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Pozitat udhëheqëse në nivel nacional dhe në
strukturat vendimmarrëse partiake mbesin të
paarritshme për shumicën e grave. 

Brenda partive politike ekzistojnë pak
mekanizma nëpërmjet të cilëve gratë mund ta
synojnë ngritjen në karrierë. Sfidat dhe
pengesat për të hyrë në politikë janë të
mëdha, duke nisur nga mungesa e përkrahjes
brenda partisë, mungesa e financave, e deri
tek ambienti armiqësor ndaj grave. 

Megjithëse shumica e partive kanë forumet
e tyre, pozita udhëheqëse gruas i është lënë
vetëm në Forumin e Grave. Me përjashtim të
PDK-së, Forumi Rinor i së cilës udhëhiqet nga
një grua, të gjitha forumet e partive tjera krye-
sore drejtohen prej burrave. 

Roberta Osmani është hulumtuese e lartë në
Demokraci Plus (D+). Sipas saj, përfaqësimi
i grave brenda partive politike jo që nuk ka
avancuar, por ka pësuar regres pasi në zgjed-
hjet e fundit lokale numri i grave kandidate
për kryetar komune ka qenë më i vogël se
para katër vitesh. Ajo vlerëson se gratë nuk
janë të përfaqësuara sa duhet as në forumet
brenda partive. 

“Gratë në forumet e të rinjve gjithashtu nuk
janë të përfaqësuara mirë, të paktën jo në
vendimmarrje. Vetëm një nga partitë kryesore
politike – PDK-ja, e ka grua kryetaren e Foru-
mit Rinor. Por, kjo nuk më jep ndonjë shpresë
se në të ardhmen kjo parti edhe mund të për-
parojë në aspektin e përfaqësimit gjinor në
poste të larta vendimmarrëse”. 

Me përfaqësimin e grave në institucione
është marrë edhe Instituti Demokratik i
Kosovës (KDI). Jeta Krasniqi, hulumtuese në
këtë institut, thotë se Kosova mbetet ende larg
përfaqësimit të barabartë. 

“Edhe pse ka shembuj të grave të suk-
sesshme të cilat udhëheqin me dikastere të
rëndësishme, gjithsesi mënyra e të bërit poli-
tikë në Kosovë dhe hapësira e limituar brenda
partive politike ende i mban gratë dhe vajzat
larg pjesëmarrjes politike”. 

Partitë e lidhura për kultin e liderit

Postet kryesore të partive, përfshirë
kryetarin, sekretarin, kryetarët e degëve - ud-
hëhiqen nga burrat. Jeta Krasniqi thotë se par-
titë politike duhet të demokratizohen duke
krijuar hapësirë për gratë dhe aktivizim më të
madh në parti, si dhe për ngritjen e tyre në
pozitat vendimmarrëse. “Kjo nënkupton që
partitë politike duhet të ofrojnë më shumë
hapësirë për gratë, veçanërisht në kohën e
fushatave elektorale, të kenë qasje në financa,
në paraqitje mediale. Mbetet sfiduese për
gratë përballja me mentalitetin patriarkal që
ende mbizotëron në shoqërinë tonë, qoftë
edhe në hapësirën e limituar që grave dhe va-
jzave iu ofrohet nga partitë politike. Kjo pat-
jetër që duhet të ndryshojë”.

Partia Alternativa, në krye të së cilës është
Mimoza Kusari-Lila, është e vetmja parti që
përfaqësohet në parlament si pjesë e koali-
cionit me LDK-në. Historia e partive politike
në Kosovë është e lidhur me burrat, ndërsa ato
pak parti që janë udhëhequr nga gratë nuk
është se kanë pasur shumë suksese në skenën
politike. Roberta Osmani e ka një shpjegim
për mungesën e grave në pozita udhëheqëse. 

“Fakti që të gjitha partitë në Kosovë janë
themeluar nga burrat dhe janë ngushtë të lid-
hura me personalitete publike të burrave
‘trima dhe të fortë’, lë të kuptojmë se partitë
politike në Kosovë janë kulte të personalitetit
të një burri. Është e vështirë që të mendohet
për AAK-në pa Ramush Haradinajn, Lëvizjen
VETËVENDOSJE! pa Albin Kurtin, AKR-në
pa Behgjet Pacollin dhe PDK-në pa ‘burra të
fortë’ si Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli”. 

Sipas saj, “nga çka po shihet deri tani, një
grua në të ardhmen e afërt nuk do të mund t’i
‘mbush këpucët’ e këtyre personaliteteve
duke marrë parasysh që politika në Kosovë
shihet si punë burrash dhe duke u nisur nga
fakti që vetë partitë nuk u japin hapësirën e
mjaftueshme për të arritur deri tek pozita e
kryetarit apo sekretarit të partisë”. Osmani e
ka quajtur absurd faktin se edhe pse Kosova
mbushi 10 vjet shtet nuk ka asnjë grua të
vetme e cila është afër nominimit si kryetare e
ndonjë subjekti politik. “Nuk e besoj se me
këtë trend të zhvillimeve ndonjëra do ta ketë
infrastrukturën e gatshme për një post të tillë,
përveç Mimoza Kusari Lilës, e cila i ka thyer
këto barriera edhe duke qenë kryetarja e parë
dhe e vetme grua e një komune të Kosovës,

dhe bashkëthemeluese e partisë Alternativa”. 
Për ta rritur aktivizimin e grave në politikë,

nga subjektet është kërkuar të punojnë në
avancimin e politikave të brendshme të
barazisë gjinore, të bëjnë auditimin gjinor të
anëtarësisë së partisë ku përcaktohet numri i
burrave dhe grave në udhëheqësi, financimin
e fushatave elektorale të grave dhe rangimin
më të favorshëm në lista zgjedhore, ofrimin e
mundësive për trajnime në ndërtimin e pro-
fileve të tyre, nominime në poste vendimmar-
rëse, dhe në përgjithësi, mbulim më të madh
medial. “Këto mungesa i limitojnë gratë në
ndërtimin e profilit publik e që pastaj e bën
me rrezikshmëri nominimin e tyre për pozita
të zgjedhura, sepse votuesit nuk i njohin dhe
nuk i votojnë, duke e filluar kështu një rreth
vicioz nga i cili vështirë se mund të dilet”, ka
thënë Osmani. 

Përfaqësim i ulët në zgjedhje 

Përveç në strukturat brenda partisë, edhe
numri i grave që kandidohen për poste të
rëndësishme publike vazhdon të jetë i vogël.
Në zgjedhjet e fundit lokale, pjesë e garës për
Kryetarë të Komunave kanë qenë 7 gra dhe

196 burra, ndërsa për Kuvende Komunale 2
mijë e 400 gra dhe 4 mijë e 487 burra. 

PDK-ja kishte nominuar tri gra për kryetare
komunash - Valdete Idrizin në Mitrovicë,
Sabiha Shalën në Pejë dhe Gonxhe Çaushin
në Mitrovicën e Veriut. Asnjëra prej tyre nuk
mori besimin e qytetarëve për të udhëhequr
me komunë. Valdete Idrizi, edhe pse në raun-
din e parë doli më e votuara, në garën për
balotazh humbi përballë kryetarit Agim
Bahtiri. Gjatë fushatës parazgjedhore, Idrizi
ishte ankuar për gjuhën diskriminuese nga
kundërkandidatët.

Roberta Osmani thotë se partitë zakonisht i
kandidojnë gratë në ato komuna ku e dinë se
nuk mund të fitojnë. Sipas saj, gratë rekruto-
hen nga partitë politike aty për aty kur bëhen
zgjedhjet dhe kur iu duhen për përmbushje të
kuotës ligjore, sepse nuk ka ndonjë rekrutim
të vazhdueshëm apo investim në mes të cik-
leve zgjedhore. 

“Rast konkret është ‘përdorimi’ i grave nga
Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e
fundit lokale me kandidimin e Valdete Idrizit
për Mitrovicën Jugore, Gonxhe Çaushit për
Mitrovicën Veriore dhe Sabiha Shalës për
Pejën – pra, në komunat ku është ditur se nuk
do të fitojë kjo parti. Përveç kësaj, asnjëra nga

këto personalitete nuk kanë mbajtur ndonjë
post të lartë brenda partisë dhe nuk kanë
pasur profil publik që i ka lidhur me PDK-në
para zgjedhjeve. Pra, thjesht, janë rekrutuar
aty për aty, para zgjedhjeve”.  

Në zgjedhjet e fundit, garën e balotazhit në
Gjakovë e humbi edhe Mimoza Kusari-Lila
(Alternativa) përballë Ardian Gjinit,
kundërkandidatit nga AAK. Arta Ahmeti–
Xhylani ishte kandidate për kryetare në Ko-
munën e Drenasit nga Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës. LDK-ja e kandidoi
Hyrijete Isufin në Han të Elezit. Eneida Kel-
mendi ka qenë kandidate për kryetare të Pejës
nga partia Fjala, kurse Emilija Rexhepi ishte
kandidate për kryetare të Prizrenit nga Nova
Demokratska Stranka. Asnjëra prej tyre nuk
ia doli të fitojë. Lëvizja VETËVENDOSJE! nuk
nominoi asnjë grua kandidate për kryetare
komune.

Niveli i ulët i pjesëmarrjes së grave në zg-
jedhje është vërejtur edhe nga Misioni i
Vëzhguesve Evropianë. Sipas tyre, në zgjed-
hjet komunale dhe për kryetarë komune,
gratë përfaqësuan vetëm 11% të anëtarëve
dhe kryesuesve të Kuvendeve Komunale Zg-
jedhore. Ndërkaq, përqindja e grave ndërm-
jet anëtarëve të emëruar të KVV-ve është rreth
26%, e cila, me përjashtim të Mitrovicës së
Veriut dhe Prishtinës, është ende shumë nën
objektivin prej 40% të deklaruar nga partitë
kryesore politike. 

“Partitë politike nuk e përfshinë pjesëmar-
rjen e grave në mesin e prioriteteve të tyre
gjatë fushatës. Gratë përgjithësisht u nënpër-
faqësuan në audiencë në ngjarjet e fushatës
dhe morën më pak mbështetje nga partitë e
tyre për të kandiduar për zgjedhje. Manifes-
timet zgjedhore të shumicës së subjekteve
politike ofruan detaje të kufizuara për poli-
tikat specifike që e inkurajojnë angazhimin
më të madh të grave në jetën publike”, janë
konkluzionet që kanë dalë nga deklarata pre-
liminare e vëzhguesve evropianë. 

“Gratë jashtë tavolinës vendimmarrëse” 

Kosova ka shënuar pikën më të ulët edhe
kur është fjala për emërimin e grave në poste
ekzekutive. Nga 22 ministra dhe 5
zëvendëskryeministra në qeverinë e cila ud-
hëhiqet prej Ramush Haradinajt, janë vetëm
dy ministre gra. 

Ministria e Integrimit udhëhiqet nga Dhu-
rata Hoxha, kurse Ministria e Ambientit dhe
Planifikimit Hapësinor nga Albena Reshitaj.
Edhe punësimi në dikasteret qeveritare
është tejet i ulët, sipas shifrave të fundit. Me
rastin e prezantimit të analizës gjinore insti-
tucionale “Krijimi i mundësive të barabarta”,
prezantuar nga Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor me përkrahjen e Ag-
jencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar-
SIDA, Ministrja Reshitaj ka alarmuar për
nivelin e ulët të pjesëmarrjes së grave në
vendimmarrje.   

Mosintegrimi në mënyrë të kënaqshme i
perspektivës gjinore në kornizën ligjore,
strategjitë dhe raportet e ministrisë, orari
jofleksibil, stereotipet gjinore, dallimi në paga
dhe mëditje, mungesa e politikave  e trajn-
imeve kundër ngacmimit seksual - janë disa
nga problemet me të mëdha që identifikon
hulumtimi.

“Ky hulumtim nxjerr gjendje jo të mira të
barazisë gjinore, por jam e kënaqur që minis-
tria të cilën unë e drejtoj është institucioni i
parë që bën një raport të tillë, rekomandimet
e të cilit do të realizohen bashkërisht me
mekanizmat ndërlidhës”, ka thënë Reshitaj. 

Kurse Jeta Krasniqi thotë se përkundër
obligimeve ligjore të cilat parashohin për-
faqësim të barabartë me Ligjin për Barazi Gji-
nore, pjesëmarrja e grave në postet
vendimmarrëse mbetet ende e ulët. Sipas saj,
kjo vihet re veçanërisht në pjesëmarrjen e
grave në pozitat e larta vendimmarrëse, qoftë
kjo në dikasteret qeveritare apo dhe në insti-
tucionet e pavarura publike. “Pavarësisht fak-
tit që kemi rritje të numrit të ministrive,
shohim që numri i grave që udhëheqin me
këto ministri është vetëm dy. Kjo praktikë
duhet të ndryshojë pasi një shtet demokratik
i mirëfilltë është ai që krijon hapësira për
pjesëmarrjen dhe prezencën e të gjithë qyte-
tarëve në tavolinën vendimmarrëse”.

Gazetar kontribuues: 
Fitim Gashi

PARTITË NUK U JAPIN HAPËSIRËN E MJAFTUESHME GRAVE 

Partitë pa vizion për gra udhëheqëse  
Brenda partive politike ekzistojnë pak mekanizma nëpërmjet të cilëve gratë mund të synojnë ngritjen në karrierë. Sfidat dhe

pengesat për të hyrë në politikë janë të mëdha, duke nisur nga mungesa e përkrahjes brenda partisë, mungesa e financave e deri
tek ambienti armiqësor ndaj grave 

Përfaqësimi sipas kuotës 
10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, suksesi më i madh që përmendet kur bëhet fjalë për

barazinë gjinore në Kosovë është Presidentja e parë grua. Ndërkaq, kuota e garantuar prej
30% mbetet mekanizmi që grave u mundëson të marrin mandat në Kuvendin e Kosovës. Po
të mos kishte dispozita ligjore siç është kuota gjinore, me frymën aktuale politike, siç ka
thënë Roberta Osmani, do të kishte numër edhe më të vogël të grave në politikë në nivelin
qendror e veçanërisht në atë lokal.

“Shoqëria jonë patriarkale gëzon nivel të ulët të pranueshmërisë për gra lidere duke e
marrë parasysh rolin e gruas në bërthamën e një shoqërie: në familje, ku ajo në të shumtën
e rasteve shihet si qytetare e dorës së dytë dhe nuk gëzon të drejta bazike siç është e drejta
në pronë”, thotë Osmani. Kjo dhe shumë paragjykime të tjera e vënë gruan në disavantazh
që në fillet e para të aktivizmit politik, e që pastaj reflekton në sistemin zgjedhor të pafa-
vorshëm për zgjedhjen e grave, përfaqësim të ulët në proceset e menaxhimit të zgjedhjeve
dhe së fundmi, në dalje të ulët të vetë votueseve gra në zgjedhje”. 



Suzanna Shkreli

Kjo është një frazë që ia kam thënë vetes për
vite të tëra kur jam ballafaquar me sfida që m’i
kanë testuar kufijtë e mi. Një rikujtues mendor
që e vetmja mënyrë për t’u zhvilluar është ta për-
jetosh parehatinë - dhe se, thjesht, parehatia për-
bëhet nga pengesat në rrugë për ta shkatërruar
potencialin tuaj, gjersa shtigjet e suksesit tuaj zg-
jerohen.

Si prokurore që mbron fëmijët që janë keqpërdorur fizikisht dhe seksual-
isht, kjo parehati është diçka që e kam përjetuar shumë herë gjatë karrierës.
Mund t’jetë e vështirë ta shohësh djallin në sy çdo ditë dhe ta ruash qetësinë.
Arsyeja pse e kam zgjedhur këtë karrierë është kërkimi i drejtësisë dhe të
pasurit e një roli kryesor duke u siguruar që keqbërësit të burgosen për
krimet e tyre dhe ta kenë të pamundur të lëndojnë fëmijë të tjerë. Nuk kam
ëndërruar gjithmonë të bëhesha juriste. Për një kohë mendova se ndoshta do
të bëhesha police, ose të punoja si agjente e FBI-së. Duke u rritur, isha shumë
e mbyllur në vetvete (introverte), tepër e turpshme dhe refuzoja vëmendjen.
Nuk më pëlqente të kundërvihesha, prandaj është ironike që vite më vonë do
të zgjidhja një profesion që përfshinte shumë nga karakteristikat që u për-
poqa t’i shmangia. Mbase është dëshirë për të tejkaluar atë që më ka shtyrë
ndër vite. 

Si tridhjetë e një vjeçare që tani po hyn në vitin e shtatë si prokurore, mund
t’iu them që kjo nuk ka kaluar pa sfida. Së pari u bëra prokurore në shtetin
e Miçigenit në moshën njëzet e katër vjeçare, në një vend pune ku shumica
e njerëzve ishin sa dyfishi i moshës sime. Duke qenë grua e re në një profe-
sion që akoma është i dominuar nga burrat më ka bërë më lëkurëtrashë dhe
më ka dhënë mundësinë të siguroj veten që po dëgjohem qartë dhe
mjaftueshëm nga kundërshtarët e mi në sallë të gjyqit dhe nga gjykatësit para
të cilëve bëj punën. Që herët në karrierën time kam vënë re që avokatët mbro-
jtës kundër të cilëve isha unë, dukshëm kishin problem me autoritetin tim. Si
prokurore jam përgjegjëse për të arritur marrëveshje për pranim të fajësisë
dhe shpesh kam vënë re që kur iu kam thënë avokatëve mbrojtës “Jo”, ata
janë bërë luftues, argumentues dhe të vështirë për të punuar me ta. Pjesë e
irritimit të tyre padyshim që ishte mosha dhe gjinia ime. Një grua e ashpër shi-
het ndryshe nga një burrë i ashpër, madje edhe në Amerikë. 

Në gjykatë kam qenë personalisht dëshmitare e politikave të këqija dhe
çështjeve publike të lëna pas dore që kanë pasur ndikim të drejtpërdrejtë në
komunitetet në të cilat kam jetuar dhe punuar. Kjo m’i hapi sytë ndaj botës
së politikave, një tjetër profesion i dominuar nga burrat. E dija që në atë fushë
mund të ndikoja pozitivisht sepse prioritetet dhe motivimet e mia ishin në
vendin e duhur. Shumë njerëz u munduan të më shkurajonin: “Suzzana, çfarë
mendon që po bën?”. “Politika është humbje kohe”. “Ndoshta duhet t’ia fil-
losh me diçka më të vogël”. “Më mirë të martohesh”. Thjesht, këto janë disa
gjëra që i dëgjova gjatë rrugës. Megjithatë, me çdo negativitet kishte edhe
pozitivitet dhe inkurajim që e gjeta tek familja, shoqëria dhe të huajt që më
kontaktuan për t’më thënë se e kisha përkrahjen e tyre. Megjithëse mund të
mos isha fituese në kandidimin tim të parë për post publik, ia rikujtoja vetes
që pa rrezik nuk ka shpërblim.

Rrethanat e kandidimit tim për Kongres ishin interesante. Kisha vetëm
katër muaj për të bërë fushatë, meqenëse e fillova shumë vonë për shkak të
natyrës së garës dhe ngjarjeve që ndodhën disa muaj më herët. Mora zemër
nga përkrahja e shqiptarëve nga e gjithë bota - kishte njerëz nga diaspora
dhe Shqipëria që më dërgonin urimet e tyre për sukses. Kishte shqiptarë që
nuk pajtoheshin me ideologjinë time, por më përkrahën për shkak të
trashëgimisë dhe gjuhës së përbashkët. Dhe, pastaj, ishin të tjerët nga ko-
muniteti ynë që nuk pajtoheshin me politikën time dhe bënë përpjekje t’i sh-
prehin dallimet e tyre në çdo mënyrë të mundshme.

Ishte nderim i madh të isha në të njëjtin votim si Hillari Klinton dhe të kisha
privilegjin që vetëm dy ditë para zgjedhjeve ta prezantoja Presidentin Bill
Klinton, ta përshëndesja për dore e ta falënderoja si shqiptaro-amerikane për
ndërhyrjen e tij në Kosovë që çoi në përfundimin e luftës dhe pastaj pavarës-
inë që ne e festojmë me aq krenari. Përkundër momenteve të tilla, zgjedhjet
e vitit 2016 ishin jashtëzakonisht vendimtare. Me Hillarin në krye të listës,
ishte shumë e qartë që edhe kandidatet më me përvojë akoma do të viheshin
në dyshim për aftësitë e tyre për të qeverisur. Duke qenë grua më e re kjo
bëhej edhe më e vështirë. Ajo shtresë shtesë e shqyrtimit ekziston me gratë
e reja kur mund të mos ekzistojë diku tjetër. Gratë janë shumë të nënpër-
faqësuara në poste publike në shtetin e Miçigenit dhe në tërë vendin. Shpre-
soj që kjo po ndërron, meqenëse një numër i grave që thyen rekord janë duke
kandiduar për poste publike në vitin 2018.

Këshilla ime për gratë në Kosovë: përfshihuni në politikë dhe kandidoni!
Demokracia nuk është sport për spektatorë, ia kemi borxh vetes dhe njëra-
tjetrës që të futemi në luftë për të krijuar një të ardhme më të mirë për mo-
trat, vajzat dhe mbesat tona. Aftësia për t’u ngritur për ide që janë
gjithëpërfshirëse dhe do ta çojnë Kosovën përpara është një nga përgjegjësitë
më të mëdha që mund të keni. Përderisa burrat e Kosovës vazhdojnë të drej-
tojnë vendin dhe të krijojnë politika, ata do të flasin për gratë e Kosovës dhe
do t’i mënjanojnë ato. Si gra, historikisht gjejmë arsye për të mos kandiduar,
por ne duhet vazhdimisht të gjejmë arsye pse duhet të kandidojmë, dhe ato
arsye mund të gjenden në gratë rreth jush dhe të tjerat që do të vijnë.

Kur e analizoj kandidimin tim për Kongres, megjithëse fitorja do të ishte
ideale, ndjehem e lumtur që jam amerikanja e parë me origjinë shqiptare
që kam arritur deri aty - duke shpresuar që përpjekjet e mia ndihmuan të
krijoja një rrugë për gratë tjera në komunitetin tonë për të ëndërruar që
edhe ato mund të shërbejnë në Kongres, ose mund të jenë çfarëdo që ato
ëndërrojnë të jenë. Asgjë nuk e ka fuqizuar këtë dëshirë në mua më shumë
se fakti që ende ka gra të reja shqiptare të cilat edhe një vit e gjysmë pas
garës time më ndalin në publik ose më dërgojnë mesazhe duke më thënë
se i inspiroj ato për t’i ndjekur qëllimet e tyre. Pa rrezik nuk ka shpërblim -
t’i ndihmoj këto gra të reja shqiptare të besojnë në vete dhe t’i ndjekin pa-
sionet e tyre është shpërblimi më i madh që mund të kisha dhe shpërblim
që do ta kujtoj gjithë jetën. 

Autorja është Prokurore në Miçigen dhe ishte kandidatja më e re në 
zgjedhjet për Kongresin Amerikan, në 2016.
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Pa rrezik nuk 
ka shpërblimQëndron Kastrati

Kamenica është një ko-
munë simpatike në lindje
të Kosovës. 

Për këtë besoj që të
gjithë pajtohemi. 

Qytetarët e Kosovës
kanë krijuar mendimin
për këtë vend kryesisht
nëpërmjet kontakteve di-
rekte me banorët që jetojnë në Prishtinë, apo me
ndonjë vizitë të rrallë në qytet. Me gjithë mbulimin e
pamjaftueshëm medial, banorët e Komunës të cilën e
drejtoj perceptohen si njerëz bujarë, mendjehapur dhe
tolerantë. Në vijë me këtë përshtypje, muajin e kaluar
Kamenica u bë temë nacionale. Gratë e komunës do të
drejtojnë mbi 50% të drejtorive. 

Ky vendim sigurisht që ishte i duhuri për shumë
arsye. Të gjithë pa dallim duhet të përkushtohemi që
ta korrigjojmë pabarazinë gjinore, proces nga i cila
përfitojmë të gjithë. Një komunë e suksesshme është
padyshim rezultat i perspektivave të ndryshme dhe
trajtimit të barabartë të qytetarëve. 

Tregimi im personal jetësor lidhet shumë ngushtë me
përkushtimin dhe këmbëngulësinë e një nëne të ve. 

Ndonëse nën hijen e figurës së babait dëshmor, nëna
ime tek unë ka reflektuar fuqinë dhe imazhin e një
drejtuese të përsosur. Duke u rritur me modelin e saj
prindëror, ajo ka qenë referencë e fortë për vlerat në të
cilat unë kam besuar. Nëna ime gjithmonë ka qenë re-
flektimi i të mundshmes, i guximit. Sigurisht që bes-
imet e mia mbi barazinë dhe drejtësinë sociale nuk
përmblidhen me përvojën familjare. Të qenit i
angazhuar në moshë të re në politikë, përkrah grave të
guximshme, më ka bërë të reflektoj për sistemin pa-
triarkal dhe shtypjen sistemike të cilën ato e përjetojnë.
Në biseda mes miqsh e bashkëpunëtorësh e kam kup-
tuar që, mbi të gjitha, mënyra më e mirë për ta kup-
tuar këtë çështje është arsimimi dhe informimi rreth
lëvizjes së grave dhe feminizmit. 

Shpeshherë, duke pretenduar se një observim i
thjeshtë na jep përgjigje në çështje të komplikuara,
mund të sharrojmë në përfundime të paqena dhe per-

ceptime të gabuara mbi raportet dhe dinamikat
shoqërore. Aq më shumë që perspektiva e burrit nuk
mund të përfaqësojë realitetin e grave në vendin tonë.
Andaj, komunikimi dhe interesimi për këtë çështje m’i
kanë rrëzuar shumë paragjykime të cilat i kam pasur
për raportet gjinore.

Unë e konsideroj veten feminist dhe besoj që një
botë me barazi gjinore është e mundshme. Pa asnjë
dyshim. Modelet e shumta të cilat i kam parë, lexuar
dhe kuptuar, ma kanë përforcuar bindjen të cilën e
kisha krijuar nga shembulli i nënës sime. Po ashtu,
besoj që ndryshimin mund ta fillojmë kudo, dhe sa më
parë. Unë, për shembull, kujdesem që gjuha të cilën e
përdor në komunikim interpersonal të jetë korrekte
dhe mundohem që ta kuptoj perspektivën e grave si
pasuri në debat e organizim shoqëror. 

Gratë nuk kanë nevojë t’i përfaqësojnë vlerat e
stereotipizuara të burrave për të qenë në pozita
vendimmarrëse. Ato janë modelet e suksesshme të
cilat i gjejmë në komunitetin tonë dhe të cilat merito-
jnë të fuqizohen dhe dëgjohen. Stereotipet identitare
krijohen dhe mirëmbahen nga vet ne, dhe jemi ne ata
që mund t’i ndërrojmë, po që se zgjedhim të jemi
gjithëpërfshirës; po që se zgjedhim ta krijojmë një
vend demokratik. 

Gratë të cilat janë zgjedhur për t’i udhëhequr drej-
toritë e Komunës së Kamenicës përfaqësojnë një
tregim të ndryshëm nga burrat. Këtë nuk mund ta mo-
hojë askush. Ato përfaqësojnë mundin e dyfishtë për
t’i tejkaluar barrierat, sfidat e shumta për t’u dësh-
muar e këmbëngulësinë për t’i synuar majat. Për mua,
rezymeja e tyre meriton respekt. 

Kamenica nën drejtimin tim do të jetë e vëmend-
shme ndaj perspektivës gjinore edhe për arsye se në
vendimmarrje do të kemi përfaqësuese të gjysmës së
popullatës së komunës. Do të angazhohemi që të kri-
jojmë politika që e kanë parasysh perspektivën gji-
nore dhe do të realizojmë projekte që kanë për qëllim
fuqizimin e vajzave të reja në mënyrë që në të
ardhmen Kamenica të vazhdojë të jetë komunë sim-
patike, mirëpo edhe model në instalimin e
demokracisë lokale. 

Autori është Kryetar i Komunës së Kamenicës.

Besoj në barazi gjinore
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James Hope

Tani që po hyj në vitin e katërt të
qëndrimit tim në Kosovë, në shikim
prapa po i shoh këto vite të fundit si
ndër më sfidueset por edhe më sh-
përblyeset në jetën time. 

Kosova është një vend dinamik,
mikpritës, plot energji dhe në evoluim
të vazhdueshëm.  Të gjithë e kemi nd-
jerë entuziazmin e para pak javësh
kur Kosova shënoi me gëzim përvje-
torin e 10-të të pavarësisë së saj dhe
kur qyteti u mbush me njerëz të cilët
kënaqeshin me ekspozita dhe kon-
certe që u organizuan për të shënuar
këtë arritje të rëndësishme. Dita e
Pavarësisë ishte një rast i mirë për re-
flektim mbi përparimin e kon-
siderueshëm që është bërë gjatë
dhjetë viteve të fundit, por edhe për
ripërtëritjen e përkushtimit tonë ndaj
punës thelbësore që mbetet për t’u
bërë.  

Kosova përballet me shumë sfida
dhe nganjëherë është e lehtë të jesh
skeptik, mirëpo unë çdo ditë takoj ak-
tivistë, zyrtarë, pronarë biznesesh dhe
përfitues anembanë vendit, të cilët po
krijojnë ndryshime pozitive dhe po e
shpijnë Kosovën drejt një të ardhme
më të mirë. Tani që Kosova po hyn në
dekadën e ardhshme të pavarësisë së
saj, njëra nga mënyrat më të rëndë-
sishme të të ndërtuarit mbi momen-
tumin që kemi arritur është sigurimi i
përfshirjes së plotë të grave dhe va-
jzave në zhvillimin shoqëror dhe
ekonomik të vendit të tyre.

Për fat të keq, kjo ende nuk është
realitet dhe zhvillimi i Kosovës e vuan
të mosqenit në gjendje të përfitojë nga
talenti dhe energjia e popullatës së
tërësishme të saj. Ne si mision i
USAID-it në Kosovë vejmë theks të
veçantë në angazhimin e grave dhe të

rinjve në programet tona. Ne puno-
jmë, si më 8 mars ashtu edhe çdo ditë
tjetër, në angazhimin e grave si part-
nere të barabarta në të gjitha fushat
relevante në Kosovë – në proceset
politike, ekonomi, sistemin e arsimit,
gjykatat dhe komunitetet, me qëllim
të ndërtimit të një shoqërie më përf-
shirëse dhe stabile. Jam krenar për
shumë rezultate pozitive që kanë
dhënë përpjekjet tona në këtë drejtim. 

Jo më larg se javën e kaluar, unë
dhe Ambasadori u takuam me stu-
dentë universitarë të cilët rishtazi
kishin përfunduar praktikat profe-
sionale në institucionet energjetike të
Kosovës dhe më shumë se gjysma e
tyre ishin femra. Ishte frymëzues
takimi dhe biseda me këto gra të reja
të cilat shprehnin po aq pasion për
punën e tyre në sektorin energjetik sa
edhe kolegët e tyre meshkuj. 

Ne gjithashtu po ndihmojmë edhe
në rritjen e pjesëmarrjes politike të
grave në mënyrë që ato të mund të
marrin përsipër role më të mëdha
brenda partive politike, asambleve
komunale dhe komuniteteve të tyre.
Ngjarja vjetore Java e Gruas (që do të
mbahet kah fundi i këtij muaji) dhe
Akademia e Lidershipit të Grave janë
vetëm dy nga mënyrat në të cilat
USAID-i siguron trajnime dhe men-
torime me qëllim të uljes së penge-
save ndaj pjesëmarrjes politike të
grave. Njëkohësisht, mbështetja jonë
e Forumit Ekonomik të Grave synon
bërjen e fuqizimit ekonomik të grave
pjesë të pandashme të agjendës
ekonomike nacionale. 

Mbështetja jonë e sektorit privat
vazhdon të investojë në zhvillimin e
fuqisë punëtore të grave dhe bizneset
në pronësi të grave. Gjatë vitit të
kaluar, gjysma e pjesëmarrësve të
USAID-it në trajnime ishin gra, dhe
atë në sektorë të rëndësisë thelbësore
siç është teknologjia e informacionit
dhe komunikimit (TIK). Në vitin
2017, programi Gratë në Punë Online
(WOW), i cili ndërtoi mbi përpjekjet
paraprake të Qeverisë së Kosovës dhe
Bankës Botërore, ka trajnuar 140 gra
në dizajn grafik dhe aplikacione in-
teraktive.  Njohuritë që ato fituan u

mundësuan që të marrin pjesë në tre-
gun global digjital të punës. Ndihma e
USAID-it në fushën e bujqësisë
mbështet gratë fermere në të gjitha
fazat e zinxhirit të vlerës për kulturat
me profitabilitet të lartë, siç janë mje-
drat dhe bimët mjekësore, dhe thek-
son rolin e “kryefermerëve” femra –
përfitueseve të cilat shërbejnë si
shembull i grave të suksesshme në
agrobiznes.  

Ajo që është edhe më e rëndë-
sishme është se ne po punojmë në
ndryshimin e qëndrimeve dhe sjell-
jeve të cilat shumë shpesh u paracak-
tojnë grave role dhe pozita margjinale
në ekonomi. Programi ynë i të drej-
tave pronësore po bën një ndryshim
të madh në këtë drejtim, duke ndih-
muar në sigurimin e mundësive të
barabarta për të gjithë qytetarët e
Kosovës, pavarësisht nga gjinia, për të
ushtruar të drejtën e tyre në posedim,
trashëgim dhe kërkim të pronës. Kjo
ka të bëjë me më tepër se, thjesht,
barazinë shoqërore, sepse ndikon
drejtpërdrejt në aftësinë e grave për të
përdorur pronën si kolateral gjatë
qasjes në financim për bizneset e tyre.

Ekziston një ndërlidhje në qasjen
tonë për angazhimin e grave në të
gjithë sektorët.  Qëllimi ynë është t’u
ofrojmë grave mundësitë në mënyrë
që ato vetë të mund të punojnë në re-
alizimin e ëndrrave dhe ambicieve të
tyre personale dhe, ç’është më e
rëndësishmja, të mund të veprojnë si
anëtare të barabarta të familjes dhe
shoqërisë.  Në fakt, investimi në
barazi gjinore dhe heqjen e kufiz-
imeve ndaj fuqizimit të grave është
pjesë thelbësore e strategjisë zhvil-
limore globale të USAID-it. Arsyeja
për këtë, në fund të fundit, është se
vendet me barazi më të madhe gji-
nore janë më prosperuese, më
demokratike dhe më konkurruese.
Për të arritur këtë sukses këtu në
Kosovë duhet një partneritet i vazh-
dueshëm i shoqërisë civile, qeverisë
në të gjitha nivelet dhe popullit të
Kosovës. Kemi shumë punë për të
bërë së bashku. 

Autori është Drejtor i Misionit 
të USAID-it në Kosovë.

Barazia gjinore e bën Kosovën 
më demokratike dhe prosperuese 

Petrit Selimi

Fondacioni i Mileniumit i Kosovës
është entiteti implementues i krijuar
pas nënshkrimit të marrëveshjes në
mes Kosovës dhe SHBA-ve. Një nga
prioritetet kryesore të Fondacionit më
të madh kosovar dhe programit të
pragut prej 49 milionë dollarësh,
është përfshirja e grave në tregun e
punës, sidomos në sektorin e en-
ergjisë.

Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave
dhe vajzave janë njohur gjerësisht si
dimensione kryesore të progresit
njerëzor. Studimet tregojnë se shtetet
në të cilat respektohet barazia gjinore
dhe përfshirja sociale janë shtete me
një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik. Sipas Bankës Botërore,
asnjë vend, komunitet apo ekonomi,
nuk mund ta arrijë potencialin e vet
ose t’i përmbushë sfidat e shekullit 21
pa pjesëmarrjen e plotë dhe të
barabartë gjinore.

Prandaj edhe Fondacioni i Mileni-
umit i Kosovës, si entitet imple-
mentues i programit investiv me
agjencinë federale amerikane - MCC
për t’i arritur objektivat e projekteve
investuese, është i angazhuar për
promovimin e barazisë gjinore dhe
përfshirjen sociale në të gjitha pro-
jektet e planifikuara. Qëllimi kryesor
i programit është “ulja e varfërisë
nëpërmjet rritjes ekonomike” dhe të
dhënat empirike tregojnë se mo-
spërfshirja e grave dhe pabarazia
gjinore mund të jenë pengesa të
mëdha për rritje të qëndrueshme
ekonomike.

Kosova ka një kornizë mjaft të

plotë ligjore dhe mekanizma institu-
cionalë për të siguruar barazi gjinore
dhe për të siguruar trajtim të
barabartë të të gjithë qytetarëve dhe
qytetareve të saj. Një studim i
Bankës Botërore nga viti i kaluar ka
potencuar se prej 173 ekonomive të
shteteve nga mbarë bota, Kosova
ishte një nga vetëm 18 vende që nuk
kanë asnjë nga 47 dallime të matura
ligjore midis burrave dhe grave.

Por, realiteti i grave në Kosovë
është larg asaj që premton. Dhuna
në familje, pamundësia e qasjes në
pronë por edhe në arsim,
paragjykimet gjinore por edhe mis-
ogjinia dhe tregu i kufizuar i punës,
janë përditshmëri për shumë gra në
Kosovë.

Badihava mburremi me gratë që
përfaqësojnë Kosovën më së miri
ndërkombëtarisht nëse nuk e kemi
po të njëjtën mburrje edhe ndaj poz-
itës që kanë ato këtu në Kosovë. 

FMK ka ndarë fond multimilionësh
si një hap konkret për rritje të pjesë-
marrjes së grave në tregun e punës,
sidomos në sektorin e energjisë. Këto
fonde do të investohen nëpërmjet
masave të kombinuara të investimit
në arsim, trajnime por edhe grante
për biznese me pronë dhe në menax-
him të grave kosovare. 

Ekipi i FMK-së që është duke u for-
mësuar do të ketë edhe specialistin
permanent për përfshirje gjinore dhe
sociale. Është ky një rrugëtim
premtues i një projekti që synon të
ndihmojë realizimin e asaj që
studimet na thonë qartë: pa përf-
shirje të barabartë të grave nuk ka
ekonomi funksionale. 

Pa ekonomi të plotë nuk ka pro-
gres shoqëror. 

Çelësi i zhvillimit të mbarë
shoqërisë dhe republikës mbetet
fokusi tek barazia gjinore. 

Mu për këtë, më 8 mars, edhe FMK
do të marshojë!

Autori është udhëheqës i 
Fondacionit të Mileniumit 

të Kosovës.

Përfshirja gjinore -
prioritet i Fondit 
të Ri Amerikan

Stina Magnuson Buur

Nganjëherë takohem me njerëz që
nuk e kuptojnë vlerën e një shoqërie
civile të fuqishme dhe të pavarur. Një
shoqëri e njëmendtë civile përbëhet
nga qytetarët që marrin përgjegjësi
për zhvillimin e komuniteteve të tyre,
madje edhe të shtetit të tyre, duke
ofruar shërbime që do të duhej të sig-
uroheshin nga shteti; duke këshilluar
dhe hartuar legjislacionin që i përm-
bush kërkesat për barazi gjinore,
duke monitoruar zbatimin dhe efika-
sitetin e tij dhe shumë më shumë
gjëra të tjera. Shoqëria civile është
vendi ku - në shumë shoqëri, përf-
shirë edhe në vendet e Ballkanit
Perëndimor - gratë e kanë gjetur
vendin dhe platformën e tyre për
ndikim, përkundër faktit se mund të
ketë pengesa formale apo normative
për gratë për të hyrë në politikë. Në
Kosovë, Fondacioni Gratë për Gratë
(Kvinna till Kvinna Foundation) e ka
privilegjin të bashkëpunojë me disa
prej organizatave shumë të forta të
grave në rajon, përfshirë edhe orga-

nizata të udhëhequra nga gratë e reja
dhe që punojnë për to.

Hulumtimet tregojnë se aktivizmi
feminist, e më specifikisht: lëvizjet e
forta, të gjalla, vendore feministe,
përbëjnë faktorin më të rëndësishëm
dhe më të qëndrueshëm për nxitjen
e ndryshimeve të politikave për
dhunën kundër grave. Aktivizmi i
pavarur feminist luan rol më të
rëndësishëm sesa partitë e krahut të
majtë, numri i grave ligjvënëse, ose
madje edhe pasuria nacionale .

Para disa viteve, Fondacioni Gratë
për Gratë bëri një studim për gratë e
reja si mbrojtëse të të drejtave të
njeriut dhe gjendjen e tyre. Kjo
ndodhi pas ngritjes së nacionalizmit
dhe në një situatë të ngushtimit të
hapësirës për shoqërinë civile, pran-
daj ne dëshironim të kuptonim me
çka po përballej gjenerata më e re e
aktivistëve. Rezultatet ishin mjaft të
zymta.

Kudo nëpër botë, gratë e reja po
diskriminoheshin, kërcënoheshin
dhe kanoseshin, për asnjë arsye tjetër
vetëm për shkak të gjinisë. Ato nuk
kishin mundësi të lëviznin lirshëm
dhe pa frikë në shoqërinë e tyre.
Atyre iu ndalohet të shprehin hapur
mendimet e tyre dhe shpesh nuk
kanë kontroll mbi trupin e tyre.
Veçanërisht në rrezik janë ato gra që
janë ngritur për të drejtat e tyre, për të
drejtat e të tjerëve dhe për çfarëdo
çështje që shihet si e “ndjeshme” në
një kontekst të caktuar, qoftë ajo
edhe paqja dhe bashkëjetesa, të drej-

tat për abort, apo e drejta për të sh-
prehur lirshëm mendimin e tyre.

Në studim, 128 gra të reja u
përgjigjën në një anketë për fuqinë e
tyre për të ndikuar, për kundërsh-
timin dhe kundërshtarët me të cilët
përballeshin dhe ku e gjenin en-
ergjinë dhe kurajën për të luftuar më
tej. Disa pyetje ishin rreth përvojave
të tyre për kërcënimet dhe dhunën,
për nacionalizmin, aftësinë e tyre për
të ndikuar në shoqëri dhe strategjitë
të cilat i përdorin që zëri i tyre të
dëgjohet. Në pyetjen nëse kishin për-
jetuar ndonjë formë të dhunës në
bazë gjinore, si shpifje, ngacmim apo
abuzim seksual, më shumë se gjysma
u përgjigjën “po, kam përjetuar”.
Dhuna fizike, e nganjëherë edhe sek-
suale, është mjet që përdoret shpesh
për t’i bërë gratë të heshtin, por edhe
dhuna psikologjike është e zakon-
shme. Nga të anketuarat që kishin
thënë se kishin përjetuar dhunë fizike
ose psikologjike për shkak të gjinisë
së tyre, 51% e rasteve përfshinin
ngacmimin seksual, 42% përshinin
shpifje dhe 42% përfshinin kërcën-
ime me gojë dhe gjuhë të urrejtjes.
Studimi po ashtu shpaloste se no r mat
me të cilat shtypen gratë e reja përf-
shijnë që të jenë shtëpiake të mira, t’i
përmbahen normave heteroseksu ale,
të mos jenë shumë të zëshme dhe të
tregojnë respekt për burrat përreth. 

Studimi ishte pjesë e projektit të
Fondacionit Gratë për Gratë me titull
"Akademia e Grave të Reja për Paqe",
në të cilin 140 aktiviste të reja për

paqe dhe të drejta të grave nga
gjashtë vende - përfshirë edhe
Kosovën - mësuan rreth trans-
formimit në konflikt, lidershipit dhe
strategjive për të ndikuar në
shoqëritë e tyre. Akademia e Grave të
Reja për Paqe u përpoq të ofronte
kundërpeshë për situatat e përdit-
shme të mbrojtëseve dhe aktivisteve
të reja për të drejtat njerëzore siç për-
shkruhet më lart: për të ofruar
hapësirë të sigurt, vënie të kontakteve
me bashkëmoshatare dhe shumë
mësimnxënie.

Në shoqërinë civile në Kosovë, e
veçanërisht në organizatat për të
drejtat e grave, aktivistet e reja po
ashtu e kanë gjetur platformën e tyre.
Mbrojtëset e reja të të drejtave të
njeriut udhëheqin dhe menaxhojnë
projekte, përgjigjen në telefon në linja
të ndihmës, organizojnë programe
pranverore për feminizëm me motrat
e tyre nga Serbia, avokojnë për të
drejtat e grave - madje duke i për-
faqësuar organizatat e tyre në takime
me vendimmarrësit në Bruksel, or-
ganizojnë takime për dialog ndëret-
nik për të rinj brenda Kosovës dhe
shumë më shumë. Mbrojtëset e të
drejtave të grave që i kam takuar në
Kosovë - të të gjitha moshave - janë të
përkushtuara, punëtore dhe këm-
bëngulëse, shpesh duke punuar larg
nga vëmendja dhe interesi i publikut,
edhe pse puna e tyre meriton tërë vë-
mendjen e mundshme. Rezultatet e
dukshme, si përmirësimi i legjisla-
cionit, janë edhe shumë të mirëprit-

ura edhe lehtë të komunikueshme,
por do të dëshiroja ta vë në pah
punën më pak glamuroze, punën që
kurrë nuk merr fund, por që sjell
ndryshimet e qëndrueshme: moni-
torimi i gjykatave, rishikimi i pafund
i legjislacionit për të siguruar barazi
gjinore, mbështetja e grave që i kanë
mbijetuar dhunës nga burrat - përf-
shirë edhe të mbijetuarat e dhunës
seksuale gjatë luftës, vetëm t'i për-
mendim disa çështje. E përderisa e
bëjnë këtë, mbrojtëset e të drejtave të
njeriut duhet të krijojnë strategji për
të qenë të sigurta.

T'i kthehemi Akademisë së Grave
të Reja për Paqe. Si veprimtari të fun-
dit, pjesëmarrëset organizuan tryeza
të rrumbullakëta ku i prezantuan
kërkesat e tyre të përbashkëta për
përmirësimin e të drejtave të grave në
shoqëritë e tyre përkatëse. Këto
kërkesa u pranuan mirë nga të pran-
ishmit dhe këtyre grupeve iu kërkuan
bashkëpunim përfaqësuesit e organi-
zatave dhe sektorëve të tjerë më me
rrënjë që ishin aty dhe që i kishin
dëgjuar ato. Mendoj se këto ftesa për
bashkëpunim janë jashtëzakonisht
pozitive, meqenëse ne duhet dhe do
të duhej t’i përfshijmë gratë e reja në
procesin e formimit dhe zhvillimit të
shoqërive tona - e madje edhe të or-
ganizatave/ndërmarrjeve/partive.

E them me të vërtetë se gratë e reja
nuk duhet të përfshihen vetëm si
shenjë apo alibi, jo vetëm si vull-
netare dhe asistente të dobishme ad-
ministrative, por si anëtare të grupeve

Gratë e reja në shoqërinë civile të Kosovës - llogaritni në to, por jo         



Luljeta Demolli

Rrëfimi për pavarësinë e Kosovës është edhe rrëfim për
gratë. 

Për sakrificat triumfuese, angazhimet dhe përkushtimet sis-
temore, gjallimin.   

Ndonëse e kanë shumë të vështirë, sot ato punojnë fort për
ta mundësuar një të menduar jashtë kutisë limituese të tradi-
cionalizmit sociokulturor. 

Në 10 vjeçarin e pavarësisë është ideologjikisht frustruese ta
shohësh mosrespektin konservativ të burrave që udhëheqin
me shtetin, politikën dhe jetën publike, ndaj grave dhe të drej-
tave e kapaciteteve të tyre për të udhëhequr. 

Respekti dhe mirënjohja e merituar nuk është u është bërë të
gjitha grave që u angazhuan për shtetkrijim dhe shtetndërtim.
Nuk është kjo qeveri e vetmja, as këto parti politike të vetmet,
por që një situatë e tillë na ka përcjellë nga paslufta. 

Jubileu i shtetit dëshmon prapakthim. 
Treguesit e pabarazisë gjinore në Kosovë janë kudo. Në zg-

jedhjet lokale, nga 204 kandidatë për të udhëhequr me 38 ko-
muna, vetëm 8 ishin gra. Ishte një kryetare e komunës, tash
s’është asnjë. Përfaqësimi i barabartë gjinor në qeverisje as që
u përmend pas zgjedhjeve, kur u burrat e vendit u yryshën
drejt karrigeve, posteve dhe emërimeve. Vetëm dy ministre gra.
Nga 75 zëvendësministra, vetëm 5 gra. Përfaqësimi i grave në
borde dhe në struktura profesionale është rreth 2%. 

Partitë kryesore politike e kanë gjetur një mënyrë që çësht-
jen e përfaqësimit gjinor ta vendosin në status-quo negative
dhe i kanë siguruar burrat kandidatë që të jenë në pozita të
larta udhëheqëse. Edhe në momentin kur ata nuk e fitojnë një
komunë apo një garë politike, mund të bëhen zëvendësminis-
tra, të jenë nëpër borde, apo diku tjetër. Jashtë nuk mbesin.

Pavarësisht pretendimeve të liderëve politikë se nuk kanë
preferenca gjinore për kandidatët, pozicionet vendimmarrëse
në shumicën absolute të rasteve janë të rezervuara për burrat.
Është bërë zakonshmëri frazeologjia e zbrazët e liderëve kur
flasin për këtë temë.  

Mosprania e duhur e grave në jetën publike të bën të reflek-
tosh gjerësisht pse ende politikat publike nuk i përgjigjen disa
çështjeve jetike të cilat nuk kanë ndryshuar në këtë 10 vjeçar. 

Më shumë se 80% e grave janë joaktive në tregun e punës,
mirëpo edhe për ato që janë aktive shkalla e papunësisë është
rreth 37%. Vetëm 2% e grave në Kosovë kanë kredi bankare ku
prona e tyre e paluajtshme është lënë kolateral. Vetëm 4% e
grave në Kosovë trashëgojnë pronë nga prindërit e tyre. Duke
pasur parasysh varësinë financiare të grave, praktikat diskrim-
inuese, mungesën e shërbimeve për rehabilitimin e viktimave
të dhunës në familje, shpesh ndodh që viktima e dhunës në
familje detyrohet të kthehet tek partneri i saj i dhunshëm.
Ngacmimi seksual mbetet tabu. 

Një korrelacion pozitiv gjinor që synon zvogëlimin e disbal-
ancave është vërtetuar se e përshpejton avancimin e
përgjithshëm shoqëror dhe e redukton nivelin e papunësisë, ul
varfërinë tek gratë, ul dhunën në familje, bën që gratë të jenë
pronare të pasurisë.

Konstatimet e organizatave të ndryshme kombëtare dhe
ndërkombëtare janë se për një transformim pozitiv politik dhe
reformë shoqërore gjithsesi duhet të përfshihen më shumë gra
profesioniste, sepse është dëshmuar botërisht që kontributi i
grave është një vlerë e shtuar për ecurinë e proceseve, trans-
parencën dhe llogaridhënien. 

Kohëve të fundit, në botë ka shumë shembuj tejet të mirë të
grave që qeverisin. Për t’u zvogëluar pabarazia gjinore në
Evropë, Parlamenti Evropian ka rekomanduar që përqindja e
grave në pozita të larta në vendet anëtare të BE-së të rritet nga
30% në 40% deri në vitin 2020. 

Pyetje retorike: Sa janë përgatitura partitë politike në Kosovë,
të cilat çdo ditë flasin për rrugën drejt BE-së, që të kenë më
shumë gra në pozita të larta? Si do të reflektonte imponimi i një
ndryshimi të tillë dhe sa do të ishte i realizueshëm duke e
marrë për bazë situatën e tanishme? 

Sigurisht do të rezultonte një kaos i plotë konceptual, pasi
liderët politikë edhe mund të ndërrohen, por duhet shumë
kohë, punë dhe investim, që të emancipohen strukturat e
etabluara partiake. 

Kjo kulturë patriarkale i sinjalizon gratë e reja për realitetin
e tyre. Ato do t’i shohin dy anët e debatit gjinor - statistikat
shqetësuese që janë në duart e tyre dhe diskursin e liderëve që
thonë se gratë nuk dëshirojnë të angazhohen në jetën politike. 

Përfshirja më e madhe e grave në vendimmarrjen institu-
cionale në Kosovë nuk ka alternativë.

Është proces i domosdoshëm. 
Prandaj, në vend se ta realizojmë detyrimisht pas impon-

imeve nga Evropa, është pakrahasimisht më mirë për qyte-
tarët, kulturën dhe shtetin e Kosovës që, diku brenda nesh, të
gjejmë fuqi, vullnet e dëshirë, dhe këtë ta bëjmë me forcat tona,
për të nxitur sadopak shpresë për emancipimin e mëtejmë
shoqëror, politik dhe institucional.

Për të tashme.
Për të ardhme.

Autorja është Drejtoreshë Ekzekutive e 
Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. 

Tash, për të
ardhmen
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Besa Shahini

Për shkak të punës sime sot, unë takoj
shumë të rinj e të reja në Shqipëri për të
diskutuar se si sistemi i arsimit që drej-
tojmë ne mund të adresojë më mirë
nevojat e tyre për shkollim dhe punësim.
Por dDiskutimi me ta shpesh kalon në
temën e sistemit shoqëror në të cilin je-
tojmë dhe në diskriminimin që ky sis-
tem përbrendëson kundër grave të reja
në tregun e punës. Ky sistem quhet pa-
triarkalizëm, u them, sepse mendoj që
është e domosdoshme që problemet të
emërtohen para se të mund të zgjidhen.
Ndërsa zgjidhja është një edukim femi-
nist i brezave të rinj. Por të dy fjalët ke-
qkuptohen, kështu që mundohem të
shpjegoj çka në fakt është patriarkalizmi
dhe feminizmi, në terma të kuptueshme
për 15 vjeçarët.

U them që patriarkalizmi është sistemi
shoqëror që gjithmonë promovon bur-
rin e fuqishëm mbi gruan apo burrat e
pafuqishëm. Nuk ekziston vetëm në
Shqipëri, por në gjithë botën, ku më
shumë e ku më pak. Janë vendet sSkan-
dinave ato që kanë bërë progresin më të
madh drejt një sistemi më të drejtë për
gratë. Për punën e njëejtë paguhen gati
njësoj me burrat, kanë qasje në përku-
jdes për fëmijët e tyre dhe burrat mund
të marrin pushim prindëror me pagesë
që gratë të kthehen në punë pas lindjes.
Gjithsesi, zhvillimi ekonomik në këto
vende e bën më të lehtë betejën e grave
për barazi në punë. Por nuk është e
gjitha aty: SHBA-jatë janë është shteti
më i fuqishëm në botë, por nuk ia kanë
mundësuar gruas kthimin në punë pas
lindjes, sikurse Suedia. Që do të thotë se
ka të bëjë edhe me atë se sa thellë është
futur patriarkalizmi në mendësinë e

qeverisjes, që përshtatet shumë mirë me
sistemin e vrazhdë kapitalist që mbi-
zotëron në SHBA dhe që luftohet suk-
sesshëm nga social-demokracia
sSuedeze.

Por sistemi patriarkal nuk shfaqet
vetëm në tregun e punës, ndaj beteja
nuk mund të ndodhë vetëm aty. Atë e
kemi përbrendësuar secili nga ne dhe na
shfaqet në interaksionet e përditshme
sociale. E marr shembullin e një takimi
që kisha me të diplomuar universiteti në
të 20-tat. Në takim folën me rradhë disa
nga pjesëmarrësit burra. Por, kur i erdhi
rradha një gruaje të re, asaj iu ndërpre
fjala nga kolegu i saj thua se nuk kishte
filluar të fliste fare. Jo, në fakt ishte edhe
më keq: asaj iu ndërpre fjala thua se ai
burri i ri u irritua nga e folura e saj dhe
e kishte të pamundur mos ta ndërpriste.
Ka studime për këtë fenomen, ku grave
u ndërpritet fjala publike më shumë se
burrave ngaqë deri vonë në histori gru-
aja nuk ka qenë pjesë e hapësirës pub-
like ndaj veshi nuk është mësuar ta
dëgjojë atë të flasë në publik. Si rezultat,
krijohet një ambient ku gruaja nuk flet
në publik sepse është e dekurajuar nga
i gjithë sistemi. 

Kjo vlen për gratë që kanë arritur deri
në sferën publike. Por, ka gra të paduk-
shme që varfëria, që edukimi i pam-
jaftueshëm apo jo adekuat, i ka mbyllur
në shtëpi, të ngarkuara me punë jo-
falënderueseuarese dhe të papaguar.
Nuk është vetëm që gruaja punësohet
më pak se burri - vetëm 50% e grave në
Shqipëri dhe vetëm 12% e grave në
Kosovë kanë një vend pune, p. Por edhe
që puna e papaguar – që zakonisht janë
punët e shtëpisë - i bie më shumë barrë
gruas se sa burrit. Kjo do të thotë që gru-
aja në mënyrë sistematike është më e
ngarkuar se burri, por në të njëejtën
kohë ka më pak resurse financiare dhe
është e varur nga ai. Sipas raportit të
fundit të UN Wwomen, në botë, gratë
bëjnë 2.6 herë më shumë punë të pa-
paguara se burrat, që do të thotë se për
çdo tri3 orë punë të papaguara nga bur-
rat, gratë bëjnë tetë8.

Shpërfaqja më problematike e patri-
arkalizmit në shoqëri është dhuna në

familje. Në vitin 2011, 2012 dhe 2013
janë vrarë 86 persona (kryesisht gra) në
Shqipëri nga të afërmit e tyre burra.
Shifrat kanë rënë shumë nga viti 2014,
por nuk kanë rënë të tëra. Mua më
shqetëson fakti që kur flitet për krimin e
dhunshëm në Shqipëri flitet kryesisht
për grupet kriminale, grabitjet dhe
drogën,a përderisa 30% e vrasjeve janë
rezultat i dhunës në familje (në vitin
2017 kanë ndodhur 50 vrasje në
Shqipëri). 

Sot jam pjesë e një qeverie që ka ven-
dosur të ketë në pozita udhëheqëse gra
po aq sa ka burra, përkundër faktit që
nuk ka kuota gjinore për qqeverinë e
Shqipërisë. Përfaqësimi gjinor në
vetvete nuk paraqet ndonjë sukses.
Është thjesht hapi zero, apo para-hapi
për luftën ndaj patriarkalizmit, që
përmes modeleve publike ndryshon
vetëdijen shoqërore për pjesëmarrjen e
gruas në sferën publike. Por është një
hap që nuk e ka bërë asnjë vend tjetër i
Bballkanit Pperëndimor, dhe ku rasti më
i keq është Kosova me rreth 5% gra në
kabinetin qeveritar. 

Përfaqësimi gjinor është një hap i do-
mosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. Ajo
që duhet të bëjmë tani është të mendo-
jmë si të fusim aspektin gjinor në gjithë
procesin e politikëbërjes. Të punojmë
për gratë e papërfaqësuara. T’ua arsi-
mojmë vajzat që të kenë shansin të sh-
përthejnë barrierën patriarkale që i
pengon në pavarësim dhe punësim. Të
heqim tutje stereotipet gjinore nga kur-
rrikulat dhe librat shkollorë që çojnë te
riprodhimi i sistemit diskriminues d.
Dhe të edukojmë djemtë në frymën e
një barazie. Të ndërtojmë aftësi profe-
sionale dhe akademike që gjeneratat e
nxënësve në shkollë sot, të bëhen punë-
krijuesit e ardhshëm. 

Ky është edukimi feminist. Nuk është
edukim kundër burrave. Është edukim
për të gjithë dhe kundër mendësisë pa-
triarkale që shtyp gruan dhe të pa-
fuqishmin. 

Autorja është Zëvendësministre 
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në 

Republikën e Shqipërisë.

Drejt një edukimi feminist 
në shkollat shqiptare

       veç si numër
punuese, si anëtare të bordeve dhe si poli-
tikane. Duhet t’i kërkojmë këshillat e tyre
dhe t'i përfshijmë si eksperte. Dhe të vo-
tojmë për to. Dhe po, për t'i përfshirë të
rejat - përnjëmend - ndoshta nënkupton
që duhet të heqim dorë pak nga kontrolli
ynë. Por, jo domosdoshmërisht që të
heqim dorë nga pushteti. Njëjtë siç fuqiz-
imi i grave nganjëherë interpretohet se
kjo nënkupton që duhet t'iu merret
pushteti burrave, në të vërtetë kënd-
vështrimi këtu është i kundërt: trans-
formimi i shoqërive drejt barazisë gjinore
dhe fuqizimi i të rejave sjell përfitime të
përgjithshme për shoqëri.  E njëjta gjë do
të ishte e vërtetë edhe për nivelet organi-
zative dhe politike. E edhe pse procesi me
siguri mund të jetë i dhimbshëm për per-
sonat në pushtet dhe që këto të reja nuk
do të bënin ose të thoshin atë që do të
bënit apo thoshit ju, fundja, këtu qëndron
bukuria e tërë kësaj. Ato mund të thonë
ose bëjnë diçka më të mençur. Ose mund
të thonë e të bëjnë diçka krejt ndryshe. Ky
është thelbi. Duhet t'i përfshijmë të rejat
për shkak të demokracisë dhe të drejtës.

Përderisa ecim përpara, duhet ta pra-
nojmë vlerën e shoqërisë civile të
fuqishme dhe të pavarur dhe në veçanti
të aktivizmit feminist, t'i mënjanojmë
pengesat për gratë e reja për të qenë
qytetare aktive dhe të konsultohemi me
këto të reja në proces e sipër; t'i pyesim
ato për mendimin dhe këshillat e tyre.
Dhe pastaj t'i dëgjojmë. Përnjëmend t'i
dëgjojmë.

Autorja është Kryesuese e Zyrës 
për Ballkanin Perëndimor në 
Fondacionin Gratë për Gratë
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Gjatë fushatave elektorale në të
gjitha proceset zgjedhore që janë
mbajtur që nga paslufta, liderët parti-
akë kanë pasur gojën plot me prem-
timet për barazi gjinore dhe
respektimin e të drejtave të grave për
t’i zënë pozitat vendimmarrëse. Por,
kjo asnjëherë nuk ka ndodhur.  

Këtë e dëshmon më së miri për-
faqësimi shumë i ulët i grave në pozi-
tat vendimmarrëse, në të gjitha nivelet
institucionale pa dallim.

Edi Gusia, kryeshefe ekzekutive në
Agjencinë për Barazi Gjinore pranë
Zyrës së Kryeministrit,  konsideron se
përfaqësimi i grave në pozita menax-
heriale në ndërmarrje publike dhe in-
stitucione është shumë i ulët. 

Gusia përmend se, sipas gjetjeve të
Institutit GAP, nga 299 pozita menax-
heriale në ndërmarrjet publike, 252
udhëhiqen nga burrat dhe vetëm 47
nga gratë. Në institucione dhe agjenci
të pavarura, nga 24 pozita në nivel të
lartë drejtues, 19 prej tyre ushtrohen
nga burrat dhe 5 nga gratë. 

“Në Qeveri kemi dy ministre gra,
nga 69 zëvendësministra kemi vetëm
5 gra zëvendësministre. 

Sipas MAP/DASHC (Departamenti
i Administratës së Shërbimit Civil), në
nivelin e lartë drejtues (sekretar i
përgjithshëm, kryeshef ekzekutiv,
drejtor i përgjithshëm) kemi vetëm
8% gra, ndërsa në nivel drejtues (drej-
tor/e, shef/e divizioni, shef/e sektori,
menaxher/e) kemi  27% gra”. 

Sipas saj, në nivel të pushtetit lokal
në pozita udhëheqëse kemi 19.1%
gra, ndërsa sa i përket Kuvendit të
Kosovës, aty janë 38 gra nga 120 ulëse
sa ka Kuvendi, ose 31.6%. 

“Ka zbrazëtira të theksuara në zba-
timin e akteve juridike dhe ndërkom-
bëtare. Vetëm me përmbushjen dhe
zbatimin e tyre do të sigurohej zh-
bërja e normave the traditave që i
mbajnë gratë larg nga vendimmarrja
dhe nga zbatimi i plotë i agjendës së
barazisë gjinore, si dhe do të siguro-
hej respektimi i dinjitetit të grave dhe
vajzave”. 

Gusia ka theksuar se përfaqësimi
gjinor në vendimmarrje konform
kërkesave të Kushtetutës së Kosovës
dhe Ligjit për Barazi Gjinore (LBGJ)
nuk i përmbush kërkesat ligjore. 

Sipas Ligjit për Barazi Gjinore, për-
faqësim i barabartë është atëherë kur
pjesëmarrja dhe përfaqësimi i gjinive
është në nivelin prej 50%. Neni 6 i
ligjit kërkon ndërmarrjen e masave të
veçanta të përkohshme me qëllim të
përshpejtimit të realizimit të barazisë
faktike midis grave dhe burrave. 

Pavarësisht që ky ligj përcakton
garantimin e përfaqësimit të
barabartë në mes gjinive, kjo dispoz-
itë ligjore e fuqizuar nga ana e LBGJ-
së do të duhej të zbatohej dhe
harmonizohej me rregullat zgjedhore
të Komisionit Qendror Zgjedhor të
Kosovës, meqë ligjet dhe rregullat zg-
jedhore për zgjedhjet e përgjithshme
dhe ato lokale vazhdojnë të përcakto-
jnë një kuotë prej 30% për për-
faqësimin gjinor, ka thënë Gusia.

Sipas saj, të drejtat e garantuara
nuk zbatohen me automatizëm nëse
nuk kërkohen, promovohen, plaso-
hen dhe sqarohen.  

“Ne si shoqëri kemi nevojë t’i
prezantojmë ligjet dhe t’i njoftojmë
qytetarët dhe institucionet më shumë
me të drejtat e garantuara. Por, nuk
veprojmë çdo herë në frymën e legjis-
lacionit, të cilin e kemi dhe të cilin
nuk e zbatojmë në tërësi, shpesh edhe
pse nuk e njohim në thelbin e vet. Në
procesin e reformës zgjedhore në
Kosovë, rëndësi e veçantë duhet
kushtuar harmonizimit me Ligjin për
Barazi Gjinore për përfaqësim prej
50%, me fokus masën afirmative, e
cila duhet të vazhdojë të jetë në fuqi”.

E pyetur se si mund të arrihet për-
faqësimi gjinor në nivelin e
dëshirueshëm, Gusia ka thënë se për-
faqësimi i grave në vendimmarrje
është domosdoshmëri, andaj institu-
cionet duhet të fokusohen në krijimin
e mundësive dhe hapësirës adekuate
për t’i avancuar gratë dhe vajzat në
pozita vendimmarrëse, duke filluar
nga zbatimi me përpikëri i Ligjit për
Barazi Gjinore, ofrimi i bursave të

studimit për avancim akademik për
gratë në shërbimin civil, ndërmarrjen
e masave afirmative për përzgjedhjen
e grave në pozita udhëheqëse, ngrit-
jen e nivelit të transparencës dhe llog-
aridhënies në proceset e rekrutimit,
hapjen e një numri më të madh të
kopshteve publike dhe krijimit të
mundësisë për shfrytëzimin e
pushimit prindëror për baballarët. 

“Gjithashtu duhet të realizohet
mbrojtja e vlerave dhe parimeve të
Ligjit për Shërbimin Civil nga
ndikimet politike, kurse vlerësimi i
bazuar në performancë dhe meri-
tokraci është domosdoshmëri, sepse
në këtë mënyrë gratë nuk do të hezi-
tonin të aplikonin për pozita udhëhe-
qëse ku jetëgjatësia e ushtrimit të
funksionit (për një mandat të caktuar)
i frikëson ato të mos mbeten në rrugë
pas përfundimit të mandatit
përkundër nivelit të dëshmuar të per-
formancës”.  

“Besoj se këto veprime të kombin-
uara do të përshpejtonin agjendën
pro gjinore të Kosovës dhe përfshir-
jen e grave në vendimmarrje”.

Gusia ka potencuar se shoqëria
kosovare ka shumë për të bërë në
drejtim të luftimit dhe eliminimit te
stereotipeve gjinore, që gruan e vënë
larg nga vendimmarrja. Ndarja gji-
nore e punës i vë gratë pozita më të
pafavorshme se burrat, ku ato nën
presionin e obligimeve familjare kanë
pak hapësirë për të investuar në kar-
rierë dhe ngritje profesionale. Po
ashtu, gratë në pozita udhëheqëse
duhet te bashkëpunojnë më ngushtë
dhe ta përkrahin njëra tjetrën në pro-

movimin e grave në karrierë.   
“Mbi të gjitha, ne do të vazhdojmë

të punojmë në drejtim të afirmimit të
të drejtave të garantuara duke insis-
tuar në fuqizimin ekonomik të grave
dhe vajzave, si dhe në angazhimin e
djemve dhe burrave në promovimin e
barazisë gjinore dhe mundësive të
barabarta”. 

Rozafa Ukimeraj, sekretare e
përhershme në Ministrinë e Adminis-
tratës së Pushtetit Lokal, ka thënë se
në zgjedhjet lokale të vitit 2013 kishte
vetëm një kryetare komune grua,
përderisa në këto të fundit nuk ka
asnjë. 

Në Kuvendet e Komunave në zg-
jedhjet lokale të mbajtura në vitin
2013, asambliste gra ishin 33.07%,
kundrejt 66.93% të asamblistëve
burra. Tek pozitat vendimmarrëse në
shërbimin civil në komunat e
Kosovës, nga gjithsej 322 pozita, gra i
kanë 34 (10.56%), përkundër 288 të
burrave (89.44%).

Sipas Ukimerajt, komunat të cilat
kishin më tepër se një grua drejtore-
shë janë Drenasi me 5 gra drejtore-
sha, Fushë-Kosova me 3 gra
drejtoresha, njëjtë si Kamenica,
Vushtrria dhe Prishtina. 

Komunat që kanë dy drejtoresha
janë Ferizaj, Gjakova, Juniku, Istogu,
Obiliqi, Shtimja dhe Vitia. Ndërsa ko-
munat që nuk kishin asnjë grua në
pozitën e drejtoreshës janë Dragashi,
Gjilani, Graçanica, Kaçaniku, Kl-
lokoti, Mamusha, Mitrovica Jugore,
Novobërda, Shtërpca dhe Suhareka.
Komunat tjera kishin vetëm një grua
në pozitë të drejtoreshës.

“Në total, në nivelin lokal të qev-
erisjes në shërbimi civil, nga gjithsej
6.394 shërbyes civilë të punësuar,
burra ishin 4.221 (66%), ndërsa gra
2.173 (34%)”.

Në zgjedhjet lokale 2017, sipas saj,
ka një përmirësim të vogël sa i përket
numrit të anëtareve të Kuvendeve Ko-
munale, ku anëtare gra janë zgjedhur
35.2%, kundrejt anëtarëve burra që
janë 64.8%.

Ajo ka përmendur se në Komunat e
Kosovës deri më tani janë zgjedhur
38 Kryesues të Kuvendit të Ko-
munës, prej tyre 6 gra.

Nënkryetare të Komunave, në 23
komuna, deri tash janë emëruar
vetëm dy gra.

“Nga të dhënat e siguruara nga
MAPL, drejtoret e drejtorive janë
emëruar në 29 komuna, nga to poz-
itën e drejtoreshës e kanë 48 gra,
ndërsa në pozitën e drejtorëve janë
emëruar 224 burra”, ka thënë
Ukimeraj.

Sipas saj, pas zgjedhjeve të vitit
2017, me rastin e emërimeve të drej-
torëve, kryeson Komuna e Kamenicës
me 6 gra drejtoresha, pastaj Komuna
eDrenasit me 5 gra drejtoresha (kun-
drejt 5 drejtorëve burra), Komuna e
Kllokotit me 3 drejtoresha, kundrejt 2
drejtorëve burra. 

Vetëm Komuna e Gjakovës ka
emëruar 3 drejtoresha, ndërsa në ko-
munat tjera mesatarja është 2. Janë
edhe 9 komuna që akoma nuk i kanë
emëruar drejtorët e drejtorive.

Ukimeraj ka nënvizuar se për-
faqësimi gjinor në nivelin lokal të qev-
erisjes nuk është në shkallën e

kërkuar sipas parimeve kushtetuese
dhe Ligjit për Barazi Gjinore, por pas
mbajtjes së zgjedhjeve lokale ka një
progres të lehtë. 

Edhe pse asnjë grua nuk arriti ta
marrë mandatin e kryetares në
ndonjë komunë, sa i përket zgjedhjes
së kryesuesve, në krahasim më man-
datin e kaluar ku ishin 2 gra krye-
suese, tani janë 6. 

Gjithashtu, edhe sa i përket
emërimit të grave në pozitat ekzeku-
tive, nga niveli 10% në fund të man-
datit të kaluar, deri më tani edhe pse
nuk është kompletuar emërimi i
ekzekutivit edhe në 9 komuna, ka një
trend pozitiv dhe aktualisht është në
nivelin rreth 20%.

“Përfaqësimi gjinor duhet të
ndryshojë në harmoni me kërkesat
Kushtetuese dhe Ligjore. Përfaqësimi
i barabartë gjinor është i garantuar
edhe me Kushtetutë dhe është i përf-
shirë në dispozitat ligjore, prandaj,
jetësimi praktik i kërkesave ligjore
garanton përfaqësimin e barabartë
gjinor”, ka thënë Ukimeraj.

Sipas saj, për t’u arritur barazia gji-
nore duhet të ekzistojë edhe vetëdije
shoqërore dhe politike, por sidomos
kërkohet përkushtim edhe nga ana e
vet grave që të dëshmojnë kompe-
tencë profesionale në përmbushjen e
detyrave të tyre me rastin e marrjes së
mandatit në një pozitë të lartë.

“Ndryshimet ligjore janë të nevo-
jshme edhe sa i përket pushimit
prindëror (në vend të pushimit të
lehonisë), si dhe ndryshimeve në
legjislacionin për shërbimin civil (që i
garanton grave një stabilitet më të
lartë, sidomos sa i përket pozitave të
emëruara)”.

“Për më tepër, procesi edukativo-
arsimor që fillon nga arsimimi
parashkollor ka një rëndësi jashtëza-
konisht të madhe. Planprogramet e
shkollave, qasja proaktive e
prindërve, mësuesve dhe profesorëve
e deri tek vullneti politik, e sidomos
roli i mediave, mund të reflektojnë në
ndryshimin e kulturës konservative
dhe kufizimeve që mund t’iu bëhen
grave dhe vajzave gjatë procesit të
tyre të avancimit profesional dhe në
karrierë”, ka thënë Ukimeraj.

Në dhjetor të vitit të kaluar, Qendra
Kosovare për Studime Gjinore orga-
nizoi konferencën me temë: “Për-
mirësimi i Llogaridhënies
Institucionale për zbatimin e Ligjit për
Barazi Gjinore në Vendimmarrje”, në
të cilën presidenti i shtetit, Hashim
Thaçi ka thënë se përparimi i të drej-
tave të gruas dhe arritja e barazisë
mes grave e burrave është çështje e të
drejtave të njeriut dhe mbi këto vlera
është shpallur dhe ndërtuar shteti i
Kosovës. 

“Këto vlera janë të përjetësuara në
Preambulën e Kushtetutës së Repub-
likës së Kosovës, ku populli i Kosovës
është i vendosur të ndërtojë një shtet
të qytetarëve të barabartë”, ka thënë
Thaçi.

Ai ka thënë se është obligim i të
gjithë qytetarëve dhe institucioneve
në Republikën e Kosovës që të bëjnë
zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore, i
cili në pajtim me standardet dhe prak-
tikat e aplikueshme ndërkombëtare
duhet të sigurojë barazinë gjinore si
vlerë themelore për zhvillimin
demokratik të shoqërisë, mundësi të
barabarta për pjesëmarrje të femrave
dhe meshkujve në jetën politike,
ekonomike, sociale, kulturore dhe në
fushat e tjera të jetës shoqërore. 

Në fund të vitit të shkuar, Agjencia
për Barazi Gjinore së bashku me
Ministrinë e Administrimit të
Pushtetit Lokal, janë parë më të
zëshme në thirrjet për respektimin e
barazisë gjinore. 

Këto dy institucione, përmes një le tre
të përbashkët adresuar instituci oneve
komunale, ua kujtonin ma  ndatarëve
që janë përgjegjës për fun ks -
ionalizimin e organeve komunale të
dala pas zgjedhjeve lokale të vitit të
shkuar dhe kanë obligim që ta respek-
tojnë Ligjin për Barazi Gjinore gjatë
emërimit të zyrtarëve udhëheqës. 

Gazetare kontribuuese: 
Salie Gajtani - Osmankaq

Gratë ende pa hapësirat që i meritojnë në 
vendimmarrjet institucionale
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Teuta Hoxha e ka ndjerë në palcë
jetën në geton në të cilën ndodhen
kosovarët. Është aktiviste për të drej-
tat e njeriut dhe shpeshherë është për-
ballur me situata të bllokadës absurde
kur i është dashur ta çojë në Evropë
zërin e rinisë së Kosovës.

Hoxha ka udhëhequr organizatën
Nisma e të Rinjve për të Drejtat e
Njeriut (YIHR). Lënia e Kosovës jashtë
zonës Schengen ka ndikuar shumë në
punën që bën, pavarësisht faktit se,
falë përvojës së mëhershme, gëzon
statusin e “qytetares së privilegjuar” në
krahasim me pjesën tjetër të shoqërisë.

“Procedurat e stërzgjatura dhe të
ndërlikuara, herë-herë absurde për pa-
jisje me vizë Schengen, më kanë oblig-
uar që për secilën dalje jashtë Kosovës
të bëj planifikim së paku dy muaj më
herët, edhe në rastet kur kam pasur
ftesë nga organizata me renome nga
shtetet evropiane”, ankohet Teuta.
“Shumë raste më kanë humbur për
shkak të mungesës së vizës”.

Qytetarët e shtetit që i takon Teuta, i
cili sapo ka mbushur dekadën e parë,
janë më të izoluarit në Evropë. Gjashtë
vite më parë, Komisioni Evropian ia
dorëzoi Kosovës detyrat e shtëpisë,
plotësimi i të cilave do t’ia hiqte penge-
sat për lëvizje të lirë. Katër vite më
vonë, Komisioni rekomandoi që
Kosovës t’i hiqej regjimi i vizave, por
nën kushtin që, deri në mbledhjen që
pasonte të Parlamentit Evropian, Pr-
ishtina zyrtare ta ratifikonte Mar-
rëveshjen e kufirit me Malin e Zi dhe të
demonstronte bindshëm luftimin e
krimit dhe korrupsionit në nivel të
lartë, sipas një regjistri rastesh. Prej
atëherë kanë kaluar gati dy vite të tjera
dhe detyrat nuk janë përmbushur.

Përralla mbyt ëndrrën

Gjatë gjithë mandatit të shkuar,
kauzën kundër marrëveshjes së kufirit
me fqinjin perëndimor e udhëhoqi Ra-
mush Haradinaj, atëkohë në opozitë e
tash kryeministër. Në versionin e tij,
marrëveshja ia tkurrte territorin
Kosovës për rreth 8 mijë hektarë male
të thepisura, prandaj thoshte se kufiri
duhej të ishte në Çakorr dhe Zhlep,
vende që, sipas marrëveshjes, janë
brenda Malit të Zi.

Por, kur erdhi në krye të Qeverisë, ai
vet e sponsorizoi për ratifikim të
njëjtën marrëveshje, pa ndonjë
ndërhyrje në të.

Dhurata Hoxha është Ministre e In-
tegrimit Evropian. Në mandatin e shk -
uar, kur është firmosur marrëveshja e
kufirit, ajo ishte Ministre e Drejtësisë.
Sipas saj, të gjithë duhet ndjerë
përgjegjës për izolimin e qytetarëve.

Hoxha thotë se ka qenë dhe do të
vazhdojë jetë shumë e zëshme për

shkak se qytetarët kanë pengesa të një
natyre banale, duke rikujtuar se nga
ky izolim po pëson shteti, ngase ka
vështirësi në të bërit biznes, pengesa
në arsimim cilësor superior, në tërheq-
jen e investitorëve, në këmbimet kul-
turore e tregtare, e të tjera.

“Humbësit më të mëdhenj janë të
rinjtë tanë. Lajm i mirë është se emi-
grimi ilegal është pakësuar ndjeshëm
dhe kemi rezultate shumë të mira sa i
takon luftimit të korrupsionit. Sipas
Transparency International, Kosova
sivjet renditet 10 vende më mirë se vjet,
dhe është vendi i dytë në Ballkan për
këtë. Kemi edhe tregues tjerë se jemi
në rrugë të mirë, por e gjithë kjo nuk
mjafton”, thotë ministrja Hoxha.
“Duhet të bëjmë më shumë, nuk janë
të mjaftueshme lëvizjet aktuale të të
rinjve tanë dhe grupeve të ndjeshme
sociale si biznesmenëve, studentëve,
sportistëve dhe kategoritë tjera të nd-
jeshme të shoqërisë tonë”.

Në mandatin e kaluar qeveritar,
flukse të rinjsh nga Kosova shfrytë-
zonin kanalet ilegale që po i mundë-
sonte Serbia, për të kaluar në Hungari,
vend i parë ky i Bashkimit Evropian
nga ku lehtësisht mandej mund të de-
përtohej për në vendet tjera. Ata
kërkonin një perspektivë dhe iknin
nga vendi me papunësinë më të
madhe në Evropë. 

Sociologu Artan Muhaxhiri kështu e
përshkruante profilin e emigrantit:
“Emigranti potencial është ai qytetar
që nuk ka ndonjë lidhje me strukturat
politike, apo ato parapolitike, i cili nuk
ka shpresë se ndryshimet politike do
të rezultojnë me ndryshime pozitive,
prandaj nuk ka as besim në të
ardhmen e vet dhe të familjes këtu.
Qytetarët e kësaj kategorie janë abso-
lutisht mosbesues ndaj sistemit sipas
të cilit funksionojnë politika, institu-
cionet dhe shoqëria në Kosovë”.

Ata nuk kishin një mundësi tjetër
përpos migrimit ilegal, në mënyrë që
të provonin nëse do e gjenin perspek-
tivën që s’e shihnin në Kosovë. Kjo
sepse pasaporta e shtetit të tyre ka fare
pak vlerë. Në indeksin e restrikcioneve
për viza, të kompiluar nga firma ligjore
“Henley & Partners”, Kosova radhitet
në vendin e 97, së bashku me Libanin,
Iranin dhe Bangladeshin. Pas Kosovës
janë vetëm Eritrea, Libia e Nepali, Je-
meni, Somalia, Pakistani, Siria, Iraku
dhe Afganistani.

Kësisoj, ëndrra e të rinjve kosovarë
për lëvizje të lirë vazhdon të mbetet
peng i “përrallës” për Çakorrin dhe
Zhlepin, e cila u harrua nga kryemi-
nistri me ta marrë pushtetin.

Situata nuk pritet të ndërrojë shpejt. 
KOHA për Gratë e ka pyetur shefen

e Zyrës së BE-së në Prishtinë, Nataliya
Apostolova, nëse ka ndjeshmëri për
këtë realitet në të cilin janë të mbë -

rthyer veçmas të rinjtë e Kosovës. Një
përgjigje konkrete ka munguar.

Autoritetet e BE-së kanë ndarë
me ndjen ta mbajnë Kosovën en-
klavë për aq kohë sa ajo nuk i kryen
detyrat e fundit.

“Ratifikimi i demarkacionit të kufirit,
krahas luftimit të korrupsionit dhe
krimit të organizuar në Kosovë janë dy
kriteret e mbetura të BE-së që Kosova
ta marrë liberalizimin e vizave. Partitë
politike kanë bërë hapa rishtazi në
rrugën drejt demarkacionit të kufirit.
Kjo është diçka të cilën BE-ja e përgë-
zon. Për më tepër, përpjekjet e vazh-
dueshme dhe konsistente, ashtu si
edhe vullneti i fortë politik, do të jenë të
nevojshme për ta dëshmuar progresin
konkret në luftën kundër krimit të or-
ganizuar dhe korrupsionit”, thuhet në
një përgjigje të lëshuar në emër të
Zyrës së BE-së në Prishtinë. “Liberal-
izimi i vizave mund të arrihet posa dy
kriteret të përmbushen plotësisht”.

Pasojat e këtij realiteti nuk janë të
vogla. Vizë duhet edhe për ata që duan
të shkollohen, edhe për ata që duan të
bëjnë karrierë në sport, art e profe-
sione tjera, edhe për ata që duan të nd-
jekin ndonjë event të organizuar
ja shtë, e madje edhe për ata që kërko-
jnë shërim. 

E, pushtetarët bënë zgjidhje. Pjesa
më e madhe e tyre kanë edhe shtetësi
të ndonjërit prej vendeve që lëviz lir-
shëm në zonën Schengen. Së fundmi
kanë ndryshuar disa akte nënligjore të
cilat ua mundësojnë fëmijëve të tyre të
pajisen me pasaporta diplomatike, për
t’i shmangur kështu procedurat
burokratike për pajisje me vizë.

Racizëm në vend të lirisë

Edhe kur u pajisën me viza, të rinjtë
jo rrallëherë përjetuan situata bllo -
kuese në kufijtë e vendeve të Unionit.

Një të tillë e ka pasur Teuta Hoxha
vitin e shkuar. Ajo kishte marrë ftesë
nga Civil Rights Defenders, për për-
faqësim të të rinjve në takimet që ishin
planifikuar të mbaheshin në Bruksel
me përfaqësues të Parlamentit
Evropian. Aty kishte planifikuar t’i po-
tenconte problemet kryesore me të
cilat ballafaqohen të rinjtë kosovarë.

Nga katër organizata sa ishin përzg-
jedhur, Teuta isha e vetmja që përfaqë-
sonte të rinjtë e Kosovës, obligim të
cilin e kishte marrë me shumë për -
gjegjësi. Edhe pse e pajisur me vizë
Schengen, udhëtimi iu ndërpre në Au -
stri, për arsye ende të paqarta për të,
meqë asnjëherë nuk iu dha një ar-
syetim konkret se për çfarë konsi -
derohej person i padëshirueshëm atje.

“Absurditeti i kësaj ngjarjeje qëndron
në faktin se unë jam mbajtur për 10
orë në Aeroportin e Austrisë, pa pas-

aportë dhe pa më dhënë asnjë arsye
zyrtare për çfarë po mbahem, kurse
vendkthimi në dokumentet e lëshuara
nga policia si destinacion kishte Aero-
portin e Tiranës, edhe pse unë kisha
udhëtuar nga Prishtina dhe nuk kisha
asnjë lidhje me këtë aeroport”.

Problemet e kësaj natyre dhe të tjera
akoma më të vështira do t’i ndjejnë
gjatë kosovarët. Shteti nuk do të mund
ta shpërthejë izolimin brenda disa
muajsh, edhe sikur tani t’i përmbush
të dyja kushtet e fundit për liberalizim
të vizave. Nëse detyrat nuk plotësohen
deri në mars, atëherë rrezikon që edhe
viti 2020 ta gjejë në geto.

Presidenti i Komisionit Evropian,
Jean-Claude Juncker, më 28 shkurt
ishte në Kosovë, ditën kur Kuvendi
kishte planifikuar ta ratifikonte Mar-
rëveshjen e demarkacionit, por hoqi
dorë në mungesë votash. Juncker
deklaroi se miratimi i kësaj mar-
rëveshjeje është hap i pashmang-
shëm për liberalizimin, por nuk
premtoi data. 

Ministrja Dhurata Hoxha shpreh
bindjen se nëse përmbushja e
kritereve ecën mbarë, procedurat tjera
do të marrin disa muaj.

“Pra, dhjetorin e kemi si limitin e
fundit për liberalizim. Kemi mundësitë
e arritjes së afateve kohore për të hyrë
në agjendën e institucioneve të
Bashkimit Evropian, të arrijmë afatin
për vendosje në agjendë, për mbled-
hjen e parë të Këshillit të Bashkimit
Evropian që mbahet në javën e parë të
marsit, e pastaj në Komisionin e
Jashtëm të Parlamentit të Evropës.
Këto procedura duhet të rezultojnë me

vendimin pozitiv për liberalizim”.
Jehona Lushaku-Sadriu është

ligjëruese e integrimeve evropiane dhe
flet më në detaje për afatet. Në rast se
kriteret përmbushen, sipas saj, au-
toritetet e BE-së do të mund ta merrnin
vendimin që deri në fundvit liberaliz-
imi të ndodhte.

Ajo i ka theksuar edhe pasojat nëse
dy detyrat e fundit të shtëpisë nuk
përmbyllen shpejt.

“Duke llogaritur kohën prej gjashtë
muajsh që kërkohet për implementim
të liberalizimit dhe duke ia shtuar një
kohë minimale prej tre muajsh për
marrjen e këtij vendimi, atëherë koha
e fundit që institucionet tona duhet të
marrin një vendim është marsi 2018”,
thotë ajo. “Në fillim të 2019-s do të ketë
zgjedhje në BE dhe derisa ato organi-
zohen dhe institucionet konsolidohen,
shkon viti 2019 pa pasur mundësi që
të merret asnjë vendim për liberalizim.
Kështu që, ja erdhëm në 2020-ën pa
asnjë vendim. Me institucionet të reja,
me politikanë të ri në BE, duhet të fil-
lojmë nga e para me lobim”.

Bazuar në statistikat zyrtare të Komi-
sionit Evropian për vitet 2010-2012,
ambasadat e Belgjikës, Gjermanisë,
Greqisë, Finlandës, Hungarisë, Italisë,
Sllovenisë, Zvicrës dhe Norvegjisë
janë ambasadat që kanë lëshuar viza
Schengen për qytetarët e Kosovës. Në
total, për tri vite janë parashtruar
217.862 aplikime, 37.500 nga të cilat
janë refuzuar. Studime të kësaj natyre
nuk janë bërë më prej asaj kohe. 

Gazetar kontribuues: 
Besnik Krasniqi

KOSOVA, E VETMJA ENKLAVË NË EVROPËN QË I KA SHEMBUR KUFIJTË

Rinia e mbërthyer në geto

Lavdi Zymberi

Shoqëria shqiptare, si shumë të tjera,
është patriarkale dhe nuk ofron shumë
hapësirë për ndjekje të ëndrrave
(përveç në gjumë), apo mirëkuptim
për ata/ato që mendojnë dhe veprojnë
ndryshe nga pritjet e krijuara tashmë
për shekuj me radhë. Këto pritje madje
shprehen gjatë gjithë kohës, qoftë
drejtpërdrejt apo tërthorazi, përmes
pyetjeve, komenteve, shakave ther-
rëse, apo ironisë. Si vajzat edhe djemtë
janë pre e kësaj mendësie në këtë
shoqëri duke krijuar një shabllon që
duhet të përcillet nga të gjithë - shkolla,
puna, martesa, fëmijët - dhe po nuk i
shkove kësaj rruge atëherë diçka nuk
është në rregull me ty. Megjithatë, va-
jzat/gratë e vuajnë më tepër këtë trysni
të vazhdueshme nga shoqëria, dhe
sidomos ato, si unë, që refuzojnë t’i
binden këtyre rregullave të pashkru-
ara dhe të jetojnë në kundërshtim me
ëndrrat dhe dëshirat e tyre.

Mua gjithmonë më ka pëlqyer të ud-
hëtoj dhe të njoh kulturat tjera. Si e
vogël kam lexuar shumë dhe kështu
kam udhëtuar nëpër botë me mendjen
time. Me kalimin e kohës, e sidomos
pas udhëtimit tim të parë jashtë Bal-
lkanit, fillova ta kuptoj sa e rëndë-
sishme është të jesh edhe fizikisht në
një vend tjetër ndryshe nga ai ku je
rritur. Përkundër vështirësive me viza
dhe mosnjohjes së Kosovës nga
shumë vende të botës, kam arritur të
udhëtoj në 28 shtete (gjatë 6 viteve të
fundit) dhe gjithmonë jam duke e
planifikuar udhëtimin e radhës. 

Duke marrë parasysh shoqërinë ku
jetoj, përkundër paraqitjes së jashtme
tepër moderne, komentet apo
reagimet ndaj meje, e besoj edhe grave
të tjera që udhëtojnë si unë, janë të
shumta. Tri reagimet më të shpeshta
që marr, si nga ata që i njoh që një
kohë të gjatë edhe nga ata që i takoj
përmes të njohurve apo në rrjetet so-
ciale janë “Kur ke me u ndalë?”, “Qysh
po udhëton vetëm?” dhe “Qysh po
mundesh me udhëtu kaq shumë?”.
Përgjigjet më të shpeshta të miat, që
shpesh i them edhe me humor, janë
“kur të vdes”, “po shkoj në
aeroport/stacion edhe po i hipi aero-
planit/autobusit” dhe “kam sponzor”.
Natyrisht që e vërteta është pak më e
thellë se këto përgjigje që tanimë i kam
në majë të gjuhës, megjithatë kam më-

suar t’i kthej në humor këto lloj pyet-
jesh dhe komentesh që vazhdoj t’i pra-
noj nga njerëzit apo t’i kaloj në heshtje,
sepse siç thuhet në një shprehje, “për
ata që kuptojnë nuk ka nevojë për
sqarim, për ata/ato që nuk kuptojnë
asnjë sqarim nuk mjafton”.

Të udhëtosh është të njohësh veten
dhe botën. Gjatë udhëtimeve të mia
kam mësuar më shumë për botën dhe
njerëzit se që kam mësuar gjatë shkol-
limit tim. Kam mësuar edhe si na sheh
bota (nëse na njeh) dhe çfarë mendon
për Kosovën dhe qytetarët e saj. Sa më
tepër që udhëtoj e ndiej se nuk di
shumë për botën dhe njerëzit dhe më
rritet dëshira të udhëtoj edhe më
shumë, të shoh edhe më tepër vende,
të njoh edhe më tepër njerëz nga
vende të ndryshme, të kaloj edhe më
tepër përvoja të paharrueshme, të
provoj ushqime dhe pije tradicionale të
vendeve që vizitoj.

Udhëtimi të bën ta shohësh botën
ndryshe dhe të ndihmon të largosh
paragjykimet që shoqëria t’i krijon për
kombe, fe, apo dallime të tjera të cak-
tuara shoqërore. Kur udhëton vetëm,
kjo bëhet edhe më e lehtë dhe më e
fuqishme sepse takon më tepër njerëz
sesa do të takoje kur udhëton me
shoqëri apo familje. Të udhëtosh
vetëm të krijon mundësi të ndryshme
të njohësh veten dhe aftësitë e tua.
Megjithatë nuk është e lehtë të jesh

vajzë shqiptare nga Kosova dhe të ud-
hëtosh vetëm. Është një mal me
pikëpyetje dhe paragjykime që
njerëzit e krijojnë për ty. Duhet të kesh
guxim dhe të jesh lëkurëtrashë të sfi-
dosh një shoqëri patriarkale si
shoqëria jonë shqiptare, ku një grua
nuk mund të ketë dëshira, ëndrra, apo
shpresa dhe se vetëm martesa (dhe
fëmijët pastaj) e plotësojnë atë dhe e
bëjnë të arrirë në jetë. Në një shoqëri
ku njerëzit të paragjykojnë vetëm nga
emri, pamja, veshja, të udhëtosh
vetëm është pothuajse e paimagjin-
ueshme. Kam dëgjuar shumë tregime
ku gratë janë gjykuar dhe nuk u është
besuar që po udhëtojnë vetëm duke
nënkuptuar që dikush e pret atë në
vendin ku shkon ose ajo po gënjen.
Madje kam pasur raste edhe vetë kur
jam pyetur në dogana se përse po ud-
hëtoj vetëm apo përse jo me ndonjë
shoqe (për shok as që bëhet fjalë apo
mendohet si e mundshme). Nuk besoj
se burrave iu bëhen këto pyetje; do të
befasohesha shumë të dëgjoja ndonjë
tregim të tillë.

Në anën tjetër, një burrë gjithmonë
shihet si dikush që qëndron mbrapa
një gruaje që udhëton si një sponzor i
mundshëm, qoftë ai i dashuri, dash-
nori, burri apo babai. Në mendësinë
shqiptare duhet patjetër të ekzistojë
një burrë që financon një vajzë apo
grua. Nuk mund të kuptohet dhe pra-

nohet se një grua mund të punojë dhe
ta mbajë veten, të udhëtojë vetëm dhe
të mos jetë e sponzoruar (në çfarëdo
kuptimi të fjalës që mund ta mendoni).
Realiteti është ndryshe dhe kjo shoqëri
duhet ta pranojë sa më parë. Gratë
shqiptare janë të afta të kujdesen për
veten, janë guximtare të luftojnë për
realizimin e ëndrrave të tyre dhe ta
ndihmojnë njëra tjetrën kur është
nevoja. Rreth dy muaj më parë kam
krijuar një grup në Facebook për va-
jzat dhe gratë shqiptare që iu pëlqen
udhëtimi në mënyrë që të shkëmbe-
jmë informata mes vete (meqenëse
disa informata është vështirë të gjen-
den në internet) dhe për kaq pak kohë
grupi ka mbi 300 anëtare. 

Gratë tanimë punojnë dhe mbajnë
veten, janë të pavarura t’i shprehin dhe
t’i realizojnë dëshirat dhe ëndrrat e tyre
pa pasur domosdoshmërisht nevojë
për një figurë burri mbrapa tyre, kush-
doqoftë ai. Prandaj, para se të gjykoni
një grua që jeton në kundërshtim me
pritjet e shoqërisë apo atë që shoqëria
e quan “rrjedhë normale të jetës”, mer-
rni frymë thellë, lirojeni frymën dhe
shikoni punët tuaja!

Autore e blogut të udhëtimit Kosovo
Girl Travels në të cilin shkruan për

udhëtimet e saj dhe sfidat e të udhëtu-
arit me pasaportë të Kosovës si dhe

postime që promovojnë Kosovën.

Të jetosh në kundërshtim me pritjet e shoqërisë
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Artan Mustafa 

Pjesëmarrja në politikë përfshin
aktivitete të shumëllojta si votimi në
zgjedhje, angazhimi në fushata zg-
jedhore, anëtarësia aktive në parti
politike dhe shoqata lobuese, kon-
taktimi i politikanëve, dalja në
protesta dhe tubime tjera publike,
nënshkrimi i peticioneve, bojkotimi
i produkteve të caktuara, etj. Përveç
ndikimit të mundshëm në trajek-
toret dhe rezultatet e politikave pub-
like, pjesëmarrja e gjallë në politikë
konsiderohet e mirë në vetvete në
sistemet demokratike. Ajo përhap
konsultimin qytetar, vetëdijen për
tema publike, legjitimitetin e poli-
tikave, shanset për jetë dhe përm-
bushje.

Mirëpo, shumë demokraci për-
ballen sot me trende të rënies ose
pjesëmarrjes së ulët politike, sido-
mos të formave tradicionale (jo-al-
ternative). Ndonëse shpjegimet për
këto trende në kërkimet empirike
sociale janë diverse dhe jokon-
kluzive, një nga argumentet më me
ndikim ndërlidh pjesëmarrjen e ulët
politike ose rënien e pjesëmarrjes së
gjithë popullatës, apo kategorive të
veçuara shoqërore, në Europën
Juglindore me parakushtet e pafa-
vorshme socio-ekonomike dhe
përkeqësimin e tyre. Kështu, sa më
shumë që njerëzit gjenden në
rrethana të pafavorshme, të përke-
qësuara sociale në krahasim me të
tjerët, aq më shumë apatikë bëhen
ata ndaj politikës.

Ky argument shpjegon në masë të
madhe edhe pjesëmarrjen e ulët të
gruas kosovare në politikë:
parakushtet socio-ekonomike janë
të pafavorshme për të dhe ato po
tregohen të vështira për t’u trans-
formuar në mungesë të strukturës
adekuate institucionale dhe ak-
terëve të interesuar për ndryshime
radikale.   

Siç demonstron Figura 1, e cila
bazohet në të dhënat që Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka
nda rë me Fondacionin Ndërkombë-
tar të Sistemeve Zgjedhore (IFES),
pjesëmarrja e gruas kosovare në zg-
jedhje si votuese ka qenë përgjithë-
sisht më e ulët se e burrave.
Pë rd erisa pjesëmarrja e përgjith -
shme në katër palë zgjedhje parla-
mentare dhe lokale ka qenë
mesatarisht 43%, pjesëmarrja e
gruas ka qenë mesatarisht 40%.
Pjesëmarrja më e ulët është
regjistruar në zgjedhjet e fundit të
analizuara (2014). Në të gjitha
rastet, pjesëmarrja e grave dhe bur-
rave të rinj ka qenë më e madhe. Zg-
jedhjet e mëvonshme, më 2017, nuk
e kanë ndryshuar këtë mesatare të
përgjithshme të pjesëmarrjes.     

Pavarësisht debateve në lidhje me
regjistrin e votuesve, pjesëmarrja e

grave në votime është e ulët. Pjesë-
marrja e tyre politike del edhe më e
ulët nëse merren për bazë indika-
torë tjerë nga Figura 2. Edhe pse
pjesëmarrja e tërë popullatës është
kryesisht e ulët, në të gjithë indika-
torët pjesëmarrja është dukshëm
më e ulët në rastin e grave. Ky trend
konfirmohet edhe nga një seri an-
ketash e Institutit Demokracia për
Zhvillim (D4D), që në raportin
“Trendet zgjedhore 2000-2014”
(2015, fq.43) tregon se, për shem-
bull, mesatarisht 12% e grave kanë
kontaktuar me politikanët në kra-
hasim me mesatarisht 21.2% të bur-
rave. Gjithashtu, Instituti i Kosovës
për Demokraci (KDI) në raportin e
vëzhgimit të zgjedhjeve komunale
(2017, fq.10), tregon se pjesëmarrja
e grave në fushatën e monitoruar
zgjedhore ishte nën 10%, ndërsa
gratë përbënin 21% të folësve gjatë
fushatës. 

Kushtet e pafavorshme socio-
ekonomike 
për pjesëmarrje  

Parakushtet socio-ekonomike janë
të pafavorshme për kosovarët në
përgjithësi, por korrelacioni ndërm-
jet pjesëmarrjes së ulët të grave në
politikë dhe kushteve më të pafavor-
shme - në krahasim me burrat - është
edhe më i dukshëm.  

Indikatori kryesor, shkalla e
punësimit, tregon se punësimi i grave
është mbi 20 pikë të përqindjes më i
ulët sesa i burrave.

Bazuar në të dhënat e Fondit të
Kursimeve Pensionale të Kosovës -
Trustit, gjatë tërë pasluftës të ardhu-
rat mesatare të grave nga puna kanë
qenë më të ulëta sesa të burrave dhe
se shumica e grave të punësuara
kanë punuar në sektorin publik.
Ndonëse në periudhën 2011-2015,
rritja në shkallën e punësimit ka qenë
më e madhe në mesin e grave (Figura
3), kjo rritje ka ndodhur kryesisht në
sektorin privat dhe shpesh ka përf-
shirë të ardhura minimale. Gjersa të
ardhurat e ulëta, nën 125 euro në
muaj, janë zvogëluar për burrat, ato
kanë shkuar duke u rritur për gratë
në vitet e fundit. Pra, ka pasur rritje
të shkallës së punësimit, por ajo ka
qenë rritje përgjithësisht jocilësore;
domethënë, gratë që hyjnë rishtazi në
punë kanë gjasa më të mëdha të
hyjnë në punë më pak cilësore.

Përkundër se kushtet në tregun e
punës janë më të pafavorshme për
gratë, edhe politika e transfereve so-
ciale i favorizon më tepër burrat.
Sipas të dhënave të Ministrisë së
Punës dhe Mirëqenies Sociale
(MPMS) dhe Agjencisë së Statis-
tikave të Kosovës (ASK), përveç që
përgjatë viteve ka pasur më shumë
përfitues burra të pagesave me para
në dorë, gratë më së shumti marrin
pjesë në skemat që japin pagesat më
të vogla: pensionet bazë të moshës
dhe ndihmën sociale të varfërisë.
Kështu, politika sociale e Kosovës
dëshmon se nuk është e interesuar
për t’i balancuar kushtet ndërmjet
gjinive në punë, ose për t’i korrektuar
ato dhe kushtet e trashëguara përg-
jatë dekadave - përmes ridistribuimit

(transfereve dhe taksave).  
Si pasojë e rrethanave të punës

dhe politikave të ridistribuimit, tra-
jektorja e të hyrave në përgjithësi
shkon kundër grave. Siç shihet në
Figurën 4, gratë dominojnë në pop-
ullatën që ka të hyra mujore nën 290
euro, ndërsa janë gati 18 pikë të

përqindjes më pak në popullatën
mbi 291 euro. Mbi 35% e tyre më
2012 jetonin në varfëri - nën 60% të
medianës së të hyrave të
disponueshme në Kosovë, më
shumë se 32.3% e burrave. 

Të dhënat e mësipërme tregojnë
se sektori më i gjerë publik fa-
vorizon gratë edhe në shtete në
zhvillim si Kosova, ndërsa të gjetu-
rat e IFES-it sugjerojnë që gratë gje-
jnë më shumë hapësirë të
angazhimit në stafin zgjedhor të
partive më të reja politike sesa në
partitë tradicionalisht më të mëdha,
Lidhjen Demokratike të Kosovës
(LDK) dhe Partinë Demokratike të
Kosovës (PDK). Në zgjedhjet e fun-
dit parlamentare, partitë e majta - që
janë edhe më të reja dhe mbështesin
zgjerimin e sektorit publik përfshirë
shërbimet sociale të cilat zakonisht
më shumë punësojnë gratë - morën
më shumë vota në krahasim me
rezultatet e kaluara të së majtës
kosovare, ndonëse ende nuk e kanë
në dorë timonin e qeverisë. 

Prandaj, të përballura me shkallë
thellë më të ulët të punësimit, të
hyra më të vogla dhe varfëri më të

madhe - realitete që mbeten
përgjithësisht të ngurta përgjatë
viteve - gratë kanë më pak interes
për të marrë pjesë në politikë, pasi
zakonisht dalin më të humbura.
Megjithatë, fuqizimi i ngadaltë i
partive të reja, të majta, që korrelon
me pjesëmarrjen më të madhe të
grave të reja (nën 29 vjeç) në votime
gjersa edhe shkalla e punësimit
sado jocilësore rritet, janë shpresë
që edhe struktura institucionale
edhe parakushtet socio-ekonomike
ngadalë do të lëvizin në favor të
gruas. Ose, duhet të bëhen të
lëvizin.

Normalisht, pjesëmarrja politike
ndikohet edhe prej faktorëve tjerë si
arsimimi, trashëgimia kulturore,
dallimet e gjeneratave në sjellje poli-
tike, etj., por parakushtet
ekonomike janë shpesh vendimtare
edhe për to. Për t’i transformuar
këto parakushte për gruan, përvojat
e shpeshta europiane tregojnë se
kërkohet dominimi afatgjatë i së
majtës me një agjendë konkrete për
barazi gjinore dhe sociale.     

Autori është hulumtues dhe
ligjërues në fushën e politikës sociale.

Pjesëmarrja e ulët e grave në politikë: Faktorët
Pjesëmarrja e ulët e gruas kosovare në politikë është e ndërlidhur pikësëpari me parakushtet socio-ekonomike të pafavorshme

që po tregohen të vështira për t’u transformuar

Figura 1: Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare dhe lokale 2009-2014  

 
Burimi i të dhënave: IFES, Dalja e rinisë së Kosovës në zgjedhje, 2016, fq.32. 
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Figura 3: Indikatorë bazë socio-ekonomikë sipas gjinisë, %, 2011-2015 

 
Të dhënat për ndihmën sociale (MPMS), transferet tjera sociale (ASK). Në transfere nuk 
përfshihen pagesat për fëmijët (përveç ndihmës sociale), të burgosurit politikë dhe personat 
në strehimore. Të dhënat tjera, Trusti. 
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Figura 4: Varfëria dhe të hyrat e disponueshme sipas gjinisë, %, 2012 

 
Anketa Sociale Europiane (ESS), 2012; nuk janë përfshirë mosdeklarimet. 
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Figura 2: Aspekte të ndryshme të pjesëmarrjes politike në Kosovë sipas gjinisë, % 

 
Burimi: Anketa Sociale Europiane (ESS), 2012; nuk janë përfshirë mosdeklarimet. 
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Dita Dobraja

Temat e ndërlidhura me rëndësinë e
fuqizimit ekonomik të grave kanë fil-
luar të zënë vend më shumë në
diskursin publik kohëve të fundit. Sh-
pesh, këto diskutime limitohen në sh-
prehjen publike të rëndësisë së
fuqizimit ekonomik të grave, si
gjysma e potencialit ekonomik të
Kosovës. E edhe më shpesh, ato janë
pjesë e diskursit vetëm si tentativë të
fitohen poenë politikë. Mirëpo, edhe
në këtë diskurs, roli i grave në
ekonomi dhe mungesa e realizimit të
potencialit të plotë ekonomik që kanë
gratë bazohet në statistika të joak-
tivitetit në tregun e punës, nivelit të
lartë të papunësisë dhe numrit të
vogël të grave si pronare të bizneseve.
Edhe pse këto statistika vetë janë alar-
mante, pabarazia gjinore në ekonomi
shkon përtej këtyre statistikave. 

Dallimet gjinore fillojnë nga arsimi.
Statistikat tregojnë që numri i vajzave
në arsim superior është rritur nga

rreth 47% në vitin akademik
2010/2011, në mbi 50% pesë vite më
vonë. Në Universitetin e Prishtinës,
përqindja e studenteve nga të gjithë
studentët aktivë në vitin 2015/2016
ishte rreth 55%, ndërsa nga të gjithë
të diplomuarit mbi 60% ishin stu-
dente. Ky trend i rritjes së numrit të
vajzave në arsim superior, dhe mbi të
gjitha, shenjat pozitive që një numër i
madh i tyre përfundojnë studimet, në
vete duhet të merret si statistikë poz-
itive. 

Sidoqoftë, kur shohim pak më afër,
të dhënat e arsimit tregojnë se kon-
centrimi i studenteve të gjinisë
femërore është në degë të cilat në tre-
gun e punës në Kosovë janë më pak të
vlerësuara dhe më pak të kompen-
suara materialisht. Kjo shihet nga
numri disproporcionalisht më i madh
i studenteve vajza në Fakultetin e
Edukimit, të Mjekësisë – më specifik-
isht në degën e Infermierisë – e numri
dukshëm më i madh i studentëve të
gjinisë mashkullore është në Inx-
hinieri, Ndërtimtari dhe Arkitekturë.
Këto të fundit janë profesione të cilat
janë më të kërkuara në treg dhe si të
tilla edhe vlerësohen më shumë e
kompensohen më mirë. Duhet të
punohet që të ngritet vetëdija
shoqërore se nuk ka logjikë për ndarje
gjinore të profesioneve dhe specializ-
imeve. Duhet të tejkalohen
paragjykimet për profesionet në të

cilat dominojnë gratë. Po ashtu, duhet
të inkurajohen vajzat të ndjekin pro-
fesione që kanë të ardhme e që kanë
perspektivë për zhvillim, pa marrë
parasysh nëse në shoqëri konsidero-
hen si të papërshtatshme për to.

Si rezultat, koncentrimi në arsim në
këto degë specifike rezulton në ndarje
të ngjashme edhe në treg të punës.
Kur i shohim të dhënat e punësimit
sipas aktivitetit ekonomik, gratë janë
të punësuara në arsim – dhe atë në
arsim të nivelit të ulët, jo në punë
teknike dhe shkencore; në punë so-
ciale dhe aktivitete të kujdesit ndaj të
tjerëve, si dhe aktivitete të punësimit
shtëpiak. Këto profesione kanë numër
të limituar të vendeve të punës dhe, si
rezultat, fokusimi i grave në to gjatë
studimeve vetëm e rritë rrezikun e
tyre për papunësi. Përveç kësaj, koin-
cidentalisht këta sektorë kanë pak
hapësirë për zhvillim dhe inovacion,
gjë që rezulton në mundësi të limitu-
ara për zhvillim profesional të të punë-
suarave. Dhe si pasojë, duke u
koncentruar në këto profesione, gratë
mbesin të diskriminuara në
mundësitë për zhvillim profesional.

Në anën tjetër, shkalla e joaktivitetit
të grave prej rreth 80% është shqetë-
suese dhe ceket shpesh. Mirëpo, ende
më brengosës është niveli edhe më i
ulët i punësimit të grave të grup-
moshave më të reja. Gratë e moshës
15-34 vjeç kanë shkallë të punësimit

prej vetëm rreth 10%, krahasuar me
rreth 32% për burrat e grup-moshës
së njëjtë. Edhe pse papunësia e grave
ka shënuar rritje të vogla, fakti që
niveli i punësimit mbetet i ulët, sido-
mos te gratë e reja, është brengosës.
Papunësia tek rinia, veçanërisht ajo
afatgjatë, ndikon negativisht në
mundësitë për punësim në të
ardhmen. Kështu, politikat për stim-
ulimin e punësimit të grave, sidomos
të grave të reja, kanë implikime të
mëdha për të ardhmen e tregut të
punës dhe zhvillimin e ekonomisë në
Kosovë. 

Në aspektin e biznesit, gratë në
Kosovë janë pronare të më pak se 10%
të bizneseve të regjistruara. Nga këto
biznese, shumica dërmuese janë indi-
viduale ose mikro. Një ndër arsyet
kryesore që gratë japin për mungesë
së investimit në zhvillim të biznesit
dhe rritjes së tij është mungesa e qas-
jes në financa. Qasja në financa rezul-
ton shpesh nga mungesa e kolateralit
të nevojshëm për të aplikuar për kredi.
Në fakt, në Kosovë vetëm 15% e pron-
ave janë në pronësi të grave dhe mbi
67% e grave deklarojnë se nuk kanë
marrë as nuk presin të marrin
trashëgimi nga familja e tyre. Kësisoj u
cungohet mundësia për të marrë kredi
të cilat kërkojnë hipotekë, që do të
mundësonin investime më të mëdha
në biznes. 

Krijimi i mundësive më të mëdha të

biznesit për gra është faktor kryesor
për zhvillimin ekonomik dhe diversi-
fikimin e sektorit privat në Kosovë.
Rreth 20% e grave sipërmarrëse në
Kosovë kanë filluar biznesin e tyre për
shkak të papunësisë. Me mundësi më
të mëdha për hapje të biznesit, gratë
jo vetëm që dalin vetë nga papunësia,
por nëse u mundësohet zgjerimi i biz-
nesit ato krijojnë vende të reja pune,
duke përmirësuar gjendjen e
përgjithshme të papunësisë në
Kosovë. Sipërmarrësia më gjithëpërf-
shirëse ka ndikim pozitiv në ekonomi,
duke përfituar kështu edhe nga ino-
vacioni dhe potenciali shtesë i grave
në sektorin privat.

Fuqizimi ekonomik i grave është
problem kompleks, përtej statistikave
të thjeshta, dhe puna në këtë drejtim
duhet të përfshijë angazhim në shumë
aspekte. Por, për fillim, këtë 8 Mars
mos na dhuroni lule, mos na ftoni të
dalim në darka. Në vend të kësaj, këtë
8 Mars, prindër - premtoni t’i inkura-
joni vajzat të studiojnë çfarë ato dëshi-
rojnë, edhe nëse ajo perceptohet si
profesion mashkullor nga shoqëria;
premtoni se do t’i jepni trashëgimi të
barabartë të gjithë fëmijëve, pa dallim
gjinie; partnerë - premtoni ta ndani
barrën e kujdesit dhe të punëve të
shtëpisë; e gra - premtoni vetes për ta
vazhduar protestën, në vend të festës,
deri në arritje të barazisë. 

E këto premtime t’i mbajmë.
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Vjollcë Gashi ishte diplomuar në
Fakultetin Juridik në Universitetin
“Hasan Prishtina” në vitin 2015. Pas
përfundimit të fakultetit shpresonte të
punësohej në drejtimin në të cilin
kishte studiuar katër vjet. Ishte përc-
jellëse e rregullt e konkurseve që sh-
palleshin në drejtimin e saj. Përkundër
shumë aplikimeve nëpër pozita të
ndryshme, nuk arriti ta siguronte një
vend pune. 

“Në institucionet apo bizneset tona
përveç që është e pamundur të gjesh
punë, edhe mundësia për praktikë
është mjaft e vogël”, thotë ajo. 

Gashi shprehet e zhgënjyer edhe me
konkurset që po hapen nga institu-
cionet e ndryshme sa për të përm-
bushur një kusht ligjor, sepse beson që
janë duke u punësuar vetëm personat
që kanë lidhje me politikën.

Ajo mendon që të punësohet edhe
në ndonjë profesion që nuk lidhet me
studimet e saj, madje ku kërkohet
vetëm shkolla e mesme.

“Një kohë kam punuar punë të
ndryshme. Mirëpo, atë punë që e kam
bërë nuk ma njohin as si përvojë pune,
sepse nuk kam pasur kontratë dhe
pagën e kam marrë në dorë. Pas një
kohe reflektova, sepse është e
palogjikshme me e humbë tërë atë
mund të studimeve katërvjeçare”.

Meqë e kishte të pamundur të gjente
një punë, vendosi t’i vazhdojë stu -
dimet në nivelin master, me shpresën
që t’i shtojë gjasat për punësim në të
ardhmen.

Të dhënat e Agjencisë së Statistik -
ave thonë se niveli i papunësisë tek gr -
atë e moshës 15-24 vjeçare është në
nivelin më të lartë krahasuar me se-
cilën grup-moshë tjetër në të dy
gjinitë.

Shkalla e papunësisë së grave tek
kjo grup-moshë në vitin 2016 ishte
52.4%, që nënkupton se më shumë se
gjysma e të interesuarave për punë
nuk janë të punësuara.

Në vitin 2015, papunësia e kësaj
grup-moshe ishte edhe më e lartë,
57.7%. Mirëpo, kjo shifër zyrtare e
papunësisë nuk e tregon edhe numrin
real të grave të papuna të kësaj moshe,
pasi pjesa më e madhe e grave kon-
siderohen “joaktive”.

Kategorizimi si “joaktive” bëhet nëse
ato nuk kanë kërkuar punë në muajin
e fundit, bile edhe nëse mosinteresimi
për të gjetur një vend pune në këtë
periudhë vjen për shkak të lodhjes
nga aplikimet nëpër konkurse.

Të dhënat e Agjencisë së Statis-
tikave thonë se vetëm 10% e grave të
moshës 15-24 vjeçare janë të punë-
suara. Pra, i bie që vetëm 20% të jenë
aktive, gjysma e të cilave të papuna. E
80% e grave të kësaj moshe nuk kon-
siderohen aktive. 

Shkalla më e lartë e punësimit të
grave është për grup-moshat 24-34
vjeçare.

Sfidë e nivelit kombëtar 

Lidhur me faktorët që ndikojnë në
papunësinë e lartë të grave, Drejtore-
sha Ekzekutive në Iniciativën Koso-
vare për Stabilitet-IKS, Florina Duli,
thotë se papunësia e lartë tek gratë
është rezultat i ndërveprimit të fak-
torëve socialë dhe normativë.

“Vite me radhë, Kosova ballafaqohet
me trend negativ tek norma aktuale e
punësimit të grave, i cili për momentin
ka arritur të bie në 12.7% (43% te bur-
rat). Norma e tillë e ulët e punësimit,
edhe në kushte të informalitetit të
lartë, do të duhej t’i alarmonte poli-
tikëbërësit. Kjo gjendje do të duhej të
trajtohej si sfidë e nivelit kombëtar dhe
me prioritet të lartë. Fatkeqësisht”. 

Sipas saj, “Strategjia sektoriale për
punësim dhe mirëqenie sociale 2018-
2022, e aprovuar më 28 shkurt 2018,
nuk i jep trajtimin adekuat kësaj
çështjeje. Përvoja e punës që kërkohet
në konkurse publike është sfidë për të
rinjtë në përgjithësi, e cila mund të
tejkalohet përmes rregullimit të punës
praktike. Kjo mund të zgjidhet lehtë
me rregullimin e punës praktike dhe
përmes programeve të testuara
tashmë nëpër shtetet anëtare të BE-së,
të orientuara në edukimin dhe zhvil-
limin e fuqisë punëtore”. 

Duli thotë se sektori publik shumë
lehtë mund të adoptojë politika afir-
mative gjatë konkurseve publike pa
pasur nevojë njohjen e punës praktike
dhe se qeveria duhet të bëjë një hap
më tutje.

“Asgjë nuk ia ndalon Qeverisë dhe
sektorit tjetër publik të marrë vendim
që për të gjitha vendet e reja të punës
t’u jepet përparësi grave, deri në rritje
të caktuar të normës së punësimit të
grave brenda sektorit”.

Ajo thekson se situata është më
ndryshe kur bëhet fjalë për sektorin
privat.

“Sfida mbetet te sektori privat, si
punëdhënësi më i madh në Kosovë, i
cili dominohet nga biznese të vogla ku
imponimi i tillë nuk do të bënte nd -
ryshimin, meqë ata nuk ndikohen nga
politika të tilla rekrutimi. Zgjidhja për
tejkalimin e kësaj situate mund të dalë
nga shpallja e problemit si prioritet na-
cional dhe i Qeverisë, nga analizimi i
mirë dhe i paparagjykuar i sfidave ak-
tuale si shoqërore ashtu edhe norma-
tive, si dhe nga përpilimi i një
Strategjie kombëtare për punësimin e
grave”. Sipas Dulit, edhe puna prak-
tike mund të korruptohet.

“Masa e subvencionimit të praktikës

apo punësimit të përkohshme të grave
nëpër institucionet apo bizneset pri-
vate po të zbatohet në kushte jokur-
ruptive, ashtu siç ndodhi me masat
paraprake në këtë drejtim, mund të
bëjë një ndryshim shumë kozmetik në
rrethanat që mbizotërojnë aktualisht”.

Arian Zeka, drejtor ekzekutiv në
Odën Ekonomike Amerikane në
Kosovë, thotë se gjendja e bizneseve
të sektorit privat rezulton me ndikim
zinxhiror në tregun e punës.

“Bizneset e sektorit privat janë në
gjendje të vështirë, sidomos në aspek-
tin e qasjes në financa, gjë që i pengon
ata në prospektet e rritjes, e rrjed-
himisht edhe të krijimit të vendeve të
reja të punës. Ndërsa në rastin e
punësimit të grave ekzistojnë edhe as-
pekte të tjera që dekurajojnë bizneset
në punësimit e tyre. Oda Ekonomike
Amerikane në Kosovë, nga viti 2010,
kur diskutohej legjislacioni aktual i
punës, ka tërhequr vëmendjen se disa
prej dispozitave ligjore, siç janë ato të
pushimit të lehonisë, do të mund të
kishin ndikim negativ në punësimin e
grave. Fatkeqësisht, nga koha e zba-
timit të ligjit në fjalë ka ndodhur një
diskriminim në punësimin e grave”.

Ai potencon se përfaqësuesit e Min-
istrisë së Punës dhe Mirëqenies So-
ciale patën raportuar në Këshillin
Kombëtar të Zhvillimit Ekonomik se
punësimi i grave në sektorin privat ka
shënuar rënie nga viti në vit. Pengesat
konsistojnë në faktin se barra më e
madhe financiare për mbulimin e
pushimit të lehonisë bie mbi bizneset.

“Për eliminimin e diskriminimit në
punësimin e grave duhet të
ndryshohet Ligji i Punës, respektivisht
të ndahet barra financiare për
pagesën e pushimit të lehonisë ndër-
mjet qeverisë dhe sektorit privat”. 

Lidhur me përvojën e punës që
kërkohet nëpër konkurse publike ka
folur edhe Iliriana Jaka Gashi, drej-
toreshë e organizatës Women for
Women.

Ajo konsideron se pasi gratë janë
shumë pak të punësuara aktualisht,
kërkesa nëpër konkurse që të ketë
minimum 3 vjet përvojë pune është
diskriminuese.

“Është një diskriminim nga i cili
humbin jo vetëm gratë që kërkojnë
punë, por edhe institucionet të cilat e
kufizojnë vetën në pranimin e
kuadrove të reja që mund të kenë për-
gatitje shumë më të mirë sesa ato që i
ofron në disa raste përvoja trevjeçare
e punës. Për fat të keq, ndonjëherë
vërtet krijohet përshtypja (e përfolur
shpeshherë) që publikimi për vend
pune është vetëm formal dhe është i
‘gatuar’ për dikë që tashmë ose e ka
filluar punën, ose dihet paraprakisht
se kush është”. 

Jaka – Gashi thekson se duhet të
ketë dallime varësisht prej llojit të
punës për të cilën aplikon
punëkërkuesja. E pyetur nëse duhet
t’iu njihet si përvojë pune edhe prak-
tika që gratë e kryejnë nëpër institu-
cione dhe biznese, ajo konsideron se
derisa nuk vendosen standarde të
vlerësimit të punës praktike ky
angazhim nuk mund të njihet si për-
vojë.

“Është shumë më e dobishme që të
ketë vlerësim real të aftësive dhe njo-
hurive të punëkërkueseve”.

Sipas saj, për motivimin e grave për
punë janë të domosdoshme metodat
afirmative. 

“Stereotipet dhe mizogjenia kërko-
jnë trajtim shumë më serioz dhe insti-
tucionet duhet të angazhohen që të
ketë rezultate dhe jo vetëm trajtim
kozmetik të çështjes se barazisë gji-
nore. Kohëve të fundit ka donatorë të
cilët janë të gatshëm ta bëjnë subven-
cionimin e punës praktike të të rinjve.
Për shumë prej donatorëve çështja gji-

nore zgjon gjithnjë interesim, prandaj
më shumë sesa investim buxhetor do
të ishte mirë që në mënyrë institu-
cionale të bashkëpunohet me këta do-
natorë dhe të ketë aktivitete të
koordinuara të cilat do të japin rezul-
tate konkrete”. 

Banka Botërore publikon raporte të
ndryshme për papunësinë, infor-
malitetin, nivelin e shkollimit dhe të
rritjes ekonomike. Një nga publikimet
e fundit për Kosovën është “Diagnoza
e Vendeve të Punës - Kosovë”.

Raporti konstaton se papunësia dhe
joaktiviteti janë ndër rreziqet kryesore
dhe ato rezultojnë në diskriminimin
dhe ndjeshmërinë e të rinjve. Si pasojë
e diskriminimit ekonomik të të rinjve
ka pasur tensione politike dhe dhunë,
ndërsa e kombinuar edhe me pakë-
naqësitë me situatën ekonomiko-so-
ciale dhe mungesën e mundësive të
punësimit ka nxitur migrimin – krye-
sisht atë ilegal në Bashkimin
Evropian.

Visar Prebreza

Perspektiva ekonomike e grave - përtej të dukshmes

Punësimi i grave të shndërrohet në prioritet nacional 
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Yjet e filmit do të duhej që të mos
ishin aspak si unë dhe ti. Ato janë
shtathedhura, glamuroze, të
vetëpërmbajtura. Ato veshin fus-
tane që nuk na e mban xhepi dhe
jetojnë në shtëpi që ne vetëm
mund t’i ëndërrojmë. Megjithatë,
po duket që – në mënyrat më të
dhimbshme dhe më personale –
yjet e filmit janë më shumë si unë
dhe ti sesa që e kemi ditur ndon-
jëherë.

Në vitin 1997, pak para se karri-
era e Ashley Judd të merrte hov,
ajo mori ftesë nga Harvey Wein-
stein, udhëheqësi i studios Mira-
max, studio që nxirrte yje, për t’u
takuar në hotelin Beverly Hills. E
shtangur dhe e ofenduar nga përp-
jekjet e Weinstein për ta detyruar
të shkonte në shtrat me të, Judd ia
doli që të ikte. Por, në vend që të
mos fliste për këtë lloj të takimit që
lehtësisht mund ta turpëronte një
grua dhe ta bënte të heshtte, ajo fil-
loi ta përhapte fjalën.

“Fillova të flisja për Harvey-n
menjëherë sapo kishte ndodhur”,
thotë Judd në një intervistë për re-
vistën TIME. “Në kuptim të plotë,
dola nga ajo dhomë e hotelit Pen-
ninsula në vitin 1997 dhe zbrita
menjëherë në korridor ku po më
priste babai, i cili ndodhi të ishte në
Los Anxhelos, pasi kishte ardhur
nga Kentaki për të më vizituar
gjatë xhirimeve. Dhe ai mund ta
dallonte në fytyrën time – të shpre-
hem me fjalët e tij – që më kishte
ndodhur diçka shkatërruese. I tre-
gova atij. Ju tregova të gjithëve”.

Ajo e mban në mend një skenar-
ist, mik i saj, duke i treguar që
sjellja e Weinstein ishte sekret i
hapur që shpërndahej përmes
rrjetit të pëshpëritjeve të vendosur
në Hollywood me vite të tëra. Ky
rrjet ua mundësonte njerëzve t’i
paralajmëronin të tjerët deri në një
shkallë, por nuk kishte mundësi ta
ndalte abuzimin. “A do duhej ta
thërrisnim ndonjë prokuror të
përgjithshëm imagjinar të botës së
filmit?”, pyet Judd. “Nuk kishte
vend ku mund t’i raportonim këto
përvoja”.

Më në fund, në tetor të vitit të
kaluar, kur për gazetën New York

Times Judd foli
hapur për sjelljen e
Weinstein, ylli i parë
që e bënte këtë gjë –
bota dëgjoi. (Wein-
stein tha se ai “kurrë
nuk e kishte prekur
me dorë” Judd-in dhe
mohon të ketë pasur
seks pa pëlqim me
akuzueset e tjera).

Kur yjet e filmit nuk
dinë ku të shkojnë,
atëherë çfarë shprese
mund të kemi ne të
tjerat? Çfarë shprese
mund të ketë për pas-
truesen, e cila ngacmo-
het nga kolegu i punës,
por hesht nga frika se do
ta humbasë vendin e
punës që i duhet për t’i
mbajtur fëmijët e saj? Për
asistenten administrative,
e cila vazhdimisht i
shmanget eprorit të saj, i
cili nuk pranon “jo” si
përgjigje? Për shtëpiaken
e hotelit, e cila përderisa
ndërron peshqirët dhe i
pastron banjot, kurrë nuk e
di nëse një mysafir do ta zë
ngushtë në një dhomë nga
e cila nuk mund të ikë?

Sikurse “problemi që nuk
ka emër”, sikleti shqetësues
i pakënaqësisë dhe shtypjes
në mesin e grave dhe amvi-
seve të pasluftës, të identi-
fikuara nga Betty Friedan
para më shumë se pesëdhjetë
viteve, ky çast lindi nga një
ndjenjë shumë e vërtetë dhe e
fuqishme e ankthit. E
megjithatë, ky moment nuk
ka prijës apo një parim të
vetëm dhe unifikues. Thurja
#MeToo (që menjëherë u për-
shtat në #BalanceTonPorc,
#YoTambien, #Ana_kaman
dhe shumë të tjera), e që deri
tani ka ofruar një ombrellë të soli-
daritetit për miliona njerëz për t’i
treguar hapur ndodhitë e tyre,
është pjesë e pamjes, por jo e tëra. 

Këto kujtime duken sikur u
përhapën brenda natës. Por, në
fakt, kanë qenë duke u zier me

vite, dekada, shekuj.
Grave iu është mbushur kupa me
shefa dhe kolegë të cilët jo vetëm
që i kalojnë kufijtë, por duket sikur
as nuk e dinë që ata kufij ekzisto-
jnë. Grave iu është mbushur kupa
me frikën e hakmarrjes, të shan-
tazhit, të largimit nga puna të cilën

nuk mund ta humbasin. Grave iu
është mbushur kupa me kodin e
durimit veç sa për t’iu shmangur
gjërave. Grave iu është mbushur
kupa nga burrat që përdorin
pushtetin e tyre për të marrë çka
duan nga ato. Këto thyese të hesht-
jes kanë filluar një revolucion të re-

fuzimit duke mbledhur fuqi
për çdo ditë dhe vetëm në dy
muajt e fundit zemërimi i tyre
kolektiv ka sjellë rezultate të
menjëhershme dhe tron-
ditëse: pothuajse çdo ditë
kryeshefa ekzekutivë janë
hequr nga puna, mogulët
janë përmbysur, ikonat janë
turpëruar. Në disa raste janë
ngritur akuza penale.

Të trimëruara nga Judd,
Rose McGowan dhe një
numër i akuzueseve të tjera
të spikatura, gratë kudo
kanë filluar të flasin hapur
për sjelljen e papërshtat-
shme abuzive, dhe në disa
raste të paligjshme, me të
cilën janë përballur. Kur
akuzat e shumta për
ngacmim e përmbysin
edhe një sharmant si Matt
Lauer, ish-nikoqirin e
emisionit “Today”, gratë
që kanë menduar se nuk
kanë asnjë mjet shpëtimi
shohin një derë të re të
hapur. Kur një yll filmi
thotë #MeToo, bëhet më
e lehtë për t’i besuar
gjellëbërëses që hesh-
tazi ka duruar me vite.

Gratë dhe burrat që e
kanë thyer heshtjen e
tyre janë të gjitha
racave, të të gjitha
shtresave, të të gjitha
profesioneve dhe nga
të gjitha anët e botës.
Mund të punojnë në
fushat e Kalifornisë,
ose të jenë prapa re-
cepcionit të hotelit të
hijshëm Plaza në
Nju Jork, ose në Par-
lamentin Evropian.
Janë pjesë e një

lëvizjeje që nuk ka emër zyrtar.
Por, tani kanë zë.

Në një dhomë pa dritare të një
studioje dykatëshe të zërimit në
Qarkun Mission të San Franciskos,
një grup i grave nga botë të
ndryshme u takuan për herë të
parë. Judd, që dukej pikërisht si yll
filmi në taka të larta, u zgjat për t’ia
shtrënguar dorën Isabel Pascual,

Dafina Prekazi

Përderisa edhe në vendet më të
zhvilluara në botë përmes mar-
sheve ende luftohet për të drejta të
barabarta dhe barazi gjinore, në
Kosovë kemi edhe më shumë arsye
për të marshuar. Solidariteti dhe
mobilizimi i lëvizjeve aktiviste në
Kosovë në të njëjtën frymë me ato
globale kanë rëndësi jetike për
ngritjen e vetëdijes dhe nxitjen e
debateve që e sfidojnë mendësinë
patriarkale në vend.  

Viti 2017 ishte vit i jashtëzakon-
shëm sa i përket organizimit dhe
mobilizimit rreth marsheve dhe
fushatave globale nën ombrellën e
një kauze të përbashkët - mbrojtjen
e të drejtave të njeriut. Edhe pse
historikisht marshet për të drejtat e
njeriut dhe barazi gjinore janë or-
ganizuar që nga fillimi i shekullit të
kaluar, viti 2017 ishte posaçërisht i
veçantë marrë parasysh mobiliz-
imin dhe solidaritetin si asnjëherë

më parë të shumë aktivistëve,
punëtorëve, artistëve, akademikëve
dhe organizatave të ndryshme nga
e gjithë bota.  

Ajo që filloi si një protestë/marsh
në fillim të vitit të kaluar në mbarë
botën kundër presidentit Donald
Trump, u shfaq dhe u shndërrua në
një rezistencë kolektive dhe kri-
juese, duke përdorur artin dhe sol-
idaritetin si mjete të fuqishme për
të protestuar kundër të gjitha for-
mave të diskriminimit gjinor. Njëjtë
ndodhi edhe me fushatën globale
#MeToo, e cila në muajt e fundit ka
bashkuar mijëra gra dhe aktivistë
për të luftuar dhe parandaluar
ngacmimet seksuale. Kjo fushatë u
bë sërish aktuale pas thirrjes nga
aktorja hollywoodiane Alyssa Mi-
lano, për t’i paraqitur dhe denon-
cuar rastet e ngacmimeve seksuale.
Brenda pak ditësh, miliona gra dhe
burra përdorën rrjetet sociale për t’i
bërë publike ngacmimet dhe
abuzimet seksuale që kishin hasur
gjatë jetës së tyre. Për një kohë të
shkurtë kjo fushatë u përhap dhe u
shtri përtej Hollywood-it; u shndër-
rua në një mekanizëm virtual
global shumë të fuqishëm për
luftimin e kësaj dukurie negative.
Marshi kundër Trump dhe fushata
#MeToo ishin vetëm dy nga
reagimet e shumta globale të bëra
gjatë vitit të kaluar për t’i dhënë

fund padrejtësive dhe diskrimin-
imeve me baza gjinore.

Edhe Kosova ishte pjesë e
fushatave dhe marsheve të orga-
nizuara për t’u solidarizuar me gru-
pet e margjinalizuara në vend, por
edhe ato në mbarë botën, duke fil-
luar nga marshi kundër presidentit
Trump më 21 janar, “Një milion në
këmbë” (One Bilion Rising) më 14
shkurt, e deri te marshi i 8 Marsit
dhe marshet tjera për mbrojtjen e
të drejtave të njeriut dhe viktimave
të dhunës në familje. Ndër të tjera,
qëllimi i këtyre organizimeve në
Kosovë ishte kundërshtimi i çdo
forme të diskriminimit në baza gji-
nore që ndodhin në vend, përfshirë
këtu edhe dhunën në baza gjinore,
por edhe për të kërkuar të drejta të
barabarta ekonomike dhe politike
në vend. 

Ekzistojnë shumë arsye pse
duhet të luftojmë për arritjen e
plotë të drejtësisë gjinore dhe
shoqërore në Kosovë. Kosova qën-
dron në vendin më të lartë në
Evropë sa i përket joaktivitetit të
grave në tregun e punës. Shkalla e
punësimit të grave është vetëm
12.7% në vend, për dallim nga
46.8% e burrave që janë të punë-
suar. Gratë në Kosovë gjithashtu
janë viktima të dhunës në baza gji-
nore, pasi vetëm vitin e kaluar ishin
denoncuar 1.196 raste të dhunës në

familje, disa prej të cilave kanë për-
funduar me fatalitet. Shprehjet sek-
siste dhe mizogjene nuk është se
ndodhin vetëm në SHBA, nën ad-
ministratën e Trump, pasi që edhe
në Kosovë krerët politikë dhe për-
faqësues të tjerë burra e kanë dësh-
muar se nuk i kursejnë komentet
seksiste të bëra në mënyrë publike
ndaj grave si figura politike. Viti
2017, i cili ishte vit i zgjedhjeve në
Kosovë, edhe një herë e ka
pasqyruar qartë faktin se burrat
kanë dominuar me prezencë dhe
përfaqësim politik në fushatën dhe
diskursin parazgjedhor duke lënë
anash përfaqësimin e grave. Kjo
edhe sepse diskriminimi dhe për-
buzja për çështjet gjinore gjith-
monë kanë qenë pjesë integrale e
diskurseve publike në Kosovë.
Temat që ndërlidhen me çështjet
gjinore nuk trajtohen dhe interpre-
tohen të pandara si pjesë e zhvil-
limeve politike dhe ekonomike në
vend. Këto janë vetëm disa prej ar-
syeve pse marshojmë dhe pse
duhet të vazhdojmë të marshojmë.

Në periudhën kur ende luftohet
për të drejtat fundamentale, orga-
nizimi i këtyre marsheve në Kosovë
dhe në botë tregon se aktivistet dhe
gratë si forcë e bashkuar luajnë rol
vendimtar në këtë rezistencë, duke
krijuar kështu një lëvizje soli-
dariteti e cila çon drejtpërdrejt në

përfshirjen në betejat lokale, kom-
bëtare dhe ndërkombëtare. Sivjet,
për 8 Mars, në ditën kur më shumë
se çdoherë tjetër kërkohen të drejta
të barabarta, do të kërkohet që t’iu
jepet fund abuzimeve dhe
nëpërkëmbjes gjinore në një formë
më ndryshe se vitet e kaluara. Këtë
ditë do të jemi në grevë, do të
protestojmë dhe do të marshojmë
për të drejta të barabarta.

Bashkërendimi me iniciativat
globale, si ato të vitit të kaluar, na
ndihmojnë të jemi në një hap me
botën, duke luftuar kështu
bashkërisht për temat që janë ak-
tuale edhe në Kosovë. Organizimi
dhe reagimi ndaj këtyre çështjeve
na tregon se aktivistet po vazhdo-
jnë të organizohen kudo, duke
shfrytëzuar energjinë kolektive,
duke ndërtuar shpresë dhe soli-
daritet. 

E këta zëra të bashkuar përbëjnë
një forcë akoma më të fuqishme
dhe të pamposhtshme, duke për-
dorur kreativitetin dhe vizionin
ndërsa rrisin vetëdijen politike në
vendosmërinë e tyre të palëkundur
drejt një të ardhmeje të lirisë,
barazisë, respektit dhe dinjitetit për
të gjithë.

Autorja është menaxhere e 
projektit në Qendrën Kosovare për

Studime Gjinore.

Marshojmë me një hap me botën

TIME – PERSONI I VITIT 2017

Thyeset e Heshtjes
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“Presion për Përparim” – kjo
është tema e këtij viti për nder të
Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Siç
tregon edhe indeksi ynë i gjashtë i
Tavanit të Qelqtë, pabarazia në mes
të shteteve mbetet e gjerë. Por, vitin
e shkuar gratë kanë përparuar
paksa drejt barazisë në vend të
punës.

Indeksi i rendit vendet më të mira
dhe më të këqija për të qenë grua në
punë. Secila pikë bazohet në perfor-
mancën mesatare të dhjetë indika-
torëve: të arriturat në edukim, lidhja

me tregun e punës, pagesa, shpen-
zimet për kujdesin për fëmijë, të
drejtat për pushim të lehonisë dhe
pushim atëror, aplikimi në shkolla të
biznesit dhe përfaqësimi në vende
pune të nivelit të lartë (në pozita
menaxhuese, në bordet e ndërmar-
rjeve dhe në kuvend).

Shtetet nordike, të vëmendshme
ndaj barazisë, zakonisht renditen
mirë, por barazia në vend pune për
gratë në Japoni, Kore të Jugut dhe
Turqi, ende mbetet shumë prapa.
Amerika nën presidentin Donald

Trump është ngritur nga vendi i 20-
të në të 19-in, duke iu falënderuar
pjesërisht edhe shkallës më të
madhe të pjesëmarrjes së grave në
fuqinë punëtore. Këtë vit, Suedia
radhitet e para, duke arritur pikë
shumë të mira në pjesëmarrjen e
grave në fuqinë punëtore, që është
mbi 80% dhe me përfaqësimin e
grave në parlament (44%).

Prania e grave në vend të punës në
përgjithësi është rritur. Ka pasur shtim
të numrit të grave në fuqinë punëtore,
grave me arsimim të lartë dhe të atyre

që iu nënshtrohen testeve pranuese
për shkolla të biznesit, që shërbejnë si
derë për vende pune të nivelit të lartë
në ekzekutiv. Megjithatë, përparimi
ka qenë më i ngadalshëm se që është
pritur. MSCI, një ndërmarrje për të
dhëna financiare, ka shtyrë për më
vonë vlerësimin e saj për vitin 2028,
kur shkalla globale e grave në borde
do të arrijë 30% (kjo shifër tash është
17.3%).

Vendet në fund të Indeksit tonë
tregojnë shenja të ndryshimeve në
sjellje kulturore. Vitin e kaluar,

Samiti Global i Grave, samit bizne-
sor dhe ekonomik që grumbullon
mbi 1300 prijëse nga rreth 60 vende,
për herë të parë u mbajt në Japoni. 

Lëvizja #MeToo, një fushatë e
mediave sociale kundër sulmeve
dhe ngacmimeve seksuale, arriti në
Korenë e Jugut me pasion. Pre-
tendime për sjellje të pahijshme
kundër prokurorëve të lartë,
pronarëve të bizneseve të mëdha
familjare dhe anëtarëve të bordeve
dolën në dritë, përderisa më shumë
gra po ndjehen të fuqizuara.

INDEKSI I TAVANIT TË QELQTË

Përparim i ngadalshëm, por i qëndrueshëm

një grua nga Meksika, e cila punon
si mbledhëse e dredhëzave dhe
kërkoi ta përdornin një pseudonim
për ta mbrojtur familjen e saj.
Pranë saj, Susan Fowler, një ish-in-
xhiniere në kompaninë Uber, në
muajin e tetë të shtatzënisë, fliste
me zë të qetë me Adama Iwu, lo-
biste e korporatave në Sakra-
mento. Qarku përmbyllej me një
punëtore të re të një spitali, e cila
kishte ardhur nga Teksasi. Edhe
ajo ishte viktimë e ngacmimit sek-
sual, por aty vinte në mënyrë anon-
ime, si akt i solidaritetit për t’i
përfaqësuar të gjitha ato që nuk
mund të flisnin.

Nga largësia, këto gra nuk mund
të dukeshin më të ndryshme nga
njëra-tjetra. Mosha, familjet, re-
ligjioni dhe përkatësia e tyre etnike
dallonin diametralisht. Të ardhurat
e tyre dallonin jo veç sa për të
thënë, por ishin dy botë të
ndryshme: Iwu paguan më shumë
për qira mujore sesa që Pascual
fiton për dy muaj.

Por, atë mëngjes nëntori gjërat që
i ndanin ishin më pak të rëndë-
sishme sesa ato që i kishin bërë
bashkë: përvojat e njëjta. Gjatë
gjashtë javëve, TIME ka intervis-
tuar dhjetëra njerëz që përfaqë-
sonin po aq industri, dhe të gjithë
mblodhën kurajë të jashtëzakon-
shme personale për të folur për
ngacmimin seksual në vendin e
tyre të punës. Rrëfimet e tyre sh-
pesh ishin ngjethshëm të ng-
jashme.

Pothuajse në çdo rast ato për-
shkruanin jo vetëm harbutërinë e
vetë ngacmimit – vite të tëra të ko-
menteve të fëlliqta, puthjeve të de-
tyrueshme, futjen e duarve sa herë
u është dhënë mundësia – por edhe
rënien emocionale dhe
psikologjike nga ato orvatje.
Pothuajse çdonjëra përshkruajti
luftë të brendshme me një ndjenjë
të prekshme të turpit. A mos disi e
kishte kërkuar vetë këtë? A do të
kishte mundur ta shmangte këtë?
A po e bënte mizën buall?

“Mendova: Çfarë ndodhi? Përse
nuk reagova?”, tha punëtorja anon-
ime e spitalit, e cila frikësohet për
jetesën e familjes nëse rrëfimi i saj
përhapet në komunitetin e vogël
ku jeton. “Vazhdimisht mendoja: A
bëra diçka? A thash diçka? A duke-
sha në një mënyrë të caktuar për ta
bërë atë që të mendonte se ishte në
rregull?”, është mendim helmues i
padobishëm, shton ajo, por si ta
shmangësh. Ajo e mban në mend
këmishën që e kishte veshur atë
ditë. Ende mund ta ndiente në trup
nxehtësinë e duarve të ngacmuesit
të saj.

Pothuajse të gjithë njerëzit që
TIME i ka intervistuar për përvojat
e tyre kanë shprehur frikë
rrënuese se çka mund t’iu ndodhte
personalisht atyre, familjeve të tyre
apo vendit të tyre të punës nëse
flisnin hapur. Për disa, frika
buronte nga kërcënimi i dhunës
fizike. Pascual ishte ndier e zënë
në kurth dhe e tmerruar kur ngac-
muesi i saj kishte filluar ta përcillte
në shtëpi, por ishte ndier e pa-
fuqishme për ta ndaluar. Abuzuesi
e kishte paralajmëruar se po t’i tre-

gonte dikujt, ai do t’i vihej prapa
asaj apo fëmijëve të saj. Ata që janë
shpesh më të dobëtit në shoqëri –
imigrantët, njerëzit me ngjyrë,
njerëzit me aftësi të kufizuara,
punëtorët me të ardhura më të
ulëta dhe njerëzit nga komunitetit
LGBTQ – përshkruajnë shumë
lloje të druajtjes. Nëse e ngritin
zërin, a do të përjashtohen nga
puna? A do të kthehen komunitetet
e tyre kundër tyre? A do të vriten?
Sipas një ankete të vitit 2015 nga
Qendra Nacionale për Barazi
Transgjinore, 47% e personave
transgjinorë kanë raportuar se janë
sulmuar seksualisht gjatë jetës së
tyre, brenda dhe jashtë vendit të
punës.

Juana Melara, e cila me dekada
ka punuar si shtëpiake në hotel,
thotë se ajo dhe koleget e saja
shtëpiake nuk janë ankuar për
mysafirët që janë zhveshur ose
kanë masturbuar para tyre nga
frika se mund t’i humbnin të ard-
hurat e nevojshme për t’i mbajtur
familjet e tyre. Melara kujton “nd-
jenjën e presionit të shikimit të
dikujt mbi të” gjersa ishte duke e
pastruar një dhomë të hotelit. Ajo
e mban në mend, kur e kishte
kthyer kokën prapa, e kishte parë
një burrë duke qëndruar në prag të
derës, i bllokuar nga karroca për
pastrim, me penisin e tij të erek-
tuar jashtë. Ajo kishte bërtitur me
sa zë që kishte pasur dhe e kishte
frikësuar atë që të ikte dhe pastaj e
kishte mbyllur derën me çelës.
“Falë Zotit, asgjë nuk më ndodhi
atëherë”, kujton ajo.

Përderisa mysafirët vijnë e shko-
jnë, disa të punësuara duhet të
vazhdojnë të punojnë krah për
krah me ngacmuesit e tyre. Crystal
Washington ishte shumë e lumtur
kur u punësua si koordinatore për
mikpritje në hotelin e famshëm
Plaza, hotel ky që i josh me aq fuqi
si njerëzit që duan të punojnë aty,
ashtu edhe ata që mund ta përbal-
lojnë një suitë aty. “Kur hyn
brenda, mbetesh pa frymë”, thotë
ajo. Por, pastaj një koleg pune filloi
të bënte komente të vrazhda si
“mund të them që ke bërë seks
mbrëmë” dhe duke ia mësyrë me
dorë. Njëra nga këto ngjarje madje
ishte filmuar në kamerë, por stafi
menaxherial nuk kishte reaguar
siç duhej, thonë avokatët e saj.

Washington është bashkuar me
gjashtë punëtore të tjera për të
ngritur padi për ngacmim seksual
kundër hotelit. Mirëpo, ajo nuk
mund ta përballojë ta lë atë vend të
punës dhe thotë se i duhet ta dety-
rojë veten çdo ditë të zgjohet nga
gjumi dhe të përballet me njeriun
që e akuzon. “Është ëndërr për të
punuar aty”, thotë Washington.
“Dhe pastaj e zbulon të vërtetën
dhe ëndrra bëhet makth”. (Fair-
mont Hotels & Resorts, që ka në
pronësi Plaza, tha në një deklaratë
për TIME se veprime juridike
kundër ngacmimeve ndërmerr në
rastet kur ka vendime ligjore).

Gra të tjera, si aktorja Salma
Blair, kanë përballuar kërcënime
torturuese. Blair tregon se në vitin
1999 kishte shkuar në restorantin
e një hoteli për takim me regjisorin

e filmave të pavarur, James To-
back, por i kishin thënë se ai donte
ta takonte në dhomën e tij. Aty,
thotë ajo, Toback i tha se duhej të
mësonte të ishte më e lirshme në
artin e saj dhe i kërkoi që të
zhvishej. Ajo e zhveshi pjesën e
epërme. Blair thotë që ai pastaj i
propozoi për seks dhe kur ajo re-
fuzoi, Toback e bllokoi derën dhe e
detyroi ta shikonte duke mastur-
buar në këmbën e saj. Pastaj, ajo e
mban në mend duke i thënë asaj që
nëse do ta hapte gojën për këtë rast
do ta therte me laps Bic dhe do ta
hidhte në lumin Hudson.

Blair thotë se Toback e kishte
mbajtur këtë takim si sëpatë mbi
të me dekada. “Kisha dëgjuar nga
të tjerët që po më përgojonte, duke
iu thënë këto gjëra seksuale për
mua dhe kjo vetëm se më bënte që
të kisha edhe më shumë frikë nga
ai”, shprehet Blair në një intervistë
për TIME. “Për pothuajse njëzet
vjet përnjëmend kam menduar se
do të më vriste”. (Toback i ka mo-
huar pretendimet duke thënë që
asnjëherë nuk i ka takuar akuzue-
set e tij ose që nuk i mban në
mend).

Shumë prej njerëzve që kanë
folur hapur po ashtu përmendin
edhe një lloj tjetër të frikës, më
pak të brendshme, por jo më pak
të vërtetë, si arsye që nuk kanë
folur hapur: nëse flet, ankesa
bëhet identiteti yt. “Susan Fowler,
viktima e famshme e ngacmimit
seksual”, thotë gruaja, postimi i të
cilës në blog përfundimisht çoi te
dorëheqja e Travis Kalanick,
kryeshefit të Uber dhe te largimi i
të paktën edhe njëzet punëtorëve
të tjerë të kësaj ndërmarrjeje me
vlerë miliarda dollarëshe. “Askush
nuk do që ta prishë atmosferën”,
shton Lindsey Reynolds, njëra nga
gratë sinjalizuese për kulturën e
ngacmimit në ndërmarrjen e
restoranteve, të udhëhequr nga
shefi i famshëm i kuzhinës John
Besh (Grupi Besh thotë se po zba-
ton politika të reja për të krijuar
kulturë të respektit. Besh ka
kërkuar falje për “sjellje të pa-
pranueshme” dhe “dështim moral”
dhe ka dhënë dorëheqje nga ndër-
marrja).

Iwu, lobistja, thotë se i mori
parasysh të njëjtat rreziqe pasi që
ia kishin futur duart para disa
kolegëve në një ngjarje. Ishte tron-
ditur kur asnjëri nga kolegët e saj
meshkuj nuk kishte ndërhyrë për
ta ndalur sulmin. Një javë më
vonë, ajo organizoi 147 gra për ta
nënshkruar një letër të hapur që
ekspozonte ngacmimin në Qever-
inë e Kalifornisë. Kur iu kishte
treguar të tjerëve për fushatën, ajo
thotë që ishin të matur. “A je e sig-
urt që do ta bësh këtë?” e parala-
jmëruan atë. “Kujtoje Anita Hill”.

Taylor Swift thotë që e kishin
bërë të ndjehej keq për pasojat me
të cilat ishte përballur ngacmuesi i
saj. Pasi ishte ankuar për një DJ të
një radioje në Denver me emrin
David Mueller, i cili kishte zgjatur
dorën nën fundin e saj dhe e
kishte kapur në të pasme, Mueller
ishte përjashtuar nga puna. Ai e
paditi Swift-in duke kërkuar mil-

iona dollarë për dëmin e shkak-
tuar. Ajo parashtroi kundërpadi
për shumën simbolike prej 1 dol-
lar dhe pastaj dëshmoi në gusht
rreth incidentit. Avokati i Mueller
e pyeti atë në bankën e dëshmi-
tarit se a ndjehej keq që kishte
shkaktuar përjashtimin e tij nga
vendi i punës. “Nuk do t’ju lejoj
juve ose klientin tuaj të më bëni që
të ndjehem se në një mënyrë ky
është faji im”, i tha ajo avokatit.
“Po më fajësojnë për ngjarje të
gjora të jetës së tij që janë prod-
him i vendimeve të tij. Jo të
vendimeve të mia”. (Mueller ka
thënë që do ta apelonte vendimin).

Në një intervistë për TIME, Swift
thotë se ai moment në bankën e
dëshmitarit nxiti zemërim në të.
“E kuptova se po të ishte aq i
pacipë sa të më sulmonte në ato
rrethana të rrezikshme, paramen-
dojeni çka mund t’i bëjë një artisti
të cenueshëm e të ri, nëse ka
mundësinë”. Ashtu si pesë gratë e
mbledhura në atë skenën e zërimit
në San Francisko, e si gjithë ato
dhjetëra, e pastaj qindra e miliona
gra, që i kishin treguar ngjarjet e
tyre të ngacmimit, edhe asaj i ishte
mbushur kupa me ndjenjën e të
qenit e frikësuar. Aktore,
shkrimtare, gazetare, larëse të
pjatave dhe mbledhëse të frutave:
atyre iu kishte mbushur kupa.
Çfarë ishte manifestuar si turp,
kishte shpërthyer në zemërim.
Frika ishte bërë tërbim.

Ky ishte ndërsimi i madh që e
ktheu thurjen #MeToo në thirrje
për tubim. Për herë të parë, kjo sh-

prehje është përdorur më shumë
se një dekadë më parë nga ak-
tivistja sociale Tarana Burke, si
pjesë e punës së saj për ndërtimin
e solidaritetit ndërmjet të mbijetu-
arve të ngacmimit dhe sulmit. Një
shoqe e aktores Alyssa Milano ia
dërgoi një fotografi çasti (snap-
shot) të kësaj shprehjeje dhe Mi-
lano e postoi në Twitter më 15
tetor pothuajse si tekë. “Nëse jeni
ngacmuar ose sulmuar seksual-
isht, atëherë shkruani #MeToo në
përgjigje të këtij postimi”, shkrua-
jti ajo dhe ra për të fjetur. U zgjua
të nesërmen për të parë se më
shumë se 30 mijë njerëz e kishin
përdorur #MeToo. Milano ia plasi
vajit.

Në fillim, ato që folën vinin krye-
sisht nga bota e mediave dhe bota
e spektaklit, por thurja u përhap
shpejt. “Duhet të përqendrohemi
në njerëzit e klasave dhe të racave
e gjinive të ndryshme”, thotë
Burke, e cila ka krijuar miqësi me
Milanon përmes porosive me
tekst. Në nëntor, punonjëset në
fermat e Kalifornisë, në mesin e të
cilave ishte edhe Pascual, po
marshonin nëpër rrugët e Holly-
wood-it për të shprehur soli-
daritetin e tyre me yjet.

Gratë më nuk ishin vetëm. “Ka
diçka njëmend fuqizuese kur e
ngritë zërin për atë që është e
drejtë”, thotë Fowler, e cila është
mësuar me reputacionin e saj të ri
si sinjalizuese. “Është emblemë e
nderit”.
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Dënime me gjobë, pak të tilla me
burg, për persona që cenojnë sigurinë,
integritetin dhe jetën personale të
njerëzve në internet janë shqiptuar për
këto vite në Kosovë. Interneti është
shndërruar në betejën më të ashpër ku
në shumicën e rasteve viktima janë
gratë dhe vajzat.

Sistemi i Drejtësisë, sipas njohësve të
kësaj fushe, ka dështuar që t’i ofrojë
mbështetje grave dhe vajzave që çdo
ditë në rrjete sociale etiketohen si “të
përdala” dhe “të pandershme” .

Përderisa persona të ndryshëm
hapin faqe në rrjete sociale për të “de-
maskuar pandershmërinë” e grave ose
vajzave të caktuara, nga videot publike
dëshmohet se klerikët fetarë këto plat-
forma po i përdorin për të thelluar
edhe me shumë dallimet gjinore dhe
për ta kthyer gruan në një objekt fyer-
jesh e sharjesh. Përmes ligjëratave të
cilat përcaktojnë rregullat se si janë
“gratë dhe vajzat e ndershme”, i për-
jashtojnë të gjitha ato që nuk iu shko-
jnë përshtati këtyre “rregullave”. Kjo
thellon me shumë diferencën gjinore
dhe i kthen rrjetet social në arenë të
konfrontimeve gjinore.

Përballë kësaj situate shteti ka qën-
druar indiferent përkundër mundësive
të institucioneve të drejtësisë.

Ende nuk ka Ligj për Sigurinë Kiber-
netike që do të precizonte si shkelje
vjedhjen e identitetit dhe abuzimin me
internet, derisa aktualisht ndiqen pe-
nalisht vetëm rastet e shfrytëzimit të
incizimeve me qëllime pornografike.

Ligjëratat morale në internet

Rrjeti social Facebook është shndër-
ruar në një hapësirë që përbën kër-
cënim për gratë. Janë dhjetëra faqe të
hapura në këtë rrjet me fotografi të va-
jzave dhe grave të cilat sulmohen për
pandershmërinë e tyre. Zakonisht,
faqet titullohen me emërtime si
“Ku…vat e Pejës”, “Ku…vat e Gjilanit”,
e të shumë qyteteve të tjera. Fotografitë
e tyre që janë brenda normave të za-
konshme shoqërore, e disa të tjera të
keqpërdorura personale, tentojnë
“hakmarrjen”.

Një gjë e tillë ka eskaluar edhe në
ligjërata fetare.

Në YouTube ka dhjetëra video, krye-
sisht të imamëve, që ofendojnë dhe
nënçmojnë gruan.

Vite me parë, imami Irfan Salihu
gjatë hutbes (ligjëratë fetare e të
premtes) kishte gjykuar gratë e vajzat
që kanë marrëdhënie seksuale para
martesës. Të njëjtat i kishte kon-
sideruar si “të përdala”. Madje, sipas
tij, vajzat që kanë marrëdhënie para
martesës janë të “destinuara” që të
martohen me ndonjë vejan, baba të
tre-katër fëmijëve, për shkak se kanë
humbur mundësinë morale që të  lid-
hin martesë me një beqar.

Gjuha e tij është dënuar ashpër nga
krerë institucionesh dhe aktivistë.

Por, Bashkësia Islame përveç dis-
tancimit për këto vite nuk ka dësh-
muar se ka punuar që të ndryshojë
këtë qasje të imamëve ndaj grave.

“Gratë intelektuale fillimisht duhet të
jenë gra shtëpiake për shkak se
përgjegjësia e tyre shtëpiake është
gjithmonë në radhë të parë”, ka thënë
imami Enis Rama.

Ai akuzonte gratë se po kërkojnë
shumë të drejta, pasi sipas tij, gruaja
dhe burri nuk mund të jenë të
barabartë.

Ndër të tjera, Enis Rama beson se
ky “degjenerim” ka ardhur nga seri-
alet latino-amerikane, duke shtuar se
gratë sot nuk e dëgjojnë
bashkëshortin. “Pse me ngu’ burrin,
du’ me dalë, unë e dua jetën tem’, etj,
Unë mendoj se sot në këtë gjendje
kemi ardhur sa gruaja e lëshon bur-
rin, ky është diskriminim, sepse te na
burri e ka në dorë shkurorëzimin”.
Rama thotë se ato gra që e mbrojnë
nderin, që ruajnë bashkëshortin e
tyre, ato gra hyjnë në parajsë dhe se-
cila derë është e hapur për ato.
Sipas tij, “një grua, para se me qenë
grua intelektuale, duhet me qenë një
grua e shtëpisë”. Këtë “barabarësi”
sipas definicioneve parahistorike të
disa hoxhallarëve, e kanë përfolur
edhe hoxhallarë të tjerë të Kosovës.

Hoxha i xhamisë kryesore të Prisht-
inës, Shefqet Krasniqi, në një nga pos-
timet e tij të mëhershme thoshte se
“gruaja është e barabartë me bur-
rinatëherë kur burri punon, ndërsa ajo
kujdeset për punët e shtëpisë dhe
nderin e burrit të saj”.

Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka
kthyer përgjigje në pyetjet për këto
çështje, duke këshilluar të flitet me in-
stitucionet e drejtësisë.

Policia e Kosovës gati asnjë rast nuk
e trajton gjuhën e urrejtjes të përdorur
në këto ligjërata.

Jozyrtarisht, institucionet e drejtësisë
kanë thënë se “këto ligjërata hyjnë në
domenin e lirisë së shprehjes dhe in-
tervenimi në këto raste nënkupton
shkeljen e pavarësisë se klerikëve fe-
tarë”.

Keqpërdorimi i të dhënave shkatër-
ron emocionalisht gratë

Një video e publikuar në profilin e saj
në Instagram, e kopjuar dhe e pub-
likuar më pas nga një person pa au-
torizimin e saj, e ka çuar një 15 vjeçare
nga Ferizaj në tentim për vetëvrasje.

Tri ditë më parë e mitura e kishte
ndërmarrë këtë veprim pasi, siç thonë
familjarët, iu kishte keqpërdorur pri-
vatësia e saj.

Sipas familjarëve, vajza kohë më
parë ishte inkuadruar live në një video
në Instagram dhe po bisedonte me
shoqërinë, ndërsa pas një kohe ajo
video iu publikua nga një person i qua-
jtur Burim Ademi.

Ademi, i cili po ashtu është nga Fer-
izaj, ka faqe të shumta në rrjetet so-
ciale me emrin e tij, ku vazhdimisht
publikon video duke bërë humor, e në
shumë raste pjesë të videove ka edhe
vajza të reja.

Por, e mitura, siç thonë familjarët,
këtë e kishte përjetuar rëndë, sepse
pasi Ademi e kishte publikuar videon
në profilin tij, në adresë të vajzës kishin
ardhur mesazhe fyese prej shoqërisë
dhe njerëzve tjerë duke e përqeshur
atë.

“Lopë, çka të ka qitë aty Burim
Ademi, shkruj’ more le ta hjekë”,
“Hej, qysh bre të kishin shti në Insta
t’u ba hajgare me atë video”, kanë
qenë disa nga mesazhet të cilat i ka
siguruar KOHA për Gratë, e që i janë

dërguar vajzës së mitur.
Motra e 15 vjeçares K.L. ka

deklaruar se publikimi i videos së
motrës në profilin e Ademit ka ndikuar
shumë keq në gjendjen e saj
psikologjike, emocionale dhe shënde-
tësore.

Ka thënë se e mitura është duke u
trajtuar tek mjekët dhe psikologët,
ndërsa nuk dëshiron ta vazhdojë as
shkollimin nga ankthi dhe presioni i
vazhdueshëm i njerëzve dhe
shoqërisë.

“Kur i ka parë më shumë se 60 mijë
shikime, sharje, përqeshje dhe në fund
edhe sms privatë, gjendja i është rënd-
uar edhe më shumë dhe nuk po
mundet ta përballojë dot”.

Një tjetër vajzë e re kishte tentuar
vetëvrasjen për shkak se ish i dashuri
i kishte postuar foto dhe video person-
ale të realizuara gjatë kohës sa ishin në
lidhje. Sipas saj, videoja me shpejtësi
ishte bërë virale.

“Dy javë ka qëndruar online edhe
pasi e kam lajmëruar Policinë e
Kosovës, për shkak që me thoshin se
kështu zgjatin procedurat”.

Tentimi për t’ia marrë vetës jetën
kishte ardhur pas përqeshjes që
njerëzit i kishin bërë në rrjetet sociale.

“Ka pasur shumë profile që janë
hapur në emrin tim dhe që me refero-
heshin me ‘kurvë’”.

Ish i dashuri është dënuar vetëm me
tre muaj burgim me kusht.

Për Betim Musliun, drejtor në Insti-
tutin e Kosovës për Drejtësi, kjo çështje
është veçanërisht problematike.

“Rastet e evidentuara të keqpër-
dorimeve në fushën e krimit kiber-
netik ndërlidhen me keqpërdorimin e
të dhënave të grave dhe fëmijëve, duke
i keqpërdorur përmes shantazheve,
kërcënimeve dhe formave të
ndryshme të kanosjes”.

Kosova në luftë mes miratimit të
ligjeve dhe zbatimit në praktikë

Kosova që në vitin 2010 ka miratuar
Ligjin për Parandalimin dhe Luftimin e
Krimit Kibernetik. Por, ky ligj nuk
është në përputhje me praktikat e
Bashkimit Evropian.

Një nismë e re ka nisur në fund të
vitit të kaluar.

Qeveria e Kosovës i ka thënë shto-
jcës KOHA për Gratë që ta konsultojë
koncept-dokumentin e ri që pritet të
miratohet, por nuk ka dhënë data se
kur mund të kryhet ky proces.

Në koncept-dokumentin e hartuar
nga Qeveria për ndryshim të këtij ligji
është paraparë shtimi i një sërë
veprash penale. Kërcënimet e reja në
këtë fushë, sipas koncept-dokumentit,
përfshijnë sulmet në shkallë të gjerë
kundër sistemeve të informacionit, si
dhe rritjen e përdorimit kriminal të të
ashtuquajturve “Botnet”, të cilët
paraqesin rrjetet e kompjuterëve të in-
fektuar që mund të kontrollohen nga
distanca në shkallë shumë të gjerë dhe
të shërbejnë për sulme të koordinuara. 

Gjithashtu do të shtohet edhe vepra
penale “urrejtja dhe diskriminimi në
internet”. Kjo vepër thuhet se është e
rregulluar në mënyrë të përgjithësuar
me Nenin 147 të Kodit Penal, por nuk
përfshihet saktësimi “përmes inter-
netit”.

Republika e Kosovës ka pothuajse
mesatare të njëjtë me shtetet e
Bashkimit Evropian, sa i përket shfry-
tëzimit të internetit, ku afërisht 80 për
qind e qytetarëve të saj kanë qasje apo
përdorin shërbime të ndryshme të in-
ternetit.

Drejtori i IKD-së e cilëson shumë të
rëndësishme mbrojtjen e të dhënave,
sidomos pjesa që i atribuohet aspektit
seksual.

“Në mungesë të kontrollit dhe
vetëdijesimit, më të cenuarit mund të
jenë individët e moshës së re, të cilët
lehtësisht mund të jenë edhe viktima
të abuzimit seksual, cenimit të in-
tegritetit dhe keqpërdorimeve tjera që
mund të jenë si pasojë e ndarjes së in-
formatave, fotografive apo materialeve
të ndryshme që hyjnë në kuadër të të
dhënave personale”.

Edhe pse fyerjet, linçimet dhe krijimi
i sterotipeve nuk ka hyrë në domenin
e asnjë strategjie të shtetit, Kosova
është obliguar që t’i rregullojë
mekanizmat ligjorë sa i përket aspek-
teve të tjera të sigurisë që lidhen krye-
sisht me përdorimin e internetit.

Në vitet e fundit Kosova ka mirat-
uar me dhjetëra ligje që në mënyre
direkte, apo të tërthortë, rregullojnë
fushën e sigurisë kibernetike. Vendi
ynë e ka miratuar edhe Strategjinë
Shtetërore për Sigurinë Kibernetike

dhe Planin e Veprimit.
Në aspektin e politikave, Kosova

padyshim se hyn në kuadër të shteteve
që, së paku në aspektin legjislativ dhe
ndërtimit të mekanizmave, ka ndër-
marrë veprime konkrete të cilat kanë
qenë edhe kritere të vendosura nga
Bashkimi Evropian lidhur me dy pro-
ceset e rëndësishme të Kosovës drejt
integrimit evropian, si liberalizimi i
vizave dhe Marrëveshja për Stabilizim
Asociim. Kosova e ka edhe Koordina-
torin Nacional për Sigurinë Kiber-
netike, i cili është përgjegjës të
bashkërendojë, udhëzojë, monitorojë
dhe të raportojë për zbatimin e poli-
tikave, aktiviteteve dhe veprimeve në
lidhje me Strategjinë për Sigurinë
Kibernetike.

Hetimi i rasteve sa për sy e faqe

Shtojca KOHA për Gratë i ka kon-
taktuar institucionet e drejtësisë për t’i
parë statistikat për këto çështje,
mirëpo të dhënat e tyre kanë të bëjnë
kryesisht me ndërhyrje të paautor-
izuar në sistem e shumë pak për ke-
qpërdorim të fotografive ose
materialeve personale.

“Të gjitha rastet që denoncohen në
Policinë e Kosovës regjistrohen në
bazën e të dhënave. Legjislacioni në
Kosovë nuk e njeh krimin kibernetik
si një vepër të vetme penale, por sipas
Kodit Penal të Republikës së Kosovës
dhe Ligjit për Parandalimin dhe
Luftimin e Krimit Kibernetik, janë disa
vepra penale që bien në fushën e
krimeve kibernetike (Kodi Penal –
Neni 238, Neni 307, Neni 339). Ato më
komplekse dhe më të rënda hetohen
nga Sektori për Hetimin e Krimeve
Kibernetike, kurse tjerat hetohen në
nivel stacioni policor apo njësie tjetër”,
ka thënë Policia e Kosovës përmes një
përgjigjeje.

Ndonëse rastet e keqpërdorimeve
konsiderohen se janë të shumta, sta-
tistikat zyrtare tregojnë se për një vit
nuk e kanë kaluar numrin 50.

“Referuar statistikave, ka rritje të
veprave penale që bien në fushën e
krimit kibernetik. Nga Sektori për Het-
imin e Krimeve Kibernetike, në
vitin 2015 janë hetuar 34 raste, në
vitin2016-40raste, si dhe në vitin2017
- 42 raste. Ajo çka vlen të theksohet
është se numri i rasteve ku vepra pe-
nale është kryer, ose mundësuar të
kryhet përmes internetit, është shumë
më i lartë sesa rastet e trajtuara nga
Sektori për Hetimin e Krimeve Kiber-
netike”, ka thënë ky institucion.

Këto raste nga Policia shkojnë në
Prokurori. Ky institucion ka thyer
rekord në moszgjidhjen e rasteve. Ka
nisur këtë vit më 17 kallëzime penale,
kanë pranuar tri raste të reja, ndërsa e
ka mbyllur rastin me 19 kallëzime pe-
nale të pazgjidhura që nënkupton se
vetëm një rast është zgjidhur gjatë vitit
2017.

Pothuajse i njëjtë ka qenë edhe viti
2016. E kanë nisur vitin me 18 kallëz-
ime penale, ndërsa e kanë mbyllur me
17 raste.

Trendi i njëjtë ka qenë edhe në vitin
2015, por për dallim nga dy vitet e fun-
dit, në vitin 2015 kanë qenë tri kërkesa
për paraburgim, gjë që dy vitet e fun-
drfit nuk është e deklaruar në statis-
tikat zyrtare.

Gazetare kontribuuese: 
Saranda Ramaj

Agim Margilaj

Që nga viti 2002, atëherë kur filloi
baza e lëvizjes LGBTI në Kosovë, ka
pasur shumë suksese ligjore dhe
shoqërore. Aktivistët LGBTI janë më
të zëshëm dhe më të dukshëm, ligjet
i mbrojnë personat LGBTI, kurse në
vitin 2017 për herë të parë u orga-
nizua Parada e Krenarisë. Sidoqoftë,
mirëqenia e përgjithshme e komu-
nitetit LGBTI në Ballkan, veçanërisht
në Kosovë, ende është me rrezik
përkeqësimi për shkak të një morie të
faktorëve. Sipas një studimi të NDI,
shoqëria kosovare mbetet me nivelin
më të lartë të homofobisë në rajon

dhe me probleme të mëdha në fushën
e shëndetësisë, arsimit dhe punësimit.

Gjatë zgjedhjeve nacionale në qer-
shor të vitit 2017, partitë kryesore
politike përgjithësisht refuzuan të flis-
nim për çështjet LGBTI, ose përgjig-
jeshin dobët, që nënkupton se nuk i
kishin përfshirë çështjet LGBTI në
programet e tyre politike. Pra, sa
paradoksale tingëllon kur delega-
cioneve ndërkombëtare që vijnë në
Kosovë politikanët ua paraqesin
Kosovën si një vend shumë të avan-
cuar për promovimin dhe mbrojtjen e
të drejtave LGBTI, por në anën tjetër
nuk pranojnë t'iu përgjigjen mediave
për pyetjet lidhur me përfshirjen e
çështjeve LGBTI në programet e tyre
politike. Për shkak të këtij fakti, poli-
tikanët nuk u japin hapësirë person-
ave LGBTI në partitë e tyre politike,
edhe pse ka persona LGBTI në parti
politike që nuk janë të hapur me ori-
entimin e tyre seksual dhe identitetin
e tyre gjinor.  

Ligjërisht, Kushtetuta e Kosovës
mbetet një nga kushtetutat më lib-
erale në Evropë, duke ndaluar çdo
diskriminim në bazë të orientimit sek-
sual. Ndër të tjera, Kushtetuta e
Kosovës dhe Ligji Kundër Diskrim-
inimit janë dy shtyllat kryesore që sig-
urojnë mbrojtje nga diskriminimi për
komunitetin LGBTI. Pjesa më e
madhe e punës për ngritjen e vetëdi-
jes në institucionet publike mbetet tek
institucionet shëndetësore, gjykatat,
prokuroritë, policia dhe shkollat. Po
kështu, mbetet shumë punë për t'u
bërë me informimin e publikut mbi
respektimin e të drejtave të komu-
nitetit LGBTI.

Diskriminimi mbetet shumë prob-
lematik dhe i përhapur në vendin e
punës, si në sektorin publik dhe atë
privat. Ka raste kur personave LGBTI
nuk u lejohet promovimi, janë subjekt
i ngacmimeve seksuale, përballen me
vështirësi në gjetjen e punësimit dhe
shkarkohen për shkak të orientimit

seksual ose identitetit gjinor. Sido-
qoftë, abuzimet dhe shkeljet e tilla në
kundërshtim me Ligjin Kundër
Diskriminimit në përgjithësi janë të
heshtura, duke ruajtur kështu rendin
shoqëror ekzistues dhe dominimin e
normave shoqërore mbi ato ligjore.

Pavarësisht nga përpjekjet,
përkushtimi dhe mbështetja, si dhe
nga fakti se sjellja homoseksuale
është dekriminalizuar në Kosovë, ho-
moseksualiteti mbetet jashtëzakon-
isht i papranueshëm në aspektin
shoqëror dhe kulturor.

Në hapësirën publike në Kosovë,
personat LGBTI mbrohen nga abuz-
imi vetëm nëse nuk janë të hapur për
seksualitetin e tyre, ose nuk shfaqin
tipare të cilat mund të shoqërohen me
ato që perceptohen si tipare ho-
moseksuale - disa prej të cilave përf-
shijnë sjellje mashkullore/femërore
ose stil më të ndryshëm. Megjithatë,
edhe kur ndodhin këto raste, palët e
keqtrajtuara shumë rrallë e raporto-

jnë përvojën e tyre tek organet kom-
petente. Dashuria për seksin e njëjtë
ishte dhe është pjesë e literaturës sonë
(për shembull, "Kangët e dylberave"),
edhe pse këto poezi janë hequr nga
literatura e Kosovës. Përsëri duke
sjellë një pyetje paradoksale se si
shoqëria mund të mendojë se ho-
moseksualiteti është influencë nga
Perëndimi, ndonëse komuniteti
LGBTI ka qenë pjesë e historisë para
se Perëndimi të zbulonte se ne si
shoqëri ekzistojmë si një komb.

Sidoqoftë, Parada e Krenarisë
LGBTI dha një rezultat inkurajues
dhe ndikoi që aktivistët dhe komu-
niteti të jenë më të zëshëm dhe më të
vetëdijshëm se duhet të ketë më
shumë viziblitet dhe aktivizëm për t’i
ndryshuar në mënyrë shoqërore per-
spektivat dhe idetë e gabuara. 

Megjithatë, ne kemi nevojë për
mbështetje politike për përfshirjen
e komunitetit LGBTI në diskursin
politik.

Dominimi i normave shoqërore mbi ato ligjore

GRATË DHE VAJZAT NË KOSOVË TË RREZIKUARA NGA KRIMET KIBERNETIKE

Përbuzja online e grave



KOHA Ditore   •   13KOHA për gratë
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Aftësimi i grave të reja në fushën e
teknologjisë, si dhe ofrimi i mundësive
për zhvillimin e ideve inovative, ko-
hëve të fundit po konsiderohen si
mundësi që gratë e reja të kenë suk-
sese në ndërmarrësi. Ndonëse të pakta
në numër, organizatat që ofrojnë tra-
jnime në fushën e teknologjisë dhe
mundësi për zhvillim të ideve inovative
edhe në Kosovë i kanë dhënë rezul-
tatet e para pozitive. Trajnimet e ofru-
ara nga organizatat joqeveritare, që
përkrahje financiare kanë gjetur krye-
sisht nga donatorë të huaj që veprojnë
në Kosovë, kanë sjellë mundësi që
gratë të gjejnë punë, por edhe të bëhen
punëdhënëse. Madje, ka edhe të atilla
që tani udhëheqin organizata që ofro-
jnë kësi lloj trajnimesh, të cilat vazh-
dojnë të promovojnë rolin e gruas në
zhvillimin e ndërmarrësisë. 

Open Data Kosovo

Shembull i tillë i suksesit dhe
angazhimit për gratë në ndërmarrësi
është organizata joqeveritare Open
Data Kosovo (ODK), e cila është
themeluar në vitin 2014, nga George
Labresh, një student që kishte ardhur
në Kosovë për qëllime studimi, por tani
udhëhiqet nga dy femra kosovare.
Blerta Thaçi është drejtoreshë, kurse
zëvendëse e saj është Dafina Olluri. Që
të dyja, bashkë me ish kolegen Blinera
Meta Shala, janë përzgjedhur nga re-
vista e famshme Forbes në listën e 30
liderëve nën moshën 30 vjeçare që
kanë kontribuar për të drejtat e njeriut
dhe qeverisje më të mirë, në kategor-
inë “Ligji dhe Politika”. “ODK po sjell
transparencën dhe llogaridhënien e
qeverisë përmes teknologjisë”, thuhet
në faqen e revistës Forbes. Në këtë listë
kanë qenë edhe dy këngëtaret me
famë botërore që kanë origjinë nga
Kosova, Rita Ora dhe Dua Lipa.

Zëvendësdrejtoresha e ODK-së, Da-
fina Olluri, ka thënë se për këtë ren-
ditje janë ndier shumë të lumtura dhe
kjo i bën që të vazhdojnë edhe me tej
angazhimin për hapje të të dhënave
duke shfrytëzuar teknologjinë.     

Përveç që ODK-ja udhëhiqet nga
gratë, edhe përqindja e të punësuarve
në këtë organizatë është në anën e
tyre: 65% janë gra dhe 35% burra. 

Olluri, e cila pjesë e kësaj organizate
është bërë nga shtatori i vitit 2016, ka
treguar se në organizatë ka gjetur
mundësinë për t’i avancuar aftësitë e
saj në fushën e menaxhimit të projek-
teve të teknologjisë.

“Njëra prej qëllimeve të organizatës
është rritja e transparencës dhe
përgjegjësisë së institucioneve nëpër-
mjet përdorimit të teknologjive digji-
tale, mirëpo edhe rritja e vazhdueshme
e numrit të të rinjve në këtë fushë”. 

Ajo ka treguar për projektin e real-
izuar muaj më parë, të dedikuar vetëm

për gjininë femërore. Në realizmin e
këtij projekti janë fokusuar kryesisht
në trajnimin e vajzave nga viset rurale
të Kosovës, gjatë të cilit janë trajnuar
125 vajza prej 18 deri në 30 vjeç, nga
komunat jashtë Prishtinës. Prej të
gjitha këtyre trajnimeve, tetë vajza të
përzgjedhura si më të suksesshme
janë punësuar në ODK, në fazën e dytë
të projektit që njihet si fazë e inkubimit,
ku ato zhvillojnë platforma digjitale të
cilat ua ofrojnë institucioneve. “Ato iu
krijojnë platforma digjitale dy komu-
nave, Gjakovës dhe Drenasit, dhe në
të njëjtën kohë e fitojnë besimin se
mund të jenë pjesë e një ndikimi që
mund të kontribuojnë për trans-
parencë”. Nëpërmes këtij projekti, va-
jzat kanë krijuar platforma digjitale ku
qytetarët mund të përfshihen dhe të
tregojnë për probleme të ndryshme.
“Ne gjithmonë angazhohemi që të kri-
jojmë një qytetari më aktive,  ndërsa
fuqizimi i gruas në fushën e
teknologjisë është shumë i rëndë-
sishëm”. 

Olluri ka treguar edhe për projektin
me anë të të cilit dëshirojnë t’i mbajnë
të informuar qytetarët lidhur me pritjet
në pikat kufitare. Këtë projekt janë
duke e realizuar në bashkëpunim me
Ministrinë e Punëve të Brendshme,
gjegjësisht Departamentin për Kufij.
Me realizimin e këtij projekti ky de-
partament do të mundet që në rrjetet
sociale Facebook dhe Twiter au-
tomatikisht t’i njoftojë qytetarët sa janë
pritjet nëpër secilën pikë kufitare. 

Ndërkohë janë duke u munduar që

Agjencisë Kosovare të Punësimit t’ia
digjitalizojnë arkivin e të dhënave. “Ata
i pranojnë rreth 100 kërkesa të reja për
punësim çdo ditë e nuk kanë arkiv”.

Trajnimet e të rinjve për teknologjinë
digjitale në ODK nuk kanë të ndalur.
“Së fundmi e kemi një projekt me të
cilin duam t’i zhvillojmë kapacitetet e
të rinjve duke përdorur teknologjinë,
të mbajmë trajnime ku ata mund të
mësojnë për teknologjitë e reja që
ofrohen në tregun  e punës dhe njëko-
hësisht të bëhen pjesë e zhvillimit të
një procesi ku zgjidhjet digjitale iu
dorëzohen institucioneve të cilat mund
t’i përdorin për ta rritur trans-
parencën”.

Ajo ka folur edhe për vështirësitë në
nisjen e funksionimit të ODK-së. “Në
fillim e kemi pasur të vështirë, tani
qëndrojmë më mirë edhe sa i përket
bashkëpunimit me institucione. Mba-
jmë takime, i prezantojmë idetë tona
dhe nëse atyre iu pëlqejnë dhe i shohin
si të leverdishme atëherë zgjedhin për
t’i aplikuar”. 

Projektet e tyre janë përkrahur nga
organizata të ndryshme si GIZ,
USAID, UNICEF dhe Bashkimi
Evropian. 

Ec shlirë

Përveç angazhimit të tyre për fuqi -
zim të rolit të gruas në fushën e
teknologjisë, ODK-ja është angazhuar
edhe për të iu mundësuar grave që “të
ecin shlirë”. Për raportim të ngac -

mimeve seksuale kjo organizatë, në
bashkëpunim me Rrjetin e Grupeve të
Grave të Kosovës, në shkurt të vitit
2016 kanë krijuar aplikacionin e titul-
luar “Ec shlirë”, nëpërmes të cilit në
mënyrë anonime mund të raportohen
ngacmimet seksuale. Edhe ky aplika-
cion është zhvilluar nga një grup prej
30 vajzave që kanë dhënë kontributin
e tyre për zhvillimin e tij. 

Kosovare Sahatqija, njëra prej
tyre, ka treguar detaje lidhur me ap-
likacionin. Ajo ka thënë se ideja për
krijimin e tij ka ardhur pas pub-
likimit të një raporti nga Rrjeti i Gru-
peve të Gr a ve të Kosovës, në bazë të
të cilit, pë rqindja e grave që kanë
përjetuar nga cmimet seksuale ka
qenë shumë e lartë. 

“Duke e marrë parasysh që në
policinë e Kosovës ka tepër pak rapor-
time për ngacmime seksuale, ky ap-
likacion ka mbledhur shumë raste të
tilla”, është shprehur Sahatqija. Ap-
likacioni mund të shkarkohet pa
pagesë dhe mund të përdoret në 6
gjuhë: shqip, anglisht, serbisht, portu-
galisht, spanjisht dhe në gjuhën he-
breje. Sahatqija ka thënë se janë
pyetur pse është krijuar ky aplikacion
kur të dhënat janë anonime dhe policia
në bazë të tyre nuk mund të marrë
masa ndaj ngacmuesve, por sipas saj,
ideja fillestare ka qenë që vetëm të ketë
statistika sa iu përket ngacmimeve, llo-
jeve të tyre, si dhe vendeve ku ato
ndodhin më shumë.

“Komentimi është një prej ngac -
mimeve më të përhapura, pastaj bër-
tima, prekjet, e të tjera lloje... Deri më
tani kemi marrë 448 raportime. Më së
shumti janë raportuar ngacmime nga
qyteti i Prishtinës, gjë që nuk do të
thotë se ndodhin më shumë në Prisht-
inë, por këtu mund të jenë më të infor-
muar se ekziston një aplikacioni i tillë.
Aplikacioni është shkarkuar nga rreth
një mijë persona”.

Ajo ka treguar se aplikacionin i cili
aktualisht mund të shkarkohet vetëm
në sistemin operativ Android, janë
duke planifikuar që ta zhvillojnë edhe
më tutje. “Në këtë aplikacion do të
jepet edhe mundësia e zgjedhjes së op-
sionit që raporti të shkojë në polici dhe
nëse zgjidhet ky opsion atëherë të dhë-
nat do të shkojnë direkt në polici dhe
ne nuk do të kemi qasje në to. Atëherë
policia do të mund të merret me het-
imin e tyre”, ka treguar Sahatqija,
duke theksuar se në të ardhmen plan-
ifikojnë që aplikacionin ta programo-
jnë edhe për sistemin operativ iOS të
iPhone. 

Venture UP

Si organizatë joqeveritare e cila ndih-
mon të rinjtë të përgatiten për tregun e
punës e të qasen në ndërmarrësi është
edhe Venture UP, që është Inkubatori,

ose Qendra e Inovacionit dhe Ndër-
marrësisë së Universitetit të Prishtinës
“Hasan Prishtina” (UP). Organizata
është e regjistruar si OJQ, por me mar-
rëveshje funksionon brenda UP-së dhe
trajnon studentë të këtij Universiteti.
Kjo organizatë është themeluar në
gusht të vitit të kaluar dhe e zhvillon
aktivitetin në hapësirat e UP-së. UP-ja
për këtë organizatë ka ndarë rreth 300
metra katrorë hapësirë për zhvillim të
trajnimeve, një buxhet për material sh-
penzues, si dhe u mbulon shpenzimet
e internetit.

Drejtori Ekzekutiv i Venture UP, Fis
Malësori, ka thënë se qëllimi i organi-
zatës është që t’i ndihmojnë studentët
e UP-së jo vetëm të gjejnë punë, por
edhe të krijojnë punësim përmes ideve
të tyre për biznes.

Malësori ka theksuar se ndër dona-
torët e parë që kanë ofruar mbështetje
të projekteve të tyre është GIZ-i gjer-
man. Sipas tij, në kuadër të GIZ-it
funksionon një zyrë që është e anga -
zhuar për zgjidhje të problemit të mi-
grimit ilegal, ndërkaq ka edhe
studentë e të diplomuar në UP që ten-
tojnë të largohen ilegalisht nga Kosova
në mungesë të mundësive për t’u
punësuar ose për t’i vënë në jetë idetë
e tyre për biznes. 

“Në kuadër të projektit me GIZ-in,
jemi duke ofruar punëtori dhe trajn-
ime për studentë të UP-së për aftësim
në fusha specifike si planifikim biznesi,
menaxhim dhe shitje, kontabilitet dhe
financa, trajnime për nxitjen e
mendimin kritik, komunikimi bizne-
sore, etika biznesore, diversiteti në
punë, puna ekipore, e të tjera”. 

Sipas tij, qëllimi i këtyre trajnimeve
është rritja e probabilitetit të punë-
sueshmërisë së të diplomuarve të UP-
së. “Deri më tani kemi mbajtur 9
punëtori, në secilin prej tyre mesatar-
isht kanë qenë 15-20 studentë, që janë
afro 200 studentë të trajnuar, tre prej të
cilëve kanë gjetur punë me pagesë”.

Fakti që është spikatur si veçanti për
Malësorin dhe stafin kur i kanë anal-
izuar më shumë se 1300 aplikacione të
studentëve për të marrë pjesë në këto
trajnime ka qenë raporti gjinor. “Prej
1300 aplikantëve, më shumë se 80%
kanë qenë femra. Prej të pranuarve në
trajnime rreth 70% kanë qenë femra,
përfshirë edhe tri aplikantet që tashmë
janë punësuar”. 

Por, Malësori ka thënë se deri më
tani nuk kanë arritur ende në fazën e
inkubimit, ku të rinjtë do të mund t’i
zhvillonin idetë e tyre për biznese. “Kjo
është pasojë e mungesës së hapësirës
dhe fondeve të pamjaftueshme për
ngritjen e kapaciteteve. Jemi duke
kërkuar fonde për të realizuar edhe
programe të inkubimit, ku studentët
do të mund t’i zhvillonin idetë e tyre”.  

Gazetare kontribuuese: 
Norë Shabani

High-tech vajzat kosovare u prijnë inovacioneve 

Ilirjana Banjska

U ula në një karrige afër divanit ku
ishin ulur nëna ime dhe dy gra të
reja që po na vizitonin. Në divanin
tjetër, më të madh, ishte ulur babai
im dhe babai i grave të reja. U ula në
atë karrige, sepse siç bën një vajzë
tipike shqiptare, ajo duhet t’jetë e
gatshme t’ju shërbejë çaj mysafirëve
dhe prandaj ulet në karrige për të
pasur qasje më shpejt në kuzhinë
për rende të pafund të çajrave.
Përderisa e bëja këtë, në kokën time
vazhdimisht e zhvilloja një luftë. Në
njërën anë, desha ta refuzoj këtë akt
të nënshtrimit dhe robërisë. Në anën
tjetër, e dija që nëse unë nuk do ta
bëja, do të duhej ta bënte nëna ime e
lodhur. Për më tepër, e kisha
zotëruar teknikën e shërbimit të çajit
dhe komentimit se pse ky akt është
materializim i nënshtrimit të
padiskutueshëm dhe roleve gjinore

të ndara në mënyrë rigoroze. Pran-
daj, megjithëse natyra ime rebele do
t’më udhëzonte mos ta merrja ib-
rikun e çajit, Vetja e arsyeshme më
tha diçka tjetër. Ajo e kuptoi që kjo
ishte betejë që unë mund ta bëja
vetëm brenda familjes në atë
mënyrë që t’ua kujtoja spektatorëve
dhe përfituesve të aktit dhe pse
natyra e tij është thelbësisht simbo-
likë e nënshtrimit të grave në kul-
turën tonë. Po, e kuptuat saktë.
Gjersa shërbeja çaj, bëja komente të
hapura, sarkastike dhe irrituese,
varësisht se kush ishin mysafirët e
hidratuar fatlumë. E bëra betejën
duke kryer një traditë kulturore që e
urreja thellësisht përderisa e kombi-
noja atë me kundërshtime verbale të
aktit të njëjtë duke shpresuar të pro-
vokoja mendjen e tyre si ushqime të
imta për t’i shoqëruar me çaj.  

Këto lloj kompromisesh ditore
jetësore që i bën secili, e që duken aq
kundërthënëse, janë të pashmang-
shme. Si individë dhe agjentë, ne
jemi pjesë e strukturave që përcak-
tojnë kornizën e jetëve tona. Këto
struktura përbëhen nga kultura si
ombrellë dhe normat shoqërore,
politika, ekonomia, feja, familja, sa
për t’i përmendur disa, si degë të

veçanta brenda saj. Të gjitha këto
për të cilat dikush ose nuk ka njo-
huri, i pranon dhe i kryen ritualet e
tyre, ose i refuzon dhe mundohet t’i
ndryshojë ato. Megjithatë, këto dal-
lime midis mënyrave me të cilat tra-
jtohen këto të ashtuquajtura
struktura nuk janë aq të përcaktuara
qartë siç mund të duken. Këtu edhe
vijnë në dukje këto kompromise di-
tore jetësore. Ne, si qenie njerëzore,
vazhdimisht i ristrukturojmë dhe i ri-
formulojmë besimet dhe veprimet
tona si dhe kuptimet që ua
bashkëngjesim atyre. Kompromisi
në këtë rast nuk është më tepër se
gjetja e një kornize të re për besime
që janë krijuar në një kontekst tjetër
kohor dhe hapësinor. Nuk është më
tepër se të provosh një qasje tjetër
për t’i trajtuar strukturat e lartpër-
mendura, ose për t’i bashkuar dy
apo më shumë për t’i konkretizuar
ato besime.

U ula në një karrige afër një zyr-
tari me të cilin duhej të diskutoja
çështjet e të drejtave të grave dhe
barazisë gjinore. U ula në atë kar-
rige, sepse jam feministe dhe ak-
tiviste dhe punoj për Rrjetin e
Grupeve të Grave të Kosovës. Ah, sa
e pranishme ishte sërish ajo luftë në

kokën time. Natyra ime rebele më
tha që ky nuk është aktivizëm,
kështu nuk vijnë ndryshimet e
mëdha revolucionare. U ndjeva
sikur prapë po shërbeja çaj dhe e
zënë në grackë në një strukturë të
cilës duhet t’i përshtatesha dhe t’ia
kryeja ritualet. Megjithatë, mësimet
nga e kaluara këtë herë më kishin
pajisur me aftësinë për ta ristruktu-
ruar këtë situatë të caktuar dhe t’i
luaja lojërat e negociatave të brend-
shme. E dija që isha aty dhe që isha
unë në pozitë për të ofruar ushqime
të imta. Kush tjetër më mirë se unë,
e vetëdijshme për strukturat, të ulej
aty për të avokuar për çështje të cak-
tuara për të drejtat e grave të nevo-
jshme për t’u krijuar ligjërisht ose në
politika për të krijuar bazën për një
zhvillim më të gjerë shoqëror për
vetëdijesim? Për më tepër, korniza e
re në të cilën u mësova ta vë këtë ak-
tivizëm e paraqiti një pamje ndryshe
të tërë situatës. E kuptova që zyrtari
ishte një qytetar, baba, shok, anëtar i
komunitetit ku ne si aktiviste për të
drejtat e grave punojmë për t’i
vetëdijesuar për kauzën tonë.
Gjithashtu, m’u kujtua se, si grua e
re, isha në një pozitë të rrallë për të
marrë pjesë në proceset politike dhe

vendimmarrëse. Duke e ditur se sa
pak gra përfaqësohen në këtë nivel
dhe në këtë fushë, ndjeva se duhej të
bëja më të mirën e mundshme nga
kjo mundësi dhe, për më shumë,
duhej të jepja gjithçka nga vetja për
të mbjellë farën e ndryshimit; edhe
nëse kjo nënkuptonte që vetëm të
qenit aty ishte revolucion personal.

Kompromisi që ju bëni është ta
kuptoni që për të punuar drejt real-
izimit të besimeve dhe për të mb-
jellë farën duhet të përdorni qasje
të ndryshme - nga ajo klasike, nga
poshtë-lartë, nga lartë-poshtë, nga
ndryshimi gradual në atë radikal,
njëkohësisht dhe një
bashkëbisedim të pafund me ak-
tivistët tjerë. Vetëm atëherë kur
pasqyra më e përgjithshme bëhet
më pak e turbullt do ta kuptoni që
mund ta përdorni dhe ta ristruktur-
oni qitjen e çajit si armën tuaj të zg-
jedhur. Me këtë që u tha, do t’ju
ofroja juve çaj dhe pak ushqime të
imta: çfarë kompromisesh bën çdo
ditë nëna juaj, motra juaj, de-
putetja, kolegia, arkëtarja,
kryetarja e komunës, punëtorja e
supermarketit, shefja në jetën e
tyre të përditshme për t’i bërë të
gjitha gjërat që ajo i bën?

A ta qes një çaj?
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1. Kur keni dëgjuar për
Shqipërinë?

Kristopher Dukes: Për Shqipërinë
kam dëgjuar para një kohe të gjatë,
por deri kur fillova hulumtimin për
romanin tim Burrnesha, nuk e kup-
tova sa vend i pasur është në kulturë
dhe sa i rëndësishëm për historinë
botërore.

2. Si u njohët me temën e librit tuaj
- fenomenin e burrneshës, dhe si
vendosët të shkruani për të?

Kristopher Dukes: Premisa dhe
titulli i librit tim vijnë nga tradita e
burrneshës, për të cilën lexova së
pari në artikullin e New York Times
për burrneshat e fundit në Shqipëri.

U magjepsa plotësisht nga ideja që
një grua mund të tregtojë seksu-
alitetin e saj për të drejtat ligjore dhe
privilegjet

shoqërore të një burri. 
Jo vetëm kaq, por duke u betuar të

mbetet virgjëreshë për tërë jetën ajo
në fakt bëhet burrë për komunitetin
e saj. 

Duket e jashtëzakonshme dhe ek-
zotike - deri kur e pyet veten: “Sa
herë gjatë ditës, në forma të mëdha
apo të vogla, një grua duhet të shtyp
seksualitetin ose feminitetin e saj
për të fituar respektin që një burrë e
merr për të mirëqenë?”.

3. Sa ka zgjatur procesi i shkrimit
të librit?

Kristopher Dukes: Kam kaluar
më shumë se 5 vite duke hulumtuar
dhe shkruar Burrneshën. Kam
shqyrtuar gjithçka nga ritet e vaj-
timit deri në atë nëse

heroina ime Eleanora do të dinte
çfarë është piruni. 

Kam dashur të jem e drejtë sa më
shumë që të mundem ndaj kulturës
dhe traditave të maleve të
Shqipërisë Veriore. Një nga kompli-
mentet më të mira që kam marrë
ishte nga një shoqe shqiptare që më
tha se Burrnesha ia ka kthyer në jetë
rrugët e Shkodrës ku ajo ishte rritur.

4. Cili ishte qëllimi i shkrimit të lib-
rit dhe a mendoni që e keni arritur
atë?

Kristopher Dukes: Qëllimi im
ishte të tregoj një ngjarje për një
grua të fortë, të re dhe unike,
Eleanora, që vjen në një moshë, në
një kohë (1910) dhe në një vend të
jashtëzakonshëm (malet e
Shqipërisë) – duke shpresuar se
kushdo mund të ndërlidhet me
rrugëtimin e saj. 

Jam shumë e lumtur që shumë
gra më kanë thënë që kanë mundur
të ndërlidhen me marrëdhëniet tek
Burrnesha - mes të dashurve, mes
prindërve. 

5. Çfarë iu pëlqeu më së shumti
gjatë shkrimit të librit dhe cila
ishte pjesa më e vështirë?

Kristopher Dukes: Një nga
pjesët e pëlqyera gjatë shkrimit
të Burrneshës ishte të hulumtoja
për Shqipërinë. Kam mësuar
shumë, duke lexuar ditarë ud-
hëtimesh të njerëzve që udhë-
tuan në male në fillim të viteve
1900, duke shikuar kartolina të
rrugëve dhe kostumeve, duke
shikuar video të njerëzve që
ecnin nëpër malet dhe nëpër
shtigjet e njëjta të cilat
Eleanora do t’i kishte njohur. 

Pjesa më e vështirë ishte ta
përmbyllja atë - mendoj se
çdo shkrimtar, artist, mund të
vazhdojë pafundësisht t’i
përsos tregimet e veta. Por,
ndjeva se ishte koha e duhur
për t’ia ofruar botës këtë
tregim dhe jam vërtet e
lumtur për përgjigjet pozi-
tive që Burrnesha ka
marrë, si nga lexuesit të
cilët u prezantuan me një
vend plotësisht të ri për ta,
por edhe nga njerëzit që e
njohin dhe e duan
Shqipërinë.

6. A e keni vizituar
veriun e Shqipërisë ku
zhvillohen ngjarjet nga
libri juaj?

Kristopher Dukes:
Nuk kam qenë akoma
në veri të Shqipërisë!

Kam shikuar shumë video në inter-
net për ecjen nëpër male. 

Megjithëse bukuria natyrale
mbetet unike, madhështore, dhe sa
i mahnitshëm është shpirti i malë-
sorëve, ndiej që malet kanë
ndryshuar nga bota romantike,
para-moderne për të cilën kam lex-
uar në ditarët e udhëtimeve të
shkruar në fillim të viteve 1900, kur
zhvillohet ngjarja e Eleanoras. 

Përmes librit jam bërë mike me
shqiptarët, gjë që do ta bënte edhe
më argëtuese vizitën time tani.

7. Nga kritikat e lexuesve në
Goodreads, duket se Burrnesha
ishte prezantim dhe nxitje e kuresht-
jes për këtë temë. A keni marrë ko-
mente dhe kritika nga vetë
shqiptarët, në veçanti nga gratë
shqiptare?

Kristopher Dukes: Jam e gëzuar
dhe e nderuar shumë kur dëgjoj nga
shqiptarët se Burrnesha ose ka sjellë

në jetë një kulturë dhe vend që ata e
duan, ose që ajo i ka prezantuar me
aspekte të historisë së tyre që ata
nuk e kanë njohur. 

Një nga gjërat që gratë shqiptare
më kanë thënë është që Eleanora
është një grua e fortë - ashtu siç janë
shumica e grave shqiptare. 

8. Çfarë keni në planet tuaja për të
ardhmen?

Kristopher Dukes: E kam të kri-
juar vazhdimin e tregimit të
Eleanoras - shumë befasi e presin
atë. 

Megjithatë, para tregimit të saj
jam duke shkruar një libër tjetër që
nuk lidhet me të. Ky zhvillohet në
Amerikë, por gjithashtu ka të bëjë
me një grua të fortë që ndjek zem-
rën e saj, ëndrrat e saj, dhe që sillet
keq në histori.

Intervistë e realizuar nga Qendra
Kosovare për Studime Gjinore
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Shqiptaret janë gra të forta

Libri “Shoqëri në Alarm” është një
reflektim mbi zhvillime të gjithëm-
barshme në shoqërinë kosovare, në
gati pothuajse dy dekadat e fundit. 

Është një revoltë dhe shqetësim
për ndeshjen e vazhdueshme ndër-
mjet tradicionales e modernes, e ku
e para përpiqet të ruajë dominimin,
ekskluzivisht në saje të oportu-
nizmit të një pjese të shoqërisë, e
cila në emër të asaj që e përkufizon
si traditë, mban gjallë fosile nga e
kaluara që godasin mbi idenë e të
qenit vetja, dhe ku individi tretet
pavërejtshëm në masën e
atrofizuar.  

Duke përsiatur nga ky kënd-
vështrim, libri përpiqet ta lëvizë çdo
autoritet për të parë se çfarë në fakt
është duke ndodhur dhe çfarë fshi-
het prapa tij. Autoriteti i dekon-
struktuar në patriarkun, i cili është
mishëruar në një trup shumëdi-
mensional dhe i përfshirë në vet
ekzistencën tonë është zor i
luftueshëm, për faktin se vlefsh-

mëria është mistifikuar dhe çdo
përpjekje për të bërë ndryshime,
rezistohet. Kjo gjendje arrin të
lëkundet, së pari nëpërmjet teori-
tizimit sociologjik, filozofik e femi-
nist. Historia ka dhënë fakte të
mjaftueshme për të dëshmuar se
nga feminizmi janë çliruar të dy
gjinitë. Ngase patriarkaliteti e kul-
tivon raportin e dhunës. Ndaj kjo
përpjekje nuk është luftë ndërmjet
gjinive, por  do të duhej të ishte luftë
e gjinive kundër patriakalitetit.  

Të liruar nga përgjegjësia dhe me
një mungesë të theksuar përkatësie
ndaj çdogjëje, anomalitë e
shoqërisë në tranzicion janë më
shumë se sa shqetësim për një cikël
jetësor të një grupi njerëzish me
krizë të thellë identitare, e brumo-
sur në masë të ndjeshme me sfond
religjioz.

Në një shoqëri të përfshirë në
kaos e panik, gjithsesi, libri synon
të hapë debat në një vend ku
hapësira për një gjë të tillë është

tkurrë në maksimum, sa shkaku i
mbylljes në vetvete, po aq nga pa-
gatishmëria për debat pa tabu për
çështje të ndejshme që e bëjnë
tërësinë e një shoqërie, në kontek-
stin aktual. 

Libri duhet kuptuar si një shqetësim
dhe kureshtje për të mbajtur qëndrim
apo regjistruar ndryshimet shoqërore,
sidomos në periudhën e pasluftës, kur
ngarendja për ta krijuar shtetin la
anash shumë aspekte të rëndësishme
sociale, të cilat në një formë a tjetër po
i hakmerren shoqërisë sonë. Pra, një
alarm se një kohë tjetër nuk ka dhe se
ndodhitë brenda nesh nuk duhet t`i
kundrojmë sikurse ndodhin në vende
të treta.  

Pjesë e shkëputur nga 
prologu i librit të Sibel Halimit

“Shoqëri në Alarm”.
Libri u botua më 21 dhjetor 2017,

nga Shtëpia Botuese KOHA.

“Shoqëri në Alarm”
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“Kathryn Bigelow sot u bë gruaja e
parë në histori që mori çmimin për
filmin më të mirë në ‘Oscars’”. Me
këtë kryelajm u zgjua bota, të hënën
e 8 marsit të vitit 2010. Filmi “The
Hurt Locker”, i realizuar me buxhet
të vogël, që prek një rrëfim për
luftën në Irak, triumfoi në ceremon-
inë më prestigjioze të filmit në botë,
duke marrë gjashtë trofe. 

Realizimi kinematografik i filmit
që kishte në fokus një ekip për çak-
tivizimin e bombave, sikur mbeti
nën hijen e faktit që Bigelow, një
grua, e mposhti në garë James
Cameron dhe filmin e tij “Avatar”.
Fushatat për mospërfshirjen e
mjaftueshme të grave në “Oscars”,
sikurse edhe ato për diskriminimet
në paga mbi baza gjinore, viteve të
fundit shpesh e kanë shoqëruar cer-
emoninë e famshme të “Academy
Awards”. Larg Hollywood-it dhe ën-
drrës amerikane, në një vend me
histori goxha të re të kine-
matografisë, janë pikërisht gratë ato
që po e çojnë përpara filmin.
Kosova, viteve të fundit, ka hyrë në
hartën botërore të filmit me projekte
të realizuara nga vajza e gra. 

“Regjia nuk është profesion 
për vajza”

Regjisorja Blerta Zeqiri e vulosi
talentin e saj qysh më 2012, kur me
filmin e shkurtër “Kthimi” mori
çmimin prestigjioz në kategorinë e
filmave të shkurtër në “Sundance
Film Festival”, që mbahet në Utah të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
E me filmin debutues të metrazhit të
gjatë, “Martesa”, e ka nisur një
rrugëtim të mbarë nëpër festivale.
Në këtë film, ajo guximshëm trajton
rrëfimin për një trekëndësh
dashurie që prek edhe komunitetin
LGBTI. Zeqiri kujton sesi kur ishte
përcaktuar të merrej me film, ishte
përballur me njerëz që mundo-
heshin ta bindnin se “regjia nuk
është për vajza”.

“Shumë shpesh e tregoj rrëfimin
se si kur kam dashur të regjistro-
hem në fakultet, në Regji Teatri para
luftës, një profesor provonte të më
bindte që regjia nuk është profesion
për gra. ‘Një ditë do të martohesh e
të krijosh familje dhe do ta lesh pro-
fesionin. Kjo nuk ka të bëjë me tal-
entin tënd’ - thoshte profesori, dhe
pastaj merrte shembull studenten e
parë të regjistruar në regji që kishte
qenë një vajzë shumë e talentuar
nga Prizreni, e cila ishte martuar
dhe i kishte lënë studimet”, kujton
Zeqiri.

Profesori në fjalë dëshironte që
Zeqiri të mësonte nga përvoja e va-
jzës tjetër dhe kishte vendosur të
mos pranonte vajza në drejtimin e
regjisë, sepse, siç i kishte thënë ai,
“ato po ua zinin vendin djemve të
cilët në fakt do të bëjnë diçka me
këtë profesion”. 

Zeqiri shumë shpesh e kishte
menduar atë studenten e regjisë nga
Prizreni. “Më dhimbte në shpirt që
ajo vajzë e talentuar, siç thoshte pro-
fesori, tash ndoshta është amvise
apo punon një punë krejt tjetër.
Herë ia kisha inat, sepse shkaku i
saj profesorëve burra u prishej
terezia kur konkurronin vajzat për
regji (para luftës në degën e Artit
Dramatik të gjithë profesorët kanë
qenë burra), e herë jo, sepse e dija
me siguri se ajo vajzë nuk ka ven-
dosur me dëshirë t’i lë studimet për
të rritur fëmijë dhe për të krijuar
familje”.

Por, ajo thotë se është më se e lum-
tur që tanimë kjo mendësi e par-
aluftës nuk ekziston në shoqërinë
tonë. Të paktën jo për sa i përket
profesionit të regjisë. 

“Sot pa pikë dyshimi them se më
të aftët e profesionit të regjisë, nëse
i ndajmë në gjini, tek ne në Kosovë
janë gratë. Kjo më lumturon pa
masë”.

Kolegia e Zeqirit, regjisorja e re në
moshë, More Raça, është një ndër
regjisoret kosovare që synon karri-
erë të suksesshme. Filmi i saj
“Home” ka pasur premierën

botërore në edicionin e 24-të të fes-
tivalit të “Raindance Film Festival”
në Londër, në fund të 2016-ës. Ajo
thotë se rrugëtimi i saj në botën e
filmit ka qenë sikur i çdo kineasti
tjetër që jeton në një vend në tranzi-
cion.

“Problemet janë ato të natyrës fi-
nanciare, ku secili nga kineastët bal-
lafaqohet me këtë problem. Kur i
kthehemi pyetjes se cili është rrugë-
timi i një kineaste vajzë, mund të
them se nuk ka ndonjë dallim gji-
nor: sfidohemi me problemet e
njëjta gjatë realizimit të një projekti
filmik, por gruaja mbetet e
anashkaluar kur vjen puna për t’i
trajtuar temat dhe problematikat e
saj në film”. Ajo shton se në botë
mungojnë temat që kanë në fokus
gruan.

“Ato rrallëherë janë bartëse të rrë-
fimeve dhe kryesisht janë në shër-
bim të protagonistit mashkull”.

Raça shton se prezenca e grave në
film është minimale dhe ato zakon-
isht paraqiten si role dytësore, ku
personazhet që interpretojnë rral-
lëherë dominojnë në film.

“Kur flasim për filmat hollywood-
ianë, në 90 për qind të rasteve per-
sonazhet gra janë pjesë e ngjarjes
për ta ekspozuar bukurinë dhe sek-
sualitetin, kurse rrallëherë
portretizojnë një grua të vërtetë dhe
problemet me të cilat ballafaqohet
ajo”.

Sipas saj, në industrinë filmike
ekziston diskriminimi gjinor, duke
qenë se gruaja është shumë pak
prezente në pozitat e rëndësishme.

“Është shpresëdhënëse për
ndryshim pozitiv që në nominimet e
sivjetme për ‘Oscar’ në kategorinë
për regjinë më të mirë është edhe
regjisorja e filmit ‘Lady Bird’, Greta
Gerwig, dhe në kategorinë për

kamerën më të mirë për herë të parë
u nominua një grua: Rachel Morri-
son për filmin ‘Mudbound’”.

Lendita Zeqiri është një tjetër
regjisore nga Kosova që ka shënuar
sukses ndërkombëtar. Filmi i saj i
shkurtër “Ballkoni”, ka pasur pre-
mierën në Festivalin e Filmit në
Venecie, më 2013, dhe qysh atëherë
ka marrë dhjetëra çmime në festivale
botërore, përfshirë edhe çmimin spe-
cial të jurisë në “American Film Insti-
tute Festival” në Los Angeles.

“Rrugëtimi i një filmbërësi është
përplot sfida, pa marrë parasysh
gjininë. Unë personalisht gjithmonë
e kam pasur përkrahjen e familjes
dhe njerëzve që më rrethojnë dhe
kjo e ka bërë që këto sfida të tejkalo-
hen më lehtë”. Ajo është më opti-
miste, duke qenë se e sheh shtimin
e pranisë së grave në industrinë
filmike.

“Prezenca e gruas në botën e
filmit rritet çdo ditë e më shumë.
Është e mahnitshme se sa shumë
skenariste dhe regjisore kohëve të
fundit e pushtojnë industrinë e
filmit. Jo më larg se para dhjetë
viteve, kjo botë ishte kryesisht e rez-
ervuar për meshkuj”. 

Gratë kanë nisur ta kuptojnë se
janë të rëndësishme. Edhe në in-
dustrinë e filmit.

Nga Kosova drejt botës

“Gratë kanë filluar të kuptojnë se
janë shumë të rëndësishme, se ato
përbëjnë gjysmën e popullatës së
botës, se janë pjesë e ekonomisë
dhe kanë filluar zëshëm të kërkojnë
ndryshimin dhe të mos e pranojnë
më shtypjen. Për këtë arsye, kohët e
fundit kanë pasur shumë sukses
kampanjat si #MeToo, apo thirrjet e
shumta për barazi gjinore në Holly-

wood”, thotë Blerta Zeqiri, e cila me
filmin “Martesa”, në fund të vitit të
kaluar, mori dy çmime në festivalin
e filmit në Tallinn të Estonisë.

Ajo shton se kohëve të fundit,
gratë kanë filluar të jenë producente
të filmave, të shkruajnë skenarë dhe
ta bëjnë vet regjinë e tyre. Kësisoj,
përfundimisht kanë filluar të për-
faqësohen në kinema. 

“Ato kanë filluar të na e pasqyro-
jnë një realitet të botës femërore, i
cili nuk ka qenë fare i përfaqësuar
më parë. Deri më tani çdo karakter
grua nëpër filma ka qenë thuajse i
rremë: thjesht, ka qenë një vizion i
burrave mbi gratë, se si ato duhet të
duken dhe të veprojnë”, thotë Ze-
qiri. Merr shembull se më 2018 ka
regjisore të filmave si “Lady Bird”, i
nominuar për “Oscar”, apo seriale të
ndryshme të prodhuara nga gratë,
përfshirë “Girls”, “Big Little Lies”,
“Transparent” ose “I Love Dick”, të
cilat merren me karaktere njerëzore
që kanë më shumë nuanca dhe nuk
janë klishe, karaktere këto kryesisht
të grave, por edhe të burrave.

“Tash edhe vet industria e ka parë
se gratë janë pjesë e ekonomisë dhe
se ato kanë fuqi blerëse në kinema,
prandaj tash kanë filluar të prodho-
hen filma blockbuster, komercialë,
me karaktere gra, si ‘Wonder
Woman’, ‘Frozen’, ‘Moana’ apo
‘Cars 3’. Tashmë nuk janë të
pranueshëm as në Hollywood filmat
të cilët i trajtojnë gratë vetëm si ob-
jekt”.

Ndërsa Raça thotë se bota ka
shumë gra të zonja për regji dhe
shumë ngjarje të parrëfyera për
gratë, që duhen ekranizuar.

“Secili kineast, pa marrë parasysh
gjininë, nuk duhet të presë t’i dhuro-
het mundësia për ta dëshmuar
veten. Por, ne duhet të dëshmohemi

pa marrë parasysh vështirësitë dhe
sfidat që janë para nesh, mundësinë
duhet ta gjejmë me këmbëngulje
dhe me punën tonë”.

Se bota ka regjisore të mira, sipas
Lendita Zeqirit, u dëshmua kur
Bigelow mori “Oscar” para tetë
vitesh. 

“Filmi ka qenë kryesisht i domin-
uar nga meshkujt. Kjo sidomos
është vërejtur në industrinë e fil-
mave hollywodianë, ku disa ‘biz-
nesmenë’ e udhëheqin gjithë
industrinë. Duke e parë rritjen e
prezencës së grave në skenën e
filmit të pavarur amerikan dhe
evropian, besoj që këta ‘biznes-
menë’ e kanë parandier se kjo mund
të ndodhë edhe në Hollywood. Për
këtë shkak, kurorëzimi i Bigelow në
‘Oscar’ ka shkaktuar një tërmet të
vogël”. 

Ajo thotë se ndihet krenare me
faktin që në Kosovë, kur është fjala
për filmin, nuk ka probleme të
barazisë gjinore.

“Madje mund të them se gratë e
dominojnë industrinë e filmit. Që të
arrihet kjo nuk ka pasur nevojë të
implementohet ndonjë kuotë, por
vetëm të fokusohemi drejt
kreativitetit në film”.

More Raça pohon se ndihet
shumë mirë kur puna e saj vlerëso-
het jashtë kufirit.

“Më shumë se suksesi im personal
më gëzon kur një kauzë e shoqërisë
ku unë jetoj, të cilën gjithmonë e
rrëfej përmes rrëfimeve të mia
filmike, transmetohet në botë. Kjo
më bën të ndihem edhe më mirë
dhe më bën më këmbëngulëse e më
të fortë në rrugëtimin tim si
kineaste”.

Blerta Zeqiri thotë se do të kishte
dashur që edhe në Kosovë të kishte
pasur regjisore gra që kanë punuar
filma në të kaluarën, sepse rruga e
regjisoreve të reja do të kishte qenë
më e lehtë.

“Megjithatë, unë sot gëzohem
shumë sepse tash e di që në Kosovë
nuk ka më vend që as edhe një pro-
fesor të mund të bëjë dallime gjinore
kur vjen puna te zgjedhja e profe-
sionit të regjisë. Përkundrazi. Men-
doj se numri i madh i grave regjisore
të suksesshme tek ne do të motivojë
shumë vajza të reja për t’i ndjekur
ëndrrat e tyre”.

Ajo beson se gjeneratat e reja që
do të vijnë janë ato që do ta bëjnë
ndryshimin dhe do ta vendosin
Kosovën vërtet në hartën e botës për
kinematografi. 

“Ndoshta ne po i hapim disa kufij,
por gjeneratat e reja do të jenë ato
që do të shpërthejnë dhe do ta push-
tojnë botën”.

Shpeshherë e kujton kohën kur
kishte xhiruar filmin e parë dhe
thotë se ka pasur shumë kokëçarje
me ekipin e filmit. 

“Sot mendoj se krejt ato telashe
kanë qenë si pasojë e mosbesimit të
ekipit në punën time dhe mosbes-
imit tim në vetvete. Pas atij filmi, në
secilin film që kam punuar çdo gjë
ka funksionuar tepër mirë, pa asnjë
nevojë për të treguar autoritetin, por
vetëm duke treguar dashuri dhe re-
spekt për çdo bashkëpunëtor. Gjith-
monë çdo gjë ka funksionuar, bile
shpesh edhe më mirë sesa që e kam
imagjinuar vet”.

Zeqiri shton se, në njëfarë
mënyrë, këtë lloj funksionimi e sheh
në shumë projekte që janë të ud-
hëhequra nga gratë dhe e vëren sh-
pesh veten duke imgjinuar një botë
të udhëhequr në mënyrë të
barabartë nga burrat e gratë. 

“Çdo gjë do të ishte më e lehtë dhe
më me pak trauma nëse gratë do të
ishin pjesë e barabartë e qeverisjes.
Për të ardhmen e botës, unë dua
këtë: barazi gjinore dhe liri për çdo
individ derisa liria e tij nuk i cenon
të drejtat e tjetrit”. 

Një kthesë të madhe për gruan në
botën e filmit e bëri Kathryn
Bigelow më 2010. Tetë vite më vonë,
tri regjisore nga Kosova kanë marrë
hov për kthesa historike.

Gazetare kontribuuese: 
Elvira Berisha

Regjisoret kosovare në hartën botërore
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KY BOTIM ËSHTË PËRKRAHUR FINANCIARISHT NGA BASHKIMI EVROPIAN, KVINNA TILL KVINNA DHE AGJENCIA SUEDEZE 
PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (SIDA): 

   
 

Projekt i financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga Zyra 
e Bashkimit Europian në Kosovë 
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