duhet të theksohet se prania e

gruas në shoqëri mund të siguro-
het përmes ligjeve të mira, mirëpo
pozita e saj duhet të përforcohet
përmes edukimit adekuat që u
japim gjeneratave të reja. Nxënësit
kosovarë duhet të ekspozohen
ndaj narrativëve ku qasja ndaj të
drejtave të njeriut është gjithëpërf-
shirëse, duke zvogëluar kështu
stereotipet dhe paragjykimet. Në
një shoqëri patriarkale  siç është
Kosova, ligjet nuk janë mekanizëm
i vetëm i përmirësimit të gjendjes
ekonomike dhe shoqërore të grave
- ato trajtojnë pasojën, por jo edhe
shkakun. 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë duhet të vetëdijesohet
dhe të ndërmarrë hapa urgjentë në
përmirësimin e cilësisë e arsimit pa-
rauniversitar në mënyrë që të fillo-
het me nxjerrjen e gjeneratave që
janë më mendjehapura dhe promo-
torë të ndryshimeve pozitive në
shoqërinë tonë.

Nëse si shoqëri jemi drejtuar kah
“vlerat europiane”,atëherë edukimi
adekuat është filli i një shoqërie të
barabartë për të gjithë.

Shembujt e përdorur në artikull
janë pjesë e hulumtimit të YIHR KS.

Autorja është Drejtoreshë 
e YIHR KS

Sistemi i edukimit, burim i diskriminimit gjinor
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Alda Bardhyli

Mirela Kumbaro beson tek fuqia e
fjalës.Ashtu si Margaret Atwood, ajo
beson se forca e një gruajeështë fjalë
pas fjale. Gruaja që e sheh emancip-
imin e shoqërisë pikërisht tek arsim-
imi dhe me politikat e saja në krye të
Ministrisë së Kulturës së
Shqipërisëështë përpjekur t’i japë më
shumë hapësirë librit, e sheh pro-
cesin e zhvillimit të femrës në të
njëjtën linjë si zhvillimet e tjera të një
vendi. 8 Marsin, ditën ku ne më
shumë festojmë se reflektojmë,
Kumbaro do donte ta shihte si një
ditë kur gratë më shumë janë bashkë
me burrat, sesa veçmas tyre. Më
poshtë Ministrja më jetëgjatë e Kul-
turës vjen në një bisedë mbi simbo-
likën e ditës së gruas për shtojcën
Koha për Gratë.

“Ata do të shohin ty gjithnjë si një
grua”. Margaret Atwood shprehet
kështu teksa flet për autoret femra në
letërsi. A e keni ndjerë këtë fjali të At-
wood gjatë katër viteve që jeni në
politikë?

Mirela Kumbaro: Shoqëria njerë-
zore, jo vetëm ajo shqiptare, e ka
ngulitur kaq fort këtë perceptim në
ashtin e vet historik, sa që do duhet
shumë shumë kohë për ta ndryshuar
sadopak. Për të qenë e sinqertë, për
sa kohë isha vetëm në ushtrim të
profesionit dhe të angazhimit tim
civil, e shihja por nuk e ndjeja, sepse
ia dilja vetëm me punën time ta
mundja këtë perceptim.

Në politikë, ku “armët” e kanë
shumë të vështirë të mbahen vetëm
te parimi dhe ku shpesh goditjet janë
të pabesa, kundërshtari vihet në
kërkim të dobësive të atij që ka për-
ballë e që do të godasë. Kur përballë
është një grua e cila s’ka dobësi,
atëherë i kthehen dobësisë “biblike”
të të qenit femër dhe këtu Atwood ka
të drejtë. Vetëm se këto katër vite më
kanë treguar gjithashtu se kjo është
arma – nëse mund të quhet e tillë – e
meshkujve të dobët me goditje të
ulëta që vijnë nga lart.

Megjithatë, politika ka qenë gjith-
një domeni i burrave, por prej kohësh
duket se femrat po dominojnë këtë
terren...Sa e ka përmirësuar femra në
politikë vetë politikën?

Mirela Kumbaro: Ky është hap
drejt emancipimit të shoqërisë në
përgjithësi dhe jo vetëm meritë e
grave që janë padyshim në krye të
çdo arritjeje të tillë qytetëruese. I vë
në krye të kësaj arritjeje gratë jo kur
janë shumë, por kur janë cilësore.
Dhe fakti që sot në Shqipëri ka një
qeveri që ka numrin më të madh të
grave ministre jo vetëm në historinë
e Shqipërisë, por dhe të rajonit të
Ballkanit, është provë e cilësisë, e
emancipimit të forcës politike që ka
ndërtuar këtë qeveri dhe padyshim
edhe e shoqërisë shqiptare që ka vo-
tuar një shumicë politike që krijon
hapësira për protagonizmin e gruas
në qeverisje dhe vendimmarrje.

Por, kjo mbetet vetëm një betejë e
fituar dhe jo një fitore finale.
Shoqëria shqiptare është ende
shumë larg fitores së luftës për
emancipimin e shoqërisë së vet.
Sepse lufta për emancipim dhe
qytetërim është luftë graduale dhe
ecën me shpejtësinë e Fjalës së ar-
simuar që do kohën e vet.

Në fushatën që bëri gjatë kan-
didimit për presidente ish sekretarja
amerikane e shtetit Hillary Clinton, u
shpreh se ishte një feministe, çka tre-
gonte se “feminizmi” nuk ka
mbaruar, dhe femrat duket se kanë
ende mure me të cilat përballen për
të drejtat e tyre...

Mirela Kumbaro: Me thënë të
vërtetën, në përgjithësi kjo fjala
“feministe” më ka bezdisur dhe as
veten s’e kam quajtur ndonjëherë të
tillë, madje as nuk e përdor në
fjalorin tim. Po kështu, nuk kam
menduar e as besuar ndonjëherë se
emancipimi i shoqërisë është një
kauzë vetëm e grave. Lufta për të
drejtat e grave, apo të çdo kategorie
tjetër shoqërore që diskriminohet
për arsye të ndryshme, duhet me do-
mosdo absolute të shihet si kauzë e
njerëzimit mbarë, e shkollës dhe e
ligjit, e politikës dhe e shoqërisë
civile, e burrave dhe e grave. Jo pa
qëllim vendosa në krye shkollën,
sepse ajo është arma më e fortë:
edukim, edukim, edukim. Është afat-
gjatë, por e para. Gjithçka tjetër
vetëm ndihmon për të shpejtuar rit-
min, por nuk e zëvendëson suksesin
e edukimit dhe të kulturimit në
emancipimin e shoqërisë.

Ju vini nga bota e letrave, keni
përkthyer në shqipe e një feministe të
njohur si Marguerite Duras... Çfarë
ndryshon në feminizmin e shekullit
XXI?

Mirela Kumbaro: Unë kam përk-
thyer letërsinë e shkrimtares Mar-
guerite Duras, jo feminizmin e
aktivistes Marguerite Duras, siç kam
përkthyer edhe letërsi të autorëve të
tjerë.

Pastaj lexuesi, kritikët, edhe femi-
nistët po të doni, janë të lirë të lexo-
jnë atë që duan të shohin më shumë
në një tekst.

Do të më lejoni të mos hyj në anal-
izat e evolucionit të feminizmit nga
një shekull në tjetrin, sepse as-
njëherë nuk ka qenë objekt specifik
as i kureshtjes time intelektuale dhe
aq më i pak asaj letrare. Unë kam
lexuar dhe admiroj letërsinë e Si-
mone de Beauvoir, jo thjesht se ka
qenë feministe, por një mendje e
ndritur e shekullit XX, një forcë e
jashtëzakonshme e shpirtit dhe e
dijes, siç ka qenë dhe mbetet një ref-
erencë iluminuese për mua edhe
vepra e Jean-Paul Sartre dhe e gjithë
filozofisë së majtë europiane,
pavarësisht nëse kanë qenë burra
apo gra. Secili prej tyre është një
model në luftën për emancipimin
dhe forcimin e pozitave të gruas në
shoqëri. Luftë e gjatë kjo...

Burrat i duan femrat që shkruajnë.
Edhe atëherë kur ata thonë jo. Një
shkrimtare është gjithnjë një vend i
jashtëzakonshëm për t’u vizituar...”.
Marguerite Duras, një shkrimtare që
ju e keni sjellë në gjuhën shqipe, i
karakterizonte kështu femrat që
shkruanin...Si është kjo bota që
tërheq e femrave të shkrimit?

Mirela Kumbaro: Unë mendoj që
kjo nuk është fuqia e femrave që
shkruajnë. Kjo është fuqia e FJALËS.
“Fjalë, pas fjale, pas fjale, pas fjale,
bëhet Fuqi”, thotë Margaret Atwood,
meqë ma nisët intervistën me këtë
shkrimtare. Kur këtë fuqi e ushtrojnë
ato që janë më të paragjykuarat, më
të sulmuarat, më të diskriminuarat,
befas kjo fuqi bëhet magjepsëse se
mbase nuk pritej nga publiku i ditur.
Ndërsa i padituri (qoftë se është i
pafat, qoftë se është i ngratë, qoftë se
e ka zgjedhur të jetë i tillë) që nuk e
zotëron Fjalën, stepet prej fuqisë së
saj. E para ishte Fjala. Dhe mbetet e
para.

Megjithatë kjo “botë e bukur” nuk
ka qenë veç e tillë për femrat
shkrimtare, pasi nëse i kthehemi his-
torisë pjesa më e madhe e tyre janë
paragjykuar për shkak të shkrimit,
duke botuar dhe me pseudonime.

Mirela Kumbaro: Ato nuk janë
paragjykuar për shkak të shkrimit,
por për shkak të pushtetit të Fjalës.
Edhe aty ndodh njësoj si në politikë,
ku të pazotët e Fjalës godasin gruan
e fortë me mjetet e poshtra të
paragjykimeve seksiste, sepse nuk ia
dalin dot pushtetit të Fjalës. Natyrisht
që kjo step dhe dekurajon në çdo
kohë e në çdo vend njerëzit e mend-
jes, qofshin gra apo burra. Dhe gjen-
den rrugë të ndërmjetme për të
rezistuar siç kanë qenë shkrimet me
pseudonime. Shumë mirë që është
shkruar me pseudonime se janë
shumë më të rëndësishme sesa
dorëheqja nga FJALA. Prandaj, ajo
ka mbijetuar edhe në kohërat më të
liga. Por, sot s’ka nevojë që të kemi
shkrimtare që njihen me
pseudonimet e tyre si George Sand
apo Daniel Stern, sepse ka Oriana
Fallaci, Susan Sontag, Marguerite
Duras, Maya Angelou e kështu me
radhë, tjetër provë e emancipimit
dhe kjo.

A mund te flasim sot ende për një
lufte mes sekseve?

Mirela Kumbaro: E refuzoj krejtë-
sisht këtë gjë. Asnjëherë s’ka pasur
luftë mes sekseve. Ka pasur, ka dhe
do të ketë luftë për emancipimin e
shoqërisë, luftë për kulturimin dhe
arsimimin e njerëzimit. Është i vetmi
investim që nuk zhgënjen kurrë, që
nuk dështon, që e kthen fitimin, që
garanton paqe e kohezion social dhe
zbut problemet sociale të cilat do të
vijojnë të ekzistojnë për sa kohë ka të
ditur e të paditur në këtë botë.

Sa për dallimin mes sekseve, është
fat që natyra i ka bërë njerëzit të
ndryshëm. Do të ishte tmerrësisht e
mërzitshme jeta dhe bota sikur të
mos ishim të ndryshëm.

-Ky vit ishte dhe 100 vjetori i Musine
Kokalarit një figure frymëzuese e
gruas shqiptare.Po bashkë me
Kokalarin më lejoni t’ju kujtoj një ple-
jadë femrash shumë aktive në shtypin
shqiptar në vitet 1930-1940, si Selfixhe
Ciu, Ollga Pllumi, Afërdita Asllani, të
cilat shkruanin me pseudonime në
gazetat e kohës... Më pas fati i tyre qe
i trishtë gjatë komunizmit... Çfarë
duhet bërë për të nxjerrë në pah kon-
tributin e këtyre femrave, por dhe për
t’i kthyer historisë një pjesë që i është
mohuar?

Mirela Kumbaro: Musineja s’është
e vetmja në listën e grave të perseku-
tuara pikërisht për shkak të fuqisë së
Fjalës së tyre. Por, ajo simbolizon atë

që thamë më sipër: sa frikë kanë
pushtet okulte, sa frikë ka pushteti i
dhunës, sa frikë kanë të pazotët për
të mbajtur pushtetin me mjete të
ndershme e demokratike para Fuqisë
së Fjalës. Ajo simbolizon gjithashtu
modelin e Forcës që vjen prej asaj
kategorie që paragjykohet si më e
dobëta dhe vritet me goditjet të ulëta
që vijnë nga lart. Musineja vjen nga
një familje e shquar gjirokastrite, e
cila ka qenë e tillë për shkak të kul-
turës e të lirisë së Fjalës që kanë ndër-
tuar e përcjellë në breza dhe që bash
për këtë diktatura i goditi rëndë, siç
ka goditur mijëra familje shqiptare.

Është e pamundur të rikthesh jetën
e mijëra shqiptarë që u zhdukën në
diktaturë, është e pamundur të
rindërtosh jetët e hedhura në dreq të
qindra mijëra shqiptarëve që dolën
fizikisht, mendërisht, shpirtërisht të
dërrmuar nga ajo gjëmë e historisë
sonë. Por, është detyrim dhe i brezit
tonë që shkoi gjysmën e jetës në dik-
taturë ta ruajë e ta përcjellë kujtimin,
shembullin, reflektimin mbi qën-
dresën dhe vuajtjet e familjeve dhe
shqiptarëve që pësuan diktaturën.
Është detyrë e angazhim i të gjithëve
ne që të mos lejojmë të përdoren, siç
fatkeqësisht janë përdorur nga poli-
tika e ditës në 25 vjet, që mua më
duket një krim i poshtër pikërisht se
është i bërë në kushtet e lirisë. Është
e domosdoshme që t’i mbajmë gjallë
në peizazhin e shoqërisë së sotme
shqiptare se e keqja nuk duhet har-
ruar, përndryshe ajo do të përsëritet.

Nëse do kishe mundësi të takoje sot
Musine Kokalarin, çfarë do bisedoje?

Mirela Kumbaro: Do ta pyesja për
poezinë e saj “Sikur të isha një lule”
dhe do të flisnim në dialektin tonë të
përbashkët gjirokastrit.

Çfarë mendoni se qe komunizmi
për femrat?

Mirela Kumbaro: Një diktaturë si
për të gjithë shqiptarët, që edhe
emancipimin tentoi ta bënte me
dhunë duke forcuar rolin në dukje të
gruas, por duke i dërrmuar asaj
pushtetin e Fjalës së lirë.

Megjithatë, duke pasur parasysh
nivelin e thellë të padijes dhe shkallën
e ulët të arsimimit të shoqërisë dhe të
gruas shqiptare pas Luftës së Dytë
Botërore, programet për shoqërizim
dhe arsimim të detyruar patën pasoja
pozitive në punësimin dhe kulturimin
e gruas shqiptare, duke prodhuar në

fund të fundit edhe armën që iu
kundërvu diktaturës përmes revoltës
nga një popull i shtypur, por i
ndërgjegjësuar për ta përmbysur atë.

8 Marsi. Dita e sotme çfarë ju kuj-
ton?

Mirela Kumbaro: Ritualin e nguli-
tur tashmë në shoqërinë shqiptare
që nga koha e diktaturës, ku më
shumë festohet se reflektohet për
arsyet që e prodhuan këtë datë dhe
që vijojnë të mbeten gjallë, dhe ku
gabimisht gratë shkëputen nga bur-
rat ndërsa do të duhet të ishim më
shumë se kurrë bashkë.

Si e shihni femrën shqiptare sot,
Shqipëri-Kosovë-Maqedoni?

Mirela Kumbaro: Në proporcion
të drejtë me shkallën e emancipimit
të shoqërive shqiptare në këto
vende.

A vazhdon gruaja të jetë në
hapësirat shqiptare një seks i dobët?

Mirela Kumbaro: Po të isha në
vendin tuaj, s’do e përdorja ose të
paktën do e kisha vënë në thonjëza
këtë etiketim, sepse nuk është veçse
një metonimi për të thënë “në pozita
të diskriminuara”. Është një klishe
që përdoret fatkeqësisht edhe nga
vetë gratë, por që në fakt keqe-
dukon perceptimin publik mbi
gruan.

Refuzoj t’i përgjigjëm kësaj pyetje,
sepse nuk e njoh këtë klasifikim.

A ka një grua që ju frymëzon në
histori dhe cila është ajo?

Mirela Kumbaro: Nuk kam idhuj
as në histori dhe as në letërsi. Stu-
dioj dhe ndjek modele të mira për
veprat që kanë prodhuar e lënë pas,
qofshin burra apo gra.

E vetmja grua të cilës i përulem
deri në fund të jetës është nëna ime.

Nëse do sugjeroje një libër nga një
autore femër, cili do të ishte?

Mirela Kumbaro: “Një burrë” i
Oriana Fallaci-t.

Po një këngë të kënduar nga një
grua?

Mirela Kumbaro: “Woman” nga
John Lennon, hahaha...
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Kumbaro: Të pazotët e Fjalës godasin gruan e fortë 
me mjetet e poshtra të paragjykimeve seksiste

Jetëshkrimi

Mirela Kumbaro Furxhi ka
lindur në Tiranë, në vitin 1966.
Ajo është e martuar me Alek-
sandër Furxhi dhe është nënë e
dy fëmijëve, Sarës dhe Tomit.
Mban titullin Profesore e Aso-
ciuar, të fituar në vitin 2012 në
Universitetin e Tiranës, në
fushën e gjuhësisë. Në vitin
2009 ka mbrojtur titullin Dok-
tor i Shkencave në fushën e
Studimeve Përkthimore pranë
Universitetit të Tiranës. Ka
mbrojtur Diplomën për Master
në Përkthim dhe Komunikim
Ndërkulturor në vitin 1994, në
E.S.I.T - Paris III, Universiteti i
Sorbonne - Nouvelle, në Paris,
Francë. Ka kryer studimet uni-
versitare dhe është diplomuar
në Universitetin e Tiranës, në
Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,
në fushën e letrave frënge, në
vitin 1988.

Mirela Kumbaro Furxhi nuk
vjen nga radhët e politikës, por
nga karriera akademike dhe nga
një angazhim i gjatë e aktiv në
shoqërinë civile ku ka kontribuar
në fushat e kulturës, arsimit dhe
problemeve sociale.Është përk-
thyese, publiciste dhe eksperte
ndërkombëtare për projekte
ndërku lturore dhe për programe
kërkimore universitare, të ndër-
marra nga organizatat ndërkom-
bëtare si Bashkimi Evropian,
Organizata Ndërkombëtare e
Frankofonisë.
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Slawomir Slerakowski

Antagonizmi midis popullistëve të
sotshëm të krahut të djathtë dhe
kundërshtarëve të tyre, disi të papritur,
por të frikshëm-grave, është në rritje e
sipër. Në SHBA, sikur dhe në Poloni,
të drejtat e grave kanë qenë caku i
parë i sulmeve nga liderët popullistë.

Gratë nuk janë duke qëndruar
duarkryq. Konservatorizmi tradicional
në perëndim në një masë të madhe
është pajtuar me nevojën qëgravet’iu
jepet një liri reproduktive. Por, admin-
istratat e popullistëve të sotshëm të
krahut të djathtë, në anën tjetër, janë
shumë primitive në këtë drejtim, duke
tentuar që t’i anulojnë reformat e bëra
jo vetëm nga e majta, por edhe të atyre
që janë të pranuara nga e djathta kon-
vencionale tash e një kohë të gjatë.

Nuk ështësekret qëkonsensusi i
përgjithshëm është burim i shpërfill-
jes dhe i suksesit për popullistët mod-
ernë, dhe jo vetëm sa iu përket të
drejtave tëgrave.Veprat e paratë Don-
ald Trump si president i SHBA-ve tre-
gojnë një etje për t’i refuzuar normat e
vjetra në shumë fusha të tjera, duke
përfshirë edhe punët e jashtme dhe
politikën ekonomike.

Por, është sulmi kundër të drejtave
të grave ai qëështë duke hasur në
rezistencën më të madhe. 

Lideri de fakto i Polonisë, Jaroslaw
Kaczynski, është tërhequr vetëm një
herë politikisht, që nga koha kur par-
tia e tij ështëkthyer në pushtet, në vitin
2015. Tetorin që shkoi, kur me mijëra
gra të të gjitha moshave dolën në
rrugë në “Protestën e Zezë”, qeveria e
tij u detyrua që të tërhiqej nga plani
për ndalimin e tërësishëm të abortit.

Gratë kanë dalë mbi të tjerët në
opozitë

Ngjashëm me këtë, nga të gjitha
burimet e kundërshtimit ndaj Trump-
it, vetëm gratë kanë qenë në gjendje që
të organizoheshin shpejt dhe me efik-
asitet. Marshii grave nëUashington
pati pjesëmarrëse tri herë më shumë
sesa tubimi inaugurues i Trump-it, një
ditë më parë. Me fjalë të tjera, Trump
ka filluar mandatin e tij me një dështim
simbolik nga ana e grave amerikane.

Derisa gratë ua kanë zënë rrugën
popullistëve, liderët e partive tradi-
cionale politike faktikisht kanë qenë
qyqarë dhe si rrjedhim i kësaj, ata
vazhdojnë që të humbin mbështetje.
Por, gratë nuk kanë qenë tërësisht të
vetmuara. OJQ-të dhe format e tjera të
lëvizjeve sociale po ashtu kanë
kundërshtuar. Bile edhe mediat kanë
ndihmuar këtë kauzë, edhe pse ato
nuk janë mësuar me një rol kaq
tëtheksuar politik. “Lufta” që Trump e
ka shpallur kundër tyre i ka detyruar të
veprojnë me forcë.

Përbërja e rezistencës ka kuptim të
mirëfilltë. Popullizmi djathist në thelb
është sulm ndaj liberalizmit, jo do-
mosdoshmërisht ndaj demokracisë.
Ndarja e pushteteve, mediat e lira,
gjyqësori i pavarur dhe tregu i lirë, janë
ideale liberale; nuk janë demokratike.
Gratë janë ngritur mbi të tjerët që po
kundërshtojnë, sepse në shumë as-
pekte janë antitezë e popullizmit
djathtist, përkrahja për të cilin vjen
kryesisht nga të bardhët me arsimim
të dobët – grupi demografik me më së
paku mirëkuptim për feminizmin.   

Pyetja që shtrohet tani është se a
munden gratëta fitojnë betejën kundër
popullistëve. Derisa përgjigja nuk

është ende e qartë, ato kanë disa armë
të fuqishme në arsenalin e tyre.

Sa për fillim, gratë janë më të
shumta në numër sesa çdo grup
tjetër social, duke përfshirënjerëzit
me ngjyrë, latinët, të majtët, të
djathtët, liberalët, konservatorët, ka-
tolikët dhe protestantët. 

Më shumë ka gra sesa burra të racës
së bardhë, qoftë në SHBA, apo Poloni,
dhe ajo që ka rëndësi më së shumti -
gratë janë më të shumta në numër
sesa popullistët.

Shtohen marshet e grave

Për më tepër, gratë janë gjithandej
dhe diskriminimi, deri në një masë
të caktuar, është pjesë e përvojës
sëçdo gruaje. Kjo i bën gratë e një
klase të veçantë revolucionare, në
kuptimin marksist të fjalës. Kjo po
ashtu e lehtëson shumë arritjen e
solidaritetit midis grave. 

Gjatë“Protestës së Zezë” në Poloni,
me mijëra njerëz të tjerë kishin dalë
për t’u solidarizuar, nga Berlini e deri
në Keni. Gjatë Marshit të Grave në
Uashington, deri në 2 milionënjerëz
marshuan në tërë botën në shenjë
solidariteti. 

Është e qartë që gratë janë forcë
globale. Kush tjetër më mirë se ato
mund t’iu rezistojë Trumpit, Kaczyn-
skit dhe populistëve të tjerë djathistë,
derisa ata fillojnë ta sulmojnë global-
izmin?

Ndoshta arma më e rëndësishme
në arsenalin e graveështë fakti se ato
nuk kanë turp. 

Derisa shekulli XX karakterizohej
nga disiplina si shkak i frikës,
shekulli XXI është karakterizuar
nga represioni përmes turpit. Për
dallim nga frika, turpi mund të fshi-
het dhe kjo është erëndësishme. De-
risa dikush mund të ketë frikë pa e
humbur dinjitetin, turpi lind nga nd-
jenja e inferioritetit. Kjo është ajo që
gratë janë duke e refuzuar në prote-

stat e tyre anti-populliste.
Mbrojtja e të drejtës së grave për të

vendosur nëseduan të abortojnë apo
jo, është e barabartë me mbrojtjen e
dinjitetit dhe autonomisë së gruas.

Megjithatë, partitë tradicionale
politike ende përjetojnë turp, sikur
që përjetojnë edhe organizatat tjera,
si sindikatat. Ata kanë skrupuj dhe
shqetësohen se si do të shihen nga të
tjerët. Kjo i bën atatë papërgatitur që
t’i kundërvihen grupit më të pacipë
nga të gjitha grupet- popullistëve.

Tipat si Kaczynski dhe Trump
kanë përfituar me të madhe nga

mungesa e turpit të tyre, duke thënë
dhe duke bërëçkado që iu siguronte
rritje të mbështetjes nga baza e tyre. 

Por, gratë nuk do ta lejojnë këtë.
Ato janë duke i thyer prangat e
turpit, të cilat kanë kohë që i kanë
mbajtur ato të shtypura dhe janë
duke e luftuar zjarrin me zjarr. 

A do të munden popullistët të duro-
jnë nxehtësinë?

Slawomir Slerakowski, themelues
i Lëvizjes “Krytyka Polltyczna”,

është drejtor i Institutit për studime
të larta në Varshavë.

Rezistenca femërore

Genta Gola

Qëmizogjinistët, racistët, të dhunsh-
mit, seksistët dhe përhapësit e urrejt-
jes nga jo pak individë përkrahen
mëpërpara sesa gratëështë e ditur dhe
nuk përbën ndonjë lajm, të paktën jo
për mua. Shumë njerëz, e sidomos
gratë, një gjë të tillë e ndjejnë kudo, por
tani e shohim, tani na e dëshmuan. Ja
që historia do të duhet të presë, sepse
në shekullin XXI, më konkretisht në
vitin 2017, kur NASA po deklaron se
ka gjetur edhe shtatë planetë me mad-
hësi të Tokës, Tavani i Qelqtë tëcilin
shumëe luftuam, dhe punuam e sh-
presuam ta thyejmë, po qëndron i pa-
prekur.Tek po përpiqeshim ta thyenim
këtë Tavan të Qelqtë, u gërvishtëm.
Kjo gërvishtje nuk është e thjeshtë,
ngaqë rrezikon të përhapë shumë in-
feksione dhe hemorragji. 

Dëshpërimi nga humbja e Hillary
Clinton për t’u bërë Presidente e
SHBA-ve nuk vjen nga fakti se një
grua kandidate humbi, por humbi nga
një person që dukshëm është i paditur
dhe jokompetent, që ka fyer e shpërn-
darë urrejtje ndaj shumë grupeve, e
madje edhe ka sulmuar seksualisht.
Dëshmi për këtëështë edhe fakti se
Hillary në vitin 2008 ka humbur nga
Obama në zgjedhjet e brendshme të
demokratëve për nominim presiden-
cial dhe asokohe humbja e saj s’është
trajtuar si rezultat i seksizmit. Madje,
shumë nga ne kemi qenë të lumtur,
sepse kemi menduar që nëse një per-
son me ngjyrë (mjaft kompetent, i ar-
simuar, profesional e karizmatik) ka
arritur të nominohet (më pas të zgjed-
hetPresident), shoqëria ka filluar të
këndellet nga diskriminimet. 

Clinton me një karrierë të pasur në
politikë, Senatore dhe Sekretare e
Shtetit në të kaluarën, bëri çdo gjë që
kërkohet; punoi gjatë dhe shumë, tre-
goi kujdes, qëndroi e qetë. Nuk
ofendoi as kur do të konsiderohej
shumë njerëzore ta bënte një gjë të tillë
dhe bëri më të mirën. Siç u tha, ajo u ul
në bankën e parë në klasë, me
vetëbesimin e nxënëses shembullore,
që në mënyrë konsistente ka mësuar
dhei ka bërë detyrat e shtëpisë. Ngriti
dorën me shumë durim, jo për herën e
parë, por nuk e ngritën. Këtë herë,
edhe pse nuk kishte një nxënës tjetër
që mund t’i afrohej apo që ishte i nivelit
shembullor, e ngritën atë nxënësin që

fyen, gënjen, ua ngrit fundet vajzave
dhe kopjon në teste. Jo vetëm që këtë
person e ngritën, por e vendosën para
saj, e zgjodhën kryetar klase. 

Si qenie njerëzore, as Clinton nuk
ishte perfekte. Ajo vazhdimisht është
akuzuar se ka përfituar duke krijuar
aleanca reciprokisht të dobishme me
disa nga korporatat më të fuqishme në
SHBA. Përpos që ishte mike e familjes
Walton, ajo ka qenë pjesë e bordit
tëWalmart nga viti 1986-1992. Walmart
kishte zhvilluar fushatë të madhe
kundër sindikatave që kërkonin t’i për-
faqësonin punëtorët e dyqaneve (ku
bënin pjesë edhe shumëgra e vajza).
Megjithatë, ajo i qëndroi besnike Wal-
mart-it, zinxhirit të famshëm të dyqan-
eve që numëron rreth 2.2 milionë të
punësuar. Madje, Walmart ka dhuruar
miliona dollarë për Fondacionin Clin-
ton dhe qindra mijëra dollarë për kam-
panjën presidenciale të Hillaryt. Ajo
është kritikuar për mbështetjen e op-
eracioneve ushtarake në Irak, Afgan-
istan, Libi e Siri, dhe ka forcuar lidhjet
politike me diktatura për interesa
ekonomike të SHBA-ve gjatë kohës
kur ishte Sekretare e Shtetit. Poashtu,
gjatë asaj kohe, Clinton për komu-
nikim zyrtar kishte përdorur email-in e
saj privat në vend të email-it të Depar-
tamentit Amerikan të Shtetit. 

Por, nuk besoj që dikush që ka
mendim kritik, lexon dhe nuk krijon
lidhje emocionale me politikanë/e,
mund ta gjejë një politikan/e me të
cilin/cilën pajtohet 100%. Pra, mund ta
arsyetoj dikënd që për shkak të
parimeve dhe për shkak të këtyre
vendimeve e politikave nuk ka votuar
fare, por nuk mund ta arsyetoj dikënd
që kinse e ka votuar Trumpin vetëm
për shkak të këtyre politikave
/vendimeve të Clinton.

Nëse Hillary paska qenë pjese e një
bordi të një korporate, Trump në anën
tjetër është simbol i tyre dhe i shtresës
së pasur elitare, një trashëgimtar mil-
iarder dhe biznesmen. Nëse Hillary
akuzohet për përkrahje të diktaturave
për interesa të SHBA-ve, Trump ende
pa pasur pozitë udhëheqëse kishte
thënë fjalë të mira për Saddam Hus-
sein, kishte dhënë lavde për diktatorin
e Koresë Veriore, Kim Jong Un, duke
thënë se ai është i jashtëzakonshëm
për mënyrën se si i zhduku kundër-
shtarët politikë. Pastaj në Twitter

kishte shpërndarënjë thënie të fashis-
tit Benito Mussolini, më tutje kishte
deklaruar se Lindja e Mesme do t’i
kishte punët më mirë po të ishin gjal-
lëGaddafi e Hussein dhe se kishte bërë
shumë para nga Gaddafi. Pa u bërë
President ai i filloi vardisjet ndaj mask-
ilistit Vladimir Putin,duke thënë se ai
po bën një punë të mirë rreth ndërtimit
të imazhit të Rusisë (Putin, njeriu që ka
burgosur, vrarë dhe ka detyruar
kundërshtarët e tij të largohen nga
vendi e qëështë pasuruar përmes kor-
rupsionit). Lidhjet e tij me Putinin
vetëm sa u formalizuan pas ardhjes në
pushtet. 

Pra, nëse veprime të caktuara të
Clinton konsiderohen të gabuara,
Trump ende pa e pasur mundësinë i
ka bërë ato (madje në mënyra aspak
diplomatike). Por, gabimet e Trump
nuk ishin vetëm këto, apo thjesht poli-
tika/vendime të kohës për interesa të
shtetit që shumë persona në politikë i
bëjnë. Përpos këtyre, morali, etika dhe
të drejtat e njeriut u treguan të jenë
trupa të jashtëm, apo dobësi për të.
Trump tha se gratëdhe vajzat duhet të
dënohen nëse zgjedhin abortin. Iu
referua atyre me fjalë si derrkuce, të
trasha, llom dhe kudra. U paraqitën
dëshmi që kishte gënjyer për punën e
tij humanitare, suksesin në biznes, që
kishte shmangur taksat dhe shprehur
pëlqim për diktatorë. E quajti gjid-
hënien të neveritshme. Madje, në
Twitter shkroi: “Nëse Hillary s’mund
ta kënaqë bashkëshortin e saj, çfarë e
bën të mendojë që mund ta kënaqë
Amerikën?”. Sikur krejt këto mos të
mjaftonin, iu publikua video ku thotë
se“ai i kapë gratë për p…”, pas së cilit
skandal dolën 15 gra që e akuzuan
atëpër ngacmim/sulm seksual. Epoka
Trump pritet t’i prek jetët e shumë bur-
rave njëkohësisht. Burrat imigrantë,
ata me ngjyrë, homoseksualët dhe ata
që refuzojnë idenë e tradicionales, do
të ndikohen po aq nga politikat e
tij.Lista s’mbaron këtu. Kur ky person,
i moshës madhore, i thotë këto gjëra
publikisht, imagjinojeni pak se çka
është në gjendje të mendojë e të bëjë. 

Mund të ketë shumë arsye dhe poli-
tika për të cilat nuk pajtohemi me
Hillaryn, por një krahasim i thjeshtë na
tregon se nuk ishin këto arsyet që ajo
u mposht. Maskilizmi, mizogjinia dhe
seksizmi ishin benzina që e ndezën
zjarrin në të cilin ajo “u dogj”.Clinton

nuk është as gruaja e parë, as e fundit
që duhet të punojë dyfish më shumë
për t’u marrë të paktën përgjysmë se-
riozisht sa një burrë. Në shumë situata
e raste, nëse je vajzë apo grua, nuk
është e mjaftueshme vetëm ta kryesh
punën, por duhet ta kryesh atë më
mirë se kushdo tjetër. Kur një posht -
ërim i tillë ndodh në nivele aq të larta të
shoqërisë, madje në një shtet si SHBA,
çka u ndodh grave që pastrojnë zyrat,
apo ato që shërbejnë?

Sa motiv duhet të kesh nëse je grua
apo vajzë, të punosh dhe të vazhdosh
tutje kur përjeton debakle të fëlliqura
të këtij lloji. Për shkak se rrethohemi
me këtë diskriminim,shumë nga nei
nënvlerësojmë aftësitëtona dhe men-
dojmë qëna duhen më shumë kuali-
fikime sesa një burrë që aspiron
pozitën e njëjtë. U dëshmua se gratë
ambicioze dhe kompetente shihen si
një kërcënim. Zgjedhin gjithçka, edhe
një Trump hesapi, veç tëmos përballen
me këtë kërcënim. Sa herë që një grua
gjen “guximin” të“kundërvihet” duke
ushtruar të drejtën të jetë e barabartë,
ajo ekspozohet edhe më shumë me
diskriminim gjinor. E kaluara e saj, jeta
private dhe familjare, vihen nën një
llupë e presion publik dhe medial. E
njëjta ndodh ndonjëherë edhe me bur-
rat, por për fatin e tyre të mirë ata nuk
gjykohen pse kanë ndërruar partnerë
në të kaluarën, për statusin e tyre, për
mënyrën si duken, etj. Dhe si t’ia shp-
jegosh një vajze qëdo të ballafaqohet
me këto tortura publike faktin se edhe
nëse i përballojnë torturat shanset e
tyre janë shumë më të ulëta?Shumë
nga to fillojnë të besojnë se çmimi që
duhet të paguajnëështë i tmerrshëm
dhe se nuk ia vlen barra qiranë. 

Përderisa 94% e grave me ngjyrë
dhe 68% e grave hispanike votuan për
Hillary (që në total përbënin 13% të
elektoratit të kombinuar), debati
vetëm vështirësohet kur në ekuacion
hyn fakti që ajo humbi edhe për shkak
të shumë grave, kryesisht të racës së
bardhë, më të vjetra në moshë, pa
edukim të lartë dhe me prirje fetare, të
cilat zgjodhën Trump. Shumë nga to
vendosën epërsinë e bardhë (white su-
premacy) para të drejtave të grave.
Tingëllon zhgënjyese, por ndoshta
edhe e pritshme që shumë nga këto
gra që përkrahën Trump historikisht
kanë përkrahur ndarjen racore dhe
kanë kundërshtuar ligje qëi kanë për-

mirësuar jetët e miliona grave tjera.
Shumë nga këto gra janë mësuar dhe
varur nga autoriteti mashkullor. Mbase
mendojnë që feminizmi nuk do t’u
ofronte shumë në krahasim me prem-
timin e rikthimit të tyre në pozitën e
mëparshme të fuqisë së pafituar.Re-
aliteti është që shumë gra rendisin
shtresa tjera të identitetit të tyre më lart
se gjininë. Andaj, feminizmi është
lëvizje e pamundshme nëse i ven-
dosim të gjitha gratë në një kategori
rreth ideve e teorive të caktuara, sepse
në fund jemi të ndryshme, vendosim
ndryshe dhe vijmë nga kontekste të
ndryshme demografike, ekonomike,
sociale e politike.

Çështja Clinton nuk duhet të shihet
si një temë e huaj ngase ka ndodhur
në një shtet tjetër. Andaj, është shumë
e rëndësishme që kjo eksperiencë të
mos harrohet. Mos të japim përshtyp-
jen që hoqëm dorë, “e morëm
mësimin”, apo që këto sfida na ndalin.
Edhe në Kosovë, ish-Presidentja At-
ifete Jahjaga u ofendua dhe u vendos
nën fokusin e kamerave si objekt, poli-
tikanet u quajtën “lopë”, “budallicë”,
“idiote”dhe “zogu ma i mirë i Qev-
erisë”, dhe jo vetëm. Po në këtë vendin
tonë gratë shfrytëzohen ekonomikisht,
duke punuar në kushte të rënda, me
orar të zgjatur për paga minimale.
Gratë me shami diskriminohen nëpër
konkurse. Gratë rrihen dhe vriten.
Tjerat diskriminohen për shkak të ori-
entimit të tyre seksual. Shumë nuk e
kanë të drejtën e pronësisë. Disa
ofendohen e braktisen pse nuk lindin
djem. Ngacmohen seksualisht në pu -
në. Largohen nga puna për shkak të
shtatzënisë, ose nuk u paguhet pushi -
mi i lehonisë. E më e keqja është që në
shumë prej këtyre rasteveështë ose
shoqëria ajo që ka tendencë ta gjejë
fajin tek vajzat dhe gratë, apo janëedhe
gratë dhe vajzat që vetëfajësohen. 

Mizogjinia nuk është faj i grave apo
i vajzave dhe nuk do të duhej të ishte
detyra e grave/vajzave t’i trajtojnë
deficitet dhe problemet me person-
alitet të atyre që kanë vështirësi ta kup-
tojnë barazinë gjinore. Por, mos gaboni
të mendoni që kur përballemi me in-
jorancë dhe fanatizëm të tillë ne do të
ulim kokën dhe t’i mbyllim sytë. 

Ne do ta thyejmë“Tavanin e Qelqtë”.
Dhe juve do t’ju pëlqejë.

Koordinatore e projektit në Qendrën
Kosovare për Studime Gjinore

Clinton, Trump dhe Gërvishtja: Më mirë keq se ndryshe
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Indira Kartallozi është themeluese
dhe drejtoreshë e Chrysalis Family
Futures – ndërmarrje shoqërore që
merret me mbrojtjen dhe fuqizimin
e të drejtave të njeriut dhe të drejtat
shoqëroro-ekonomike të familjeve
dhe grupeve të margjinalizuara. Ajo
gjithashtu është themeluese e Mi-
grant Entrepreneurs International
në Britaninë e Madhe. Si një refug-
jate nga Kosova, në intervistën
dhënë për OJQ Germin, ajo flet për
vlerat dhe imazhin e grave shqiptare
në diasporë. Konsideron se gratë
shqiptare sotjanë ambicioze, të qën-
drueshme dhe punëtore. “Roli i tyre
është tejet i veçantë sepse që nga
mërgimi kanë pranuar të punojnë
çfarëdo pune, në mënyrë që t’i
përkrahin fëmijët dhe familjet, por
edhe t’i ruajnë vlerat familjare dhe
kombëtare”. 

1. Pse vendosët të largoheshit nga
Kosova dhe të emigronit në Britan-
inë e Madhe?

Indira Kartallozi: Mendoj se jam -
dhe mburrem për këtë - një grua me
virtyte të trashëguara nga gjeneratat
e grave shqiptare, kujdestare të
familjes, fëmijëve, shoqërisë dhe
punës. U largova nga Kosova që në
vitin 1987, fillimisht si studente duke
i ndjekur ambiciet e njohurisë së
gjuhës angleze dhe pavarësisë per-
sonale, pastaj edhe në vitin 1992,
kur shumë të rinj iknin nga Kosova
dhe nga turbullirat e shkaktuara
nga okupatorët e asaj kohe. Kam
qenë aktiviste e rregullt, në atë
mënyrën time mendoja të luftoja
për ato padrejtësi të cilat i përje-
tonim. Largimi im ka qenë një
vendim shumë i vështirë, por i
duhur.  

2.Cili është fokusi i dy organi-
zatave që i keni themeluar,Chrysalis
Family Futures dhe Migrant Entre-
prenues International?

Indira Kartallozi: Puna ime gjith-
monë ka qenë e ndërlidhur me të
drejtat e njeriut, sidomos të grupeve
të margjinalizuara, refugjatëve dhe
mërgimtarëve. Shoqëria jonë njerë-
zore është shumë e ndarë dhe e
pabarabartë. Këto pabarazi ekzisto-
jnë në çdo sferë. 

Nëpërmjet dy organizatave të kri-
juara mundohem t’i zvogëloj duku-
ritë negative ndaj njerëzve, sidomos
refugjatëve dhe mërgimtarëve, duke
u përqendruar në vizionin për pro-
movimin e anëve pozitive të këtyre
grupeve. Konkretisht, në pro-
movimin e kontributit pozitiv
shoqëror, kulturor dhe ekonomik.
Gjuha botërore e përshkrimit të em-
igrantëve shumë shpesh i etiketon
ata si “të nevojshëm”, por jo “kon-
tribues”. Ekzistojnë hulumtime me
dëshmi se mërgimtarët kanë kon-
tribuar më shumë ekonomikisht se
sa që flitet. Unë dua t’i promovoj mu
këto fakte dhe ato aftësi të njerëzve
të cilët vijnë me përvoja të mëdha
jetësore. Me shpresë se do ta ndër-
rojmë perceptimin e migrantëve, të
jemi më të pranueshëm, më
mikpritës dhe t’i hapim dyert dhe
kufijtë tanë.

3.Si një refugjate/emigrante nga
Peja, ju në vitin 2015 ishit finaliste
për Gruan Migrante të Vitit. Sa ishte
i vështirë integrimi juaj në shoqërinë
britanike?

Indira Kartallozi: Si çdo refugjate,
integrimi në shoqëri të huaj është i
ngadalshëm dhe varet nga shumë
faktorë. Pasi që integrimi është
dukuri reciproke, të jesh i suk-
sesshëm në shoqëri të huaj të duhet

ta përvetësosh edhe kulturën e tyre.
Me përvetësimin e kulturës angleze
më është dhënë rasti të  njoh dhe
përvetësoj kultura të tjera botërore.
Kur jeton në një shtet të huaj e
prezanton jo vetëm veten, por edhe
kombin dhe shtetin nga vjen. Për
mua ka qenë primare që t’i dëshmoj
shoqërisë angleze virtytet tona poz-
itive, por edhe të mësoj shumë.
Andaj mendoj se jeta ime personale
dhe karriera janë kultivuar mu nga
këto parime të mia: të jem zemërha-
pur dhe t’i pranoj njohuritë e reja.
Këto m’i kanë hapur dyert botërore.

4. Cili është sot imazhi i grave
shqiptare nëshoqërinë britanike dhe
mediat e atjeshme? Çfarë roli ka
gruaja shqiptare në diasporë? 

Indira Kartallozi: Sa pyetje e
këndshme! Me krenari e quaj veten
shqiptare, kurse imazhi që e kemi
momentalisht është mjaft pozitiv. Jo
vetëm për shkak të shqiptareve të
suksesshme si Rita Ora, Bebe
Rexha, Dua Lipa apo Era Istrefi, por
edhe për shkak të atyre grave të
cilat dominojnë në sfera të
ndryshme profesionale. Duke filluar
nga shkencëtaret, akademiket,
avokatet, themelueset e organi-
zatave dhe bizneseve të suk-
sesshme, por edhe amviset tona! 

Nënat dhe gratë e diasporës janë
ambicioze, të qëndrueshme dhe
punëtore. Andaj, roli i tyre është
tejet i veçantë, sepse që nga
mërgimi kanë pranuar të punojnë
çfarëdo pune, në mënyrë që t’i
përkrahin fëmijët dhe familjet, por
edhe t’i ruajnë vlerat familjare dhe
kombëtare. Puna dhe krijimtaria e
këtyre nënave dhe grave në dias-
porë do të shihet në gjeneratat e
ardhme. Unë mburrem me këtë kri-
jimtari të grave tona dhe besoj se
jam pjesë e saj.

5.Çfarë do të thotë koncepti
“Fuqizim i gruas” për ju. Çfarë mund
të bëjmë si shoqëri që vajzat dhe
djemtë të rriten në një frymë të
barazisë sociale?

Indira Kartallozi:Mundohem të
mos e konsideroj si “Fuqizim të
gruas”, por “Fuqizim gjinor”. Ne
kemi nevojë për të drejta të
barabarta, pa e përulur apo
poshtëruar gjininë tjetër. Duhet të
bisedohet për këtë temë më shumë
si çështje e gjithë shoqërisë, e jo
vetëm e gruas. Ne jemi në prag të
transformimeve të cilat janë para-
lele me ato të botës. Jemi shumë të
shpejtë dhe të aftë t’i përvetësojmë
të gjitha. Andaj, vizioni im për trojet
tona është shumë optimist. 

Për të rinjtë tanë mesazhi është
një thënie nga J. F. Kenedi: “Mos
pyet se çfarë mund të bëjë shteti për
ty, por çfarë mund të bësh ti për
shtetin”. Kjo është shumë reale për
ne. Andaj vajzat dhe djemtë e rinj
duhet ta ridefinojnë shoqërinë tonë,
të mësojnë dhe të aftësohen në çdo
lëmi. Mirëpo, edhe ta krijojnë këtë
transformim i cili është i duhur.
Kështu mposhten të gjitha pabaraz-
itë.

6. Mund të thuhet se në Kosovë ka
një paqartësi mbi konceptine femi-
nizmit. Si do ta shpjegonit ju?

Indira Kartallozi: Feminizmi
është një koncept i cili shpesh ke-
qkuptohet dhe keqpërdoret nga të
dyja palët. Feminizmi është një
frymë e cila kërkon të drejta të
barabarta të gruas. Jo mbizotërim.
Nëse keqpërdoret, krijon armiqësi
dhe distancim në mes të dy gjinive.
Me një grup të rinjsh të Kosovës
kam debatuar gjatë sepse kisha
dëgjuar për “Feminizmin ekstrem”
nga ky grup. Nëse feminizmi në

shoqërinë tonë konsiderohet të jetë
“ekstrem”, atëherë nuk është femi-
nizëm! Çdo “ekstremizëm” i
tejkalon kufijtë dhe të drejtat e
barabarta.

7. A duhet të jemi të gjithë femi-
nistë?

Indira Kartallozi: Presionet e
rregullave shoqërore ende janë të
mbizotëruara nga gjinia mashkul-
lore. Shoqëria shqiptare ende i
çmon këto rregulla arkaike. Fatke-
qësisht, gruaja shqiptare ende ke-
qpërdoret dhe keqtrajtohet nga e
gjithë shoqëria, duke filluar nga
shteti, politikanët, liderët, organi-
zatat, mësimdhënësit, etj. Ndërsa të
rrallë janë ata burra në shoqërinë
tonë të cilët deklarohen të jenë fem-
inistë. 

Feminizmi duhet të mësohet në
shkolla, por jo para se të edukohen
mësimdhënësit më parë. Për shem-
bull, dukuria e seksizmit është
shumë e shprehur në përdit-
shmërinë tonë. Sidomos në media.
Ndryshimet e shoqërisë janë të
pashmangshme, por të ngadalshme.
Mirëpo, rinia jonë i sjell këto
ndryshime, prandaj ndikimet pozi-
tive janë në rrjedhë.

*** 

Indira Kartallozi është anëtare 
e Bordit Këshillues në iniciativën

Dialogu i Strukturuar për të Drejtat
e Diasporës, OJQ Germin.

Organizata joqeveritare GERMIN
shfrytëzon teknologjinë për të 

lidhur dhe përkrahur diasporën
shqiptare me shtetet e tyre. 

GERMIN ka për qëllim t’i 
fuqizojë pjesëtarët e diasporës 

për pjesëmarrje në proceset 
e politikëbërjes në Kosovë

GRUAJA NË DIASPORË: INDIRA KARTALLOZI

Gratë mërgimtare janë ambicioze dhe punëtore, 
i ruajnë vlerat familjare

Dafina Prekazi

Siguria, vetëbesimi dhe vendos-
mëria janë vetëm disa nga karakter-
istikat që ndërlidhen me
udhëheqjen, lidershipin dhe
vendimmarrjen. 

Këto atribute në shoqërinë
tonëasocohenme burrat në vendim-
marrje dhe qeverisje. Pavarësisht
përpjekjeve të vazhdueshme dhe
progresit që bëhet për konsolidimin
e barazisë gjinore në vendin tonë,
gratëende janë tejet tëpapërfaqë-
suara në sferat e ndryshme
shoqërore,veçanërisht në ato që
kanë të bëjnë me vendimmarrjen.
Marrë parasysh faktin që gjysma e
popullsisë së Kosovës përbehet nga
gratë, rrjedhimisht edhe qasja në
vendimmarrje do të duhej të ishte e
barabartë. Por, realiteti qëndron
krejt ndryshe.

Hulumtimi i fundit i realizuar nga
Qendra Kosovare për Studime Gji-
nore, "Pjesëmarrja e grave në
vendimmarrje në Kosovë”, tregon se
në vitin 2015 përfaqësimi i grave ne
pozitat e larta drejtuese dhe vendim-
marrëse në qeveri është vetëm 5.2%.
As në nivelin lokal gjendja nuk qën-
dron më mirë, duke qenë se në këtë
vit vetëm 10.1% e grave kanë qenë
të përfshira në pozita të lar-
tadrejtuese dhe vendimmarrëse.
Këto të gjetura janë shqetësuesedhe
tregojnësa mbrapa jemi në aspektin
institucional me përmbushjen e kë-
tyre kuotave. 

Përfaqësimi dhe respektimi i
kuotës për gratë dhe vajzat në
vendimmarrje, posaçërisht nga in-
stitucionet publike,është tregues i

qartë dhe pasqyrim i thellë i
shoqërive tësotme dhe vlerave që
mbart një shtet. Shoqëria jonë ende
nuk është plotësisht e vetëdijesuar
se kjo dukuri nuk duhet të përm-
bushet vetëm pse imponohet si
obligim ligjor, i cili edhe ashtu nuk
zbatohet, duke përfshirë edhe insti-
tucionet të cilat e kanë miratuar këtë
Ligj. Ky është një konstatim të cilin
askush nuk mund ta mohojë dot
pasi që evidencat dhe dukuritë ak-
tuale lidhur me këtë çështje flasin
vetvetiu. 

Inkuadrimi i grave në proceset e
vendimmarrjes në institucionet pub-
like dhe në sektorët tjerë sistemorë
duhet të shtrihet përtej përmbushjes
së kuotave për faktin se kjo është e
drejtë universale dhe fundamen-
talee njeriut.

Përmbushja ligjore e kuotave pat-
jetër se do ta shënonte një të arritur,
por çka pas përmbushjes së kuo-
tave?  

Fatkeqësisht, një përfaqësim kaq i
ulët i grave është i kushtëzuar nga
shumë faktorë kulturorëdhe so-
cialë. Arritja e barazisë gjinore nuk
është thjesht arritje statistikore dhe
nuk duhet të konsiderohet si e tillë.
Në fakt, pesha reale e problemit
qëndron edhe tek procesi i vendim-
marrjes. Qasja e gruas në proceset
vendimmarrëse nuk është e lehtë
marrë parasysh stereotipet gjinore
që luajnë rol qenësor nëdefinimin e
shoqërisë tonë. Qëndrimet dhe prit-
shmëritë rreth roleve gjinore në
shoqëri shpesh janë të bazuara
nëstereotipe dhe paragjykime, që
në esencë mbartin traditën
maskuliniste. 

Hulumtimet e fundit nëKosovë
tregojnë se 53.1% e qytetarëve men-
dojnë se arsyeja pse gratë nuk
kërkojnë punë qëndron prapa oblig-
imeve familjare, që përfshijnë ku-
jdesin për fëmijët dhe më të vjetërit
në familje. Vetë fakti që për shumë
të anketuar në këtë hulumti-
mobligimet familjare për një grua
konsiderohen të jenë barrierë për
t’u punësuar, tregon se sa të thella
janë perceptimet patriarkale.
Përderisa një burrë e ka më të lehtë
ta ruajë stabilitetin në karrierën e tij,
një grua shumë lehtë mund ta hum-
basë punën për shkak të lehonisë
dhe obligimeve familjare. Rrjed-
himisht, në këto kushte burri vazh-
don të zhvillojë kapacitete dhe
tëngritet profesionalisht, përderisa
edhe një rrogë e qëndrueshmemu-
jore për gruan shihet si arritje e suk-
sesshme.

Rolet gjinore të imponuara nga
shoqëria jonë gjithashtu ndikojnë
edhe në zgjedhjen e profesioneve
nga ana e grave. Sipas një hulum-
timi tjetër të bërë vitin e kaluar, në
shumicën e fushave në tregun e
punës në Kosovë gratë janë tëpa-
përfaqësuara, përderisa burrat krye-
sojnë në shumicën e profesioneve
në tregun e punës, përveç atyre të
qepjes dhe përpunimit të pemëve
dhe perimeve që dominohen nga
gratë. Profesionet që zakonisht
ushtrohen nga gratë janë të nivelit
teknik, ndërsa burrat shihen të aftë
t’i kryejnë pothuajse të gjitha llojet
e profesioneve. Edhe kur niveli i ar-
simimit të grave në fusha të caktu-
ara është më i lartë se i burrave, ato
vazhdojnë të jenë  më pak të për-

faqësuara. Kur një mendësi e tillë
dikton se cilat duhet të jenë profe-
sionet e përshtatshme për gratë,
patjetër që edhe gratë hasin në
vështirësi të përparojnë në karrierë
e aq më pak të kenë qasje në pro-
cesin e vendimmarrjes. Si rezultat,
gratë shihen si të paafta dhe tëpa-
zonja t’i bëjnëato punë që, në re-
alitet, iu takon t’i bëjnë dhe janë të
shkathëta t’i realizojnë. 

Eliminimi i stereotipeve ështëi
vështirë dhe sfidues, por i domos-
doshëm për krijimin e një shoqërie
demokratike dhe arritjen e
gjithëpërfshirjes gjinore në proceset
vendimmarrëse. Përpjekjet e vazh-
dueshme për ta përmirësuar për-
faqësimin gjinor në vendimmarrje
nuk mund të bëhen vetëm me për-
mirësimin e legjislacionit dhe lo-
bimin për ngritjen e kuotave si pjesë
e agjendave të institucioneve

përgjegjëse. Ndryshimet rrënjësore
nuk vijnë nga përpjekjet sipërfaqë-
sore, por nga hapat që ndërmerren
në mënyrë konkrete. 

Përtej kuotave, ato përfshijnë
ndikimin e gjithë shoqërisë për ta
përmirësuar qasjen e barabartë të
vajzave dhe grave në edukim, elim-
inimin e dhunës dhestereotipeve gji-
nore, si dhe pritshmëritë dhe ndarjet
e përgjegjësive në mes të burrave
dhe grave brenda familjes. 

Ndryshimi i domosdoshëm i idesë
se këto të drejta nuk janë privilegje
dhe dhurata, por të drejta funda-
mentale, është avancimi më i sigurt-
drejt qasjes së barabartë të grave në
vendimmarrje dhe në proceset e
shtetndërtimit si pjesë integruese e
shoqërisë.

Koordinatore e projektitnë Qendrën
Kosovare për Studime Gjinore

Përfaqësimi gjinor përtej kuotave
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Sevdije Ahmeti (1944 – 2016) ka
qenë njëra ndër iniciueset e ak-
tivizimit të lëvizjes për të drejtat e
grave dhe demokraci në Kosovë
dhe në rajon. Ajo ishte themeluese e
Qendrës për Mbrojtjen e Grave dhe
Fëmijëve, më 1993, që ishte ndër or-
ganizatat e para joqeveritare në
Kosovë të cilat aktivizmin e vet e
kthyen edhe në protesta në mbro-
jtje të të drejtave të njeriut dhe të
drejtave të grave, si dhe për paqe e
kundër represionit shtetëror serb
ndaj shqiptarëve në Kosovë.

Ajo ka kontribuuar në dokumen-
timin e dhunimeve gjatë kohës së
luftës, duke bashkëpunuar ngushtë
edhe me Tribunalin e Hagës,
ndërsa për aktivizmin e vet ka
marrë disa njohje e dekorata
ndërkombëtare, përfshirë Çmimet
e organizatave Human Rights
Watch dhe Amnesty International.

Ishte edhe ligjëruese ndërkom-
bëtare për të drejtat e njeriut, së
fundi edhe në Institutin Oak, në
Maine të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, ndërsa lidhur me punën
dhe të drejtat e shtypura në Kosovë
ka shkruar artikuj, analiza dhe
libra, përfshirë librin “Ditari i një
gruaje të Kosovës 1998-1999”, bo-
tuar në Paris.

Qendra Kosovare për Studime
Gjinore kishte realizuar një inter-
vistë biografike me Sevdije Ah-
metinpër projektin “Histori është
edhe tregimi i saj” (Historia e Grave
Kosovare në Shoqërinë Civile 1980
– 2004)”, e cila është publikuar në
vitin 2008.

Kur dhe ku u lindët?
Sevdije Ahmeti: U linda më 5

nëntor 1944, në Gjakovë.

Ku jeni rritur?
Sevdije Ahmeti: Jam rritur në

Gjakovë.

Cili ka qenë profesioni i prindërve
tuaj?

Sevdije Ahmeti: Babai im ka
qenë avokat me profesion. Një kohë
ishte sekretar i rrethit në Gjakovë,
por për shkaqe politike ka qenë i
përjashtuar dhe i dënuar. Poashtu,
ai ka qenë kryetar i Odës
Ekonomike.

Çfarë shkollimi keni ndjekur?

Sevdije Ahmeti: Në vitin 1971
kam diplomuar në Fakultetin e
Gjuhës dhe Letërsisë Angleze. Në
vitin 1964 kam shkuar në Angli, ku
kam qëndruar deri në vitin 1966
dhe kam studiuar psikologji. Kam
kryer specializimet në Institutin
Bibliografik, si një formë e Masterit,
në Beograd, pastaj në Bibliotekën
Shtetërore të Bukureshtit dhe në
Mynih të Gjermanisë,në Institutin
për EvropënJuglindore. Poash-
tukam qenë në Bibliotekën e
Bavarisë, kui kam kryer të gjitha
specializimet bibliografike. 

Çfarëkeni punuar?

Sevdije Ahmeti: Puna ime e parë
ka qenë në Bibliotekën Kombëtare
të Kosovës, si udhëheqëse e sektorit
të bibliografisë, për plot tri vite e

gjysmë. Pastaj një kohë kam punuar
në Këshillin për të Drejtat dhe Liritë
e Njeriut. Kurse që nga viti 1993 u
angazhova dhe formova Qendrën
për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve. 

Cili ishte aktiviteti juaj i parë në
shoqërinë civile?

Sevdije Ahmeti: Pjesëmarrja ime
e parë në aktivitete të shoqërisë
civile ishte në prill të vitit
1987,nëaktivitetin “Zëri kundër
stigmatizimit dhe stereotipeve ndaj
grave shqiptare në ish-Jugosllavi”.
Gjithmonë në kokë e kam pasur që
të formojmë grupe dhe të organizo-
hemi, sepse si individ ishte e
vështirë të punosh në një cenzurë
aq të madhe politike.Si grup, hera e
parë ka qenëbrenda në bibliotekë
ku u organizuamgratënëpërkrahje
të minatorëve dhe studentëve. Stu-
dentët ishin në sallën e sportit,
kurse minatorët në zgafellë. Kjo ka
qenë situatë e tmerrshme, sepse
kemi menduar se do t’i bombardo-
jnë fëmijët tanë edhe në protesta të
ndryshme.

Çfarë ju ka motivuar të përfshi-
heni në shoqëri civile dhe të merreni
me aktivizëm?

Sevdije Ahmeti: Unë pikësëpari
kam lexuar shumë për padrejtësitë
që iu kanë bërë dhe po i bëhen pop-
ullit shqiptar. Por,motivimi më i
madh ka qenëprilli i vitit 1987, në
kohën kur Millosheviqi erdhi në
Fushë Kosovë dhe ju tha serbëve se
“juve asnjë qime e flokut nuk do t’ju
mungojë, askush nuk guxon t’ju

prekë, as t’ju rrahë”. Ky ishte një
gjest fashist ndaj një populli tjetër. 

Pika e dytë që më ka shtyrëqë të
merrem me të drejtat e njeriut ishte
fillimi i targetimit të grave
shqiptare. Një gjë e tillë më së
shumti ndodhi nga viti 1987 deri në
vitin 1989,kur shkruhej kundër
grave shqiptare se janë skllave, janë
makina larëse, ato nuk dinë të bëjnë
asgjë tjetër por vetëm të prodhojnë
“minj” (minj serbët i quanin fëmijët
e lindur shqiptarë), të bëjnë vetëm
seks se gratë shqiptare janë me tru
të shpërlarë, dhe se janë të mjerat e
Jugosllavisë. Në këtë kohë unë e
ngrita zërin si grua, sepse edhe e
kisha kompjuterin në bibliotekë ku
e kishim rrjetin e gjithë Jugosllav-
isë, dhe fillova të gjej mundësinë
për të rezistuar ndaj serbëve që
shkruanin kundër grave shqiptare. 

Të  them të vërtetën, problemi
ishte te zhvillimi ekonomik, se një
vend që zhvillohet ekonomikisht
nuk mund të ketë probleme të lind-
shmërisë së madhe. Për shembull,
nëna ime ka lindur gjashtë fëmijë
sepse tre i kanë vdekur, por unë i
kam lindur vetëm dy
fëmijë,meqenëse kam ndërtuar kar-
rierën time dhe nuk kam pasur
mundësi të bëj më tepër, sepse as
nuk do të kishte kush të kujdesej
për ta. Prandaj, këto janë
stereotipet me të cilat u shikuan dhe
u gjykuan gratë shqiptarederi në
pikën që filluan edhe të formohen
komisione në Komitetin Qendror të
Lidhjes Komuniste për të ardhur në
Kosovëdhe për ta studiuar
fenomenin grua.

A ju ka ndihmuar ndonjë ngjarje
në fëmijërinë tuaj, ose në familjen
tuaj, për t’u aktivizuar në shoqërinë
civile?  

Sevdije Ahmeti: Mua më ka nxi-
tur fakti se familja ime, duke përf-
shirë edhe axhallarët, kanë qenë
vazhdimisht të përndjekur dhe
kanë qenë të dënuar politikë. Kjo ka
qenë një nxitje që unë të angazho-
hem për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut.

Në cilat forma të rezistencës jeni
përfshirë? 

Sevdije Ahmeti: Mund të veçoj
shumë organizata të cilat kanë
dhënë një kontribut të madh.
Gjithashtu, edhe vetë Qendra për
Mbrojtje të Grave dhe Fëmijëve ka
dhënë një kontribut të madh. Kjo
qendër u ka ndihmuar shumë
grave dhe fëmijëvedhe gjithë pop-
ullit shqiptar edhe gjatë luftës.
Qendra ka qenë aktive në protesta
të ndryshme që janë zhvilluar
kundër aparteidit në Kosovë. Qen-
dra ka organizuar protestën me
bukë në duar për thyerjen e
bllokadës së shtetrrethimit. Në
këtë protestë, apo marsh, kanë
marrë pjesë një numër i madh i
grave dhe kjo protestë ka bërë
shumë jehonë sepse ka tërhequr
vëmendjen e shumë mediave
ndërkombëtare si CNN, Eu-
roNews, etj. Qëllimi ishte qëbota
ta shohë që në Kosovë po zhvillo-
het një terror i madh kundër pop-
ullit shqiptar.

IN MEMORIAM

Sevdije Ahmeti, gruaja e fillesës së aktivizmit kosovar



e mërkurë  • 8 mars 2017KOHA për gratë

CyanMagentaYellowBlack

CyanMagentaYellowBlack

14 •   KOHA Ditore

Elvira Berisha

Kur Dua Lipa gërshetoi duart për ta
bërë shqiponjën në videoklipin e
këngës “Last Dance”, e dëshmoi edhe
një herë se ndihet krenare për vendin
e origjinës. 

“Jam shumë e lumtur dhe krenare
që mundem të prezantoj vendin tim,
që mund të vij dhe ta bëj një koncert
kësisoj”, kishte thënë pop ylli me nam
botëror në gusht të vitit të kaluar, kur
mori Medaljen Presidenciale të Mer-
itave nga Presidenti i Republikës së
Kosovës. 

Para saj, këtë medalje e pati marrë
edhe Rita Ora – një tjetër këngëtare
me origjinë nga Kosova që shënoi
historinë duke u bërë shqiptarja e
parë që interpretoi në ceremoninë e
Çmimeve Oscar.

Këngët e të dyja vajzave janë rendi-
tur nëpër majatetop-listave muzikore
nëpër botë. Ato mund dëgjohen
nëpër skena botërore, televizione me
nam, festivale si Glastonbury, por
edhe në qendra tregtare dhe dyqane. 

Hapave të  Lipës dhe Orës është
edhe Era Istrefi, e cila me videoklipin
e këngës së re “Redrum” theu rekord
me 2 milionë klikime në  kanalin
YouTube për vetëm 24 orët e para të
publikimit. 

Si vend prej nga vijnë artistet më të
mira të muzikës pop, Kosova u për-
mend në kryetituj të  mediave pres-
tigjioze. 

Në një tjetër lloj muzike – atë
klasike – vajzat kosovare janë po aq
të  suksesshme. Soprano dhe instru-
mentiste nga Kosova po pushtojnë
skenat e muzikës serioze nëpër botë. 

Pianistja Ardita Statovci ka shtrirë
hartën e koncerteve të saja deri në
Indi, sopranoja Elbenita Kajtazi ka
performuar edhe në krah të legjen-
darit Placido Domingo, kurse Rina
Kaçinari tashmëështë  e njohur
ndërkombëtarisht për interpretimin
unik në çelo.

Suksesi individual

Institucionet kosovare mund t’i
nderojnë duke iu ndarë medalje, por
shteti nuk ka dorë në  suksesin e as-
njërës prej tyre. Rrugëtimi drejt ske-
nave botërore nuk ka qenë i lehtë për
ato që karrierën e kanë nisur në
vendlindje. 

Sopranoja Elbenita Kajtazi, soliste
e shtëpisë së njohur operistike gjer-
mane Deutsche Oper Berlin, rrëfen
se rruga drejt suksesit nuk ka qenë e
lehtë.

“Asnjë rrugë drejt suksesit
nukështë e lehtë. Duke qenë pjesë e
një familjeje të madhe, me vetëm
njërin prind duke punuar, mund të
them që rruga ime drejt suksesit ka
qenë veçanërisht e vështirë dhe me
shumë sfida”. 

Ajo kishte nisur të interpretonte
nëpër koncerte gjatë viteve kur vi-
jonte shkollën e mesme të muzikës
“Tefta Tashko”, në Mitrovicë. Në vitin
e parëtë studimeve në Akademinë e
Arteve në Universitetin e Prishtinës,
ishte bërë pjesë e Filarmonisë  së
Kosovës. Por, asnjëherë nuk kishte
pasur mbështetje institucionale. Min-
istria e Kulturës, njësoj sikurse insti-
tucionet tjera kulturore në vend, nuk
kaplatformë e as fonde për fuqizimin
dhe promovimin e talenteve.

“Gjithmonë kam qenë e vetëspon-
sorizuar, duke llogaritur vetëm në
ndihmën prindërore. Pjesëmarrjen
në gara ndërkombëtare e kam filluar
në vitin 2012, mirëpo gjithmonë me
vetëfinancim, sikur për pjesëmarrje
nëpër gara, njëjtë edhe për koncertet
e diplomimit që kam organizuar”, ka
thënë  Kajtazi, duke shtuar se gjatë
viteve të shkollimit të mesëm, Ko-
muna e Mitrovicës i kishte ndihmuar
me një bursë dhe me një shumë mod-
este për organizimin e koncertit të
diplomimit. 

“Nuk kam pranuar kurrë asnjë
grant tjetër nga Ministria e Kulturës,
apo ndonjë institucion i Kosovës.
Fakti që kam qenë femërnuk ka lua-
jtur rol të madhsa ai që kam ardhur
nga një familje jo me traditë në botën
e muzikës, jo me traditë në fushën e
muzikës klasike në Kosovë”, ka
thënë  ajo. 

Kajtazi, e cila vitin e kaluar ndau
skenën me legjendën e muzikës

Placido Domingo në një  festival në
Austri, thotë se në fillimin e karrierës
muzikore në Kosovë ishte sfiduar në
shumë aspekte.

“Këtë gjithmonë ma kanë bërë të
ditur njerëz të cilët janë munduar të
arrijnë sukses në bazë të pozitave in-
stitucionale të familjes sesa në bazë
të talentit edhe punës së tyre. Pastaj
ka ndikuar edhe fakti që kam qenë
femër. Ka ndodhur që nuk jam ftuar
në intervista nëpër televizione edhe
kur e kam fituar vendin e parë në
ndonjë garë, mirëpo janë ftuar
meshkujt të cilët ndoshta vetëm kanë
marrë pjesë”. 

Larg vendit të lindjes për tazhvilluar
karrierën para gati 30 vitesh ishte
nisur edhe violonçelistja Rina Kaçi-
nari. Ishte vetëm 15 vjeçare kur e
mori rrugën për në Zagreb, për ta nd-
jekurëndrrën e saj. 

“Jam e lindur në  Prishtinë, ku si
fëmijë fillova taluaj instrumentin vio-
lonçel. Në moshën 15 vjeçare isha
nxënësja e vetme në violonçel në
shkollën e mesme të muzikës. Dhe
mbasi nuk kisha profesor, e dëshira
për ta vazhduar mësimin ishte e
madhe, u detyrova të shkoja diku
jashtë”. Shkollën e mesme të
muzikës e kishte përfunduar në Za-
greb, ndërsa studimet e mëtejme në
Universität für Musik und darstel-
lende Kunst, në Graz të Austrisë.

“Pas studimeve e kalova audicionin
në Orkestrën e Operës dhe Simfon-
isë në Maribor të  Sllovenisë. Pas dy
vitesh vendosa të shpërngulem në
Vjenë, ku jetoj tash e 12 vjet si artiste
e pavarur, duke u angazhuar në pro-
jekte të ndryshme në teatër dhe si
pedagoge”. Njësoj si Kajtazi, as Kaçi-
nari nuk ka marrë ndonjë përkrahje
institucionale nga vendi i origjinës.

“Asnjëherë. Për fat, e kam një nënë
e cilaështë e vetmja që më ka
përkrahur financiarisht, si grua e ve
me tre fëmijë”, thotë ajo, fort krenare
me atë që ka arritur.

“Jam e lumtur që si femër kosovare
kam arritur me instrumentin tim dhe
kompozimet e mia të luaj koncerte në
gati tërë botën”.

Edhe pianistja Ardita Statovci ndan
një trajektore të ngjashme me shu-
micën e muzikanteve kosovare që
kanë bërë emër në botë. Në moshën
15 vjeçare e la vendlindjen për ta
kryer shkollimin në Austri, dhe deri
më tashështë ngjitur në skena të
mëdha për të koncertuar. Mes tyre
edhe në Pallatin Mbretëror në Suedi.
Ka performuar në Indi vitin e kaluar
dhe ka marrë pjesë në ceremoninë e
ndarjes së Çmimeve Nobel më 2016.
I gjithë ky rrugëtim pashmangshëm
u shoqërua me sfida.

“Rruga deri në krijimin e një in-
strumentisti apo instrumentisteje të
mirëfilltëështë shumë e gjatë. Në
fakt, e pambarimtë. Ka faza të
ndryshme nëpër të cilat kalon njeriu
që i dedikohet muzikës në një sim-
biozë së bashku me instrumentin.
Është faza e fëmijërisëkur zbulohet
talenti i fëmijës dhe kur bota e
jashtme ka ende një tolerancë të
madhe në vlerësimin artistik, kurse
më vonëvjen faza kur individi vendos
të studiojë muzikën dhe ajo shndër-
rohet në dedikim jetësor”, thotë Sta-
tovci, teksa shton se kur dikush e bën
këtë përcaktim rrugaështë e pa-
fundme me punë dhe këmbëngulje
për zhvillimin e shijes muzikore, per-
sonalitetit, shprehjes në muzikë, për-
sosjes teknike, maturisë,
origjinalitetit, korrektësisë së analizës
dhe interpretimit të veprës.

“Fazën e fëmijërisë së hershme kur
kam filluar me piano dhe deri në
moshën 15 vjeçare e kam kaluar në
Prishtinë, kurse nga kjo moshë u pra-
nova për të studiuar në Universitetin
Mozarteum në Salzburg të Austrisë.
S'do mend se vështirësitë kanë qenë
të mëdha në shumë aspekte, madje
për njerëzit që nuk merren me art ato
do të mund të dukeshin edhe të
pakalueshme”. Por, Statovci thotë se
lidhja emocionale që krijon muzika
ngërthen në vete edhe një forcë të
pashtershme për një dedikim të plotë
pa marrë parasysh vështirësitë. 

“Kjo forcëështë ajo udhëheqja ab-
solute në një rrugë me një përdit-
shmëri sfiduese që shpeshherë teston
kufijtë e njerëzores, por edhe pa-
fundësisht të bukur dhe përm-
bushëse”. Ajo thekson se shkollimin
e saj në muzikë e ka përkrahur
familja.

“Për shkollimin tim pianistik në
Kosovë prindërit e mi e kanë bërë të
pamundurën për të ma krijuar ambi-
entin (pianon, orët e pianos, liter-
aturën muzikore), ndonëse ishin vitet
e 1990-ta, kur ishin dëbuar nga puna
dhe një kohë profesorët në Univer-
sitet kishin punuar fare pa pagesë, e
pastaj me paga që vështirë mund të
quhen edhe minimale”. 

Në Austri, shkollimine kishte vazh-
duar me bursa.

“I jam shumë mirënjohëse shtetit të
Austrisë për mundësitë që më ka
dhënë. S'do mend seështë dashur të
ushtroja ditë e natë e të konkurroja
dhe garoja (në formë të garës pianis-
tike para jurisë) për t’i fituar me
mund dhe djersë këto bursa.
Mundësia mëështë dhënë, pa marrë
parasysh se gjatë viteve të studimit
ende nuk isha shtetase austriake, pra

rëndësi kishte përgatitja e studentit.
Janë një sërë bursash që më kanë
ndarë Ministri të ndryshme Austriake
(e Kulturës, e Arsimit dhe ajo e
Shkencës dhe Hulumtimit), Fonda-
cione Kulturore austriake, etj.”, thek-
sonStatovci, e cila vazhdon ta ketë
përkrahjen e shtetit austriak edhe në
ditët e sotme.

Rikthimi para publikut, në shtëpi

Ndonëse vendi i origjinës nukështë
se ka luajtur ndonjë rol në ndërtimin
e karrierës së  tyre, vajzat kosovare të
skenave botërore, dakordohen në
pikën se ndjesia që ua fal interpretimi
para audiencës në Kosovëështë
shumë  e veçantë.

“Jam shumë e lumtur kur perfor-
moj në Kosovë. Familjarëve iu
mungoj tash që jetoj në Gjermani,
prandaj janë shumë të gëzuar sa herë
më ftojnë të performoj në Kosovë.
Mund të them se janë arsyeja krye-
sore pse shumë shpeshvij për të per-
formuarkëtu”, thotë Kajtazi, e cila në
maj të vitit të kaluar kishte mbajtur
koncert në Prishtinë,në kuadër të fes-
tivalit ReMusica.“Pasi që kam punuar
nëpër shumë projekte ndërkom-
bëtare ndjej se jam rritur dhe pjekur
profesionalisht, dhe për këtë arsye vij
me dozën e vetëbesimit që më duhet.
Natyrisht, jam e hapur gjithmonë për
këshilla dhe pyetje të ndryshme nga
kolegët e mi”, potencon ajo, tek shton
se Kosova duhet të bëjë më tepër në
fushën e artit. 

“Në film, teatër, muzikë, balet, në të
gjitha fushat. Nuk besoj se ka të bëjë
diçka me gjininë, mirëpo me rëndës-
inë dhe mbështetjen institucionale që
politika kosovare i jep artit”.

Rina Kaçinari për herë të parë
kishte interpretuar në Kosovë në vitin
2011. Ishte ftesa e parë që kishte
marrë për të interpretuar në
vendlindje, 22 vjet pasi ishte larguar.
Do të  ngjitej në skenën e festivalit
KamerFest.

“Prej atëherë kam qenë e ftuar
edhe dy herë tjera. Një herë nga Am-
basada Austriake dhe vitin e kaluar
nga festivali FemArt. Kam luajtur se-
cilën herë me projekt tjetër dhe ka
qenë  situatë shumë speciale për
mua. Mbasemë emocionuese se
kudo tjetër në botë. Posaçërisht kur
luan para familjes, shoqërisë së parë
dhe publikut”.

Edhe Kaçinari ka porosi të njëjtë
për institucionet e Kosovës, të cilave
ua përkujton se arti dhe artistët e për-
faqësojnë kulturën e një shteti.

“Këtë fakt, fatkeqësisht, nuk e kanë
kuptuar ende shumë institucione
shtetërore. Shpresoj që së paku gjen-
eratat e reja do të kenë më tepër fat
në të ardhmen”.

Për Ardita Statovcin, interpretimi
në piano para publikut të saj të
dashur në Kosovëështë  festë e
vërtetë.

“Në çdo intervistë e kam thënë që
secilën herë performimi në
Kosovëështë emocion i veçantë. Pub-
liku kosovarështë mbase i vetmi pub-
lik në të cilin njoh edhe personalisht
një numër të madh njerëzish me të
cilët na lidh familja, shoqëria, aspekti
profesional, fëmijëria, etj. Publiku
kosovarështë një publik i ngrohtë,
fantastik,që të shpërblen me duar-
trokitje dhe atmosferë të mrekul-
lueshme”.

Por, kur bie fjala për institucionet,
ajo përmend se investimet e paraqë
duhet të bëhen janë një sallë koncer-
tale dhe Shtëpia e Operës dhe Baletit
në Prishtinë.

“Ndërtimi i këtyre dy objekteve do
të ishte imirëseardhur për të gjithë:
femra, meshkuj, profesionistë,
dashamirë, pasionues të artit, për
vlerën e shtetit, për shkollimin e
brezave të rinj, për zhvillimin e kul-
turës, për turizmin, për guidat dhe
hartat shtetërore dhe atyre të qytetit
të Prishtinës, për identitetin
shtetërordhe kulturor, dhe për një
mori aspektesh tjera”. 

Ajo bashkë me shumë vajza tjera
kosovare veçse e kanë ndërtuar një
imazh të mirë për shtetin e Kosovës.
U kanë hapur rrugë edhe vajzave
tjera që do t’i ndjekinëndrrat, duke ua
dëshmuar seato mund të bëhet re-
alitet. 

Me pak fat dhe shumë punë.

Vajzat kosovare të skenave botërore
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Arsim Maxherra

Në të kaluarën, në Kosovë është
menduar se xhudo është sport
vetëm për meshkuj. 

Fillimisht, kështu ka mundur të
mendonte edhe Majlinda Kelmendi. 

Por, ajo nuk është zmbrapsur
nga synimi për të bërë karrierë në
këtë sport luftarak, falë të cilit
vendi ynë ka prekur majat më të
larta të sportit botëror. 

25 vjeçarja nga Peja tashmë
është simbol i sportit të Kosovës,
e mbase edhe i vetë shtetit. Të ar-
riturat e saj përmenden sa herë që
për Kosovënflitet si një tregim
suksesi. 

Rrëfimi për Majlindën është i
veçantë. 

Nga një vend pa shumë traditë
në sportin e lindur në Japoni dhe
me barriera të shumta rrugës, Ma-
jlinda ka arritur të fitojë krejt çka
mund të fitohet në sport. Ajo vjet e
fitoi medaljen e artë olimpike në
kategorinë deri 52 kilogramë, që
është suksesi më i madh i mund-
shëm. Vjet gjithashtu fitoi edhe tit-
ullin e më të mirës në Europë, që
për të ishte i dyti. Ka edhe dy tituj
të botës për seniore, ndërsa për ju-
niore (xhudistet deri 20 vjet) ka po
ashtu tituj të botërorë dhe europi-
anë. 

Majlindës në fillim i kanë pen-
guar pyetjet pse ka vendosur të
merret me një sport ku kërkohet
forcë e madhe dhe ku synimi
kryesor është të rrëzohet kundër-
shtarja. Por, ajo ishte e përkush-
tuar që me punë dhe suksese të
dëshmojë se xhudo nuk është
vetëm për meshkuj. Ia ka dalë.
Tashmë shihet si inspirim për
gjeneratat e reja dhe shembull se
me angazhim mund të arrihet ajo
që synohet.

“Ka kohë që nuk më bëhet
pyetja pse e kam zgjedhur një
sport që ndoshta dikujt i është
dukur sport i meshkujve. Edhe
nëse diçka duket e meshkujve, në
qoftë se femrat e ndjejnë se është
gjë e duhur - duhet ta bëjnë. Ka
kaluar koha kur gjërat janë ndarë
në ‘vetëm për meshkuj’ dhe
‘vetëm për femra’. Në fakt,tashmë
ka pak gjëra në botë që janë vetëm
për meshkuj, apo vetëm për
femra. Nëse e ndjen se duhet ta
bësh, se është e duhura për ty -
bëje", ka thënë Majlinda. 

Gjatë karrierësajo është përbal-
lur me mungesën e përkrahjes së
duhur, me shumë telashe të
natyrës politike dhe në fund edhe
me lëndime të rënda. Të gjitha sfi-
dat i ka kaluar. Nga përvoja e fi-
tuar ajo mund të japë vlerësime
për femrat shqiptare në
përgjithësi.

"Femrat shqiptare janë shumë të
vendosura. Kur synojmë diçka
nuk ndalemi deri sa ta arrijmë.
Një prej femrave shqiptare,
përkatësisht të Kosovës, që e ka
arritur atë që ka dashur, mund të
them se jam edhe unë. Atë që e
kam arritur, e kam arritur vetëm
me punë, angazhim, përkushtim
maksimal. Me shumë djersë dhe
mund. Rruga për sportistët e
Kosovës, aq më shumë për femrat,
nuk është e lehtë. Përkundrazi.

Por, kur e ke vendosmërinë nuk
ka diçka që nuk mund të realizo-
het në jetë". 

Sipas saj, femrat shqiptare janë
shumë më të përkushtuara se
meshkujt.

Për të drejtat e grave në shoqëri

thotë se gjendja është shumë më e
mirë se që ka qenë në të kaluarën.
Vlerëson se nuk është në nivelin e
vendeve të zhvilluara evropiane,
por nëse krahasohet me të kaluarën
atëherë përparimi shihet qartë.

“Femrat duhet të kenë shumë

më shumë të drejta, shumë më
shumë përkrahje. Me një
përkrahje më të madhe, sukseset
do të jenë shumë më të mëdha.
Kjo që e kemi arritur deri më tani
assesi nuk është maksimumi.
Femrat shqiptare kanë potencial

për shumë më tepër", thotë xhud-
istja më e mirë në botëaktualisht.

Përkushtimi për të bërë karrierë
në xhudo, Majlindën e ka privuar
nga disa gjëra. Herët është larguar
nga lodrat dhe nuk ka shumë
kohë të lirë. Kohën e lirë kryesisht
e kalon me familje, ndërsa nuk
frekuenton jetën e natës. Nuk del
asnjëherë në diskoteka apo klube
tjera. Thotë se nuk i mungon jeta e
natës, ndërsa karriera ia ka
mundësuar që të shohë shumë
vende të botës, thuajse në të gjitha
kontinentet. Stërvitet rregullisht
në sallën e vogël, që nuk e ka larg
shtëpisë së saj në Pejë.

Tashmë është personazh i
mirënjohur. Në rrugë shpesh e
ndalin dhe e urojnë. E ndalin edhe
gra në moshë e vajza të reja.
Natyrisht, edhe fëmijët. 

"Më ndalin shumë femra në
rrugë dhe më urojnë për sukseset.
Ato që janë më në moshë më
shohin si shembull për fëmijët e
tyre, për nipërit dhe mbesat. Ato
që janë më të reja më përgëzojnë
për përkushtimin dhe përmes
meje binden se në jetë duhet të
luftohet shumë për atë që dëshiro-
het, për t’i realizuar synimet. Ka
shumë femra që më thonë se i kam
inspiruar për t’i ndjekur ëndrrat,
për të mos u dorëzuar nga
synimet". 

Në fakt, femrat prijnë në sportin
kosovar për nga sukseset. Pos Ma-
jlindës, suksese të mëdha kanë
edhe dy xhudistet tjera, Nora
Gjakova dhe Distria Krasniqi, si
dhe boksierja e re, Donjeta Sadiku.
Asnjë sportist mashkull nuk i afro-
het sukseseve të këtyre vajzave.

"Për femrat nuk është aspak e
lehtë, sidomos në Kosovë. Por, ven-
dosmëria na dallon. Kur një femër
shqiptare, përkatësisht një femër e
Kosovës, dëshiron diçka, atëherë
është shumë e vështirë të ndalet në
rrugën e saj", thotë Majlinda.

Ndonëse femrat kanë suksese
më të mëdha, numri i femrave që
merren me sport në Kosovë nuk
është i madh. Ka shumë më pak se
meshkuj. Femra në poste
drejtuese në sport, si trajnere, ud-
hëheqëse klubesh e federatash, ka
edhe më pak sesa sportiste.

"Fatkeqësisht, numri i femrave
në sport nuk është i madh. Tash,
në përgjithësi, femrat e kanë
përkrahjen e familjes dhe rrethit
për t'u marrë me sport, por duhet
të përkrahen edhe më shumë. Në
sport kemi dëshmuar se mund t’i
arrijmë nivelet më të larta
botërore. Por, përkrahja epam-
jaftueshme financiare ndoshta
ndikon që shumë femra të largo-
hen nga sporti. Femra duhet të
ketë më shumë edhe në poste ud-
hëheqëse, përshembull, trajnere.
Ato kanë çka t'i ofrojnë sportit".

Majlinda me xhudon ka bërë zg-
jedhjen e duhur për karrierë dhe në
jetë. Ajo tashmë është e respektuar
në botë. Me admirim e shohin
xhudistët dhe xhudistet më të mira
në botë, edhe të vendeve që kanë
miliona xhudistë. Për të, çdo sport
është i duhur për femrat. Nuk ka
rëndësi edhe nëse është luftarak.

"Me rëndësi është që femrat të
merren me sport".

Alda Bardhyli

Musine Kokalari kishte nisur të
shkruante para se të udhëtonte
drejt Romës për të studiuar letërsi. 

Bashkë me mikeshën e saj Selfix-
henë, ato kishin nisur
bashkëpunimin me gazetën
“Shtypi”. Petro Marko ishte ai që e
pagëzon me pseudonimin “Muza”,
dhe e aktivizon në rubrikën
“Frymëzime”. 

Shkrimet e saj të para janë tepër

poetike, dhe tregojnë ndjesitë e një
vajze të re ndaj familjes, shoqërisë
apo dashurive të pata. 

Vajza që do të kishte ndoshta
fatin më të hidhur nga katër mike-
shat e tjera kishte nisur të men-
donte për të shkruar një roman. 

Në vitin 1943, ajo boton
kryeartikullin në revistën “Gruaja
shqiptare” me titullin “Dy fjalë” dhe
novelën “Hija e djalit”. 

Në këtë shkrim ajo jep pikëpam-
jet e saj politike si një social-

demokrate që është tërësisht për
luftën antifashiste me forca të
bashkuara dhe që ëndërron të ven-
doset pas lufte një regjim
demokratik. I drejtohet në këtë
shkrim dhe femrave shqiptare: “Të
jemi një! Është e mira e vendit.
Jemi të gjithë motra, pra jemi të
pandara në këtë ditë të mjerimit,
për të qenë të bashkuara dhe nesër.
Malet janë mbushur me djemtë
tanë. Ca luftojnë sot, ca do të lufto-
jnë nesër!”, shkruante ajo. 

Fjalia e fundit e shkrimit do t’i
bënte përshtypje e nuk do t’i
pëlqente shumë Enver Hoxhës,
sipas kujtimeve të Afërdita Asllanit
që në atë kohë punonte në redaksi.
Në vitin 1939, ende studente, ajo
boton librin e parë “Siç më thotë
nënua plakë”. LasgushPoradeci do
ta quante librin “një krijim origji-
nal”. 

Më 1944, ajo botoi librin “Rreth
vatrës”, dhe në fund të këtij viti lib-
rin “Sa u tund jeta”. Kritike ndaj

gjendjes së gruas në vend, ajo e
quante martesën në atë kohë
“tregti”. “Martesa është tregti për të
dy palët. 

Dy të rinj që nuk njihen, nuk shi-
hen, një ditë bashkohen se ashtu
është gjendur dhe njëri s’ka mbetur
pa u martuar”, shkruan ajo. 

Shkrimet e saj lexohen ende sot,
si një rrëfim për të shkuarën dhe
fatin e hidhur të një gruaje që
ndoshta do të kishte shkruar
gjatë…

Historia e një gruaje 

Majlinda Kelmendi: Femrat shqiptare kanë potencial
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